
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ ਸਚੁ ਸਸਰੰਦਾ ਸਚਾ ਜਾਣੀਐ ਸਚੜਾ ਰਵਦਗਾਰ ॥ ਸਜਸਨ ਆੀਨ 
ਆੁ ਸਾਸਜਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਾਰ ॥ ਦੁਇ ੁੜ ਜਸੜ ਸਵਛਸੜਅਨੁ ਗੁਰ ਸਿਨੁ ਘਰੁ ਅੰਧਾਰ ॥ 
ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਸਸਰਸਜਅਨੁ ਅਸਹਸਨਸਸ ਚਲਤੁ ਵੀਚਾਰ ॥ ੧॥ ਸਚੜਾ ਸਾਸਹਿੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੜਾ ਦਸਹ 
ਸਆਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧੁ ਸਸਰਜੀ ਮਦਨੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਵਣਹਾਰ ॥ ਨਾਰੀ ੁਰਖ ਸਸਰਸਜਐ ਸਿਖੁ 
ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਸਆਰ ॥ ਖਾਣੀ ਿਾਣੀ ਤਰੀਆ ਦਸਹ ਜੀਆ ਆਧਾਰ ॥ ਕੁਦਰਸਤ ਤਖਤੁ 
ਰਚਾਇਆ ਸਸਚ ਸਨਿੜਣਹਾਰ ॥ ੨॥ ਆਵਾ ਗਵਣੁ ਸਸਰਸਜਆ ਤੂ ਸਥਰੁ ਕਰਣਹਾਰ ॥ ਜੰਮਣੁ  
ਮਰਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਿਸਧਕੁ ਜੀਉ ਸਿਕਾਰ ॥ ਭੂਡੜ ਨਾਮੁ ਸਵਸਾਸਰਆ ਿੂਡੜ ਸਕਆ ਸਤਸੁ ਚਾਰ 
॥ ਗੁਣ ਛਸਡ ਸਿਖੁ ਲਸਦਆ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਵਣਜਾਰ ॥੩॥ ਸਦੜ ਆਏ ਸਤਨਾ ਜਾਨੀਆ ਹੁਕਸਮ ਸਚ 
ਕਰਤਾਰ ॥ ਨਾਰੀ ੁਰਖ ਸਵਛੁੰਸਨਆ ਸਵਛੁਸੜਆ ਮਲਣਹਾਰ ॥ ਰੂੁ ਨ ਜਾਣ ਸਹਣੀਐ ਹੁਕਸਮ 
ਿਧੀ ਸਸਸਰ ਕਾਰ ॥ ਿਾਲਕ ਸਿਰਸਧ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤੜਸਨ ਹਤੁ ਸਆਰ ॥੪॥ ਨਉ ਦਰ ਠਾਕ ਹੁਕਸਮ 
ਸਚ ਹੰਸੁ ਗਇਆ ਗਣਾਰ ॥ ਸਾ ਧਨ ਛੁਟੀ ਮੁਠੀ ਝੂਸਠ ਸਵਧਣੀਆ ਸਮਰਤਕੜਾ ਅੰਙਨੜ ਿਾਰ ॥ 
ਸੁਰਸਤ ਮੁਈ ਮਰੁ ਮਾਈਏ ਮਹਲ ਰੁੰਨੀ ਦਰ ਿਾਰ ॥ ਰਵਹੁ ਕੰਤ ਮਹਲੀਹ ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਸਾਰ ॥੫॥ 

ਜਸਲ ਮਸਲ ਜਾਨੀ ਨਾਵਾਸਲਆ ਕਸੜ ਸਟ ਅੰਿਾਰ ॥ ਵਾਜ ਵਜ ਸਚੀ ਿਾਣੀਆ ੰਚ ਮੁਏ ਮਨੁ 
ਮਾਰ ॥ ਜਾਨੀ ਸਵਛੁੰਨੜ ਮਰਾ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਸਧਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰ ਸੁ ਜਾਣੀਐ ਸਰ 
ਸਚੜ ਹਸਤ ਸਆਰ ॥ ੬॥ ਤੁਸੀ ਰਵਹੁ ਰਵਣ ਆਈਹ ਝੂਸਠ ਮੁਠੀ ਸੰਸਾਰ ॥ ਹਉ ਮੁਠੜੀ ਧੰਧ 
ਧਾਵਣੀਆ ਸਸਰ ਛਸਡਅੜੀ ਸਵਧਣਕਾਰ ॥ ਘਸਰ ਘਸਰ ਕੰਤੁ ਮਹਲੀਆ ਰੂੜ ਹਸਤ ਸਆਰ ॥ ਮ 
ਸਰੁ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹਉ ਰਹਸਸਅੜੀ ਨਾਸਮ ਭਤਾਰ ॥੭॥ ਗੁਸਰ ਸਮਸਲਐ ਵਸੁ ਲਸਟਆ ਸਾ ਧਨ 
ਸਚੁ ਸੀਗਾਰ ॥ ਆਵਹੁ ਸਮਲਹੁ ਸਹਲੀਹ ਸਸਮਰਹੁ ਸਸਰਜਣਹਾਰ ॥ ਿਈਅਸਰ ਨਾਸਮ ਸੁਹਾਗਣੀ 
ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥ ਗਾਵਹੁ ਗੀਤੁ ਨ ਸਿਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਿਿਹਮ ਿੀਚਾਰ ॥੮॥੩॥ {ੰਨਾ 580-581} 

ਦਅਯਥ:- ਔੁ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ। ਥਯੰਦਾ—ਥਯਖਣਸਾਯ, ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਔਾ—ਦਾ-

ਥਥਯ। ਯਵਦਾਯ—ਾਰਣਸਾਯ। ਥਖਥਨ—ਥਖ (ਥਯਖਣਸਾਯ) ਨ। ਆੀਨ—{ਆਥ ਸੀ ਨ} ਆ ਸੀ। 

ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਅਰਐ—ਅਥਦਿਸ਼ਟ। ਦੁਇ ੁੜ—ਦਵੇਂ ੁੜ (ਧਯਤੀ ਤ ਆਏਾਸ਼)। ਥਵਕਥੜਅਨੁ—

ਉ ਨ  ਥਵਕੜ ਥਦਿੱਤ ਸਨ, ਉ ਨ  ਵਐ ਵਐ ਏਯ ਥਦਿੱਤ ਸਨ। ਯ ੁਅੰਧਾਯ—ੁਿੱ ਸਨਯਾ। ਥਯਥਖਅਨੁ—ਉ 

ਨ  ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ। ਅਥਸ—ਥਦਨ। ਥਨਥ—ਯਾਤ। ਔਰਤੁ—(ਖਤ-) ਤਭਾਸ਼ਾ।1।  

ਦਥਸ—ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਯਸਾਉ।  

ਥਯਖੀ—ਦਾ ਏੀਤੀ। ਭਦਨੀ—ਧਯਤੀ। ਥਯਥਖ—ਦਾ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਥਫਐੁ—ਜ਼ਥਸਯ। ਐਾਣੀ—ਖਤ-

ਉਤਿੱਤੀ ਦ ਔਾਯ ਵੀਰ  (ਅੰਡਖ, ਖਯਖ, ਤਖ, ਉਤਬੁਖ)। ਫਾਣੀ—ਖੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਰੀਆਾਂ। ਖੀਆ—ਖੀਵਾਾਂ 

ਨੰੂ। ਆਧਾਯ—ਆਯਾ। ਥਔ—ਦਾ-ਥਥਯ ਨਾਭ ਥਵਔ (ਖੜ ਏ)। ਥਨਫੜਣਸਾਯ—ਰਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, 

ਰਐਾ ਭੁਏਾਣ ਵਾਰਾ।2।  

ਆਵਾਵਣੁ—ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ। ਥਥਯ—ੁਦਾ ਏਾਇਭ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ। ਆਇ ਇਆ—ਖੰਥਭਆ ਤ ਭਯ 

ਥਆ। ਫਥਧਏੁ—(ਭਸ ਥਵਔ) ਫਿੱਗਾ ਸਇਆ। ਖੀਉ—ਖੀਵਾਤਭਾ। ਬੂਡੜ—ਬੜ ਨ। ਫੂਡੜ—ਡੁਿੱਫ ਸ ਦਾ। 

ਔਾਯ—ਔਾਯਾ, ਜ਼ਯ। ਵਣਖਾਯ—ਵਾਯੀ।3।  



ਖਾਨੀਆ—(ਯੀਯ ਦ ਾਥੀ) ਖੀਵਾਤਭਾ ਨੰੂ। ਸੁਏਥਭ—ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਸਣੀ—ੁੰਦਯੀ ਦਾ। ਥਥਯ—

ਥਯ ਉਤ।4।  

ਨਉ ਦਯ—ਨ  ਦਯਵਾਖ, ਨ  ਰਏਾਾਂ (ਭੂੰਸ, 2 ਏੰਨ, 2 ਨਾਾਾਂ, 2 ਅਿੱਐਾਾਂ, ੁਦਾ, ਥਰੰ)। ਠਾਏ—ਫੰਦ ਏੀਤ । 

ਸੰੁ—ਖੀਵਾਤਭਾ। ਣਾਯ—ਆਏਾਸ਼ ਥਵਔ। ਾ ਧਨ—ਇਤਿੀ, ਏਾਾਂਇਆਾਂ (ਖੀਵਾਤਭਾ ਦੀ ਇਤਿੀ)। ਕੁਟੀ—

ਇਏਿੱਰੀ ਯਥਸ ਈ। ਥਵਧਣੀਆ—{ਥਵ-ਧਣੀ} ਥਨਐਭੀ। ਥਭਯਤਏੜਾ—ਰਫ। ਅੰਓਨੜ—ਵਸੜ ਥਵਔ। 

ਭਾਈ—ਸ ਭਾ! ਭਯੁ—ਭਤ। ਭਸਰ—ਇਤਿੀ। ਦਯਫਾਯ—ਦਰੀਖਾਾਂ ਥਵਔ। ਾਯ—ਾਥਯ, ੰਬਾਰ ਏ, ਔਤ 

ਏਯ ਏ।5।  

ਖਥਰ—ਾਣੀ ਨਾਰ। ਭਥਰ—ਭਰ ਏ। ਖਾਨੀ—ਥਆਯ ੰਫੰਧੀਆਾਂ ਨ। ਥਟ—ਯਸ਼ਭ ਨਾਰ। ਅੰਫਾਯ—

ਅੰਫਥਯ, ਏਿੱੜ ਨਾਰ। ਏਥੜ—ਏਿੱੜ ਨਾਰ। ਔੀ ਫਾਣੀ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ, “ਯਾਭ ਨਾਭ 

ਥਤ ਸ”। ਵਾਖ ਵਖ—ਫਰ ਫਰ  ਖਾਣ ਰਿੱ । ੰਔ—(ਭਾਾਂ ਥਉ ਬਯਾ ਇਤਿੀ ੁਤਿ) ੰਫੰਧੀ। ਭੁ—ਗ਼ਭ 

ਨਾਰ ਭਇਆਾਂ ਵਯ ਸ । ਭਨੁ ਭਾਯ—ਭਨੁ ਭਾਥਯ, ਭਨ ਭਾਯ ਏ, ਗ਼ਭ ਐਾ ਏ।6।  

ਗੂਥਠ—ਏੂੜ ਭਸ ਨ। ਭੁਠੀ—ਰੁਿੱਥਟਆ ਸ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਧਾਵਣੀਆ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬਿੱਖ ਥਵਔ। ਧੰਧ—

ਭਾਇਆ ਦ ਆਸਯ ਥਵਔ। ਥਥਯ—ਥਯ ਨ , ਐਭ-ਿਬੂ ਨ। ਥਵਧਣ—{ਥਵ-ਧਣੀ} ਥਨਐਭੀ। ਥਵਧਣ ਏਾਯ—

ਥਨਐਭੀਆਾਂ ਵਾਰੀ ਏਾਯ। ਥਯ ਥਯ—ਸਯਏ ਦ ਥਸਯਦ ਥਵਔ। ਭਸਰੀਆ ਖੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ। ਯੂੜ—ੁੰਦਯ 

(ਿਬੂ) ਦ। ਸਥਤ—ਿਭ ਥਵਔ। ਸੁ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਯਸਥਅੜੀ—ਥਐੜੀ ਸਈ, 

ਿੰਨ। ਨਾਥਭ—ਨਾਭ ਥਵਔ (ਖੁੜ ਏ)।7।  

ੁਥਯ ਥਭਥਰ—ਖ ੁਯ ੂ ਥਭਰ । ਵੁ—ਏਾਾਂਇਆਾਂ। ਾ ਧਨ—ਖੀਵ-ਇਤਿੀ। ਫਈਅਥਯ—ਇਤਿੀ। 

ਨਾਥਭ—ਨਾਭ ਥਵਔ (ਖੁੜ ਏ)। ਥਫਯਸੜਾ—ਥਵਕੜਾ। ਫਿਸਭ ਫੀਔਾਯ—ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਥਵਔਾਯ। 

ੁਸਾਣੀ—{ਅਿੱਐਯ ‘’ ਦ ਨਾਰ ਦ ਰਾਾਂ ਸਨ—  ੋ ਤ   ੋੁ । ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਸਾਣੀ’ ਸ, ਇਥ 

‘ੁਸਾਣੀ’ ੜਹਨਾ ਸ}।8।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਥਨਸ਼ਔਾ ਏਯ ਥਏ ਖਤ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਉਸ ਦਾ-ਥਥਯ ਿਬੂ (ਖੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਥਖ ਦਾ-ਥਥਯ ਨ  ਆ ਸੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ 

(ਖਤ ਦ ਯੂ ਥਵਔ) ਯਟ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਉਸ ਅਥਦਿਸ਼ਟ ਸ ਤ ਫਅੰਤ ਸ।  

(ਧਯਤੀ ਤ ਆਏਾਸ਼ ਖਤ ਦ) ਦਵੇਂ ੁੜ ਖੜ ਏ (ਬਾਵ, ਖਤ-ਯਔਨਾ ਏਯ ਏ) ਉ ਿਬੂ ਨ  ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ 

ਦ ਭਸ ਥਵਔ ਪਾ ਏ ਆਣ  ਨਾਰੋਂ  ਥਵਕੜ ਥਦਿੱਤਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਿਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ ਥਏ ਖੀਵ ਭਸ ਥਵਔ ਪ ਏ 

ਿਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਫਠ  ਸਨ)। ੁਯੂ ਤੋਂ ਥਫਨਾ (ਖਤ ਥਵਔ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ) ੁਿੱ ਸਨਯਾ ਸ।  

ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਸੀ ੂਯਖ ਤ ਔੰਦਿਭਾ ਫਣਾ ਸਨ, (ੂਯਖ) ਥਦਨ ਵਰ  (ਔੰਦਿਭਾ) ਯਾਤ ਵਰ  (ਔਾਨਣ ਦੇਂਦਾ 

ਸ)। (ਸ ਬਾਈ!) ਔਤ ਯਿੱਐ ਥਏ ਿਬੂ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਇਸ ਖਤ-ਤਭਾਸ਼ਾ ਸ।1।  

ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ ਸੀ ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਬ ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਥਆਯ 

ਦੀ ਦਾਥਤ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਯਸਾਉ।  

ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਸੀ ਥਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ (ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਦੁਿੱਐ ਤ ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ। (ਖਤ ਥਵਔ) 

ਇਤਿੀਆਾਂ ਤ ਭਯਦ ਬੀ ਤੰੂ ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਜ਼ਥਸਯ ਦਾ ਭਸ ਤ ਥਆਯ ਬੀ ਤੰੂ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸ। 

ਖੀਵ-ਉਤਿੱਤੀ ਦੀਆਾਂ ਔਾਯ ਐਾਣੀਆਾਂ ਤ ਖੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਰੀਆਾਂ ਬੀ ਤਯੀਆਾਂ ਸੀ ਯਔੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ। ਬ 

ਖੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਸੀ ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਿਬੂ! ਇਸ ਾਯੀ ਯਔਨਾ (-ਯੂ) ਤਖ਼ਤ ਤੰੂ (ਆਣ  ਫਠਣ ਵਾਤ) 



ਫਣਾਇਆ ਸ, ਆਣ  ਦਾ-ਥਥਯ ਨਾਭ ਥਵਔ (ਖੜ ਏ ਖੀਵਾਾਂ ਦ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਰਐ ਬੀ) ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਭੁਏਾਣ ਵਾਰਾ 

ਸੈਂ।2।  

ਸ ਏਯਣਸਾਯ ਏਯਤਾਯ! (ਖੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਤੰੂ ਸੀ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਯ ਤੰੂ ਆ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ (ਤਨੰੂ ਇਸ ੜ ਥਵਆ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)। (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਏਾਯਨ) ਥਵਏਾਯਾਾਂ ਥਵਔ 

ਫਿੱਗਾ ਸਇਆ ਖੀਵ ਥਨਿੱਤ ਖੰਭਦਾ ਸ ਤ ਭਯਦਾ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਔਿੱਏਯ ਥਆ ਸੀ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। 

(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਔ ਪ) ਬੜ ਖੀਵ ਨ  (ਤਯਾ) ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਥਦਿੱਤਾ ਸ, ਭਸ ਥਵਔ ਡੁਿੱਫ ਸ ਦੀ ਏਈ ਸ਼ ਨਸੀਂ 

ਖਾਾਂਦੀ। ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਕਿੱਡ ਏ (ਥਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਜ਼ਥਸਯ ਇ ਖੀਵ ਨ  ਇਏਿੱਠਾ ਏਯ ਥਰਆ ਸ (ਖਤ ਥਵਔ ਆ ਏ ਾਯੀ 

ਉਭਯ) ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਣਖ ਏਯਦਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਖਦੋਂ ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਏਯਤਾਯ ਦ ਸੁਏਭ ਥਵਔ ਉਸਨਾਾਂ ਥਆਥਯਆਾਂ ਨੰੂ (ਇਥੋਂ ਏੂਔ ਏਯਨ ਦ) ਿੱਦ 

ਆਉਂਦ ਸਨ (ਖ ਇਥ ਇਏਿੱਠ  ਖੀਵਨ-ਥਨਯਫਾਸ ਏਯ ਯਸ ਸੁੰਦ ਸਨ) ਤਾਾਂ (ਇਏਿੱਠ  ਯਥਸਣ ਵਾਰ) ਇਤਿੀ ਭਯਦਾਾਂ 

ਦ ਥਵਕੜ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ (ਇ ਥਵਕੜ ਨੰੂ ਏਈ ਭਟ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)। ਥਵਕੁਥੜਆਾਂ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ 

ਭਰਣ ਦ ਭਯਥ ਸ। ਖਭਯਾਖ ਦ ਥਯ ਉਤ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁਏਭ ਥਵਔ ਸੀ (ਭਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਖੀਵਾਾਂ ਦ 

ਥਵਕੜ ਏਯਨ ਦੀ) ਥਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ੌਂੀ ਸਈ ਸ, ਏਈ ਖਭ ਥਏ ੁੰਦਯੀ ਦ ਯੂ ਦੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ 

(ਥਏ ਇ ੁੰਦਯੀ ਦੀ ਭਤ ਨਾਸ ਥਰਆਵਾਾਂ)। ਖਭ ਫਿੱਥਔਆਾਂ ਤ ਫੁਿੱਥਢਆਾਂ ਦੀ ਬੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦ। ਬ ਦਾ 

(ਆ ਥਵਔ ਦਾ) ਭਸ ਥਆਯ ਤੜ ਦੇਂਦ ਸਨ।4।  

ਖਦੋਂ ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁਏਭ ਥਵਔ (ਭਤ ਦਾ ਿੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਯੀਯ ਦ) ਨ  

ਦਯਵਾਜ਼ ਫੰਦ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਖੀਵਾਤਭਾ (ਥਏਤ) ਆਏਾਸ਼ ਥਵਔ ਔਰਾ ਖਾਾਂਦਾ ਸ। (ਥਖ ਇਤਿੀ ਦਾ ਤੀ ਭਯ 

ਖਾਾਂਦਾ ਸ) ਉਸ ਇਤਿੀ ਇਏਿੱਰੀ ਯਥਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਔ ਰੁਿੱਟੀ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਥਵਧਵਾ ਸ 

ਖਾਾਂਦੀ ਸ (ਉ ਦ ਤੀ ਦੀ) ਰਥ ਯ ਦ ਵਸੜ ਥਵਔ ਈ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਥਖ ਨੰੂ ਵਐ ਵਐ ਏ) ਉਸ ਇਤਿੀ 

ਦਰੀਖਾਾਂ ਥਵਔ ਫਠੀ ਯੋਂਦੀ ਸ (ਤ ਆਐਦੀ ਸ—) ਸ ਭਾ! ਇ ਭਤ (ਨੰੂ ਵਐ ਏ) ਭਯੀ ਅਏਰ ਥਟਏਾਣ  ਨਸੀਂ 

ਯਥਸ ਈ।  

ਸ ਿਬੂ-ਏੰਤ ਦੀ ਇਤਿੀ! (ਸ ਖੀਵ-ਇਤਿੀ! ਯੀਯ ਦ ਥਵਕੜ ਦਾ ਇਸ ਥਰਥਰਾ ਥਟਥਏਆ ਸੀ ਯਥਸਣਾ 

ਸ, ਥਏ ਨ  ਇਥ ਦਾ ਫਠ ਨਸੀਂ ਯਥਸਣਾ) ਤੁੀ ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਰਾਸ 

ਥਸਯਦ ਥਵਔ ੰਬਾਰ ਏ (ਿਬੂ-ਤੀ ਦ ਥਵਕੜ ਨੰੂ ਔਤ ਏਯ ਏ) ਵਯਾ-ਅਵਥਾ ਥਵਔ ਆ (ਤਦੋਂ ਸੀ ਖੀਵਨ 

ਪਰ ਸਵਾ)।  

ਾਏ-ੰਫੰਧੀ (ਭਯ ਿਾਣੀ ਦੀ ਰਥ ਨੰੂ) ਾਣੀ ਨਾਰ ਭਰ ਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਯਸ਼ਭ (ਆਥਦਏ) ਏਿੱੜ 

ਨਾਰ (ਰਟਦ ਸਨ)। (ਉ ਨੰੂ ਭਾਣਾਾਂ ਥਵਔ ਰ  ਖਾਣ ਵਾਤ) “ਯਾਭ ਨਾਭ ਥਤ ਸ” ਦ ਫਰ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਖਾਾਂਦ 

ਸਨ (ਭਾਾਂ, ਥਉ, ਬਯਾ, ੁਿੱਤਯ, ਇਤਿੀ ਆਥਦਏ) ਥਨਏਟੀ ੰਫੰਧੀ ਗ਼ਭ ਨਾਰ ਭੁਇਆਾਂ ਵਯ ਸ ਖਾਾਂਦ ਸਨ। 

(ਉ ਦੀ ਇਤਿੀ ਯੋਂਦੀ ਸ ਤ ਆਐਦੀ ਸ—) ਾਥੀ ਦ ਭਯਨ ਨਾਰ ਭੈਂ ਬੀ ਭਇਆ ਵਯੀ ਸ ਈ ਸਾਾਂ, ਸੁਣ 

ੰਾਯ ਥਵਔ ਭਯ ਖੀਊਣ ਨੰੂ ਥਪਟਏਾਯ ਸ।  

(ਯ ਇਸ ਭਸ ਤਾਾਂ ਜ਼ਯੂਯ ਦੁਐਦਾਈ ਸ, ਇਸ ਯੀਯਏ ਥਵਕੜ ਸਣ  ਸੀ ਸਨ, ਸਾਾਂ) ਖਸੜਾ ਖੀਵ ਦਾ-ਥਥਯ 

ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਥਆਯ ਥਵਔ ਿਭ ਥਵਔ ਥਟਏ ਏ ਖਤ ਥਵਔ ਥਏਯਤ-ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸੀ ਭਸ ਵਰੋਂ  

ਭਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਔ) ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਸ ਖੀਵ-ਇਤਿੀ! ਥਖਤਨਾ ਥਔਯ ੰਾਯ ਥਵਔ ਤੁਸਾਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਨ  ਠਿੱਥਆ ਸਇਆ ਸ, ਤੁੀ ਦੁਿੱਐੀ ਸੀ 



ਯਸੀਆਾਂ, (ਇਸੀ ਭਥਗਆ ਖਾਇਾ ਥਏ) ਤੁੀ ਦੁਿੱਐੀ ਸਣ ਵਾਤ ਸੀ ਖਤ ਥਵਔ ਆਈਆਾਂ ਸ।  

ਖਦ ਤਏ ਭੈਂ ਭਾਇਆ ਦ ਆਸਯ ਥਵਔ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬਿੱਖ ਥਵਔ ਠਿੱੀ ਖਾ ਯਸੀ ਸਾਾਂ, ਤਦ ਤਏ ਥਨਐਭੀਆਾਂ 

ਵਾਰੀ ਏਾਯ ਦ ਏਾਯਨ ਐਭ-ਿਬੂ ਨ  ਭਨੰੂ ਕਿੱਥਡਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਐਭ-ਿਬੂ ਤਾਾਂ ਸਯਏ ਖੀਵ-ਇਤਿੀ ਦ ਥਸਯਦ ਥਵਔ ਵਿੱ ਥਯਸਾ ਸ। ਉ ਦੀਆਾਂ ਅਰ ਇਤਿੀਆਾਂ ਉਸੀ ਸਨ ਖ 

ਉ ੁੰਦਯ ਿਬੂ ਦ ਥਆਯ ਥਵਔ ਿਭ ਥਵਔ ਭਨ ਯਥਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਥਖਤਨਾ ਥਔਯ ਭੈਂ ਦਾ-ਥਥਯ ਿਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦੀ ਸਾਾਂ ਉ ਖ਼ਭ ਦ ਨਾਭ ਥਵਔ ਖੁੜ ਯਥਸਣ ਦ 

ਏਾਯਨ ਭਯਾ ਤਨ ਭਨ ਥਐਥੜਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ।7।  

ਖ ੁਯ ੂਥਭਰ  ਤਾਾਂ ਖੀਵ-ਇਤਿੀ ਦੀ ਏਾਾਂਇਆਾਂ ਸੀ ਰਟ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਖੀਵ-ਇਤਿੀ ਦਾ-ਥਥਯ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ 

ਆਣਾ ਥੰਾਯ ਫਣਾ ਰੈਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਸਰੀਸ! (ਸ ਤ-ੰੀ!) ਆ, ਯਰ ਏ ਫਠੀ। ਯਰ ਏ ਥਯਖਣਸਾਯ ਦਾ ਥਭਯਨ ਏਯ। ਖਸੜੀ ਖੀਵ-

ਇਤਿੀ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਥਵਔ ਖੁੜਦੀ ਸ ਉਸ ੁਸਾ-ਬਾ ਵਾਰੀ ਸ ਖਾਾਂਦੀ ਸ, ਦਾ-ਥਥਯ ਿਬੂ ਉ ਦ ਖੀਵਨ ਨੰੂ 

ਸਣਾ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸ ਸਰੀਸ!) ਿਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਰਾਸ ਦ ੀਤ ਾਵ, ਿਬੂ 

ਦ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਥਸਯਦ ਥਵਔ ਵਾਉ, ਥਪਯ ਏਦ ਉ ਤੋਂ ਥਵਕੜਾ ਨਸੀਂ ਸਵਾ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਥਵਕੜ ਤਾਾਂ 

ਇਏ ਅਟਿੱਰ ਥਨਮਭ ਸ, ਇਸ ਸੁੰਦ ਸੀ ਯਥਸਣ  ਸਨ)।8।3।  

 


