
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਭਰਾ ਭਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵ ਭਨਨ ਬਾਵ ਸਈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ 
ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਸੁਨਖ ਸਹਨਜ ਆਵ ਸਾਚ ਬਾਵ ਸਾਚ ਕੀ ਭਨਤ ਨਕਉ ਟਲ ॥ ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ 
ਸੁਨਗਆਨੁ ਭਜਨੁ ਆਨ ਅਛਨਲ ਨਕਉ ਛਲ ॥ ਰੰਚ ਭਹ ਨਫਕਾਰ ਥਾਕ ਕੂੜੁ ਕਟੁ ਨ ਦਈ 
॥ ਭਰਾ ਭਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵ ਭਨਨ ਬਾਵ ਸਈ ॥੧॥ ਸਾਨਹਫੁ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਨਜਨਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ 
ਭਲੁ ਲਾਗੀ ਭਨਨ ਭਨਲ ਨਕਨ ਅੰਨਭਿਤੁ ੀਆ ॥ ਭਨਥ ਅੰਨਭਿਤੁ ੀਆ ਇਹੁ ਭਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਨਹ 
ਭਲੁ ਕਰਾਇਆ ॥ ਆਨੜਾ ਿਬੁ ਸਹਨਜ ਛਾਤਾ ਜਾ ਭਨੁ ਸਾਚ ਲਾਇਆ ॥ ਨਤਸੁ ਨਾਨਲ ਗੁਣ 
ਗਾਵਾ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵਾ ਨਕਉ ਨਭਲ ਹਇ ਰਾਇਆ ॥ ਸਾਨਹਫੁ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਨਜਨਨ ਜਗਤੁ 
ਉਾਇਆ ॥ ੨॥ ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਨ ਆਇ ਨਕਉ ਆਵ ਜਾਤਾ ॥ ਿੀਤਭ ਨਸਉ ਭਨੁ 
ਭਾਨਨਆ ਹਨਰ ਸਤੀ ਰਾਤਾ ॥ ਸਾਨਹਫ ਰੰਨਗ ਰਾਤਾ ਸਚ ਕੀ ਫਾਤਾ ਨਜਨਨ ਨਫੰਫ ਕਾ ਕਟੁ ਉਸਾਨਰਆ 
॥ ੰਚ ਬੂ ਨਾਇਕ ਆਨ ਨਸਰੰਦਾ ਨਜਨਨ ਸਚ ਕਾ ਨੰਡੁ ਸਵਾਨਰਆ ॥ ਹਭ ਅਵਗਨਣਆਰ ਤੂ ਸੁਨਣ 
ਨਆਰ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਚੁ ਸਈ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਸਾਚੀ ਭਨਤ ਹਈ ॥ ੩॥ ਅੰਜਨੁ ਤਸਾ 
ਅੰਜੀ ਜਸਾ ਨਰ ਬਾਵ ॥ ਸਭਝ ਸੂਝ ਜਾਣੀ ਜ ਆਨ ਜਾਣਾਵ ॥ ਆਨ ਜਾਣਾਵ ਭਾਰਨਗ 
ਾਵ ਆ ਭਨੂਆ ਲਵ ॥ ਕਰਭ ਸੁਕਰਭ ਕਰਾ ਆ ਕੀਭਨਤ ਕਉਣ ਅਬਵ ॥ ਤੰਤੁ ਭੰਤੁ 
ਾਖੰਡੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਭੁ ਨਰਦ ਭਨੁ ਭਾਨਨਆ ॥ ਅੰਜਨੁ ਨਾਭੁ ਨਤਸ ਤ ਸੂਝ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਸਚੁ 
ਜਾਨਨਆ ॥੪॥ ਸਾਜਨ ਹਵਨਨ ਆਣ ਨਕਉ ਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ॥ ਸਾਜਨ ਰਾਤ ਸਚ ਕ ਸੰਗ ਭਨ 
ਭਾਹੀ ॥ ਭਨ ਭਾਨਹ ਸਾਜਨ ਕਰਨਹ ਰਲੀਆ ਕਰਭ ਧਰਭ ਸਫਾਇਆ ॥ ਅਠਸਨਠ ਤੀਰਥ ੁੰਨ 
ੂਜਾ ਨਾਭੁ ਸਾਚਾ ਬਾਇਆ ॥ ਆਨ ਸਾਜ  ਥਾਨ ਵਖ ਨਤਸ ਬਾਣਾ ਬਾਇਆ ॥ ਸਾਜਨ ਰਾਂਨਗ 
ਰੰਗੀਲੜ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਫਣਾਇਆ ॥ ੫॥ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜ ਥੀ ਨਕਉ ਾਧਰੁ ਜਾਣ ॥ ਆਨ ਭੁਸ 
ਭਨਤ ਹਛੀ ਨਕਉ ਰਾਹੁ ਛਾਣ ॥ ਨਕਉ ਰਾਨਹ ਜਾਵ ਭਹਲੁ ਾਵ ਅੰਧ ਕੀ ਭਨਤ ਅੰਧਲੀ ॥ ਨਵਣੁ 
ਨਾਭ ਹਨਰ ਕ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝ ਅੰਧੁ ਫੂਡ ਧੰਧਲੀ ॥ ਨਦਨੁ ਰਾਨਤ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਜ ਸਫਦੁ ਗੁ ਰ ਕਾ 
ਭਨਨ ਵਸ ॥ ਕਰ ਜਨੜ ਗੁਰ ਨਹ ਕਨਰ ਨਫਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸ ॥ ੬॥ ਭਨੁ ਰਦਸੀ ਜ 
ਥੀ ਸਬੁ ਦਸੁ ਰਾਇਆ ॥ ਨਕਸੁ ਨਹ ਖਲਹਉ ਗੰਠੜੀ ਦੂਖੀ ਬਨਰ ਆਇਆ ॥ ਦੂਖੀ ਬਨਰ 
ਆਇਆ ਜਗਤੁ ਸਫਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣ ਨਫਨਧ ਭਰੀਆ ॥ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਖਰ ਡਰਾਵਣ ਤਨਟ ਨ 
ਆਵ ਪਰੀਆ ॥ ਨਾਭ ਨਵਹੂਣ ਊਣ ਝੂਣ ਨਾ ਗੁਨਰ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਭਨੁ ਰਦਸੀ ਜ ਥੀ 
ਸਬੁ ਦਸੁ ਰਾਇਆ ॥੭॥ ਗੁਰ ਭਹਲੀ ਘਨਰ ਆਣ ਸ ਬਰੁਨਰ ਲੀਣਾ ॥ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਤਾਂ ਕਰ 
ਸਚ ਸਫਨਦ ਤੀਣਾ ॥ ਸਫਦ ਤੀਜ ਅੰਕੁ ਬੀਜ ਸੁ ਭਹਲੁ ਭਹਲਾ ਅੰਤਰ ॥ ਆਨ ਕਰਤਾ ਕਰ 
ਸਈ ਿਬੁ ਆਨ ਅੰਨਤ ਨਨਰੰਤਰ ॥ ਗੁਰ ਸਫਨਦ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹਲਾ ਫਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਫੀਣਾ ॥ ਗੁਰ 
ਭਹਲੀ ਘਨਰ ਆਣ ਸ ਬਨਰੁਨਰ ਲੀਣਾ ॥ ੮॥ ਕੀਤਾ ਨਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਨਰ ਵਖ ਸਈ ॥ ਤਾ 
ਕੀ ਕੀਭਨਤ ਨਾ ਵ ਜ ਲਚ ਕਈ ॥ ਕੀਭਨਤ ਸ ਾਵ ਆਨ ਜਾਣਾਵ ਆਨ ਅਬੁਲੁ ਨ ਬੁਲ ॥ 
ਜ ਜ ਕਾਰੁ ਕਰਨਹ ਤੁਧੁ ਬਾਵਨਹ ਗੁਰ ਕ ਸਫਨਦ ਅਭੁਲ ॥ ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਫਨੰਤੀ ਸਾਚੁ ਨ 
ਛਡਉ ਬਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਜਨਨ ਕਨਰ ਦਨਖਆ ਦਵ ਭਨਤ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥ {ੰਨਾ 766-767} 



ਦਅਯਥ:- ਯਾਤਾ—{r>Ø} ਯੰਗਆ ਸਇਆ। ਯਵ—ਚਤ ਏਯਦਾ ਸ, ਗਭਯਦਾ ਸ। ਭਗਨ—ਭਨ ਗਵਚ। 

ਈ—ਉਸੀ, ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ। ਉੜੀ ਾਚ ਏੀ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਤਏ ਅੜਾਣ ਵਾਰੀ ੜੀ। ਾਚਾ—ਦਾ-

ਗਥਯ ਯਗਸਣ ਵਾਰਾ। ੁਐੁ—ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ। ੁਗਐ—ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਗਵਚ। ਸਗਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ 

ਗਵਚ। ਆਵ—ਆਉਂਦਾ ਸ, ਸੁੰਚਦਾ ਸ। ਾਚ ਬਾਵ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ {ਨਟ:- ਏਈ 

ਫੀੜਾਾਂ ਗਵਚ ਾਠ “ਾਚ”ੁ ਸ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਅਯਥ ਫਣਦਾ ਸ:- ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ। 

ਯ ਰੀ ਏਯਤਾਯੁਯ ਵਾਰੀ ਫੀੜ ਗਵਚ ਾਠ “ਾਚ” ਸ}। ਾਚ ਏੀ ਭਗਤ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵਣ 

ਵਾਰੀ ਭਗਤ। ਗਏਉ ਟਰ—ਨਸੀਂ ਸਟਦੀ, ਅਟੱਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ੁਗਆਨੁ—ਚੰਾ ਗਆਨ, ਗਆਨ ਦੀਆਾਂ 

ੱਰਾਾਂ ਏਯ ਏਣ ਦੀ ਚੰੀ ਭਯੱਥਾ। ਭਜਨੁ—ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ {m^jn}। ਅਛਗਰ—ਜਸੜਾ ਠੱਗਆ 

ਨਾਸ ਜਾ ਏ। ਗਏਉ ਛਰ—ਠੱ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਖ਼ੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਯੰਚ—ਧਐ। ਥਾਏ—ਯਗਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਦਈ—ਦਵ ਤ, ਭਯ-ਤਯ। ਏਟੁ—ਠੱੀ।1।  

ਅਯਥ:- (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗਆਯ ਗਵਚ) ਯੰਗਆ ਸਇਆ ਭਯਾ ਭਨ (ਗਜਉਂ ਗਜਉਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ੁਣ ਚਤ 

ਏਯਦਾ ਸ (ਗਤਉਂ ਗਤਉਂ) ਭਯ ਭਨ ਗਵਚ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ੁਣ ਾਵਣ, ਭਾਨ , ਇਏ ੜੀ ਸ ਜ ੁਯ ੂਨ  ਗਦੱਤੀ ਸ ਤ ਇ ੜੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਸਣ ਵਾਰ  

ਯਭਾਤਭਾ ਤਏ ਸੁੰਚ ਏੀਦਾ ਸ, (ਇ ੜੀ ਤ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਫਯਏਗਤ ਨਾਰ ਭਯ ਅੰਦਯ) ਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਸਣ 

ਵਾਰਾ ਆਨੰਦ ਫਣ ਗਯਸਾ ਸ।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ (ਇ ੜੀ ਦੀ ਫਯਏਗਤ ਨਾਰ) ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਗਵਚ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਗਵਚ ਸੁੰਚਦਾ ਸ 

ਉਸ ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ। ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵਣ ਵਾਰੀ ਉ ਦੀ ਭਗਤ ਅਟੱਰ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਅਟੱਰ ਸ। (ਜ ੁਣ ਾਵਣ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਨਸੀਂ ਫਣੀ, ਤਾਾਂ) ਏਈ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਏਈ ਦਾਨ, 

ਏਈ ਚੁੰਚ-ਗਆਨਤਾ, ਤ ਏਈ ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। (ੁਣ ਾਵਣ ਵਾਰ  

ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਗਵਚੋਂ) ਧਐ-ਯਫ, ਭਸ ਦ ਚਭਤ-ਏਾਯ, ਗਵਏਾਯ ਆਗਦਏ ਬ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਉ ਦ ਅੰਦਯ 

ਨਾਸ ਝੂਠ ਯਗਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਠੱੀ ਯਗਸੰਦੀ ਸ, ਨਾਸ ਭਯ-ਤਯ ਯਗਸੰਦੀ ਸ।  

(ਰਬੂ ਦ ਗਆਯ ਗਵਚ) ਯੰਗਆ ਸਇਆ ਭਯਾ ਭਨ (ਗਜਉਂ ਗਜਉਂ ਰਬੂ ਦ) ੁਣ ਾਾਂਵਦਾ ਸ (ਗਤਉਂ ਗਤਉਂ) ਭਯ 

ਭਨ ਗਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ।1।  

ਦਅਯਥ:- ਗਜਗਨ—ਗਜ (ਾਗਸਫ) ਨ। ਏਾਯਣੁ—ਜਤ। ਭਗਨ ਭਗਰ—ਜ ਭਨ ਭਰਾ ਯਸ, ਜ ਭਨ ਨੰੂ 

ਗਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਰੱੀ ਯਸ। ਗਏਨ—ਗਏ ਗਵਯਰ  ਨ , ਗਏ ਨ  ਨਸੀਂ। ਭਗਥ—ਗਯੜਏ ਏ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਜ ਏ। 

ਅੰਗਭਰਤੁ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ। ਭਨੁ ਦੀਆ—ਭਨ (ੁਯ ੂ ਨੰੂ) ਦ ਗਦੱਤਾ। ਭਰੁ—ਭੁੱਰ, 

ਏੀਭਤ। ਸਗਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਗਵਚ। ਾਚ—ਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਗਵਚ। ਗਤ ੁਨਾਗਰ—ਉ 

ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਗਵਚ ਜੁੜ ਏ। ਾਵਾ—ਭੈਂ ਾ ਏਦਾ ਸਾਾਂ। ਗਤ ੁਬਾਵਾ—ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਾਾਂ। ਗਏਉ 

ਗਭਰ—ਨਸੀਂ ਗਭਰ ਏਦਾ। ਸਇ—ਸ ਏ। ਯਾਇਆ—ਯਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਉ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਦੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਗਜ ਨ  ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ। (ਗਗਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਤੋਂ ਗਫਨਾ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਗਵਚ ਗਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਰੱੀ ਯਗਸੰਦੀ ਸ, ਤ, ਜ ਭਨ (ਗਵਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਭਰਾ ਗਟਗਏਆ ਯਸ ਤਾਾਂ ਏਈ ਬੀ ਨਾਭ-ਅੰਗਭਰਤ ੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। (ਯ ਇ ਨਾਭ-ਅੰਗਭਰਤ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ 

ਬੀ ਭੁੱਰ ਦਣਾ ੈਂਦਾ ਸ) ਭੈਂ ੁਯ ੂਾੋਂ ਭੁੱਰ ੁਆਇਆ (ਤਾਾਂ ਉਨ  ਦੱਗਆ ਗਏ) ਗਜ ਨ  ਆਣਾ ਇਸ ਭਨ 

(ੁਯ ੂਦ) ਸਵਾਰ  ਏੀਤਾ ਉ ਨ  ਭੁੜ ਭੁੜ ਗਭਯ ਏ ਨਾਭ-ਅੰਗਭਰਤ ੀ ਗਰਆ। (ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ) 

ਜਦੋਂ ਗਏ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਆਣਾ ਭਨ (ਭਰ  ਾ ਵਰੋਂ  ਸਟਾ ਏ) ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਗਵਚ ਜਗੜਆ ਤਾਾਂ ਉ ਨ  ਆਤਭਏ 



ਅਡਰਤਾ ਗਵਚ ਗਟਏ ਏ ਆਣ  ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ।  

(ਯ) ਭੈਂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਗਵਚ ਜੁੜ ਏ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏਦਾ ਸਾਾਂ ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸੀ ਸਵ (ਜ ਉ ਨੰੂ 

ਭੈਂ ਚੰਾ ਰੱ ਵਾਾਂ)। ਰਬੂ ਤੋਂ ਯ ਯ ਗਯਸਾਾਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਗਭਰਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ।  

(, ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਦੀ (ਦਾ) ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਗਜ ਨ  (ਇਸ) ਜਤ ਦਾ 

ਏੀਤਾ ਸ।2।  

ਦਅਯਥ:- ਆਇ ਇਆ—(ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਗਸਯਦ ਗਵਚ ਰਬੂ) ਆ ਵੱਗਆ। ਏੀ ਨ ਆਇ—ਉ ਦ 

ਾ ਸਯ ਏੀਸ ਏੱੁਝ ਨਾਸ ਆਇਆ? ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਏੀਸ ਨ ਗਭਗਰਆ? ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਗਏ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਾਂ ਨਾਸ 

ਯਸੀ। ਗਏਉ ਆਵ ਜਾਤਾ—ਉਸ ਗਏਉਂ ਜੰਭ ਤ ਭਯਾ? ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤੀ—ਨਾਰ। 

ਯਾਤਾ—ਯੰਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯੰਗ—ਯੰ ਗਵਚ। ਚ ਏੀ ਫਾਤਾ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ। ਗਜਗਨ—ਗਜ 

ਰਬੂ ਨ। ਗਫੰਫ ਏਾ ਏਟੁ—ਾਣੀ ਦੀ ਫੰੂਦ ਤੋਂ ਯੀਯ-ਗਏਰ੍ਾ। ੰਚ ਬੂ—ੰਜ ਤੱਤ। ਨਾਇਏ—ਭਾਰਏ। ਗਯੰਦਾ—

ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਚ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ। ਚ ਏਾ ਗੰਡੁ—(ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨ) ਆਣ  ਯਗਸਣ ਵਾਤ 

ਯੀਯ। ਵਾਗਯਆ—ਜਾਇਆ। ਤੁਧੁ—ਤਨੰੂ। ਚੁ—ਦਾ-ਗਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ 

ਵਾਰੀ ਭਗਤ।3।  

ਅਯਥ:- ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਗਸਯਦ ਗਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱ, ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਗਏ ਦਾਯਥ ਦੀ ਰਾਰਾ ਨਸੀਂ ਯਗਸ 

ਜਾਾਂਦੀ, ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਭਨ ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨਾਰ ਗੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਨਾਰ 

ਯੰਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਭਾਰਏ ਦ ਯੰ ਗਵਚ ਯੰਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਦਾ-ਗਥਯ ਭਾਰਏ 

ਦੀਆਾਂ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਯਗਸੰਦਾ ਸ ਗਜ ਨ  ਾਣੀ ਦੀ ਫੰੂਦ ਤੋਂ ਯੀਯ-ਗਏਰ੍ਾ ਉਾਯ ਗਦੱਤਾ 

ਸ, ਜ ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ, ਜ ਆ ਸੀ (ਯੀਯ ਜਤ ਦਾ) ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਗਜ ਨ  ਆਣ 

ਯਗਸਣ ਰਈ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਯੀਯ ਜਾਇਆ ਸ।  

ਸ ਗਆਯ ਰਬੂ! ਤੰੂ (ਭਯੀ ਫਨਤੀ) ੁਣ। ਅੀਂ ਜੀਵ ੁਣਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯ ਸ ਸਾਾਂ (ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਗਗਤ-

ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਗਤ ਦ ਏ ਾਨੰੂ ਗਵਤਰ  ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ) ਜਸੜਾ ਜੀਵ (ਤਯੀ ਭਸਯ ਨਾਰ) ਤਨੰੂ ੰਦ ਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ ਉਸ ਤਯਾ ਸੀ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਭਗਤ ਅਬੱੁਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ।3।  

ਦਅਯਥ:- ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ਅੰਜਨੁ ਤਾ ਅੰਜੀ—ਉਸ ਗਜਸਾ ੁਯਭਾ (ਅੱਐਾਾਂ ਗਵਚ) ਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ ਉਸ ਗਜਸਾ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ {ਨਟ:- ਇਤਰੀ ਆਣੀ ਯੀਯਏ 

ੁੰਦਯਤਾ ਨਾਰ ਆਣ  ਤੀ ਨੰੂ ਰੰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਅੱਐਾਾਂ ਗਵਚ ੁਯਭਾ ਾਾਂਦੀ ਸ}। ਗਯ ਬਾਵ—ਤੀ ਨੰੂ ੰਦ 

ਆ ਜਾ {ਨਟ:- “ਗਯ ਬਾਵ” ਅਤ “ਗਯੁ ਬਾਵ” ਗਵਚ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ-ਜ ਸ}। ਜਾਣਾਵ—ਜਾਣਨ ਰਈ 

ਸਤਾ ਏਯ। ਭਾਯਗ—(ਸੀ) ਯਤ ਉਤ। ਰਵ—ਰਵ, ਰੈਂਦਾ ਸ, ਆਣ  ਵੱ ਗਵਚ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਏਯਭ ੁਏਯਭ—ਾਧਾਯਨ ਏੰਭ ਤ ਚੰ ਏੰਭ। ਅਬਵ—ਅਬਵ, ਅਬਵ ਰਬੂ ਦੀ। ਅਬਵ—ਗਜ ਦਾ ਬਤ 

ਨਾਸ ਾਇਆ ਜਾ ਏ। ਤੰਤੁ—ਟੂਣਾ। ਨ ਜਾਣਾ—ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਯਦ—ਗਸਯਦ ਗਵਚ। ਗਤ ਤ—ਉ 

ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ। ਚੁ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ।4।  

ਅਯਥ:- ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਗਜਸਾ ੁਯਭਾ ਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਗਜਸ ਗਜਸਾ ਉ ਦ ਤੀ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ 

ਨੰੂ ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਗਭਰਾ ਵਾਤ ਉਸ ਗਜਸਾ ਉੱਦਭ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਰਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ੰਦ ਆਵ)। 

(ਯ ਜੀਵ ਦ ਏੀਸ ਵੱ ਸ?) ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼, ਤਦੋਂ ਸੀ ਜੀਵ (ਸੀ ਯਤਾ) ਭਝ ਏਦਾ 



ਸ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਜੀਵ ਨੰੂ ੂਝ ਆ ਏਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਏੁਝ ਜਾਗਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਭਝ 

ਦੇਂਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਸੀ ਯਤ ਉਤ ਾਾਂਦਾ ਸ ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਆਣ  ਵਰ ਰਯਦਾ ਸ। ਾਧਾਯਨ ਏੰਭ 

ਤ ਚੰ ਏੰਭ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਾੋਂ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ; ਯ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਬਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ, 

ਏਈ ਉ ਦੀ ਏੀਭਤ ਨਸੀਂ ਜਾਣ ਏਦਾ।  

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਗਆਯ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ) ਭੈਂ ਏਈ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਏਈ ਭੰਤਰ  ਆਗਦਏ ਐੰਡ ਏਯਨਾ ਨਸੀਂ 

ਜਾਣਦੀ। ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਏਵਰ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਗਸਯਦ ਗਵਚ ਵਾਇਆ ਸ, ਭਯਾ ਭਨ ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਗਵਚ ਗੱਝ 

ਗਆ ਸ। ਰਬੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਰੰਨ ਏਯਨ ਵਾਤ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ੁਯਭਾ ਸ, ਇ ੁਯਭ ਦੀ ੂਝ ਬੀ ਉ ਾੋਂ 

ਗਭਰਦੀ ਸ। (ਗਜ ਜੀਵ ਨੰੂ ਇਸ ੂਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉਸ) ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ ਜੁੜ ਏ ਉ ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ 

ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦੀ ਸ।4।  

ਦਅਯਥ:- ਾਜਨ ਸਵਗਨ ਆਣ—ਜ ੱਜਣ-ਰਬੂ ਜੀ ਆਣ  ਫਣ ਜਾਣ {ਨਟ:- ਰਜ਼ “ਾਜਨ ਸਵਗਨ 

ਆਣ” ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਦ ਬਾਵ ਗਵਚ ‘ਫਸੁ-ਵਚਨ’ ਵਯਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ}। ਯ ਯ—ਯਾ ਯਾਾਂ ਗਵਚ 

{ਗਯ—ਯ ਗਵਚ। ਯ—ਯਾਾਂ ਗਵਚ}। ਾਜਨ ਯਾਤ—ੱਜਣ-ਰਬੂ ਦ ਯੰ ਗਵਚ ਯੱਤ ਸ। ਚ ਏ ੰ—

ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ੰਗਤ ਗਵਚ। ਭਨ ਭਾਸੀ—ਭਨ ਗਵਚ, ਅੰਤਯ ਆਤਭ। ਾਜਨ—ਰਬੂ ਜੀ। ਯਰੀਆ—

ਆਨੰਦ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਏਯਭ ਧਯਭ—ਧਾਯਗਭਏ ਏੰਭ। ਨਾਭ ੁ ਾਚਾ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। 

ਬਾਇਆ—ਗਆਯਾ ਰੱਾ। ਗਤ ਬਾਣਾ—ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਣਾ। ਾਜਨ ਯਾਾਂਗ—ੱਜਣ-ਰਬੂ ਦ ਯੰ 

ਗਵਚ।5।  

ਅਯਥ:- ੱਜਣ-ਰਬੂ ਜੀ (ਗਜਨ੍ਾਾਂ ੁਬਾ ਫੰਗਦਆਾਂ ਦ) ਆਣ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਫੰਦ ਯਾ ਯਾਾਂ ਗਵਚ ਨਸੀਂ 

ਜਾਾਂਦ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਗਭਯਨ ਛੱਡ ਏ ਸਯ ਸਯ ਅਐਾਉਤੀ ਧਯਭ-ਏਯਭ ਨਸੀਂ ਏਯਦ ਗਪਯਦ)। ਉਸ ਆਦਭੀ 

ਅੰਤਯ ਆਤਭ ਦਾ-ਗਥਯ ੱਜਣ-ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ ਯੱਤ ਯਗਸੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਆਣ  ਭਨ ਗਵਚ ੱਜਣ-ਰਬੂ ਜੀ ਦ 

ਗਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਭਾਣਦ ਸਨ, ਇਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਾਯ ਧਾਯਗਭਏ ਏੰਭ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਗਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ—ਇਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ, ਇਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ 

ੁੰਨ-ਦਾਨ ਸ ਤ ਇਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਦਵ-ੂਜਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਗਦਆਾਂ ਨੰੂ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਗਭੱਠੀ ਰੱਦੀ ਸ ਜ 

ਆ (ਜਤ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਏਯ ਏ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ੱਜਣ-ਰਬੂ ਦ ਯੰ ਗਵਚ ਯੰ ਸ ਉਸਨਾਾਂ 

ਫੰਗਦਆਾਂ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਯ ਰਬੂ-ਰਭ ਦਾ ਰਾਰ ਯੰ ਫਣਾ ਯੱਗਐਆ ਸ।5।  

ਦਅਯਥ:- ਅੰਧਾ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਗਵਚ ਅੰਨ੍ਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ। ਥੀ—ਫਣ ਜਾ। ਾਧਯ—ੁਗੱਧਾ ਯਤਾ। 

ਭੁ—ਠੱਗਆ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ, ਰੱੁਗਟਆ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ। ਭਗਤ ਸਗਛ—ਸਛੀ ਅਏਰ ਦ ਏਾਯਨ। ਯਾਗਸ—(ਸੀ) 

ਯਤ ਉਤ। ਭਸਰ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਗਟਏਾਣਾ। ਅੰਧਰੀ—ਅੰਨ੍ੀ। ਅੰਧ—ਅੰਨ੍ਾ ਭਨੱੁਐ। ਧੰਧਰੀ—ਭਾਇਆ 

ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਗਵਚ। ਭਗਨ—ਭਨ ਗਵਚ। ਏਯ ਜਗੜ—(ਦਵੇਂ) ਸੱਥ ਜੜ ਏ। ਏਗਯ—ਏਯ, ਏਯਦਾ ਸ। ਯਾਸ ੁ

ਾਧਯ—ੁੱਧਯਾ ਯਤਾ, ਗੱਧਾ ਯਾਸ।6।  

ਅਯਥ:- ਜ ਗਏ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆ ੂਉਸ ਭਨੱੁਐ ਫਣ ਜਾ ਜ ਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਗਵਚ ਅੰਨ੍ਾ ਸਇਆ 

ਗਆ ਸ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਯ ਦਾ ਗੱਧਾ ਯਤਾ ਨਸੀਂ ਭਝ ਏਦਾ, ਗਏਉਂਗਏ ਉਸ ਆ ੂਅ ਸੀ ਸਛੀ 

ਅਏਰ ਦ ਏਾਯਨ (ਏਾਭਾਗਦਏ ਗਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਸੱਥੋਂ) ਰੁਗਟਆ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ (ਉ ਦੀ ਅਵਾਈ ਗਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ 

ਵੀ) ਗਏਵੇਂ ਯਾਸ ਰੱਬ ਏਦਾ ਸ? ਭਾਇਆ-ਭਸ ਗਵਚ ਅੰਨ੍  ਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਅਏਰ ਡਯੀ-ਬਯੀ ਸਈ 

ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਸੀ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯ ਰੱਬ ਨਸੀਂ ਏਦਾ; 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਸਣ ਏਯਏ ਉ ਨੰੂ (ਸੀ ਜੀਵਨ ਫਾਯ) ਏੁਝ ਨਸੀਂ ੁੱਝਦਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਗਵਚ 



ਅਨ੍ੰਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਗਵਚ ਡੁੱਫਾ ਯਗਸੰਦਾ ਸ।  

ਯ ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਗਵਚ ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਵੱਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਗਸਯਦ ਗਵਚ ਗਦਨ ਯਾਤ ਨਾਭ ਦਾ ਚਾਨਣ 

ਸਇਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ (ਵਾ-ਗਭਯਨ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸਇਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਆਣ  ਦਵੇਂ 

ਸੱਥ ਜੜ ਏ ੁਯੂ ਦ ਾ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਯਗਸਦੰਾ ਸ ਗਏਉਂਗਏ ੁਯ ੂਉ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੱਧਾ ਯਤਾ ਦੱਦਾ 

ਸ।6।  

ਦਅਯਥ:- ਯਦੀ—ਆਣ  ਦ ਤੋਂ ਗਵਛੁਗੜਆ ਸਇਆ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਛੁਗੜਆ ਸਇਆ। 

ਯਾਇਆ—ਗਫਾਨਾ, ਯਾ। ਐਰ੍੍ਉ—ਭੈਂ ਐਸਰਾਾਂ। ਗਸ—ਾ, ਏਰ। ੰਠੜੀ—ਦੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ੰਢ। ਦੂਐੀ—

ਦੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਗਫਗਧ—ਸਾਰਤ, ਦਸ਼ਾ। ਆਵਣ  ਜਾਵਣ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ। ਐਯ—

ਫਸੁਤ। ਪਗਯਆ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੀਆਾਂ ਪਯੀਆਾਂ। ਊਣ—ਖ਼ਾਰੀ। ਝੂਣ—ਉਦਾ। ਊਣ  ਝੂਣ—ਗਨਭ-ਝੂਣ। 

ੁਗਯ—ੁਯ ੂਨ।7।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਛੁਗੜਆ ਯਸ ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਾਯਾ ਜਤ ਗਫਾਨਾ ਜਾਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਗਵਤਏਯਾ ਫਗਣਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ)। (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਛੁੜ ਏ) ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ (ਬਾਵ, ਸਯਏ 

ਜੀਵ) ਦੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ (ਨਏਾ-ਨਏ) ਬਗਯਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਗਵਚ ਭਨੰੂ ਏਈ ਾ ਨਸੀਂ ਗਦੱਦਾ ਜ ਨਾਭ ਤੋਂ 

ਵਾਾਂਗਜਆ ਯਗਸ ਏ ੁਐੀ ਗਦੱਦਾ ਸਵ, ਤ) ਗਜ ਅੱ ਭੈਂ ਆਣ  ਦੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ੰਢ ਐਸਰ ਏਾਾਂ (ਸਯਏ ਨੰੂ ਆ-

ਧਾ ਈ ਯਗਸੰਦੀ ਸ)।  

(ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਛੁਗੜਆ ਸਇਆ) ਾਯਾ ਸੀ ਜਤ (ਸਯਏ ਜੀਵ) ਦੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਬਗਯਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ (ਸਯਏ ਦ 

ਅੰਦਯ ਇਤਨਾ ੁਆਯਥ ਸੁੰਦਾ ਸ ਗਏ ਏਈ ਗਏ ਦਾ ਦਯਦੀ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ), ਭਯੀ ਦੁੱਐੀ ਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਏਈ ਵੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ। (ਨਾਭ ਤੋਂ ਐੁੰਝ ਸ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਗਯ ਉਤ) ਫਸੁਤ ਗਬਆਨਏ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ 

ੜ) ਫਣ  ਯਗਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੀਆਾਂ ਜਤ-ਪਯੀਆਾਂ ਭੁੱਏਦੀਆਾਂ ਨਸੀਂ।  

ਗਜਨ੍ਾਾਂ (ਬਾ-ਸੀਣ ਫੰਗਦਆਾਂ) ਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਨਸੀਂ ੁਣਾਇਆ, ਜ ਨਾਭ 

ਤੋਂ ੱਐਣ  ਯਸ ਸਨ ਉਸ ਦੁੱਐੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗਫਤਾਾਂਦ  (ਗਏਉਂਗਏ) ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਗਵਛੁਗੜਆ 

ਯਸ ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਾਯਾ ਜਤ ਗਫਾਨਾ ਜਾਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਭਯ-ਤਯ ਫਣੀ ਯਗਸੰਦੀ ਸ)।7।  

ਦਅਯਥ:- ਭਸਰੁ—ਗਟਏਾਣਾ। ਭਸਰੀ—ਗਟਏਾਣ  ਵਾਰਾ। ੁਯ ਭਸਰੀ—ਉੱਚ ਗਟਏਾਣ  ਦਾ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ। 

ਗਯ ਆਣ—(ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਆਣ  ਗਸਯਦ-ਯ ਗਵਚ। —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਬਯੁਗਯ—ਬਯੂਯ ਗਵਚ, 

ਯਫ-ਗਵਆਏ ਰਬੂ ਗਵਚ। ਤਾਾਂ—ਤਦੋਂ। ਚ ਫਗਦ—ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ। 

ਤੀਣਾ—ਗੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਨ ਯਗਸੰਦਾ ਸ। ਅੰਏੁ—ਗਸਯਦਾ। ੁ ਭਸਰੁ—(ਰਬੂ ਦਾ) ਉਸ ਗਟਏਾਣਾ। ਭਸਰਾ 

ਅੰਤਯ—ਸਯਏ ਯੀਯ ਗਵਚ। ਅੰਗਤ—ਅੰਤਗਯ, ਅੰਦਯ, ਸਯਏ ਦ ਅੰਦਯ। ਗਨਯੰਤਯ—ਗਨਯੰਤਗਯ {ਗਨਯ—

ਅੰਤਯ। ਅੰਤਯ—ਗਵੱਥ} ਗਫਨਾ ਗਵੱਥ, ਇਏ-ਯ। ੁਸਰਾ—ੁਐੀ। ਫੀਣਾ—ਫੰਯੀ। ਅਨਸਦ—{An-hq 

ਗਫਨਾ ਵਜਾ} ਇਏ-ਯ, ਦਾ ਸੀ।8।  

ਅਯਥ:- ਉੱਚ ਗਟਏਾਣ  ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ  ਗਸਯਦ-ਯ ਗਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ 

ਉ ਯਫ-ਗਵਆਏ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਗਵਚ ਭਤ ਯਗਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਰਬੂ 

ਦੀ ਵਾ-ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ (ਉ ਦਾ ਭਨ) ਭਨ ਯਗਸੰਦਾ 

ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਗਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ ਗੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਗਸਯਦਾ ਨਾਭ-ਯ ਨਾਰ ਗਬੱਗਜਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ, 

ਉ ਨੰੂ ਸਯਏ ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦਾ ਗਨਵਾ ਗਦੱਦਾ ਸ, (ਉ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਫਗਣਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ ਗਏ) ਰਬੂ 



ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯ ਗਯਸਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਸਯਏ ਦ ਅਦੰਯ ਇਏ-ਯ ਗਵਆਏ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਫਯਏਗਤ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਗਭਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ, ਭਾਨ ,) ਇਏ-ਯ ਫੰਯੀ ਵੱਜਦੀ ਯਗਸੰਦੀ ਸ।  

ਉੱਚ ਗਟਏਾਣ  ਦਾ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ  ਗਸਯਦ-ਯ ਗਵਚ ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਉ 

ਯਫ-ਗਵਆਏ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਗਵਚ ਜੁਗੜਆ ਯਗਸੰਦਾ ਸ।8।  

ਦਅਯਥ:- ਏੀਤਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਜੀਵ। ਗਏਆ ਾਰਾਸੀ—ਗਤਾਾਂ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀਸ 

ਰਾਬ? ਏਗਯ—ਦਾ ਏਯ ਏ। ਵਐ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਈ—ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ। ਤਾ ਏੀ—ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) 

ਦੀ। ਨ ਬੁਰ—ਨ ਬੁਰ , ਬੱੁਰ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ। ਏਯਗਸ—(ਜੀਵ) ਏਯਦ ਸਨ। ਤੁਧੁ—ਤਨੰੂ। ਫਗਦ ਅਭੁਰ—

ਅਭੁਰ  ਫਗਦ, ਅਭਰਏ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸੀਣਉ—ਸੀਣਾ, ਤੱੁਛ। ਏਯਉ—ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਾਚ—ੁਦਾ-

ਗਥਯ ਰਬੂ। ਬਾਈ—ਸ ਬਾਈ! ਗਜਗਨ—ਗਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ। ਾਈ—ਈ, ਉਸੀ।9।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਜੀਵ ਦੀਆਾਂ ਗਤਾਾਂ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ? (ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਉ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ) ਜ ਜਤ ਦਾ ਏਯ ਏ ਆ ਸੀ ੰਬਾਰ ਬੀ ਏਯਦਾ ਸ। (ਯ ਉ ਰਬੂ ਦਾ 

ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਉ ਵਯਾ ਸਯ ਏਈ ਦੱਗਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ)। ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਚਾਸ (ਗਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਗਫਆਨ ਏਯ ਏ ਭੈਂ ਉ ਦਾ ਭੁੱਰ ਾ ਏਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ) ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਭੁੱਰ 

ਨਸੀਂ  ਏਦਾ।  

ਗਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਏਦਯ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਤ ਦੱਦਾ ਸ ਗਏ) ਰਬੂ ਅਬੱੁਰ 

ਸ ਏਦ ਬੱੁਰ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ। (ਉਸ ਫੰਦਾ ਇਉਂ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ—) ਸ ਰਬੂ! ਜਸੜ ਫੰਦ ਤਨੰੂ ਗਆਯ ਰੱਦ 

ਸਨ ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਅਭਰਏ ਸ਼ਫਦ ਗਵਚ ਜੁੜ ਏ ਤਯੀ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਤੱੁਛ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਨੀਵਾਾਂ ਸਾਾਂ, ਯ ਭੈਂ (ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਸੀ) ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਉ 

ਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ (ਦ ੱਰ) ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛੱਡਦਾ। (ਭਯੀ ਏਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਨਸੀਂ ਗਏ ਭੈਂ ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਦਾ ਦਭ 

ਬਯ ਏਾਾਂ), ਜਸੜਾ ਰਬੂ ਦਾ ਏਯ ਏ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸੀ (ਗਗਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਦੀ) ਅਏਰ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ 

ਸ।9।2।5।  

 


