
ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਯਾਭਕਰੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੩ ॥ ਜਧ ਵੀਯ ੂਯਫਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ {ੰਨਾ 
947}    rwmkl I  kI  vwr  m: 3 ] 

ਉੜੀ ਵਾਯ ਬਾਵ:- 

1. ਇਸ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਯਚੀ ਸ, ਆਣ  ਫਤਸਣ ਰਈ ਤਖ਼ਤ ਫਣਾਇਆ ਸ।  

2. ਤਿਸ਼ਟੀ ਯੰਾ-ਯੰ ਦੀ ਸ।  

3. ਇ ਤਵਚ ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆਣੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਰਾ ਯੱਤਐਆ ਸ।  

4. ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਬੀ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸ।  

5.-6. ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਦ ਸਨ।  

7. ਯੁਣ ਯੂ ਤੋਂ ਤਸਰਾਾਂ ਏੀਸ ੀ—ਇਸ ਨਸੀਂ ਦੱਤਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਤਿਸ਼ਟੀ ਯਚ 

ਤਦੱਤੀ, ਤਦੋਂ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਬਰ  ਫੁਯ ਦੀ ੂਝ ਣ ਰੱ ਈ।  

8. ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸ ੁਐੀ ਸਨ।  

9. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ ਸ, ਯ ਤਜ ਨੰੂ ੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਸ ਉਸੀ ੀਂਦਾ ਸ।  

10. ਬਨਾਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਏਯਦਾ ਸ। ‘ਏੂੜ’ ਤਵਚ ਰਾਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ, ਤ ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਜੜਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ।  

11. ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ ਇ ਯੀਯ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਇਸ ਯੀਯ ਉ ਦਾ ‘ਭੰਦਯ’ 

ਸ।  

12. , ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਇ ‘ਯ’ ਤਵਚ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਰੱਬਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

13. ਉਂਞ ਤਾਾਂ ਿਬੂ ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ ਸ, ਯ ਰੱਬਦਾ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸ। ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤਵਚ 

ਆਇਆ, ਉ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਤਆ, ਉ ਦਾ ਤਸਯਦਾ ਤਐਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

14. ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਦ ਅੰਦਯ ਸ ਯ ੁਤ ਸ। ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਣ ਾਤਵਆਾਂ ਯਟਦਾ ਸ।  

15. ਿਬੂ ਇ ਯੀਯ-ਤਏਰਹ  ਤਵਚ ਫਠਾ ਸ। ਯ ਭਾਇਆ ਦ ਏਯੜ ਤਏਵਾੜ ਰੱ  ਸਨ ਜ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਐੁਰਹਦ ਸਨ।  

16. ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਬ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਤਯਆਾਂ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ।  

17. ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਸਨਯ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਯ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  

ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

18. ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਦਾ ਵਾਯ ਏੀਤਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਏ ਈ।  

19. ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ਨਾਭ ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

20. ਸਤਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਦਾ ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਵਾਰਾ ਧਨ ਸ, ਇ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜੀਵਨ ਤਵਅਯਥ ਸ।  

21. ਭੰਦਾ ਤਏ ਨੰੂ ਆਐੀ? ਸਯਏ ਤਵਚ ਆ ਸੀ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆ ਸੀ ਬਤੀ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਸ।  



ਰੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1 ਤੋਂ 7) ਇਸ ਯੰਾ-ਯੰ ਦੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਫਣਾਈ ਸ, ਇ ਤਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਆ ਭਜੂਦ ਸ। 

ਭਾਇਆ ਯਚਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ। ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਏਈ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਪ 

ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ਏਈ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦ ਸਨ। ਇਸ ਏਈ ਜੀਵ ਨਸੀਂ ਦੱ ਏਦਾ ਤਏ 

ਇ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਤਸਰਾਾਂ ਏੀਸ ੀ।  

(8 ਤੋਂ 14) ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ ਵੱਦਾ ਸ, ਯ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤਆਾਂ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ 

ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ। ੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ, ਜ ਤਭਯਦਾ 

ਸ ਉ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਤਐਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

(15 ਤੋਂ 21) ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸੀ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਬਾਵੇਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯੀਯ-ਤਏਰਹ  ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ਯ ਭਨਭੁਐ ਦੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਤਵੱਥ ਫਣੀ 

ਯਤਸੰਦੀ ਸ। ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤਆਾਂ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਏ ਦਾ ਨਾਰ ਤਨੱਬਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਸੀ ਸ। ਯ ਤਏ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਨਸੀਂ ਆਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਿਬੂ ਆ ਸੀ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਾ ਏ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਆਣੀ 

ਬਤੀ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਸ।  

ਭੁੱਐ ਬਾਵ: 

ਯਫ-ਤਵਆਏ ਤਯਜਣਸਾਯ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਾ ਏ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚੋਂ ਏੱਢਦਾ ਸ 

ਤ ਆਣੀ ਬਤੀ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਸ। ਆਣੀ ਯਚੀ ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਪਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਆਣੀ 

ਬਤੀ ਤਵਚ ਬੀ ਆ ਸੀ ਜੜਦਾ ਸ।  

‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਫਣਤਯ 

ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਸਯਏ ਉੜੀ ਤਵਚ ੰਜ ੰਜ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ। ਯ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ 

ਅਨਐੀ ੱਰ ਇਸ ਸ ਤਏ ਤਸਰੀ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀ ਬੀ ਇਏ ਤੁਏ ਸ—‘ਵਾਸ ੁਵਾਸ ੁਚ ਾਤਤਾਸ 

ਤੂ, ਚੀ ਨਾਈ’। ਸਯਏ ਉੜੀ ਦੀ ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਤੁਏ ਦਾ ਅਖ਼ੀਯਰਾ ਰਜ਼, ਉਚਾਯਨ ਤਵਚ ਇ ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀ 

ਤੁਏ ਦ ਅਖ਼ੀਯਰ  ਰਜ਼ ‘ਨਾਈ’ ਵਯਾ ਸੀ ਸ—ਤਧਆਈ, ੁਣਾਈ, ਾਈ, ਭਾਈ, ਫੁਝਾਈ, ਰਐਾਈ, 

ਤਭਰਾਈ, ਫੁਝਾਈ, ਤਆਈ, ਨਾਈ, ਜਾਈ, ਜਾਈ, ਫੁਝਾਈ, ਵਤਡਆਈ, ਯਚਾਈ, ਾਈ, ਜਾਈ, ਫੁਝਾਈ, 

ਵਤਡਆਈ, ਜਾਈ, ਵਤਡਆਈ।  

ਰਜ਼ ‘ਨਾਨਏ’ ਤਯ ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ ਤਵਚ ਸ। ਾਯੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਸੀ ਤੁਏਾਾਂ ਤਏਯੀਫਨ 

ਇਏ ਆਏਾਯ ਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਏਾਤਵ-ਯਚਨਾ ਦ ਤਦਿਸ਼ਟੀ-ਏਣ ਤੋਂ ਾਯੀ ਸੀ ‘ਵਾਯ’ ਇੱਏ-ਭਾਨ ਸ।  

ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ:- 

ਾਯ ਸ਼ਰਏ 52 ਸਨ। ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ ਏਾਤਵ-ਫਣਤਯ ਤਾਾਂ ਫੱਝਵੀਂ ਇੱਏ-ਭਾਨ ਸ, ਯ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦ ਦਯਜ ਏਯਨ 

ਤਵਚ ਏਈ ਫੱਝਵਾਾਂ ਤਨਮਭ ਨਸੀਂ ਸ। ਉੜੀ ਨੰ: 1, 4, 8, 16 ਅਤ 19 ਦ ਨਾਰ ਤਤੰਨ ਤਤੰਨ ਸ਼ਰਏ ਸਨ। ਉੜੀ 

ਨ:ੰ 12 ਦ ਨਾਰ 7 ਸ਼ਰਏ ਸਨ। ਫਾਏੀ 15 ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਦ ਦ ਸ਼ਰਏ ਸਨ।  

ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ — . . 24 ਸ਼ਰਏ ਸਨ  

ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦ — . .19 

ੁਯ ੂਅੰਦ ਾਤਸਫ ਦ — . . .7 

ਅਤ ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ — . .2 
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ਉੜੀ ਨ:ੰ 8 ਦ ਨਾਰ ਤਦੱਤਾ ਸਇਆ ਤਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਸ਼ਖ਼ ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਸ ਨ:ੰ 52 ਤ। ਉਥ 

ਇਸ ਸ਼ਰਏ ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 51 ਦ ਯਥਾਇ ਤਰਤਐਆ ਸ: 

ਪਯੀਦਾ ਯਤੀ ਯਤੁ ਨ ਤਨਏਰ , ਜ ਤਨੁ ਚੀਯ ਏਇ ॥ ਜ ਤਨ ਯਤ ਯਫ ਤਉ, ਤਤਨ ਤਤਨ ਯਤੁ ਨ ਸਇ ॥51॥ 

ਭ: 3 ॥ ਇਸ ੁਤਨੁ ਬ ਯਤੁ ਸ, ਯਤੁ ਤਫਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਸਇ ॥ ਜ ਸ ਯਤ ਆਣ, ਤਤਤੁ ਤਤਨ ਰ ਬੁ ਯਤੁ ਨ ਸਇ ॥ 

ਬ ਇ ਤਨੁ ਐੀਣੁ ਸਇ, ਰ ਬੁ ਯਤੁ ਤਵਚਸ ੁਜਾਇ ॥ ਤਜਉ ਫੰਤਤਯ ਧਾਤੁ ੁਧ ੁਸਇ, ਤਤਉ ਸਤਯ ਏਾ ਬਉ 

ਦੁਯਭਤਤ ਭਰੁ ਵਾਇ ॥ ਨਾਨਏ ਤ ਜਨ ਸਣ, ਤਜ ਯਤ ਸਤਯ ਯੰ ੁਰਾਇ ॥52॥ 

ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ: 

ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਦ ਨਾਰ ਤਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਸ, ਜ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਤਵਚ ਨੰ: 65 ਤ ਇਉਂ ਸ:- 

ਏਫੀਯ ਭਤਸਦੀ ਏਤਯ ਾਤਰਆ, ਆ ੁੀਾਇ ੀਾਇ ॥ 

ਤ ਸ ਫਾਤ ਨ ੂਛੀ, ਏਫਸੁ ਨ ਰਾਈ ਾਇ ॥65॥ 

ਯ ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਦ ਨਾਰ ਯਤਾ ਏੁ ਯਏ ਨਾਰ ਇਉਂ ਤਰਤਐਆ ਸਇਆ ਸ:- 

ਏਫੀਯ ਭਤਸਦੀ ਏਤਯ ਏ ਾਤਰਆ, ਆ ੁੀਾਇ ੀਾਇ ॥ 

ਤ ਸ ਫਾਤ ਨ ੁਛੀਆ, ਏਫਸ ੂਨ ਰਾਈ ਾਇ।1।  

ਯਏ—  ਨੰ: 65 ਤਵਚ——ਏਤਯ 

‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ——ਏਤਯ ਏ 

ਨ:ੰ 65 ਤਵਚ——ੂਛੀ 

‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ——ੁਛੀਆ  

ਨ:ੰ 65 ਤਵਚ——ਏਫਸ ੁ

‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ——ਏਫਸੂ 

ਨਟ:- ਇ ਸ਼ਰਏ ਦ ਯਥਾਇ ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਦ ਨਾਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਏ ਭ: 3 ਦਾ ਸ:- 

ਨਾਨਏ ਭਤਸਦੀ ਏਤਯ ਏ ਯਤਐਆ,  ਸੁ ਨਦਤਯ ਏਯਇ ॥ ਆ ੀ ਆ , ਆ ਸੀ ਰਾਇ ਰਇ ॥ 

ਇਸ ੁਤਯਭ ਤਆਰਾ ਐਭ ਏਾ, ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥2॥ 

ਯਯੀ ਨਜ਼ਯ ਤੜਹਆਾਂ ਬੀ ਤਆ ਾ ਤਦੱਦਾ ਸ ਤਏ ਭ: 3 ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਦ ੰਫੰਧ 

ਤਵਚ ਸ। ਯ ਇਸ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 65 ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਨਸੀਂ ਸ। ਾਯ ਸੀ ੁਯ ੂ

ਿੰਥ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਸਯ ਤਏਤ ਬੀ ਨਸੀਂ। ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਏ ਤਸਰਾਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ 

ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦ ੰਿਤਸ ਤਵਚ ੀ, ਉਥੋਂ ਏੱਢ ਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 65 ਭਤ ਇ 

ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏਯ ਤਦੱਤਾ।  

ਉੜੀ ਨੰ: 4 ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਏ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦ ੰਿਤਸ ਤਵਚ ਨੰ: 33 ਤ ਸ। ਇ ਤਵਚ ਯਤਾ ਏੁ 

ਯਏ ਸ: 

ਜ ਭਯ ਜੀਵਾ ਸਇ ॥ ਉੜੀ ਨੰ: 4 ਦ ਨਾਰ 



ਜ ਭਤਯ ਜੀਵਾ ਸਇ ॥ ਸ਼ਰਏ ਨ:ੰ 33 

ਾਯ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ: 

ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀਆਾਂ 4 ਵਾਯਾਾਂ ਸਠ-ਤਰਐ ਯਾਾਾਂ ਤਵਚ ਸਨ:- 

1. ੂਜਯੀ, 2. ੂਸੀ, 3. ਯਾਭਏਰੀ, ਅਤ 4. ਭਾਯ ੂ

ੂਜਯੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 3 ਤਵਚ ਉੜੀ ਨੰ: 4 ਦ ਨਾਰ ਤਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਸ, ਫਾਏੀ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਸਨ। ਏੱੁਰ ਉੜੀਆਾਂ 22 ਸਨ।  

ੂਸੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 3 ਦੀਆਾਂ 20 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਇ ਤਵਚ 46 ਸ਼ਰਏ ਸਨ—ਸ਼ਰਏ ਭ: 3=14; ਸ਼ਰਏ ਭ: 

2=11; ਸ਼ਰਏ ਭ: 1=21।  

ਯਾਭਏਰੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 3 ਦੀਆਾਂ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਬੀ ਸ਼ਰਏ ਭ: 3, ਭ: 2, ਅਤ ਭ: 1 ਦ ਸਨ। 

ਦ ਸ਼ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸਨ।  

ਇਸ ਠੀਏ ਸ ਤਏ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਏਰ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਭਜੂਦ ੀ, ੁਯ ੂਅੰਦ 

ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਬੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਭਜੂਦ ੀ। ਬਤਾਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤਸਰੀ ‘ਉਦਾੀ’ ਭੇਂ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ 

ਤਰਆ ਨ; ਇਸ ਬੀ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਏਰ ਭਜੂਦ ੀ।  

ਯ ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਨਸੀਂ ਤਏ ਯਾ ੂਜਯੀ, ੂਸੀ ਅਤ ਯਾਭਏਰੀ ਦੀਆਾਂ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਦੀਆਾਂ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਦ 

ਨਾਰ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਯਜ ਏੀਤ ਨ।  

ਇਸ ੰੁਡੀ ਐੁਰਹਦੀ ਸ ਭਾਯੂ ਯਾ ਦੀ ਵਾਯ ਭ: 3 ਤਵਚੋਂ। ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ 22 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਇ ਦ ਨਾਰ 

47 ਸ਼ਰਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ—ਭ: 1=18; ਭ: 2=1; ਭ: 3=22; ਭ: 4=3; ਭ: 5=2। ਜੜ=47। ਉੜੀ 

ਨ:ੰ 1 ਦ ਨਾਰ ਇੱਏ ਸ਼ਰਏ ਭ: 4 ਦਾ ਸ ਅਤ ਇੱਏ ਸ਼ਰਏ ਭ: 3 ਦਾ। ਉੜੀ ਨ:ੰ 2 ਦ ਨਾਰ 2 ਸ਼ਰਏ ਭ: 4 ਦ 

ਸਨ, ਅਤ ਇੱਏ ਸ਼ਰਏ ਭ: 3 ਦਾ। ਉੜੀ ਨ:ੰ 20 ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਸ਼ਰਏ ਭ: 5 ਦ ਸਨ; ਭ: 3 ਦਾ ਇੱਏ ਬੀ ਨਸੀਂ।  

ਜ ਇਸ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਯਜ ਏੀਤ ਸੁੰਦ, ਤਾਾਂ ਉੜੀ ਨੰ: 20 ਖ਼ਾਰੀ ਨਾਸ ਯਤਸਣ 

ਦੇਂਦ, ਅਤ ਉੜੀ ਨ:ੰ 1 ਅਤ 2 ਦ ਨਾਰ ਤਯ ਇਏ ਇਏ ਸੀ ਆਣਾ ਸ਼ਰਏ ਦਯਜ ਏਯ ਏ ਫੱ ਨਾਸ ਏਯ 

ਦੇਂਦ। ਭ: 4 ਅਤ ਭ: 5 ਦ ਸ਼ਰਏ ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਾ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਨ। , ਇ ‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂ

ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ।  

ਇਸ ਬੀ ਨਸੀਂ ੀ ਸ ਏਦਾ ਤਏ 4 ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਤਵਚੋਂ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਇੱਏ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਤਫਰਏੁਰ 

ਖ਼ਾਰੀ ਯਤਸਣ ਦੇਂਦ, ਤ, ਫਾਏੀ ਦੀਆਾਂ 3 ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ਰਏ ਦਯਜ ਏਯ ਦੇਂਦ। ਾਯਾ ਸੀ 

ਉੱਦਭ ਏਾਤਵ-ਤਨਮਭਾਾਂ ਦ ਤਦਿਸ਼ਟੀ-ਏਣ ਤੋਂ ਇੱਏ-ਭਾਨ ੀ।  

ਾਯੀਆਾਂ ਸੀ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਸੀ ਦਯਜ ਏੀਤ ਨ।  

ੴ ਤਤੁਯ ਿਾਤਦ ॥ 

ਯਾਭਏਰੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 3 ॥ {ੰਨਾ 947} 
ਜਧ ਵੀਯ ੂਯਫਾਣੀ ਏੀ ਧੁਨੀ ॥ 

ਇ ਵਾਯ ਦੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਉ ੁਯ (ਧੁਤਨ) ਤ ਾਣੀਆਾਂ ਸਨ ਤਜ ੁਯ ਤ ਜਧ ਤ ਵੀਯ ਦੀ ਵਾਯ ਦੀਆਾਂ 

ਉੜੀਆਾਂ ਾਵੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਨ।  



ਜਧਾ ਤ ਵੀਯਾ ਦ ਬਯਾ ਨ; ਇਏ ਯਾਜੂਤ ੂਯਫਾਣ ਦ ੁੱਤਿ  ਨ। ਜੰਰ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦ ਨ। ਅਏਫਯ 

ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਤੋਂ ਆਏੀ ਸ ਸ ਨ। ਅਏਫਯ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ ਤ ਚੜਹਾਈ ਏੀਤੀ, ਇਸ ਫੜੀ ਫੀਯਤਾ ਨਾਰ ਯਣ ਤਵਚ 

ਰੜ ਏ ਭਯ। ਢਾਢੀਆਾਂ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ੂਯਭਤਾ ਦੀ ਵਾਯ ਫਣਾਈ, ਇ ਵਾਯ ਤਵਚੋਂ ਨਭੂਨ  ਦ ਤਯ ਸਠ-ਤਰਐੀ 

ਉੜੀ ਸ: 

ਜਧ ਵੀਯ ੂਯਫਾਣੀਏਂ ਦ ੱਰਾਾਂ ਏਯੀਨ ਏਯਾਯੀਆਾਂ ॥ ਪਜਾਾਂ ਚਾੜਹੀਆਾਂ ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਅਏਫਯ ਨ  ਬਾਯੀਆਾਂ ॥ ਨਭੁਐ 

ਸ ਯਾਜਤੂ ੁਤਯੀ ਯਣ ਏਾਯੀਆਾਂ ॥ ਇੰਦਯ ਣ ਅੱਛਯਾਾਂ ਤਭਤਰ ਏਯਤਨ ਜੁਸਾਯੀਆਾਂ ॥ ਸੀ ਏੀਤੀ ਜਧ ਵੀਯ 

ਤਸ਼ਾਸੀ ੱਰਾਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ॥ 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਹਜ ਦਾ ਖਤੁ ਹ ਤਜਸ ਨ ਰਾ ਬਾਉ ॥ ਨਾਉ ਫੀਜ ਨਾਉ ਉਗਵ ਨਾਭ 
ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ ਹਉਭ ਹ ਫੀਜੁ ਹ ਸਹਸਾ ਗਇਆ ਤਵਰਾਇ ॥ ਨਾ ਤਕਛੁ ਫੀਜ ਨ ਉਗਵ ਜ ਫਖਸ 
ਸ ਖਾਇ ॥  ਅੰਬ ਸਤੀ ਅੰਬੁ ਯਤਰਆ ਫਹੁਤਿ ਨ ਤਨਕਤਸਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਚਰਤੁ ਹ 
ਵਖਹੁ ਰਕਾ ਆਇ ॥ ਰਕੁ ਤਕ ਵਖ ਫੁਿਾ ਤਜਸ ਨ ਸਝੀ ਨਾਤਹ ॥ ਤਜਸੁ ਵਖਾਰ ਸ ਵਖ ਤਜਸੁ 
ਵਤਸਆ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜ—ਅਡਰਤਾ। ਬਾਉ—ਤਆਯ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਤਵਚ ਸੀ। ਫੀਜੁ—ਭੂਰ, ਭੁੱਢ। ਇਆ 

ਤਵਰਾਇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਅੰਬੁ—ਾਣੀ (ੰ: AzBs`)। ਫਸੁਤੜ—ਭੁੜ ਏ। ਤਨਏਤਆ ਨ ਜਾਇ—ਏੱਤਢਆ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਵੱਐ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। ਚਰਤੁ—ਐਡ। ਫੁੜਾ—ਤਵਚਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਅਡਰਤਾ ਤ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਐਤ ਸ, (ਿਬੂ) ਤਜ ਨੰੂ (ਇ ਅਡਰਤਾ ਦ ਐਤ ੁਯ ੂਨਾਰ) ਤਆਯ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ (ਉਸ ਬੀ “ਸਜ ਦਾ ਐਤੁ” ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਉਸ ਉ ਐਤ ਤਵਚ) ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਫੀਜਦਾ ਸ 

(ਥ) ਨਾਭ ਉੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਤਵਚ ਸੀ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

ਇਸ ਜ (ਾਂਸਤਆਾਂ ਦਾ) ਭੂਰ ਸਉਭ ਸ (ਇਸ ਸਉਭ ਉ ਭਨੱੁਐ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ,  ਇ ਤੋਂ ਦਾ ਸਣ 

ਵਾਰਾ) “ਸਾ” (ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ) ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਉਸ ਏਈ ਾ ਫੀਜ ਫੀਜਦਾ ਸ ਨਾਸ (ਥ 

‘ਸਾ’) ਉੱਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਰ ਐਾਾਂਦਾ ਸ। (ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੀਨ 

ਯਤਸੰਦਾ ਸ)।  

ਤਜਵੇਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਾਣੀ ਯਰ ਜਾ ਤਾਾਂ ਭੁੜ (ਉਸ ਾਣੀ) ਵੱਐ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ, ਸ ਨਾਨਏ! 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸਾਰਤ ਸ ਜ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ। ਸ ਰਏ! (ਫਸ਼ੱਏ) ਆ ਏ ਵਐ ਰਵ (ਯਐ ਰਵ)।  

ਯ ਤਵਚਾਯਾ ਜਤ ਏੀਸ ਵਐ? ਇ ਨੰੂ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਯਐਣ ਦੀ) ਭਝ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ; (ਇਸ ੱਰ) ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ 

ਵਐ ਏਦਾ ਸ ਤਜ ਨੰੂ ਿਬੂ ਆ ਵਐਣ ਦੀ ਜਾਚ ਤਐਾ, ਤਜ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਿਬੂ ਆ ਆ ਵੱ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਦੁਖ ਕਾ ਖਤੁ ਹ ਦੁਖੁ ਫੀਜ ਦੁਖੁ ਖਾਇ ॥ ਦੁਖ ਤਵਤਚ ਜੰਭ ਦੁਤਖ ਭਯ ਹਉਭ 
ਕਯਤ ਤਵਹਾਇ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥ ਜ ਦਵ ਤਤਸ ਨ ਜਾਣਈ ਤਦਤ 
ਕਉ ਰਟਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਆ ਕਭਾਵਣਾ ਅਵਯੁ ਨ ਕਯਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਦੁਤਐ—ਦੁੱਐ ਤਵਚ। ਤਵਸਾਇ—ਫੀਤਦੀ ਸ (ਉਭਯ)। ਅੰਧੁ—ਅੰਤਨਹਆਾਂ ਵਾਰਾ ਏੰਭ। ਤਦਤ ਏਉ—

(ਿਬੂ ਦ) ਤਦੱਤ ਸ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੰੂ। ਰਟਾਇ—ਜੱਪਾ ਭਾਯਦਾ ਸ। ੂਯਤਫ—ਤਸਰ  ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ। 

ਤਰਤਐਆ—ਉੱਏਤਯਆ।  



ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਭਝ) ਦੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ਰੀ ਸ (ਤਜ ਤਵਚ) ਉਸ ਦੁੱਐ 

ਫੀਜਦਾ ਸ ਤ ਦੁੱਐ (ਸੀ ਪਰ ਵੱਢ ਏ) ਐਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਐ ਦੁੱਐ ਤਵਚ ਜੰਭਦਾ ਸ, ਦੁੱਐ ਤਵਚ ਭਯਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ 

ਾਯੀ ਉਭਯ “ਭੈਂ; ਭੈਂ” ਏਯਤਦਆਾਂ ੁਜ਼ਯਦੀ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਭਝ ਸੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਏ ਭੈਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 

ੜ ਤਵਚ ਤਆ ਸਇਆ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਅੰਨਹਾ ਜਸਾਰਤ ਦਾ ਸੀ ਏੰਭ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਭਨਭੁਐ ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ ਜ (ਦਾਤਾਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਯ ਉ ਦ ਤਦੱਤ ਸ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੰੂ ਜੱਪਾ 

ਭਾਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਨਭੁਐ ਏਯ ਬੀ ਏੀਸ?) ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜ (ੰਏਾਯ ਭਨ ਉਤ) 

ਉੱਏਤਯਆ ਤਆ ਸ (ਉ ਦ ਅਯ ਸਠ ਭਨੱੁਐ) ਏਯਭ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ੰਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ) ਸਯ ਏੁਝ 

ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਤਜਸ ਨ ਆ ਭਰ ਸਇ ॥ ਸੁਖ ਹੁ ਤਫਫਕੁ ਹ ਅੰਤਯੁ 
ਤਨਯਭਰੁ ਹਇ ॥  ਅਤਗਆਨ ਕਾ ਬਰਭੁ ਕਟੀ ਤਗਆਨੁ ਯਾਤਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕ ਨਦਯੀ 
ਆਇਆ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਸਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਇ—ਉਸ (ਿਬੂ)। ੁਐ—ੁਐ ਦਾ। ਤਫਫਏੁ—ਯਐ, ਛਾਣ। ਅੰਤਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ (ਬਾਵ, 

ਆਤਭਾ)। ਬਿਭ—ੁਵਤਸਭ, ਬੁਰਐਾ। ਏ—ਇੱਏ (ਿਬੂ) ਸੀ। ਤਆਨੁ—ਿਬੂ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰ  ਤਾਾਂ ਦਾ ਰਈ ੁਐ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਯ ੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਉ ਨੰੂ ਸ) ਤਜ ਨੰੂ ਉਸ 

ਿਬੂ ਆ ਤਭਰਾ। (ਤਪਯ) ਉ ੁਐ ਦੀ ਛਾਣ ਇਸ ਸ ਤਏ (ਭਨੱੁਐ ਦਾ) ਅੰਦਯਰਾ ਤਵਤਿ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫ-ਭਝੀ ਦੀ ਬੱੁਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਉਸ ਿਬੂ ਸੀ ਤਦੱਦਾ ਸ, ਤਜੱਧਯ ਵਐੀ ਧਯ ਉਸੀ ਿਬੂ (ਤਦੱਦਾ ਸ)।3।  

ਉਿੀ ॥ ਸਚ ਤਖਤੁ ਯਚਾਇਆ ਫਸਣ ਕਉ ਜਾਂਈ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ਹ ਗੁਯ ਸਫਤਦ 
ਸੁਣਾਈ ॥ ਆ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀਅਨੁ ਕਤਯ ਭਹਰ ਸਯਾਈ ॥ ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਦੁਇ ਚਾਨਣ ੂਯੀ ਫਣਤ 
ਫਣਾਈ ॥ ਆ ਵਖ ਸੁਣ ਆਤ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਤਧਆਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਚ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨ। ਜਾਾਂਈ—ਥਾਾਂ। ਫਤਦ—ਸ਼ਫਦ ਨ। ੁਣਾਈ—ਦੱੀ 

ਸ। ਾਜੀਅਨੁ—ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ ਉ ਨ  {ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’}। ੂਯੀ—ਭੁਏੰਭਰ, ਜ ਅਧੂਯੀ ਨਸੀਂ ਸ। 

ੁਯ ਫਤਦ—ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਸ (ਜਤ-ਯੂ) ਤਖ਼ਤ ਆਣ  ਫਠਣ ਰਈ ਥਾਾਂ 

ਫਣਾਇਆ ਸ। (ਇ ਜਤ ਤਵਚ) ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਉ ਿਬੂ ਦਾ ਆਣਾ ਸੀ ਯੂ ਸ—ਇਸ ੱਰ ਤਤੁਯੂ ਦ 

ਸ਼ਫਦ ਨ  ਦੱੀ ਸ। ਇਸ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ, (ਏੁਦਯਤਤ ਦ ਾਯ ਯੁੱਐ ਤਫਯਐ 

ਆਤਦਏ, ਭਾਨ , ਯਤਸਣ ਰਈ ਉ ਨ) ਭਸਰ ਭਾੜੀਆਾਂ ਫਣਾ ਸਨ; ਇਸਨਾਾਂ ਭਸਰ ਭਾੜੀਆਾਂ (ਤਵਚ) ਚੰਦ ਤ 

ੂਯਜ ਦਵੇਂ (ਭਾਨ  ਉ ਦ ਜਾ ਸ) ਦੀਵ ਸਨ। (ਿਬੂ ਨ  ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ ਾਯੀ) ਫਣਤਯ ਭੁਏੰਭਰ ਫਣਾਈ 

ਸਈ ਸ। (ਇ ਤਵਚ ਫਠ ਏ) ਆ ਸੀ ਵਐ ਤਯਸਾ ਸ, ਆ ਸੀ ੁਣ ਤਯਸਾ ਸ; ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਧਆਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।1।  

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ਤੂ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 947} 

ਨਟ:- ਰਜ਼ “ਯਸਾਉ” ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਠਸਯ ਜਾ”; ਬਾਵ, ਇ ਾਯੀ ਰੰਭੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਭੁੱਐ-ਬਾਵ ਇ ਤੁਏ 

ਤਵਚ ਸ ਤਜ ਦ ਅੰਤ ਤਵਚ ਰਜ਼ “ਯਸਾਉ” ਤਰਤਐਆ ਤਆ ਸ।  



ਦਅਯਥ:- ਵਾਸ—ੁਅਚਯਜ। ਾਤਤਸ਼ਾਸ—ਸ ਾਤਤਸ਼ਾਸ! ਨਾਈ—ਵਤਡਆਈ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਾਤਤਸ਼ਾਸ! ਤੰੂ ਅਚਯਜ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਅਚਯਜ ਸੈਂ। ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਸਰਕੁ ॥ ਕਫੀਯ ਭਤਹਦੀ ਕਤਯ ਕ ਘਾਤਰਆ ਆੁ ੀਸਾਇ ੀਸਾਇ ॥ ਤ ਸਹ ਫਾਤ ਨ ੁਛੀਆ 
ਕਫਹੂ ਨ ਰਾਈ ਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਸ—ਸ ਐਭ! ਾਇ—ਯ ਤਵਚ। ਤ—ਤੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਫੀਯ! (ਆਐ—) ਭੈਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਭਤਸਦੀ ਫਣਾ ਏ (ਬਾਵ, ਭਤਸਦੀ ਵਾਾਂ) ੀਸ ੀਸ ਏ ਾਰ 

ਏਭਾਈ, (ਯ) ਸ ਤੀ (ਿਬੂ!) ਤੰੂ ਭਯੀ ਵਾਤ ਸੀ ਨਾਸ ੁੱਛੀ (ਬਾਵ, ਤੰੂ ਭਯੀ ਾਯ ਸੀ ਨਾ ਰਈ) ਤ ਤੰੂ ਏਦ ਭਨੰੂ 

ਆਣੀ ਯੀਂ ਨਾਸ ਰਾਇਆ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਭਤਹਦੀ ਕਤਯ ਕ ਯਤਖਆ ਸ ਸਹੁ ਨਦਤਯ ਕਯਇ ॥ ਆ ੀਸ ਆ ਘਸ ਆ 
ਹੀ ਰਾਇ ਰਇ ॥ ਇਹੁ ਤਯਭ ਤਆਰਾ ਖਸਭ ਕਾ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਤਯਭ ਤਆਰਾ—ਿਭ ਦਾ ਤਆਰਾ। ਜ ਬਾਵ—ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਾਨੂ)ੰ ਭਤਸਦੀ ਫਣਾਇਆ ਬੀ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਸ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਭ (ਿਬੂ) ਭਸਯ ਦੀ 

ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ (ਭਤਸਦੀ ਨੰੂ) ੀਂਸਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਭਤਸਦੀ ਨੰੂ) ਯੜਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ 

(ਆਣੀ ਯੀਂ) ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਫੰਦੀ ਦੀ ਾਰ-ਏਭਾਈ ਤਵਚ ਫੰਦ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਰਾਾਂਦਾ ਸ)। ਇਸ ਿਭ 

ਦਾ ਤਆਰਾ ਐਭ ਿਬੂ ਦੀ ਆਣੀ (ਵਤੁ) ਸ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸ ਜ ਉ ਨੰੂ ਤਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਵਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾਈਅਨੁ ਸਬ ਹੁਕਤਭ ਆਵ ਜਾਇ ਸਭਾਹੀ ॥ ਆ ਵਤਖ ਤਵਗਸਦਾ 
ਦੂਜਾ ਕ ਨਾਹੀ ॥ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਖੁ ਤੂ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਫੁਝਾਹੀ ॥ ਸਬਨਾ ਤਯਾ ਜਯੁ ਹ ਤਜਉ ਬਾਵ 
ਤਤਵ ਚਰਾਹੀ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡ ਭ ਨਾਤਹ ਕ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 947} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏੀ—ਵਐ ਵਐ ਤਏਭ ਦੀ। ਉਾਈਅਨੁ—ਉ ਨ  ਉਾਈ ਸ। ਸੁਏਤਭ—ਸੁਏਭ ਤਵਚ, ਸੁਏਭ 

ਅਨੁਾਯ। ਭਾਸੀ—ਭਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਵਦਾ—ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਫੁਝਾਸੀ—(ਤੰੂ) ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਚਰਾਸੀ—

ਤੰੂ ਚਰਾਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਤਏੁ—ਤਏ ਦੀ ਫਾਫਤ? ੁਣਾਈ—ਭੈਂ ੁਣਾਵਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਉ (ਿਬੂ) ਨ  ਯੰਾ-ਯੰ ਦੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ, ਾਯ ਜੀਵ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਜੰਭਦ ਤ ਭਾ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਿਬੂ ਸੀ (ਆਣੀ ਯਚਨਾ ਨੰੂ) ਵਐ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਤਯਸਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਏਈ ਸ਼ਯੀਏ ਨਸੀਂ।  

(ਸ ਿਬੂ!) ਤਜਵੇਂ ਤਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱ ਤਤਵੇਂ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਯੱਐ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਭੱਤ 

ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ ਆਯਾ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਤਨੰੂ ਬਾਵੇਂ ਤਤਵੇਂ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਤੰੂ ਤਯਦਾ ਸੈਂ।  

ਭਨੰੂ, (ਸ ਿਬੂ!) ਤਯ ਜਡਾ ਏਈ ਤਦੱਦਾ ਨਸੀਂ; ਤਏ ਦੀ ਫਾਫਤ ਆਐ ਏ ਦੱਾਾਂ (ਤਏ ਉਸ ਤਯ ਜਡਾ ਸ)?।2।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਬਯਤਭ ਬੁਰਾਈ ਸਬੁ ਜਗੁ ਤਪਯੀ ਪਾਵੀ ਹਈ ਬਾਤਰ ॥ ਸ ਸਹੁ ਸਾਂਤਤ ਨ ਦਵਈ 
ਤਕਆ ਚਰ ਤਤਸੁ ਨਾਤਰ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਹਤਯ ਤਧਆਈ ਅੰਤਤਯ ਯਖੀ ਉਯ ਧਾਤਯ ॥ ਨਾਨਕ 
ਘਤਯ ਫਤਠਆ ਸਹੁ ਾਇਆ ਜਾ ਤਕਯਾ ਕੀਤੀ ਕਯਤਾਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯਤਭ—ਬਯਭ ਤਵਚ। ਬਾਤਰ—ਬਾਰ ਏ, ਢੂੰਢ ਏ। ਨ ਦਵਈ—ਨ ਦਵ, ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਤਤ ੁ



ਨਾਤਰ—ਉ ਿਬੂ ਨਾਰ। ਅੰਤਤਯ—{ਨਟ:- ਤਸਰੀ ਉੜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 3 ਤਵਚ ਦ ਰਜ਼ “ਅੰਤਯ”ੁ ਦਾ ਤ 

ਇ ਰਜ਼ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ-ਜ ਸ}। ਏਯਤਾਤਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਬੁਰਐ ਤਵਚ ਬੱੁਰੀ ਸਈ ਭੈਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਰੱਬਣ ਵਾਤ) ਾਯਾ ਜਤ ਬਵੀਂ ਤ ਢੂੰਢ ਢੂੰਢ ਏ ਐ 

ਈ, (ਯ ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਉਸ ਐਭ (ਿਬੂ) (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਰ ਏਈ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਚੱਰ 

ਏਦਾ।  

(ਯ, ਸਾਾਂ) ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਿਬੂ ਤਭਤਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਤ ਤਸਯਦ ਦ ਅੰਦਯ ਯੱਤਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 

ਸ ਨਾਨਏ! (ੁਯ ੂਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਯ ਤਵਚ ਫਤਠਆਾਂ ਐਭ ਰੱਬ ਤਰਆ ਜਦੋਂ ਏਯਤਾਯ ਨ  (ਭਯ ਉਤ) 

ਤਏਯਾ ਏੀਤੀ (ਤ ੁਯ ੂਤਭਰਾਇਆ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਤਦਨੁ ਗਇਆ ਯਤਣ ਗਵਾਈ ਸਇ ॥ ਕੂਿੁ ਫਤਰ ਤਫਖੁ ਖਾਇਆ ਭਨਭੁਤਖ 
ਚਤਰਆ ਯਇ ॥ ਤਸਯ ਉਤਯ ਜਭ ਡੰਡੁ ਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਤਤ ਖਇ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਕਦ ਨ ਚਤਤ 
ਤਪਤਯ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹਇ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਹਤਯ ਭਤਨ ਵਸ ਜਭ ਡੰਡੁ ਨ ਰਾਗ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸਹਜ ਤਭਤਰ ਯਹ ਕਯਤਭ ਯਾਤਤ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਧਾਵਤ—ਦੜਤਦਆਾਂ, ਬਟਏਤਦਆਾਂ। ਯਤਣ—(ੰ: rjnI) ਯਾਤ। ਇ—ੌਂ ਏ। ਤਫਐੁ—ਤਵਸੁ। 

ਭਨਭੁਤਐ—ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਦਾ ਸ। ਡੰਡੁ—ਡੰਡ, ਡੰਡਾ। ਦੂਜ ਬਾਇ—(ਿਬੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ) ਸਯ 

ਤਵਚ ਤਆਯ ਦ ਏਾਯਣ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਸਜ—ਸਜ ਤਵਚ, ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ਏਯਤਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ (ਾਯਾ) ਤਦਨ (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਧੰਤਧਆਾਂ ਤਵਚ 

ਬਟਏਤਦਆਾਂ ਫੀਤ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਯਾਤ ਨੰੂ ਉਸ ੌਂ ਏ ੰਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, (ਇਸਨਾਾਂ ਧੰਤਧਆਾਂ ਤਵਚ ਤਆ ਸਇਆ) ਝੂਠ 

ਫਰ ਏ ਜ਼ਤਸਯ ਐਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥ ਭਾਣਦਾ ਸ) ਤ (ਅੰਤ ਨੰੂ ਥੋਂ) ਯ ਏ ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਸ; ਉ ਦ 

ਤਯ ਉਤ ਭਤ ਦਾ ਡੰਡਾ (ਤਤਆਯ ਯਤਸੰਦਾ) ਸ, (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ  ਭਤ ਤੋਂ ਡਯਦਾ ਸ), (ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਵਾਯ ਏ) ਸਯ 

ਤਵਚ ਤਆਯ ਦ ਏਾਯਣ (ਆਣੀ) ਇੱਜ਼ਤ ੰਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਉ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਾਾਂ ਏਦ ਮਾਦ ਨਸੀਂ 

ਏੀਤਾ ਸੁੰਦਾ (ਇ ਰਈ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ (ਉ ਨੰੂ ਨੀਫ) ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(ਯ ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ) ਭਨ ਤਵਚ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਵੱਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਭਤ ਦਾ ਡੰਡਾ 

ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ (ਬਾਵ, ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਡਯਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ 

ਸ (ਇਸ ਅਵਥਾ ਉ ਨੰੂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਇਤਕ ਆਣੀ ਤਸਪਤੀ ਰਾਇਅਨੁ ਦ ਸਤਤਗੁਯ ਭਤੀ ॥ ਇਕਨਾ ਨ ਨਾਉ ਫਖਤਸਨੁ 
ਅਸਤਥਯੁ ਹਤਯ ਸਤੀ ॥ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯ ਹੁਕਤਭ ਕਯਤਹ ਬਗਤੀ ॥ ਨਾ ਨ ਬਉ ਅਗਰਾ ੂਯੀ 
ਫਣਤ ਫਣਤੀ ॥ ਸਬੁ ਇਕ ਹੁਕਭੁ ਵਯਤਦਾ ਭੰਤਨ ਸੁਖੁ ਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ (“ਇਤਏ” ਰਜ਼ “ਇਏ” ਤੋਂ ‘ਫਸ-ੁਵਚਨ’ ਸ)। ਰਾਇਅਨੁ—ਰਾ ਸਨ ਉ 

ਨ  (ਨਟ:- ਉੜੀ ਨ:ੰ 2 ਤਵਚ ਰਜ਼ “ਉਾਈਅਨੁ” ਸ, ਦਸਾਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਤਵਚ ਤਵਆਏਯਣਏ ਬਦ ਭਝਣ 

ਰਈ ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਫਐਤਨੁ—ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਉ ਨ। ਅਤਥਯ ੁਨਾਉ—ਦਾ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ 

ਨਾਭ। ਤੀ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਫੰਤਯ—ਅੱ। ਏਯਤਸ—ਏਯਦ ਸਨ। ਅਰਾ—ਫਸੁਤਾ। 

ਭੰਤਨ—ਜ ਭੰਨ ਰਈ।  



ਅਯਥ:- (ਇ “ਵਏੀ ਤਿਤਟ” ਤਵਚ, ਿਬੂ ਨ) ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭੱਤ ਦ ਏ ਆਣੀ ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਰਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਸਯੀ ਨ  ਆਣਾ ਦਾ-ਤਥਯ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ‘ਨਾਭ’ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਅੱ (ਆਤਦਏ ਤੱਤ ਬੀ) ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ 

(ਤੱਤਾਾਂ) ਨੰੂ ਉ ਭਾਰਏ ਦਾ ਫੜਾ ਡਯ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, (, ਜਤ ਦੀ ਤਏਆ ਅਚਯਜ) ਭੁਏੰਭਰ ਫਣਤਯ ਫਣੀ 

ਸਈ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਿਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸੁਏਭ ਚੱਰ ਤਯਸਾ ਸ। (ਿਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਨੰੂ) ਭੰਤਨਆਾਂ (ਬਾਵ, ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਤਯਆਾਂ 

ਸੀ) ੁਐ ਾਈਦਾ ਸ।3।  

ਸਰਕੁ ॥ ਕਫੀਯ ਕਸਉਟੀ ਯਾਭ ਕੀ ਝੂਠਾ ਤਟਕ ਨ ਕਇ ॥ ਯਾਭ ਕਸਉਟੀ ਸ ਸਹ ਜ ਭਯਜੀਵਾ 
ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਏਉਟੀ—ਏ-ਵੱਟੀ, ਉਸ ਤਨੱਏਾ ਤਜਸਾ ਵੱਟਾ ਤਜ ਉਤ ਨ  ਨੰੂ ਏੱ ਰਾਈਦੀ ਸ, ਯਐ। 

ਭਯਜੀਵਾ—ਜ ਭਨੱੁਐ ਦੁਨੀਆ ਦ ਚਤਏਆਾਂ ਵਰੋਂ  ਭਯ ਏ ਯੱਫ ਵਾਰ  ਾ ਜੀਊ ਤਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਫੀਯ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਏਵੱਟੀ (ਾ ਤਨਐੜਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਸ ਤਏ ਇ) ਉੱਤ ਝੂਠਾ ਭਨੱੁਐ ੂਯਾ 

ਨਸੀਂ ਉਤਯ ਏਦਾ; ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਐ ਤਵਚ ਉਸੀ ੂਯਾ ਉਤਯਦਾ ਸ ਜ ਦੁਨੀਆ ਵਰੋਂ  ਭਯ ਏ ਯੱਫ ਵਰ 

ਜੀਊ ਤਆ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਕਉ ਕਤਯ ਇਹੁ ਭਨੁ ਭਾਯੀ ਤਕਉ ਕਤਯ ਤਭਯਤਕੁ ਹਇ ॥ ਕਤਹਆ ਸਫਦੁ ਨ ਭਾਨਈ 
ਹਉਭ ਛਡ ਨ ਕਇ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਹਉਭ ਛੁਟ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤੁ ਸ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ ਫਖਸ 
ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਤਤਸੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਰਾਗ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਤਭਯਤਏੁ—ਭੁਯਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਚਤਏਆਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਤਟਆ ਸਇਆ। ਨ ਭਾਨਈ—ਨਸੀਂ ਭੰਨਦਾ। 

ਜੀਵਨ ਭੁਏਤੁ—ਜਤ ਤਵਚ ਤਜਊਂਦਾ ਸਇਆ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਤਫਨੁ—ਯੁਏਾਵਟ।  

ਅਯਥ:- ਤਏਵੇਂ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਯੀ? ਤਏਵੇਂ ਇਸ ਭਨ ਦੁਨੀਆ ਦ ਚਤਏਆਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਟ? ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ 

ਆਤਐਆਾਂ (ਬਾਵ, ਭਝਾਇਆਾਂ) ਨਾਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਸ ਤ ਨਾਸ ਸਉਭ ਛੱਡਦਾ ਸ।  

ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸਉਭ ਦੂਯ ਸੁੰਦੀ ਸ। (ਤਜ ਦੀ ਸਉਭ ਨਾ ਸੁੰਦੀ ਸ) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਤ ਤਵਚ 

ਯਤਸੰਦਾ ਸਇਆ ਜਤ ਦ ਚਤਏਆਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਤਟਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਿਬੂ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ 

ਉ ਨੰੂ (ਜੀਵਨ ਭੁਏਤਤ ਦਾ ਦਯਜਾ) ਿਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ (ਉ ਦ ਤਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯ ਤਵਚ ਭਾਇਏ ਯਾਾਂ ਦੀ) 

ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਜੀਵਤ ਭਯਣਾ ਸਬੁ ਕ ਕਹ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਕਉ ਹਇ ॥ ਬ ਕਾ ਸੰਜਭੁ ਜ ਕਯ ਦਾਯੂ 
ਬਾਉ ਰਾਇ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਫਖੁ ਬਵਜਰੁ ਨਾਤਭ ਤਯਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਾਈ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਏ—ਸਯ ਏਈ, ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ। ੰਜਭੁ—ਯਸਜ਼। ਦਾਯ—ੂਦਵਾਈ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜਤ ਤਵਚ) ਤਜਊਂਤਦਆਾਂ (ਜਤ ਵਰੋਂ) ਭਯਨ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਸਯ ਏਈ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ‘ਜੀਵਨ-

ਭੁਏਤੀ’ (ਦੀ ਅਵਥਾ) ਿਾਤ ਤਏਵੇਂ ਸਵ? 

ਜ ਭਨੱੁਐ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਚਤਏਆਾਂ ਦੀ ਤਵਸ ੁ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਆਯ (-ਯੂ) ਦਵਾਈ 



ਵਯਤ ਤ ਿਬੂ ਦ ਡਯ ਦਾ ਯਸਜ਼ ਫਣਾ (ਬਾਵ, ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਡਯ ਤਦਰ ਤਵਚ ਯੱਐਾ ਤਏ ਿਬੂ ਤਾਾਂ 

ਸਯ ਵਰ  ਅੰ-ੰ ਸ ਉ ਤੋਂ ਏਈ ਰੁਏਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ) ਤ ਸਯ ਯਜ਼ ਤਨੱਤ ਆਨੰਦ ਨਾਰ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ 

ਤਟਏ ਏ ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਤਾਾਂ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਇ ਤਵਸ-ੁਯੂ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਤਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਉਤ ਿਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਇਸ (ਜੀਵਨ-ਭੁਏਤੀ ਦੀ ਅਵਥਾ) ਤਤੁਯੂ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਭਰਦੀ ਸ।3।  

ਉਿੀ ॥ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ਯਚਾਇਨੁ ਤਰ ਗੁਣ ਵਯਤਾਯਾ ॥ ਫਰਹਭਾ ਤਫਸਨੁ ਭਹਸੁ ਉਾਇਅਨੁ ਹੁਕਤਭ 
ਕਭਾਵਤਨ ਕਾਯਾ ॥ ੰਤਡਤ ਿਦ ਜਤਕੀ ਨਾ ਫੂਝਤਹ ਫੀਚਾਯਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਯਾ ਖਰੁ ਹ ਸਚੁ 
ਤਸਯਜਣਹਾਯਾ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਫਖਤਸ ਰਤਹ ਸਤਚ ਸਫਤਦ ਸਭਾਈ ॥੪॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਜਾ ਬਾਉ—(ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਤਆਯ। ਯਚਾਇਨੁ—ਯਚਾਇਆ ਉ ਨ। 

ਉਾਇਅਨੁ—ਉਾ ਉ ਨ  (ਦੂਜੀ ਉੜੀ ਤਵਚ ਵਐ ਰਜ਼ “ਉਾਈਅਨੁ” ਇਸ ਯਏ ਭਝਣ ਰਈ ੜਹ  

‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਜਤਏੀ—ਜਤਸ਼ੀ। ਫਐਤ ਰ ਤਸ—ਤੰੂ ਫਖ਼ਸ਼ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਤਚ—ੱਚ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਤਆਯ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਤਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਵਯਤਾਯਾ (ਬਾਵ, ਿਬਾਵ) ਬੀ 

ਉ ਤਯਜਣਸਾਯ ਨ  (ਆ ਸੀ) ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ; (ਤਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਤਤੰਨ  ਦਵਤ) ਫਿਸਭਾ ਤਵਸ਼ਨੂ ਤ ਤਸ਼ਵ ਉ ਨ  

(ਆ ਸੀ) ਉਾ ਸਨ, (ਇਸ ਤਿ ਵ) ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਏਾਯ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਜਤਸ਼ੀ (ਆਤਦਏ) 

ਤਵਦਵਾਨ ਰਏ (ਤਵਚਾਯ ਵਾਰੀਆਾਂ ੁਤਏਾਾਂ) ੜਹਦ ਸਨ ਯ (ਿਬੂ ਦ ਇ ਏਤਏ ਦੀ) ਵੀਚਾਯ ਨੰੂ ਭਝਦ 

ਨਸੀਂ ਸਨ।  

(ਸ ਿਬੂ!) (ਇਸ ਜਤ-ਯਚਨਾ) ਾਯਾ ਸੀ ਤਯਾ (ਇਏ) ਐਰ ਸ, ਤੰੂ (ਇ ਐਰ ਨੰੂ) ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਤ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜ ਤਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਉਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈਂ ਤ ਉਸ ੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਯ 

ੱਚ ਯੂ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।4।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਝੂਠੁ ਕਭਾਵ ॥ ਭਾਇਆ ਨ ਤਪਯ ਤਾ ਸਦਾਵ ॥ ਬਯਭ ਬੂਰਾ ਸਤਬ 
ਤੀਯਥ ਗਹ ॥ ਹੁ ਤਾ ਕਸ ਯਭ ਗਤਤ ਰਹ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਕ ਸਚੁ ਕਭਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਸ 
ਤਾ ਭਖੰਤਯੁ ਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 948} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਨ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਸ—ਪੜਦਾ ਸ, ਾਾਂਸਦਾ ਸ। ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। 

ਤਤ—ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ। ਭਐੰਤਯ—ੁਭਐ+ਅੰਤਯ,ੁ ਅੰਦਯਰੀ ਭੁਏਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨੱੁਐ ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤਪਯਦਾ ਸ (ਯ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਤਾ ਅਐਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਨ 

ਦਾ ਝੂਠਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਨ ਤਵਚ ਝੂਠ ਸ, ਤ ਦ ਉਰਟ ਬਾਵ ਸਨ) ਤ ਝੂਠ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਫਾਸਯੋਂ ਤਾ ਸ ਯ 

ਏਭਾਈ ਤ ਵਾਰੀ ਨਸੀਂ), (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਤਾ ਭਝਣ ਦ) ਬੁਰਐ ਤਵਚ ਬੱੁਰਾ ਸਇਆ ਾਯ ਤੀਯਥ 

ਾਾਂਸਦਾ ਸ, ਅਜਸਾ ਤਾ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਏਵੇਂ ਿਾਤ ਏਯ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਤਾ ੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ੱਚ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਿਬੂ ਦੀ ਸੋਂਦ ਨੰੂ ਆਣੀ ਤਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਤਸੱਾ 

ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ) ਉਸ ਅੰਦਯਰੀ ਭੁਏਤੀ ਿਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸ ਤਾ ਤਜ ਇਹੁ ਤੁ ਘਾਰ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਨ ਤਭਰ ਸਫਦੁ ਸਭਾਰ ॥ ਸਤਤਗੁਯ  ਕੀ ਸਵਾ 
ਇਹੁ ਤੁ ਯਵਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਤਾ ਦਯਗਤਹ ਾਵ ਭਾਣੁ ॥੨॥  {ੰਨਾ 948} 



ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਸ (ੁਯ ੂਦੀ ਯਣ ੈਂਦਾ ਸ) ਤ ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਾਾਂਬ ਏ 

ਯੱਐਦਾ ਸ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਤ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ (ਅਰ) ਤਾ ਸ।  

ਤਤੁਯ ਦੀ (ਦੱੀ ਸਈ) ਏਾਯ ਏਯਨੀ—ਇਸ ਤ (ਿਬੂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਤਵਚ) ਏਫੂਰ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ 

ਤ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤਾ ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਉਾਇਅਨੁ ਸੰਸਾਯ ਕੀ ਵਯਤਤਣ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨਯੁ 
ਤਫਨਾਸਤਣ ॥ ਹੁਕਭ ਹੀ ਸਬ ਸਾਜੀਅਨੁ ਯਤਵਆ ਸਬ ਵਤਣ ਤਤਰਤਣ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ਹ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਦਾ ਹਤਯ ਬਤਣ ॥ ਸਫਦ ਹੀ ਸਝੀ ਈ ਸਚ ਆਤ ਫੁਝਾਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯਤਤਣ—ਵਯਤੋਂ ਤਵਸਾਯ ਰਈ। ਤਟ—ਤਸਯਦ ਤਵਚ। ਤਫਨਾਤਣ—ਨਾ ਏਯਨ ਰਈ। ਬ—

ਾਯੀ ਤਿਸ਼ਟੀ। ਵਤਣ—ਵਣ ਤਵਚ। ਤਤਿਤਣ—ਤਤਿਣ ਤਵਚ। ਚ—ੱਚ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਇ ‘ਵਏੀ ਤਿਤਟ’ ਤਵਚ) ੰਾਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਤਵਸਾਯ ਵਾਤ ਉ (ਿਬੂ) ਨ  ਯਾਤ ਤ ਤਦਨ ਦਾ 

ਏੀਤ ਸਨ; (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਤਦਰ ਤਵਚੋਂ) ਸਨਯਾ (ਜ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸ) ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਤਤੁਯੂ ਦੀ 

ਭੱਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨੱੁਐ ਦ) ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਚਾਨਣ (ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ)।  

ਾਯੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਉ ਨ  ਆਣ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਯਚੀ ਸ ਤ ਉਸ ਸਯਏ ਵਣ ਤਵਚ ਤੀਰ  ਤੀਰ  ਤਵਚ ਆ ਭਜੂਦ 

ਸ, (ਜ ਏੁਝ ਫਤਣਆ ਤਆ ਸ ਉਸ) ਬ ਏੁਝ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਦਾ ਉ 

ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਭਤਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ੂਝ ੈਂਦੀ ਸ, ਿਬੂ ਆ ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਅਤਬਆਗਤ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜਨ ਕ ਤਚਤ ਭਤਹ ਬਯਭੁ ॥ ਤਤਸ ਦ ਤਦਤ 
ਨਾਨਕਾ ਤਹ ਜਹਾ ਧ ਯਭੁ ॥ ਅਬ ਤਨਯੰਜਨੁ ਯਭ ਦੁ ਤਾ ਕਾ ਬੂਖਾ ਹਇ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਬਜਨੁ 
ਨਾਨਕਾ ਤਵਯਰਾ ਾ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਅਤਬਆਤ—(ੰ: AËXwgq a guest, a visitor, ਿਾਸੁਣਾ, ਯਦੀ) ਯਾ ੁਆਰੀ, 

ਏੀਯ, ਭੰਤਾ, ਰੜਵੰਦਾ ਯਦੀ। ਬਯਭੁ—ਬਟਏਣਾ। ਤਸ—ਇਸ ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ। ਆਐੀਅਤਨ—ਆਐ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ (ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਧਯਭੁ—ੁੰਨ। ਅਬ—ਬਉ ਤੋਂ ਯਤਸਤ। ਬੂਐਾ—ਰੜਵੰਦਾ। ਾ—ਦੇਂਦਾ 

ਸ।  

ਅਯਥ:- ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਬਟਏਣਾ ਸਵ (ਬਾਵ, ਜ ਦਯ ਦਯ ਤ ਬਟਏ ਏ ਯਟੀਆਾਂ ਆਟਾ ਭੰਦ 

ਤਪਯਨ) ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਅਤਬਆਤ’ ਨਸੀਂ ਆਐੀਦਾ; ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ਫੰਦ ਨੰੂ ਦਣ ਨਾਰ ੁੰਨ ਬੀ ਇਸ ਤਜਸਾ ਸੀ 

ਸੁੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਏਈ ੁੰਨ-ਏਯਭ ਨਸੀਂ)।  

ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸ ਤਨਯਬਉ ਤ ਭਾਇਆ-ਯਤਸਤ ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਭਰਣਾ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਇ ‘ਯਭ ਦ’ ਦਾ 

ਅਤਬਰਾਐੀ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਫੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਅਤਬਆਗਤ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜ ਯ ਘਤਯ ਬਜਨੁ ਕਯਤਨ ॥ ਉਦਯ ਕਾਯਤਣ ਆਣ 
ਫਹਰ ਬਖ ਕਯਤਨ ॥ ਅਤਬਆਗਤ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਆਤਭ ਗਉਣੁ ਕਯਤਨ ॥ ਬਾਤਰ ਰਹਤਨ ਸਹੁ 
ਆਣਾ ਤਨਜ ਘਤਯ ਯਹਣੁ ਕਯਤਨ ॥੨॥ {ੰਨਾ 949} 



ਦਅਯਥ:- ਏਯਤਨ—ਏਯਦ ਸਨ (ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਉਦਯ—ਟ। ਫਸਰ—ਏਈ। ਉਣੁ—

ਯ। ਰਸਤਨ—ਰੈਂਦ ਸਨ। ਯਸਣੁ—ਤਨਵਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਾ ਯ ਤਵਚ ਯਟੀ ਐਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਆਣਾ ਟ ਬਯਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਏਈ ਬਐ ਏਯਦ ਸਨ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਅਤਬਆਤ’ (ਾਧ)ੂ ਨਸੀਂ ਆਐੀਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ‘ਅਤਬਆਤ’ ਉਸੀ ਸਨ ਜ ਆਤਭਏ ਭੰਡਰ ਦੀ ਯ ਏਯਦ ਸਨ, ਆਣ  ਅਰ ਯ (ਿਬੂ) ਤਵਚ 

ਤਨਵਾ ਯੱਐਦ ਸਨ ਤ ਆਣ  ਐਭ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਅੰਫਯੁ ਧਯਤਤ ਤਵਛਤਿਅਨੁ ਤਵਤਚ ਸਚਾ ਅਸਯਾਉ ॥ ਘਯੁ ਦਯੁ ਸਬ ਸਚੁ ਹ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ 
ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਬੁ ਸਚਾ ਹੁਕਭੁ ਵਯਤਦਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਤਚ ਸਭਾਉ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਤਖਤੁ ਸਚਾ ਫਤਹ 
ਸਚਾ ਕਯ ਤਨਆਉ ॥ ਸਬੁ ਸਚ ਸਚੁ ਵਯਤਦਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ਅਰਖੁ ਰਖਾਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਫਯ—ੁਆਏਾਸ਼। ਤਵਛਤੜਅਨੁ—ਤਵਛੜ ਸਨ ਉ (ਿਬੂ) ਨ। ਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ 

ਵਾਰਾ ਿਬੂ। ਅਯਾਉ—ਅਯਾਜੁ, ਵਯਾਜੁ, ਆਣਾ ਸੁਏਭ। ਤਚ—ੱਚ ਤਵਚ। ਬੁ—ਬ ਥਾਾਂ। ਅਰਐੁ—

ਤਜ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਤਚਸਨ ਰੱਛਣ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਇ “ਵਏੀ ਤਿਤਟ” ਤਵਚ) ਆਏਾਸ਼ ਤ ਧਯਤੀ ਉ ਿਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਵੱਐ ਵੱਐ ਏੀਤ ਸਨ, ਤ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਉਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਆਣਾ ਸੁਏਭ ਚਰਾ ਤਯਸਾ ਸ; (ਇ ਤਿਸ਼ਟੀ ਤਵਚ) ਸਯਏ ਯ ਸਯਏ 

ਦਯ ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ (ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ) ਸ ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਤਵਚ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ੱਚਾ ‘ਨਾਭ’ ਭਜੂਦ ਸ। ਸਯ ਥਾਾਂ (ਿਬੂ 

ਦਾ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੁਏਭ ਚੱਰ ਤਯਸਾ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਉ ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਤਵਚ 

ਰੀਨਤਾ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਿਬੂ ਆ ਦਾ ਇਏ-ਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, (ਜਤ-ਯੂ ਉ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ (ਬੀ) (ਉ ਦਾ ਯੂ) ੱਚਾ ਸ, 

(ਇ ਤਖ਼ਤ ਉਤ) ਫਠ ਏ ਉਸ ਅਟੱਰ ਤਨਆਾਂ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਸਯ ਥਾਾਂ ਤਨਯਰ ਉਸੀ ੱਚਾ ਿਬੂ ਭਜੂਦ ਸ, (ਯ) 

ਉਸ ਅਰੱਐ ਿਬੂ ਰਤਐਆ ਤਾਾਂ ਸੀ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਜ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਵੀ (ਯ ਾਟ ਨੰੂ ਤਤਆ ਏ 

ਨਸੀਂ)।6।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਯਣਾਇਯ ਭਾਤਹ ਅਨੰਤੁ ਹ ਕੂਿੀ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਬਾਣ ਚਰ ਆਣ ਫਹੁਤੀ ਰਹ 
ਸਜਾਇ ॥ ਯਣਾਇਯ ਭਤਹ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਕਯਭੀ ਰ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈ ਜ ਚਰ 
ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਯਣਾਇਯ—{sz: rX+nwr [ rX (ਯਮ)—ਨਦੀ ਦਾ ਵਸਣ। nwr (ਨਾਯ)—ਜਰ} ਨਦੀਆਾਂ 

ਦਾ ਾਯਾ ਜਰ, ਭੰੁਦਯ। ਏੂੜੀ—ਏੂੜ (ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ) ਤਵਚ ਰੱੀ ਸਈ। ਏਯਭੀ—ਤਭਸਯ ਨਾਰ। 

ਨਉਤਨਤਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਭਾਨ , ਤਿਸ਼ਟੀ ਦ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਸ)।  

ਅਯਥ:- (ਇ ੰਾਯ-) ਭੰੁਦਯ ਤਵਚ ਫਅੰਤ ਿਬੂ ਆ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਯ (ਉ ‘ਅਨੰਤ’ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ) 

ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ਰੱੀ ਸਈ ਤਜੰਦ ਜੰਭਦੀ ਭਯਦੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਫਸੁਤ ਦੁੱਐ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ “ਅਨੰਤ” ਨੰੂ 

ਛੱਡ ਏ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤੱਛ ਦੜਦਾ ਸ); ਬ ਏੁਝ ਇ ਾਯ ਤਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਯ ਿਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ 

ਤਭਰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਾਯ ਸੀ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਤਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਜ ਭਨੱੁਐ (ਇ ਾਯ ਤਵਚ ਤਵਆਏ 



ਿਬੂ ਦੀ) ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ ਤੁਯ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਹਜ ਸਤਤਗੁਯੁ ਨ ਸਤਵ ਤਵਤਚ ਹਉਭ ਜਨਤਭ ਤਫਨਾਸੁ ॥ ਯਸਨਾ ਹਤਯ ਯਸੁ ਨ ਚਤਖ 
ਕਭਰੁ ਨ ਹਇ ਯਗਾਸੁ ॥ ਤਫਖੁ ਖਾਧੀ ਭਨਭੁਖੁ ਭੁਆ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥ ਇਕਸੁ ਹਤਯ 
ਕ ਨਾਭ ਤਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ॥ ਜਾ ਆ ਨਦਤਯ ਕਯ ਰਬੁ ਸਚਾ ਤਾ ਹਵ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸੁ 
॥ ਤਾ ਅਨਤਦਨੁ ਸਵਾ ਕਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕੀ ਕਫਤਹ ਨ ਛਡ ਾਸੁ ॥ ਤਜਉ ਜਰ ਭਤਹ ਕਭਰੁ ਅਤਰਤ 
ਵਯਤ ਤਤਉ ਤਵਚ ਤਗਯਹ ਉਦਾਸੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਯ ਕਯਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਵ ਹਤਯ 
ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜ—ਸਜ ਅਵਥਾ ਤਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ, ਤਦਏ ਯਧਾ ਨਾਰ। ਜਨਤਭ—ਜਨਭ ਏ, ਜੰਭ 

ਏ। ਯਨਾ—ਜੀਬ (ਨਾਰ)। ਯਾ—ੁਤਐੜਾਉ। ਭਤਸ—ਭਸ ਤਵਚ। ਤਧਿ—ੁਤਪਟਏਾਯ-ਜ। ਵਾੁ—

ਵਫਾ, ਵਾਾ। ਦਾਤਨ ਦਾ—ੁਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ। ਅਨਤਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਤਨੱਤ। ਾ—ੁਾਾ, ਾਥ। 

ਅਤਰਤ—ਤਨਯਰ, ਤਨਯਾਰਾ। ਤਯਸ—ੁਤਿਸਤ। ੁਣਤਾ—ੁੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਦਏ ਯਧਾ ਨਾਰ ਤਤੁਯੁ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਤੁਤਯਆ, ਉਸ ਸਉਭ ਤਵਚ (ਯਤਸ ਏ) 

(ਜਤ ਤਵਚ) ਜਨਭ ਰ  ਏ (ਜੀਵਨ) ਅਜਾਾਂਈ ਵਾ ਤਆ; ਤਜ ਨ  ਜੀਬ ਨਾਰ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ 

ਤਰਆ ਉ ਦਾ ਤਸਯਦਾ-ਯੂ ਏਉਰ ਪੱੁਰ ਨਸੀਂ ਤਐਤੜਆ।  

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਤਵਸ ੁਐਾਾਂਦਾ ਤਯਸਾ, (ਅਰ ਜੀਵਨ ਵੱਰੋਂ) ਭਇਆ ਸੀ 

ਤਯਸਾ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਉ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦੀ ਤਫਾਸ ਸ ਈ। ਇਏ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ 

(ਜਤ ਤਵਚ) ਜੀਊਣਾ ਵੱਣਾ ਤਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ।  

ਜਦੋਂ ੱਚਾ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਐ (ਿਬੂ ਦ) ਵਏਾਾਂ ਦਾ ਵਏ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਨੱਤ 

ਤਤੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਏਦ ੁਯ ੂਦਾ ੱਰਾ ਨਸੀਂ ਛੱਡਦਾ, (ਤਪਯ) ਉਸ ਤਿਸਤ ਤਵਚ ਯਤਸੰਦਾ 

ਸਇਆ ਬੀ ਇਉਂ ਉਯਾਭ ਤਜਸਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ ਾਣੀ ਤਵਚ (ਉੱਾ ਸਇਆ) ਏਉਰ-ਪੱੁਰ (ਾਣੀ ਦ ਅਯ 

ਤੋਂ) ਫਤਚਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਤਜਵੇਂ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਤਤਵੇਂ ਸਯਏ ਜੀਵ ਉ ਦਾ ਏਯਾਇਆ ਏਯਦਾ 

ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਛਤੀਹ ਜੁਗ ਗੁਫਾਯੁ ਸਾ ਆ ਗਣਤ ਕੀਨੀ ॥ ਆ ਤਸਰਸਤਟ ਸਬ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਤ 
ਭਤਤ ਦੀਨੀ ॥ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਸਾਤਜਅਨੁ ਾ ੁੰਨ ਗਣਤ ਗਣੀਨੀ ॥ ਤਜਸੁ ਫੁਝਾ ਸ ਫੁਝਸੀ 
ਸਚ ਸਫਤਦ ਤੀਨੀ ॥ ਸਬੁ ਆ ਆਤ ਵਯਤਦਾ ਆ ਫਖਤਸ ਤਭਰਾਈ ॥੭॥ {ੰਨਾ 949} 

ਦਅਯਥ:- ਛਤੀਸ ਜੁ—(ਬਾਵ) ਏਈ ਜੁ, ਫਅੰਤ ਭਾ। ੁਫਾਯ—ੁਸਨਯਾ (ਬਾਵ, ਉ ਭ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦਾ 

ਏਈ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ)। ਾ—ੀ। ਣਤ—ਤਵਚਾਯ, ਤਿਸ਼ਟੀ ਯਚਣ ਦਾ ਤਖ਼ਆਰ। (ਨਟ:- 

(“ਾਜੀਅਨੁ” ਤ “ਾਤਜਅਨੁ” ਤਵਚ ਯਏ ਭਝਣ ਰਈ ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਣਤ—ਰਐਾ, 

ਤਵਚਾਯ, ਤਨਯਨਾ। ਤੀਨੀ—ਤੀਜ। ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ, ਸਯਏ ਏਾਯਜ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਤਸਰਾਾਂ ਜਦੋਂ ਿਬੂ ਤਨਯੁਣ ਯੂ ਤਵਚ ੀ ਤਦੋਂ) ਫਅੰਤ ਭਾ ਸਨਯਾ ੀ (ਬਾਵ, ਤਦੋਂ ਏੀਸ ਯੂ 

ੀ—ਇਸ ੱਰ ਦੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ), (ਤਪਯ ਯੁਣ ਯੂ ਯਚ ਏ) ਉ ਨ  ਆ ਸੀ (ਜਤ-ਯਚਨਾ ਦੀ) 



ਤਵਚਾਯ ਏੀਤੀ; ਉ (ਿਬੂ) ਨ  ਆ ਸੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਤ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਅਏਰ ਤਦੱਤੀ; (ਇ ਤਯਹਾਾਂ 

ਭਨੱੁਐ ਫੱੁਧਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਤਤਭਿਤੀਆਾਂ ਤ ਸ਼ਾਤਿ  (ਆਤਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏ) ਫਣਾ, (ਉਸਨਾਾਂ 

ਤਵਚ) ਾ ਤ ੁੰਨ ਦਾ ਤਨਐੜਾ ਏੀਤਾ (ਬਾਵ, ਦੱਤਆ ਤਏ ‘ਾ’ ਏੀਸ ਸ ਤ ‘ੁੰਨ’ ਏੀਸ ਸ)।  

ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ਇਸ ਾਯਾ ਯਾਜ਼) ਭਝਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਭਝਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ੁਯ ੂਦ ੱਚ ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ 

ਯਧਾ ਧਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸਯਏ ਏਾਯਜ ਤਵਚ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ਭਜੂਦ ਸ, ਆ ਸੀ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਜੀਵ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਤਵਚ) ਤਭਰਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸਬ ਯਤੁ ਹ ਯਤੁ ਤਫਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹਇ ॥ ਜ ਸਤਹ ਯਤ ਆਣ ਤਤਨ ਤਤਨ 
ਰਬ ਯਤੁ ਨ ਹਇ ॥ ਬ ਇ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹਇ ਰਬ ਯਤੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਤਜਉ ਫਸੰਤਤਯ ਧਾਤੁ 
ਸੁਧੁ ਹਇ ਤਤਉ ਹਤਯ ਕਾ ਬਉ ਦੁਯਭਤਤ ਭਰੁ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਣ ਜ ਯਤ ਹਤਯ ਯੰਗੁ 
ਰਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 949-950} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤੁ—ਰਸੂ। ਯਤੁ ਤਫਨੁ—ਰਸੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਨਟ:- ‘ੰਫੰਧਏ’ ਦ ਨਾਰ ਬੀ ਰਜ਼ ‘ਯਤੁ’ ਦਾ (ੁੁ) 

ਤਏਉਂ ਤਟਤਏਆ ਤਯਸਾ ਸ, ਇਸ ਭਝਣ ਰਈ ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਤੰਨੁ—ਯੀਯ। ਆਣ  ਤਸ—

ਆਣ  ਐਭ ਤਵਚ। ਤਤਨ—ਯੀਯ ਤਵਚ। ਬ ਇ—ਜ ਬਉ ਤਵਚ ਯਸੀ। ਐੀਣੁ—ਤਰੱਾ (ਬਾਵ) ਨਯਭ-

ਤਦਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਯਾਇਆ ਸੱਏ ਨਸੀਂ ਛੜਦਾ। ਫੰਤਤਯ—ਅੱ ਤਵਚ। ਯੰ—ੁਤਆਯ।  

ਨਟ:- ਇਸ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਇਏ ਸ਼ਰਏ ਦੀ ਤਵਆਤਐਆ ਵਾਤ ਉਚਾਤਯਆ ੀ; 

ਵਐ ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 51, 52।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਾਯਾ ਯੀਯ ਰਸੂ ਸ (ਬਾਵ, ਾਯ ਯੀਯ ਤਵਚ ਰਸੂ ਭਜੂਦ ਸ), ਰਸੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਯੀਯ ਯਤਸ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ (ਤਪਯ, ਯੀਯ ਨੰੂ ਚੀਤਯਆਾਂ, ਬਾਵ, ਯੀਯ ਦੀ ੜਤਾਰ ਏੀਤਤਆਾਂ, ਏਸੜਾ ਰਸੂ ਨਸੀਂ ਤਨਏਰਦਾ?) ਜ 

ਫੰਦ ਆਣ  ਐਭ (-ਿਬੂ ਦ ਤਆਯ) ਤਵਚ ਯੰ ਸ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯੀਯ ਤਵਚ ਰਾਰਚ ਦਾ ਰਸੂ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦਾ।  

ਜ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਡਯ ਤਵਚ ਜੀਵੀ ਤਾਾਂ ਯੀਯ (ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਦਾ) ਤਰੱਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਏ) ਇ ਤਵਚੋਂ ਰਬ 

ਦੀ ਯੁੱਤ ਤਨਏਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਤਜਵੇਂ ਅੱ ਤਵਚ (ਾਇਆਾਂ ਨਾ ਆਤਦਏ) ਧਾਤ ਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਬੜੀ ਭੱਤ ਦੀ ਭਰ ਨੰੂ ਏੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਫੰਦ ਸਣ  ਸਨ ਜ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਿਭ ਜੜ ਏ (ਉ ਦ ਿਭ ਤਵਚ) ਯੰ ਸ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਯਾਭਕਰੀ ਯਾਭੁ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਤਾ ਫਤਨਆ ਸੀਗਾਯੁ ॥ ਗੁਯ ਕ ਸਫਤਦ ਕਭਰੁ ਤਫਗਤਸਆ 
ਤਾ ਸਉਤਆ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯੁ ॥ ਬਯਭੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਤਗਆ ਚੂਕਾ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਯੁ ॥ ਤਤਸ ਨ 
ਯੂੁ ਅਤਤ ਅਗਰਾ ਤਜਸੁ ਹਤਯ ਨਾਤਰ ਤਆਯੁ ॥ ਸਦਾ ਯਵ ਤਯੁ ਆਣਾ ਸਬਾਵੰਤੀ ਨਾਤਯ ॥ 
ਭਨਭੁਤਖ ਸੀਗਾਯੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਤਨ ਜਨਭੁ ਸਬੁ ਹਾਤਯ ॥ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਬਗਤੀ ਸੀਗਾਯੁ ਕਯਤਹ ਤਨਤ 
ਜੰਭਤਹ ਹਇ ਖੁਆਯੁ ॥ ਸਸਾਯ ਤਵਤਚ ਸਬ ਨ ਾਇਨੀ ਅਗ ਤਜ ਕਯ ਸੁ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸਚਾ ਕੁ ਹ ਦੁਹੁ ਤਵਤਚ ਹ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਚੰਗ ਭੰਦ ਆਤ ਰਾਇਅਨੁ ਸ ਕਯਤਨ ਤਜ ਆਤ ਕਯਾ 
ਕਯਤਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 950} 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਫਤਨਆ—ਪਤਫਆ, ਰ ਸਇਆ। ਬੰਡਾਯ—ੁਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਅਰਾ—ਫਸੁਤਾ। 



ਯਵ—ਭਾਣਦੀ ਸ। ਜਾਤਨ—ਜਾਵਨ। ਸਾਤਯ—ਸਾਯ ਏ। ਸਇ ਐੁਆਯ—ੁਖ਼ੁਆਯ ਸ ਏ। ਾਇਨੀ—ਾਾਂਦ 

ਸਨ। ਅ—ਯਰਏ ਤਵਚ। ਤਜ ਏਯ—ਜ ਏੁਝ (ਿਬੂ) ਏਯਦਾ ਸ। ਦੁਸ ੁਤਵਤਚ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਤਵਚ। ਚੰ—

ਚੰ ਏੰਭ ਤਵਚ। ਰਾਇਅਨੁ—ਰਾ ਸਨ ਉ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਭਏਰੀ (ਯਾਨੀ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ ਯਾਭ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀ) ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਵੱ  ਤਾਾਂ ਸੀ ਉ ਦਾ (ਿਬੂ-

ਤੀ ਨੰੂ ਤਭਰਣ ਰਈ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਉੱਦਭ ਯੂ) ਤੰਾਯ ਪਰਾ ਸ। ਜ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਸਯਦਾ 

ਏਭਰ ਤਐੜ  ਤਾਾਂ ਸੀ ਬਤੀ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਭਰਦਾ ਸ। ਜ (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਭਨ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਨ ਜਾਤਆ (ਭਝ, ਤਏਉਂਤਏ) ਅਤਆਨ ਦਾ ਸਨਯਾ ਭੁਏੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਜ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਦਾ 

ਿਬੂ (-ਤੀ) ਨਾਰ ਤਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉ (ਦੀ ਆਤਭਾ) ਨੰੂ ਫਸੁਤ ਸਣਾ ਯੂ ਚੜਹਦਾ ਸ, ਉਸ ਬਾਵੰਤੀ 

(ਜੀਵ-) ਇਤਿੀ ਦਾ ਆਣ (ਿਬੂ-) ਤੀ ਨੰੂ ਤਭਯਦੀ ਸ।  

ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਿੰਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ) ਤੰਾਯ ਏਯਨਾ ਨਸੀਂ 

ਜਾਣਦੀਆਾਂ; ਉਸ ਾਯਾ (ਭਨੱੁਐ-) ਜਨਭ ਸਾਯ ਏ ਜਾਣੀਆਾਂ; ਿਬੂ (-ਤੀ) ਦੀ ਬਤੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਸਯ ਏਯਭ 

ਧਯਭ ਆਤਦਏ) ਤੰਾਯ ਜ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ) ਏਯਦੀਆਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤਨੱਤ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਏ ਜੰਭਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਵਚ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤ ਦੁਐੀ ਯਤਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ); ਨਾਸ ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇ ਰਏ ਤਵਚ ਬਾ 

ਤਭਰਦੀ ਸ ਤ ਯਰਏ ਤਵਚ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤਦੀ ਸ ਉਸ ਿਬੂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਤਸਤ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ, ੰਾਯ (ਬਾਵ, 

ਦੁਨੀਆਦਾਯ) ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ ਚੱਏਯ) ਤਵਚ ਸ। ਚੰ ਏੰਭ ਤਵਚ ਤ ਭੰਦ ਏੰਭ ਤਵਚ (ਜੀਵ) ਿਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ 

ਰਾ ਸ ਸਨ, ਜ ਏੁਝ ਏਯਤਾਯ (ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਉਸ ਏਯਦ ਸਨ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸਵ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵਈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਜ ਫਹੁਤਯਾ ਰਚੀ ਤਵਣੁ 
ਕਯਭਾ ਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਅੰਤਤਯ ਰਬੁ ਤਵਕਾਯੁ ਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਇ ॥ ਤਤਨ ਜੰਭਣੁ ਭਯਣੁ ਨ 
ਚੁਕਈ ਹਉਭ ਤਵਤਚ ਦੁਖੁ ਾਇ ॥ ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਯ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ਸ ਖਾਰੀ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ 
ਤਤਨ ਜਭ ਕੀ ਤਰਫ ਨ ਹਵਈ ਨਾ ਇ ਦੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਉਫਯ ਸਚ ਸਫਤਦ 
ਸਭਾਤਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 950} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਇ—ਥਾਾਂ। ਐੁਆਇ—ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਦੂਜ ਬਾਇ—(ਿਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਨਾਰ ਤਆਯ ਦ 

ਏਾਯਣ। ਤਰਫ—ੱਦਾ। ਇ—ਉਸ ਫੰਦ।  

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਭਨ ਤਵਚ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਤ ਇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਵਾਤ 

ੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਏਈ (ਸਯ) ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ; ਬਾਵੇਂ ਤਏਤਨੀ ਤਾਾਂ ਏਯੀ, ਬਾਾਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ੁਯ)ੂ ਤਭਰਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ 

(ਤਏਉਂਤਏ ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਭਨੱੁਐ ਦ) ਅੰਦਯ ਰਬ-ਯੂ ਤਵਏਾਯ ਸ (ਉਤਨਾ ਤਚਯ ਉਸ ਿਬੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ) ਸਯ ਦ 

ਤਆਯ ਤਵਚ ਐੁੁੁੁੰਤਝਆ ਤਪਯਦਾ ਸ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰ ਸ) ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਨਸੀਂ 

ਭੁੱਏਦਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਉਭ ਤਵਚ (ਿਤਆਾਂ ਨੰੂ) ਦੁੱਐ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ਤਤੁਯੂ ਨਾਰ ਭਨ ਰਾਇਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਏਈ ਬੀ (ਤਆਯ ਤੋਂ) ੁੰਞ ਤਸਯਦ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ 

ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਭ ਦਾ ੱਦਾ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਤ ਤੋਂ ਡਯ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ) ਨਾਸ ਸੀ ਉਸ ਤਏ 

ਤਯਹਾਾਂ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ (“ਜਭ ਦੀ ਤਰਫ” ਤੋਂ) ਫਚ ਸ ਸਨ 

(ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੱਚ ਿਬੂ ਤਵਚ ਰੀਨ ਯਤਸੰਦ ਸਨ।3।  



ਉਿੀ ॥ ਆਤ ਅਤਰਤੁ ਸਦਾ ਯਹ ਹਤਯ ਧੰਧ ਸਤਬ ਧਾਵਤਹ ॥ ਆਤ ਤਨਹਚਰੁ ਅਚਰੁ ਹ ਹਤਯ 
ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਯ ਤਧਆਈ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ॥ ਤਨਜ ਘਤਯ ਵਾਸਾ 
ਾਈ ਸਤਚ ਤਸਪਤਤ ਸਭਾਵਤਹ ॥ ਸਚਾ ਗਤਹਯ ਗੰਬੀਯੁ ਹ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਫੁਝਾਈ ॥ ੮॥ {ੰਨਾ 
950} 

ਦਅਯਥ:- ਅਤਰਤੁ—ਤਨਯਰ, ਤਨਯਾਰਾ। ਸਤਯ—ਸਯ ਾਯ ਜੀਵ। ਧੰਧ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਝੰਫਰ  ਤਵਚ। 

ਧਾਵਤਸ—ਦੜਦ ਸਨ। ਤਨਸਚਰੁ—ਨਾਸ ਤਸੱਰਣ ਵਾਰਾ, ਅਟੱਰ। ਤਨਜ ਤਯ—ਆਣ  ਅਰ ਯ ਤਵਚ। 

ਤਚ—ੱਚ ਿਬੂ ਤਵਚ। ਤਸਯ ੰਬੀਯ—ੁਡੂੰਾ, ਅਥਾਸ।  

ਅਯਥ:- (ਯਭਾਤਭਾ) ਆ (ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ) ਤਨਯਾਰਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਸਯ ਾਯ ਜੀਵ (ਭਾਇਆ ਦ) 

ਝੰਫਰ  ਤਵਚ ਬਟਏ ਯਸ ਸਨ। ਿਬੂ ਆ ਦਾ-ਤਥਯ ਤ ਅਟੱਰ ਸ, ਸਯ ਜੀਵ ਜੰਭਦ ਭਯਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ( 

ਿਬੂ ਨੰੂ) ਦਾ ਤਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। (ਜ) ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ (ਤਭਯਦ ਸਨ ਉਸ) ੁਐ ਾਾਂਦ ਸਨ 

(ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਭਯ ਏ) ਆਣ  ਅਰ ਯ ਤਵਚ ਥਾਾਂ ਤਭਰਦੀ ਸ, ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

(ੁਯਭੁਤਐ) ੱਚ ਿਬੂ ਤਵਚ ਰੀਨ ਯਤਸੰਦ ਸਨ।  

ਿਬੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਤ ਅਥਾਸ ਸ (ਇਸ ੱਰ ਉਸ ਆ ਸੀ) ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਭਝਾਾਂਦਾ ਸ।8।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਚਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਤੂ ਸਬ ਵਯਤ ਸਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਸ ਪਰੁ ਾ 
ਸਚੁ ॥ ਕਥਨੀ ਫਦਨੀ ਕਯਤਾ ਤਪਯ ਹੁਕਭੁ ਨ ਫੂਝ ਸਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕਾ ਬਾਣਾ ਭੰਨ ਸ ਬਗਤੁ 
ਹਇ ਤਵਣੁ ਭੰਨ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 950} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਚੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ। ਚੁ ਪਰੁ—ਿਬੂ ਦੀ ਿਾਤੀ-ਯੂ ਪਰ। 

ਏਥਨੀ ਫਦਨੀ—ਭੂੰਸ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ। ਚੁ—ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਏਚ ੁਤਨਏਚੁ—ਤਫਰਏੁਰ ਏੱਚਾ, ਅੱਰਹੜ 

ਭਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਉ ਿਬੂ ਦਾ) ਦਾ-ਤਥਯ ਯਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਤਭਯ ਜ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦ 

ਸੁਏਭ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ) ਉਸ ਿਬੂ ਦੀ ਿਾਤੀ-ਯੂ ਪਰ ਾਾਂਦਾ ਸ, (ਯ ਜ ਭਨੱੁਐ 

ਤਨਯੀਆਾਂ) ਭੂੰਸ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਅਟੱਰ ਸੁਏਭ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਦਾ ਸ ਉਸ (ਅਰ) ਬਤ ਸ। ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭਨੱੁਐ ਤਫਰਏੁਰ ਏੱਚਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅੱਰਹੜ 

ਭਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜ ਸਯ ਵਰ  ਡਰਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਫਤਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਨਾ ਅੰਦਤਯ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਅਹੰਕਾਯੁ ॥ ਇ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ 
ਜਾਣਨੀ ਉਨ ਅੰਤਤਯ ਰਬੁ ਤਵਕਾਯੁ ॥ ਇ ਆਣ ਸੁਆਇ ਆਇ ਫਤਹ ਗਰਾ ਕਯਤਹ ਨਾ ਭਾਯ 
ਜਭੁ ਜੰਦਾਯ ੁ॥ ਅਗ ਦਯਗਹ ਰਖ ਭੰਤਗ ਭਾਤਯ ਖੁਆਯੁ ਕੀਚਤਹ ਕੂਤਿਆਯ ॥ ਹ ਕੂਿ ਕੀ ਭਰੁ 
ਤਕਉ ਉਤਯ ਕਈ ਕਢਹੁ ਇਹੁ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਰ ਤਾ ਨਾਭੁ ਤਦਿਾ ਸਤਬ ਤਕਰਤਵਖ 
ਕਟਣਹਾਯੁ ॥ ਨਾਭੁ ਜ ਨਾਭ ਆਯਾਧ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਯਹੁ ਸਤਬ ਨਭਸਕਾਯੁ ॥ ਭਰੁ ਕੂਿੀ ਨਾਤਭ 
ਉਤਾਯੀਅਨੁ ਜਤ ਨਾਭੁ ਹਆ ਸਤਚਆਯੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਦ ਤਹ  ਚਰਤ ਹਤਹ ਸ ਜੀਵਉ 
ਦਵਣਹਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 950} 



ਦਅਯਥ:- ਥਾਉ ਏੁਥਾਉ—ਚੰਾ ਭੰਦਾ ਥਾਾਂ। ਉਨ ਅੰਤਤਯ—ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ। ੁਆਇ—ੁਆਯਥ ਦੀ 

ਖ਼ਾਤਯ। ਫਤਸ—ਫਠ ਏ। ਜੰਦਾਯ—ੁ(ਪਾ: ਜੰਦਾਰ) ਅਵੜਾ, ਵਤਸਸ਼ੀ, ਜ਼ਾਰਭ। ਰਐ ਭੰਤ—ਰਐਾ ਭੰਤਆ 

ਜਾਣ ਤ (ਨਟ:- ਾਠਏ ਜਨ ਰਜ਼ ‘ਭੰੀ’ ਅਤ ‘ਭੰਤ’ ਤਵਚ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ)। ਏੀਚਤਸ—ਏੀਤ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ। ਏੂਤੜਆਯ—ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ। ਏੂੜ ਏੀ—ਉ ਦਾਯਥ ਦੀ ਜ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤਨਬਣਾ। ਤਏਉ—ਤਏਵੇਂ? 

ਏਢਸ—ੁਦੱ, ਰੱਬ। ਤਦੜਾ—ੱਏਾ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਏਰਤਵਐ—ਾ। ਤਬ—ਾਯ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 

ਉਤਾਯੀਅਨੁ—ਉਤਾਯੀ ਸ ਉ ਨ। ਤਚਆਯ—ੁੱਚ ਦਾ ਵਣਜਾਯਾ। ਸਤਸ—ਸਨ। ਜੀਵਉ—(ਯੱਫ ਏਯ ਏ) 

ਜੀਵ (ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਦ ਸਨ ਚੂੰਤਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਅਸੰਏਾਯ ਤ ਰਬ 

ਤਵਏਾਯ ਿਫਰ ਸਨ ਉਸ ਨਾਸ ਸੀ ਥਾਾਂ ਏੁਥਾਾਂ ਭਝਦ ਸਨ ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਭ-ਤਯ ਢੁਏਦੀ ੱਰ ਏਯਨੀ ਜਾਣਦ 

ਸਨ; (ਤਜਥ ਬੀ) ਉਸ ਆ ਏ ਫਠਦ ਸਨ (ਤੰ ਤਵਚ ਆਉਣ ਤਾਾਂ ਬੀ) ਆਣ  ੁਆਯਥ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ੱਰਾਾਂ 

ਏਯਦ ਸਨ, ( ਸਯ ਵਰ) ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਡਯਾਉਣਾ ਜਭ ਭਾਯਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ  ਆਤਭਏ ਭਤ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਫਾਈ ਯੱਐਦੀ ਸ); ਅਾਾਂਸ ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਰਐਾ ਭੰਤਆ ਜਾਣ ਤ ਉਸ ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ ਭਾਯ 

ਭਾਯ ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਏੀਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਤਵਚਾਯ ਦੱ ਤਏ ਇਸ ਏੂੜ ਦੀ ਭਰ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦਾ ਭਸ ਜ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤਨਬਣ) 

ਤਏਵੇਂ ਦੂਯ ਸਵ।  

ਜ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰ  ਤਾਾਂ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ੱਏਾ ਤਫਠਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ੁਯੂ ਇਸ ੱਰ ਤਨਸ਼ਚ ਏਯਾ 

ਦੇਂਦਾ ਸ ਤਏ) ‘ਨਾਭ’ ਾਯ ਾਾਾਂ ਨੰੂ ਏੱਟਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ। (, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ) ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ 

ਨਾਭ ਸੀ ਤਭਯਦਾ ਸ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਾਯ ਤਯ ਤਨਵਾ, ਏੂੜ ਦਾਯਥਾਾਂ (ਦ ਭਸ) ਦੀ ਭਰ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਿਬੂ 

ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਤਾਯ ਰਈ ਸ, ਨਾਭ ਜ ਏ ਉਸ ੱਚ ਦਾ ਵਾਯੀ ਫਣ ਤਆ ਸ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਅਯਦਾ ਏਯ ਤਏ) ਤਜ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਇਸ ਫਯਏਤਾਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀਊਂਦਾ ਯਸ 

(ਬਾਵ, ਦਾ ਅਾਡ ਤਯ ਤ ਸੱਥ ਯੱਐੀ ਯੱਐ)।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾ ਨਾਤਹ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਾਇ ਤਜਥਹੁ ਹਉਭ 
ਜਾਈ ॥ ਯਸ ਕਸ ਸਾਦਾ ਫਾਹਯਾ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਤਜਸ ਨ ਫਖਸ ਤਤਸੁ ਦਇ ਆਤ ਰ 
ਤਭਰਾਈ ॥ ਘਟ ਅੰਤਤਯ ਅੰਤਭਰਤੁ ਯਤਖਨੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਕਸ ਤਆਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 951} 

ਦਅਯਥ:- ਤਏੁ—ਤਏ ਦੀ ਫਾਫਤ? ਯ—ਯ ਛ ਤਏਭ ਦ ਸਨ (ktu, Am`l, mDur, lvx, iq#q, 

k—wX)। ਏ—ਏਰਾ ਯ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਯਤਐਨੁ—ਯੱਤਐਆ ਸ ਉ ਨ  (ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ 

ਤਵਆਏਯਣ’)। ਤਆਈ—ਤਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਜਥਸ—ੁ(ਬਾਵ) ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤਯ ਜਡਾ ਏਈ ਦਾਤਾ ਨਸੀਂ, ਤਏ ਦੀ ਫਾਫਤ ਆਐ ਏ ਦੱੀ (ਤਏ ਉਸ ਤਯ ਜਡਾ ਦਾਤਾ 

ਸ)? (ਬਾਵ, ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਤਥੋਂ ਤਭਰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬੀ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ,। (‘ਅੰਤਭਿਤ’) ਤਤੁਯੂ ਦੀ 

ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਤਜਥੋਂ (ਬਾਵ, ੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ) ਸਉਭ ਨਾ ਸੁੰਦੀ ਸ; (ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਿਬੂ) ਾਯ 

ਯਾਾਂ ਤ ੁਆਦਾਾਂ (ਦ ਿਬਾਵ) ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਸ, ਉ ਦੀ ਫਜ਼ੁਯੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ ਸ। ਿਬੂ ਤਜ ਉੱਤ 

ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਅੰਤਭਿਤ) ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ ਆ ਸੀ (ਆਣ  ਤਵਚ) ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸ, (ਉਂਞ ਤਾਾਂ 

ਇਸ) ਅੰਤਭਿਤ ਉ ਨ  ਸਯਏ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਯੱਤਐਆ ਸਇਆ ਸ ਯ ਤਜ ਤਏ ਨੰੂ ਤਭਰਾਾਂਦਾ ਸ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਤਭਰਾਾਂਦਾ ਸ।9।  



ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ੁਤ ਸੁਤ ਕਯਤਨ ॥ ਤਜ ਸਤਤਗੁਯ ਬਾਵ ਸੁ ਭੰਤਨ ਰਤਨ 
ਸਈ ਕਯਭ ਕਯਤਨ ॥ ਜਾਇ ੁਛਹੁ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਤਫਆਸ ਸੁਕ ਨਾਯਦ ਫਚਨ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ 
ਕਯਤਨ ॥ ਸਚ ਰਾ ਸਤਚ ਰਗ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਭਾਰਤਨ ॥ ਨਾਨਕ ਆ ਸ ਯਵਾਣੁ ਬ ਤਜ ਸਗਰ 
ਕੁਰ ਤਾਯਤਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 951} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਫਾਣੀ—ਫਾਫ ਦੀ। ਫਾਫਾਣੀਆਾਂ—ਫਾਤਫਆਾਂ ਦੀਆਾਂ, ਫਜ਼ੁਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ, ਤਤੁਯੂ ਦੀਆਾਂ। 

ੁਤ—ਚੰ ੁਤਿ। ਏਯਤਨ—ਫਣਾ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਤਫਆ—ਇਸ ‘ਯਾਸ਼ਯ’ ਤਯਸ਼ੀ ਦਾ ੁਤਿ  ੀ, ਤਸਰਾਾਂ 

ਇ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਤਕ੍ਰਸ਼ਨਦਵ ਾਮਨ’ ੀ ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਦਾ ਯੰ ਏਾਰਾ (ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ) ੀ ਤ ਇਸ ਜਜ਼ੀਯ (ਦਵ ੀ) ਤਵਚ 

ਜੰਤਭਆ ੀ; ਯ ਤਪਯ ਇ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਤਵਆ’  ਤਆ। ਰਜ਼ ‘ਤਵਆ’ (ਤਫਆ) ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

“ਤਯਤੀਫ ਦਣ ਵਾਰਾ”; ਇ ਦੀ ਫਾਫਤ ਤਖ਼ਆਰ ਸ ਤਏ ਇ ਤਯਸ਼ੀ ਨ  ਵਦਾਾਂ ਨੰੂ ਭਜੂਦਾ ਤਯਤੀਫ ਤਦੱਤੀ ੀ 

(ivÒXws vydwn` XÔmwÄs: qÔmwÜ` ÒXws eiq Ômãq:)। “ਭਸਾਬਾਯਤ” ਦਾ ਏਯਤਾ ਬੀ 

ਇ ਤਯਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਠਾਯਾਾਂ ੁਯਾਣ, ਫਿਸਭ-ੂਤਿ  ਤ ਸਯ ਏਈ ੁਤਏ ਬੀ ਇ ਦ ਤਰਐ ਭੰਨ  ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ। ੱਤ ਿਤੱਧ “ਤਚਯਚੀਵੀਆਾਂ” ਤਵਚੋਂ ਇਏ ਇਸ ਬੀ ੀ। ੁਏ—ਇਏ ਤਯਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ। ਨਾਯਦ—

(nrÔX DmoL nwrz qq` ddwiq s nwrd:) ਫਿਸਭਾ ਦ ਦ ੁਤਿਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ ੀ, ਉ ਦ ੱਟ ਤਵਚੋਂ 

ਦਾ ਸਇਆ ਭੰਤਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦੀ ਫਾਫਤ ਇਸ ਭੰਤਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਇਸ ਦਵਤਤਆਾਂ ਦ ੁਨਸ ਭਨੱੁਐਾਾਂ 

ਾ ਤ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੜਾਾਂ ਦਵਤਤਆਾਂ ਾ ਅੜਾਾਂਦਾ ੀ। ਦਵਤਤਆਾਂ ਤ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤਵਚ ਝੜ ਾਣ ਦਾ ਇ 

ਨੰੂ ਫੜਾ ਸ਼ਏ ੀ; , ਇ ਦਾ ਨਾਭ  ਤਆ “ਏਤਰਤਿਮ”। “ਵੀਣਾ” ਾਜ਼ ਇ ਦੀ ਏਾਢ ਭੰਤਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਇ ਨ  ਇਏ ‘ਤਤਭਿਤਤ’ ਬੀ ਤਰਐੀ ੀ। ਫਚਨ—ਉਦਸ਼। ਚ—ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਨ। ਤਚ—ੱਚ ਤਵਚ। 

ਰ—ਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦੀਆਾਂ ਾਐੀਆਾਂ (ਤੱਐ-) ੁਤਿਾਾਂ ਨੰੂ (ੁਯਭੁਐ) ੁੱਤਯ ਫਣਾ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਸਨ; (ੁਯ-ਾਐੀਆਾਂ ਦੀ 

ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ, ੁਯਭੁਐ ਤੱਐ-ੁਤਿ) ਉਸਨਾਾਂ ੱਰਾਾਂ ਤਵਚ ਮਏੀਨ ਤਰਆਉਂਦ ਸਨ ਤ ਉਸ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ ਜ 

ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦ ਸਨ। (ਜ ਇ ੱਰ ਦੀ ਤਦੀਏ ਏਯਨੀ ਸਵ ਤਾਾਂ ੁਯਾਤਨ ਧਯਭ-ੁਤਏ) ਤਤਭਿਤੀਆਾਂ ਤ 

ਸ਼ਾਤਿ  (ਤ ੁਯਾਤਨ ਤਯਸ਼ੀ) ਤਵਆ ੁਏ ਤ ਨਾਯਦ (ਆਤਦਏਾਾਂ) ਨੰੂ ੁੱਛ ਵਐ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਰਐਤਾਾਂ 

ੜਹ  ਵਐ) ਜ ਾਯੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਨੰੂ (ਾਾਂਝਾ) ਉਦਸ਼ ਏਯਦ ਯਸ ਸਨ।  

ਤਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੱਚ ਿਬੂ ਨ  (ਤਤੁਯੂ ਦ ਏਤਏਾਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ) ਰਾਇਆ, ਉਸ ੱਚ ਿਬੂ ਤਵਚ (ਬੀ) ਜੁੜ, ਉਸ 

ਦਾ ੱਚ ਿਬੂ ਨੰੂ (ਬੀ) ਚਤ ਯੱਐਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਤਨਯ ਆ ਨਸੀਂ ਤਯ, ਆਣੀਆਾਂ) ਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ 

ਬੀ ਤਾਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਤ ਤਵਚ ਆਉਣਾ ਏਫੂਰ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯੂ ਤਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਰਾ ਤਸਖ ਬੀ ਅੰਧ ਕਯਭ ਕਯਤਨ ॥ ਇ ਬਾਣ ਚਰਤਨ ਆਣ ਤਨਤ 
ਝੂਠ ਝੂਠੁ ਫਰਤਨ ॥ ਕੂ ਿੁ ਕੁਸਤੁ ਕਭਾਵਦ ਯ ਤਨੰਦਾ ਸਦਾ ਕਯਤਨ ॥ ਇ ਆਤ ਡੁਫ ਯ 
ਤਨੰਦਕਾ ਸਗਰ ਕੁਰ ਡਫਤਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਤੁ ਇ ਰਾ ਤਤਤੁ ਰਗ ਉਇ ਫੁਿ ਤਕਆ ਕਯਤਨ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 951} 

ਦਅਯਥ:- ਡੁਫਤਨ—ਅੱਐਯ ‘ਡ’ ਦ ਨਾਰ (ੁੁ) ੜਹਨਾ ਸ, ਉਂਞ ਅਰ ਰਜ਼ “ਡਫਤਨ” ਸ। ਤਜਤੁ—ਤਜ 

ਤਵਚ, ਤਜ ਾ। ਤਤਤੁ—ਉ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦਾ ੁਯ ੂ (ਆ) ਅਤਆਨੀ ਅੰਨਹਾ ਸ ਉਸ ਤੱਐ ਬੀ ਅੰਨਹ  ਏੰਭ (ਬਾਵ, ਭੰਦ ਏੰਭ) ਸੀ 



ਏਯਦ ਸਨ; (ਅੰਨਹ  ੁਯ ੂਦ) ਉਸ (ਤੱਐ) ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦ ਭਯ ਰੱਦ ਸਨ, ਤ ਦਾ ਝੂਠ ਫਰਦ ਸਨ; ਝੂਠ 

ਤ ਠੱੀ ਏਭਾਾਂਦ ਸਨ, ਦਾ ਦੂਤਜਆਾਂ ਦੀ ਤਨੰਤਦਆ ਏਯਦ ਸਨ; ਦੂਤਜਆਾਂ ਦੀ ਤਨੰਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਉਸ ਭਨੱੁਐ 

ਆ ਬੀ ਡੁੱਫਦ ਸਨ ਤ ਆਣੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ ਬੀ ਗ਼ਯਏ ਏਯਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਤਫਚਾਯ ਏਯਨ ਬੀ ਏੀਸ? ਤਜਧਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਿਬੂ ਨ) ਰਾਇਆ ਸ ਉਸ ਧਯ ਸੀ ਰੱ 

ਸ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਸਬ ਨਦਯੀ ਅੰਦਤਯ ਯਖਦਾ ਜਤੀ ਤਸਸਤਟ ਸਬ ਕੀਤੀ ॥ ਇਤਕ ਕੂਤਿ ਕੁਸਤਤ ਰਾਇਅਨੁ 
ਭਨਭੁਖ ਤਵਗੂਤੀ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਅੰਦਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤੀ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ਤ ੁੰਨੁ ਹ 
ਤਤਨਹ ਵਾਤਤ ਤਸੀਤੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਸਚੁ ਤਸਪਤਤ ਸਨਾਈ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 951} 

ਦਅਯਥ:- ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ। ਏੂਤੜ—ਏੂੜ ਤਵਚ। ਏੁਤਤ—ਏੁੱਤ ਤਵਚ। ਰਾਇਅਨੁ—ਰਾ ਸਨ ਉ ਨ। 

ਤ—ੱਰ  ਤਵਚ, ਏੱੜ ਤਵਚ। ਵਾਤਤ—ਵਾਤ ਤਵਚ, ਭੂੰਸ ਤਵਚ। ਤਤਨਹਹ—ਅੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅਧੱਾ ‘ਸ’ ਸ। 

ਤੀਤੀ—ਤਤਤ। ਨਾਈ—{ਅਯਫੀ ‘Ônw’} ਵਤਡਆਈ।  

ਅਯਥ:- (ਿਬੂ ਨ) ਤਜਤਨੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ, ਉ ਾਯੀ ਨੰੂ ਆਣੀ ਨਜ਼ਯ ਸਠ ਯੱਐਦਾ ਸ; ਉ ਨ  ਏਈ 

ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਝੂਠ ਤ ਠੱੀ ਤਵਚ ਰਾ ਯੱਤਐਆ ਸ, ਉਸ ਜੀਵ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯ ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਯਸ ਸਨ। ਜ 

ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਧਆਉਂਦ ਸਨ ਤਏਉਂਤਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਿਬੂ 

ਦੀ ਿੀਤ ਸ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ੱਰ  (ਏਈ ਤਛਰੀ ਏੀਤੀ) ਬਰਾਈ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੂੰਸ ਤਵਚ (ਿਬੂ ਦੀ) ਤਤਤ-ਾਰਾਸ 

ਤਟਏੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਸੀ ਤਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ।10।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਤੀ ਾੁ ਕਤਯ ਸਤੁ ਕਭਾਤਹ ॥ ਗੁਯ ਦੀਤਖਆ ਘਤਯ ਦਵਣ ਜਾਤਹ ॥ ਇਸਤਯੀ 
ੁਯਖ ਖਤਟ ਬਾਉ ॥ ਬਾਵ ਆਵਉ ਬਾਵ ਜਾਉ ॥ ਸਾਸਤੁ ਫਦੁ ਨ ਭਾਨ ਕਇ ॥ ਆ ਆ ੂਜਾ 
ਹਇ ॥ ਕਾਜੀ ਹਇ ਕ ਫਹ ਤਨਆਇ ॥ ਪਯ ਤਸਫੀ ਕਯ ਖੁਦਾਇ ॥ ਵਢੀ ਰ ਕ ਹਕੁ ਗਵਾ ॥ ਜ 
ਕ ੁਛ ਤਾ ਤਿ ਸੁਣਾ ॥ ਤੁ ਯਕ ਭੰਤੁ ਕਤਨ ਤਯਦ ਸਭਾਤਹ ॥ ਰਕ ਭੁਹਾਵਤਹ ਚਾਿੀ ਖਾਤਹ ॥ 
ਚਉਕਾ ਦ ਕ ਸੁਚਾ ਹਇ ॥ ਸਾ ਤਹੰਦੂ ਵਖਹੁ ਕਇ ॥ ਜਗੀ ਤਗਯਹੀ ਜਟਾ ਤਫਬੂਤ ॥ ਆਗ ਾਛ 
ਯਵਤਹ ੂਤ ॥ ਜਗੁ ਨ ਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਗਵਾਈ ॥ ਤਕਤੁ ਕਾਯਤਣ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕਤਰ ਕਾ ਹੁ ਯਵਾਣੁ ॥ ਆ ਆਖਣੁ ਆ ਜਾਣੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 951} 

ਦਅਯਥ:- ਤੀ—(Virtuous men) ਧਯਭੀ ਫੰਦ। ਤੁ—ੁੱਚਾ ਆਚਯਨ, ਧਯਭ। ੁਯ ਜਾਤਸ—ੁਯ ੂ

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਯ—(ਚਤਰਆਾਂ ਦ) ਯ ਤਵਚ। ਦੀਤਐਆ—ਤੱਤਐਆ। ੁਯਐ ਬਾਉ—ਤੀ ਦਾ ਤਆਯ, ਤੀ 

ਨਾਰ ਤਆਯ। ਆ ਆ ੂਜਾ—ਆ ਆਣੀ ਗ਼ਯਜ਼ ਦੀ ੂਜਾ। ਤਨਆਇ—ਤਨਆਾਂ ਏਯਨ ਰਈ। ਤੁਯਏ 

ਭੰਤ੍ਰੁ—ਤੁਯਏ (ਸਾਏਭ) ਦਾ ਭੰਤਿ। ਏਤਨ—ਏੰਨ ਤਵਚ। ਭਾਤਸ—ਤਟਏਾ ਯੱਐਦ ਸਨ। ਭੁਸਾਵਤਸ—ਰੁਟਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਚਾੜੀ—ਚੁਗ਼ਰੀ। ਤਯਸੀ—ਤਿਸਤੀ। ਤਫਬੂਤ—ੁਆਸ। ਤਤਯ—ਤਯ ਉਤ। ਛਾਈ—ੁਆਸ। 

ਯਵਾਣੁ—ਭਾ, ਿਬਾਵ। ਆਐਣੁ—ਆਐਣ ਵਾਰਾ, ਚਧਯੀ। ਜਾਣੁ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ, ਏਦਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, 

ਵਤਡਆਈ ਏਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਨਟ:- ਇ ਸ਼ਰਏ ਤਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰਤ ਦੱੀ ਸ ਜ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਧਯਭੀ ਅਐਵਾਉਂਦ 

ਸਨ, ਯ ਜੀਵਨ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾੜਾ ਸ)।  



ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਧਯਭੀ (ਬਾਵ, ੁੱਚ ਆਚਯਨ ਵਾਰ) ਅਐਵਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ (ਰੁਏ ਏ) ਤਵਏਾਯ ਏਯ ਏ 

ਬੀ (ਫਾਸਯ) ਜ਼ਾਸਯ ਇਸੀ ਏਯਦ ਸਨ ਤਏ ਧਯਭ ਏਭਾ ਯਸ ਸਨ। (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ੁਯ ੂ (ਏਸਾਣ ਵਾਰ) 

(ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਚਤਰਆਾਂ ਦ ਯ ਤਵਚ ਤੱਤਐਆ ਦਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

(ਅਐਵਾਾਂਦੀ ਤਤਫਿਤਾ ਸ ਯ) ਇਤਿੀ ਦਾ ਆਣ  ਤੀ ਨਾਰ ਤਆਯ ਤਾਾਂ ਸੀ ਸ ਜ ਉਸ ਐੱਟ ਏ ਤਰਆਵ 

(ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ) ਤੀ ਚਾਸ ਯ ਆਵ ਚਾਸ ਚਰਾ ਜਾ (ਇਤਿੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦੀ)।  

(ਫਿਾਸਭਣ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਏ) ਏਈ ਬੀ ਵਦ ਸ਼ਾਤਿ  ਨਸੀਂ ਭੰਨ ਤਯਸਾ, ਆ ਆਣੀ ਗ਼ਯਜ਼ ਦੀ ਸੀ ੂਜਾ ਸ ਯਸੀ 

ਸ।  

ਏਾਜ਼ੀ ਫਣ ਏ (ਦੂਤਜਆਾਂ ਦਾ) ਤਨਆਾਂ ਏਯਨ ਫਠਦਾ ਸ, ਤਫੀ ਪਯਦਾ ਸ ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਆਐਦਾ ਸ, (ਯ ਤਨਆਾਂ 

ਏਯਨ ਵਰ) ਵੱਢੀ ਰ  ਏ (ਦੂਜ ਦਾ) ਸੱਏ ਭਾਯਦਾ ਸ, ਜ ਏਈ (ਉ ਦ ਇ ਏੰਭ ਤ) ਇਤਯਾਜ਼ ਏਯ ਤਾਾਂ (ਏਈ 

ਨ ਏਈ ਸ਼ਯਹਾ ਦੀ ੱਰ) ੜਹ  ਏ ੁਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਤਸਦੂੰ ਆੂਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਏ, ਆਣ) ਏੰਨ ਤ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਤਾਾਂ) ਤੁਯਏ (ਸਾਏਭਾਾਂ) ਦਾ ਸੁਏਭ ਤਟਏਾਈ ਯੱਐਦ 

ਸਨ, ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਰੁਟਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਚੁਗ਼ਰੀ (ਸਾਏਭਾਾਂ ਾ) ਏਯਦ ਸਨ, ਯ ਵਐ  ਤਸੰਦੂ ਵਰ, (ਤਨਯਾ) 

ਚਏਾ ਦ ਏ ਸੀ ੁੱਚਾ ਫਤਣਆ ਤਪਯਦਾ ਸ।  

ਜੀ ਨ  ਜਟਾਾਂ ਯੱਐੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ, ੁਆਸ ਬੀ ਭਰੀ ਸਈ ਸ, ਯ ਸ ਤਿਸਤੀ, ਉ ਦ ਅੱ ਤੱਛ ਅੰਞਾਣ 

ਯੋਂਦ ਤਪਯਦ ਸਨ, ਜ-ਭਾਯ ਬੀ ਨਾਸ ਰੱਬਾ ਤ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜੁਤਤ ਬੀ ਵਾ ਫਠਾ ਸ। ਤਯ ਉਤ ੁਆਸ ਉ 

ਨ  ਏਾਸਦ ਰਈ ਾਈ ਸ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਸ ਏਤਰਜੁ ਦਾ ਿਬਾਵ ਤਏ ਏਤਰਜੁ ਆ ਸੀ (ਬਾਵ, ਏਤਰਜੁੀ ੁਬਾਵ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਆ 

ਸੀ) ਚਧਯੀ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਏਯਤੂਤ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਹੰਦੂ ਕ ਘਤਯ ਤਹੰਦੂ ਆਵ ॥ ਸੂਤੁ ਜਨਊ ਤਿ ਗਤਰ ਾਵ ॥ ਸੂਤੁ ਾਇ ਕਯ ਫੁਤਯਆਈ 
॥ ਨਾਤਾ ਧਤਾ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ ਭੁਸਰਭਾਨੁ ਕਯ ਵਤਡਆਈ ॥ ਤਵਣੁ ਗੁਯ ੀਯ ਕ ਥਾਇ ਨ ਾਈ 
॥ ਯਾਹੁ ਦਸਾਇ ਥ ਕ ਜਾਇ ॥ ਕਯਣੀ ਫਾਝਹੁ ਤਬਸਤਤ ਨ ਾਇ ॥ ਜਗੀ ਕ ਘਤਯ ਜੁਗਤਤ 
ਦਸਾਈ ॥ ਤਤਤੁ ਕਾਯਤਣ ਕਤਨ ਭੁੰਦਰਾ ਾਈ ॥ ਭੁੰਦਰਾ ਾਇ ਤਪਯ ਸੰਸਾਤਯ ॥ ਤਜਥ ਤਕਥ 
ਤਸਯਜਣਹਾਯੁ ॥ ਜਤ ਜੀਅ ਤਤ ਵਾਟਾਊ ॥ ਚੀਯੀ ਆਈ ਤਢਰ ਨ ਕਾਊ ॥ ਥ ਜਾਣ ਸੁ ਜਾਇ 
ਤਸਞਾਣ ॥ ਹਯੁ ਪਕਿੁ ਤਹੰਦੂ ਭੁਸਰਭਾਣ ॥ ਸਬਨਾ ਕਾ ਦਤਯ ਰਖਾ ਹਇ ॥ ਕਯਣੀ ਫਾਝਹੁ ਤਯ ਨ 
ਕਇ ॥ ਸਚ ਸਚੁ ਵਖਾਣ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗ ੁਛ ਨ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 951-952} 

ਦਅਯਥ:- ਤਸੰਦੂ—(ਬਾਵ) ਫਿਾਸਭਣ। ਤੜ—(ਭੰਤਿ  ਆਤਦਏ) ੜਹ  ਏ। ਥਾਇ ਨ ਾਈ—ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। 

ਦਾਇ—ੁੱਛਦਾ ਸ। ਏ—ਏਈ ਤਵਯਰਾ। ਏਯਣੀ—ਚੰਾ ਆਚਯਣ। ਤਬਤਤ—ਫਤਸਸ਼ਤ, ੁਯ। 

ਦਾਈ—ੁੱਛਦਾ ਸ। ਤਤਤੁ ਏਾਯਤਣ—ਉ (‘ਜੁਤਤ’) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ੰਾਤਯ—ੰਾਯ ਤਵਚ। ਤਜਥ ਤਏਥ—

ਸਯ ਥਾਾਂ। ਵਾਟਾਊ—ਭੁਾਤਯ। ਚੀਯੀ—ਤਚੱਠੀ, ੱਦਾ। ਥ—ਇ ਜੀਵਨ ਤਵਚ। ਪਏੜੁ—ਪਏਟ, ਪਏਾ 

ਦਾਸਵਾ। ਦਤਯ—ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਚ ਚੁ—ਏਵਰ ੱਚ ਿਬੂ ਨੰੂ। ਏਇ—ਜ ਏਈ।  

ਅਯਥ:- (ਤਏ ਐਤਿੀ ਆਤਦਏ) ਤਸੰਦੂ ਦ ਯ ਤਵਚ ਫਿਾਸਭਣ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤ (ਭੰਤਿ  ਆਤਦਏ) ੜਹ  ਏ (ਉ ਐੱਤਿੀ 

ਦ) ਰ ਤਵਚ ਧਾਾ ਜਨਊ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ; (ਇਸ ਭਨੱੁਐ ਜਨਊ ਤਾਾਂ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਯ) ਜਨਊ ਾ ਏ ਬੀ ਭੰਦ-

ਏਯਭ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਤਨੱਤ) ਨਹਾਉਣ ਧਣ ਨਾਰ ਉਸ (ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ) ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ।  



ਭੁਰਭਾਨ ਭਨੱੁਐ (ਦੀਨ ਦੀ) ਵਤਡਆਈ ਏਯਦਾ ਸ ਯ ਜ ੁਯ ੂੀਯ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ ਤਾਾਂ 

(ਦਯਾਸ ਤਵਚ) ਏਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ; (ਫਤਸਸ਼ਤ ਦਾ) ਯਤਾ ਤਾਾਂ ਸਯ ਏਈ ੁੱਛਦਾ ਸ ਯ ਉ ਯਤ ਉਤ 

ਤੁਯਦਾ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਸ ਤ ਨਏ ਅਭਰਾਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਫਤਸਸ਼ਤ ਤਭਰਦਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਜੀ ਦ ਡਯ ਤ (ਭਨੱੁਐ ਜ ਦੀ) ਜੁਤਤ ੁੱਛਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉ (‘ਜੁਤਤ’) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਏੰਨ ਤਵਚ ਭੁੰਦਿ ਾਾਂ ਾ 

ਰੈਂਦਾ ਸ; ਭੁੰਦਿ ਾਾਂ ਾ ਏ ੰਾਯ ਤਵਚ ਚੱਏਯ ਰਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਿਸਤ ਛੱਡ ਏ ਫਾਸਯ ਜਤ ਤਵਚ ਬਉਂਦਾ ਸ), 

ਯ ਤਯਜਣਸਾਯ ਤਾਾਂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸ (ਫਾਸਯ ਜੰਰਾਾਂ ਤਵਚ ਬਾਰਣਾ ਤਵਅਯਥ ਸ)।  

(ਜਤ ਤਵਚ) ਤਜਤਨ  ਬੀ ਜੀਵ (ਆਉਂਦ) ਸਨ ਾਯ ਭੁਾਤਯ ਸਨ, ਤਜ ਤਜ ਨੰੂ ੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸ ਉਸ ਇਥ 

ਤਢੱਰ ਨਸੀਂ ਰਾ ਏਦਾ; ਤਜ ਨ  ਇ ਜਨਭ ਤਵਚ ਯੱਫ ਨੰੂ ਛਾਣ ਤਰਆ ਸ ਉਸ (ਯਰਏ ਤਵਚ) ਜਾ ਏ ਬੀ 

ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਜ ਇਸ ਉੱਦਭ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਤਾਾਂ) ਸਯ ਦਾਸਵਾ ਤਏ ਭੈਂ ਤਸੰਦੂ ਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭੁਰਭਾਨ ਸਾਾਂ ਬ ਪਏਾ 

ਸ। (ਤਸੰਦੂ ਸਵ ਚਾਸ ਭੁਰਭਾਨ) ਸਯਏ ਦ ਅਭਰਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਆਣ  ਨਏ 

ਅਭਰਾਾਂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਦ ਏਈ ਾਯ ਨਸੀਂ ਰੰਤਆ। ਜ ਭਨੱੁਐ ( ਜਨਭ ਤਵਚ) ਏਵਰ ੱਚ ਯੱਫ ਨੰੂ ਮਾਦ 

ਏਯਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਯਰਏ ਤਵਚ ਉ ਨੰੂ ਰਐਾ ਨਸੀਂ ੁੱਤਛਆ ਜਾਾਂਦਾ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਹਤਯ ਕਾ ਭੰਦਯੁ ਆਖੀ ਕਾਇਆ ਕਟੁ ਗਿੁ ॥ ਅੰਦਤਯ ਰਾਰ ਜਵਹਯੀ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਤਯ 
ਨਾਭੁ ਿੁ ॥ ਹਤਯ ਕਾ ਭੰਦਯੁ ਸਯੀਯੁ ਅਤਤ ਸਹਣਾ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਿੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਆਤ 
ਖੁਆਇਅਨੁ ਭਾਇਆ ਭਹ ਤਨਤ ਕਿੁ ॥ ਸਬਨਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਹ ੂਯ ਬਾਤਗ ਾਇਆ ਜਾਈ 
॥੧੧॥ {ੰਨਾ 952} 

ਦਅਯਥ:- ਏਟੁ—ਤਏਰਹ ਾ। ੜੁ—ਤਏਰਹ ਾ। ਜਵਸਯੀ—ਜਵਾਸਯਾਤ, ਸੀਯ। ਐੁਆਇਅਨੁ—ਐੁੰਝਾ ਸਨ ਉ 

ਨ। ਏੜੁ—ਏਾੜਾ, ਝਯਾ, ਤਚੰਤਾ। ਆਐੀ—ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯਤਸਣ ਰਈ ਸਣਾ ਯ ਆਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਏਰਹ ਾ ੜਹ  ਏਤਸਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਜ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਤਾਾਂ ਇ ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ ਚੰ 

ੁਣ-ਯੂ ਰਾਰ ਜਵਾਸਯ ਤਭਰ ਜਾਣ।  

(ਸ ਭਨ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ੱਏਾ ਏਯ ਏ ਯੱਐ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਇਸ ਯੀਯ ਇਸ ਿਬੂ-ਦਾ-ਭੰਦਯ 

ਫੜਾ ਸਣਾ ਸ ਏਦਾ ਸ। (ਯ) ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਭਯ ਤੁਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨ  ਆ ਐੁੰਝਾ 

ਤਦੱਤਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਝਯਾ ਤਨੱਤ (ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ)।  

ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਉਸੀ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸ, ਯ ਤਭਰਦਾ ੂਯੀ ਤਏਭਤਤ ਨਾਰ ਸ।11।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾ ਸਤਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਤ ਾਣੀ ਜੰਤ ਤਪਯਤਹ ॥ ਨਾ ਸਤਤ ਭੂੰਡ 
ਭੁਡਾਈ ਕਸੀ ਨਾ ਸਤਤ ਤਿਆ ਦਸ ਤਪਯਤਹ ॥ ਨਾ ਸਤਤ ਯੁਖੀ ਤਫਯਖੀ ਥਯ ਆੁ ਤਛਾਵਤਹ 
ਦੁਖ ਸਹਤਹ ॥ ਨਾ ਸਤਤ ਹਸਤੀ ਫਧ ਸੰਗਰ ਨਾ ਸਤਤ ਗਾਈ ਘਾਹੁ ਚਯਤਹ ॥ ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਤਸਤਧ ਦਵ 
ਜ ਸਈ ਤਜਸ ਨ ਦਇ ਤਤਸੁ ਆਇ ਤਭਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਤਭਰ ਵਡਾਈ ਤਜਸੁ ਘਟ ਬੀਤਤਯ 
ਸਫਦ ੁਯਵ ॥ ਸਤਬ ਘਟ ਭਯ ਹਉ ਸਬਨਾ ਅੰਦਤਯ ਤਜਸਤਹ ਖੁਆਈ ਤਤਸੁ ਕਉਣੁ ਕਹ ॥ ਤਜਸਤਹ 
ਤਦਖਾਰਾ ਵਾਟਿੀ ਤਤਸਤਹ ਬੁਰਾਵ ਕਉਣੁ ॥ ਤਜਸਤਹ ਬੁਰਾਈ ੰਧ ਤਸਤਯ ਤਤਸਤਹ ਤਦਖਾਵ ਕਉਣੁ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 952} 



ਦਅਯਥ:- ਨਾਤਤ—(ੰ: nwiÔq=n AiÔq) ਨਸੀਂ ਸ, ਬਾਵ, ਤੱਧੀ ਤ ਵਤਡਆਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਭੂੰਡ—

ਤਯ। ਭੂੰਡ ਏੀ ਭੁਡਾਈ—ਤਯ ਦ ਏ ਭੁਨਾਇਆਾਂ {ਨਟ:- ਸਯਏ ਤਏਭ ਦ ਤਖ਼ਆਰ ਦ ਨਾਰ ਰਜ਼ 

“ਨਾਤਤ” ਸਯ ਵਾਯੀ ਵਯਤਤਆ ਸ; , “ਭੂੰਡ ਭੁਡਾਈ ਏੀ” ਇਏੱਠਾ ਸੀ ਇਏ ਤਖ਼ਆਰ ਸ)। ਆ—ੁਆਣ 

ਆ ਨੰੂ। ਤਛਾਵਤਸ—ਏਟਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਵ—ਤਵਆਏ ਸ, ਭਜੂਦ ਸ। ਐੁਆਈ—ਭੈਂ ਐੁੰਝਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਵਾਟੜੀ—

ਸਣੀ ਵਾਟ, ਸਣਾ ਯਾਸ। ੰਧ ਤਤਯ—ੰਧ ਦ ਤਯ ਤ, ਯ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਚ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- (ਤ ਆਤਦਏਾਾਂ ਨਾਰ) ਦੁਐੀ ਸਣ ਤਵਚ (ਤੱਧੀ ਤ ਵਤਡਆਈ ਦੀ ਿਾਤੀ) ਨਸੀਂ ਸ, ੁਐ-ਯਤਸਣਾ ਸਣ 

ਤਵਚ ਬੀ ਨਸੀਂ ਤ ਾਣੀ ਤਵਚ ਐਰਣ ਤਵਚ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸ (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਫਅੰਤ) ਜੀਵ ਾਣੀ ਤਵਚ ਸੀ ਤਪਯਦ ਸਨ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਤ ਸੀ ਤੱਧੀ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦੀ)। ਤਯ ਦ ਏ ਭੁਨਾਣ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਯੁੰਡ-ਭੁੰਡ ਸ ਜਾਣ ਤਵਚ) ਤੱਧੀ 

ਨਸੀਂ ਸ; ਇ ੱਰ ਤਵਚ ਬੀ (ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਦੀ) ਤੱਧੀ ਨਸੀਂ ਤਏ ਤਵਦਵਾਨ ਫਣ ਏ (ਸਯ ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਚਯਚਾ 

ਤਵਚ ਤਜੱਤਣ ਰਈ) ਦਾਾਂ ਦਾਾਂ ਤਵਚ ਤਪਯੀ। ਯੁੱਐਾਾਂ ਤਫਯਐਾਾਂ ਤ ੱਥਯਾਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਤੱਧੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਇਸ ਆਣ 

ਆ ਨੰੂ ਏਟਾਾਂਦ ਸਨ ਤ (ਏਈ ਤਏਭ ਦ) ਦੁੱਐ ਸਾਯਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਯੁੱਐਾਾਂ ਤਫਯਐਾਾਂ ੱਥਯਾਾਂ ਵਾਾਂ ਜੜਹ  ਸ ਏ 

ਆਣ  ਉਤ ਏਈ ਏਸ਼ਟ ਸਾਤਯਆਾਂ ਬੀ ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਦੀ ਤੱਧੀ ਿਾਤ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ)। (ੰਰ ਰੱਏ ਨਾਰ 

ਫੰਨਹਣ ਤਵਚ ਬੀ) ਤੱਧੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਸਾਥੀ ੰਰਾਾਂ ਨਾਰ ਫੱਧ  ਸੁੰਦ ਸਨ; (ਏੰਦ-ਭੂਰ ਐਾਣ ਤਵਚ ਬੀ) ਤੱਧੀ 

ਨਸੀਂ ਸ, ਾਈਆਾਂ ਾਸ ਚੁਦੀਆਾਂ ਸੀ ਸਨ (ਬਾਵ, ਸਾਥੀਆਾਂ ਵਾਾਂ ੰਰ ਫੰਤਨਹਆਾਂ ਤ ਾਈਆਾਂ ਵਾਾਂ ਏੰਦ-ਭੂਰ 

ਐਾਤਧਆਾਂ ਤੱਧੀ ਦੀ ਿਾਤੀ ਨਸੀਂ ਸ)।  

ਤਜ ਿਬੂ ਦ ਸੱਥ ਤਵਚ ਪਰਤਾ ਸ ਜ ਉਸ ਆ ਦਵ ਤਾਾਂ ਤਜ ਨੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਿਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਵਤਡਆਈ ਉ ਜੀਵ ਨੰੂ ਤਭਰਦੀ ਸ ਤਜ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਿਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਸਯ ਵਰ  

ਭਜੂਦ ਸ।  

(ਿਬੂ ਤਾਾਂ ਇਉਂ ਆਐਦਾ ਸ ਤਏ ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਾਯ ਯੀਯ ਭਯ (ਯੀਯ) ਸਨ, ਭੈਂ ਬਨਾਾਂ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸਾਾਂ, ਤਜ 

ਜੀਵ ਨੰੂ ਭੈਂ ਏੁਯਾਸ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਏਣ ਭਝਾ ਏਦਾ ਸ? ਤਜ ਨੰੂ ਭੈਂ ਸਣਾ ਯਤਾ ਤਵਐਾ ਦੇਂਦਾ ਸਾਾਂ ਉ 

ਨੰੂ ਏਣ ਬੁਰਾ ਏਦਾ ਸ? ਤਜ ਨੰੂ ਭੈਂ (ਤਜ਼ੰਦੀ ਦ) ਯ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਚ ਸੀ ਬੁਰਾ ਤਦਆਾਂ ਉ ਨੰੂ ਯਤਾ ਏਣ 

ਤਵਐਾ ਏਦਾ ਸ?।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸ ਤਗਯਹੀ ਜ ਤਨਗਰਹੁ ਕਯ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਬੀਤਖਆ ਕਯ ॥ ੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਯ ਸਯੀਯੁ 
॥ ਸ ਤਗਯਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਯੁ ॥ ਫਰ ਈਸਯੁ ਸਤਤ ਸਯੂੁ ॥ ਯਭ ਤੰਤ ਭਤਹ ਯਖ ਨ ਯੂੁ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 952} 

ਦਅਯਥ:- ਤਯਸੀ—ਤਿਸਤੀ। ਤਨਿਸੁ—ਇੰਤਦਿਆਾਂ ਨੰੂ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏਣਾ। ਬੀਤਐਆ ਏਯ—(ਿਬੂ ਤੋਂ) 

ਖ਼ਯ ਭੰ। ਨੀਯ—ੁਜਰ। ਤਤ—ਯਭ ਜਤਤ, ਯਭ ਆਤਭਾ। ਤੰਤ—(ੰ: qzqu—The Supreme 

Brahm) ਯਭ ਜਤਤ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ੁੰਨ—ਬਰਾਈ। ਦਾਨ—ਵਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਤਿਸਤੀ ਉਸ ਸ ਜ ਇੰਤਦਿਆਾਂ ਨੰੂ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏਦਾ ਸ, ਜ (ਿਬੂ ਾੋਂ) ਜ ਤ ਤ 

ੰਜਭ-ਯੂ ਖ਼ਯ ਭੰਦਾ ਸ; ਜ ਆਣਾ ਯੀਯ (ਬੀ) ੁੰਨ ਦਾਨ ਵਾਰਾ ਸੀ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਖ਼ਰਏਤ ਦੀ 

ਵਾ ਤ ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਦਾ ੁਬਾਵ ਤਜ ਦ ਯੀਯ ਨਾਰ ਯਚ-ਤਭਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ); ਉਸ ਤਿਸਤੀ ੰਾ ਜਰ 

(ਵਯਾ ਤਵਤਿ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਈਸ਼ਯ (ਜੀ ਬੀ ਅਰ ਤਿਸਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜੁਤਤ ਵਯਤ ਏ) ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਬੀ ਯਭ ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਏਈ (ਵੱਐਯਾ) ਯੂ ਯਐ ਨਾਸ ਯਤਸ ਜਾ (ਬਾਵ, ਸ ਈਸ਼ਯ 



ਜੀ! ਜ ਤੰੂ ਬੀ ਉਯ-ਦੱੀ ਜੁਤਤ ਨਾਰ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜੇਂ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਬੀ ਯਭ ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਇਏ-ਤਭਏ ਸ ਜਾਏਂ; 

ਤਿਸਤ ਤਤਆਣ ਦੀ ਰੜ ਸੀ ਨਾਸ ੀ)।2।  

ਨਟ:- ਈਸ਼ਯ ਜੀ ਨੰੂ ਅਰ ਤਿਸਤੀ ਦ ਰੱਛਣ ਦੱ ਏ, ਉ ਜੀ ਨੰੂ ੰਫਧਨ ਏਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਅੱਨ-ੁਯਐ 

(Third Person) ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਸ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸ ਅਉਧੂਤੀ ਜ ਧੂ ਆੁ ॥ ਤਬਤਖਆ ਬਜਨੁ ਕਯ ਸੰਤਾੁ ॥ ਅਉਹਠ ਟਣ ਭਤਹ 
ਬੀਤਖਆ ਕਯ ॥ ਸ ਅਉਧੂਤੀ ਤਸਵ ੁਤਯ ਚਿ ॥ ਫਰ ਗਯਖੁ ਸਤਤ ਸਯੂੁ ॥ ਯਭ ਤੰਤ ਭਤਹ ਯਖ 
ਨ ਯੂੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 952} 

ਦਅਯਥ:- ਅਉਧੂਤੀ—ਅਵਧੂਤ, ਤਜ ਨ  ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨ ਤੜ ਤਦੱਤ ਸਨ। ਧੂ—ਧੁਐਾਾਂਦਾ ਸ, ਾੜ ਦੇਂਦਾ 

ਸ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ। ਤਬਤਐਆ ਬਜਨੁ—ਭੰ ਭੰ ਏ ਤਰਆਾਂਦਾ ਸਇਆ ਬਜਨ। ੰਤਾ—ੁਤਐੱਝ। ਤਵ—

ਏਤਰਆਣ-ਯੂ ਿਬੂ। ੁਤਯ—ੁਯੀ ਤਵਚ। ਅਉਸਠ—ਅਵੱਟ, ਤਸਯਦਾ। ਟਣ—ਸ਼ਤਸਯ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਅਵਧੂਤ ਉਸ ਸ ਜ ਆਾ-ਬਾਵ ਨੰੂ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ; ਜ ਤਐੱਝ ਨੰੂ ਭੰ ਭੰ ਏ ਤਰਆਾਂਦਾ ਸਇਆ 

ਬਜਨ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ (ਜ ਭੰ ਭੰ ਏ ਤਰਆਾਂਦ ਸ ਟੁਏੜ ਐਾਣ ਦ ਥਾਾਂ ਤਐੱਝ ਨੰੂ ਛਏ ਜਾਵ, ਭੁਏਾ ਦਵ); ਜ ਤਸਯਦ 

ਯੂ ਸ਼ਤਸਯ ਤਵਚ ਤਟਏ ਏ (ਿਬੂ ਤੋਂ) ਖ਼ਯ ਭੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਅਵਧੂਤ ਏਤਰਆਣ-ਯੂ ਿਬੂ ਦ ਦ ਤਵਚ ਅੱੜ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਯਐ (ਜੀ ਬੀ ਇ ਅਵਧੂਤ ਦੀ ਜੁਤਤ ਵਯਤ ਏ) ਤਤ-ਯੂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਯਐ ਬੀ) ਯਭ 

ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਏਈ (ਵੱਐਯਾ) ਯੂ ਯਐ ਨਾਸ ਯਤਸ ਜਾ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸ ਉਦਾਸੀ ਤਜ ਾਰ ਉਦਾਸੁ ॥ ਅਯਧ ਉਯਧ ਕਯ ਤਨਯੰਜਨ ਵਾਸੁ ॥ ਚੰਦ ਸੂਯਜ ਕੀ ਾ 
ਗੰਤਢ ॥ ਤਤਸੁ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਿ ਨ ਕੰਧੁ ॥ ਫਰ ਗੀ ਚੰਦੁ ਸਤਤ ਸਯੂੁ ॥ ਯਭ ਤੰਤ ਭਤਹ ਯਖ ਨ 
ਯੂੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 952} 

ਦਅਯਥ:- ਉਦਾੀ—ਤਵਯਏਤ, ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਉਯਾਭ। ਉਦਾ—ੁਭਾਇਆ ਤੋਂ ਉਯਾਭਤਾ। ਾਰ—ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਅਯਧ—(sz: ADL—ਨੜ; ਤਜਵੇਂ, “ਅਯਧਦਵ” ਦਵਤਤਆਾਂ ਦ ਨੜ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ), 

ਅੱਧ ਤਵਚਏਾਯ; ਨੜ। ਉਯਧ—(sz: @ÆvL) ਉਤਾਾਂਸ। ਅਯਧ ਉਯਧ—ਨੜ ਤ ਉਤਾਾਂਸ, (ਬਾਵ) ਸਯ ਥਾਾਂ। 

ਤਨਯੰਜਨ—ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਤਸਤ। ਚੰਦ—ੀਤਰਤਾ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ੂਯਜ—ਤਆਨ ਦਾ ਤਜ। ੜ ਨ—ਨਸੀਂ 

ਢਤਸੰਦਾ। ਏੰਧੁ—ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਤਵਯਏਤ ਉਸ ਸ ਜ ਉਯਾਭਤਾ ਨੰੂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯੱਐਦਾ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਾਇਆ-ਯਤਸਤ ਿਬੂ 

ਦਾ ਤਨਵਾ ਜਾਣਦਾ ਸ; (ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ਤਆਨ ਦਸਾਾਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠਾ ਏਯਦਾ ਸ; ਉ ਤਵਯਏਤ 

ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਯੀਯ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ) ਨਸੀਂ ਤਡੱਦਾ।  

ਜ ੀ ਚੰਦ (ਬੀ ਇ ਉਦਾੀ ਦੀ ਜੁਤਤ ਵਯਤ ਏ) ਤਤ-ਯੂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਾਂ (ਇਸ ੀ ਚੰਦ ਬੀ) ਯਭ 

ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਏਈ (ਵੱਐਯਾ) ਯੂ ਯਐ ਨਾਸ ਯਤਸ ਜਾ।4।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸ ਾਖੰਡੀ ਤਜ ਕਾਇਆ ਖਾਰ ॥ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਤਨ ਫਰਹਭੁ ਯਜਾਰ ॥ ਸੁਨ ਤਫੰਦੁ 
ਨ ਦਈ ਝਯਣਾ ॥ ਤਤਸੁ ਾਖੰਡੀ ਜਯਾ ਨ ਭਯਣਾ ॥ ਫਰ ਚਯਟੁ ਸਤਤ ਸਯੂੁ ॥ ਯਭ ਤੰਤ ਭਤਹ 
ਯਖ ਨ ਯੂੁ ॥੫॥ {ੰਨਾ 952} 



ਦਅਯਥ:- ਾਐੰਡੀ—ਨਾਤਏ ਵਾਭ-ਭਾਯੀਆਾਂ ਦਾ ਇਏ ਤਯਏਾ। sz: pwKzf—a heretic)। 

ਐਾਰ—ਧਵ, ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਾ ਯੱਐ। ਅਤਨ ਫਿਸਭੁ—ਫਿਸਭ-ਅਤਨ, ਯੱਫੀ ਜਤਤ। ਯਜਾਰ—(sz: 

pR^vwlX) ਚੰੀ ਤਯਹਾਾਂ ਚਭਏਾ, ਯਸ਼ਨ ਏਯ। ਤਫੰਦੁ—ਵੀਯਜ। ਜਯਾ—ਫੁਢਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰੀ) ਨਾਤਏ ਉਸ ਸ ਜ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਤੀ ਨਾਸ ਭੰਨਣ ਦ ਥਾਾਂ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਧਵ (ਬਾਵ, 

ਯੀਯ ਤਵਚੋਂ ਾਾਾਂ ਦੀ ਸਤੀ ਤਭਟਾ ਦਵ), ਜ ਆਣ  ਯੀਯ ਤਵਚ ਯੱਫੀ ਜਤਤ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ੁਨ  ਤਵਚ ਬੀ 

ਵੀਯਜ ਨੰੂ ਤਡੱਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ (ਬਾਵ, ੁਨ  ਤਵਚ ਬੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਏਾਭ-ਵੱ ਨਸੀਂ ਸਣ ਦੇਂਦਾ); ਉ 

ਨਾਤਏ ਨੰੂ (ਬਾਵ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤਜ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ) ਫੁਢਾ ਤ ਭਤ ਸ 

ਨਸੀਂ ਏਦ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਡਯ ਉ ਨੰੂ ੋਂਸਦਾ ਨਸੀਂ)।  

ਜ ਚਯਟ (ਬੀ ਇ ਨਾਤਏ ਦੀ ਜੁਤਤ ਵਯਤ ਏ) ਤਤ ਯੂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਚਯਟ ਬੀ) ਯਭ 

ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਏਈ (ਵੱਐਯਾ) ਯੂ ਯਐ ਨਾਸ ਯਤਸ ਜਾ।5।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸ ਫਯਾਗੀ ਤਜ ਉਰਟ ਫਰਹਭੁ ॥ ਗਗਨ ਭੰਡਰ ਭਤਹ ਯ ਥੰਭੁ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਤਤਯ ਯਹ 
ਤਧਆਤਨ ॥ ਤ ਫਯਾਗੀ ਸਤ ਸਭਾਤਨ ॥ ਫਰ ਬਯਥਤਯ ਸਤਤ ਸਯੂ ੁ॥ ਯਭ ਤੰਤ ਭਤਹ ਯਖ ਨ ਯੂੁ 
॥੬॥ {ੰਨਾ 953} 

ਦਅਯਥ:- ਫਯਾ—(ੰ: vYrwÀX) ਦੁਨੀਆ ਵਰੋਂ  ਉਯਾਭਤਾ। ਫਯਾੀ—ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਤਜ ਨ  ਦੁਨੀਆ 

ਦੀਆਾਂ ਖ਼ਾਸਸ਼ਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਭਨ ਨੰੂ ਯਤਾਇਆ ਸ। ਉਰਟ—ਯਤਾ, ਪਯ। ਨ—ਆਏਾਸ਼, ਦਭ ਦੁਆਯ। 

ਭੰਡਰ—ਚੱਏਯ। ਨ ਭੰਡਰ—ਦਭ ਦੁਆਯ ਦਾ ਚੱਏਯ, ਉਸ ਅਵਥਾ ਤਜਥ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ੁਯਤਤ ਿਬੂ ਤਵਚ 

ਜੁੜਦੀ ਸ। ਯ—ਐੜਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਅਤਸ—ਤਦਨ। ਤਨਤ—ਯਾਤ। ਤਧਆਤਨ—ਤਧਆਨ ਤਵਚ। ਤ—ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ। ਭਾਤਨ—ਵਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਰ) ਵਯਾੀ ਉਸ ਸ ਜ ਿਬੂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਤਸਯਦ ਵਰ) ਯਤਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਿਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ 

ਆਣੀ ਤਸਯਦ-ਜ ਤ ਤਰਆ ਵਾਾਂਦਾ ਸ), ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਥੰਭਹ ਦਭ ਦੁਆਯਾ (ਯੂ ਸ਼ਾਭੀਆਨ) ਤਵਚ 

ਐੜਹਾ ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਆਣਾ ਸਾਯਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਉ ਦੀ ੁਯਤਤ 

ਦਾ ਉਤਾਾਂਸ ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਤਟਏੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, ਸਠਾਾਂ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਤਡੱਦੀ), ਜ ਤਦਨ ਯਾਤ 

ਆਣ  ਅਦੰਯ ਸੀ (ਬਾਵ, ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸੀ) ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਜੁਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਅਜਸ ਫਯਾੀ ਿਬੂ ਦਾ 

ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਜ ਬਯਥਯੀ (ਬੀ  ਫਯਾੀ ਦੀ ਜੁਤਤ ਵਯਤ ਏ) ਤਤ-ਯੂ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਬਯਥਯੀ ਬੀ) ਯਭ 

ਫਿਸਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਏਈ (ਵੱਐਯਾ) ਯੂ ਯਐ ਨਾਸ ਯਤਸ ਜਾ।6।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਕਉ ਭਯ ਭੰਦਾ ਤਕਉ ਜੀਵ ਜੁਗਤਤ ॥ ਕੰਨ ਿਾਇ ਤਕਆ ਖਾਜ ਬੁਗਤਤ ॥ ਆਸਤਤ 
ਨਾਸਤਤ ਕ ਨਾਉ ॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਯੁ ਤਜਤੁ ਯਹ ਤਹਆਉ ॥ ਧੂ ਛਾਵ ਜ ਸਭ ਕਤਯ ਸਹ ॥ ਤਾ 
ਨਾਨਕੁ ਆਖ ਗੁਯੁ ਕ ਕਹ ॥ ਤਛਅ ਵਯਤਾਯ ਵਯਤਤਹ ੂਤ ॥ ਨਾ ਸੰਸਾਯੀ ਨਾ ਅਉਧੂਤ ॥ 
ਤਨਯੰਕਾਤਯ ਜ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ ਕਾਹ ਬੀਤਖਆ ਭੰਗਤਣ ਜਾਇ ॥੭॥ {ੰਨਾ 953} 

ਦਅਯਥ:- ਭਯ—ਦੂਯ ਸਵ। ਭੰਦਾ—ਫੁਯਾਈ। ਤਏਉ—ਤਏਵੇਂ? ਜੀਵ—ਸੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵ। ਜੁਤਤ—ਇ 

ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਤਏਆ ਐਾਜ—ਐਾਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ? ਬੁਤਤ—ਜੀਆਾਂ ਦਾ ਚੂਯਭਾ। ਆਤਤ—ਭਜੂਦ ਸ। 

ਨਾਤਤ—ਨਸੀਂ ਸ। ਤਸਆਉ—ਤਸਯਦਾ। ਧੂ ਛਾਵ—ਦੁੱਐ ਤ ੁਐ। ਭ—ਫਯਾਫਯ, ਇੱਏ-ਭਾਨ। ੁਯ ੁ



ਏਸ—ੁਯ ੂੁਯ ੂਆਐਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਨੰੂ ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਏ—ਏਈ ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਤਛਅ ਵਯਤਾਯ—ਛ ਬਐਾਾਂ ਤਵਚ। 

ੂਤ—ਚਰ  (ਜੀਆਾਂ ਦ)। ਤਨਯੰਏਾਤਯ—ਤਨਯੰਏਾਯ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਏੰਨ ੜਵਾ ਏ ਚੂਯਭਾ ਐਾਣ ਦਾ ਏਈ (ਆਤਭਏ) ਰਾਬ ਨਸੀਂ (ਤਏਉਂਤਏ) ਇ ਜੁਤਤ ਨਾਰ ਨਾਸ 

(ਭਨ ਤਵਚੋਂ) ਤਵਏਾਯ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ ਨਾਸ ਸੀ (ਉੱਚਾ) ਜੀਵਨ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

(ਜ ਏਈ ੁੱਛ ਤਏ ਜ ਏੰਨ ੜਵਾਇਆਾਂ ਭਨ ਨਸੀਂ ਤਟਏਦਾ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਏਸੜਾ ਅੱਐਯ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਤਸਯਦਾ 

ਜੁਤੜਆ ਯਤਸ ਏਦਾ ਸ (ਤ ਫੁਯਾਈ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਤਏ ਉਸ) ਏਵਰ ਉਸੀ (ਿਬੂ 

ਦਾ) ਨਾਭ ਸ ਜ ੰਾਯ ਦੀ ਸੋਂਦ ਤ ਅਣਸੋਂਦ ਦਸਾਾਂ ਵਰ  ਭਜੂਦ ਸ। ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਇ ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਯਏਤਤ 

ਨਾਰ) ਦੁੱਐ ਤ ੁਐ ਨੰੂ ਇਏ-ਭਾਨ ਸਾਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ, ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸੀ (ਅਰ ਤਵਚ) ੁਯ ੂਨੰੂ 

ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ੁਯੂ ਦ ਫਚਨ-ਅਨੁਾਯ ਤੁਯਦਾ ਸ)।  

(ਨਾਥ ਦ) ਚਰ  (ਬਾਵ, ਜੀ ਰਏ) (ਜ ਤਨਯ) ਛ ਬਐਾਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਯੁੱਝ ਸ ਸਨ, (ਅਰ ਤਵਚ) ਨਾਸ ਉਸ 

ਤਿਸਤੀ ਸਨ ਤ ਨਾਸ ਤਵਯਏਤ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਇਏ ਤਨਯੰਏਾਯ ਤਵਚ ਜੁਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਉਸ ਤਏਉਂ ਤਏਤ ਖ਼ਯ 

ਭੰਣ ਜਾ? (ਬਾਵ, ਉ ਨੰੂ ਏੀਯ ਫਣਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, ਸੱਥੀਂ ਤਏਯਤ-ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਿਬੂ ਦ 

ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਰੀਨ ਯਤਸੰਦਾ ਸ)।7।  

ਉਿੀ ॥ ਹਤਯ ਭੰਦਯੁ ਸਈ ਆਖੀ ਤਜਥਹੁ ਹਤਯ ਜਾਤਾ ॥ ਭਾਨਸ ਦਹ ਗੁਯ ਫਚਨੀ ਾਇਆ 
ਸਬੁ ਆਤਭ ਯਾਭੁ ਛਾਤਾ ॥ ਫਾਹਤਯ ਭਤੂਰ ਨ ਖਜੀ ਘਯ ਭਾਤਹ ਤਫਧਾਤਾ ॥ ਭਨਭੁਖ ਹਤਯ ਭੰਦਯ 
ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਤਨੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਤਾ ॥ ਸਬ ਭਤਹ ਇਕੁ ਵਯਤਦਾ ਗੁਯ ਸਫਦੀ ਾਇਆ ਜਾਈ 
॥੧੨॥ {ੰਨਾ 953} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਦਯ—ੁਯ, ਯਤਸਣ ਦੀ ਥਾਾਂ। ਭਾਨ ਦਸ—ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ। ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਤਫਧਾਤਾ—

ਤਯਜਣਸਾਯ। ਸਤਯ ਭੰਦਯ—ਯੱਫ ਦ ਯ ਦੀ। ਾਯ—ਭੁੱਰ, ਏਦਯ।  

ਅਯਥ:- (ਉਂਞ ਤਾਾਂ ਾਯ ਯੀਯ “ਸਤਯ ਭੰਦਯ”ੁ ਬਾਵ, ਯੱਫ ਦ ਯਤਸਣ ਦ ਥਾਾਂ ਸਨ, ਯ ਅਰ ਤਵਚ) ਉਸੀ 

ਯੀਯ “ਸਤਯ ਭੰਦਯ”ੁ ਤਏਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਯੱਫ ਛਾਤਣਆ ਜਾ; (, ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ ‘ਸਤਯ 

ਭੰਦਯ’ੁ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ) ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਤਵਚ ੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤ ਤੁਯ ਏ ਯੱਫ ਰੱਬਦਾ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਤਵਆਏ ਜਤਤ 

ਤਦੱਦੀ ਸ।  

(ਯੀਯ ਤੋਂ) ਫਾਸਯ ਬਾਰਣ ਦੀ ਉੱਏਾ ਰੜ ਨਸੀਂ, (ਇ ਯੀਯ-) ਯ ਤਵਚ ਸੀ ਤਯਜਣਸਾਯ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ। 

ਯ ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ (ਇ ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ) “ਸਤਯ ਭੰਦਯ”ੁ ਦੀ ਏਦਯ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ, ਉਸ ਭਨੱੁਐਾ 

ਜਨਭ (ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯ ਏ ਸੀ) ੰਵਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

(ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਾਤਯਆਾਂ ਤਵਚ ਇਏ ਿਬੂ ਸੀ ਤਵਆਏ ਸ, ਯ ਰੱਬਦਾ ਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।12।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭੂਯਖੁ ਹਵ ਸ ਸੁਣ ਭੂਯਖ ਕਾ ਕਹਣਾ ॥ ਭੂਯਖ ਕ ਤਕਆ ਰਖਣ ਹ ਤਕਆ ਭੂਯਖ 
ਕਾ ਕਯਣਾ ॥ ਭੂਯਖੁ ਹੁ ਤਜ ਭੁਗਧੁ ਹ ਅਹੰਕਾਯ ਭਯਣਾ ॥ ਤੁ ਕਭਾਣ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਦੁਖ ਹੀ ਭਤਹ 
ਯਹਣਾ ॥ ਅਤਤ ਤਆਯਾ ਵ ਖੂਤਹ ਤਕਹੁ ਸੰਜਭੁ ਕਯਣਾ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਇ ਸੁ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ ਸੁ 
ਅਤਰਤ ਯਹਣਾ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਜ ਆਤ ਉਧਯ ਸੁ ਤਛ ਡੁਫਦ ਬੀ ਤਯਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ 
ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਜ ਦਇ ਸੁ ਸਹਣਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 953} 



ਦਅਯਥ:- ਰਐਣ—ਰੱਛਣ, ਇਰਾਭਤਾਾਂ। ਏਯਣਾ—ਏਯਤੱਫ। ਭੁਧ—ੁਭਤਸਆ ਸਇਆ, ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਠੱਤਆ ਸਇਆ। ਤੁ ਏਭਾਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਤ ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਨਾਰ। ਅਤਤ ਤਆਯਾ—

ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਫਸੁਤ ਤਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਤਏਸੁ ੰਜਭ ਏਯਣਾ—ਫਚਾਉ ਦਾ ਏਸੜਾ ਉੱਦਭ ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਏਦਾ ਸ? ਐੂਤਸ—ਭਾਇਆ ਦ ਐੂਸ ਤਵਚ। ੰਜਭੁ—ਫਚਾਉ ਦਾ ਉੱਦਭ। ਤਏਸੁ—ਤਏਛੁ, ਏਈ। ਅਤਰਤ—

ਵੱਐਯਾ, ਤਨਯਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਭੂਯਐ ਦਾ ਤਏਸਾ ਉਸੀ ੁਣਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭੂਯਐ ਦ ਏਸ ਉਸੀ ਰੱਦਾ ਸ) ਜ ਆ ਭੂਯਐ ਸਵ। ਭੂਯਐ 

ਦ ਰੱਛਣ ਏੀਸ ਸਨ? ਭੂਯਐ ਦੀ ਏਯਤੂਤ ਏੀ ਸੁੰਦੀ ਸ? ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਦਾ ਠੱਤਆ ਸਇਆ ਸਵ ਤ ਜ 

ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਤਯਆ ਸਇਆ ਸਵ, ਉ ਨੰੂ ਭੂਯਐ ਏਸੀਦਾ ਸ। ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤੀ ਤ 

ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਚ ਜ ਏੁਝ ਏਯੀ ਉ ਨਾਰ ਦਾ ਦੁੱਐ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਦਾ ਦੁਐੀ ਯਸੀਦਾ ਸ।  

ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਫਸੁਤਾ ਤਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ) ਐੂਸ ਤਵਚ ਤਡੱਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦ 

ਫਚਾਉ ਦਾ ਏਸੜਾ ਉੱਦਭ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ? ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਇ ਤ ਤਵਚਾਯ 

ਏਯਦਾ ਸ ਤ (ਇ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ-ਯੂ ਐੂਸ ਤੋਂ) ਵੱਐਯਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ; ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, (ਨਾਭ ਦੀ 

ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ) ਉਸ ਆ ਫਚਦਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ੂਯਤਨਆਾਂ ਤ ਤੁਯ ਏ ਡੁੱਫਦਾ ਾਥੀ ਬੀ ਫਚ ਤਨਏਰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਏੁਝ ਿਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ  ਏ ਦੁੱਐ ਜਾਾਂ ਇ ਤੋਂ 

ਅਰ ਯਤਸ ਏ ੁਐ) ਜ ਏੁਝ ਿਬੂ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸੀ ਜੀਵ ਸਾਯਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖ ਯ ਭਨਾ ਸੁਣੀ ਤਸਖ ਸਹੀ ॥ ਰਖਾ ਯਫੁ ਭੰਗਸੀਆ ਫਠਾ ਕਤਢ ਵਹੀ ॥ 
ਤਰਫਾ ਉਸਤਨ ਆਕੀਆ ਫਾਕੀ ਤਜਨਾ ਯਹੀ ॥ ਅਜਯਾਈਰੁ ਪਯਸਤਾ ਹਸੀ ਆਇ ਤਈ ॥ 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਬੀਿੀ ਗਰੀ ਪਹੀ ॥ ਕੂਿ ਤਨਖੁਟ ਨਾਨਕਾ ਿਤਕ ਸਤਚ ਯਹੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 
953} 

ਨਟ:- ਤਏ ਭੁਰਭਾਨ ਨਾਰ ਇਸ ਤਵਚਾਯ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਸੀ—ੱਚੀ। ਤਐ—ਤੱਤਐਆ। ਵਸੀ—ਅਭਰਾਾਂ ਦੀ ਤਏਤਾਫ। ਤਰਫਾ—ੱਦ। ਆਏੀ—ਫਾਗ਼ੀ। 

ਫਾਏੀ—ਰਐ ਤਵਚੋਂ ਫਏਾਇਆ। ਅਜਯਾਈਰੁ ਪਯਤਾ—ਭਤ ਦਾ ਤਯਸ਼ਤਾ। ਤਈ—ਤਤਆਯ, ਤਈਨਾਤ, 

ਭੁਏੱਯਯ। ਪਸੀ—ਪੀ ਸਈ (ਤਜੰਦ) ਨੰੂ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਏਭਾਣ ਵਾਰ । ਤਨਐੁਟ—ਸਾਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਚ—ੱਚ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ੱਚਾ ਦਾ ਏੀਤਤਆਾਂ। ਆਵਣ ਜਾਣੁ—ਏਈ ਚਾਯਾ, ਤਏੱਧਯ ਜਾਵਾਾਂ ਏੀਸ ਏਯਾਾਂ?—ਇਸ ੱਰ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਸ—ਸ ਭਨ! ੱਚੀ ਤੱਤਐਆ ੁਣ, (ਤਯ ਏੀਤ ਅਭਰਾਾਂ ਦ ਰਐ ਵਾਰੀ) ਤਏਤਾਫ ਏੱਢ 

ਏ ਫਠਾ ਸਇਆ ਯੱਫ (ਤਥੋਂ) ਤਸਾਫ ੁੱਛਾ।  

ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਜਨਹਾਾਂ ਵਰ ਰਐ ਦੀ ਫਾਏੀ ਯਤਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ੱਦ ਣ, ਭਤ ਦਾ ਤਯਸ਼ਤਾ 

(ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਦੁੱਐ ਦਣ ਰਈ ਤਯ ਤ) ਆ ਤਤਆਯ ਐੜਾ ਸਵਾ। ਉ ਏੜ ਤਵਚ ਪੀ ਸਈ ਤਜੰਦ 

ਨੰੂ (ਉ ਵਰ) ਏੁਝ ਅਸੁੜਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਏੂੜ ਦ ਵਾਯੀ ਸਾਯ ਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ੱਚ ਦਾ ਉਦਾ ਏੀਤਤਆਾਂ ਸੀ ਅੰਤ ਨੰੂ ਯਤਸ ਆਉਂਦੀ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਹਤਯ ਕਾ ਸਬੁ ਸਯੀਯੁ ਹ ਹਤਯ ਯਤਵ ਯਤਹਆ ਸਬੁ ਆ ॥ ਹਤਯ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾ ਵ 
ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਸਾਰਾਹੀ ਹਤਯ ਬਗਤੀ ਯਾ ॥ ਸਬੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਹਤਯਆ 



ਹਇਆ ਅਹੰਕਾਯੁ ਗਵਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹਤਯ ਕਾ ਖਰੁ ਹ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਕਸ ਫੁਝਾਈ ॥ ੧੩॥ {ੰਨਾ 
953} 

ਦਅਯਥ:- ਚੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਨ ਜਾ—ਨਸੀਂ ੁੱਝਦਾ। ਯਾ—ਯੰਤਆ ਜਾਈਦਾ ਸ। 

ਵਾ—ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਏ—ਤਏ ਤਵਯਰ  ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਾਯਾ (ਜਤ ਦਾ ਆਏਾਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ (ਭਾਨ) ਯੀਯ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਤਵਆਏ 

ਸ, ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਏਈ ੱਰ ਅਸੁੜਦੀ ਨਸੀਂ (ਤਜ ਨਾਰ) ਉ ਦੀ 

ਵਤਡਆਈ ਤਫਆਨ ਏਯ ਏੀ। ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਤੀ ਜਾ 

ਏਦੀ ਸ (ਜ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਿਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਤਵਚ ਯੰਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਤ ਤਨ ਤਐੜ ਆਉਂਦਾ ਸ 

ਤ ਅਸੰਏਾਯ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।  

ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਿਬੂ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਤਭਾਸ਼ਾ ਸ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਏ ਤਵਯਰ  ਨੰੂ ਇ ਐਡ ਦੀ 

ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ।13।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਹੰਸਯ ਦਾਨ ਦ ਇੰਦੁ ਯਆਇਆ ॥ ਯਸ ਯਾਭੁ ਯਵ ਘਤਯ ਆਇਆ ॥ ਅਜ ਸੁ 
ਯਵ ਬੀਤਖਆ ਖਾਇ ॥ ਸੀ ਦਯਗਹ ਤਭਰ ਸਜਾਇ  ॥ ਯਵ ਯਾਭੁ ਤਨਕਾਰਾ ਬਇਆ ॥ ਸੀਤਾ 
ਰਖਭਣੁ ਤਵਛੁਤਿ ਗਇਆ ॥ ਯਵ ਦਹਤਸਯੁ ਰੰਕ ਗਵਾਇ ॥ ਤਜਤਨ ਸੀਤਾ ਆਦੀ ਡਉਯੂ ਵਾਇ  ॥ 

ਯਵਤਹ ਾਂਡਵ ਬ ਭਜੂਯ ॥ ਤਜਨ ਕ ਸੁਆਭੀ ਯਹਤ ਹਦੂਤਯ ॥ ਯਵ ਜਨਭਜਾ ਖੁਇ ਗਇਆ ॥ 
ਕੀ ਕਾਯਤਣ ਾੀ ਬਇਆ ॥ ਯਵਤਹ ਸਖ ਭਸਾਇਕ ੀਯ ॥ ਅੰਤਤ ਕਾਤਰ ਭਤੁ ਰਾਗ ਬੀਿ ॥ 

ਯਵਤਹ ਯਾਜ ਕੰਨ ਿਾਇ ॥ ਘਤਯ ਘਤਯ ਭਾਗਤਹ ਬੀਤਖਆ ਜਾਇ ॥ ਯਵਤਹ ਤਕਯਨ ਸੰਚਤਹ ਧਨੁ 
ਜਾਇ ॥ ੰਤਡਤ ਯਵਤਹ ਤਗਆਨੁ ਗਵਾਇ ॥ ਫਾਰੀ ਯਵ ਨਾਤਹ ਬਤਾ ਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਬੁ 
ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਭੰਨ ਨਾਉ ਸਈ ਤਜਤਣ ਜਾਇ ॥ ਅਉਯੀ ਕਯਭ ਨ ਰਖ ਰਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 953-954} 

ਨਟ:- ਇ ਰਏ ਤਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਾਤਣਏ ਾਐੀਆਾਂ ਦ ਸਵਾਰ  ਤਦੱਤ  ਸਨ ਜ ਤਸੰਦੂ ਏਭ ਤਵਚ ਆਭ 

ਿਚਰਤ ਸਨ।  

ਦਅਯਥ:- ਸੰਯ—ਸਜ਼ਾਯ। ਦਾਨ—ਡੰਨ। ਸਜ਼ਾਯ ਬਾਾਂ ਦਾ ਡੰਨ ਜ ਇੰਦਯ ਦਵਤ ਨੰੂ ਤਭ ਤਯਸ਼ੀ ਨ  

ਯਾ ਦ ਏ ਰਾਇਆ ੀ। ਇੰਦਯ ਨ  ਤਯਸ਼ੀ ਦੀ ਇਤਿੀ ਅਸੱਤਰਆ ਨਾਰ ਧਐਾ ਦ ਏ ੰ ਏੀਤਾ ੀ। ਯ 

ਯਾਭ—ੁਫਿਾਸਭਣ ੀ, ਇ ਦ ਤਤਾ ਜਭਦਨੀ ਨੰੂ ਸੱਿਫਾਸ ੂਨ  ਭਾਯ ਤਦੱਤਾ ੀ; ਫਦਰ  ਦੀ ਅੱ ਤਵਚ 

ਯਯਾਭ ਨ  ਐੱਤਿੀ-ਏੁਰ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ, ਯ ਜਦੋਂ ਇ ਨ  ਿੀ ਯਾਭ ਚੰਦਿ  ਜੀ ਤ ਆਣਾ ਏੁਸਾੜਾ 

ਚੁੱਤਏਆ ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਇ ਦਾ ਫਰ ਤਐੱਚ ਤਰਆ। ਅਜ—ਯਾਜਾ ਅਜ ਨ  (ਜ ਿੀ ਯਾਭ ਚੰਦਿ  ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ੀ) 

ਇਏ ਾਧ ੂਨੰੂ ਤਬੱਤਐਆ ਤਵਚ ਤਰੱਦ ਤਦੱਤੀ ੀ, ਤੱਛੋਂ ਉ ਨੰੂ ਆ ਐਾਣੀ ਈ।  

ਤਨਏਾਰਾ—ਦ-ਤਨਏਾਰਾ। ਦਸਤਯੁ—(sz: d_i_r) ਦ ਤਯਾਾਂ ਵਾਰਾ, ਯਾਵਣ। ਡਉਯ ੂਵਾਇ—ਡਉਯ ੂਵਜਾ 

ਏ, ਾਧ ੂਦਾ ਬ ਏਯ ਏ। ੁਆਭੀ—ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਐੁਇ ਇਆ—ਐੁੰਝ ਤਆ। ਏੀ—ਇਏ (ਗ਼ਰਤੀ)। 

ਜਨਭਜ ਨ  (ਇਸ ਸਤਨਾੁਯ ਦਾ ਇਏ ਯਾਜਾ ੀ) 18 ਫਿਾਸਭਣਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ ਤਦੱਤਾ ੀ, ਤਜ ਦਾ ਿਾਸ਼ਤਚਤ ਏਯਨ 

ਰਈ ਇ ਨ  ਤਯਸ਼ੀ ‘ਵਸ਼ੰਾਇਨ’ ਾੋਂ ‘ਭਸਾਬਾਯਤ’ ੁਤਣਆ ੀ।  

ਭਾਇਏ—ਭਸ਼ਾਇਖ਼, ਰਜ਼ ‘ਸ਼ਐ’ ਦਾ ਫਸ-ੁਵਚਨ। ਬੀੜ—ਭੁੀਫਤ। ਯਾਜ—ਬਯਥਯੀ ੀਚੰਦ ਆਤਦਏ 



ਯਾਜ। ਤਏਯਨ—ਏੰਜੂ। ੰਚਤਸ—ਇਏੱਠਾ ਏਯਦ ਸਨ। ਫਾਰੀ—ਰੜਏੀ। ਤਜਤਣ—ਤਜੱਤ ਏ। ਅਉਯੀ—

ਸਯ।  

ਅਯਥ:- (ਤਭ ਤਯਸ਼ੀ ਨ) ਸਜ਼ਾਯ (ਬਾਾਂ) ਦਾ ਡੰਨ ਦ ਏ ਇੰਦਯ ਨੰੂ ਯੁਆ ਤਦੱਤਾ; (ਿੀ ਯਾਭ ਚੰਦਿ  ਤੋਂ ਆਣਾ 

ਫਰ ਐੁਸਾ ਏ) ਯ ਯਾਭ ਯ ਆ ਏ ਯਇਆ। ਯਾਜਾ ਅਜ ਯਇਆ ਜਦੋਂ ਉ ਨੰੂ (ਤਰੱਦ ਦੀ ਤਦੱਤੀ) ਤਬੱਤਐਆ 

ਐਾਣੀ ਈ, ਿਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚੋਂ ਅਜਸੀ ਸੀ ਜ਼ਾ ਤਭਰਦੀ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਯਾਭ (ਜੀ) ਨੰੂ ਦ-ਤਨਏਾਰਾ ਤਭਤਰਆ ੀਤਾ ਰਛਭਣ ਤਵਛੁੜ ਤਾਾਂ ਯਾਭ ਜੀ ਬੀ ਯ। ਯਾਵਣ, ਤਜ ਨ  ਾਧ ੂ

ਫਣ ਏ ੀਤਾ (ਚੁਯਾ) ਤਰਆਾਂਦੀ ੀ, ਰੰਏਾ ੁਆ ਏ ਯਇਆ। (ੰਜ) ਾਾਂਡ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਾ ਸੀ ਿੀ ਤਕ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ 

ਯਤਸੰਦ ਨ (ਬਾਵ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ੱਐ ਏਯਦ ਨ), ਜਦੋਂ (ਵਯਾਟ ਯਾਜ ਦ) ਭਜ਼ੂਯ ਫਣ  ਤਾਾਂ ਯ। ਯਾਜਾ ਜਨਭਜਾ 

ਐੁੰਝ ਤਆ, (18 ਫਿਾਸਭਣਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨੋਂ  ਭਾਯ ਫਠਾ, ਿਾਸ਼ਤਚਤ ਵਾਤ ‘ਭਸਾਬਾਯਤ’ ੁਤਣਆ, ਯ ਸ਼ੰਏਾ ਏੀਤਾ, 

ਇ) ਇਏ ਗ਼ਰਤੀ ਦ ਏਾਯਣ ਾੀ ਸੀ ਫਤਣਆ ਤਯਸਾ (ਬਾਵ, ਏੜਹ  ਨਾਸ ਸਤਟਆ) ਤ ਯਇਆ।  

ਸ਼ਐ ੀਯ ਆਤਦਏ ਬੀ ਯੋਂਦ ਸਨ ਤਏ ਭਤਾਾਂ ਅੰਤ ਦ ਭੇਂ ਏਈ ਤਫਤਾ ਆ । (ਬਯਥਯੀ ੀਚੰਦ ਆਤਦਏ) 

ਯਾਜ ਜੀ ਫਣ ਏ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯ ਯ ਜਾ ਏ ਤਬੱਤਐਆ ਭੰਦ ਸਨ। ਸ਼ੂਭ ਧਨ ਇਏੱਠਾ ਏਯਦ ਸਨ 

ਯ ਯੋਂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ) ਚਰਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਆਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦ ਏਾਯਨ ੰਤਡਤ ਬੀ ਖ਼ੁਆਯ 

ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇਤਿੀ ਯੋਂਦੀ ਸ ਜਦੋਂ (ਤਯ ਤ) ਤੀ ਨਾਸ ਯਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ ਦੁਐੀ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜਦਾ ਸ) ਉਸ (ਤਜ਼ੰਦੀ ਦੀ 

ਫਾਜ਼ੀ) ਤਜੱਤ ਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਏਈ ਸਯ ਏੰਭ (ਤਜ਼ੰਦੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਤਜੱਤਣ ਰਈ) ਪਰ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦਾ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭੰਤਨ ਅਵਤਯ ਕਾਯਾ ਸਤਬ ਫਾਤਦ ॥ ਨਾਨਕ ਭੰਤਨਆ ਭੰਨੀ 
ਫੁਝੀ ਗੁਯ ਯਸਾਤਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਤਏਛੁ—ਸਯਏ (ਉੱਦਭ)। ਭੰਤਨ—ਜ ਭੰਨ ਰਈ, ਜ ‘ਨਾਭ’ ਨੰੂ ਭੰਨ ਰਈ, ਜ ਭਨ ਿਬੂ ਦ 

ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜ ਜਾ। ਅਵਤਯ ਏਾਯਾ—ਸਯ ਾਯ ਏੰਭ। ਫਾਤਦ—ਤਵਅਯਥ। ਭੰਤਨਆ—ਜ ਭੰਨ ਤਆ ਸ, 

ਤਜ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ਭੰਨ ਤਰਆ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜ ਤਆ ਸ। ਭੰਨੀ—ਭੰਨੀਦਾ ਸ, ਆਦਯ 

ਾਾਂਦਾ ਸ {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਭੰਤਨ’ ਅਤ ‘ਭੰਨੀ’ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ ਜ ਸ}। ਯਾਤਦ—ਤਏਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜ ਜਾ ਤਾਾਂ ਜ ਤ ਆਤਦਏ ਸਯਏ ਉੱਦਭ (ਤਵੱਚ ਸੀ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ), 

(ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਾਯ ਏੰਭ ਤਵਅਯਥ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ‘ਨਾਭ’ ਨੰੂ ਭੰਨਣ ਵਾਰਾ ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਇਸ ੱਰ 

ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਭਝ ਏੀਦੀ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਧੁਤਯ ਭਰੁ ਕਯਤ ਤਰਤਖ ਾਇਆ ॥ ਸਬ ਭਤਹ ਗੁਤੁ ਵਯਤਦਾ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਣ ਉਚਯ ਗੁਣ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇਆ ॥ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ਸਚੁ ਹ ਸਚੁ ਭਤਰ 
ਤਭਰਾਇਆ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ਹ ਆ ਦਇ ਵਤਡਆਈ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਸੰ—(ੰ: hzs) ਜੀਵ-ਆਤਭਾ। ਧੁਤਯ—ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ਏਯਤ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਤਰਤਐ—ਤਰਐ ਏ 

(ਬਾਵ) ਆਣ  ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ੁਤੁ—ਰੁਤਏਆ ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਯੀਯ ਤ ਜੀਵਾਤਭਾ ਦਾ ੰਜ ਧੁਯੋਂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆਣ  ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਸ। ਿਬੂ ਬ 

ਜੀਵਾਾਂ ਤਵਚ ਰੁਤਏਆ ਸਇਆ ਭਜੂਦ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਟ ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਣ ਆ ਏ ਿਬੂ 



ਦ) ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਸ ੁਣ ਉਚਾਯਦਾ ਸ ਉਸ ੁਣਾਾਂ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਤਤੁਯੂ ਦੀ) ੱਚੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਿਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਨ  ੱਚਾ ਿਬੂ ਉ ਨੰੂ ੰਤਤ ਤਵਚ (ਯੱਐ ਏ) ਤਭਰਾ ਤਦੱਤਾ।  

ਸਯਏ ਸਤੀ ਤਵਚ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਵਤਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।14।  

ਸਰਕ ਭਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹਇ ਕ ਯਤਨਾ ਯਖਣ ਜਾਇ ॥ ਯਤਨਾ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਈ ਆਵ 
ਆੁ ਰਖਾਇ ॥੧॥  {ੰਨਾ 954} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਆ ਅੰਨਹਾ ਸਵ ਤ ਤੁਯ  ਯਤਨ ਯਐਣ, ਉਸ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਤਾਾਂ ਜਾਣਦਾ 

ਨਸੀਂ, ਯ ਆਣਾ ਆ ਨਸ਼ਯ ਏਯਾ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆਣਾ ਅੰਨਹਾ-ਨ ਜ਼ਾਸਯ ਏਯ ਆਉਂਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਯਤਨਾ ਕਯੀ ਗੁਥਰੀ ਯਤਨੀ ਖਰੀ ਆਇ ॥ ਵਖਯ ਤ ਵਣਜਾਤਯਆ ਦੁਹਾ ਯਹੀ ਸਭਾਇ ॥ 
ਤਜਨ ਗੁਣੁ ਰ ਨਾਨਕਾ ਭਾਣਕ ਵਣਜਤਹ ਸਇ ॥ ਯਤਨਾ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧ ਵਤਤਹ ਰਇ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤਨ—ਨਾਭ-ਯਤਨ, ਿਬੂ ਦ ੁਣ। ਯਤਨੀ—ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਾਯਐ ੂ ਤਤੁਯੂ। ਵਐਯ—(ਬਾਵ) 

ਵੱਐਯ ਵਚਣ ਵਾਰਾ। ਤ—ਅਤ। ਵਣਜਾਯਾ—ਵਣਜਨਵਾਰਾ ੁਯਭੁਐ। ਭਾਣਏ—ਯਤਨ, ਨਾਭ। ਇ—ਉਸੀ 

ਫੰਦ। ਵਤਤਸ—ਬਟਏਦ ਸਨ। ਰਇ—ਜਤ ਤਵਚ। ਏਯੀ—ਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਿਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ-ਯੂ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਥਰੀ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਆ ਏ ਐਰਹ ੀ ਸ, ਇਸ ੁੱਥੀ ਵਚਣ ਵਾਰ  ਤਤੁਯੂ ਅਤ 

ਤਵਸਾਝਣ ਵਾਰ  ੁਯਭੁਐ ਦਸਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਏ ਯਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਦਸਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ੁਣ ਤਆਯ ਰੱ ਯਸ 

ਸਨ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਾ (ਬਾਵ, ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਿਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ੁਣ ਭਜੂਦ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸੀ 

ਨਾਭ-ਯਤਨ ਤਵਸਾਝਦ ਸਨ; ਯ ਜ ਇਸਨਾਾਂ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ ਉਸ ਅੰਤਨਹਆਾਂ ਵਾਾਂ ਜਤ ਤਵਚ 

ਤਪਯਦ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਨਉ ਦਯਵਾਜ ਕਾਇਆ ਕਟੁ ਹ ਦਸਵ ਗੁਤੁ ਯਖੀਜ ॥ ਫਜਯ ਕਾਟ ਨ ਖੁਰਨੀ ਗੁਯ 
ਸਫਤਦ ਖੁਰੀਜ ॥ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ਧੁਤਨ ਵਜਦ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਸੁਣੀਜ ॥ ਤਤਤੁ ਘਟ ਅੰਤਤਯ ਚਾਨਣਾ 
ਕਤਯ ਬਗਤਤ ਤਭਰੀਜ ॥ ਸਬ ਭਤਹ ਕੁ ਵਯਤਦਾ ਤਜਤਨ ਆ ਯਚਨ ਯਚਾਈ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਦਯਵਾਜ—ਰਏਾਾਂ-ਯੂ ਦਯਵਾਜ਼। ਏਟੁ—ਤਏਰਹ ਾ। ਫਜਯ—ਏਯੜ। ਏਾਟ—ਏਵਾੜ। 

ਐੁਰੀਜ—ਐੁਰਹਦ ਸਨ। ਅਨਸਦ—ਇਏ-ਯ। ਧੁਤਨ—ੁਯ। ਤਤਤੁ—ਉ ਤਵਚ। ਟ—ਯੀਯ। ਤਜਤਨ—

ਤਜ ਿਬੂ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਯੀਯ (ਭਾਨ , ਇਏ) ਤਏਰਹ ਾ ਸ, ਇ ਦ ਨ  ਰਏਾਾਂ-ਯੂ ਦਯਵਾਜ਼ (ਯਟ) ਸਨ, ਤ ਦਵਾਾਂ 

ਦਯਵਾਜ਼ਾ ੁਤ ਯੱਤਐਆ ਸਇਆ ਸ; (ਉ ਦਵੇਂ ਦਯਵਾਜ਼ ਦ) ਏਵਾੜ ਫੜ ਏਯੜ ਸਨ ਐੁਰਹਦ ਨਸੀਂ, ਐੁਰਹਦ 

(ਏਵਰ) ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਨ, (ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਯੜ ਏਵਾੜ ਐੁਰਹ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤਾਾਂ, ਭਾਨ ,) ਇਏ-ਯ 

ਵਾਰ  ਵਾਜ ਵੱਜ ੈਂਦ ਸਨ ਜ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਣੀਦ ਸਨ। (ਤਜ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ) ਉ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਤਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਤਵਚ 

ਤਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਤਜ ਿਬੂ ਨ  ਇਸ ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਯਚੀ ਸ ਉਸ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ (ਯ ਉ ਨਾਰ ਭਰ ੁਯੂ ਦੀ 



ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ)।15।  

ਸਰਕ ਭਃ ੨ ॥ ਅੰਧ ਕ ਯਾਤਹ ਦਤਸ ਅੰਧਾ ਹਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥ ਹਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਕਉ 
ਉਝਤਿ ਾਇ ॥ ਅੰਧ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜਨ ਭੁਤਖ ਰਇਣ ਨਾਤਹ ॥ ਅੰਧ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਭਹੁ 
ਘੁਥ ਜਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਤਸ ਦਤ—ਯਾਸ ਦੱਣ ਨਾਰ। ਅੰਧ ਏ ਯਾਤਸ ਦਤ—ਅੰਨਹ  ਦ ਯਾਸ ਦੱਣ ਨਾਰ, ਜ ਅੰਨਹਾ 

ਭਨੱੁਐ ਯਾਸ ਦੱ। ੁ—ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ। ਉਝਤੜ—ਏੁਯਾਸ। ਤਸ—(ਰਜ਼ ‘ਇਸ’ ਜਾਾਂ ‘ਸ’ ਤੋਂ ‘ਤਸ’ ਫਸੁ-ਵਚਨ 

ਸ) ਇਸ ਫੰਦ। ਆਐੀਅਤਨ—ਆਐ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਆਐੀਅਨੁ’ ਅਤ ‘ਆਤਐਅਤਨ’ ਤਵਚ ਯਏ 

ਵਐਣ ਜ ਸ, ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ’)। ਭੁਤਐ—ਭੂੰਸ ਉਤ। ਰਇਣ—ਅੱਐਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਅੰਨਹਾ ਭਨੱੁਐ (ਤਏ ਸਯ ਨੰੂ) ਯਾਸ ਦੱ ਤਾਾਂ (ਉ ਯਾਸ ਉਤ) ਉਸੀ ਤੁਯਦਾ ਸ ਜ ਆ ਅੰਨਹਾ 

ਸਵ; ਸ ਨਾਨਏ! ੁਜਾਐਾ ਭਨੱੁਐ (ਅੰਨਹ  ਦ ਆਐ) ਏੁਯਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। (ਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਤਵਚ) ਇਸ ਤਜਸ 

ਫੰਤਦਆਾਂ ਨੰੂ ਅੰਨਹ  ਨਸੀਂ ਏਸੀਦਾ ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭੂੰਸ ਉਤ ਅੱਐਾਾਂ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਸ ਨਾਨਏ! ਅੰਨਹ  ਉਸੀ ਸਨ ਜ ਭਾਰਏ-ਿਬੂ 

ਤੋਂ ਐੁੰਝ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਸਾਤਹਤਫ ਅੰਧਾ ਜ ਕੀਆ ਕਯ ਸੁਜਾਖਾ ਹਇ ॥ ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਜ ਸਉ ਆਖ ਕਇ 
॥ ਤਜਥ ਸੁ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਈ ਆ ਵਯਤਉ ਜਾਤਣ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਹਕੁ ਤਕਉ ਰ ਸਕ ਨ ਵਸਤੁ 
ਛਾਤਣ ॥੨॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਾਤਸਤਫ—ਾਤਸਫ ਨ , ਿਬੂ ਨ। ਜਸਾ ਜਾਣ—(ਅੰਨਹਾ ਭਨੱੁਐ) ਤਜਵੇਂ ਭਝਦਾ ਸ। ਉ— ਵਾਯੀ। 

ਜ—ਬਾਵੇਂ। ਤਜਥ—ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ। ਆ ਵਯਤਉ—ਆਾ-ਬਾਵ ਦੀ ਵਯਤਣ, ਆਣੀ ਭਝ ਦੀ 

ਵਯਤੋਂ, ਸਉਭ ਦਾ ਜ਼ਯ। ਜਾਤਣ—ਜਾਣ।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭਾਰਏ-ਿਬੂ ਨ  ਆ ਅੰਨਹਾ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ ਉਸ ਤਾਾਂ ਸੀ ੁਜਾਐਾ ਸ ਏਦਾ ਸ ਜ ਿਬੂ ਆ 

(ੁਜਾਐਾ) ਫਣਾ, (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ, ਅੰਨਹਾ ਭਨੱੁਐ ਤਾਾਂ) ਤਜਸ ਤਜਸੀ ਭਝ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉ ਤਯਹਾਾਂ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਬਾਵੇਂ 

ਉ ਨੰੂ ਏਈ  ਵਾਯੀ ਭਝਾ। ਤਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ‘ਨਾਭ’-ਯੂ ਦਾਯਥ ਦੀ ਝੀ ਨਸੀਂ ਥ ਆਾ-ਬਾਵ 

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸ ਯਸੀ ਭਝ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ਾਸਏ ਤਜ ਉਦ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ ਉ ਨੰੂ ਉਸ 

ਤਵਸਾਵ ਤਏਵੇਂ?।2।  

ਭਃ ੨ ॥ ਸ ਤਕਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀ ਤਜ ਹੁਕਭਹੁ ਅੰਧਾ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ  ਨ ਫੁਝਈ ਅੰਧਾ 
ਕਹੀ ਸਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 954} 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਏਭਸੁ—ਸੁਏਭ ਨਾਰ, ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ। ਅੰਧਾ—ਨਤਿ-ਸੀਣ।  

ਨਟ:- ਅੰਏ 2 ਦਾ ਬਾਵ ਸ ਭ: 2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ ਨਤਿ-ਸੀਣ ਸ ਤਆ ਉ ਨੰੂ ਅੀਂ ਅੰਨਹਾ ਨਸੀਂ ਆਐਦ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ 

ਭਨੱੁਐ ਅੰਨਹਾ ਤਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਨਸੀਂ।3।  



ਉਿੀ ॥ ਕਾਇਆ ਅੰਦਤਯ ਗਿੁ ਕਟੁ ਹ ਸਤਬ ਤਦਸੰਤਯ ਦਸਾ ॥ ਆ ਤਾਿੀ ਰਾਈਅਨੁ ਸਬ ਭਤਹ 
ਯਵਸਾ ॥ ਆ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਤ ਗੁਤੁ ਯਖਸਾ ॥ ਗੁਯ ਸਵਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਸਚੁ 
ਯਗਟੀਸਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸਚ ਸਚੁ ਹ ਗੁਤਯ ਸਝੀ ਾਈ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਈਅਨੁ—ਰਾਈ ਸਈ ਸ ਉ ਨ। ਾਜੀਅਨੁ—ਾਜੀ ਸ ਉ ਨ। ੁਯ ਵਾ—ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ 

ਵਾ ਨਾਰ, ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ। ੁਤਯ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐਾ-) ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ (ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਤਸਯਦਾ-ਯੂ) ਤਜ ਿਬੂ ਦਾ ਤਏਰਹ ਾ ਸ ੜਹ  ਸ ਉਸ ਿਬੂ ਾਯ 

ਦ ਦਾਾਂਤਯਾਾਂ ਤਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਵਸ਼ ਏਯ ਏ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) 

ਤਾੜੀ ਰਾਈ ਸਈ ਸ (ਉਸ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਤਟਤਏਆ ਸਇਆ ਸ)। ਿਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਤਿਸ਼ਟੀ ਾਜੀ ਸ 

ਤ ਆ ਸੀ (ਉ ਤਿਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਉ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਰੁਏਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਉ ਿਬੂ ਦੀ ੂਝ ਤਤੁਯੂ 

ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਤਯਆਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸ (ਤਾਾਂ ਸੀ) ੱਚਾ ਿਬੂ ਯਟ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਤਾਾਂ ਸਯ ਥਾਾਂ ੱਚਾ ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆ, ਯ ਇਸ ਭਝ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸ। 16।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਵਣੁ ਯਾਤਤ ਅਹਾਿੁ ਤਦਹੁ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਦੁਇ ਖਤ ॥ ਰਫੁ ਵਤਰ ਦਯਗੁ ਫੀਉ ਹਾਰੀ 
ਯਾਹਕੁ ਹਤ ॥ ਹਰੁ ਫੀਚਾਯੁ ਤਵਕਾਯ ਭਣ ਹੁਕਭੀ ਖਟ ਖਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਖ ਭੰਤਗ ਅਉਤੁ ਜਣਦਾ 
ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਦਯ—ੁਝੂਠ। ਫੀਉ—ਫੀਜ। ਸਾਰੀ ਯਾਸਏੁ—ਸਰ ਵਾਸੁਣ ਵਾਰਾ, ਫੀਜਣ ਵਾਰਾ। ਸਤ—ਭਸ। 

ਭਣ—ਫਸਰ। ਅਉਤੁ—(ਅ+ਉਤੁ+, ਅ+ੁਤੁ) ਅੁੱਤਿ ਾ, ਅਉਤਿਾ, ੰਤਾਨ-ਸੀਣ। ਜਣਦਾ—ਜਣਨ ਵਾਰਾ, 

ਤਉ।  

ਅਯਥ:- (ਤਜ ਜੀਵ ਦੀ) ਯਾਤ ਾਉਣੀ ਦੀ ਰ ਸ ਤ ‘ਏਾਭ’ ਤਜ ਦੀ ਰੀ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਜੀਵ ਆਣੀ 

ਯਾਤ ‘ਏਾਭ’ ਦ ਅਧੀਨ ਸ ਏ ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ), ਤਜ ਦਾ ਤਦਨ ਸਾੜੀ ਦੀ ਰ ਸ ਤ ‘ਕ੍ਰਧ’ ਤਜ ਦੀ ਰੀ ਸ 

(ਬਾਵ, ਜ ਤਦਨ ਦਾ ਭਾ ਕ੍ਰਧ ਦ ਅਧੀਨ ਤਫਤਾਾਂਦਾ ਸ), ਤਜ ਜੀਵ ਰਈ ‘ਰੱਫ’ ਵੱਤਯ ਦਾ ਏੰਭ ਦੇਂਦਾ) ਸ ਤ ਝੂਠ 

(ਤਜ ਦ ਰ ਰਈ) ਫੀਜ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਰੱਫ ਦਾ ਿਤਯਆ ਸਇਆ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਸ), ‘ਭਸ’ ਤਜ ਜੀਵ ਰਈ 

ਸਰ ਵਾਸੁਣ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਫੀਜ ਫੀਜਣ ਵਾਰਾ ਸ; ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਤਜ ਜੀਵ ਦਾ ‘ਸਰ’ ਸ; ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ 

ਫਸਰ ਤਜ ਨ  ਇਏੱਠਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਆਣੀ ਏੀਤੀ ਇ ਏਭਾਈ ਦਾ ਐਤਟਆ 

ਐਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਏਯਤੂਤ ਦਾ ਰਐਾ ਭੰਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਤਾ ਰੱਦਾ ਸ ਤਏ ਅਜਸਾ 

ਜੀਵ-ਯੂ) ਤਉ (ਜਤ ਤੋਂ) ਅਉਤਿਾ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ ਅਜਾਾਂਈ ੁਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਬਉ ਬੁਇ ਤਵਤੁ ਾਣੀ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਫਰਦ ॥ ਹਰੁ ਹਰਭੀ ਹਾਰੀ ਤਚਤੁ ਚਤਾ ਵਤਰ ਵਖਤ 
ਸੰਜਗੁ ॥ ਨਾਉ ਫੀਜੁ ਫਖਸੀਸ ਫਹਰ ਦੁਨੀਆ ਸਗਰ ਦਯਗ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਕਯਭੁ ਹਇ ਜਾਵਤਹ 
ਸਗਰ ਤਵਜਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁਇ—ਰੀ। ਤਵਤੁ—ੁੱਧ ਆਚਯਨ। ਫਰਦ—ਫਰਦ। ੰਜੁ—ੁਯੂ ਨਾਰ ਭਰ। ਦਯ—

ਨਾਵੰਤ। ਏਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਸਰਭੀ—ਤਨਭਿਤਾ। ਚਤਾ—ਤਭਯਨ। ਵਐਤ—ਫੀਜਣ ਦਾ ਭਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਡਯ ਰੀ ਫਣ, ੁੱਧ ਆਚਯਨ (ਉ ਰੀ ਰਈ) ਾਣੀ ਸਵ, ਤ ਤ ੰਤਐ (ਉ ਰੀ ਨੰੂ 

ਵਾਸੁਣ ਰਈ) ਫਰਦ ਸਣ; ਤਨਭਿਤਾ ਦਾ ਸਰ ਸਵ, (ਜੁਤੜਆ ਸਇਆ) ਤਚਤੱ ਸਰ ਵਾਸੁਣ ਵਾਰਾ ਸਵ, ਿਬੂ ਦ 



ਤਭਯਨ ਦਾ ਵੱਤਯ ਸਵ ਤ ੁਯ ੂਦਾ ਤਭਰਾ (ਫੀਜ ਫੀਜਣ ਦਾ) ਭਾ ਸਵ, ਿਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਫੀਜ ਸਵ ਤਾਾਂ ਿਬੂ 

ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਫਸਰ ਇਏੱਠਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਦੁਨੀਆ ਾਯੀ ਝੂਠੀ ਤਦੱ ੈਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ 

ਤਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਾਥ ਦਾ ਤਨਬਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਜਦੋਂ) ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਤਾਾਂ (ਉ ਨਾਰ) ਾਯ ਤਵਛੜ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਭਹੁ ਗੁਫਾਯੁ ਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਫਰ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹ ਤਨਤ ਨੀਯੁ ਤਵਯਰ 
॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਭਤਥ ਤਤੁ ਕਢਰ ॥ ਅੰਤਤਯ ਯਗਾਸੁ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਹਤਯ ਰਧਾ ਟਰ 
॥ ਆ ਬਯਤਭ ਬੁਰਾਇਦਾ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ੁਫਾਯ—ੁਡੂੰਾ ਸਨਯਾ। ਬਾਇ—ਬਾਉ ਤਵਚ, ਤਆਯ ਤਵਚ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਿਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ 

ਸਯ ਦ ਭਸ ਤਵਚ। ਨੀਯੁ—ਾਣੀ। ਤਵਯਰ—ਤਯੜਏਦਾ ਸ। ਭਤਥ—ਤਯੜਏ ਏ। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ। ਟਰ—

ਟਤਰ, ਟਰ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਭਸ-ਯੂ ੱੁ ਸਨਯਾ ਸ, (ਉਸ ਜ ਫਚਨ 

ਫਰਦਾ ਸ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਚ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ, ਉਸ (ਭਾਨ) ਦਾ ਾਣੀ ਤਯੜਏਦਾ ਸ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ 

ਏਾਯਣ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਦੁੱਐ (ਸੁੰਦਾ) ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਭਾਨ , ਦੁੱਧ) ਤਯੜਏ ਏ ਿਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ-ਯੂ ਭੱਐਣ ਏੱਢਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਿਬੂ ਦਾ) ਿਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਦਰ ਤਵਚ (ਤਆਨ ਦਾ) 

ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨ  (ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਬਾਰ ਏਯ ਏ ਿਬੂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਤਰਆ ਸ।  

(ਤਜ ਤਏ ਨੰੂ ਬੁਰਾਾਂਦਾ ਸ) ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਬਯਭ ਬੁਰਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਏ ਦ ਤਯ ਏੀਸ ਦਸ਼?) ਏਈ ੱਰ ਏਸੀ ਨਸੀਂ 

ਜਾ ਏਦੀ। 17।  

ਸਰਕ ਭਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਤਚੰਤਾ ਭਤਤ ਕਯਹੁ ਤਚੰਤਾ ਤਤਸ ਹੀ ਹਇ ॥ ਜਰ ਭਤਹ ਜੰਤ ਉਾਇਅਨੁ 
ਤਤਨਾ ਤਬ ਯਜੀ ਦਇ ॥ ਥ ਹਟੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾ ਕ ਤਕਯਸ ਕਯਇ ॥ ਸਉਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਹਵਈ ਨਾ ਕ 
ਰ ਨ ਦਇ ॥ ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਯੁ ਜੀਅ ਖਾਣਾ ਹੁ ਕਯਇ  ॥ ਤਵਤਚ ਉਾ ਸਾਇਯਾ ਤਤਨਾ ਤਬ 
ਸਾਯ ਕਯਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਚੰਤਾ ਭਤ ਕਯਹੁ ਤਚੰਤਾ ਤਤਸ ਹੀ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਤਚੰਤਾ—ਤਏਯ। ਤਤ ਸੀ—ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਸੀ। ਏਇ—ਸ। ਉਾਇਅਨੁ—ਉਾ ਉ ਨ। 

ਯਜੀ—ਤਯਜ਼ਏ। ਥ—ਾਣੀ ਤਵਚ। ਤਏਯ—ਐਤੀ, ਵਾਸੀ। ਆਸਾਯ—ੁਖ਼ੁਯਾਏ। ਾਇਯਾ—ਭੰੁਦਯਾਾਂ।  

ਾਯ—ੰਬਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਣੀ ਯਜ਼ੀ ਰਈ) ਤਏਯ ਤਚੰਤਾ ਨਾਸ ਏਯ, ਇਸ ਤਏਯ ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਸ। ਉ 

ਨ  ਾਣੀ ਤਵਚ ਜੀਵ ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਤਯਜ਼ਏ ਦੇਂਦਾ ਸ; ਾਣੀ ਤਵਚ ਨਾਸ ਏਈ ਦੁਏਾਨ ਚੱਰਦੀ ਸ 

ਨਾਸ ਥ ਏਈ ਵਾਸੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਥ ਏਈ ਉਦਾ-ੂਤ ਸ ਤਯਸਾ ਸ ਨਾਸ ਏਈ ਰਣ-ਦਣ ਦਾ ਵਾਯ ਸ; 

ਯ ਥ ਇਸ ਖ਼ੁਯਾਏ ਫਣਾ ਤਦੱਤੀ ਸ ਤਏ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਐਾਣਾ ਜੀਵ ਸੀ ਸਨ। , ਤਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਭੰੁਦਯਾਾਂ ਤਵਚ ਉ ਨ  

ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਬੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਯਜ਼ੀ ਰਈ) ਤਚੰਤਾ ਨਾਸ ਏਯ, ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਆ 

ਸੀ ਤਏਯ ਸ।1।  



ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਭਛੁਰੀ ਝੀਵਯੁ ਤਤਰਸਨਾ ਕਾਰੁ ॥ ਭਨੂਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚਤਈ ਿ ਅਤਚੰਤਾ 
ਜਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਚਤੁ ਅਚਤੁ ਹ ਤਚੰਤਾ ਫਧਾ ਜਾਇ ॥ ਨਦਤਯ ਕ ਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਆ ਰ 
ਤਭਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਭਛੁਰੀ—ਤਨੱਏੀ ਤਜਸੀ ਭੱਛੀ। ਝੀਵਯ—ੁਭਾਛੀ। ਏਾਰੁ—ਭਤ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਤਰਆਉਣ ਵਾਰਾ। 

ਭਨੂਆ—ਭੂਯਐ ਭਨ। ਅਤਚੰਤਾ—ਅਚਨਚਤ, ਫ-ਖ਼ਫਯੀ ਤਵਚ। ਅਚਤੁ—ਾਰ, ਫਯਵਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਤਜੰਦ ਤਨੱਏੀ ਤਜਸੀ ਭੱਛੀ ਸ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਤਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਭਾਛੀ ਸ; ਭੂਯਐ 

ਭਨ (ਇ ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਤਵਚ) ਅੰਨਹਾ (ਸਇਆ ਸਇਆ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ) ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਫਖ਼ਫਯੀ ਤਵਚ ਸੀ 

(ਆਤਭਏ ਭਤ ਦਾ) ਜਾਰ (ਇ ਉਤ) ੈਂਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਤਵਚ ਪਤਆ) ਭਨ ਗ਼ਾਤਰ ਸ 

ਤਯਸਾ ਸ, ਦਾ ਤਚੰਤਾ ਤਵਚ ਜਏਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਜ ਿਬੂ ਆ ਆਣੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯ ਤਾਾਂ (ਤਜੰਦ ਨੰੂ 

ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਤਵਚੋਂ ਏੱਢ ਏ) ਆਣ  ਤਵਚ ਤਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਸ ਜਨ ਸਾਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਜਨੀ ਹਤਯ ਯਸੁ ੀਤਾ  ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਚਾ ਭਤਨ ਵਸ ਸਚੁ 
ਸਉਦਾ ਕੀਤਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਘਯ ਹੀ ਭਾਤਹ ਹ ਵਡਬਾਗੀ ਰੀਤਾ ॥ ਅੰਤਤਯ ਤਤਰਸਨਾ ਭਤਯ ਗਈ ਹਤਯ 
ਗੁਣ ਗਾਵੀਤਾ ॥ ਆ ਭਤਰ ਤਭਰਾਇਅਨੁ ਆ ਦਇ ਫੁਝਾਈ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਵਡਬਾੀ—ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਤਰਆਾਂ ਨ। ਾਵੀਤਾ—ਾਾਂਤਵਆਾਂ। 

ਤਭਰਾਇਅਨੁ—ਤਭਰਾ ਸਨ ਉ (ਿਬੂ) ਨ। ਫੁਝਾਈ—ਭੱਤ, ਭਝ।  

ਅਯਥ:- ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਤਭਿਤ ੀਤਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਤਨੱਤ ਿਬੂ ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਯਤਸੰਦ ਸਨ, 

ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਿਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ-ਯੂ ਵਣਜ ਏੀਤਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ-ਯੂ ਉਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਾਯਾ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਸੀ, ਯ ਵਣਤਜਆ ਸ 

ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਤਰਆਾਂ ਨ  ਸੀ; (ਤਜਨਹਾਾਂ ਵਣਤਜਆ ਸ) ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਤਤਿਸ਼ਨਾ ਭਯ ਈ ਸ।  

(ਇਸ ਨਾਭ-ਯੂ ਉਦਾ ਏਯਨ ਦੀ) ਭੱਤ ਿਬੂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ (ਨਾਭ ਦ ਵਾਯੀ ਆਣ) ਭਰ 

ਤਵਚ ਤਭਰਾ ਸਨ। 18।  

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ ਵਤਰ ਤੰਞਾਇਆ ਕਤਤ ਵੁਣਾਇਆ ॥ ਕਤਟ ਕੁਤਟ ਕਤਯ ਖੁੰਤਫ ਚਿਾਇਆ ॥ ਰਹਾ 
ਵਢ ਦਯਜੀ ਾਿ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵ ॥ ਇਉ ਤਤ ਾਟੀ ਤਸਪਤੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ॥ 
ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਕਿੁ ਾਟ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਗੰਢ ॥ ਭਾਹੁ ਖੁ ਤਕਹੁ ਚਰ ਨਾਹੀ ਘਿੀ ਭੁਹਤੁ ਤਕਛੁ ਹੰਢ 
॥ ਸਚੁ ੁਯਾਣਾ ਹਵ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦ ਨ ਾਟ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਸਚ ਸਚਾ ਤਤਚਯੁ ਜਾੀ ਜਾ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 955} 

ਦਅਯਥ:- ਰਸਾ—ਏੈਂਚੀ। ਇਉ—ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਸੀ। ਤਤ ਾਟੀ—ੁਆਚੀ ਸਈ ਇੱਜ਼ਤ। ਤਪਤੀ—ਿਬੂ ਦੀ 

ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਜੀਵਤ ਜੀਵ—ਅਰ ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਭਾਸ—ੁਭਸੀਨਾ। 

ਐ—ੁ(ਚਾਨਣਾ ਤ ਸਨਯਾ ੱਐ) ਅੱਧਾ ਭਸੀਨਾ। ਤਏਸੁ—ਤਏਛੁ, ਏੁਝ। ਚਰ—ਤੱਦਾ ਸ। ਭੁਸਤੁ—ਭੁਸੂਯਤ, ਦ 

ੜੀ। ਤਤਚਯੁ ਜਾੀ ਜਾ—ਤਤਚਯੁ ਜਾੀ ਤਜਚਯੁ ਜਾ—ਉਤਨਾ ਤਚਯ ਤਦੱਦਾ ਸ ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ਜੀ।  

ਅਯਥ:- (ਯੂ ੰਵਰਣ  ਤਵਚ) ਵਰ ਏ ਤੰਞਾਈਦਾ ਸ, ਏੱਤ ਏ (ਏੱੜਾ) ਉਣਾਈਦਾ ਸ, ਇ ਦ ਟਟ ਏਯ ਏ 

(ਧੁਆਣ ਰਈ) ਐੁੰਫ ਤ ਚੜਹਾਈਦਾ ਸ। (ਇ ਏੱੜ ਨੰੂ) ਏੈਂਚੀ ਏਤਯਦੀ ਸ, ਦਯਜ਼ੀ ਇ ਨੰੂ ਾੜਦਾ ਸ, ਤ ੂਈ 



ਧਾਾ ਤਊਂਦਾ ਸ। (ਤਜਵੇਂ ਇਸ ਏੱਤਟਆ ਾਤੜਆ ਸਇਆ ਏੱੜਾ ੂਈ ਧਾ ਨਾਰ ੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਤਤਵੇਂ ਸੀ, 

ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੱੁਐ ਦੀ ੁਆਚੀ ਸਈ ਇੱਜ਼ਤ ਿਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤਪਯ ਫਣ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤ 

ਭਨੱੁਐ ੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਏੱੜਾ ੁਯਾਣਾ ਸ ਏ ਾਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ੂਈ ਧਾਾ ਇ ਨੰੂ ੰਢ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ਯ ਇਸ ੰਤਢਆ ਸਇਆ ੁਯਾਣਾ 

ਏੱੜਾ) ਏਈ ਭਸੀਨਾ ਅੱਧਾ ਭਸੀਨਾ ਤੱਦਾ ਨਸੀਂ, ਤਯ ੜੀ ਦ ੜੀ (ਥੜਾ ਤਚਯ) ਸੀ ਸੰਢਦਾ ਸ; (ਯ) 

ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (-ਯੂ ਟਰਾ) ਏਦ ੁਯਾਣਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, ੀਤਾ ਸਇਆ ਏਦ ਾਟਦਾ ਨਸੀਂ (ਉ ਿਬੂ ਨਾਰ 

ਜੁਤੜਆ ਸਇਆ ਭਨ ਉ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਸੀਂ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ-ਐਭ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਯ ਇ 

ੱਰ ਦੀ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਜ ਉ ਨੰੂ ਤਭਯੀ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਬੁ ਸਾਯੁ ॥ ਘਾਿਤ ਤਤਸ ਕੀ ਅਯ ਅਾਯ ॥ ਸਫਦ ਸਾਣ ਯਖਾਈ 
ਰਾਇ ॥ ਗੁਣ ਕੀ ਥਕ ਤਵਤਚ ਸਭਾਇ ॥ ਤਤਸ ਦਾ ਕੁਠਾ ਹਵ ਸਖੁ ॥ ਰਹੂ ਰਫੁ ਤਨਕਥਾ ਵਖੁ ॥ ਹਇ 
ਹਰਾਰੁ ਰਗ ਹਤਕ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਤਯ ਦੀਦਾਤਯ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਤੀ—(ੰ: kqLrI) ਏੈਂਚੀ, ਚਾਏੂ, ਛੁਯੀ। ਾਯ—ੁਰਸਾ। ਥਏ—ਤਭਆਨ। ਏੁਠਾ—ਏਤਸਆ 

ਸਇਆ। ਤਨਏਥਾ—ਤਨਏਤਰਆ। ਸਤਏ—ਸੱਏ ਤਵਚ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਯੱਫ ਤਵਚ। ਦਤਯ—ਿਬੂ ਦ 

ਦਯ ਉਤ। ਦੀਦਾਤਯ—ਦੀਦਾਯ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਛੁਯੀ ਸਵ, ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਉ ਛੁਯੀ ਦਾ) ਾਯਾ ਰਸਾ ਸਵ, ਉ ਛੁਯੀ ਦੀ 

ਾੜਤ ਫਸੁਤ ੁੰਦਯ ਸੁੰਦੀ ਸ; ਇਸ ਛੁਯੀ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਾਣ ਤ ਯੱਐ ਏ ਤਜ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ ਇਸ 

ਿਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਤਭਆਨ ਤਵਚ ਤਟਏੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।  

ਜ ਸ਼ਖ਼ ਇ ਛੁਯੀ ਦਾ ਏੱੁਠਾ ਸਇਆ ਸਵ (ਬਾਵ, ਜ ‘ਸ਼ਖ਼’ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ, ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤ ਿਬੂ 

ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਤੜਆ ਸਇਆ ਸਵ) ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਰੱਫ-ਯੂ ਰਸੂ ਜ਼ਯੂਯ ਤਨਏਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਸਰਾਰ ਸ ਏ (ਏੱੁਠਾ ਜਾ ਏ) ਉਸ ਿਬੂ ਤਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ, ਤ, ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਦ ਦਯ ਤ (ਅੱੜ ਏ) 

ਉ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਕਭਤਯ ਕਟਾਯਾ ਫੰਕੁਿਾ ਫੰਕ ਕਾ ਅਸਵਾਯੁ ॥ ਗਯਫੁ ਨ ਕੀਜ ਨਾਨਕਾ ਭਤੁ ਤਸਤਯ ਆਵ 
ਬਾਯੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਏਭਤਯ—ਰੱਏ ਤ, ਰੱਏ ਦੁਆਰ। ਫੰਏੁੜਾ—ਫਾਾਂਏਾ ਤਜਸਾ, ਸਣਾ ਤਜਸਾ। ਏਟਾਯਾ—ਖ਼ੰਜਯ। ਫੰਏ 

ਏਾ—ਸਣ  ੜ ਦਾ। ਯਫੁ—ਅਸੰਏਾਯੁ। ਭਤੁ—ਭਤਾਾਂ। ਤਤਯ—ਤਯ ਉੱਤ। ਆਵ ਬਾਯ—ੁ(ਾਯਾ) ਫਝ ਤਯ 

ਉੱਤ ਆ ਜਾ, ਬਾਵ, ਤਯ-ਬਾਯ ਤਡੱ ।  

ਅਯਥ:- ਰੱਏ ਦੁਆਰ  ਸਣੀ ਤਜਸੀ ਏਟਾਯ ਸਵ ਤ ਸਣ  ੜ ਦਾ ੁਆਯ ਸਵ, (ਤਪਯ ਬੀ) ਸ ਨਾਨਏ! ਭਾਣ 

ਨਾਸ ਏਯੀ, (ਏੀਸ ਤਾ ਸ) ਭਤਾਾਂ ਤਯ-ਬਾਯ ਤਡੱ ।3।  

ਉਿੀ ॥ ਸ ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਫਤਦ ਤਭਰ ਜ ਗੁਯਭੁਤਖ ਚਰ ॥ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸ ਸਚ ਤਜਨ ਹਤਯ 
ਖਯਚੁ ਧਨੁ ਰ ॥ ਬਗਤ ਸਹਤਨ ਗੁਣ ਗਾਵਦ ਗੁਯਭਤਤ ਅਚਰ ॥ ਯਤਨ ਫੀਚਾਯੁ ਭਤਨ ਵਤਸਆ 
ਗੁਯ ਕ ਸਫਤਦ ਬਰ ॥ ਆ ਭਤਰ ਤਭਰਾਇਦਾ ਆ ਦਇ ਵਤਡਆਈ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਤਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ, ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ। —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਫਤਦ—ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 



ਤਵਚ। ਤਧਆਇਤਨ—ਤਧਆਉਂਦ ਸਨ। ਤਜਨ ਰ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ੱਰ  ਤਵਚ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਾ। ਸਤਨ—ਬਦ 

ਸਨ। ਅਚਰ—ਅਡਰ (ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)। ਯਤਨ ਫੀਚਾਯ—ੁਿਬੂ ਦ ਨਾਭ-ਯਤਨ ਦੀ ਤਵਚਾਯ, ਿਬੂ ਦ ਿਸ਼ਟ ਨਾਭ 

ਦੀ ਤਵਚਾਯ। ਫਤਦ ਬਰ—ਸਣ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ਾਧ ੰਤਤ ਤਵਚ (ਆ ਏ) ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ ਜੁੜਦਾ 

ਸ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦ ੱਰ  ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਧਨ ਸ (ਤਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯ ਰਈ) ਖ਼ਯਚ ਸ ਉਸ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਸਨ ਤ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਿਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦ 

ਸਨ ਤ ਸਣ  ਰੱਦ ਸਨ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭੱਤ ਰ  ਏ ਉਸ ਅਡਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਤੁਯੂ ਦ ਸਣ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਿਬੂ ਦ ਿਸ਼ਟ ਨਾਭ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਆ ਵੱਦੀ ਸ।  

(ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਤਵਚ ਤਭਰਾਾਂਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। 19।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਆਸਾ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਕਇ ਤਨਯਾਸਾ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਭਤਯ ਜੀਤਵਆ ਸਤਹਰਾ 
ਆਇਆ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਏ—ਸਯਏ ਜੀਵ। ਏਇ—ਏਈ ਤਵਯਰਾ। ਤਨਯਾਾ—ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਸਇਆ। ਭਤਯ—

ਭਯ ਏ, ਆਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਟ ਏ। ਤਸਰਾ—ਪਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਯਏ ਜੀਵ ਆਾਾਂ ਤਵਚ (ਪਤਆ ਤਆ) ਸ (ਬਾਵ, ਤਨੱਤ ਨਵੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ), ਏਈ 

ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਸ ਜ ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਸਟ ਏ (ਿਬੂ ਦ ਤਭਯਨ 

ਤਵਚ) ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਰ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾ ਤਕਛੁ ਆਸਾ ਹਤਥ ਹ ਕਉ ਤਨਯਾਸਾ ਹਇ ॥ ਤਕਆ ਕਯ ਹ ਫੁਿੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਆਾ ਸਤਥ—ਆਾ ਦ ਸੱਥ ਤਵਚ, ਆਾ ਦ ਵੱ ਤਵਚ। ਏਉ—ਤਏਵੇਂ, ਤਏ ਤਯਹਾਾਂ? ਸ—ਇਸ 

ਆਾ। ਫੁੜੀ—ਤਵਚਾਯੀ। ਇ—ਉਸ ਿਬੂ ਆ। ਬੁਰਾ—{ਅੱਐਯ ‘ਬ’ ਦੀ ਰ ( ੁ) ਇਥ ੜਹਨੀ ਸ, 

ਬਾਵ, ਇ ਰਜ਼ ਨੰੂ ‘ਬਰਾ’ ੜਹਨਾ ਸ, ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਬੁਰਾਇ’ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ‘ਆਾ’ ਦ ਸੱਥ ਤਵਚ ਏਈ ਤਾਏਤ ਨਸੀਂ (ਤਏ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾ ਏ; , ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਬੀ) ਭਨੱੁਐ 

‘ਆਾ’ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਫਚ ਏਦਾ। ਇਸ ਤਵਚਾਯੀ ‘ਆਾ’ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦੀ ਸ? ਬੁਰਾਉਂਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਿਬੂ ਆ 

ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਯ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ॥ ਰਬੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਯ ਤਨਹਚਰੁ ਹੁ ਧਨੁ ॥ ਸਾਤਸ 
ਸਾਤਸ ਆਯਾਧ ਤਨਯਭਰੁ ਸਇ ਜਨੁ ॥ ਅੰਤਯਜਾਭੀ ਅਗਭੁ ਯਸਨਾ  ਕੁ ਬਨੁ ॥ ਯਤਵ ਯਤਹਆ 
ਸਯਫਤਤ ਨਾਨਕੁ ਫਤਰ ਜਾਈ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਤਧਿ—ੁਤਪਟਏਾਯ-ਜ। ੰਾਯ ਜੀਵਣੁ—ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਊਣਾ। ਤਨਸਚਰੁ—ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ 

ਵਾਰਾ। ਸੁ—ਇਸ ਨਾਭ। ਾਤ ਾਤ—ਸਯਏ ਾਸ ਤਵਚ। ਇ— ਸੀ, ਉਸੀ। ਅੰਤਯਜਾਭੀ—ਸਯਏ ਦ 

ਤਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਅਭ—ੁਅ+ਭ,ੁ ਤਜ ਤਏ ਸੁੰਚ ਨਾਸ ਸ ਏ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਬਨੁ—ਉੱਚਾਯ, 

ਜ। ਯਤਵ ਯਤਸਆ—ਤਵਆਏ ਸ। ਯਫਤਤ—ਾਤਯਆਾਂ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਜਤ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਤਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ। 



ਿਬੂ ਸੀ (ਬ ਦਾ) ਦਾਤਾ ਸ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ; , ਉ ਦਾ ਇਸ (ਨਾਭ-) ਧਨ ਸੀ (ਾ ਸ ਜ) ਏਦ 

ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ। ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤਵਤਿ  (ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ) ਸ ਜ (ਿਬੂ ਨੰੂ) ਸਯਏ ਾਸ ਦ ਨਾਰ ਮਾਦ ਏਯਦਾ 

ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਜੀਬ ਨਾਰ ਉ ਇਏ ਿਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ ਜ ਬ ਦ ਤਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) 

ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਸ। ਨਾਨਏ ਉ ਿਬੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸ ਜ ਾਤਯਆਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ। 20।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਯਵਯ ਹੰਸ ਧੁਯ ਹੀ ਭਰਾ ਖਸਭ ਵ ਬਾਣਾ ॥ ਸਯਵਯ ਅੰਦਤਯ ਹੀਯਾ ਭਤੀ ਸ 
ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ ॥ ਫਗੁਰਾ ਕਾਗੁ ਨ ਯਹਈ ਸਯਵਤਯ ਜ ਹਵ ਅਤਤ ਤਸਆਣਾ ॥ ਨਾ ਤਯਜਕੁ ਨ 
ਇ ਥ ਨਹਾ ਹਯ ਖਾਣਾ ॥ ਸਤਚ ਕਭਾਣ ਸਚ ਾਈ ਕੂਿ ਕੂਿਾ ਭਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕ 
ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਤਜਨਾ ਧੁਯ ਮਾ ਯਵਾਣਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਧੁਯ ਸੀ—ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ। ਭਰਾ—ਜੜ। ਐਭ—ਐਭ ਨੰੂ। ਐਾਣਾ—ਖ਼ੁਯਾਏ। ਏਾੁ—

ਏਾਾਂ। ਯਵਤਯ—ਯਵਯ ਤਵਚ। ਜ—ਬਾਵੇਂ। ਨਾ—ਉਸਨਾਾਂ ਏਾਾਂ ਤ ਫਤਰਆਾਂ ਦਾ। ਤਚ ਏਭਾਣ—ਜ ਿਬੂ ਦਾ 

ਤਭਯਨ-ਯੂ ਏਭਾਈ ਏੀਤੀ ਜਾ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਦੀ ਐੱਟੀ ਦਾ। ਯਵਾਣਾ—ਯਵਾਨਾ, ਸੁਏਭ।  

ਅਯਥ:- (ੁਯ-ੂ) ਯਵਯ ਅਤ (ੁਯਭੁਐ-) ਸੰ ਦਾ ਜੜ ਭੁੱਢੋਂ ਸੀ ਚਤਰਆ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਐਭ-ਿਬੂ ਨੰੂ ਇਸੀ ੱਰ 

ਚੰੀ ਰੱਦੀ ਸ, ਸੰਾਾਂ (ੁਯਭੁਐਾਾਂ) ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ (ਿਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ-ਯੂ) ਸੀਯ ਭਤੀ ਸ ਜ (ੁਯ-ੂ) 

ਯਵਯ ਤਵਚ ਤਭਰਦ ਸਨ। ਏਾਾਂ ਤ ਫੁਰਾ (ਭਨਭੁਐ) ਬਾਵੇਂ ਤਏਤਨਾ ਸੀ ਤਆਣਾ ਸਵ ਥ (ੁਯ ੂਦੀ ੰਤਤ 

ਤਵਚ) ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਏਦਾ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸਨਾਾਂ (ਏਾਾਂ ਫੁਰ  ਭਨਭੁਐਾਾਂ) ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਥ ਨਸੀਂ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਖ਼ੁਯਾਏ ਵੱਐਯੀ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਜ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ-ਯੂ ਏਭਾਈ ਏਯੀ ਤਾਾਂ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਿਬੂ ਤਭਰਦਾ 

ਸ, (ਯ) ਏੂੜ ਦੀ ਐੱਟੀ ਦਾ ਭਾਣ ਏੂੜਾ ਸੀ ਸ। (ਯ ਇਸਨਾਾਂ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਦ ਏੀਸ ਵੱ?) ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਧੁਯੋਂ 

ਿਬੂ ਦੀ ਆਤਆ ਤਭਰੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਤਤੁਯੂ (-ਯਵਯ) ਤਭਰਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਭਯਾ ਉਜਰਾ ਜ ਕ ਤਚਤਤ ਕਯਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਸਵੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜ ਦਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਈ ਸਵੀ ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਅਵਗੁਣ ਵੰਞਤਨ ਗੁਣ ਯਵਤਹ ਭਤਨ ਸੁਖੁ ਵਸ 
ਆਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 956} 

{ਨਟ:- ਇ ਸ਼ਰਏ ਦ ਤਯ ਤ ਤਏ “ਭਸਰ” ਦਾ ਤਜ਼ਏਯ ਨਸੀਂ; ਇਥ ਬੀ ਤਸਰ  ਸ਼ਰਏ ਦਾ “ਭਸਰਾ 1” ਸੀ 

ਭਝਣਾ। } 

ਦਅਯਥ:- ਉਜਰਾ—ਤਵਤਿ। ਤਚਤਤ ਏਯਇ—ਤਚੱਤ ਤਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤਜਤੁ ਤਵ—

ਤਜ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਤਆਾਂ {ਨਟ:- ਰਜ਼ “ਵੀ” ਅਤ “ਤਵ” ਦ ‘ਉੱਚਾਯਣ’ ਅਤ ‘ਅਯਥ’ ਦਾ ਯਏ 

ਚਤ ਯੱਐਣ-ਜ ਸ}। ਵੰਞਤਨ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਵਤਸ—ਆ ਵੱਦ ਸਨ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ਭਾਰਏ (-ਿਬੂ) ਤਵਤਿ  ਸ ਜ ਏਈ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ (ਉਸ ਬੀ ਤਵਤਿ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਤਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਤਜ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਤਆਾਂ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਉਣ 

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ੁਣ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਵੱ ੈਂਦ ਸਨ ਤ ੁਐ ਭਨ ਤਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।2।  



ਉਿੀ ॥ ਆ ਆਤ ਵਯਤਦਾ ਆਤ ਤਾਿੀ ਰਾਈਅਨੁ ॥ ਆ ਹੀ ਉਦਸਦਾ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਤੀਆਈਅਨੁ ॥ ਇਤਕ ਆ ਉਝਤਿ ਾਇਅਨੁ ਇਤਕ ਬਗਤੀ ਰਾਇਅਨੁ ॥ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾ 
ਸ ਫੁਝਸੀ ਆ ਨਾਇ ਰਾਈਅਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ 
{ੰਨਾ 956} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਇਅਨੁ—ਰਾਈ ਸ ਉ ਨ। ੁਯਭੁਤਐ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਤੀਆਈਨੁ—(ਤਿਸ਼ਟੀ) ਤੀਆਈ 

ਸ ਉ ਨ। ਇਤਏ—ਏਈ ਜੀਵ। ਉਝਤੜ—ਏੁਯਾਸ। ਰਾਇਅਨੁ—ਰਾ ਸਨ ਉ ਨ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਤਵਚ। 

ਰਾਈਅਨੁ—(ਤਦਿਸ਼ਟੀ) ਰਾਈ ਸ ਉ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਤਿਸ਼ਟੀ ਤਵਚ) ਿਬੂ ਆ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਤਾੜੀ ਰਾਈ ਸਈ ਸ (ਬਾਵ, ਆ 

ਸੀ ੁਤ ਵਯਤ ਤਯਸਾ ਸ); (ੁਯ-ੂਯੂ ਸ ਏ) ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਉਦਸ਼ ਦ ਤਯਸਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆ 

ਸੀ ਉ ਨ  ਤਿਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਤਤਆਇਆ ਸ। ਏਈ ਜੀਵ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਏੁਯਾਸ ਾ ਸ ਸਨ ਤ ਏਈ ਜੀਵ ਉ 

ਨ  ਫੰਦੀ ਤਵਚ ਰਾ ਸ ਸਨ। ਿਬੂ ਆ ਤਜ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸ ਸੀ (ਸੀ ਯਤ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ, 

ਉ ਨ  ਆ ਸੀ (ਤਿਸ਼ਟੀ) ਆਣ  ਨਾਭ ਤਵਚ ਰਾਈ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਇਸ ਸੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ ਵਤਡਆਈ ਸ। 21।  

 


