
ਵਡਹੰਸੁ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਜਜਜਨ ਜਗੁ ਜਸਰਜਜ ਸਭਾਇਆ ਸ ਸਾਜਹਫੁ ਕੁਦਰਜਤ ਜਾਣਵਾ ॥ ਸਚੜਾ ਦੂਜਰ 
ਨ ਬਾਲੀ ਘਜਿ ਘਜਿ ਸਫਦੁ ਛਾਣਵਾ ॥ ਸਚੁ ਸਫਦੁ ਛਾਣਹੁ ਦੂਜਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਜਜਜਨ ਹ 
ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ॥ ਨਾਭੁ ਜਧਆ ਤਾ ਸੁਖੁ ਾ ਜਫਨੁ ਨਾਵ ਜੜ ਕਾਚੀ ॥ ਜਜਜਨ ਥਾੀ ਜਫਜਧ ਜਾਣ 
ਸਈ ਜਕਆ ਕ ਕਹ ਵਖਾਣ ॥ ਜਜਜਨ ਜਗੁ ਥਾਜ ਵਤਾਇਆ ਜਾਲੁ ਸ ਸਾਜਹਫੁ ਰਵਾਣ ॥੧॥ ਫਾਫਾ 
ਆਇਆ ਹ ਉਜਿ ਚਲਣਾ ਅਧ ੰਧ ਹ ਸੰਸਾਰਵਾ ॥ ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ ਸਚੜ ਜਲਜਖਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ 
ੁਰਜਫ ਵੀਚਾਰਵਾ ॥ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦੀਆ ਜਹਾ ਕੀਆ ਸ ਜਨਫਹ ਜੀਅ ਨਾਲ ॥ ਜਹ ਕਰਭ ਕਰਾ 
ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਬਾਲ ॥ ਆਜ ਜਨਰਾਲਭੁ ਧੰਧ ਫਾਧੀ ਕਜਰ ਹੁਕਭੁ ਛਡਾਵਣਹਾਰ ॥ ਅਜੁ ਕਜਲ 
ਕਰਜਦਆ ਕਾਲੁ ਜਫਆ ਦੂਜ ਬਾਇ ਜਵਕਾਰ ॥ ੨॥ ਜਭ ਭਾਰਗ ੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ 
ਗੁਫਾਰਵਾ ॥ ਨਾ ਜਲੁ ਲਪ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਬਜਨ ਰਕਾਰਵਾ ॥ ਬਜਨ ਬਾਉ ਨ ਿੰਢਾ ਾਣੀ ਨਾ 
ਕਾੜੁ ਸੀਗਾਰ ॥ ਗਜਲ ਸੰਗਲੁ ਜਸਜਰ ਭਾਰ ਊਬ ਨਾ ਦੀਸ ਘਰ ਫਾਰ ॥ ਇਫ ਕ ਰਾਹ ਜੰਭਜਨ ਨਾਹੀ 
ਛੁਤਾਣ ਜਸਜਰ ਬਾਰ ॥ ਜਫਨੁ ਸਾਚ ਕ ਫਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਹੁ ਫੀਚਾਰ ॥੩॥ ਫਾਫਾ ਰਵਜਹ ਰਵਜਹ 
ਸੁ ਜਾਣੀਅਜਹ ਜਭਜਲ ਰਵ ਗੁਣ ਸਾਰਵਾ ॥ ਰਵ ਭਾਇਆ ਭੁਿੜੀ ਧੰਧੜਾ ਰਵਣਹਾਰਵਾ ॥ ਧੰਧਾ ਰਵ 
ਭਲੁ ਨ ਧਵ ਸੁਨੰਤਰੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ਜਜਉ ਫਾਜੀਗਰੁ ਬਰਭ ਬੂਲ ਝੂਜਿ ਭੁਿੀ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਆ 
ਭਾਰਜਗ ਾਵਣਹਾਰਾ ਆ ਕਰਭ ਕਭਾ ॥ ਨਾਜਭ ਰਤ ਗੁਜਰ ੂਰ ਰਾਖ ਨਾਨਕ ਸ ਹਜਜ ਸੁਬਾ 
॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 581} 

ਦਅਰਥ:- ਜਜਜਨ—ਜਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ। ਜਸਰਜਜ—ਦਾ ਕਰ ਕ। ਸਭਾਇਆ—(ਆਣ  ਆ ਜਿਚ) ਲੀਨ 

ਕਰ ਜਲਆ। ਕੁਦਰਜਤ ਜਾਣ—ਕੁਦਰਜਤ ਜਿਚ ਿੱਸਦਾ ਜਾਣੁ (ਹ ਬਾਈ!)। ਸਚੜਾ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲਾ। 

ਘਜਿ ਘਜਿ—ਹਰਕ ਘਿ ਜਿਚ। ਸਫਦੁ ਛਾਣ—(ਹ ਬਾਈ!) ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਛਾਣ। ਸਫਦੁ—

ਹੁਕਭ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਰ। ਜਜਜਨ—ਜਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ। ਰਾਚੀ—ਰਚੀ, ਫਣਾਈ। ਜੜ ਕਾਚੀ—ਜੜ ਦੀ 

ਕੱਚੀ, ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਿਾਕਰ ਤ ਜਜੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਭਰਥ। ਜਫਜਧ—ਤਰੀਕਾ। ਿਖਾਣ—ਿਖਾਣੁ, ਉਦਸ਼। 

ਿਤਾਇਆ—ਜਿਛਾਇਆ। ਜਾਲੁ—(ਅਸਲ ਾਠ ‘ਜਾਲੁ’ ਹ, ਇਥ ‘ਜਾਲ ’ ੜਹਨਾ ਹ)।1।  

ਫਾਫਾ—ਹ ਬਾਈ! ਅਧ ੰਧ—ਅੱਧ ਿਾਿ, ਜਨਭ ਭਰਨ ਜਿਚ। ਸੰਸਾਰ—ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ। ਜਸਜਰ ਜਸਜਰ—ਹਰਕ 

ਦ ਜਸਰ ਉੱਤ। ਸਚੜ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਰਬੂ ਨ। ੁਰਜਫ ਿੀਚਾਰ—ੁਰਜਫ ਿੀਚਾਰੁ, ੂਰਫਲ  ਸਭ 

ਜਿਚ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਜਿਚਾਰ। ਜਹਾ ਕੀਆ—ਜਜਹ ਜਜਹਾ ਜਕਸ ਨ  ਕਰਭ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ—ਕਈ ਹਰ। 

ਜਨਰਾਲਭ—ੁਜਨਰਲ। ਫਾਧੀ—ਫੱਝੀ ਹਈ। ਕਾਲੁ ਜਿਆ—ਭਤ ਆ ਦਫਾਾਂਦੀ ਹ। ਬਾਇ—ਜਆਰ ਜਿਚ। 

ਜਿਕਾਰ—ਜਿਕਾਰੁ, ਜਿਅਰਥ ਕੰਭ।2।  

ਭਾਰਗ—ੁਰਸਤਾ। ੰਥ—ੁਰਸਤਾ। ਉਝੜੁ—ਉਜਾੜ। ਅੰਧ ਗੁਫਾਰ—ਅੰਧ ਗੁਫਾਰ,ੁ ਘੱੁ ਹਨਰਾ। ਰਕਾਰ—

ਰਕਾਰ, ਜਕਸਭ। ਨਾ ਬਜਨ ਰਕਾਰ—ਨਾਹ ਜਕਸ ਜਕਸਭ ਦਾ ਬਜਨ। ਗਜਲ—ਗਲ ਜਿਚ। ਜਸਜਰ—ਜਸਰ 

ਉਤ। ਊਬ—ਖਲਤਾ ਹਇਆ। ਘਰ ਫਾਰ—ਘਰ ਘਾਿ, ਕਈ ਆਸਰਾ। ਇਫ ਕ ਰਾਹ—ਹੁਣ ਦ ਫੀਜ ਹ। 

ਜੰਭਜਨ ਨਾਹੀ—ਨਹੀਂ ਉੱਗਦ।3।  

ਫਾਫਾ—ਹ ਬਾਈ! ਰਿਜਹ—ਜ ਿਰਾਗ ਜਿਚ ਆਉਂਦ ਹਨ। ਰਿਜਹ—ਜ ਨਾਭ ਜਸਭਰਦ ਹਨ। ਸੁ—ਉਹ ਫੰਦ। 

ਜਾਣੀਅਜਹ—ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਹਨ। ਜਭਜਲ—(ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਿਚ) ਜਭਲ ਕ। ਰਿ—ਜ ਿਰਾਗਿਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ। 



ਸਾਰ—ਸੰਬਾਲਦਾ ਹ। ਰਿ—ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਭੁਠੜੀ—ਲੱੁਿੀ ਹਈ। ਸੁਨੰਤਰ—ੁਸੁਨ-ਅੰਤਰ,ੁ ਇਕ ਹਰ 

ਸੁਨਾ। ਭਾਰਜਗ—ਰਸਤ ਉਤ। ਨਾਜਭ—ਨਾਭ ਜਿਚ। ਗੁਜਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਸਹਜਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ। 

ਸੁਬਾ—ਸੁਬਾਇ, ਸਰਸ਼ਿ ਰਭ ਜਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਬਾਈ!) ਜਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਜਗਤ ਦਾ ਕਰ ਕ ਇਸ ਨੰੂ ਆਣ  ਆ ਜਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਬੀ ਆਣ  ਾਸ ਰੱਖੀ ਹਈ ਹ ਉਸ ਭਾਲਕ ਨੰੂ ਇਸ ਕੁਦਰਜਤ ਜਿਚ ਿੱਸਦਾ ਸਭਝ। (ਹ ਬਾਈ!) ਸਦਾ-

ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ (ਰਚੀ ਕੁਦਰਜਤ ਤੋਂ) ਦੂਰ (ਜਕਸ ਹਰ ਥਾਾਂ) ਲੱਬਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਕ ਸਰੀਰ ਜਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਭ ਿਰਤਦਾ ਛਾਣ। (ਹ ਬਾਈ!) ਜਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਹ ਰਚਨਾ 

ਰਚੀ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ (ਜਕਤ ਿੱਖਰਾ) ਨਾਹ ਸਭਝ, (ਹਰਕ ਸਰੀਰ ਜਿਚ) ਉਸ ਦਾ ਅਿੱਲ ਹੁਕਭ 

ਿਰਤਦਾ ਛਾਣ।  

ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਭਰਦਾ ਹ ਤਦੋਂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹ (ਤ ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਬੀ ਇਸ 

ਉਤ ਨਹੀਂ  ਸਕਦਾ, ਰ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਲੁਕਾਈ ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਿਾਕਰ ਤ ਜਜੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਭਰਥ ਹ 

ਜਾਾਂਦੀ ਹ।  

ਜਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਜਖਆ ਦੀ ਜਿਧੀ ਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹ, ਕਈ ਜੀਿ (ਉਸ ਦ 

ਉਲਿ) ਕਈ (ਹਰ) ਉਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਜਸ ਰਬੂ ਨ  ਜਗਤ ਦਾ ਕਰ ਕ (ਇਸ ਦ ਉਰ ਭਾਇਆ ਦ 

ਭਹ ਦਾ) ਜਾਲ ਜਿਛਾ ਰੱਜਖਆ ਹ ਉਹੀ ਭੰਜਨਆ-ਰਭੰਜਨਆ ਭਾਲਕ ਹ (ਤ ਉਹੀ ਇਸ ਜਾਲ ਜਿਚੋਂ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ 

ਫਚਾਣ ਦ ਸਭਰੱਥ ਹ)।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਜਹੜਾ ਬੀ ਜੀਿ (ਜਗਤ ਜਿਚ ਜਨਭ ਲ  ਕ) ਆਇਆ ਹ ਉਸ ਨ  ਜ਼ਰੂਰ (ਇਥੋਂ) ਚਲ  ਜਾਣਾ ਹ (ਜੀਿ 

ਆਇਆ ਹ ਇਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਜਿਹਾਝਣ। ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ) ਜਗਤ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਜਿਚ ਜਆ 

ਰਜਹੰਦਾ ਹ। ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਜਸਰ ਉਤ ਉਸ ਦ ੂਰਫਲ  ਸਭ ਜਿਚ ਕੀਤ 

ਕਰਭਾਾਂ ਦ ਜਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਅਤ ਸੁਖ (ਬਗਣ) ਦ ਲਖ ਜਲਖ ਜਦੱਤ ਹਨ। ਜਜਹ ਜਜਹਾ ਕਰਭ ਜੀਿ ਨ  ਕੀਤਾ 

ਉਹ ਜਜਹਾ ਦੁੱਖ ਤ ਸੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਉਸ ਨੰੂ ਦ ਜਦੱਤਾ ਹ। ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਸਭੂਹ ਉਸ ਦ 

ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਬਦਾ ਹ।  

(ਰ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਬੀ ਕੀਹ ਿੱਸ?) ਕਰਤਾਰ ਆ ਹੀ ਜਜਹ ਜਜਹ ਕਰਭ ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ ਕਰਾਾਂਦਾ ਹ (ਉਹ ਜਜਹ ਕਰਭ 

ਜੀਿ ਕਰਦ ਹਨ) ਕਈ ਬੀ ਜੀਿ (ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਾਂਬ ਜਾ ਕ) ਕਈ ਹਰ ਕੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਭਾਤਭਾ 

ਆ ਤਾਾਂ (ਕਰਭਾਾਂ ਤੋਂ) ਜਨਰਲ ਹ, ਲੁਕਾਈ (ਆ ਆਣ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਇਆ ਦ) ਆਹਰ ਜਿਚ 

ਫੱਝੀ ਈ ਹ। (ਭਾਇਆ ਦ ਇਹਨਾਾਂ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬੀ) ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਹੁਕਭ ਕਰ ਕ ਛੁਡਾਣ ਦ ਸਭਰੱਥ ਹ। 

(ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਜਿਚ ਨਾਭ ਜਸਭਰਨ ਿਲੋਂ  ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਰਜਹੰਦਾ ਹ) ਅੱਜ ਜਸਭਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, 

ਬਲਕ ਕਰਾਾਂਗਾ (ਇਹੀ ਿਾਲ-ਭਿਲ) ਕਰਦ ਨੰੂ ਭਤ ਆ ਦਫਾਾਂਦੀ ਹ। (ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਿਸਾਰ ਕ) ਹਰ ਦ ਭਹ ਜਿਚ 

ਪਜਸਆ ਜਿਅਰਥ ਕੰਭ ਕਰਦਾ ਰਜਹੰਦਾ ਹ।2।  

(ਸਾਰੀ ਉਭਰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਜਿਚ ਰਜਹ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਲਾਣ ਦ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ ਭਤ 

ਆਉਣ ਤ) ਜੀਿ ਜਭ ਿਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪੜਦਾ ਹ (ਜਹੜਾ ਇਸ ਦ ਬਾ ਦਾ) ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹ ਜਜਥ ਇਸ ਨੰੂ 

ਘੱੁ ਹਨਰਾ ਜਾਦਾ ਹ, ਜੀਿ ਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ (ਜਕ ਇਸ ਜਫਤਾ ਜਿਚੋਂ ਜਕਿੇਂ ਜਨਕਲਾਾਂ)। (ਸਾਰੀ ਉਭਰ 

ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਰਥ ਇਕੱਠ  ਕਰਦਾ ਜਰਹਾ, ਰ ਜਭ ਦ ਰਸਤ  ਨੰੂ) ਨਾਹ ਾਣੀ, ਨਾਹ ਲਪ, ਨਾਹ ਤੁਲਾਈ 

ਨਾ ਜਕਸ ਜਕਸਭ ਦਾ ਬਜਨ, ਨਾਹ ਠੰਢਾ ਾਣੀ, ਨਾਹ ਕਈ ਸਹਣਾ ਕੱੜਾ (ਇਹ ਸਾਰ ਦਾਰਥ ਭਤ ਨ  ਖਹ 

ਲ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਚ ਹੀ ਧਰ ਰਜਹ ਗ)।  



ਜਭਰਾਜ ਜੀਿ ਦ ਗਲ ਜਿਚ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦਾ) ਸੰਗਲ ਾ ਕ ਇਸ ਦ ਜਸਰ ਉਤ ਖਲਤਾ ਚਿਾਾਂ ਭਾਰਦਾ ਹ, 

(ਇਹਨਾਾਂ ਚਿਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਲਈ) ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੱਸਦਾ। (ਜਦੋਂ ਜਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਿਾਾਂ  ਰਹੀਆਾਂ 

ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ) ਉਸ ਿਲ  ਦ ਫੀਜ ਹ (ਜਸਭਰਨ ਸਿਾ ਆਜਦਕ ਦ ਫੀਜ) ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦ। ਤਦੋਂ ਛੁਤਾਾਂਦਾ 

ਹ, ਕੀਤ ਾਾਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਜਸਰ ਉਤ ਜਆ ਹ (ਜ ਲਜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)।  

ਹ ਬਾਈ! ਇਸ ਅਿੱਲ ਜਿਚਾਰ ਨੰੂ ਚਤ ਰੱਖ ਜਕ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਰ ਕਈ ਸਾਥੀ 

ਨਹੀਂ ਫਣਦਾ।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਜਹੜ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਭਰਦ ਹਨ ਤ ਿਰਾਗਿਾਨ ਹੁੰਦ ਹਨ ਉਹ (ਲਕ ਰਲਕ ਜਿਚ) 

ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਹਨ। ਜਹੜਾ ਬੀ ਜੀਿ ਸਾਧ ਸੰਗਜਤ ਜਿਚ ਜਭਲ ਕ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ ਤ 

ਿਰਾਗਿਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹ (ਉਹ ਆਦਰ ਾਾਂਦਾ ਹ)।  

ਰ ਜਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਨ  ਲੱੁਿ ਜਲਆ ਹ ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹ। (ਭਹ-ਪਾਥ ਜੀਿ ਸਾਰੀ 

ਉਭਰ) ਧੰਧਾ ਹੀ ਜੱਿਦ ਹਨ ਤ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦ ਹਨ।  

ਜਹੜਾ ਜੀਿ (ਸਾਰੀ ਉਭਰ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖੀ ਰਜਹੰਦਾ ਹ, ਤ ਕਦ (ਆਣ  ਭਨ ਦੀ) 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਉਸ ਦ ਿਾਸਤ ਸੰਸਾਰ (ਬਾਿ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਭਰ) ਇਕ ਸੁਨਾ ਹੀ ਫਜਣਆ ਜਰਹਾ 

(ਬਾਿ, ਉਸ ਨ  ਇਥੋਂ ਖੱਜਿਆ ਕੁਝ ਿੀ ਨਾਹ, ਜਜਿੇਂ ਭਨੱੁਖ ਸੁਨ  ਜਿਚ ਦੜ-ਬੱਜ ਤਾਾਂ ਕਰਦਾ ਹ ਰ ਜਾਗ ਆਉਣ 

ਤ ਉਸ ਦ ੱਲ  ਕੁਝ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਜਜਿੇਂ ਫਾਜ਼ੀਗਰ (ਤਭਾਸ਼ਾ ਜਿਖਾਾਂਦਾ ਹ, ਿਖਣ ਿਾਲਾ ਜੀਿ ਉਸ ਦ ਤਭਾਸ਼ 

ਜਿਚ ਰੁੱਝਾ ਰਜਹੰਦਾ ਹ, ਜਤਿੇਂ) ਕੂੜ ਭਹ ਦੀ ਠਗੀ ਹਈ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਬਿਕਣਾ ਜਿਚ  ਕ ਕੁਰਾਹ ਈ ਰਜਹੰਦੀ 

ਹ, (ਕੂੜੀ ਭਾਇਆ ਦਾ) ਭਾਣ ਕਰਦੀ ਹ।  

(ਰ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਕੀਹ ਿੱਸ?) ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ) ਸਹੀ ਰਸਤ ਤ ਾਣ ਿਾਲਾ ਹ, ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ 

ਜਿਚ ਜਿਆਕ ਹ ਕ) ਕਰਭ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਹੜ ਫੰਦ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਜਿਚ ਰੰਗ ਰਜਹੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ੂਰ ਗੁਰ ੂਨ  (ਭਾਇਆ ਦ 

ਭਹ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਜਲਆ ਹ, ਉਹ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ ਜਿਕ ਰਜਹੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਜਿਚ ਜੁੜ ਰਜਹੰਦ 

ਹਨ।4। 4।  

 


