
ਯਾਭਕਰੀ ਕੀ ਵਾਯ ਯਾਇ ਫਰਵੰਡਡ ਤਥਾ ਸਤ ਡੂਡਭ ਆਖੀ    {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਇ ਫਰਵੰਡਡ—ਯਾਇ ਫਰਵੰਡ ਨ। ਤਥਾ—ਅਤ। ਸਤ—ਸੱਤ ਨ। ਡੂਡਭ—ਡੂਭ ਨ , ਡਭਯਾਸੀ ਨ , 

ਯਫਾਫੀ ਨ। ਸਤ ਡੂਡਭ—ਸੱਤ ਯਫਾਫੀ ਨ। ਆਖੀ—ਉਚਾਯੀ, ਸੁਣਾਈ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਭਕਰੀ ਯਾਗਣੀ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ‘ਵਾਯ’ ਹ ਜ ਯਾਇ ਫਰਵੰਡ ਨ  ਅਤ ਸੱਤ ਡੂਭ ਨ  ਸੁਣਾਈ ਸੀ।  

ਨਟ:- ਡਕਸ ਕਾਡਵ-ਯਚਨਾ ਨੰੂ ਕਈ ਇਕ ਹੀ ਡਰਖਾਯੀ ਡਰਖ ਸਕਦਾ ਹ, ਇਕ ਯਚਨਾ ਦ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਰਖਕ 

ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦ। ਇਸ ਉਯਰ  ਡਸਯ-ਰਖ ਡਵਚ ਦ ਨਾਭ ਹਨ—ਫਰਵੰਡ ਅਤ ਸੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਵ ਹ ਡਕ 

ਇਹਨਾਾਂ ਇਕੱਡਠਆਾਂ ਯਰ ਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਸਾਡਹਫ ਦ ਦਯਫਾਯ ਡਵਚ ਇਹ ‘ਵਾਯ’ ‘ਆਖੀ’ ਸੀ, ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ ਅੱਠ ਉੜੀਆਾਂ ਹਨ। ਡਹਰੀਆਾਂ 3 ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ਕਯਤਾ ਫਰਵੰਡ ਹ ਅਤ ਅਖ਼ੀਯਰੀਆਾਂ 

5 ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ਕਯਤਾ ਸੱਤਾ ਹ।  

ੴ ਸਡਤਗੁਯ ਰਸਾਡਦ ॥ ਨਾਉ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯੁ ਕਯ ਡਕਉ ਫਰੁ ਹਵ ਜਖੀਵਦ ॥ ਦ ਗੁਨਾ ਸਡਤ ਬਣ 
ਬਯਾਵ ਹ ਾਯੰਗਡਤ ਦਾਨੁ ੜੀਵਦ ॥ ਨਾਨਡਕ ਯਾਜੁ ਚਰਾਇਆ ਸਚੁ ਕਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦ ॥  
{ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਉ—ਨਾਭ, ਨਾਭਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਡਆਈ। ਫਰੁ—ਫਚਨ, ਗੱਰ। ਜਖੀਵਦ—ਜਖਣ ਵਾਸਤ, 

ਜਖ ਜਾਣ ਰਈ, (ਉਸ ਨਾਭਣ  ਦ) ਜਖਣ ਰਈ, ਤਰਣ ਰਈ। ਡਕਉ ਹਵ—ਡਕਵੇਂ ਹ ਸਕਦਾ ਹ? ਨਹੀਂ ਹ 

ਸਕਦਾ। ਦ ਗੁਨਾ ਸਡਤ—ਸਡਤ ਆਡਦਕ ਦਵੀ ਗੁਣ, ਸੱਚਾਈ ਆਡਦਕ ਯੱਫੀ ਗੁਣ। ਾਯੰਗਡਤ—ਾਯ ਰੰਘਾ 

ਸਕਣ ਵਾਰੀ ਆਤਭਕ ਅਵਸਥਾ। ਦਾਨੁ—ਫਖ਼ਡਿਿ। ੜੀਵਦ—ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ। ਨਾਨਡਕ—ਨਾਨਕ ਨ। 

ਕਟੁ—ਡਕਰਹ ਾ। ਸਤਾਣੀ—ਤਾਣ ਵਾਰੀ, ਫਰ ਵਾਰੀ। ਨੀਵ—ਨੀਂਹ। ਦ—ਦ ਕ।  

ਅਯਥ:- (ਡਕਸ ੁਯਖ ਦਾ) ਜ ਨਾਭਣਾ ਕਾਦਯ ਕਯਤਾ ਆਡ (ਉੱਚਾ) ਕਯ, ਉਸ ਨੰੂ ਤਰਣ ਰਈ (ਡਕਸ ਾਸੋਂ) 

ਕਈ ਗੱਰ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਫਰਵੰਡ ਡਵਚਾਯਾ ਕਣ ਹਾਾਂ ਜ ਗੁਯੂ ਜੀ ਦ ਉੱਚ ਭਯਤਫ ਨੰੂ ਡਫਆਨ ਕਯ 

ਸਕਾਾਂ?) ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਾ ਸਕਣ ਵਾਰੀ ਆਤਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਫਖ਼ਿਿ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ਜ ਸਡਤ 

ਆਡਦਕ ਯੱਫੀ ਗੁਣ (ਰਕ ਫੜ ਜਤਨਾਾਂ ਨਾਰ ਆਣ ਅੰਦਯ ਦਾ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਡਤਗੁਯੂ ਜੀ ਦ ਤਾਾਂ) 

ਬਣ ਬਯਾਵ ਹਨ (ਬਾਵ) ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਤਾਾਂ ਸੁਬਾਡਵਕ ਹੀ ਭਜੂਦ ਹਨ। (ਇਸ ਉੱਚ ਨਾਭਣ  ਵਾਰ  ਗੁਯ)ੂ 

ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਸੱਚ-ਯੂ ਡਕਰਹ ਾ ਫਣਾ ਕ ਅਤ ੱਕੀ ਨੀਂਹ ਯੱਖ ਕ (ਧਯਭ ਦਾ) ਯਾਜ ਚਰਾਇਆ ਹ।  

ਰਹਣ ਧਡਯਨੁ ਛਤੁ ਡਸਡਯ ਕਡਯ ਡਸਪਤੀ ਅੰਡਭਰਤੁ ੀਵਦ ॥ ਭਡਤ ਗੁਯ ਆਤਭ ਦਵ ਦੀ ਖੜਡਗ 
ਜਡਯ ਯਾਕੁਇ ਜੀਅ ਦ ॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਧਡਯਨੁ—ਧਡਯਆ ਉਡਨ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ)। ਰਹਣ  ਧਡਯਨੁ ਛਤੁ ਡਸਡਯ—ਰਡਹਣ  ਡਸਡਯ ਛਤੁ 

ਧਡਯਨੁ, ਰਡਹਣ  ਦ ਡਸਯ ਉਤ ਉਡਨ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ) ਛਤਯ ਧਡਯਆ। ਕਡਯ ਡਸਪਤੀ—ਡਸਤਾਾਂ ਕਯ ਕ। 

ਅੰਡਭਰਤੁ ੀਵਦ—ਨਾਭ-ਅੰਡਭਰਤ ੀਂਦ (ਰਡਹਣ  ਜੀ ਦ ਡਸਯ ਉਤ)। ਭਡਤ ਗੁਯ ਆਤਭ ਦਵ ਦੀ—ਆਤਭਦਵ 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਡਤ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਆਤਭਦਵ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਖੜਡਗ—ਖੜਗ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਜਡਯ—ਜ਼ਯ ਨਾਰ। 

ਯਾਕੁਇ—ਯਾਕਉ ਦੁਆਯਾ, ਰਾਕ੍ਰਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਾਰ।  

{ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਯਾਕੁਇ’ ਰਜ਼ ‘ਯਾਕਉ’ ਤੋਂ ਕਯਣ ਕਾਯਕ ਇਕ-ਵਚਨ ਹ। ‘ਯਾਕਉ’ ਸੰਸਡਕ੍ਰਤ-ਿਫਦ 

‘ਰਾਕ੍ਰਭ’ ਤੋਂ ਰਾਡਕ੍ਰਤ-ਯੂ ਹ}। ਜੀਅ—ਜੀਅ-ਦਾਨ, ਆਤਭ-ਦਾਨ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ। ਦ—ਦ ਕ। ਅੰਡਭਰਤੁ—

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ।  



ਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ (ਫਖ਼ਿੀ ਹਈ) ਭਡਤ-ਯੂ ਤਰਵਾਯ ਨਾਰ, ਜ਼ਯ ਨਾਰ ਅਤ ਫਰ ਨਾਰ (ਅੰਦਯੋਂ 

ਡਹਰਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਕ) ਆਤਭਕ ਡਜ਼ੰਦਗੀ ਫਖ਼ਿ ਕ, (ਫਾਫਾ) ਰਡਹਣਾ ਜੀ ਦ ਡਸਯ ਉਤ, ਜ ਡਸਡਤ-ਸਾਰਾਹ 

ਕਯ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ੀ ਯਹ ਸਨ, ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  (ਗੁਡਯਆਈ ਦਾ) ਛਤਯ 

ਧਡਯਆ।  

ਗੁਡਯ ਚਰ ਯਹਯਾਡਸ ਕੀਈ ਨਾਨਡਕ ਸਰਾਭਡਤ ਥੀਵਦ ॥ ਸਡਹ ਡਟਕਾ ਡਦਤਸੁ ਜੀਵਦ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
966} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਡਯ—ਗੁਯ ੂ ਨ , ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ। ਚਰ  ਯਹਯਾਡਸ—ਚਰ  (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਦੀ 

ਯਹਯਾਡਸ। ਯਹਯਾਡਸ—ਅਯਦਾਸ, ਯਨਾਭ, ਨਭਸਕਾਯ। ਕੀਈ—ਕੀਤੀ। ਗੁਡਯ ਨਾਨਡਕ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ। 

ਸਰਾਭਡਤ ਥੀਵਦ—ਸਰਾਭਤ ਹੁੰਡਦਆਾਂ ਹੀ, ਆਣੀ ਸਰਾਭਤੀ ਡਵਚ ਹੀ, ਸਯੀਯਕ ਤਯ ਤ ਡਜਊਂਡਦਆਾਂ ਹੀ। 

ਸਡਹ—ਸਹੁ ਨ , ਭਾਰਕ ਨ , ਗੁਯ ੂਨ। ਡਦਤਸ—ੁਡਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਡਦੱਤਾ। ਜੀਵਦ—ਡਜਊਂਡਦਆਾਂ ਹੀ।  

ਅਯਥ:- (ਹੁਣ) ਆਣੀ ਸਰਾਭਤੀ ਡਵਚ ਹੀ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਆਣ  ਡਸੱਖ (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਅੱਗ 

ਭੱਥਾ ਟਡਕਆ, ਤ ਸਡਤਗੁਯੂ ਜੀ ਨ  ਡਜਊਂਡਦਆਾਂ ਹੀ (ਗੁਡਯਆਈ ਦਾ) ਡਤਰਕ (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਨੰੂ) ਦ ਡਦੱਤਾ।1।  

ਰਹਣ ਦੀ ਪਯਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦਹੀ ਖਟੀਐ ॥ ਜਡਤ ਹਾ ਜੁਗਡਤ ਸਾਇ ਸਡਹ ਕਾਇਆ ਪਡਯ 
ਰਟੀਐ ॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਰਹਣ  ਦੀ—ਰਡਹਣ  ਦੀ (ਦਹੀ), ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਦੀ ਧੁੰਭ। ਪਯਾਈਐ—ਡਪਯ 

ਗਈ, ਸਯ ਗਈ, ਡਖੱਰਯ ਗਈ। ਨਾਨਕਾ ਦਹੀ ਖਟੀਐ—(ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਫਯਕਡਤ ਨਾਰ। 

ਦਹੀ—ਸਬਾ ਦੀ ਧੁੰਭ। ਖਟੀਐ—ਖੱਟੀ ਦ ਕਾਯਨ, ਫਯਕਡਤ ਨਾਰ। ਸਾਇ—ਉਹੀ। ਜੁਗਡਤ—ਜੀਵਚ ਦਾ ਢੰਗ। 

ਸਡਹ—ਸਹੁ (ਗੁਯ)ੂ ਨ। ਕਾਇਆ—ਸਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਗੁਡਯਆਈ ਦਾ ਡਤਰਕ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਨੰੂ ਦ ਡਦੱਤਾ, ਤਾਾਂ) ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ 

ਸਾਡਹਫ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਦੀ ਧੁੰਭ ਦੀ ਫਯਕਡਤ ਨਾਰ, ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਦੀ ਧੁੰਭ  ਗਈ; 

ਡਕਉਂਡਕ, (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦ ਅੰਦਯ) ਉਹੀ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ ਵਾਰੀ) ਜਡਤ ਸੀ, ਜੀਵਨ  ਦਾ ਢੰਗ ਬੀ 

ਉਹੀ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ ਵਾਰਾ) ਸੀ, ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ) ਨ  (ਕਵਰ ਸਯੀਯ ਹੀ) ਭੁੜ ਵਟਾਇਆ ਸੀ।  

ਝੁਰ ਸੁ ਛਤੁ ਡਨਯੰਜਨੀ ਭਡਰ ਤਖਤੁ ਫਠਾ ਗੁਯ ਹਟੀਐ ॥ ਕਯਡਹ ਡਜ ਗੁਯ ਪੁਯਭਾਇਆ ਡਸਰ ਜਗੁ 
ਅਰੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਸੁ ਛਤੁ ਡਨਯੰਜਨੀ—ਸੁੰਦਯ ਯੱਫੀ ਛਤਯ। ਭਡਰ—ਭੱਰ ਕ, ਸਾਾਂਬ ਕ। ਗੁਯ ਹਟੀਐ—ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ) 

ਦੀ ਹੱਟੀ ਡਵਚ, ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਘਯ ਡਵਚ। ਕਯਡਹ—(ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਕਯਦ ਹਨ। ਗੁਯ ਪੁਯਭਾਇਆ—ਗੁਯ ੂ

ਦਾ ਪੁਯਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹੁਕਭ। ਜਗ—ੁ‘ਗੁਯ ਪੁਯਭਾਇਆ’-ਯੂ ਜਗ। ਡਸਰ ਅਰੂਣੀ ਚਟੀਐ—(ਗੁਯ ੂਦਾ 

ਹੁਕਭ ਕਭਾਇਣ-ਯੂ ਜਗ, ਜ) ਅਰੂਣੀ ਡਸਯ ਚੱਟਣ ਸਭਾਨ (ਫੜਾ ਕਯੜਾ ਕੰਭ) ਹ।  

ਅਯਥ:- (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਦ ਡਸਯ ਉਤ) ਸੁੰਦਯ ਯੱਫੀ ਛਤਯ ਝੱੁਰ ਡਯਹਾ ਹ। ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਡਵਚ 

(ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ) (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਾਸੋਂ ‘ਨਾਭ’ ਦਾਯਥ ਰ  ਕ ਵੰਡਣ ਰਈ) ਗੱਦੀ ਭੱਰ ਕ ਫਠਾ ਹ। 

(ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ ਦ ਪੁਯਭਾਏ ਹਏ ਹੁਕਭ ਨੰੂ ਾਰ ਯਹ ਹਨ—ਇਹ “ਹੁਕਭ ਾਰਣ”-

ਯੂ ਜਗ ਦੀ ਕਭਾਈ ਅਰੂਣੀ ਡਸਰ ਚੱਟਣ (ਵਾਾਂਗ ਫੜੀ ਕਯੜੀ ਕਾਯ) ਹ।  



ਰੰਗਯੁ ਚਰ ਗੁਯ ਸਫਡਦ ਹਡਯ ਤਡਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥ ਖਯਚ ਡਦਡਤ ਖਸੰਭ ਦੀ ਆ ਖਹਦੀ 
ਖਡਯ ਦਫਟੀਐ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਯ ਸਫਡਦ—ਸਡਤਗੁਯੂ ਦ ਿਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਆਵੀ—ਆਉਂਦੀ। ਹਡਯ ਤਡਟ...ਖਟੀਐ—ਹਡਯ 

ਖਟੀਐ ਤਡਟ ਨ ਆਵੀ, ਹਡਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਖੱਟੀ ਡਵਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ; (ਬਾਵ,) ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦ ਦਯ ਉਤ 

ਸਡਤਗੁਯੂ ਦ ਿਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਨਾਭ ਦਾ ਬੰਡਾਯਾ ਵਯਤ ਡਯਹਾ ਹ, (ਇਤਨਾ ਵੰਡਡਆਾਂ ਬੀ) ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦੀ 

ਨਾਭ-ਕਭਾਈ ਡਵਚ ਕਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ। ਖਯਚ—ਖਯਚ ਡਯਹਾ ਹ, ਵੰਡ ਡਯਹਾ ਹ। ਡਦਡਤ ਖਸੰਭ ਦੀ—ਖਸਭ 

(ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਦੀ (ਫਖ਼ਿੀ ਹਈ) ਦਾਡਤ। ਆ ਖਹਦੀ—(ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਡਤ) ਆ ਵਯਤੀ। ਖਡਯ—ਖਯ 

ਡਵਚ, ਦਾਨ ਡਵਚ। ਦਫਟੀਐ—ਦਫਾ-ਦਫ ਵੰਡੀ।  

ਅਯਥ:- (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਡਦੱਤੀ ਹਈ ਨਾਭ-ਦਾਡਤ ਵੰਡ ਯਹ ਹਨ, ਆ (ਬੀ) ਵਯਤਦ 

ਹਨ ਤ (ਹਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ) ਦਫਾ-ਦਫ ਦਾਨ ਕਯ ਯਹ ਹਨ, (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਡਵਚ) ਗੁਯ ੂਦ ਿਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ 

(ਨਾਭ ਦਾ) ਰੰਗਯ ਚੱਰ ਡਯਹਾ ਹ, (ਯ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦੀ) ਨਾਭ-ਕਭਾਈ ਡਵਚ ਕਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ।  

ਹਵ ਡਸਪਡਤ ਖਸੰਭ ਦੀ ਨੂਯੁ ਅਯਸਹੁ ਕੁਯਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥ ਤੁਧੁ ਡਡਠ ਸਚ ਾਡਤਸਾਹ ਭਰੁ ਜਨਭ 
ਜਨਭ ਦੀ ਕਟੀਐ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਨੂਯ—ੁਰਕਾਿ। ਅਯਸ—ਅਯਿ, ਆਸਭਾਨ, ਅਕਾਿ। ਕੁਯਸ—ਸੂਯਜ ਚੰਦ ਦੀ ਡਟੱਕੀ। ਅਯਸਹੁ 

ਕੁਯਸਹ—ੁਆਤਭਕ ਭੰਡਰ ਤੋਂ, ਯੂਹਾਨੀ ਦਸ ਤੋਂ। ਝਟੀਐ—ਝੱਡਟਆ ਜਾ ਡਯਹਾ ਹ, ਦਫਾ-ਦਫ ਡਸੰਡਜਆ ਜਾ ਡਯਹਾ 

ਹ, ਝੜ ਡਯਹਾ ਹ। ਸਚ ਾਡਤਸਾਹ—ਹ ਸੱਚ ਸਡਤਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ! ਜਨਭ ਜਨਭ ਦੀ—ਕਈ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ।  

ਅਯਥ:- (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਦ ਦਯਫਾਯ ਡਵਚ) ਭਾਰਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਡਸਡਤ-ਸਾਰਾਹ ਹ ਯਹੀ ਹ, 

ਯੂਹਾਨੀ ਦਸਾਾਂ ਤੋਂ (ਉਸ ਦ ਦਯ ਤ) ਨੂਯ ਝੜ ਡਯਹਾ ਹ। ਹ ਸੱਚ ਸਡਤਗੁਯੂ (ਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ)! ਤਯਾ ਦੀਦਾਯ 

ਕੀਡਤਆਾਂ ਕਈ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ (ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।  

ਸਚੁ ਡਜ ਗੁਡਯ ਪੁਯਭਾਇਆ ਡਕਉ ਏਦੂ ਫਰਹੁ ਹਟੀਐ ॥ ੁਤਰੀ ਕਉਰੁ ਨ ਾਡਰ ਕਡਯ ੀਯਹੁ ਕੰਨਹ 
ਭੁਯਟੀਐ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਡਯ—ਗੁਯ ੂ (ਨਾਨਕ) ਨ। ਏਦੂ—ਇਸ ਤੋਂ। ਏਦੂ ਫਰਹੁ—ਇਸ ਫਰ ਤੋਂ, ਸਡਤਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ 

ਪੁਯਭਾਏ ਹਏ ਫਰ ਤੋਂ। ਡਕਉ ਹਟੀਐ—ਡਕਵੇਂ ਹਡਟਆ ਜਾ ਸਕ? ਬਾਵ, ਹ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਜੀ! ਆ ਨ  ਗੁਯੂ 

ਨਾਨਕ ਦ ਪੁਯਭਾਏ ਹਏ ਹੁਕਭ ਦ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ੁਤਰੀ—ੁਤਰਾਾਂ ਨ। ਕਉਰੁ—ਫਚਨ, ਹੁਕਭ। ਨ 

ਾਡਰ—ਨਹੀਂ ਭੰਡਨਆ। ਕੰਨਹਹ—ਭਢ। ਕਡਯ ਕੰਨਹਹ—ਭਢਾ ਕਯ ਕ, ਭੂੰਹ ਭੜ ਕ, ਡੱਠ ਕਯ ਕ। ੀਯਹੁ—ੀਯ 

ਵਰੋਂ , ਸਡਤਗੁਯੂ ਵਰੋਂ। ਭੁਯਟੀਐ—ਭੜਦ ਯਹ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਜੀ!) ਗੁਯ ੂ (ਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ) ਨ  ਜ ਬੀ ਹੁਕਭ ਕੀਤਾ, ਆ ਨ  ਸੱਚ (ਕਯਕ 

ਭੰਡਨਆ, ਅਤ ਆ ਨ) ਉਸ ਦ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; (ਸਡਤਗੁਯੂ ਜੀ ਦ) ੁਤਰਾਾਂ ਨ  ਫਚਨ ਨ ਭੰਡਨਆ, 

ਉਹ ਗੁਯ ੂਵਰ ਡੱਠ ਦ ਕ ਹੀ (ਹੁਕਭ) ਭੜਦ ਯਹ।  

ਡਦਡਰ ਖਟ ਆਕੀ ਡਪਯਡਨਹ ਫੰਡਨਹ ਬਾਯੁ ਉਚਾਇਡਨਹ ਛਟੀਐ ॥ ਡਜਡਨ ਆਖੀ ਸਈ ਕਯ ਡਜਡਨ ਕੀਤੀ 
ਡਤਨ ਥਟੀਐ ॥ ਕਉਣੁ ਹਾਯ ਡਕਡਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਡਦਡਰ ਖਟ—ਖਟਾ ਡਦਰ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ। ਆਕੀ ਡਪਯਡਨਹਹ—(ਜ) ਆਕੀ ਡਪਯਦ ਹਨ। ਫੰਡਨਹਹ—ਫੰਨਹ 



ਕ। ਉਚਾਇਡਨਹਹ—ਚੁੱਕਦ ਹਨ, ਸਹਾਯਦ ਹਨ। ਬਾਯ ੁਛਟੀਐ—ਛੱਟ ਦਾ ਬਾਯ।  

ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਡਪਯਡਨਹਹ’, ਫੰਡਨਹਹ ਅਤ ‘ਉਚਾਇਡਨਹਹ’ ਦ ਅੱਖਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅੱਧਾ ‘ਹ’ ਹ।  

ਡਜਡਨ—ਡਜਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। ਆਖੀ—(ਹੁਕਭ ਭੰਨਣ ਦੀ ਡਸੱਡਖਆ) ਦੱਸੀ। ਸਈ—(ਉਹ ਗੁਯ)ੂ ਆ  ਹੀ। 

ਕਯ—(ਹੁਕਭ ਡਵਚ ਤੁਯਨ ਦੀ ਕਾਯ) ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ। ਡਜਡਨ—ਡਜਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। ਕੀਤੀ—(ਇਹ ਯਜ਼ਾ 

ਡਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰੀ ਖਡ) ਯਚਾਈ। ਡਤਨ—ਉਸ ਨ  ਆ ਹੀ। ਥਟੀਐ—ਥੱਡਟਆ, (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਨੰੂ) 

ਥਾਡਆ, ਹੁਕਭ ਭੰਨਣ ਦ ਸਭਯੱਥ ਫਣਾਇਆ। ਕਉਣੁ ਹਾਯ—(ਹੁਕਭ ਡਵਚ ਤੁਯਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਕਣ ਹਾਡਯਆ? 

ਡਕਡਨ—ਡਕਸ ਨ? ਉਵਟੀਐ—ਵੱਡਟਆ, ਖੱਡਟਆ, ਫਾਜ਼ੀ ਡਜੱਤੀ, ਰਾਬ ਖੱਡਟਆ। ਕਉਣੁ ਹਾਯ ਡਕਡਨ 

ਉਵਟੀਐ—ਕਣ (ਇਸ ਹੁਕਭ-ਖਡ) ਡਵਚ ਹਾਡਯਆ, ਤ ਡਕਸ ਨ  (ਰਾਬ) ਖੱਡਟਆ? ਬਾਵ, (ਆਣੀ ਸਭਯੱਥਾ 

ਨਾਰ, ਇਸ ਹੁਕਭ-ਖਡ ਡਵਚ) ਨ ਕਈ ਹਾਯਨ ਵਾਰਾ ਹ ਨ ਕਈ ਡਜੱਤਣ ਜਗਾ ਹ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਰਕ ਖਟਾ ਡਦਰ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ (ਗੁਯ ੂਵੱਰੋਂ) ਆਕੀ ਹਏ ਡਪਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਰਕ (ਦੁਨੀਆ ਦ 

ਧੰਡਧਆਾਂ ਦੀ) ਛੱਟ ਦਾ ਬਾਯ ਫੰਨਹ ਕ ਚੁੱਕੀ ਯੱਖਦ ਹਨ। (ਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕੀਹ ਵੱਸ ਹ? ਆਣੀ ਸਭਯੱਥਾ ਦ 

ਆਸਯ, ਇਸ ਹੁਕਭ-ਖਡ ਡਵਚ) ਨ ਕਈ ਹਾਯਨ ਵਾਰਾ ਹ ਤ ਨ ਕਈ ਡਜੱਤਣ-ਜਗਾ ਹ। ਡਜਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  

ਇਹ ਯਜ਼ਾ-ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਭ ਪੁਯਭਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਕਾਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੀ, ਡਜਸ ਨ  ਇਹ (ਹੁਕਭ-ਖਡ) 

ਯਚੀ, ਉਸ ਨ  ਆ ਹੀ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਨੰੂ ਹੁਕਭ ਭੰਨਣ ਦ) ਸਭਯੱਥ ਫਣਾਇਆ।2।  

ਡਜਡਨ ਕੀਤੀ ਸ ਭੰਨਣਾ ਕ ਸਾਰੁ ਡਜਵਾਹ ਸਾਰੀ ॥ ਧਯਭ ਯਾਇ ਹ ਦਵਤਾ ਰ ਗਰਾ ਕਯ ਦਰਾਰੀ ॥ 
{ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਡਜਡਨ—ਡਜਸ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ) ਨ। ਕੀਤੀ—(ਗੁਯ ੂਦਾ ਹੁਕਭ ਭੰਨਣ ਦੀ ਘਾਰ-ਕਭਾਈ) 

ਕੀਤੀ। ਭੰਨਣਾ—ਭੰਨਣ-ਜਗ, ਆਦਯ-ਜਗ। ਕ—ਕਣ, ਹਯ ਕਣ? ਸਾਰੁ—ਸਾਯ, ਸਰਿਟ, ਚੰਗਾ। ਡਜਵਾਹ—

ਡਜਵਾਹਾਾਂ। {ਡਜਵਾਾਂਹ ਫਟ ਦ ਇਰਾਕ ਡਵਚ ਉਥ ਉੱਗਦੀ ਹ ਡਜਥ ਦਡਯਆ ਦ ਹੜਹਾਾਂ ਨਾਰ ਬਰ  ਕ ਥਾਾਂ ਉੱਚੀ ਹ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਵਯਖਾ-ਯੁਤ ਸੜ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਹਰੀ ਵਾਾਂਗ ਡਜਵਾਾਂਹ ਨੰੂ ਕੰਡ ਹੁੰਦ ਹਨ}। ਸਾਰੀ—ਿਾਰੀ, ਭੁੰਜੀ ਜ ਨੀਵੇਂ 

ਥਾਾਂ ਹੀ ਰਹਯ ਸਕਦੀ ਹ)। ਰ  ਗਰਾ—ਗੱਰਾਾਂ ਸੁਣ ਕ, ਅਯਜ਼ਈਆਾਂ ਸੁਣ ਕ। ਦਰਾਰੀ—ਡਵਚਰਾ-ਨ।  

ਅਯਥ:- ਡਜਸ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ) ਨ  (ਡਨਭਰਤਾ ਡਵਚ ਯਡਹ ਕ ਸਡਤਗੁਯੂ ਦਾ ਹੁਕਭ ਭੰਨਣ ਦੀ ਘਾਰ-ਕਭਾਈ) 

ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੰਨਣ-ਜਗ ਹ ਡਗਆ। (ਦਹਾਾਂ ਡਵਚੋਂ) ਕਣ ਸਰਿਟ ਹ? ਡਜਵਾਾਂਹ ਡਕ ਭੁੰਜੀ? (ਭੁੰਜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹ, ਜ ਨੀਵੇਂ 

ਥਾਾਂ ਰਦੀ ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ ਜ ਨੀਵਾਾਂ ਯਡਹ ਕ ਹੁਕਭ ਭੰਨਦਾ ਹ ਉਹ ਆਦਯ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ)। ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ 

ਧਯਭ ਦਾ ਯਾਜਾ ਹ ਡਗਆ ਹ, ਧਯਭ ਦਾ ਦਵਤਾ ਹ ਡਗਆ ਹ, ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਯਜ਼ਈਆਾਂ ਸੁਣ ਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਨਾਰ ਜੜਨ ਦਾ ਡਵਚਰਾ-ਨ ਕਯ ਡਯਹਾ ਹ।  

ਸਡਤਗੁਯੁ ਆਖ ਸਚਾ ਕਯ ਸਾ ਫਾਤ ਹਵ ਦਯਹਾਰੀ ॥ ਗੁਯ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦਹੀ ਡਪਯੀ ਸਚੁ ਕਯਤ 
ਫੰਡਧ ਫਹਾਰੀ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਸਚਾ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਕਯ—ਵਯਤੋਂ ਡਵਚ ਡਰਆਉਂਦਾ ਹ। ਸਾ—ਉਹੀ। ਦਯਹਾਰੀ—ਤੁਯਤ, 

ਉਸ ਵਰ । ਦਹੀ ਡਪਯੀ—ਵਡਡਆਈ ਦੀ ਧੁੰਭ  ਗਈ। ਕਯਤ—ਕਯਤਾਯ ਨ। ਫੰਡਧ—ਫੰਨਹ ਕ, ੱਕੀ ਕਯ ਕ। 

ਫਹਾਰੀ—ਡਟਕਾ ਡਦੱਤੀ, ਕਾਇਭ ਕਯ ਡਦੱਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਹੁਣ) ਸਡਤਗੁਯੂ (ਅੰਗਦ ਦਵ) ਜ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਹ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਉਹੀ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਗੱਰ ਤੁਯਤ 

ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ (ਜੀ) ਵਡਡਆਈ ਦੀ ਧੁੰਭ  ਗਈ ਹ, ਸੱਚ ਕਯਤਾਯ ਨ  ੱਕੀ ਕਯ ਕ ਕਾਇਭ ਕਯ 



ਡਦੱਤੀ ਹ।  

ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਰਟੁ ਕਡਯ ਭਡਰ ਤਖਤੁ ਫਠਾ ਸ ਡਾਰੀ ॥ ਦਯੁ ਸਵ ਉਭਡਤ ਖੜੀ ਭਸਕਰ ਹਇ 
ਜੰਗਾਰੀ ॥ ਦਡਯ ਦਯਵਸੁ ਖਸੰਭ ਦ ਨਾਇ ਸਚ ਫਾਣੀ ਰਾਰੀ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਕਾਇਆ—ਸਯੀਯ। ਰਟੁ ਕਡਯ—ਵਟਾ ਕ। ਭਡਰ ਤਖਤੁ—ਗੱਦੀ ਸੰਬਾਰ ਕ। ਸ ਡਾਰੀ—ਸੈਂਕੜ 

ਡਾਰੀਆਾਂ ਵਾਰਾ, ਸੈਂਕੜ ਡਸੱਖਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਉਭਡਤ—ਸੰਗਡਤ। ਖੜੀ—ਖਰਤੀ ਹਈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹ ਕ, ਰਭ ਨਾਰ।  

ਦਯ ੁਸਵ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਸੇਂਵਦੀ ਹ, ਦਯ ਭੱਰੀ ਫਠੀ ਹ। ਭਸਕਰ—ਭਸਕਰ  ਨਾਰ। ਹਇ ਜੰਗਾਰੀ—ਜੰਗਾਰ 

ਵਾਰੀ ਧਾਤ (ਸਾ) ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਦਡਯ—(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਦਯ ਤ। ਦਯਵਸ—ੁਨਾਭ ਦੀ ਦਾਡਤ ਦਾ ਸੁਆਰੀ। 

ਖਸੰਭ ਦ ਨਾਇ ਸਚ—ਭਾਰਕ ਦ ਸੱਚ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ, ਭਾਰਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਭ ਡਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਡਤ ਨਾਰ। 

ਫਾਣੀ—ਫਣੀ ਹਈ ਹ।  

ਅਯਥ:- ਸੈਂਕੜ ਸਵਕਾਾਂ ਵਾਰਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਯੀਯ ਵਟਾ ਕ (ਬਾਵ, ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਸਯੂ ਡਵਚ) ਗੱਦੀ 

ਸੰਬਾਰ ਕ ਫਠਾ ਹਇਆ ਹ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਅੰਦਯ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਡਤ ਹ, ਕਵਰ 

ਸਯੀਯ ਰਡਟਆ ਹ)। ਸੰਗਡਤ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦਾ) ਦਯ (ਭੱਰ ਕ) ਰਭ ਨਾਰ ਸਵਾ ਕਯ ਯਹੀ ਹ (ਅਤ 

ਆਣ  ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਡਵਤਰ  ਕਯ ਯਹੀ ਹ, ਡਜਵੇਂ) ਜੰਗਾਰੀ ਹਈ ਧਾਤ ਭਸਕਰ  ਨਾਰ (ਸਾ) ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। (ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਦ) ਦਯ ਤ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ) ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਡਤ ਦਾ ਸੁਆਰੀ ਹ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਭ ਡਸਭਯਨ ਦੀ 

ਫਯਕਡਤ ਨਾਰ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਦ ਭੂੰਹ ਉਤ) ਰਾਰੀ ਫਣੀ ਹਈ ਹ।  

ਫਰਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨਕ ਜਨ ਡਜਸੁ ਫਹੁਤੀ ਛਾਉ ਤਰਾਰੀ ॥ ਰੰਗਡਯ ਦਉਰਡਤ ਵੰਡੀਐ ਯਸੁ ਅੰਡਭਰਤੁ 
ਖੀਡਯ ਡਘਆਰੀ ॥ ਗੁਯਡਸਖਾ ਕ ਭੁਖ ਉਜਰ ਭਨਭੁਖ ਥੀਏ ਯਾਰੀ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਫਰਵੰਡ—ਹ ਫਰਵੰਡ! ਖੀਵੀ—ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਤਨੀ (ਭਾਤਾ) ਖੀਵੀ। ਡਜਸ—ੁਡਜਸ (ਭਾਤਾ 

ਖੀਵੀ ਜੀ) ਦੀ। ਤਰਾਰੀ—ੱਤਰਾਾਂ ਵਾਰੀ, ਸੰਘਣੀ। ਰੰਗਡਯ—ਰੰਗਯ ਡਵਚ। ਅੰਡਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ 

ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯਸ। ਡਘਆਰੀ—ਡਘਉ ਵਾਰੀ। ਯਾਰੀ—ਭੁੰਜੀ ਦਾ ਫੂਟਾ ਡਜਸ ਨਾਰੋਂ  ਦਾਣ ਝਾੜ ਰਏ ਹੁੰਦ ਹਨ, 

ਫੂਟ ਦਾ ਯੰਗ ੀਰਾ ਹ ਡਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹ; ੀਰ  ਭੂੰਹ ਵਾਰ , ਿਯਡਭੰਦ।  

ਨਟ:- ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਦ ਆਯੰਬ ਡਵਚ ਡਰਡਖਆ ਹ ਡਕ ਇਹ ਵਾਯ ‘ਯਾਇ ਫਰਵੰਡ’ ਅਤ ‘ਸੱਤ ਡੂੰਭ’ ਨ  ਉਚਾਯੀ 

ਸੀ। ਇਸ ਉੜੀ ਨੰ: 3 ਡਵਚ ਰਜ਼ ‘ਫਰਵੰਡ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹ ਡਕ ਇਹ ਡਹਰੀਆਾਂ 3 ਉੜੀਆਾਂ 

‘ਫਰਵੰਡ’ ਦੀਆਾਂ ਉਚਾਯੀਆਾਂ ਹਈਆਾਂ ਹਨ।  

ਅਯਥ:- ਹ ਫਰਵੰਡ! (ਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਤਨੀ) (ਭਾਤਾ) ਖੀਵੀ ਜੀ (ਬੀ ਆਣ  ਤੀ ਵਾਾਂਗ) ਫੜ ਬਰ  

ਹਨ, ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਾਂ ਫਹੁਤ ੱਤਰਾਾਂ ਵਾਰੀ (ਸੰਘਣੀ) ਹ (ਬਾਵ, ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦ ਾਸ ਫਡਠਆਾਂ ਬੀ 

ਡਹਯਦ ਡਵਚ ਿਾਾਂਤੀ-ਠੰਢ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹ)। (ਡਜਵੇਂ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਸਤਸੰਗ-ਯੂ) ਰੰਗਯ ਡਵਚ (ਨਾਭ ਦੀ) 

ਦਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯਸ ਵੰਡਡਆ ਜਾ ਡਯਹਾ ਹ (ਡਤਵੇਂ ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ 

ਦੀ ਸਵਾ ਸਦਕਾ ਰੰਗਯ ਡਵਚ ਸਬ ਨੰੂ) ਡਘਉ ਵਾਰੀ ਖੀਯ ਵੰਡੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।  

(ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਦ ਦਯ ਤ ਆ ਕ) ਗੁਯਡਸੱਖਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਤਾਾਂ ਡਖੜ ਹਏ ਹਨ, ਯ ਗੁਯ ੂਵਰੋਂ  ਫਭੁਖਾਾਂ ਦ ਭੂੰਹ 

(ਈਯਖਾ ਦ ਕਾਯਨ) ੀਰ  ੈਂਦ ਹਨ।  

ਏ ਕਫੂਰੁ ਖਸੰਭ ਨਾਡਰ ਜਾਂ ਘਾਰ ਭਯਦੀ ਘਾਰੀ ॥ ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸਇ ਡਜਡਨ ਗਇ ਉਠਾਰੀ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 967} 



ਦਅਯਥ:- ਏ ਕਫੂਰੁ—(ਗੁਯ ੂ ਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ) ਕਫੂਰ ਹਏ। ਖਸੰਭ ਨਾਡਰ—ਆਣ  ਸਡਤਗੁਯੂ (ਗੁਯ ੂ 

ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ) ਨਾਰ। ਭਯਦੀ ਘਾਰ—ਭਯਦਾਾਂ ਵਾਰੀ ਘਾਰ। ਸਹੁ—ਖਸਭ। ਸਇ—ਉਹ। ਡਜਡਨ—ਡਜਸ ਨ। 

ਗਇ—ਧਯਤੀ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੀ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਐਸਾ ਸੀ) ਡਜਸ ਨ  (ਸਾਯੀ) ਧਯਤੀ (ਦਾ ਬਾਯ) ਚੁੱਕ 

ਡਰਆ ਹਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਵ ਜੀ ਨ) ਭਯਦਾਾਂ ਵਾਰੀ ਘਾਰ ਘਾਰੀ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਣ  ਸਡਤਗੁਯੂ 

(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਦ ਦਯ ਤ ਕਫੂਰ ਹਏ।3।  

ਹਡਯਿਂ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਡਨਆਈ ਆਖ ਡਕ ਡਕਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਈਸਡਯ ਜਗਨਾਡਥ ਉਚਹਦੀ ਵਣੁ 
ਡਵਡਯਡਕਨੁ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਹਡਯਾਂ—ਹਯ ਾਡਸਓਂ, ਹਯ ਾਸ ਵਰੋਂ। ਵਹਾਈਐ—ਵਹਾਈ ਹ, ਚਰਾਈ ਹ। ਦੁਡਨਆਈ—

ਰੁਕਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਕ। ਡਕ—ਕੀਹ? ਡਕਨੁ—ਕੀਆ ਉਡਨ, ਕੀਤਾ ਹ ਉਸ ਨ। ਈਸਡਯ—ਈਸਯ ਨ , 

ਭਾਰਕ ਨ , ਗੁਯ ੂਨ। ਜਗਨਾਡਥ—ਜੱਗਨਾਥ ਨ , ਜਗਤ ਦ ਨਾਥ ਨ। ਉਚਹਦੀ—ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਵਣੁ—ਫਚਨ। 

ਡਵਡਯਡਕਨੁ—ਡਵਯਡਕਆ ਹ ਉਸ ਨ , ਡਫਯਡਕਆ ਹ ਉਸ ਨ , ਫਡਰਆ ਹ ਉਸ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹ ਜਗਤ ਦ ਨਾਥ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਹੱਦ ਦਾ ਉੱਚਾ ਫਚਨ ਫਡਰਆ ਹ ਉਸ ਨ  ਹਯ ਾਸ 

ਵਰੋਂ  ਹੀ ਗੰਗਾ ਚਰਾ ਡਦੱਤੀ ਹ। ਇਹ ਉਸ ਨ  ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਹ? 

ਭਾਧਾਣਾ ਯਫਤੁ ਕਡਯ ਨਡਤਰ ਫਾਸਕੁ ਸਫਡਦ ਡਯੜਡਕਨੁ ॥ ਚਉਦਹ ਯਤਨ ਡਨਕਾਡਰਅਨੁ ਕਡਯ 
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਡਚਰਡਕਨੁ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਯਫਤੁ—ਸੁਭਯ ਯਫਤ (ਬਾਵ, ਉੱਚੀ ਸੁਯਤ। ੁਯਾਡਣਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਯ ਡਜਵੇਂ ਦਵਡਤਆਾਂ ਨ  

ਖੀਯ ਸਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਡਯੜਕਣ ਵਰ  ਸੁਭਯ ਯਫਤ ਨੰੂ ਭਧਾਣੀ ਫਣਾਇਆ, ਡਤਵੇਂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ  ਉੱਚੀ ਸੁਯਡਤ ਨੰੂ 

ਭਧਾਣੀ ਫਣਾਇਆ)। ਫਾਸਕੁ—ਸੰ: (bwsuik) ਸੱਾਾਂ ਦਾ ਯਾਜਾ। ਨ ਡਤਰ—ਨਤਰ  ਡਵਚ। ਕਡਯ ਨ ਡਤਰ  ਫਾਸਕੁ—

ਫਾਸਕ ਨਾਗ ਨੰੂ ਨਤਰ  ਡਵਚ ਕਯ ਕ (ਬਾਵ, ਭਨ-ਯੂ ਸੱ ਨੰੂ ਨਤਰਾ ਫਣਾ ਕ, ਭਨ ਨੰੂ ਕਾਫ ੂ ਕਯ ਕ)। 

ਡਨਕਾਡਰਅਨੁ—ਡਨਕਾਰ  ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। ਆਵਾਗਉਣੁ—ਸੰਸਾਯ। ਡਚਰਡਕਨੁ—ਡਚਰਕਾਇਆ ਉਸ 

ਨ , ਡਰਿਕਾ ਡਦੱਤਾ ਉਸ ਨ , ਸੁਖ-ਯੂ ਫਣਾ ਡਦੱਤਾ ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ  ਉੱਚੀ ਸੁਯਡਤ ਨੰੂ ਭਧਾਣੀ ਫਣਾ ਕ, (ਭਨ-ਯੂ) ਫਾਸਕ ਨਾਗ ਨੰੂ ਨਤਰ  ਡਵਚ ਾ ਕ 

(ਬਾਵ, ਭਨ ਨੰੂ ਕਾਫ ੂਕਯ ਕ) ‘ਿਫਦ’ ਡਵਚ ਯੜਕਾ ਾਇਆ (ਬਾਵ, ‘ਿਫਦ’ ਨੰੂ ਡਵਚਾਡਯਆ; ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ) ਉਸ 

(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ  (ਇਸ ‘ਿਫਦ’-ਸਭੰੁਦਯ ਡਵਚੋਂ ‘ਯੱਫੀ ਗੁਣ’-ਯੂ) ਚਦਾਾਂ ਯਤਨ (ਡਜਵੇਂ ਸਭੰੁਦਯ ਡਵਚੋਂ ਦਵਡਤਆਾਂ 

ਨ  ਚਦਾਾਂ ਯਤਨ ਕੱਢ ਸਨ) ਕੱਢ ਤ (ਇਹ ਉੱਦਭ ਕਯ ਕ) ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਸਹਣਾ ਫਣਾ ਡਦੱਤਾ।  

ਕੁਦਯਡਤ ਅਡਹ ਵਖਾਰੀਅਨੁ ਡਜਡਣ ਐਵਡ ਡਡ ਡਠਣਡਕਨੁ ॥ ਰਹਣ ਧਡਯਨੁ ਛਤੁ ਡਸਡਯ 
ਅਸਭਾਡਨ ਡਕਆੜਾ ਡਛਡਕਨੁ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਕੁਦਯਡਤ—ਸਭਯੱਥਾ, ਤਾਕਤ। ਅਡਹ—ਇਹ ਡਜਹੀ। ਵਖਾਰੀਅਨੁ—ਡਵਖਾਰੀ ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) 

ਨ। ਡਜਡਣ—ਡਜੱਤ ਕ, (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਡਜੱਤ ਕ)। ਐਵਡ—ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਡਡ—ਸਯੀਯ। 

ਐਵਡ ਡਡ—ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਾ। ਡਠਣਡਕਨੁ—ਠਣਕਾਇਆ ਉਸ ਨ , ਟੁਣਕਾਇਆ ਉਸ (ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ) ਨ , ਡਜਵੇਂ ਨਵਾਾਂ ਬਾਾਂਡਾ ਰਣ ਰੱਡਗਆਾਂ ਟੁਣਕਾ ਕ ਵਖੀਦਾ ਹ, ਯਡਖਆ ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨ। ਰਹਣ 

ਡਸਡਯ—ਰਹਣ  ਦ ਡਸਯ ਉਤ। ਧਡਯਨੁ—ਧਡਯਆ ਉਸ ਨ। ਅਸਭਾਡਨ—ਅਸਭਾਨ ਤਕ। ਡਕਆੜਾ—ਡਗੱਚੀ। 



ਡਛਡਕਨੁ—ਡਖੱਡਚਆ ਉਸ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ  ਐਸੀ ਸਭਯੱਥਾ ਡਵਖਾਈ ਡਕ (ਡਹਰਾਾਂ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦਾ ਭਨ) ਡਜੱਤ ਕ 

ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਯਡਖਆ, (ਡਪਯ) ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦ ਡਸਯ ਉਤ (ਗੁਡਯਆਈ ਦਾ) ਛਤਯ ਧਡਯਆ 

ਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ) ਸਬਾ ਅਸਭਾਨ ਤਕ ਅੜਾਈ।  

ਜਡਤ ਸਭਾਣੀ ਜਡਤ ਭਾਡਹ ਆੁ ਆ ਸਤੀ ਡਭਡਕਨੁ ॥ ਡਸਖਾਂ ੁਤਰਾਂ ਘਡਖ ਕ ਸਬ ਉਭਡਤ ਵਖਹੁ 
ਡਜ ਡਕਨੁ ॥ ਜਾਂ ਸੁਧਸੁ ਤਾਂ ਰਹਣਾ ਡਟਡਕਨੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਆ ਸਤੀ—ਆਣ  ‘ਆ’ ਦ ਨਾਰ। ਡਭਡਕਨੁ—ਡਭੱਡਕਆ ਉਸ 

(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ , ਫਯਾਫਯ ਕੀਤਾ ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ। {ਨਟ:- ਕਫੱਡੀ ਆਡਦਕ ਖਡ ਖਡਣ ਵਰ  ਇਕ ਡਜਹੀ 

ਤਾਕਤ ਤ ਕੱਦ ਵਾਰ  ਭੁੰਡ ਡਹਰਾਾਂ ‘ਡਭੱਕ ਕ’ ਆਉਂਦ ਹਨ, ਦ ਫਯਾਫਯ ਦ ਭੁੰਡ ਆਉਂਦ ਹਨ ਡਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਦਹਾਾਂ 

ਾਡਸਆਾਂ ਵਰ ਚੁਡਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ}। ਘਡਖ ਕ—ਯਖ ਕ {ਨਟ:- ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ਦ ‘ਕ’ ਦ ਥਾਾਂ ਅੱਜ ਕੱਰ ਅਸੀਂ 

‘ਕ’ ਵਯਤਦ ਹਾਾਂ}। ਉਭਡਤ—ਸੰਗਡਤ। ਡਜ—ਜ ਕੁਝ। ਡਕਨੁ—ਕੀਤਾ ਉਸ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ) ਨ। ਸੁਧਸੁ—

ਸਡਧਆ ਉਸ ਨੰੂ; ਸਧ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ। ਡਟਡਕਨੁ—ਡਟੱਡਕਆ ਉਸ ਨ ; ਚੁਡਣਆ ਉਸ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ) ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਡਹਫ ਦੀ) ਆਤਭਾ (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਦੀ) ਆਤਭਾ ਡਵਚ ਇਉਂ ਡਭਰ ਗਈ ਡਕ ਗੁਯ ੂ

ਨਾਨਕ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਆਣ  ‘ਆ’ (ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ) ਨਾਰ ਸਾਾਂਵਾਾਂ ਕਯ ਡਰਆ। ਹ ਸਾਯੀ ਸੰਗਡਤ! 

ਵਖ, ਜ ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ  ਕੀਤਾ, ਆਣ  ਡਸੱਖਾਾਂ ਤ ੁਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਯਖ ਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ  ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਨ  (ਆਣ  ਥਾਾਂ ਰਈ ਫਾਫਾ) ਰਹਣਾ (ਜੀ ਨੰੂ) ਚੁਡਣਆ।4।  

ਪਡਯ ਵਸਾਇਆ ਪਯੁਆਡਣ ਸਡਤਗੁਡਯ ਖਾਡੂਯੁ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਨਾਡਰ ਤੁਧੁ ਹਯੁ ਭੁਚੁ ਗਯੂਯੁ ॥  
{ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਖਾਡੂਯ ੁਵਸਾਇਆ—ਨਗਯ ਖਡੂਯ ਦੀ ਯਣਕ ਵਧਾਈ। ਪਯੁਆਡਣ ਸਡਤਗੁਡਯ—(ਫਾਫਾ) ਪਯ ੂਦ 

ੁਤਰ  ਸਡਤਗੁਯੂ ਨ। ਹਯੁ—ਹਯ ਸੰਸਾਯ। ਭੁਚੁ—ਫਹੁਤ। ਗਯੂਯੁ—ਗ਼ਯੂਯ,ੁ ਅਹੰਕਾਯ। ਪਡਯ—ਇਸ ਤੋਂ ਡਛੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਡਪਯ (ਜਦੋਂ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਡਯਆਈ ਡਭਰੀ ਤਾਾਂ) ਫਾਫਾ ਪਯ ੂਜੀ ਦ ੁਤਰ  ਸਡਤਗੁਯੂ ਨ  ਖਡੂਯ ਦੀ 

ਯਣਕ ਵਧਾਈ (ਬਾਵ, ਕਯਤਾਯੁਯ ਤੋਂ ਖਡੂਯ ਆ ਡਟਕ)। (ਹ ਸਡਤਗੁਯੂ!) ਹਯ ਜਗਤ ਤਾਾਂ ਫਹੁਤ ਅਹੰਕਾਯ 

ਕਯਦਾ ਹ, ਯ ਤਯ ਾਸ ਜ ਤ ਸੰਜਭ (ਆਡਦਕ ਦੀ ਫਯਕਡਤ ਹਣ ਕਯ ਕ ਤੰੂ ਡਹਰ  ਵਾਾਂਗ ਗਯੀਫੀ ਸੁਬਾਵ 

ਡਵਚ ਹੀ) ਡਯਹਾ।  

ਰਫੁ ਡਵਣਾਹ ਭਾਣਸਾ ਡਜਉ ਾਣੀ ਫਯੂੁ ॥ ਵਡਯਿਐ ਦਯਗਹ ਗੁਯੂ ਕੀ ਕੁਦਯਤੀ ਨੂਯੁ ॥ ਡਜਤੁ ਸੁ ਹਾਥ 
ਨ ਰਬਈ ਤੂੰ ਹੁ ਠਯੂਯੁ ॥ ਨਉ ਡਨਡਧ ਨਾਭੁ ਡਨਧਾਨੁ ਹ ਤੁਧੁ ਡਵਡਚ ਬਯੂਯੁ ॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਡਵਣਾਹ—ਨਾਸ ਕਯਦਾ ਹ। ਵਡਯਹਐ—ਵਯਹਨ ਕਯ ਕ, ਵਯਖਾ ਹਣ ਕਯ ਕ। ਕੁਦਯਤੀ—ਯੱਫੀ। 

ਡਜਤੁ—ਡਜਸ ਡਵਚ। ਹਾਥ—ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਤ। ਠਯੂਯ—ੁਠਡਯਆ ਹਇਆ ਜਰ, ਸੀਤਰ ਸਭੰੁਦਯ। 

ਨਉਡਨਡਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਡਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬਯੂਯ—ੁਨਕਾ-ਨਕ ਬਡਯਆ ਹਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਡਜਵੇਂ ਾਣੀ ਨੰੂ ਫੂਯ ਖ਼ਯਾਫ ਕਯਦਾ ਹ ਡਤਵੇਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ ਰੱਫ ਤਫਾਹ ਕਯਦਾ ਹ, (ਯ) ਗੁਯ ੂ(ਨਾਨਕ) ਦੀ 

ਦਯਗਾਹ ਡਵਚ (‘ਨਾਭ’ ਦੀ) ਵਯਖਾ ਹਣ ਕਯ ਕ (ਹ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ! ਤਯ ਉਤ) ਯੱਫੀ ਨੂਯ (ਡਰਹਕਾਾਂ ਭਾਯ ਡਯਹਾ) 

ਹ। ਤੰੂ ਉਹ ਸੀਤਰ ਸਭੰੁਦਯ ਹੈਂ ਡਜਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ (ਜਗਤ ਦ) ਨੌਂ  ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ -ਯੂ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ, (ਹ ਗੁਯੂ!) (ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਤਯ ਡਹਯਦ ਡਵਚ ਨਕਾ-ਨਕ ਬਡਯਆ ਹਇਆ ਹ।  



ਡਨੰਦਾ ਤਯੀ ਜ ਕਯ ਸ ਵੰਞ ਚੂਯੁ ॥ ਨੜ ਡਦਸ ਭਾਤ ਰਕ ਤੁਧੁ ਸੁਝ ਦੂਯੁ ॥ ਪਡਯ ਵਸਾਇਆ 
ਪਯੁਆਡਣ ਸਡਤਗੁਡਯ ਖਾਡੂਯੁ ॥੫॥ {ੰਨਾ 967} 

ਦਅਯਥ:- ਵੰਞ ਚੂਯੁ—ਚੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਨੜ—ਨੜ ਦ ਦਾਯਥ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ!) ਜ ਭਨੱੁਖ ਤਯੀ ਡਨੰਡਦਆ ਕਯ ਉਹ (ਆ ਹੀ) ਤਫਾਹ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਉਹ ਆ ਹੀ 

ਆਣੀ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸਹੜ ਰੈਂਦਾ ਹ); ਸੰਸਾਯਕ ਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਨੜ ਦ ਹੀ ਦਾਯਥ ਡਦੱਸਦ ਹਨ (ਉਹ 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਡਨੰਡਦਆ ਦਾ ਾ ਕਯ ਫਠਦ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਡਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ, ਯ ਹ ਗੁਯ!ੂ) ਤਨੰੂ 

ਅਗਾਾਂਹ ਵਾਯਨ ਵਾਰਾ ਹਾਰ ਬੀ ਸੁੱਝਦਾ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਡਪਯ ਫਾਫਾ ਪਯੂ ਜੀ ਦ ੁਤਰ  ਸਡਤਗੁਯੂ (ਅੰਗਦ ਦਵ 

ਜੀ) ਨ  ਖਡੂਯ ਨੰੂ ਬਾਗ ਰਾਇਆ।5।  

ਸ ਡਟਕਾ ਸ ਫਹਣਾ ਸਈ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਡਮੂ ਦਾਦ ਜਡਵਹਾ ਤਾ ਯਵਾਣੁ ॥ ਡਜਡਨ ਫਾਸਕੁ ਨਤਰ 
ਘਡਤਆ ਕਡਯ ਨਹੀ ਤਾਣੁ ॥ ਡਜਡਨ ਸਭੁੰਦੁ ਡਵਯਡਰਆ ਕਡਯ ਭਯੁ ਭਧਾਣੁ ॥ ਚਉਦਹ ਯਤਨ 
ਡਨਕਾਡਰਅਨੁ ਕੀਤਨੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਡਟਕਾ—ਭੱਥ ਦਾ ਨੂਯ। ਫਹਣਾ—ਤਖ਼ਤ। ਦੀਫਾਣੁ—ਦਯਫਾਯ। ਡਮ ੂ ਜਡਵਹਾ—ਡਉ (ਗੁਯ ੂ

ਅੰਗਦ) ਜਸਾ। ਦਾਦ ਜਡਵਹਾ—ਦਾਦ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਵਯਗਾ। ਯਵਾਣੁ—ਕਫੂਰ, ਭੰਨਣ-ਜਗ। ਡਜਡਨ—ਡਜਸ 

(ਤਯ-ਗੁਯ)ੂ ਨ। ਨਹੀ—ਨਹਣੀ। ਫਾਸਕੁ—ਟਢਾ ਭਨ-ਯੂ ਨਾਗ। ਤਾਣੁ—ਆਤਭਕ ਫਰ। ਡਵਯਡਰਆ—

ਡਯੜਡਕਆ। ਭਯੁ—ਸੁਭਯ ਯਫਤ, ਉੱਚੀ ਸੁਯਡਤ। ਕੀਤਨੁ—ਕੀਤਾ ਉਸ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਤਯਾ-ਗੁਯ ੂ (ਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਬੀ) ਭੰਡਨਆ-ਰਭੰਡਨਆ (ਗੁਯ)ੂ ਹ (ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਬੀ) ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਤ 

ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਵਯਗਾ ਹੀ ਹ; (ਇਸ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਬੀ) ਉਹੀ ਨੂਯ ਹ, (ਇਸ ਦਾ ਬੀ) ਉਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹ, ਉਹੀ 

ਦਯਫਾਯ ਹ (ਜ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਤ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਦਾ ਸੀ)।  

ਇਸ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਨ  ਬੀ ਆਤਭਕ ਫਰ ਨੰੂ ਨਹਣੀ ਫਣਾ ਕ (ਭਨ-ਯੂ) ਨਾਗ ਨੰੂ ਨਤਰ  ਡਵਚ ਾਇਆ ਹ, 

(ਉੱਚੀ ਸੁਯਡਤ-ਯੂ) ਸੁਭਯ ਯਫਤ ਨੰੂ ਭਧਾਣੀ ਫਣਾ ਕ (ਗੁਯ-ਿਫਦ ਯੂ) ਸਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਡਯੜਡਕਆ ਹ, (ਉਸ 

‘ਿਫਦ-ਸਭੰੁਦਯ’ ਡਵਚੋਂ ਯੱਫੀ ਗੁਣ-ਯੂ) ਚਦਾਾਂ ਯਤਨ ਕੱਢ (ਡਜਨਹਾਾਂ ਨਾਰ) ਉਸ ਨ  (ਜਗਤ ਡਵਚ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ 

ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੀਤਾ।  

ਘੜਾ ਕੀਤ ਸਹਜ ਦਾ ਜਤੁ ਕੀ ਰਾਣੁ ॥ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਫਾਣੁ ॥ ਕਡਰ 
ਡਵਡਚ ਧੂ ਅੰਧਾਯੁ ਸਾ ਚਡੜਆ ਯ ਬਾਣੁ ॥ ਸਤਹੁ ਖਤੁ ਜਭਾਇ ਸਤਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਸਹਜ—ਅਡਰ ਅਵਸਥਾ। ਜਤੁ—ਇੰਡਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਰਾਣੁ—

ਕਾਠੀ। ਧਣਖ—ੁਕਭਾਨ। ਸਤ—ਸੁੱਚਾ ਆਚਯਣ। ਜਸ ਹੰਦਾ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਡਸਡਤ-ਸਾਰਾਹ ਦਾ। 

ਕਡਰ—ਕਰਿਾਾਂ-ਬਡਯਆ ਸੰਸਾਯ। ਧੂ ਅੰਧਾਯ—ੁਘੱੁ ਹਨਯਾ। ਯ—{rX} ਡਕਯਨਾਾਂ। ਬਾਣੁ—{Bwnu} ਬਾਨੁ, 

ਸੂਯਜ। ਸਤਹ—ੁ‘ਸਤ’ ਤੋਂ, ਸੁੱਚ ਆਚਯਣ ਦ ਫਰ ਨਾਰ। ਛਾਵਾਣੁ—ਛਾਾਂ, ਯਾਖੀ। ਸਾ—ਸੀ। ਫਾਣੁ—ਤੀਯ।  

ਅਯਥ:- (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਨ) ਸਡਹਜ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਘੜਾ ਫਣਾਇਆ, ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਇੰਡਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕ ਯੱਖਣ 

ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਕਾਠੀ ਫਣਾਇਆ; ਸੁੱਚ ਆਚਯਨ ਦਾ ਕਭਾਨ ਕੱਡਸਆ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਡਸਡਤ-ਸਾਰਾਹ ਦਾ 

ਤੀਯ (ਕਡੜਆ)।  

ਸੰਸਾਯ ਡਵਚ (ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਘੱੁ ਹਨਯਾ ਸੀ। (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ, ਭਾਨ) ਡਕਯਨਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸੂਯਜ ਚੜਹ  ਡਆ, ਡਜਸ 



ਨ  ‘ਸਤ’ ਦ ਫਰ ਨਾਰ ਹੀ (ਉੱਜੜੀ) ਖਤੀ ਜਭਾਈ ਤ ‘ਸਤ’ ਨਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਖੀ ਕੀਤੀ।  

ਡਨਤ ਯਸਈ ਤਯੀਐ ਡਘਉ ਭਦਾ ਖਾਣ ੁ॥ ਚਾਯ ਕੁੰਡਾਂ ਸੁਝੀਸੁ ਭਨ ਭਡਹ ਸਫਦੁ ਯਵਾਣੁ ॥ ਆਵਾ 
ਗਉਣੁ ਡਨਵਾਡਯ ਕਡਯ ਨਦਡਯ ਨੀਸਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਖਾਣੁ—ਖੰਡ। ਸੁਝੀਸੁ—ਉਸ ਨੰੂ ਸੁੱਝੀਆਾਂ। ਨੀਸਾਣੁ—ਡਨਿਾਨ, ਯਵਾਨਾ, ਯਾਹਦਾਯੀ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ!) ਤਯ ਰੰਗਯ ਡਵਚ (ਬੀ) ਡਨੱਤ ਡਘਉ, ਭਦਾ ਤ ਖੰਡ (ਆਡਦਕ ਉੱਤਭ ਦਾਯਥ 

ਵਯਤ ਯਹ ਹਨ; ਡਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਆਣ  ਭਨ ਡਵਚ ਤਯਾ ਿਫਦ ਡਟਕਾ ਡਰਆ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਚਹੁ ਕੰੁਡਾਾਂ (ਡਵਚ ਵੱਸਦ 

ਯਭਾਤਭਾ) ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਗਈ ਹ। (ਹ ਗੁਯੂ!) ਡਜਸ ਨੰੂ ਤੰੂ ਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯ ਕ (ਿਫਦ-ਯੂ) ਯਾਹ-ਦਾਯੀ 

ਫਖ਼ਿੀ ਹ ਉਸ ਦਾ ਜੰਭਣ-ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਤੰੂ ਭੁਕਾ ਡਦੱਤਾ ਹ।  

ਅਉਤਡਯਆ ਅਉਤਾਯੁ ਰ ਸ ੁਯਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਝਖਡੜ ਵਾਉ ਨ ਡਰਈ ਯਫਤੁ ਭਯਾਣੁ ॥ ਜਾਣ 
ਡਫਯਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਅਉਤਡਯਆ—ਜੰਡਭਆ ਹ। ੁਯਖੁ ਸੁਜਾਣੁ—ਸੁਜਾਨ ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਝਖਡੜ—ਝੱਖੜ ਡਵਚ। 

ਭਯਾਣੁ—ਸੁਭਯ। ਡਫਯਥਾ ਜੀਅ ਕੀ—ਡਦਰ ਦੀ ੀੜਾ।  

ਅਯਥ:- ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਅਕਾਰ ੁਯਖ (ਆ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਦ ਯੂ ਡਵਚ) ਅਵਤਾਯ ਰ  ਕ ਜਗਤ ਡਵਚ 

ਆਇਆ ਹ। (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਦ) ਝੱਖੜ ਡਵਚ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, (ਡਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਹਨਯੀ ਬੀ ਝੱੁਰ ਏ ਤਾਾਂ 

ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਾਂ (ਭਾਨ) ਸੁਭਯ ਯਫਤ ਹ; ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਡਦਰ ਦੀ ੀੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹ, ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਹ।  

ਡਕਆ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚ ਾਡਤਸਾਹ ਜਾਂ ਤੂ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਦਾਨੁ ਡਜ ਸਡਤਗੁਯ ਬਾਵਸੀ ਸ ਸਤ ਦਾਣੁ 
॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਖੜੁ—ਸਹਣੀ ਘਾੜਤ ਵਾਰਾ। ਸੁਜਾਣੁ—ਡਸਆਣਾ। ਦਾਨੁ—ਫਖ਼ਿੀਿ। ਸਡਤਗੁਯ ਬਾਵਸੀ—ਗੁਯ ੂ

ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਰੱਗ। ਸ ਸਤ ਦਾਣੁ—(ਭਨੰੂ) ਸੱਤ ਨੰੂ ਤਯੀ ਉਹ ਫਖ਼ਿੀਿ (ਚੰਗੀ) ਹ।  

ਅਯਥ:- ਹ ਸਦਾ-ਡਥਯ ਯਾਜ ਵਾਰ  ਾਤਿਾਹ! ਭੈਂ ਤਯੀ ਕੀਹ ਡਸਡਤ ਕਯਾਾਂ? ਤੰੂ ਸੁੰਦਯ ਆਤਭਾ ਵਾਰਾ ਤ ਡਸਆਣਾ 

ਹੈਂ। ਭਨੰੂ ਸੱਤ ਨੰੂ ਤਯੀ ਉਹੀ ਫਖ਼ਿੀਿ ਚੰਗੀ ਹ ਜ (ਤਨੰੂ) ਸਡਤਗੁਯੂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਰੱਗਦੀ ਹ।  

ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤੁ ਡਸਡਯ ਉਭਡਤ ਹਯਾਣੁ ॥ ਸ ਡਟਕਾ ਸ ਫਹਣਾ ਸਈ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਡਮੂ ਦਾਦ ਜਡਵਹਾ 
ਤਰਾ ਯਵਾਣੁ ॥੬॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਹੰਦਾ—ਸੰਦਾ, ਦਾ। ਡਸਡਯ—ਡਸਯ ਉੱਤ। ਉਭਡਤ—ਸੰਗੀਤ।  

ਅਯਥ:- (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਡਸਯ ਉਤ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਵਾਰਾ ਛਤਯ ਸੰਗਡਤ (ਵਖ ਕ) ਅਸਚਯਜ ਹ ਯਹੀ ਹ। 

ਤਯਾ-ਗੁਯੂ (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਬੀ) ਭੰਡਨਆ-ਰਭੰਡਨਆ ਗੁਯ ੂਹ (ਡਕਉਂਡਕ ਉਹ ਬੀ) ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਤ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ 

ਸਾਡਹਫ ਵਯਗਾ ਹੀ ਹ, (ਇਸ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ ਬੀ) ਉਹੀ ਨੂਯ ਹ, (ਇਸ ਦਾ ਬੀ) ਉਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹ, ਉਹੀ ਦਯਫਾਯ ਹ 

(ਜ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਤ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਡਹਫ ਦਾ ਸੀ)।6।  

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਯਾਭਦਾਸ ਗੁਯੁ ਡਜਡਨ ਡਸਡਯਆ ਡਤਨ ਸਵਾਡਯਆ  ॥ ੂਯੀ ਹਈ ਕਯਾਭਾਡਤ ਆਡ 
ਡਸਯਜਣਹਾਯ ਧਾਡਯਆ ॥ ਡਸਖੀ ਅਤ ਸੰਗਤੀ ਾਯਫਰਹਭੁ ਕਡਯ ਨਭਸਕਾਡਯਆ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਡਜਡਨ—ਡਜਸ (ਰਬੂ) ਨ। ਡਸਡਯਆ—ਦਾ ਕੀਤਾ। ਡਸਖੀ—ਡਸੱਖੀਂ, ਡਸੱਖਾਾਂ ਨ। ਅਤ—ਤ।  



ਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਧੰਨ ਹ ਧੰਨ ਹ! ਡਜਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਨੰੂ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨ  ਉਸ ਨੰੂ 

ਸਹਣਾ ਬੀ ਫਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯਾਭਾਡਤ ਹਈ ਹ ਡਕ ਡਸਯਜਣਹਾਯ ਨ  ਖ਼ੁਦ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਉਸ 

ਡਵਚ) ਡਟਕਾਇਆ ਹ। ਸਬ ਡਸੱਖਾਾਂ ਨ  ਤ ਸੰਗਤਾਾਂ ਨ  ਉਸ ਨੰੂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ ਜਾਣ ਕ ਫੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹ।  

ਅਟਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤਰੁ ਤੂ ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਾਯਾਵਾਡਯਆ ॥ ਡਜਨਹੀ ਤੂੰ ਸਡਵਆ ਬਾਉ ਕਡਯ ਸ ਤੁਧੁ 
ਾਡਯ ਉਤਾਡਯਆ ॥ ਰਫੁ ਰਬੁ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਭਹੁ ਭਾਡਯ ਕਢ ਤੁਧੁ ਸਯਵਾਡਯਆ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਯਾ 
ਥਾਨੁ ਹ ਸਚੁ ਤਯਾ ਸਕਾਡਯਆ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਅਥਾਹ—ੁਡਜਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨ ਾਈ ਜਾ ਸਕ, ਫੜਾ ਗੰਬੀਯ। ਾਯਾਵਾਡਯਆ—ਾਯ-ਅਵਾਯ, ਾਯਰਾ 

ਤ ਉਯਰਾ ਫੰਨਾ। ਤੂ—ਤਨੰੂ। ਬਾਉ—ਰਭ। ਤੁਧੁ—ਤੰੂ। ਸਯਵਾਡਯਆ—(ਫਾਕੀ ਡਵਕਾਯਾਾਂ-ਯੂ) ਯਵਾਯ 

ਸਭਤ। ਸਕਾਡਯਆ—ਿਕਾਯਾ ਡਕਸ ਵੱਡ ਆਦਭੀ ਦ ਆਉਣ ਤ ਜ ਯਣਕ ਉਸ ਦ ਸੁਆਗਤ ਰਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਸੰਗਡਤ-ਯੂ ਸਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ!) ਤੰੂ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਡਹਣ ਵਾਰਾ ਹੈਂ, ਤਨੰੂ ਤਡਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਬਾਵ, ਤਯ 

ਗੁਣ ਡਗਣ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ; ਤੰੂ ਇਕ ਐਸਾ ਸਭੰੁਦਯ ਹੈਂ ਡਜਸ ਦੀ) ਹਾਥ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੀ, ਾਯਰ  ਤ ਉਯਰ  ਫੰਨ  

ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ। ਡਜਨਹਾਾਂ ਫੰਡਦਆਾਂ ਨ  ਡਆਯ ਨਾਰ ਤਯਾ ਹੁਕਭ ਭੰਡਨਆ ਹ ਤੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਸੰਸਾਯ-

ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਡਦੱਤਾ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਤੰੂ ਰੱਫ, ਰਬ, ਕਾਭ, ਕ੍ਰਧ, ਭਹ ਤ ਹਯ ਸਾਯ ਡਵਕਾਯ ਭਾਯ 

ਕ ਕੱਢ ਡਦੱਤ ਹਨ।  

(ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ!) ਭੈਂ ਸਦਕ ਹਾਾਂ ਉਸ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਡਜਥ ਤੰੂ ਵੱਡਸਆ। ਤਯੀ ਸੰਗਡਤ ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਹ।  

ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਰਹਣਾ ਤੂਹ ਗੁਯੁ ਅਭਯੁ ਤੂ ਵੀਚਾਡਯਆ ॥ ਗੁਯੁ ਡਡਠਾ ਤਾਂ ਭਨੁ ਸਾਧਾਡਯਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 
968} 

ਦਅਯਥ:- ਵੀਚਾਡਯਆ—ਭੈਂ ਸਭਡਝਆ ਹ। ਸਾਧਾਡਯਆ—ਡਟਕਾਣ  ਆਇਆ। ਤੂ—ਤਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ!) ਤੰੂ ਹੀ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ ਫਾਫਾ ਰਹਣਾ ਹੈਂ, ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਹੀ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ 

ਸਭਡਝਆ ਹ।  

(ਡਜਸ ਡਕਸ ਨ) ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ) ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਕੀਤਾ ਹ ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਤਦੋਂ ਡਟਕਾਣ  ਆ ਡਗਆ ਹ।7।  

ਚਾਯ ਜਾਗ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ੰਚਾਇਣੁ ਆ ਹਆ ॥ ਆੀਨਹ ਆੁ ਸਾਡਜਨੁ ਆ ਹੀ ਥੰਡਭਹ ਖਰਆ 
॥ ਆ ਟੀ ਕਰਭ ਆਡ ਆਡ ਡਰਖਣਹਾਯਾ ਹਆ ॥ ਸਬ ਉਭਡਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆ ਹੀ 
ਨਵਾ ਡਨਯਆ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਚਾਯ—ਚਾਯ (ਡਹਰ  ਗੁਯ)ੂ। ਚਹੁ ਜੁਗੀ—ਆਣ  ਚਹੰੁਆਾਂ ਜਾਡਭਆਾਂ ਡਵਚ। ਜਾਗ—ਯਗਟ ਹਏ, 

ਯਿਨ ਹਏ।  

ੰਚਾਇਣੁ—(ੰਚ ਅਮਨ, ੰਜਾਾਂ ਦਾ ਘਯ, ੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਸਭਾ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ; ਡਜਵੇਂ: 

ਭਾਣਕੁ ਭਨੁ ਭਡਹ ਭਨੁ ਭਾਯਸੀ, ਸਡਚ ਨ ਰਾਗ ਕਤੁ ॥ ਯਾਜਾ ਤਖਡਤ ਡਟਕ ਗੁਣੀ, ਬ ੰਚਾਇਣ ਯਤੁ ॥1॥ ਭਾਯ ੂ

ਭਹਰਾ 1 ॥ {ੰਨਾ 992} 

ਬ ੰਚਾਇਣ—ੰਚਾਇਣ ਦ ਡਯ ਡਵਚ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਡਯ ਡਵਚ।  



ਅਤ 

ਤਸਕਯ ਭਾਡਯ ਵਸੀ ੰਚਾਇਣ, ਅਦਰੁ ਕਯ ਵੀਚਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਯਾਭ ਨਾਡਭ ਡਨਸਤਾਯਾ ਗੁਯਭਡਤ ਡਭਰਡਹ 

ਡਆਯ ॥2॥1॥3॥ ਸੂਹੀ ਛੰਤੁ ਭ: 1 ਘਯ ੁ3 

ੰਚਾਇਡਣ—ੰਚਾਇਣ ਡਵਚ, ਯਭਾਤਭਾ ਡਵਚ।  

ਆੀਨਹਹ—ਆ ਹੀ ਨ ; ਰਬੂ ਨ  ਆ ਹੀ। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਸਾਡਜਨੁ—ਉਸ ਨ  ਯਗਟ ਕੀਤਾ 

(ਡਸਰਿਟੀ ਦ ਯੂ ਡਵਚ)। ਥੰਡਭਹਹ—ਥੰਭਹ ਕ, ਸਹਾਯਾ ਦ ਕ। ਡਰਖਣਹਾਯਾ—ਡਰਖਣ ਵਾਰਾ, ੂਯਨ  ਾਣ ਵਾਰਾ। 

ਉਭਡਤ—ਡਸਰਿਟੀ। ਡਨਯਆ—ਡਨਯ-ਯਗ, ਯਗ-ਯਡਹਤ।  

ਅਯਥ:- ਚਾਯ ਗੁਯ ੂਆ ਆਣ  ਸਭ ਯਿਨ ਹਏ ਹਨ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆ ਹੀ (ਉਹਨਾਾਂ ਡਵਚ) ਯਗਟ 

ਹਇਆ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਆ ਹੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਡਸਰਿਟੀ ਦ ਯੂ ਡਵਚ) ਜ਼ਾਹਯ ਕੀਤਾ ਤ ਆ ਹੀ (ਗੁਯ-ੂ

ਯੂ ਹ ਕ) ਡਸਰਿਟੀ ਨੰੂ ਸਹਾਯਾ ਦ ਡਯਹਾ ਹ। (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਈ, ੂਯਨ  ਾਣ ਰਈ) ਰਬੂ ਆ ਹੀ ੱਟੀ 

ਹ ਆ ਹੀ ਕਰਭ ਹ ਤ (ਗੁਯ-ੂਯੂ ਹ ਕ) ਆ ਹੀ ੂਯਨ  ਡਰਖਣ ਵਾਰਾ ਹ। ਸਾਯੀ ਡਸਰਿਟੀ ਤਾਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 

ਗੜ ਡਵਚ ਹ, ਯ ਰਬੂ ਆ (ਸਦਾ) ਨਵਾਾਂ ਹ ਤ ਡਨਯਆ ਹ (ਬਾਵ, ਹਯ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਡਵਚ ਹੀ ਹ ਤ ਡਨਯਰ ਬੀ 

ਹ)।  

ਤਖਡਤ ਫਠਾ ਅਯਜਨ ਗੁਯੂ ਸਡਤਗੁਯ ਕਾ ਡਖਵ ਚੰਦਆ  ॥ ਉਗਵਣਹੁ ਤ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ 
ਕੀਅਨੁ ਰਆ ॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਤਖਡਤ—ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ। ਡਖਵ—ਚਭਕਦਾ ਹ (ਸੰ: i˜B` ਚਭਕਦਾ)। ਤ—ਅਤ। ਉਗਵਣਹ—ੁ

ਸੂਯਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ। ਆਥਵਣਹੁ—ਸੂਯਜ ਡੁੱਫਣ ਤੋਂ। ਚਹੁ ਚਕੀ—ਚਹੰੁ ਕੂਟਾਾਂ ਡਵਚ। ਕੀਅਨੁ—ਕੀਤਾ ਹ ਉਸ ਨ। 

ਰਆ—ਰਅ, ਚਾਨਣ।  

ਅਯਥ:- (ਉਸ ਨਵੇਂ ਡਨਯਏ ਰਬੂ ਦ ਫਖ਼ਿ) ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ (ਡਜਸ ਉੱਤ ਡਹਰ  ਚਾਯ ਗੁਯ ੂਆ ਆਣ  ਸਭ ਯਿਨ 

ਹਏ ਸਨ, ਹੁਣ) ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਫਠਾ ਹਇਆ ਹ, ਸਡਤਗੁਯੂ ਦਾ ਚੰਦਆ ਚਭਕ ਡਯਹਾ ਹ, (ਬਾਵ, ਸਡਤਗੁਯੂ 

ਅਯਜਨ ਸਾਡਹਫ ਦਾ ਤਜ-ਰਤਾ ਸਾਯ ਸਯ ਡਯਹਾ ਹ)। ਸੂਯਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ (ਡੁੱਫਣ ਤਕ) ਅਤ ਡੁੱਫਣ ਤੋਂ (ਚੜਹਨ 

ਤਕ) ਚਹੰੁ ਚੱਕਾਾਂ ਡਵਚ ਇਸ (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ) ਨ  ਚਾਨਣ ਕਯ ਡਦੱਤਾ ਹ।  

ਡਜਨਹੀ ਗੁਯੂ ਨ ਸਡਵ ਭਨਭੁਖਾ ਇਆ ਭਆ ॥ ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਯਾਭਾਡਤ ਸਚ ਕਾ ਸਚਾ ਢਆ ॥ 
ਚਾਯ ਜਾਗ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ੰਚਾਇਣੁ ਆ ਹਆ ॥੮॥੧॥ {ੰਨਾ 968} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਆ—ਭਯੀ {ਨਟ:- ਇਥ ਾਠ ‘ਭਆ’ ਹ, ਯ ਅਸਰ ਰਜ਼ ‘ਭੁਆ’ ਹ}। ਕਯਾਭਾਡਤ—

ਫਜ਼ੁਯਗੀ, ਵਡਡਆਈ, ਕਯਾਭਾਤ। ਢਆ—ਸੁਗ਼ਾਤ, ਤੁਹਾ। ਚਉਣੀ—ਚਾਯ-ਗੁਣੀ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਭਨ ਦ ਡੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਡਜਨਹਾਾਂ ਫੰਡਦਆਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਦਾ ਹੁਕਭ ਨਾਹ ਭੰਡਨਆ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਯੀ  

ਗਈ, (ਬਾਵ, ਉਹ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਯ ਗਏ)। ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦੀ (ਡਦਨ-) ਦੂਣੀ ਤ ਯਾਤ ਚਾਯ-ਗੁਣੀ ਫਜ਼ੁਯਗੀ 

ਵਧ ਯਹੀ ਹ; (ਡਸਰਿਟੀ ਨੰੂ) ਗੁਯ,ੂ ਸੱਚ ਰਬੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁਗ਼ਾਤ ਹ।  

ਚਾਯ ਗੁਯ ੂਆ ਆਣ  ਸਭ ਡਵਚ ਯਿਨ ਹਏ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ (ਉਹਨਾਾਂ ਡਵਚ) ਯਗਟ ਹਇਆ।8।1।  

 


