
ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 
ਸਲਕ ਵਾਰਾਂ ਤ ਵਧੀਕ ॥ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਉਤੰਗੀ ਹਰੀ ਗਤਹਰੀ ਗੰਬੀਰੀ ॥ ਸਸੁਤਿ ਸੁਹੀਆ ਤਕਵ 
ਕਰੀ ਤਨਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥ ਗਚੁ ਤਜ ਲਗਾ ਤਗਿਵਿੀ ਸਖੀ ਧਉਲਹਰੀ ॥ ਸ ਬੀ ਢਹਦ ਤਡਠੁ 
ਭ ਭੁੰਧ ਨ ਗਰਫੁ ਥਣੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਤ—ਤੋਂ। ਰਕ ਵਾਯਾਾਂ ਤ ਵਧੀਕ—‘ਵਾਯਾਾਂ’ (ਵਵਚ ਦਯਜ ਸਣ) ਤੋਂ ਵਧ ਸ ਰਕ।  

ਰੀ ਗੁਯ ੂਗਰੰਥ ਾਵਸਫ ਵਵਚ ਕੁਰ 22 ਵਾਯਾਾਂ ਸਨ। ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਅਤ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾ 

ਾਵਸਫ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਯਚੀਆਾਂ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਵਸਰਾਾਂ ਵਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਦਾ ੰਗਰਵਸ ਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨ  

ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਯਾਗਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੁਣ ਵਾਰੀ ਤਯਤੀਫ ਵਦਿੱਤੀ, ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਸਯਕ ‘ਉੜੀ’ ਦ ਨਾਰ 

ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦ ਦ ਵਭਰਵੇਂ ਬਾਵ ਵਾਰ  ਸ਼ਰਕ ਦਯਜ ਕਯ ਵਦਿੱਤ। ਵਜਸੜ ਸ਼ਰਕ ਵਧ ਗ, ਉਸ ਵਤਗੁਯੂ ਜੀ ਨ  

ਰੀ ਗੁਯ ੂਗਰੰਥ ਾਵਸਫ ਜੀ ਦ ਅੈੀਯ ਵਵਚ ‘ਰਕ’ ਵਾਯਾਾਂ ਤ ਵਧੀਕ’ ਦ ਵਯ-ਰਖ ਸਠ ਦਯਜ ਕਯ ਵਦਿੱਤ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਤੰਗੀ—(aÄquzÀw—Lofty, high, tall) ਰੰਭੀ, ਰੰਭ ਕਿੱਦ ਵਾਰੀ। ਸਯੀ—

(pXs`—ਦੁਿੱਧ! pXwyDr—ਥਣ) ਥਣਾਾਂ ਵਾਰੀ, ਬਯ-ਜੁਆਨੀ ਤ ਅਿੱੜੀ ਸਈ। ਗਵਸਯੀ—ਡੂੰਘੀ, ਭਗਨ। 

ਗੰਬੀਯੀ—ਗੰਬੀਯ ੁਬਾਅ ਵਾਰੀ। ਗਵਸਯੀ ਗੰਬੀਯੀ—ਭਾਣ ਵਵਚ ਭਿੱਤੀ ਸਈ, ਭਤ ਚਾਰ ਵਾਰੀ। ੁੜੀ—

ੁੜੀ ਨੰੂ, ਿੱ ਨੰੂ। ੁਸੀਆ—ਨਭਕਾਯ। ਵਕਵ—ਵਕਵੇਂ? ਕਯੀ—ਕਯੀਂ, ਭੈਂ ਕਯਾਾਂ। ਥਣੀ—ਥਣੀਂ, ਥਣਾਾਂ ਦ 

ਕਾਯਨ, ਬਯਵੀਂ ਛਾਤੀ ਦ ਕਾਯਨ। ਗਚ—ੁਚੂਨ  ਦਾ ਰਤਯ। ਵਜ ਧਉਰਸਯੀ—ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਧਰਯਾਾਂ ਨੰੂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਿੱਕ 

ਭਸਰਾਾਂ ਨੰੂ। ਵਗੜਵੜੀ ਧਉਰਸਯੀ—ਸਾੜਾਾਂ ਵਯਗ ਿੱਕ ਭਸਿੱਰਾਾਂ ਨੰੂ! ਖੀ—ਸ ਖੀ! —ਉਸ (ਫਸੁ-

ਵਚਨ)। ਵਡਠੁ—ਵਡਿੱਠ  ਸਨ। ਭੁੰਧ—ਸ ਭੁੰਧ! (muÀDw—A young girl attractive by her 

youthful simplicity) ਸ ਬਰੀ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ! ਨ ਗਯਫੁ—ਅਸੰਕਾਯ ਨਾਸ ਕਯ। ਥਣੀ—ਥਣੀਂ, ਥਣਾਾਂ ਦ 

ਕਾਯਨ, ਜੁਆਨੀ ਦ ਕਾਯਨ।1।  

ਅਯਥ:-  ਉੱਚ ਰੰਭ ਕਿੱਦ ਵਾਰੀ, ਬਯ-ਜੁਆਨੀ ਤ ਅਿੱੜੀ ਸਈ, ਭਾਣ ਵਵਚ ਭਿੱਤੀ ਸਈ ਭਤ ਚਾਰ ਵਾਰੀ 

(ਆਣੀ ਸਰੀ ਨੰੂ ਆਖਦੀ ਸ—ਸ ਸਰੀ!) ਬਯਵੀਂ ਛਾਤੀ ਦ ਕਾਯਨ ਭਥੋਂ ਵਰਵਆ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। (ਦਿੱ,) 

ਭੈਂ (ਆਣੀ) ਿੱ ਨੰੂ ਨਭਕਾਯ ਵਕਵੇਂ ਕਯਾਾਂ? (ਭਿੱਥਾ ਵਕਵੇਂ ਟਕਾਾਂ?)। (ਅਗੋਂ ਸਰੀ ਉੱਤਯ ਦੇਂਦੀ ਸ—) ਸ 

ਸਰੀ! (ਇ) ਬਯਵੀਂ ਜੁਆਨੀ ਦ ਕਾਯਨ ਅਸੰਕਾਯ ਨਾ ਕਯ (ਇਸ ਜੁਆਨੀ ਜਾਾਂਵਦਆਾਂ ਵਚਯ ਨਸੀਂ ਰਿੱਗਣਾ। 

ਵਖ,) ਵਜਸੜ ਸਾੜਾਾਂ ਵਯਗ ਿੱਕ ਭਸਿੱਰਾਾਂ ਨੰੂ ਚੂਨ  ਦਾ ਰਤਯ ਰਿੱਗਾ ਸੁੰਦਾ ੀ, ਉਸ (ਿੱਕ ਭਸਿੱਰ) ਬੀ ਵਡਗਦ 

ਭੈਂ ਵਖ ਰ ਸਨ (ਤਯੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਤਾਾਂ ਕਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ)।1।  

ਸੁਤਣ ਭੁੰਧ ਹਰਣਾਖੀ ਗੂਿਾ ਵਣੁ ਅਾਰੁ ॥ ਤਹਲਾ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਤਣ ਕ ਤਾਂ ਕੀਚ ਵਾਾਰੁ ॥ ਦਹੀ 
ਤਦਚ ਦੁਰਜਨਾ ਤਭਤਰਾਂ ਕੂੰ ਜਕਾਰੁ ॥ ਤਜਤੁ ਦਹੀ ਸਜਣ ਤਭਲਤਨ ਲਹੁ ਭੁੰਧ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਦੀਜ 
ਸਜਣਾ ਸਾ ਹਸਣੁ ਸਾਰੁ ॥ ਤਤਸ ਸਉ ਨਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਤਜ ਤਦਸ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਨਹੀ ਇਵ 
ਕਤਰ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨਹਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਫਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਯਣਾਖੀ—(ਸਯਣ-ਅਖੀ) ਸਯਣ ਦੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਵਾਰੀ! ਸ ਸਣ  ਨਤਰਾਾਂ ਵਾਰੀ! ਭੁੰਧ—ਸ 

ਬਰੀ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ! ਗੂੜਾ—ਡੂੰਘਾ, ਬਦ-ਬਵਯਆ। ਅਾਯੁ—ਫਸੁਤ। ਵਣੁ—ਵਚਨ, ਫਰ। ਕੀਚ—ਕਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਦਸੀ—ਦੁਸਾਈ, ਯਿੱਫ ਦੀ ਦੁਸਾਈ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦੁਸਾਈ। ਵਦਚ—ਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ 

ਸ। ਦੁਯਜਨਾ—(ਕਾਭਾਵਦਕ) ਦੁਟਾਾਂ (ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਰਈ)। ਕੰੂ—ਦੀ ੈਾਤਯ। ਜਕਾਯ—ੁਰਬੂ ਦੀ ਜਕਾਯ, ਰਬੂ ਦੀ 



ਵਵਤ-ਾਰਾਸ। ਵਭਤਰਾਾਂ ਕੰੂ—ਬਰ  ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ੈਾਤਯ। ਵਜਤੁ ਦਸੀ—ਵਜ ਦੁਸਾਈ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਵਜ ਯਿੱਫੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਭਰਵਨ—ਵਭਰਦ ਸਨ। ਰਸੁ ਵੀਚਾਯੁ—(ਉ ਦੁਸਾਈ ਨੰੂ) ਭਨ ਵਵਚ ਵਾਈ 

ਯਿੱਖ। ਦੀਜ—ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸਣੁ—ੈੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ। ਉ—ਵਉ, ਨਾਰ। ਨ ਕੀਚਈ—

ਨਸੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਨਸੁ—ਵਆਯ, ਭਸ। ਵਜ—ਵਜਸੜਾ। ਚਰਣਸਾਯ—ੁਨਾਵੰਤ। ਇਵ ਕਵਯ—ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ, ਇ ਤਯੀਕ ਨਾਰ। ਵਵਟਸ—ੁਤੋਂ।2।  

ਅਯਥ:-  ਸ ੁੰਦਯ ਨਤਰਾਾਂ ਵਾਰੀ ਬਰੀ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ! (ਸ ਜਗਤ-ਯਚਨਾ ਵਵਚੋਂ ਸਣੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ!) 

ਭਯੀ ਇਕ ਫਸੁਤ ਡੂੰਘੀ ਬਤ ਦੀ ਗਿੱਰ ੁਣ। (ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ੈਯੀਦਣ ਰਿੱਗੀ, ਤਾਾਂ) ਵਸਰਾਾਂ (ਉ) ਚੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਯਖ ਕ ਤਦੋਂ ਉ ਦਾ ਵਾਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਤਦੋਂ ਉਸ ੈਯੀਦਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ)। ਸ ਬਰੀ ਜੁਆਨ 

ਕੁੜੀ! (ਕਾਭਾਵਦਕ ਵਵਕਾਯ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਵਯੀ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ) ਦੁਸ਼ਟਾਾਂ ਨੰੂ (ਅੰਦਯੋਂ ਕਿੱਢਣ ਰਈ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ) ਦੁਸਾਈ ਦੇਂਦ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਬਰ  ਗੁਣ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਅਰ ਵਭਿੱਤਯ ਸਨ, 

ਇਸਨਾਾਂ) ਵਭਿੱਤਯਾਾਂ ਦ ਾਥ ਦੀ ੈਾਤਯ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸ 

ਬਰੀ! ਵਜ ਦੁਸਾਈ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ ਇਸ ਿੱਜਣ ਵਭਰ  ਯਵਸਣ, (ਉ ਦੁਸਾਈ ਦੀ) ਵਵਚਾਯ ਨੰੂ (ਆਣ 

ਅੰਦਯ) ਾਾਂਬ ਯਿੱਖ। (ਇਸਨਾਾਂ) ਿੱਜਣਾਾਂ (ਦ ਵਭਰਾ) ਦੀ ੈਾਤਯ ਆਣਾ ਤਨ ਆਣਾ ਭਨ ਬਟ ਕਯ ਦਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਆਣ  ਭਨ ਅਤ ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਰਯਨਾ ਤੋਂ ਫਚ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ) (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਇਕ) 

ਅਵਜਸਾ (ਆਤਭਕ) ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਜ ਸਯ ਾਯੀਆਾਂ ੈੁਸ਼ੀਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਰਸ਼ਟ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਰੀ! (ਇਸ ਜਗਤ-ਾਯਾ) ਨਾਵੰਤ ਵਦਿੱ ਵਯਸਾ ਸ; ਇ ਨਾਰ ਭਸ ਨਸੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ (ਵਡ-ਬਾਗੀਆਾਂ ਨ) (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਬਤ ਨੰੂ) ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਵਝਆ ਸ ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਕ 

(ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ)।2।  

ਜ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਾਤਣ ਤਾਹੂ ੁਛੁ ਤਤਿੰਨਹ ਕਲ ॥ ਤਾਹੂ ਖਰ ਸੁਜਾਣ ਵੰਞਾ ਨਹੀ ਕਰੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 
1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਵਣ—ਾਣੀ। ਤਾਯ ੂਾਵਣ—ਾਣੀ ਦਾ ਤਾਯ ੂ (ਫਣਨਾ ਚਾਸੇਂ)। ਤਾਸ—ੂਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ। ਕਰ—

ਕਰਾ, ਸੁਨਯ, ਜਾਚ। ਵਤੜੰਨ੍੍ ਕਰ—ਤਯਨ ਦਾ ਸੁਨਯ, ਤਯਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਤਾਸ—ੂਉਸ (ਭਨੁਿੱਖ) ਸੀ। ਖਯ 

ੁਜਾਣ—ਅਰ ਵਆਣ। ਨੀ ਕਯੀ—ਨੀ ਕਯੀਂ, ਇਸਨਾਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਵਵਚੋਂ। ਵੰਞਾ—ਵੰਞਾਾਂ, ਭੈਂ ਰੰਘਦਾ ਸਾਾਂ, 

ਭੈਂ ਰੰਘ ਕਦਾ ਸਾਾਂ।3।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਜ ਤੰੂ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦ) ਾਣੀਆਾਂ ਦਾ ਤਾਯ ੂ(ਫਣਨਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸੈਂ), (ਤਾਾਂ ਤਯਨ ਦੀ ਜਾਚ) 

ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ ੁਿੱਛ (ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਵਚੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਸੀ 

ਅਰ ਵਆਣ  (ਤਾਯ ੂਸਨ, ਜ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀਆਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਘਦ 

ਸਨ)। ਭੈਂ (ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਗਵਤ ਵਵਚ ਸੀ) ਇਸਨਾਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘ ਕਦਾ ਸਾਾਂ।3।  

ਝਿ ਝਖਿ ਹਾਿ ਲਹਰੀ ਵਹਤਨ ਲਖਸਰੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਆਲਾਇ ਫਿ ਡੁਫਤਣ ਨਾਤਹ ਬਉ 
॥੪॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾੜ—ਸੜ੍। ਰਸਯੀ ਰਖਯੀ—(ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਰਿੱਖਾਾਂ ਸੀ ਰਵਸਯਾਾਂ। ਵਸਵਨ—ਵਵਸੰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ, ਚਿੱਰ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ। ਵਉ—ਾ। ਆਰਾਇ—ੁਕਾਯ ਕਯ। ਡੁਫਵਣ—ਡੁਫਣ ਵਵਚ। ਬਉ—ਡਯ, 

ੈਤਯਾ।4।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਵਚ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਝੜੀਆਾਂ (ਰਿੱਗੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ, ਵਵਕਾਯਾਾਂ 



ਦ) ਝਿੱਖੜ (ਝੁਿੱਰ ਯਸ ਸਨ, ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦ) ਸੜ੍ (ਆ ਯਸ ਸਨ, ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਰਿੱਖਾਾਂ ਸੀ ਵਠਿੱਰਾਾਂ  ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ। 

(ਜ ਤੰੂ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਫੜੀ ਨੰੂ ਫਚਾਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਤਾਾਂ) ਗੁਯ ੂਾ ੁਕਾਯ ਕਯ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਤਯੀ ਜੀਵਨ-

) ਫੜੀ ਦ (ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਵਚ) ਡੁਿੱਫ ਜਾਣ ਫਾਯ ਕਈ ੈਤਯਾ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਇਗਾ।4।  

ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕਸੀ ਹਈ ॥ ਸਾਲਕੁ ਤਭਤੁ ਨ ਰਤਹ ਕਈ ॥ ਬਾਈ ਫੰਧੀ ਹਤੁ  ਚੁਕਾਇਆ ॥ 
ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਤਣ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਰਕੁ—ਿੱਚਾ ੰਤ ਜ ਆ ਜ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾ, ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਦਿੱਣ ਵਾਰਾ। 

ਵਭਤੁ—ਵਭਿੱਤਯ। ਬਾਈ ਫੰਧੀ—ਬਯਾਵਾਾਂ ਨਫੰਧੀਆਾਂ (ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ਕ)। ਸਤੁ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਵਆਯ। 

ਚੁਕਾਇਆ—ਭੁਕਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸ। ਕਾਯਵਣ—ਦੀ ੈਾਤਯ, ਵਾਤ। ਦੀਨੁ—ਧਯਭ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਯਭਾਇਆ।5।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ (ਦੀ ਰੁਕਾਈ) ਅਜਫ ਨੀਵੇਂ ਾ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯਤਾ ਦਿੱਣ ਵਾਰਾ 

ਵਭਿੱਤਯ ਵਕਤ ਕਈ ਰਿੱਬਦਾ ਨਸੀਂ। ਬਯਾਵਾਾਂ ਨਫੰਧੀਆਾਂ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ਕ (ਭਨੁਿੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਵਆਯ 

(ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਭੁਕਾਈ ਫਠਾ ਸ) ਦੁਨੀਆ (ਦੀ ਭਾਇਆ) ਦੀ ੈਾਤਯ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਭਾਇਆ 

ਗੰਵਾਈ ਜਾ ਵਯਸਾ ਸ।5।  

ਹ ਹ ਕਤਰ ਕ ਤਹ ਕਰਤਨ ॥ ਗਲਹਾ ਤਟਤਨ ਤਸਰੁ ਖਹਤਨ ॥ ਨਾਉ ਲਤਨ ਅਰੁ ਕਰਤਨ ਸਭਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਫਤਲਹਾਰ ਜਾਇ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸ ਸ—ਸਾਇ ਸਾਇ। ਕਵਯ ਕ—ਆਖ ਆਖ ਕ। ਵਸ ਕਯਵਨ—‘ ’ ਕਯਦੀਆਾਂ ਸਨ। 

ਵਟਵਨ—ਵਿੱਟਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਖਸਵਨ—ਖੁੰਸਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਨਾਉ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ। ਰ ਵਨ—ਰੈਂਦ ਸਨ, 

ਰੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਅਯ—ੁਅਤ। ਭਾਇ—ਭਾਈ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਕਯਵਨ ਭਾਇ—ਭਾਈ ਕਯਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਕਯਦ 

ਸਨ, ਬਾਣਾ ਭੰਨਦ ਸਨ। ਜਾਇ—ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਨਕ ਜਾਇ—ਨਾਨਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਵਕ ਵਆਯ ਨਫੰਧੀ ਦ ਭਯਨ ਤ ਜ਼ਨਾਨੀਆਾਂ) ‘ਸਾਇ ਸਾਇ’ ਆਖ ਆਖ ਕ ‘ਇ ਇ’ 

ਕਯਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਭੂੰਸੋਂ ਆਖਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਆਣੀਆਾਂ) ਗਿੱਰ੍ਾਾਂ ਵਿੱਟਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਆਣ) ਵਯ (ਦ ਵਾਰ) 

ਖੁੰਸਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਇਸ ਫਸੁਤ ਸੀ ਭਾੜਾ ਕਯਭ ਸ)।  

ਸ ਬਾਈ! ਵਜਸੜ ਰਾਣੀ (ਅਵਜਸ ਦਭ ਦ ਭ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਅਤ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) 

ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭੰਨਦ ਸਨ, ਨਾਨਕ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਰ ਭਨ ਡੀਤਗ ਨ ਡਲੀ ਸੀਧ ਭਾਰਤਗ ਧਾਉ ॥ ਾਛ ਫਾਘੁ ਡਰਾਵਣ ਆਗ ਅਗਤਨ ਤਲਾਉ ॥ 
ਸਹਸ ਜੀਅਰਾ ਤਰ ਰਤਹ ਭਾ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਢੰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਛੁਟੀ ਹਤਰ ਰੀਤਭ 
ਤਸਉ ਸੰਗੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1410} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਡੀਵਗ—ਵਡੰਗ (ਯਤ) ਉੱਤ। ਨ ਡਰੀ—ਡਰਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ, ਬਟਕਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। 

ੀਧ ਭਾਯਵਗ—ਵਿੱਧ ਯਤ ਉੱਤ। ਧਾਉ—ਦੜ। ਾਛ—ਇ ਜਗਤ ਵਵਚ। ਫਾਘ—ੁਫਵਘਆੜ, (ਆਤਭਕ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ) ਫਵਘਆੜ, ਆਤਭਕ ਭਤ। ਡਯਾਵਣ—ਵਬਆਨਕ। ਆਗ—ਅਗਰ  ਆ ਯਸ ਭ 

ਵਵਚ, ਯਰਕ ਵਵਚ। ਅਗਵਨ ਤਰਾਉ—ਅਿੱਗ ਦਾ ਤਰਾਫ, ਜਠਯਾਗਨੀ ਦੀ ਘੰੁਭਣ-ਘਯੀ। ਸ—ਸਭ 

ਵਵਚ। ਜੀਅਯਾ—ਵਜੰਦ। ਵਯ ਯਵਸ—ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਭਾ ਕਉ—ਭਨੰੂ। ਅਵਯ—ੁ(ਕਈ) ਸਯ। 

ਗੁਯਭੁਵਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ। ਛੁਟੀ—ਫਚ ਕੀਦਾ ਸ। ਵਉ—ਨਾਰ। ੰਗ—ੁਾਥ, ਵਆਯ।7।  



ਅਯਥ:-  ਸ ਭਨ! (ਵਵਕਾਯਾਾਂ-ਬਯ) ਵਵੰਗ (ਜੀਵਨ-) ਯਤ ਉੱਤ ਨਸੀਂ ਬਟਕਦ ਵਪਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਸ ਭਨ! ਵਿੱਧ 

(ਜੀਵਨ-) ਯਾਸ ਉੱਤ ਦੜ। (ਵਵੰਗ ਯਤ ਤੁਵਯਆਾਂ) ਇ ਰਕ ਵਵਚ ਵਬਆਨਕ ਆਤਭਕ ਭਤ (ਆਤਭਕ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ) ਅਗਾਾਂਸ ਯਰਕ ਵਵਚ ਜਠਯਾਗਨੀ ਦੀ ਘੰੁਭਣ-ਘਯੀ (ਡਫ ਰੈਂਦੀ ਸ ਬਾਵ, ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਗਰ ਰੈਂਦਾ ਸ)। (ਵਵੰਗ ਯਤ ਤੁਵਯਆਾਂ ਸਯ ਵਰ  ਇਸ) ਵਜੰਦ ਸਭ ਵਵਚ ਈ ਯਵਸੰਦੀ ਸ। ਸ 

ਭਨ! (ਇ ਵਵੰਗ ਯਤ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਭਨੰੂ ਕਈ ਸਯ ਤਯੀਕਾ ਨਸੀਂ ੁਿੱਝਦਾ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ (ਸੀ ਇ ਵਵੰਗ ਯਤ ਤੋਂ) ਫਚ ਕੀਦਾ ਸ, ਅਤ ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਥ ਫਣ 

ਕਦਾ ਸ।7।  

ਫਾਘੁ ਭਰ ਭਨੁ ਭਾਰੀ ਤਜਸੁ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਹਇ ॥ ਆੁ ਛਾਣ ਹਤਰ ਤਭਲ ਫਹੁਤਿ ਨ 
ਭਰਣਾ ਹਇ ॥ ਕੀਚਤਿ ਹਾਥੁ ਨ ਫੂਡਈ ਕਾ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਉਫਰ ਗੁਰੁ 
ਸਰਵਰੁ ਸਚੀ ਾਤਲ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1410-1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਘ—ੁਫਵਘਆੜ, (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ) ਫਵਘਆੜ, ਆਤਭਕ ਭਤ। 

ਭਾਯੀ—ਵਿੱ ਵਵਚ ਕਯ ਕੀਦਾ ਸ। ਵਜ—ੁਵਜ (ਭਨੁਿੱਖ) ਨੰੂ। ਦੀਵਖਆ—ਵਿੱਵਖਆ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ 

ਨੰੂ, ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ। ਛਾਣ—ਯਖਦਾ ਸ। ਫਸੁਵੜ—ਭੁੜ। ਕੀਚਵੜ—ਵਚਿੱਕੜ ਵਵਚ। ਕਾ 

ਨਦਵਯ—ਇਕ ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਗਾਸ ਨਾਰ। ਵਨਸਾਵਰ—(ਯਭਾਤਭਾ) ਵਖਦਾ ਸ। ਗੁਯਭੁਵਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ 

ਣ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਖ। ਉਫਯ—ਫਚ ਵਨਕਰ। ਚੀ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ। ਾਵਰ—ਕੰਧ।8।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜ (ਭਨੁਿੱਖ) ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਵਿੱਵਖਆ (ਰਾਤ) ਸੁੰਦੀ ਸ, (ਉ ਦਾ) ਭਨ ਵਿੱ ਵਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ, (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ) ਫਵਘਆੜ ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ) ਆਣ 

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਯਖਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਭੁੜ ਉ ਨੰੂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ (ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ) ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਗਾਸ ਨਾਰ ਵਖਦਾ ਸ (ਇ ਵਾਤ ਉ ਦਾ) ਸਿੱਥ 

ਵਚਿੱਕੜ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਡੁਿੱਫਦਾ (ਉ ਦਾ ਭਨ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ)। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਣ ਵਾਰ  

ਭਨੁਿੱਖ (ਸੀ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਵਚਿੱਕੜ ਵਵਚ ਡੁਿੱਫਣੋਂ) ਫਚ ਵਨਕਰਦ ਸਨ। ਗੁਯ ੂਸੀ (ਨਾਭ ਦਾ) ਯਵਯ ਸ, ਗੁਯ ੂਸੀ 

ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਸ (ਜ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਵਚਿੱਕੜ ਵਵਚ ਵਰਿੱਫੜਨ ਤੋਂ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ)।8।  

ਅਗਤਨ ਭਰ ਜਲੁ ਲਤਿ ਲਹੁ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਤਨਤਧ ਜਲੁ ਨਾਤਹ ॥ ਜ ਨਤਭ ਭਰ ਬਰਭਾਈ ਜ ਲਖ 
ਕਰਭ ਕਭਾਤਹ ॥ ਜਭੁ ਜਾਗਾਤਤ ਨ ਲਗਈ ਜ ਚਲ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਲੁ ਅਭਰ ਦੁ 
ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਭਲ ਭਲਾਇ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਗਵਨ—ਅਿੱਗ। ਰ ਵੜ ਰਸੁ—ਰਿੱਬ ਰਵ। ਵਨਵਧ—ਯਵਯ, ਨਾਭ ਦਾ ਯਵਯ। ਜਨਵਭ ਭਯ—

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਵਵਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਬਯਭਾਈ—ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ਬਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਕਭਾਵਸ—ਕਭਾਾਂਦ 

ਯਵਸਣ (ਫਸੁ-ਵਚਨ)। ਜਾਗਾਵਤ—ਜਾਗਾਤੀ, ਭੂਰੀਆ। ਨ ਰਗਈ—(ਆਣਾ) ਵਾਯ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ। 

ਵਤਗੁਯ ਬਾਇ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ। ਅਭਯ ਦੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ।9।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਨਾਭ-) ਜਰ ਢੂੰਢ ਰ  (ਇ ਨਾਭ-ਜਰ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ) ਵਤਰਸ਼ਨਾ 

ਦੀ ਅਿੱਗ ਫੁਿੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਯ) ਗੁਯ ੂ(ਦੀ ਯਨ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਨਾਭ-ਯਵਯ ਦਾ ਇਸ ਜਰ ਵਭਰਦਾ ਨਸੀਂ। (ਇ 

ਜਰ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਭਨੁਿੱਖ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਵਵਚ ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਅਨਕਾਾਂ ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ਬਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ 

ਬਾਈ ਜ ਭਨੁਿੱਖ (ਨਾਭ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕ ਸਯ) ਰਿੱਖਾਾਂ ਕਯਭ ਕਭਾਾਂਦ ਯਵਸਣ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸ ਅੰਦਯਰੀ ਅਿੱਗ ਨਸੀਂ 

ਭਯਦੀ)। ਜ ਭਨੁਿੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਤੁਯਦਾ ਯਸ, ਤਾਾਂ ਜਭਯਾਜ ਭੂਰੀਆ (ਉ ਉਤ) ਆਣਾ ਵਾਯ ਨਸੀਂ 



ਕਯ ਕਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯੂ (ਭਨੁਿੱਖ) ਨੰੂ ਵਵਿੱਤਯ ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਦਯਜਾ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ, ਗੁਯ ੂ (ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ) 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।9।  

ਕਲਰ ਕਰੀ ਛਿੀ ਕਊਆ ਭਤਲ ਭਤਲ ਨਾਇ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਭਲਾ ਅਵਗਣੁੀ ਤਚੰਜੁ ਬਰੀ ਗੰਧੀ ਆਇ 
॥ ਸਰਵਰੁ ਹੰਤਸ ਨ ਜਾਤਣਆ ਕਾਗ ਕੁੰਖੀ ਸੰਤਗ ॥ ਸਾਕਤ ਤਸਉ ਸੀ ਰੀਤਤ ਹ ਫੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ 
ਰੰਤਗ ॥ ਸੰਤ ਸਬਾ ਜਕਾਰੁ ਕਤਰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਕਰਭ ਕਭਾਉ ॥ ਤਨਰਭਲੁ ਨਹਾਵਣੁ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ 
ਦਰੀਆਉ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯੀ—ਦੀ। ਭਵਰ ਭਵਰ—ਭਰ ਭਰ ਕ ਫੜ ਸ਼ਕ ਨਾਰ। ਕਊਆ—(ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਖ ਨਾਰ) 

ਕਾਰ  ਸ ਭਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ। ਨਾਇ—ਨ੍ਾਉਂਦਾ ਸ। ਅਵਗੁਣੀ—ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਨਾਰ। ਗੰਧੀ—ਫਦਫੂ ਨਾਰ। 

ਆਇ—ਆ ਕ। ਸੰਵ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ-) ਸੰ ਨ। ਕੁੰਖੀ—ਬੜ ੰਛੀ। ੰਵਗ—ਨਾਰ। 

ਾਕਤ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਟੁਿੱਟਾ ਸਇਆ ਭਨੁਿੱਖ। ਵਗਆਨੀ—ਸ ਵਗਆਨਵਾਨ! ਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ 

ਵਾਰ ! ਯੰਵਗ—(ਰਬੂ ਦ ਵਆਯ-) ਯੰਗ ਵਵਚ। ੰਤ ਬਾ—ਾਧ-ੰਗਵਤ ਵਵਚ। ਜਕਾਯੁ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ। ਗੁਯਭੁਵਖ ਕਯਭ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰ  ਕਯਭ। ਵਨਯਭਰੁ—ਵਵਿੱਤਯ। ਨ੍੍ਾਵਣੁ—

ਇਸ਼ਨਾਨ।10।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਖ ਨਾਰ) ਕਾਰ  ਸ ਭਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦ) ਕਿੱਰਯ ਦੀ ਛਿੱੜੀ 

ਵਵਚ ਫੜ ਸ਼ਕ ਨਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਇ ਕਯਕ ਉ ਦਾ) ਭਨ (ਉ ਦਾ) ਤਨ ਵਵਕਾਯਾਾਂ (ਦੀ 

ਭਰ) ਨਾਰ ਭਰਾ ਸਇਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਵਜਵੇਂ ਕਾਾਂ ਦੀ) ਚੁੰਝ ਗੰਦ ਨਾਰ ਸੀ ਬਯੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ (ਵਤਵੇਂ ਵਵਕਾਯੀ ਭਨੁਿੱਖ 

ਦਾ ਭੂੰਸ ਬੀ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਕ ਗੰਦ ਨਾਰ ਸੀ ਬਵਯਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ)। ਸ ਬਾਈ! ਬੜ ੰਛੀ ਕਾਵਾਾਂ ਦੀ ੰਗਵਤ ਵਵਚ 

(ਵਵਕਾਯੀ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ੁਸਫਤ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ-) ਸੰ ਨ  (ਗੁਯ-ੂ) ਯਵਯ (ਦੀ ਕਦਯ) ਨਾਸ 

ਭਝੀ। ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਟੁਿੱਟ ਸ ਭਨੁਿੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਜੜੀ ਸਈ ਰੀਤ ਇਸ ਵਜਸੀ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ 

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਸਾਰ ਕਯਨ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਭਨੁਿੱਖ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ ਵਵਚ ਵਟਕ ਕ (ਜੀਵਨ-ਯਾਸ 

ਨੰੂ) ਭਝ। ਾਧ ੰਗਵਤ ਵਵਚ ਵਟਕ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਵਯਆ ਕਯ, ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਿੱਖਣ 

ਵਾਰ  ਕਯਭ ਕਭਾਇਆ ਕਯ—ਇਸੀ ਸ ਵਵਿੱਤਯ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਸੀ ਤੀਯਥ ਸ ਗੁਯ ੂਸੀ ਦਯੀਆਉ 

ਸ (ਗੁਯ ੂਵਵਚ ਚੁਿੱਬੀ ਰਾਈ ਯਿੱਖਣੀ ਸੀ ਵਵਿੱਤਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ)।10।  

ਜਨਭ ਕਾ ਪਲੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਤਰ ਬਗਤਤ ਨ ਬਾਉ ॥ ਧਾ ਖਾਧਾ ਫਾਤਦ ਹ ਜਾਂ ਭਤਨ ਦੂਜਾ ਬਾਉ 
॥ ਵਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਝੂਠੁ ਹ ਭੁਤਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਤਹ ਤੂ ਹਰੁ ਹਉਭ ਆਵਉ ਜਾਉ 
॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਨਭ ਕਾ—ਜੰਭ ਦਾ, ਭਨੁਿੱਖਾ ਜਨਭ ਸਾਰ ਕੀਤ ਦਾ। ਗਣੀ—ਗਣੀਂ, ਭੈਂ ਵਗਣਾਾਂ। ਵਕਆ 

ਗਣੀ—ਭੈਂ ਕੀਸ ਵਗਣਾਾਂ? ਭੈਂ ਕੀਸ ਦਿੱਾਾਂ? ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਬਾਉ—ਰਭ, ਵਆਯ। ਧਾ—ਵਸਵਨਆ ਸਇਆ। 

ਫਾਵਦ—ਵਵਅਯਥ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਦੂਜਾ ਬਾਉ—ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਦਾ ਰਭ। ਝੂਠੁ—ਨਾਵੰਤ 

ਜਗਤ। ਭੁਵਖ—ਭੂੰਸ ਨਾਰ। ਆਰਾਉ—ਆਰਾ, ਫਰ। ਰਾਵਸ—ਰਾਵਸਆ ਕਯ। ਆਵਉ ਜਾਉ—ਆਉਣਾ 

ਜਾਣਾ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ।11।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਜਦ ਤਕ (ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨਸੀਂ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਭ ਨਸੀਂ, 

ਤਦ ਤਕ ਉ ਦ ਭਨੁਿੱਖਾ ਜਨਭ ਸਾਰ ਕੀਤ ਦਾ ਕਈ ਬੀ ਰਾਬ ਨਸੀਂ। ਜਦ ਤਕ (ਭਨੁਿੱਖ ਦ) ਭਨ ਵਵਚ 

ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਸਯ ਭਸ ਵਆਯ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਤਦ ਤਕ ਉ ਦਾ ਵਸਵਨਆ (ਕੀਭਤੀ ਕਿੱੜਾ ਉ 



ਦਾ) ਖਾਧਾ ਸਇਆ (ਕੀਭਤੀ ਬਜਨ ਬ) ਵਵਅਯਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ) ਨਾਵੰਤ ਜਗਤ ਨੰੂ ਸੀ ਤਿੱਕ ਵਵਚ 

ਯਿੱਖਦਾ ਸ, ਨਾਵੰਤ ਜਗਤ ਨੰੂ ਸੀ ਕੰਨਾਾਂ ਵਵਚ ਵਾਈ ਯਿੱਖਦਾ ਸ, ਨਾਵੰਤ ਜਗਤ ਦੀਆਾਂ ਗਿੱਰਾਾਂ ਸੀ ਭੂੰਸ ਨਾਰ 

ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਤੰੂ (ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਸੁ। (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕ) ਸਯ (ਾਯਾ 

ਉੱਦਭ) ਸਉਭ ਦ ਕਾਯਨ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਦਾ ਸ।11।  

ਹਤਨ ਤਵਰਲ ਨਾਹੀ ਘਣ ਪਲ ਪਕਿੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਵਨ—ਸਨ (ਫਸ-ੁਵਚਨ)। ਘਣ—ਫਸੁਤ। ਪਰ—ਵਵਖਾਵ ਦ ਕੰਭ। ਪਕੜੁ—ਗੰਦਾ ਭੰਦਾ ਫਰ। 

ੰਾਯੁ—ਜਗਤ।12।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਖ) ਕਈ ਵਵਯਰ  ਵਵਯਰ  ਸਨ, ਫਸੁਤ 

ਨਸੀਂ ਸਨ। (ਆਭ ਤਯ ਤ) ਜਗਤ ਵਵਖਾਵ ਦ ਕੰਭ ਸੀ (ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਨੀਵਾਾਂ ਕਯਨ 

ਵਾਰਾ ਫਰ ਸੀ (ਫਰਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ)।12।  

ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤੁਤਰ ਭਰ ਜੀਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਣੁ ॥ ਚਟ ਸਤੀ ਜ ਭਰ ਲਗੀ ਸਾ ਰਵਾਣੁ ॥ ਤਜਸ ਨ 
ਲਾ ਤਤਸੁ ਲਗ ਲਗੀ ਤਾ ਰਵਾਣੁ ॥ ਤਰਭ ਕਾਭੁ ਨ ਤਨਕਲ ਲਾਇਆ ਤਤਤਨ ਸੁਜਾਤਣ ॥ ੧੩॥ 
{ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤੁਵਯ—(qur—speed. qurÀw:--quryxÀwÁCiq) ਤੁਯਤ, ਛਤੀ ਸੀ। ਭਯ—ਆਾ-

ਬਾਵ ਵਰੋਂ  ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਜੀਵਣ ਤਾਣੁ—(ੁਆਯਥ ਦ) ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਯ। ਤੀ—ਨਾਰ। ਰਗੀ—ਰਿੱਗੀ ਸਈ 

ਚਟ। ਵਜ ਨ—(ੰਫੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ੁ ਦਾ  ੁੁ ਉੱਡ ਵਗਆ ਸ)। ਤਾ—ਤਾਾਂ, ਤਦੋਂ। ਯਵਾਣੁ—

(ਰਬੂ-ਦਯ ਤ) ਕਫੂਰ। ਕਾਭੁ—ਤੀਯ। ਵਯਭ ਕਾਭ—ੁਰਭ ਦਾ ਤੀਯ। ਵਤਵਨ—ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। 

ੁਜਾਵਣ—ਵਆਣ  (ਰਬੂ) ਨ। ਵਤਵਨ ੁਜਾਵਣ—ਉ ਵਆਣ  (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ।13।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! (ਵਜ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਰਭ ਦੀ ਚਟ) ਰਿੱਗਦੀ ਸ (ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ) ਤੁਯਤ ਆਾ-ਬਾਵ 

ਵਰੋਂ  ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ੁਆਯਥ ੈਤਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ), (ਉ ਦ ਅੰਦਯ ੁਆਯਥ ਦ) ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦਾ। ਸ ਬਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ) ਚਟ ਨਾਰ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਰੋਂ  ਭਯ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਕਫੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਉਸੀ ਰਿੱਗੀ ਸਈ ਚਟ (ਰਬੂ-ਦਯ ਤ) ਯਵਾਨ ਸੁੰਦੀ 

ਸ। ਯ ਸ ਬਾਈ! (ਇਸ ਰਭ ਦੀ ਚਟ) ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਸੀ ਰਿੱਗਦੀ ਸ ਵਜ ਨੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਆ) ਰਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਟ ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਰਿੱਗਦੀ ਸ) ਤਦੋਂ ਸੀ ਇਸ ਰਿੱਗੀ ਸਈ (ਚਟ) ਕਫੂਰ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਪਰ ਸੁੰਦੀ 

ਸ)। ਸ ਬਾਈ! ਉ ਵਆਣ  (ਤੀਯੰਦਾਜ਼-ਰਬੂ) ਨ  (ਵਜ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਰਭ ਦਾ ਤੀਯ) ਵਵੰਨ੍ ਵਦਿੱਤਾ; 

(ਉ ਵਸਯਦ ਵਵਚੋਂ ਇਸ) ਰਭ ਦਾ ਤੀਯ ਵਪਯ ਨਸੀਂ ਵਨਕਰਦਾ।13।  

ਬਾਂਡਾ ਧਵ ਕਉਣੁ ਤਜ ਕਚਾ ਸਾਤਜਆ ॥ ਧਾਤੂ ੰਤਜ ਰਲਾਇ ਕੂਿਾ ਾਤਜਆ ॥ ਬਾਂਡਾ ਆਣਗੁ ਰਾਤਸ 
ਜਾਂ ਤਤਸੁ ਬਾਵਸੀ ॥ ਰਭ ਜਤਤ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਾਾਂਡਾ—ਯੀਯ-ਬਾਾਂਡਾ। ਧਵ ਕਉਣੁ—ਕਣ ਧ ਕਦਾ ਸ? ਕਣ ੁਿੱਧ ਵਵਿੱਤਯ ਕਯ ਕਦਾ ਸ? 

ਕਈ ਵਵਿੱਤਯ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ। ਵਜ—ਵਜਸੜਾ ਯੀਯ-ਬਾਾਂਡਾ। ਕਚਾ—ਕਿੱਚਾ। ਕਚਾ ਬਾਾਂਡਾ—ਕਿੱਚਾ ਘੜਾ 

(ਕਿੱਚ ਘੜ ਨੰੂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਵਤਆਾਂ ਉ ਦੀ ਵਭਿੱਟੀ ਖੁਯ ਖੁਯ ਕ ਬਾਾਂਡ ਨੰੂ ਵਚਿੱਕੜ ਨਾਰ ਵਰਫੜੀ ਜਾਇਗੀ। ਯੀਯ 

ਕਿੱਚਾ ਬਾਾਂਡਾ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਵਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰਿੱਗਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਵਦਕ ਨਾਰ ਇਸ 



ਵਚਿੱਕੜ ਉਤਯ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)। ਧਾਤੂ ੰਵਜ—(ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਵਭਿੱਟੀ, ਅਿੱਗ, ਆਕਾਸ਼,) ੰਜ ਤਿੱਤ। ਕੂੜਾ 

ਾਵਜਆ—ਨਾਵੰਤ ਵਖਡਣਾ ਵਜਸਾ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸ। ਆਣਗ—ੁਵਰਆਵਗਾ। ਆਣਗੁ ਯਾਵ—(ਗੁਯ)ੂ 

ੁਿੱਧ-ਵਵਿੱਤਯ ਕਯ ਦਵਗਾ। ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਵਤ—ੁਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੰੂ। ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। ਵਾਜਾ—ਯਿੱਫੀ 

ਜਵਤ ਦਾ ਵਾਜਾ। ਵਾਵੀ—ਵਜਾਇਗਾ।14।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਵਦਕ ਨਾਰ) ਕਈ ਬੀ ਭਨੁਿੱਖ ਯੀਯ ਘੜ ਨੰੂ ਵਵਿੱਤਯ ਨਸੀਂ ਕਯ 

ਕਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਫਣਾਇਆ ਸੀ ਅਵਜਸਾ ਸ ਵਕ ਇ ਨੰੂ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਵਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰਿੱਗਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। 

(ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਵਭਿੱਟੀ, ਅਿੱਗ, ਆਕਾਸ਼) ੰਜ ਤਿੱਤ ਇਕਿੱਠ  ਕਯ ਕ ਇਸ ਯੀਯ-ਬਾਾਂਡਾ ਇਕ ਨਾਵੰਤ ਵਖਡਣਾ 

ਵਜਸਾ ਫਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸ।  

ਸਾਾਂ, ਸ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸੁੰਦੀ ਸ (ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਵਭਰਦਾ ਸ, ਗੁਯੂ ਭਨੁਿੱਖ ਦ) ਯੀਯ-ਬਾਾਂਡ 

ਨੰੂ ਵਵਿੱਤਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਗੁਯ ੂਭਨੁਿੱਖ ਦ ਅੰਦਯ) ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯਿੱਫੀ ਜਵਤ ਜਗਾ ਕ (ਯਿੱਫੀ ਜਵਤ ਦਾ) ਵਾਜਾ 

ਵਜਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਯਿੱਫੀ ਜਵਤ ਦਾ ਯਿੱਫੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰਫਰ ਰਬਾਵ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਵਕ ਭਨੁਿੱਖ ਦ 

ਅੰਦਯ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਯਰਾ ੁਵਣਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸ਼ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ ਵਕ ਕੁਕਯਭਾਾਂ ਦਾ 

ਕਈ ਵਚਿੱਕੜ ਵਖਰਾਯ ਕਣ)।14।  

ਭਨਹੁ ਤਜ ਅੰਧ ਘੂ ਕਤਹਆ ਤਫਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ॥ ਭਤਨ ਅੰਧ ਊਂਧ ਕਵਲ ਤਦਸਤਨ ਖਰ ਕਰੂ ॥ 
ਇਤਕ ਕਤਹ ਜਾਣਤਨ ਕਤਹਆ ਫੁਝਤਨ ਤ ਨਰ ਸੁਘਿ ਸਰੂ ॥ ਇਕਨਾ ਨਾਦੁ ਨ ਫਦੁ  ਨ ਗੀਅ ਰਸੁ 
ਰਸੁ ਕਸੁ ਨ ਜਾਣੰਤਤ ॥ ਇਕਨਾ ਤਸਤਧ ਨ ਫੁਤਧ ਨ ਅਕਤਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਬਉ ਨ ਲਹੰਤਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤ ਨਰ ਅਸਤਲ ਖਰ ਤਜ ਤਫਨੁ ਗੁਣ ਗਰਫੁ ਕਰੰਤ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜ—ਜਸੜ ਭਨੁਿੱਖ। ਅੰਧ ਘੂ—ਘੁਿੱ ਅੰਨ੍ , ਫਸੁਤ ਸੀ ਭੂਯਖ। ਵਫਯਦੁ—(ਇਨਾਨੀ) ਯਜ਼। 

ਕਵਸਆ—ਦਿੱਵਆਾਂ ਬੀ, ਕਵਸਆਾਂ, ਆਵਖਆਾਂ ਬੀ। ਭਵਨ ਅੰਧ—ਅੰਨ੍  ਭਨ ਦ ਕਾਯਨ। ਊਂਧ ਕਵਰ—ਉਰਟ ਸ 

(ਵਸਯਦ-) ਕੰਵਰ ਦ ਕਾਯਨ। ਖਯ ਕਯੂ—ਫਸੁਤ ਕਝ। ਕਵਸ ਜਾਣਵਨ—ਗਿੱਰ ਕਯਨੀ ਜਾਣਦ ਸਨ। ੁਘੜ—

ੁ-ਘੜ, ੁਚਿੱਜ। ਨਾਦ ਯੁ—ਨਾਦ ਦਾ ਯ। ਫਦ ਯੁ—ਗੀਤ ਦਾ ਯ। ਯੁ ਕ—ੁਕਰਾ ਯ। ਵਵਧ—

ਵਿੱਧੀ। ਫੁਵਧ—ਅਕਰ। ਯ—ਾਯ, ਭਝ। ਬਉ—ਬਤ। ਅਖਯ ਕਾ ਬਉ—ੜ੍ਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਅਵਰ ਖਯ—

ਵਨਯ ਖਤ (ੈਯ—ਖਤਾ)। ਵਜ—ਵਜਸੜ ਭਨੁਿੱਖ। ਗਯਫੁ—ਅਸੰਕਾਯ।15।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜਸੜ ਭਨੁਿੱਖ ਭਨੋਂ  ਘੁਿੱ ਅੰਨ੍  ਸਨ (ੁਿੱਜ ਕ ਭੂਯਖ ਸਨ) ਉਸ ਦਿੱਵਆਾਂ ਬੀ (ਇਨਾਨੀ) ਯਜ਼ 

ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ। ਭਨ ਅੰਨ੍ਾ ਸਣ ਕਯਕ, ਵਸਯਦਾ ਕਵਰ (ਧਯਭ ਵਰੋਂ) ਉਰਵਟਆ ਸਇਆ ਸਣ ਦ ਕਾਯਨ ਉਸ 

ਫੰਦ ਫਸੁਤ ਕਝ (ਕਝ ਜੀਵਨ ਵਾਰ) ਰਿੱਗਦ ਸਨ। ਕਈ ਭਨੁਿੱਖ  ਸੁੰਦ ਸਨ ਜ (ਆ) ਗਿੱਰ ਕਯਨੀ ਬੀ 

ਜਾਣਦ ਸਨ, ਤ, ਵਕ ਦੀ ਆਖੀ ਬੀ ਭਝਦ ਸਨ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ੁਚਿੱਜ ਤ ਸਣ  ਜਾਦ ਸਨ।  

ਕਈ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਜਗੀਆਾਂ ਦ ਨਾਦ ਦਾ ਯ, ਨਾਸ ਵਦ ਦਾ ਸ਼ਕ, ਨਾਸ ਯਾਗ ਦੀ ਵਖਿੱਚ—ਵਕ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ 

ਕਭਰ ਉਨਯ ਵਿੱਰ ਯੁਚੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਨਾਸ (ਵਵਚਾਯ ਵਵਚ) ਪਰਤਾ, ਨਾਸ ੁਚਿੱਜੀ ਫੁਿੱਧੀ, ਨਾਸ ਅਕਰ ਦੀ ਾਯ ਸ, 

ਤ, ਇਕ ਅਿੱਖਯ ਬੀ ੜ੍ਨਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ (ਵਪਯ ਬੀ, ਆਕੜ ਸੀ ਆਕੜ ਵਵਖਾਰਦ ਸਨ)। ਸ ਨਾਨਕ! ਵਜਨ੍ਾਾਂ 

ਵਵਚ ਕਈ ਗੁਣ ਨਾਸ ਸਵ, ਤ, ਅਸੰਕਾਯ ਕਯੀ ਜਾਣ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਵਨਯ ਖਤ ਸਨ।15।  

ਨਟ:-  ਇਸ ਸ਼ਰਕ ‘ਾਯਗ ਕੀ ਵਾਯ’ ਦੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 32 ਦ ਨਾਰ ਥੜਾ ਵਜਸਾ ਯਕ ਯਿੱਖ ਕ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਕ ਸ। 

ਵਖ ਪਾ 1246 (ਭੂਰ)।  



ਸ ਫਰਹਭਣੁ ਜ ਤਫੰਦ ਫਰਹਭੁ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਕਭਾਵ ਕਰਭੁ ॥ ਸੀਲ ਸੰਤਖ ਕਾ ਰਖ ਧਰਭੁ ॥ 
ਫੰਧਨ ਤਿ ਹਵ ਭੁਕਤੁ ॥ ਸਈ ਫਰਹਭਣੁ ੂਜਣ ਜੁਗਤੁ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਫੰਦ—(ivdੁੇਸ੍—to know) ਜਾਣਦਾ ਸ, ਜਾਣ-ਛਾਣ ਦਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਫਰਸਭੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ੰਜਭ—ੁਇੰਵਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਵਵਚ ਯਿੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ। ੀਰ—ਚੰਗਾ ਵਭਿੱਠਾ ੁਬਾਉ। 

ੰਤਖ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਵਰੋਂ  ਵਤਰਤੀ। ਯਖ—ਯਿੱਖਦਾ ਸ, ਵਨਫਾਸੁੰਦਾ ਸ। ਫੰਧਨ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 

ਦੀਆਾਂ ਪਾਸੀਆਾਂ। ਭੁਕਤੁ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ੂਜਣ ਜੁਗਤੁ—ੂਜਣ ਦ ਰਾਇਕ। 16।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਾਡੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਉਸ (ਭਨੁਿੱਖ ਅਰ) ਫਰਾਸਭਣ ਸ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ 

ਾਈ ਯਿੱਖਦਾ ਸ, ਜ ਇਸੀ ਜ-ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਸ, ਇਸੀ ਤ-ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਸ, ਇਸੀ ੰਜਭ-ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਸ 

(ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨੰੂ ਸੀ ਜ ਤ ੰਜਭ ਭਝਦਾ ਸ) ਜ ਵਭਿੱਠ  ੁਬਾਅ ਅਤ ੰਤਖ ਦਾ ਯਜ਼ 

ਵਨਫਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀਆਾਂ ਪਾਸੀਆਾਂ ਤੜ ਰੈਂਦਾ ਸ ਅਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਸ ਬਾਈ! ਉਸੀ ਫਰਾਸਭਣ ਆਦਯ-ਤਕਾਯ ਦਾ ਸਿੱਕਦਾਯ ਸ। 16।  

ਖਤਰੀ ਸ ਜੁ ਕਰਭਾ ਕਾ ਸੂਰੁ ॥ ੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰ ਸਰੀਰੁ ॥ ਖਤੁ ਛਾਣ ਫੀਜ ਦਾਨੁ ॥ ਸ ਖਤਰੀ 
ਦਰਗਹ ਰਵਾਣੁ ॥ ਲਫੁ ਲਬੁ ਜ ਕੂਿੁ ਕਭਾਵ ॥ ਅਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਾਵ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਯੁ—ੂਯਭਾ। ਕਯਭਾ ਕਾ ੂਯੁ—(ਕਾਭਾਵਦਕ ਫਰੀ ੂਯਵਭਆਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ  ਤ) ਨਕ ਕਯਭ 

ਕਯਨ ਵਾਰਾ ੂਯਭਾ। ੁੰਨ—ਬਰ  ਕਯਭ। ੁੰਨ ਦਾਨ—ਬਰ  ਕਯਭ ਵੰਡਣ। ਯੀਯੁ—(ਬਾਵ,) ਆਣਾ ਜੀਵਨ। 

ਖਤੁ—ਯੀਯ-ਖਤ। ਦਾਨੁ—ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਦਯਗਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ। ਆ—ਆ ਸੀ। 

17।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਾਡੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਖਿੱਤਰੀ ਸ ਜ (ਕਾਭਾਵਦਕ ਵਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯ-ਭੁਕਾਣ ਰਈ) 

ਨਕ ਕਯਭ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ੂਯਭਾ ਫਣਦਾ ਸ, ਜ ਆਣ  ਯੀਯ ਨੰੂ (ਆਣ  ਜੀਵਨ ਨੰੂ, ਸਯਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਬਰ  ਕਯਭ 

ਵੰਡਣ ਰਈ ਵੀਰਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਜ (ਆਣ  ਯੀਯ ਨੰੂ ਵਕਾਨ ਦ ਖਤ ਵਾਾਂਗ) ਖਤ ਭਝਦਾ ਸ (ਤ, ਇ ਖਤ 

ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ) ਦਾਵਤ (ਨਾਭ-ਫੀਜ) ਫੀਜਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਅਵਜਸਾ ਖਿੱਤਰੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਵਵਚ ਕਫੂਰ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਯ ਵਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ ਰਿੱਫ ਰਬ ਅਤ ਸਯ ਠਿੱਗੀ ਆਵਦਕ ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਉਸ ਜਨਭ ਦਾ ਚਾਸ ਖਿੱਤਰੀ ਸੀ ਸਵ) 

ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ (ਰਿੱਫ ਆਵਦਕ) ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦਾ ਪਰ ਆ ਸੀ ਬੁਗਤਦਾ ਸ (ਉਸ ਭਨੁਿੱਖ ਕਾਭਾਵਦਕ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ 

ਵਸ਼ਕਾਯ ਸਇਆ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਨਸੀਂ ਸ ੂਯਭਾ)। 17।  

ਤਨੁ ਨ ਤਾਇ ਤਨੂਰ ਤਜਉ ਫਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਫਾਤਲ ॥ ਤਸਤਰ ਰੀ ਤਕਆ ਪਤਿਆ ਅੰਦਤਰ ਤਰੀ 
ਸਭਹਾਤਲ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1411} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਉ—ਵਾਾਂਗ। ਵਵਯ—ਵਯ ਨ। ਯੀ—ਯੀਂ, ਯਾਾਂ ਨ। ਪਵੜਆ—ਵਵਗਾਵੜਆ। ਅੰਦਵਯ—

ਆਣ  ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਸੀ। ਵਯੀ—ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨੰੂ। ਭ੍੍ਾਵਰ—ਾਾਂਬ ਕ ਯਿੱਖ। 18।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਆਣ) ਯੀਯ ਨੰੂ (ਧੂਣੀਆਾਂ ਨਾਰ) ਤਨੂਯ ਵਾਾਂਗ ਨਾਸ ਾੜ, ਤ, ਸਿੱਡਾਾਂ ਨੰੂ (ਧੂਣੀਆਾਂ ਨਾਰ) 

ਇਉਂ ਨਾਸ ਫਰਾ ਵਜਵੇਂ ਇਸ ਫਾਰਣ ਸ। (ਤਯ) ਵਯ ਨ  (ਤਯ) ਯਾਾਂ ਨ  ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਵਵਗਾਵੜਆ (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਧੂਣੀਆਾਂ ਨਾਰ ਵਕਉਂ ਦੁਖੀ ਕਯਦਾ ਸੈਂ? ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੁਖੀ ਨਾਸ ਕਯ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਨੰੂ ਆਣ  ਵਸਯਦ 

ਵਵਚ ਾਾਂਬ ਕ ਯਿੱਖ। 18।  



ਨਟ:-  ਇਸ ਸ਼ਰਕ ਥੜ ਕੁ ਸੀ ਯਕ ਨਾਰ ਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਕਾਾਂ ਵਵਚ ਨੰ: 120 ਤ ਦਯਜ ਸ।  

ਸਬਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸ ਸਹ ਤਫਨੁ ਘਟੁ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਸਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਗਟੁ 
ਹਇ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਘਟੁ—ਯੀਯ। ਬਨੀ ਘਟੀ—ਬਨੀਂ ਘਟੀਂ, ਾਯ ਯੀਯਾਾਂ ਵਵਚ। ਸੁ—ਖਭ-ਰਬੂ। ਸ 

ਵਫਨੁ—ਖਭ-ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਤ—ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ। ਸਾਗਣੀ—ਖਭ ਵਾਰੀਆਾਂ। 

ਗੁਯਭੁਵਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ। 19।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਖਭ-ਰਬੂ ਾਯ ਸੀ ਯੀਯਾਾਂ ਵਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ। ਕਈ ਬੀ ਯੀਯ (ਾ) ਨਸੀਂ ਸ ਜ ਖਭ-ਰਬੂ 

ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਵ (ਵਜ ਵਵਚ ਖਭ-ਰਬੂ ਵਿੱਦਾ ਨਾਸ ਸਵ। ਯ ਵਿੱਦਾ ਸ ਗੁਤ)। ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀਆਾਂ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ ਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ (ਉਸ ਖਭ-ਰਬੂ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 19।  

ਜਉ ਤਉ ਰਭ ਖਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਤਸਰੁ ਧਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਭਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਭਾਰਤਗ ਰੁ ਧਰੀਜ 
॥ ਤਸਰੁ ਦੀਜ ਕਾਤਣ ਨ ਕੀਜ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਉ—ਜ। ਤਉ—ਤਨੰੂ, ਤਯਾ। ਚਾਉ—ਸ਼ਕ। ਧਵਯ—ਧਯ ਕ, ਯਿੱਖ ਕ। ਵਯ—ੁ(ਬਾਵ,) ਸਉਭ, 

ਅਸੰਕਾਯ। ਇਤੁ—ਇ ਵਵਚ। ਭਾਯਵਗ—ਯਤ ਵਵਚ। ਇਤੁ ਭਾਯਵਗ—ਇ ਯਤ ਵਵਚ, (ਰਭ ਦ) ਇ 

ਯਤ ਤ। ਧਯੀਜ—ਧਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਕਾਵਣ—ਵਝਜਕ। ਨ ਕੀਜ—ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦੀ। 20।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਜ ਤਨੰੂ (ਰਬੂ-ਰਭ ਦੀ) ਖਡ ਖਡਣ ਦਾ ਸ਼ਕ ਸ, ਤਾਾਂ (ਆਣਾ) ਵਯ ਤਰੀ ਉੱਤ ਯਿੱਖ ਕ ਭਯੀ 

ਗਰੀ ਵਵਚ ਆ (ਰਕ-ਰਾਜ ਛਿੱਡ ਕ ਸਉਭ ਦੂਯ ਕਯ ਕ ਆ)। (ਰਬੂ-ਰੀਤ ਦ) ਇ ਯਤ ਉੱਤ (ਤਦੋਂ ਸੀ) ਯ 

ਧਵਯਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ (ਜਦੋਂ) ਵਯ ਬਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਯ ਕਈ ਵਝਜਕ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ (ਜਦੋਂ ਵਫਨਾ ਵਕ 

ਵਝਜਕ ਦ ਰਕ-ਰਾਜ ਅਤ ਸਉਭ ਛਿੱਡੀ ਜਾ)। 20।  

ਨਾਤਲ ਤਕਰਾਿਾ ਦਸਤੀ ਕੂਿ ਕੂਿੀ ਾਇ ॥ ਭਰਣੁ ਨ ਜਾ ਭੂਤਲਆ ਆਵ ਤਕਤ ਥਾਇ ॥ ੨੧॥ 

ਤਗਆਨ ਹੀਣੰ ਅਤਗਆਨ ੂਜਾ ॥ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਬਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਕਯਾੜਾ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪਵਆ ਸਇਆ ਭਨੁਿੱਖ, ਸਯ ਵਰ  ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ 

ਵਗਣਤੀਆਾਂ ਵਗਣਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ। ਦਤੀ—ਵਭਿੱਤਰਤਾ। ਕੂੜ—ਕੂੜ ਦ ਕਾਯਨ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਕਾਯਨ। 

ਾਇ—ਾਾਂਇਆਾਂ, (ਦਤੀ ਦੀ) ਾਾਂਇਆਾਂ। ਕੂੜੀ—ਵਜ ਉਤ ਇਤਫਾਯ ਨਾਸ ਸ ਕ। ਨ ਜਾ—(ਇਸ ਗਿੱਰ) 

ੁਝਦੀ ਸੀ ਨਸੀਂ। ਵਕਤ ਥਾਾਂਇ—ਵਕ ਬੀ ਥਾਾਂ ਤ। ਆਵ—ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਯਣੁ—ਭਤ। 21।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਜ ਸਯ ਵਰ  ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਵਗਣਤੀਆਾਂ ਵਗਣਨ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਖ ਨਾਰ ਦਤੀ ਫਣਾਈ ਜਾ, 

(ਤਾਾਂ ਉ ਵਕਯਾੜ ਦ ਅੰਦਯਰ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਕਾਯਨ (ਉ ਦੀ ਦਤੀ ਦੀ) ਾਾਂਇਆਾਂ ਬੀ ਇਤਫਾਯ-ਜਗ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਸ ਭੂਵਰਆ! (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪਵਆ ਸਇਆ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚ ਯਵਸਣ ਦ ਉਯਾਰ  

ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਯ ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਗਿੱਰ) ੁਿੱਝਦੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਵਕ ਭਤ ਵਕ ਬੀ ਥਾਾਂ ਤ (ਵਕ ਬੀ ਵਰ) ਆ 

ਕਦੀ ਸ। 21।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਗਆਨ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਸੀਣ—ੰਿੱਖਣ। ਅਵਗਆਨ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  

ਫਭਝੀ। ਅੰਧ—ਅੰਨ੍ਾ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਅੰਨ੍ਾ ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ। ਵਯਤਾਵਾ—ਵਯਤਣ-ਵਵਸਾਯ। 

ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਬਾਉ ਦੂਜਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਦਾ ਵਆਯ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ। 22।  



ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਜਸੜ ਭਨੁਿੱਖ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ ਿੱਖਣ  ਸੁੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫ-

ਭਝੀ ਨੰੂ ਸੀ ਦਾ ੰਦ ਕਯਦ ਸਨ। ਸ ਬਾਈ! (ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਦਾ ਵਟਵਕਆ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਵਯਤਣ-ਵਵਸਾਯ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ) ਅੰਨ੍ਾ (ਫਣਾਈ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸੁੰਦਾ) ਸ। 

22।  

ਗੁਰ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਧਰਭ ਤਫਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥ ਸਚ ਤਫਨੁ ਸਾਖੀ ਭੂਲ ਨ ਫਾਕੀ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਗਆਨੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ, ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ। ਧਯਭ—ਯਜ਼, ਕਯਤਿੱਫ। 

ਵਧਆਨੁ—ਰਗਨ, ੁਯਵਤ। ਚ—ਦਾ-ਵਥਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਭਯਨ। ਾਖੀ—ਗਵਾਸੀ, ਯਵਾਨਾ, ਜੀਵਨ-

ਯਾਸਦਾਯੀ। ਭੂਰ—ਭੂਰ ਬੀ, ਯਭਾਇਆ ਬੀ, (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸ) ਯਭਾਇਆ ਬੀ (ਵਜ ਨ  ਭਨੁਿੱਖਾ 

ਜਨਭ ਰ  ਕ ਵਦਿੱਤਾ ੀ)। ਨ ਫਾਕੀ—ਫਾਕੀ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ, ਿੱਰ  ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ। 23।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂ (ਦੀ ਯਨ ਣ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਫਣਦੀ। (ਇ ਡੂੰਘੀ 

ਾਾਂਝ ਨੰੂ ਭਨੁਿੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਯੂਯੀ) ਯਜ਼ ਫਣਾਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦੀ) ਰਗਨ ਨਸੀਂ ਫਣਦੀ। 

ਦਾ-ਵਥਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਸਯ ਸਯ ਭਾਇਕ ਉੱਦਭਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-) ਯਾਸਦਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ 

(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸ) ਯਭਾਇਆ ਬੀ ਿੱਰ  ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦਾ (ਵਜ ਨ  ਭਨੁਿੱਖਾ ਜਨਭ ਰ  ਕ ਵਦਿੱਤਾ ੀ)। 

23।  

ਭਾਣੂ ਘਲ ਉਠੀ ਚਲ ॥ ਸਾਦੁ ਨਾਹੀ ਇਵਹੀ ਗਲ ॥ ੨੪॥ ਰਾਭੁ ਝੁਰ ਦਲ ਭਲਵ ਅੰਤਤਰ ਫਲੁ 
ਅਤਧਕਾਰ ॥ ਫੰਤਰ ਕੀ ਸਨਾ ਸਵੀ ਭਤਨ ਤਤਨ ਜੁਝੁ ਅਾਰੁ ॥ ਸੀਤਾ ਲ ਗਇਆ ਦਹਤਸਰ 
ਲਛਭਣੁ ਭੂ ਸਰਾਤ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ ੨੫॥ {ੰਨਾ 
1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਣੂ—ਭਨੁਿੱਖ (ਨੰੂ)। ਘਰ—ਘਿੱਰ , (ਯਭਾਤਭਾ) ਬਜਦਾ ਸ। ਉਠੀ—ਉਵਠ, ਉੱਠ ਕ। ਚਰ—

ਚਿੱਰ , (ਜਗਤ ਤੋਂ) ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਸ। ਾਦੁ—ੁਆਦ, ਆਨੰਦ। ਇਵਸੀ ਗਰ—ਇਸ ਵਜਸੀ ਗਿੱਰ ਵਵਚ। 24।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ) ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ (ਜਗਤ ਵਵਚ ਕਈ ਆਤਭਕ ਰਾਬ ਖਿੱਟਣ ਰਈ) ਬਜਦਾ ਸ, (ਯ 

ਜ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਿੱਟੀ ਖਿੱਟਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸੀ ਭਨੁਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਕ ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਸ, (ਤਾਾਂ) ਇਸ ਵਜਸਾ 

ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਵਵਚ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਕਈ) ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। 24।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਾਭ—ੁ(ਰੀ) ਯਾਭਚੰਦਰ । ਝੁਯ—ਦੁਖੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਦਰ—ਜਾਾਂ। ਭਰਵ—ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਯਦਾ ਸ। 

ਅੰਤਵਯ—(ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਦ) ਅੰਦਯ। ਅਵਧਕਾਯ—ਇੈਵਤਆਯ। ਫਰੁ ਅਵਧਕਾਯ—ਅਵਧਕਾਯ ਦੀ ਤਾਕਤ। 

ਫੰਤਯ ਕੀ ਨਾ—ਵਾਨਯਾਾਂ ਦੀ ਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵੀ—(ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਦੀ) ਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ। ਭਵਨ—

ਭਨ ਵਵਚ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਵਚ। ਜੁਝੁ—ਜੁਿੱਧ ਦਾ ਚਾਉ। ਦਸਵਯ—ਦ ਵਯਾਾਂ ਵਾਰਾ ਯਾਵਣ। ਭੂ—ਭਯ 

ਵਗਆ। ਯਾਵ—ਯਾ ਨਾਰ। ਕਯਣਸਾਯ—ੁਬ ਕੁਝ ਕਯ ਕਣ ਵਾਰਾ। ਕਯਤਾ—ਕਯਤਾਯ। ਕਵਯ—ਕਯ 

ਕ। ਥਾਵ—ਦਾ ਕਯ ਕ। ਉਥਾਵ—ਨਾ ਕਯ ਕ। 25।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਕਯਤਾਯ ਬ ਕੁਝ ਕਯ ਕਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਕਦ ਝੁਯਨ ਦੀ ਦੁਖੀ ਸਣ 

ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ), ਉਸ ਤਾਾਂ ਦਾ ਕਯ ਕ ਨਾ ਕਯ ਕ (ਬ ਕੁਝ ਕਯ ਕ ਆ ਸੀ) ਵਖਦਾ ਸ। (ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਉ 

ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ। ਵਖ, ਯਾਵਣ ਨਾਰ ਰੜਾਈ ਕਯਨ ਵਾਤ) ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਜਾਾਂ 

ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਯਦਾ ਸ, (ਉ ਦ) ਅੰਦਯ (ਜਾਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਯਨ ਦ) ਅਵਧਕਾਯ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੀ ਸ, ਵਾਨਯਾਾਂ ਦੀ 



(ਉ) ਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਉ ਦੀ) ਵਾ ਬੀ ਸ ਯਸੀ ਸ (ਵਜ ਨਾ ਦ) ਭਨ ਵਵਚ ਤਨ ਵਵਚ ਜੁਿੱਧ ਕਯਨ ਦਾ 

ਫਅੰਤ ਚਾਉ ਸ, (ਵਪਯ ਬੀ ਰੀ) ਯਾਭਚੰਦਰ  (ਤਦੋਂ) ਦੁਖੀ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਦੁਖੀ ਸਇਆ, ਜਦੋਂ) ੀਤਾ (ਜੀ) ਨੰੂ ਯਾਵਣ ਰ  

ਵਗਆ ੀ, (ਤ, ਵਪਯ ਜਦੋਂ ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਜੀ ਦਾ ਬਾਈ) ਰਛਭਨ ਯਾ ਨਾਰ ਭਯ ਵਗਆ ੀ। 25।  

ਭਨ ਭਤਹ ਝੂਰ ਰਾਭਚੰਦੁ ਸੀਤਾ ਲਛਭਣ ਜਗੁ ॥ ਹਣਵੰਤਰੁ ਆਰਾਤਧਆ ਆਇਆ ਕਤਰ ਸੰਜਗੁ ॥ 
ਬੂਲਾ ਦਤੁ ਨ ਸਭਝਈ ਤਤਤਨ ਰਬ ਕੀ ਕਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਵਰਵਾਹੁ ਸ ਤਕਰਤੁ ਨ ਤਭਟਈ ਰਾਭ 
॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਝੂਯ—ਦੁਖੀ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਦੁਖੀ ਸਇਆ)। ਜਗ—ੁਦੀ ੈਾਤਯ, ਵਾਤ। ਸਣਵੰਤਯ—ੁਸਨੂਭਾਨ 

(ਸਨੂ—hnu—ਠਡੀ। ਸਨੂਭਾਨ—ਰੰਭੀ ਠਡੀ ਵਾਰਾ)। ਆਯਾਵਧਆ—ਮਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਵਯ—ਕਯਕ, ਦ 

ਕਾਯਨ। ੰਜਗੁ—ਵਭਰਾ, (ਵਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਵਭਰਾ। ੰਜਗੁ ਕਵਯ—

(ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਫਣ) ੰਜਗ ਨਾਰ। ਦਤੁ—ਯਾਵਣ ਦੈਂਤ। ਨ ਭਝਈ—ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ (ਨਾਸ ਭਵਝਆ)। 

ਵਤਵਨ ਰਬ—ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨ। ਵਤਵਨ—ਉ ਨ। ਕਾਭ—ਾਯ ਕੰਭ। ਵਯਵਾਸੁ—ਵਜ ਨੰੂ ਵਕ ਦੀ 

ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ। ਵਕਯਤੁ—ਵਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਭੂਸ, ਬਾਵੀ। ਨ ਵਭਟਈ ਯਾਭ—(ਰੀ) 

ਯਾਭਚੰਦਰ  ਾੋਂ (ਬੀ) ਨਾਸ ਵਭਟੀ। 26।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ (ਤਾਾਂ) ਫ-ਭੁਥਾਜ ਸ (ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ 

ਕਦਾ)। (ਰੀ) ਯਾਭਚੰਦ (ਜੀ) ਾੋਂ ਬਾਵੀ ਨਾਸ ਵਭਟ ਕੀ। (ਵਖ, ਰੀ) ਯਾਭਚੰਦਰ  (ਆਣ) ਭਨ ਵਵਚ ੀਤਾ 

(ਜੀ) ਦੀ ੈਾਤਯ ਦੁਖੀ ਸਇਆ (ਜਦੋਂ ੀਤਾ ਜੀ ਨੰੂ ਯਾਵਣ ਚੁਯਾ ਕ ਰ  ਵਗਆ, ਵਪਯ) ਦੁਖੀ ਸਇਆ ਰਛਭਣ ਦੀ 

ੈਾਤਯ (ਜਦੋਂ ਯਣਬੂਭੀ ਵਵਚ ਰਛਭਨ ਫਯਛੀ ਨਾਰ ਭੂਯਵਛਤ ਸਇਆ)। (ਤਦੋਂ ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਨ) ਸਨੂਭਾਨ ਨੰੂ 

ਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜ (ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਫਣ) ੰਜਗ ਦ ਕਾਯਨ (ਰੀ ਯਾਭਚੰਦਰ  ਜੀ ਦੀ ਯਨ) ਆਇਆ ੀ। ਭੂਯਖ 

ਯਾਵਣ (ਬੀ) ਇਸ ਗਿੱਰ ਨਾਸ ਭਵਝਆ ਵਕ ਇਸ ਾਯ ਕੰਭ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਆ ਸੀ) ਕੀਤ ਨ। 26।  

ਲਾਹਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਹਰੁ ॥੨੭॥ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਲਾਹਰ ਸਹਰੁ ਅੰਤਭਰਤ ਸਰੁ ਤਸਪਤੀ 
ਦਾ ਘਰੁ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਸਯ—ੁ(ਆਤਭਕ ਭਤ ਵਰਆਉਣ ਵਾਰਾ) ਜ਼ਵਸਯ। 27।  

ਅੰਵਭਰਤ ਯੁ—ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯਵਯ, ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਚਸ਼ਭਾ। ਵਪਤੀ ਦਾ—ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਵਤਾਾਂ ਦਾ। 28।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਰਾਸਯ ਦਾ ਸ਼ਸਯ (ਸ਼ਸਯ-ਵਨਵਾੀਆਾਂ ਵਾਤ ਆਤਭਕ ਭਤ ਵਰਆਈ ਯਿੱਖਣ ਦ ਕਾਯਣ) 

ਜ਼ਸਯ (ਫਵਣਆ ਵਆ ਸ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱਥ ਵਨਿੱਤ ਵਯ ਯਿੱਫੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ) ਵਾ ਸਯ (ਵਦਨ ਚੜ੍ 

ਤਕ ਭਾ ਦੀ ੈਾਤਯ ਸ਼ੂਆਾਂ ਉਤ) ਕਸਯ (ਸੁੰਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਭਾ ਆਵਦਕ ਖਾਣਾ ਅਤ ਵਵਸ਼ ਬਗਣਾ ਸੀ 

ਰਾਸਯ-ਵਨਵਾੀਆਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਭਨਯਥ ਫਣ ਵਯਸਾ ਸ)। 27।  

ਭਸਰਾ 3।  

ਸ ਬਾਈ! (ਸੁਣ) ਰਾਸਯ ਸ਼ਸਯ ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਚਸ਼ਭਾ ਫਣ ਵਗਆ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਭਾ 

ਫਣ ਵਗਆ ਸ (ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਭ ਸਇਆ ਸ)। 28।  

ਨਟ:-  ਵਜਿੱਥ ਭਾ ਆਵਦਕ ਖਾਣਾ ਅਤ ਵਵਸ਼ ਬਗਣਾ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਭਨਯਥ ਫਣ ਜਾ, ਉਸ ਥਾਾਂ ਉਥੋਂ ਦ ਵਨੀਕਾਾਂ 

ਵਾਤ ਆਤਭਕ ਭਤ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯ ਵਜਿੱਥ ਕਈ ਭਸਾੁਯਖ ਯਗਟ ਸ , ਉਥ ਰਕਾਾਂ ਨੰੂ 

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਸਾ ਵਭਰਣ ਰਿੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  



ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਉਦਸਾਹ ਤਕਆ ਨੀਸਾਨੀ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ਅੰਨੀ ॥ ਉਦਸੀਅ ਘਰ ਹੀ ਵੁਠੀ ਕੁਤਿਈ
ਰੰਨੀ ਧੰਭੀ ॥ ਸਤੀ  ਰੰਨੀ ਘਰ ਤਸਆਾ ਰਵਤਨ ਕੂਿੀ ਕੰਭੀ ॥ ਜ ਲਵ ਸ ਦਵ ਨਾਹੀ ਖਟ ਦੰਭ 
ਸਹੰਭੀ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਦਾਸ ਨੀਾਨੀ—(ਭਾਇਆ ਕਭਾਣ ਵਾਤ) ਉਤਸ਼ਾਸ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ। ਤਵਟ—ਘਾਟ। ਅੰਨ—

ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ। ਉਦੀਅ—ਉਦਾੀ, ਉਯਾਭਤਾ, (ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਰੋਂ) ਰਾ-ਯਵਾਸੀ। ਘਯ ਸੀ—ਵਸਯਦ-ਘਯ 

ਵਵਚ ਸੀ। ਵੁਠੀ—ਵਟਕੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ। ਕੁਵੜਈ  ਯੰਨੀ—ਕੂੜ ਵਵਚ ਪੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਯੰਨਾਾਂ ਦਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 

ਵਵਚ ਪੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਦਾ। ਧੰਭੀ—ਧਭਿੱਚੜ, ਯਰਾ।  

ਤੀ ਯੰਨੀ—ਿੱਤਾਾਂ ਸੀ ਯੰਨਾਾਂ ਦਾ, (ਦ ਅਿੱਖਾਾਂ, ਦ ਕੰਨ, ਇਕ ਨਿੱਕ, ਇਕ ਭੂੰਸ, ਇਕ ਕਾਭ-ਇੰਦਰ ੀ) ਿੱਤਾਾਂ ਸੀ 

ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਦਾ। ਘਯ—ਯੀਯ-ਘਯ ਵਵਚ। ਵਆਾ—ਝਗੜਾ। ਯਵਵਨ—ਯੋਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਯਰਾ ਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਯਵਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਕੂੜੀ ਕੰਭੀ—(ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਾਰ) ਕੂੜ ਕੰਭਾਾਂ ਵਾਤ। ਜ ਦੰਭ—ਵਜਸੜ ਦਭੜ। ਰਵ—ਕਭਾਾਂਦਾ 

ਸ।  ਦੰਭ—ਉਸ ਦਭੜ। ਦਵ ਨਾਸੀ—(ਸਿੱਥੋਂ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਖਟ ਦੰਭ—ਦਭੜ ਕਭਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਸੰਭੀ—(ਵਪਯ ਬੀ) ਸਭ (ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਵਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਕੀਤੀ ਦੜ-ਬਿੱਜ ਦੀ ਕੀਸ ਛਾਣ ਸ? (ਛਾਣ ਇਸ ਸ ਵਕ ਇਸ 

ਦੜ-ਬਿੱਜ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਨੰੂ) ਅੰਨ-ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। (ਯ ਵਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਦੜ-ਬਿੱਜ ਦ ਕਾਯਨ 

ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਰੋਂ) ਰਾ-ਯਵਾਸੀ ਬੀ ਦਾ ਵਸਯਦ-ਘਯ ਵਵਚ ਵਟਕੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਪੀਆਾਂ 

ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਦਾ ਧਭਿੱਚੜ ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

(ਦ ਅਿੱਖਾਾਂ, ਦ ਕੰਨ, ਇਕ ਨਿੱਕ, ਇਕ ਭੂੰਸ, ਇਕ ਕਾਭ-ਇੰਦਰ ੀ, ਇਸਨਾਾਂ) ਿੱਤਾਾਂ ਸੀ ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਯੀਯ-

ਘਯ ਵਵਚ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਾਰ) ਕੂੜ ਕੰਭਾਾਂ ਵਾਤ ਯਰਾ ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਯਵਸੰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ। (ਵਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ ਵਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਸੀ ਦੜ-ਬਿੱਜ ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ) ਦਭੜ ਤਾਾਂ ਕਭਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਯ ਸਭ ਵਵਚ ਵਟਵਕਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਜ ਕੁਝ ਕਭਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਥੋਂ ਦੇਂਦਾ ਨਸੀਂ। 29।  

ਫਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਤਨ ॥ ਕ ਦਖਿ ਸਤਿਤਹ ਕਾਲੀ ਹਈਆ ਦਹੁਰੀ ਨਾਨਕ 
ਭ ਤਤਨ ਬੰਗੁ ॥ ਜਾਣਾ ਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜ ਸਤੀ ਭਰਾ ਸੰਗੁ ॥ ਤਜਤੁ ਤਡਠ ਤਨੁ ਰਪੁਿ ਚਿ 
ਚਵਗਤਣ ਵੰਨੁ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਯ—(pd`mwkr—ਦਭਾਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਕਰ-ਪੁਿੱਰਾਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਯਵਯ) ਸ ਯਵਯ! 

ਸਯੀਆਵਰਾ—ਚੁਪਯ ਸਯਾ ਸੀ ਸਯਾ। ਕੰਚਨ—ਨਾ। ਵੰਨ—ਯੰਗ। ਕੰਚਨ ਵੰਵਨ—ਨ  ਦ ਯੰਗ ਵਾਰ । ਕ 

ਦਖੜ—ਵਕ ਦਸ਼ ਦ ਕਾਯਨ। ਵੜਵਸ—ਤੰੂ ੜ ਵਗਆ ਸੈਂ। ਦਸੁਯੀ—ਸਣਾ ਯੀਯ, ਸਣੀ ਦਸੀ। 

ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਭ ਤਵਨ—ਭਯ ਯੀਯ ਵਵਚ। ਬੰਗ—ੁਤਟ, ਘਾਟ। ਜਾਣਾ—ਜਾਣਾਾਂ, ਭੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਾਂ, ਭਨੰੂ 

ਭਝ ਆਈ ਸ। ਨ ਰਸਾਾਂ—ਭੈਂ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਕਯ ਵਯਸਾ। ਜ ਤੀ—ਵਜ (ਾਣੀ) ਨਾਰ। ੰਗ—ੁਾਥ, ਭਰ। 

ਵਜਤੁ ਵਡਠ—ਵਜ (ਾਣੀ) ਨੰੂ ਵਵਖਆਾਂ। ਯਪੁੜ—ਰਪਿੱਰਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਖੜ ੈਂਦਾ ਸ। ਚਵਗਵਣ ਵੰਨੁ—

ਚਾਯ-ਗੁਣਾਾਂ ਯੰਗ। 30।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਯਵਯ! ਤੰੂ (ਕਦ) ਚੁਪਯ ਸਯਾ ਸੀ ਸਯਾ ੈਂ, (ਤਯ ਅੰਦਯ) ਨ  ਦ ਯੰਗ ਵਾਰ  (ਚਭਕਦ) ਕਰ-ਪੁਿੱਰ 

(ਵਖੜ ਸ ਨ)। ਸੁਣ ਤੰੂ ਵਕ ਨੁਕ ਦ ਕਾਯਨ ੜ ਵਗਆ ਸੈਂ? ਤਯਾ ਸਣਾ ਯੀਯ ਵਕਉਂ ਕਾਰਾ ਸ ਵਗਆ ਸ? 

ਸ ਨਾਨਕ! (ਇ ਕਾਰਖ ਦਾ ਕਾਯਨ ਇਸ ਸ ਵਕ) ਭਯ ਯੀਯ ਵਵਚ (ਾਣੀ ਵਰੋਂ) ਟਟ ਆ ਗਈ ਸ। ਭਨੰੂ ਇਸ 



ਭਝ ਆ ਯਸੀ ਸ ਵਕ ਵਜ (ਾਣੀ) ਨਾਰ ਭਯਾ (ਦਾ) ਾਥ (ਯਵਸੰਦਾ ੀ) ਵਜ (ਾਣੀ) ਦਾ ਦਯਨ ਕਯ ਕ 

ਯੀਯ ਵਖਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਚਾਯ-ਗੁਣਾਾਂ ਯੰਗ ਚਵੜ੍ਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ (ਉਸ) ਾਣੀ ਸੁਣ ਭਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦਾ। 30।  

ਰਤਜ ਨ ਕਈ ਜੀਤਵਆ ਹੁਤਚ ਨ ਚਤਲਆ ਕਇ ॥ ਤਗਆਨੀ ਜੀਵ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਤਤ 
ਹਇ ॥ ਸਰਪ ਸਰਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵ ਗਈ ਤਵਹਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨ ਆਖੀ ਤਵਣੁ ੁਤਛਆ 
ਹੀ ਲ ਜਾਇ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਵਜ—ਯਿੱਜ ਕ। ਸੁਵਚ—(ਾਯ ਧੰਵਧਆਾਂ ਦ ਅੈੀਯ ਤਕ) ਸੁੰਚ ਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਾਯ ਧੰਧ 

ਭੁਕਾ ਕ। ਵਗਆਨੀ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ। ਜੀਵ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸ। 

ੁਯਤੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਵਵਚ ੁਯਵਤ ਜੜੀ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ। ਵਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ। ਯਪ—ਯਾ ਕਯਨ ਵਵਚ, 

ਵਕਯ ਕਯਨ ਵਵਚ। ਵ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਸੀ। ਗਈ ਵਵਸਾਇ—(ਉਭਯ) ਫੀਤ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਵਕ ਨ—(ੰਫੰਧਕ 

‘ਨ ’ ਦ ਕਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਵਕੁ’ ਦਾ  ੁੁ ਉੱਡ ਵਗਆ ਸ)। ਰ  ਜਾਇ—ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 31।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਰੰਭੀ) ਉਭਯ ਬਗ ਬਗ ਕ ਬੀ ਵਕ ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ ਕਦ ਤਿੱਰੀ ਨਸੀਂ ਸਈ। ਨਾਸ ਕਈ ਭਨੁਿੱਖ 

ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਾਯ ਧੰਧ ਭੁਕਾ ਕ (ਇਿੱਥੋਂ) ਤੁਯਦਾ ਸ (ਨਾਸ ਸੀ ਕਈ ਇਸ ਆਖਦਾ ਸ ਵਕ ਸੁਣ ਭਯ ਕੰਭ-ਧੰਧ ਭੁਿੱਕ 

ਗ ਸਨ)।  

ਸ ਬਾਈ! ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ੂਝ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਸੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸ (ਦਾ ਆਣੀ ੁਯਵਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜੜੀ ਯਿੱਖਦਾ ਸ) (ਯਭਾਤਭਾ ਵਵਚ) ੁਯਵਤ ਜੜੀ ਯਿੱਖਣ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ ਸੀ (ਰਕ 

ਯਰਕ ਵਵਚ) ਇਿੱਜ਼ਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਯ, ਸ ਨਾਨਕ! (ਭਾਇਆ-ਵੜ੍ ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ ਉਭਯ) ਦਾ ਸੀ ਵਕਯਾਾਂ 

ਕਯਵਦਆਾਂ ਕਯਵਦਆਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਵਕਯਾਾਂ ਵਵਚ ਸੀ ਫੀਤ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਯਵਆਾਂ-ਭਾਯ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਬੀ ਭਤ) ਉ ਦੀ 

ਰਾਸ ੁਿੱਛਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸੀ ਇਿੱਥੋਂ ਰ  ਤੁਯਦੀ ਸ। ਵਕ ਦੀ ਬੀ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ। 31।  

ਦਸੁ ਨ ਦਅਹੁ ਰਾਇ ਨ ਭਤਤ ਚਲ ਜਾਂ ਫੁਢਾ ਹਵ ॥ ਗਲਾਂ ਕਰ ਘਣਰੀਆ ਤਾਂ ਅੰਨਹ ਵਣਾ ਖਾਤੀ 
ਟਵ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਅਸ—ੁਦਵ। ਯਾਇ—ਅਭੀਯ ਭਨੁਿੱਖ, ਧਨੀ ਭਨੁਿੱਖ, ਭਾਇਆਧਾਯੀ। ਭਵਤ ਚਰ—ਅਕਰ 

(ਯਭਾਯਥ ਵਾਰ  ਾ) ਕੰਭ ਕਯਨੋਂ  ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਗਰਾਾਂ—ਗਿੱਰਾਾਂ, (ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ) ਗਿੱਰਾਾਂ। 

ਘਣਯੀਆਾਂ—ਫਸੁਤ, ਫਥਯੀਆਾਂ। ਅੰਨ੍੍ਾ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ ਿੱਖਣਾ, ਵਜ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ 

ਵਾਰਾ ਯਤਾ ਨਸੀਂ ਵਦਿੱਦਾ। ਖਾਤੀ—ਖਾਤੀਂ, ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਵਚ। ਟਵ—ਟ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਭਾਇਆਧਾਯੀ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਵਯ ਦਸ਼ ਨਾਸ ਥਿੱ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਭਾਇਆ 

ਵਵਚ ਸੀ ਜਕੜੀ ਯਿੱਖਦਾ ਸ)। ਜਦੋਂ (ਭਾਇਆ-ਵਵੜ੍ਆ ਭਨੁਿੱਖ) ਫੁਿੱਢਾ (ਵਿੱਡੀ ਉਭਯ ਦਾ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਦੋਂ ਤਾਾਂ 

ਯਭਾਯਥ ਵਾਰ  ਾ ਕੰਭ ਕਯਨ ਵਰੋਂ  ਉ ਦੀ) ਅਕਰ (ਉੱਕਾ ਸੀ) ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਭਾਇਆ 

ਦੀਆਾਂ ਸੀ) ਫਸੁਤੀਆਾਂ ਗਿੱਰਾਾਂ ਕਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਅੰਨ੍  ਭਨੁਿੱਖ ਨ  ਤਾਾਂ ਟਇਆਾਂ ਗਵੜ੍ਆਾਂ ਵਵਚ ਸੀ 

ਵਡਿੱਗਣਾ ਸਇਆ (ਵਜ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਯਤਾ ਵਦਿੱ ਸੀ ਨਾਸ, ਉ ਨ  ਤਾਾਂ ਭਸ ਦ ਠਢ ਖਾ 

ਖਾ ਕ ਦੁਿੱਖਾਾਂ ਵਵਚ ਸੀ  ਯਵਸਣਾ ਸਇਆ)। 32।  

ੂਰ ਕਾ ਕੀਆ ਸਬ ਤਕਛੁ ੂਰਾ ਘਤਟ ਵਤਧ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਾ ਜਾਣ ੂਰ ਭਾਂਤਹ 
ਸਭਾਂਹੀ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 1412} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਯ ਕਾ—ਯਫ-ਗੁਣ ਬਯੂਯ ਰਬੂ ਦਾ। ੂਯਾ—ੂਯਨ, ਅਬੁਿੱਰ। ਘਵਟ ਵਵਧ ਵਕਛੁ—ਕਈ 



ਨੁਕ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯਭੁਵਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ। ਜਾਣ—ਜਾਣਦਾ ਸ, ਮਕੀਨ 

ਯਿੱਖਦਾ ਸ (ਇਕ-ਵਚਨ)। ਭਾਾਂਵਸ—ਵਵਚ। ਭਾਾਂਸੀ—ਭਾਾਂਵਸ, ਰੀਨ ਯਵਸੰਦ ਸਨ (ਫਸ-ੁਵਚਨ)। 33।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਖ ਇਸ ਵਨਚਾ ਯਿੱਖਦਾ ਸ ਵਕ ਯਫ-ਗੁਣ-ਬਯੂਯ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਚੀ ਜਗਤ-ਭਯਮਾਦਾ ਅਬੁਿੱਰ ਸ, ਇ ਵਵਚ ਵਕਤ ਕਈ ਨੁਕ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਗੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਖ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਖ ਇ ਵਨਸ਼ਚ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ) ਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) 

ਵਵਚ ਰੀਨ ਯਵਸੰਦ ਸਨ। 33। 


