
ਲ ਕੁ ॥ ਵਣੁ ਗੁਰ ੂਾਣੀ ਪਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਪਤ ਭਸਤੁ ॥ ਪਦਵ ੁਰਾਪਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ  ਗਲ 

ਜਗਤੁ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਵਣੁ-ਸਵਾ, ੁਆ, ਰਾਣ। ਭਸਤੁ-ਵੱਡੀ। ਪਦਵ-ੁਪਦਨ। ਦੁਇ-ਦਵੇਂ। ਪਦਵ ੁ ਦਾਇਆ-ਪਦਨ 

ਪਖਡਾਵਾ ਸ। ਰਾਪਤ ਦਾਈ-ਰਾਤ ਪਖਡਾਵੀ ਸ। ਗਲ-ਾਰਾ।  

ਅਰਥ:- ਰਾਣ (ਰੀਰਾਾਂ ਲਈ ਇਉਂ ਸਨ ਪਜਵੇਂ) ਗੁਰ ੂ(ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਤਭਾ ਲਈ) ਸ, ਾਣੀ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਪਉ 

ਸ ਅਤ ਧਰਤੀ (ਬ ਦੀ) ਵੱਡੀ ਭਾਾਂ ਸ। ਪਦਨ ਅਤ ਰਾਤ ਦਵੇਂ ਪਖਡਾਵਾ ਤ ਪਖਡਾਵੀ ਸਨ, ਾਰਾ ੰਾਰ ਖਡ 

ਪਰਸਾ ਸ, (ਬਾਵ, ੰਾਰ ਦ ਾਰ ਜੀਵ ਰਾਤ ਨੰੂ ਣ ਪਵਚ ਅਤ ਪਦਨ  ਕਾਰ-ਪਵਸਾਰ ਪਵਚ ਰਚ ਏ ਸਨ)।  

ਚੰਪਗਆਈਆ ਫੁਪਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭ ੁਸਦੂਪਰ ॥ ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੜ ਕ ਦੂਪਰ ॥ 

ਦਅਰਥ:-  ਵਾਚ-ਰਖਦਾ ਸ, (ਪਲਖ ਸਏ) ੜਹਦਾ ਸ। ਸਦੂਪਰ-ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਪਵਚ, ਅਕਾਲ 

ੁਰਖ ਦ ਦਰ ’ਤ। ਕਰਭੀ-ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਰ। ਕ-ਕਈ ਜੀਵ। ਨੜ-ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਨਜ਼ਦੀਕ।  

ਅਰਥ:- ਧਰਭਰਾਜ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਪਵਚ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਸਏ) ਚੰਗ ਤ ਭੰਦ ਕੰਭ ਪਵਚਾਰਦਾ ਸ। 

ਆ ਆਣ  (ਇਸਨਾਾਂ ਕੀਤ ਸਏ) ਕਰਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਨੜ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਅਤ 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤੋਂ ਦੂਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਪਜਨੀ ਨਾਭ ੁਪਧਆਇਆ ਗਏ ਭਕਪਤ ਘਾਪਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ  ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਪਲ ॥੧॥ 

ਦਅਰਥ:-  ਪਜਨੀ-ਪਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ। ਤ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ। ਪਧਆਇਆ-ਪਭਪਰਆ ਸ। ਭਕਪਤ-ਭਸ਼ੱਕਪਤ, 

ਪਭਸਨਤ, ਘਾਲ-ਕਭਾਈ। ਘਾਪਲ-ਘਾਲ ਕ, ਪਲੀ ਕਰ ਕ। ਭੁਖ ਉਜਲ -ਉੱਜਲ ਭੁਖ ਵਾਲ । ਕਤੀ-ਕਈ ਜੀਵ। 

ਛੁਟੀ-ਭੁਕਤ ਸ ਗਈ, ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਰਪਸਤ ਸ ਗਈ। ਨਾਪਲ-ਉਸਨਾਾਂ (ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ) ਦੀ ੰਗਤ ਪਵਚ।  

ਅਰਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਪਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਨਾਭ ਪਭਪਰਆ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਪਭਸਨਤ ਪਲੀ ਕਰ 

ਗਏ ਸਨ, (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ ’ਤ) ਉਸ ਉੱਜਲ ਭੁਖ ਵਾਲ  ਸਨ ਅਤ (ਸਰ ਬੀ) ਕਈ ਜੀਵ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ੰਗਪਤ ਪਵਚ (ਰਪਸ ਕ) (“ਕੂੜ ਦੀ ਾਪਲ” ਢਾਸ ਕ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਗਏ ਸਨ।1।  

ਬਾਵ:- ਇਸ ਜਗਤ ਇਕ ਰੰਗ-ਬੂਭੀ ਸ, ਪਜ ਪਵਚ ਜੀਵ ਪਖਲਾੜੀ ਆ ਆਣੀ ਖਡ ਖਡ ਰਸ ਸਨ। ਸਰਕ 

ਜੀਵ ਦੀ ੜਤਾਲ ਫੜ ਗਸੁ ਨਾਲ ਸ ਰਸੀ ਸ। ਜ ਪਨਰੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖਡ ਸੀ ਖਡ ਗਏ, ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਪਵੱਥ 

ਾਈ ਗਏ। ਰ ਪਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਪਭਰਨ ਦੀ ਖਡ ਖਡੀ, ਉਸ ਆਣੀ ਪਭਸਨਤ ਪਲੀ ਕਰ ਗਏ ਤ ਸਰ ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ 

ਨੰੂ ਇ ੁਚੱਜ ਰਾਸ ’ਤ ਾਾਂਦ ਸਏ ਆ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਪਵਚ ੁਰਖ਼ਰੂ ਸਏ।  

  


