
ਬਿਲਾਵਲੁ ਅਸਟਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧੦    ੴ ਸਬਿਗੁਰ ਰਸਾਬਦ ॥ ਬਨਕਬਟ ਵਸ ਦਖ ਸਭੁ 
ਸਈ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਬਵਰਲਾ ਿੂਝ ਕਈ ॥ ਬਵਣੁ ਭ ਇਐ ਭਗਬਿ ਨ ਹਈ ॥ ਸਿਬਦ ਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ 
ਹਈ ॥੧॥ ਐਸਾ ਬਗਆਨੁ ਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਾਵਬਸ ਰਬਸ ਰਬਸ ਮਾਨੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਬਗਆਨੁ ਬਗਆਨੁ ਕਥ ਸਭੁ ਕਈ ॥ ਕਬਥ ਕਬਥ ਿਾਦੁ ਕਰ ਦੁਖੁ ਹਈ ॥ ਕਬਥ ਕਹਣ ਿ ਰਹ ਨ 
ਕਈ ॥ ਬਿਨੁ ਰਸ ਰਾਿ ਮੁਕਬਿ ਨ ਹਈ ॥੨॥ ਬਗਆਨੁ ਬਧਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਿ ਹਈ ॥ ਸਾਚੀ ਰਹਿ 
ਸਾਚਾ ਮਬਨ ਸਈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹ ਰੁ ਰਹਿ ਨ ਹਈ ॥ ਨਾਵਹੁ ਭੂਲ ਥਾਉ ਨ ਕਈ ॥ ੩॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਿੰਬਧਓ ਸਰ ਜਾਬਲ ॥ ਘਬਟ ਘਬਟ ਬਿਆਬ ਰਬਹਓ ਬਿਖੁ ਨਾਬਲ ॥ ਜ ਆਂਜ ਸ ਦੀਸ 
ਕਾਬਲ ॥ ਕਾਰਜੁ ਸੀਧ ਬਰਦ ਸਮਹਾਬਲ ॥ ੪॥ ਸ ਬਗਆਨੀ ਬਜਬਨ ਸਿਬਦ ਬਲਵ ਲਾਈ ॥ ਮਨਮੁਬਖ 
ਹਉਮ ਬਿ ਗਵਾਈ ॥ ਆ ਕਰਿ ਭਗਬਿ ਕਰਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਆ ਦ ਵਬਡਆਈ ॥੫॥ ਰਬਣ 
ਅੰਧਾਰੀ ਬਨਰਮਲ ਜਬਿ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠ ਕੁਚਲ ਕਛਬਿ ॥ ਿਦੁ ੁਕਾਰ ਭਗਬਿ ਸਰਬਿ ॥ ਸੁਬਣ 
ਸੁਬਣ ਮਾਨ ਵਖ ਜਬਿ ॥ ੬॥ ਸਾਸਿਰ ਬਸਬਮਰਬਿ ਨਾਮੁ ਬਦਰੜਾਮੰ ॥ ਗੁਰਮੁਬਖ ਸਾਂਬਿ ਊਿਮ ਕਰਾਮੰ ॥ 
ਮਨਮੁਬਖ ਜਨੀ ਦੂਖ ਸਹਾਮੰ ॥ ਿੰਧਨ ਿੂਟ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਮੰ ॥੭॥ ਮੰਨ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਬਿ ੂਜਾ ॥ 
ਬਕਸੁ ਵਖਾ ਨਾਹੀ ਕ ਦੂਜਾ ॥ ਦਬਖ ਕਹਉ ਭਾਵ ਮਬਨ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕਇ 
॥੮॥੧॥ {ੰਨਾ 831} 

ਦਅਯਥ:- ਨਨਕਨਿ—ਨੜ। ਸਈ—ਉਹੀ (ਰਬੂ)। ਫੂਝ—ਸਭਝਦਾ ਹ। ਨਿਣੁ ਬ ਇ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦ) 

ਡਯ ਨਿਚ ਯਨਹਣ ਤੋਂ ਨਫਨਾ, ਭਨ ਨਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ-ਅਦਫ ਨਾਹ ।1।  

ਨਿਆਨੁ—(ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ। ਿੁਯਭੁਨਿ—ਉਹ ਭਨੁੁੱਿ ਜ ਿੁਯ ੂਿਰ ਭੂੂੰਹ ਯੁੱਿਦਾ ਹ। ਾਿਨਸ—

ਹਾਸਰ ਕਯਿਾ। ਯਨਸ—(ਨਾਭ ਦ) ਯਸ ਨਿਚ। ਯਨਸ—ਯਸ ਕ, ਨਬੁੱਜ ਕ। ਭਾਨੁ—ਆਦਯ।1। ਯਹਾਉ।  

ਕਥ—ਆਿਦਾ ਹ। ਸਬੁ ਕਈ—ਹਯਕ ਜੀਿ। ਕਨਥ ਕਨਥ—(ਨਿਆਨ-ਚਯਚਾ) ਆਿ ਆਿ ਕ। ਫਾਦੁ—

ਚਯਚਾ। ਕਨਥ—ਕਥ ਕ, ਆਿ ਕ। ਕਹਣ  ਤ—ਕਨਹਣ ਤੋਂ, ਚਯਚਾ ਕਯਨ ਤੋਂ। ਯਹ ਨ—ਹਿਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਭੁਕਨਤ—(ਨਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ।2।  

ਿੁਯ ਤ—ਿੁਯ ੂ ਤੋਂ, ਿੁਯ ੂ ਾਸੋਂ। ਨਧਆਨੁ—ਰਬੂ ਨਿਚ ਸੁਯਨਤ ਦਾ ਨਿਕਾ। ਯਹਤ—ਯਨਹਣੀ, ਆਚਯਨ। 

ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ਨਥਯ ਰਬੂ। ਭਨਨ—ਭਨ ਨਿਚ। ਯ—ੁਯੂੰਤੂ। ਨਾਿਹ—ੁਨਾਭ ਤੋਂ।3।  

ਸਯ ਜਾਨਰ—(ਭਹ ਦ) ਤੀਯਾਾਂ ਦ ਜਾਰ ਨਿਚ। ਫੂੰਨਧ—ਫੂੰਨਨਿਆ ਹਇਆ ਹ। ਨਫਿੁ—ਭਾਇਆ-ਜ਼ਨਹਯ। 

ਆਾਂਜ—ਨਰਆਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਜੂੰਭਦਾ ਹ। ਕਾਨਰ—ਕਾਰ ਨਿਚ, ਕਾਰ ਦ ਿੁੱਸ ਨਿਚ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਦ 

ਅਧੀਨ। ਕਾਯਜ—ੁ(ਭਨੁੁੱਿਾ ਜੀਿਨ ਨਿਚ ਕਯਣ-ਜਿ) ਕੂੰੰੂੰਭ। ਸੀਧ—ਸਪਰ।4।  

ਨਜਨਨ—ਨਜਸ ਨ। ਨਰਿ—ਰਿਨ। ਨਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਕਯਤ—ਕਯਤਾਯ ਨ।5।  

ਯਨਣ—(ਨਜ਼ੂੰਦਿੀ ਦੀ) ਯਾਤ। ਕੁਚਰ—ਿੂੰਦ। ਕਛਨਤ—ਬੜੀ ਛੂਤ ਿਾਰ । ਸਯਨਤ—ਨਸੁੱਨਿਆ। ਭਾਨ—ਭੂੰਨਦਾ 

ਹ, ਸਯਧਾ ਨਰਆਉਂਦਾ ਹ।6।  

ਨਦਰੜਾਭੂੰ—ਨਦਰੜਿ  ਕਯਾਾਂਦ ਹਨ, ਤਾਕੀਦ ਕਯਦ ਹਨ। ਊਤਭਾ ਕਯਭੂੰ—ਸਰਸ਼ਿ ਕਯਭ। ਿਸਾਭੂੰ—ਿਸਾਇਆਾਂ।7।  

ਸਚੀ—ਸਦਾ-ਨਥਯ ਯਨਹਣ ਿਾਰੀ। ਨਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਿਿਾ—ਭੈਂ ਿਿਾਾਂ। ਦਨਿ—ਿਿ ਕ। ਕਹਉ—ਭੈਂ ਆਿਦਾ 



ਹਾਾਂ, ਭੈਂ ਨਸਨਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਬਾਿ—ਨਆਯਾ ਰੁੱਿਦਾ ਹ। ਸਇ—ਉਹ ਰਬੂ।8।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਇਕ ਅਜਹਾ (ਸਰਸ਼ਿ) ਦਾਯਥ ਹ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਦਾ ਕਯ 

ਦੇਂਦਾ ਹ। ਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਿ ਿੁਯੂ ਦ ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ (ਇਹ ਦਾਯਥ) ਹਾਸਰ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ (ਇਸ ਦ) ਯਸ ਨਿਚ 

ਨਬੁੱਜ ਕ (ਰਕ ਯਰਕ ਨਿਚ) ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਯਭਾਤਭਾ (ਹਯਕ ਜੀਿ ਦ) ਨੜ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਹਯਕ ਦੀ ਸੂੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਹ, ਯ ਇਹ ਬਤ ਕਈ 

ਨਿਯਰਾ ਫੂੰਦਾ ਸਭਝਦਾ ਹ ਜ ਿੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਯਨਹ ਕ ਨਾਭ ਜਦਾ ਹ। ਨਜਤਨਾ ਨਚਯ (ਇਹ) ਡਯ ਦਾ ਹਿ 

(ਨਕ ਉਹ ਹਯ ਿਰ  ਨੜ ਿਿ ਨਯਹਾ ਹ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਜਹੜ ਫੂੰਦ ਿੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ (ਨਾਭ-ਯੂੰਿ ਨਿਚ) ਯੂੰਿ ਜਾਾਂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਨਭਰਦਾ ਹ।1।  

(ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ ਤਾਾਂ) ਹਯ ਕਈ ਆਿਦਾ ਹ (ਨਕ ਭਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਿਆਨ (ਰਾਤ ਹ ਨਿਆ ਹ,) 

ਨਿਆਨ (ਨਭਰ ਨਿਆ ਹ), (ਨਜਉਂ ਨਜਉਂ ਨਿਆਨ ਨਿਆਨ) ਆਿ ਕ ਚਯਚਾ ਕਯਦਾ ਹ (ਉਸ ਚਯਚਾ ਨਿਚੋਂ) 

ਕਰਸ਼ ਹੀ ਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਚਯਚਾ ਕਯ ਕ (ਅਜਹੀ ਆਦਤ  ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਨਕ) ਚਯਚਾ ਕਯਨ ਤੋਂ ਜੀਿ ਹਿਦਾ ਬੀ 

ਨਹੀਂ। (ਯ ਚਯਚਾ ਤੋਂ ਕਈ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਨਹੀਂ ਨਭਰਦਾ, ਨਕਉਂਨਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯਸ ਨਿਚ ਯੂੰਿ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਨਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਭਰਦੀ।2।  

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਤ ਉਸ ਨਿਚ ਸੁਯਨਤ ਦਾ ਨਿਕਾਉ—ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਿੁਯ ੂਤੋਂ ਹੀ ਨਭਰਦਾ ਹ। (ਨਜਸ 

ਨੂੂੰ ਨਭਰਦਾ ਹ ਉਸ ਦੀ) ਯਨਹਣੀ ਨਿਤਰ  ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਉਸ ਦ ਭਨ ਨਿਚ ਉਹ ਸਦਾ-ਨਥਯ ਰਬੂ ਿੁੱਸ ੈਂਦਾ ਹ। 

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਨੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਫੂੰਦਾ (ਨਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਨਨਯੀਆਾਂ) ਿੁੱਰਾਾਂ ਹੀ ਕਯਦਾ ਹ, ਯ ਉਸ ਦੀ ਯਨਹਣੀ 

(ਨਿਤਰ) ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਿੁੂੰਝ ਹ ਨੂੂੰ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਿਕਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਕਈ 

ਆਸਯਾ ਨਹੀਂ ਨਭਰਦਾ।3।  

ਭਾਇਆ ਨ  (ਜੀਿਾਾਂ ਦ) ਭਨ ਨੂੂੰ (ਭਹ ਦ) ਤੀਯਾਾਂ ਦ ਜਾਰ ਨਿਚ ਫੂੰਨਨਿਆ ਹਇਆ ਹ। (ਬਾਿੇਂ ਯਭਾਤਭਾ) ਹਯਕ 

ਸਯੀਯ ਨਿਚ ਭਜੂਦ ਹ, ਯ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦਾ) ਜ਼ਨਹਯ ਬੀ ਹਯਕ ਦ ਅੂੰਦਯ ਹੀ ਹ, (ਇਸ ਿਾਸਤ) ਜ ਬੀ 

(ਜਿਤ ਨਿਚ) ਜੂੰਭਦਾ ਹ ਉਹ ਆਤਭਕ ਭਤ ਦ ਿੁੱਸ ਨਿਚ ਨਦੁੱਸ ਨਯਹਾ ਹ। ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਮਾਦ 

ਕਯਨ ਨਾਰ ਹੀ (ਭਨੁੁੱਿਾ ਜੀਿਨ ਨਿਚ) ਕਯਨ-ਜਿ ਕੂੰਭ ਨਸਯ ਚੜਿਦਾ ਹ।4।  

ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਿ ਨਿਆਨ-ਿਾਨ (ਅਿਿਾ ਸਕਦਾ) ਹ ਨਜਸ ਨ  ਿੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਿਚ ਸੁਯਨਤ 

ਜੜੀ ਹ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਨੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਿ ਹਉਭ ਦ ਅਧੀਨ ਯਨਹ ਕ ਆਣੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਿਿਾਾਂਦਾ ਹ। 

(ਯ ਜੀਿ ਦ ਬੀ ਕੀਹ ਿੁੱਸ?) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਆਣੀ ਬਿਤੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ) ਕਯਾਾਂਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ (ਜੀਿ 

ਨੂੂੰ) ਿੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਕਯ ਕ ਿਨਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹ।5।  

(ਨਸਭਯਨ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਭਨੁੁੱਿ ਦੀ ਉਭਯ) ਇਕ ਹਨਯੀ ਯਾਤ ਹ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਨਤ ਦ ਯਿਿ ਹਣ ਨਾਰ ਹੀ 

ਇਹ ਯਸ਼ਨ ਹ ਸਕਦੀ ਹ। ਨਾਭ ਤੋਂ ਿਾਾਂਜ ਹ ਫੂੰਦ ਝੂਠ  ਹਨ ਿੂੰਦ ਹਨ ਤ ਬੜੀ ਛੂਤ ਿਾਰ  ਹਨ, (ਬਾਿ, ਹਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਬੀ ਕੁਯਾਹ ਾ ਦੇਂਦ ਹਨ)। ਿਦ ਆਨਦਕ ਹਯਕ ਧਯਭ-ੁਸਤਕ ਬਿਤੀ ਦੀ ਨਸੁੱਨਿਆ ਹੀ ੁਕਾਯ ੁਕਾਯ ਕ 

ਦੁੱਸਦਾ ਹ। ਜ ਜ ਜੀਿ ਇਸ ਨਸੁੱਨਿਆ ਨੂੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕ ਸਯਧਾ ਨਰਆਉਂਦਾ ਹ ਉਹ ਯੁੱਫੀ ਜਨਤ ਨੂੂੰ (ਹਯ ਥਾਾਂ) 

ਿਿਦਾ ਹ।6।  

ਨਸਨਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ  ਆਨਦਕ ਧਯਭ-ੁਸਤਕ ਬੀ ਨਾਭ ਨਸਭਯਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਯਦ ਹਨ, ਜਹੜ ਭਨੁੁੱਿ ਿੁਯ ੂਦੀ 

ਸਯਨ  ਕ ਨਸਭਯਦ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਯਨਹਣੀ ਸ਼ਰਸ਼ਿ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਨੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰ  ਫੂੰਦ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਦੁੁੱਿ ਸਹਾਯਦ ਹਨ, ਇਹ ਫੂੰਧਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਿੁੁੱਿਦ ਹਨ ਜ 



ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਿਸਾਇਆ ਜਾ।7।  

ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਕਈ ਹਯ (ਉਸ ਿਯਿਾ) ਨਹੀਂ ਹ, ਜਹੜਾ ਫੂੰਦਾ ਉਸ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ (ਆਣ  ਨਹਯਦ ਨਿਚ) 

ਨਦਰੜਿ  ਕਯਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਸੁੱਚੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਭਰਦੀ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਯ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਹ—ਭੈਂ ਹਯ ਥਾਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਿਿਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਉਸ ਿਯਿਾ ਕਈ ਹਯ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਸ ਨੂੂੰ 

(ਹਯ ਥਾਾਂ) ਿਿ ਕ ਭੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸਨਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਹੀ ਭਨੂੂੰ ਆਣ  ਭਨ ਨਿਚ ਨਆਯਾ ਰੁੱਿਦਾ 

ਹ।8।1।  

 


