
ਸਰਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਹਰਾ ੫    ੴ ਸਕ੍ਰਤ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਕ੍ਰਨਯਬਉ ਕ੍ਰਨਯਵਯੁ ਅਕਾਰ ਭੂਯਕ੍ਰਤ 
ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਕ੍ਰਦ ॥ ਕਤੰਚ ਭਾਤਾ ਕਤੰਚ ਕ੍ਰਤਾ ਕਤੰਚ ਫਕ੍ਰਨਤਾ ਕ੍ਰਫਨਦ ਸੁਤਹ ॥ ਕਤੰਚ 
ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਕ੍ਰਹਤ ਫੰਧਵ ਕਤੰਚ ਭਹ ਕੁਟੰਫਯਤ ॥ ਕਤੰਚ ਚਰ ਭਹਨੀ ਯੂੰ ਖੰਤ ਕ੍ਰਤਆਗੰ ਕਯਕ੍ਰਤ 
॥ ਯਹੰਤ ਸੰਗ ਬਗਵਾਨ ਕ੍ਰਸਭਯਣ ਨਾਨਕ ਰਫਧਯੰ ਅਚੁਤ ਤਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1353} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਤੰ—ਕਏਿੱਥ? ਚ—ਅਤ। ਫਕਨਤਾ—ਇਤਰੀ (vinqw)। ਕਫਨਦ—ਆਨੰਦ, ਰਾਡ-ਕਆਯ। 

ੁਤਸ—ੁਿੱਤਯ। ਕਸਤ—ਕਸਤੂ। ਫੰਧਵ—ਕਯਸ਼ਤਦਾਯ। ਚਰ—ਚੰਚਰ। ਐੰਤ—ਵਐਕਦਆਂ ਸੀ। ਏਯਕਤ—

ਏਯਦੀ ਸ (krwyiq)। ਯਸੰਤ—ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਰਫਧ੍੍ੰ—ਰਿੱਬੀਦਾ ਸ, ਰਿੱਬ ਏੀਦਾ ਸ। ਅਚੁਤ—ਅਕਫਨਾੀ 

ਰਬੂ (AÁXuq, ਅਿੱਚੁਤ)। ਤਨਸ—ੁਿੱਤਯ। ਅਚੁਤ ਤਨਸ—ਅਕਫਨਾੀ ਰਬੂ ਦ ੁਿੱਤਯ, ੰਤ ਜਨ।  

ਅਯਥ:-  ਕਏਿੱਥ ਯਕਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਭਾ,ਂ ਤ ਕਏਿੱਥ ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਕਉ? ਤ ਕਏਿੱਥ ਯਕਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਇਤਰੀ ੁਿੱਤਰ ਾਂ ਦ 

ਰਾਡ-ਕਆਯ? ਕਏਿੱਥ ਯਕਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਬਯਾ ਕਭਤਰ  ਕਸਤੂ ਤ ਨਫੰਧੀ? ਤ ਕਏਿੱਥ ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਯਵਾਯ ਦਾ ਭਸ? 

ਕਏਿੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸ ਭਨ ਨੰੂ ਭਸਣ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੰਚਰ ਭਾਇਆ ਵਐਕਦਆ ਂਵਐਕਦਆ ਂਸੀ ਛਿੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਨੁਿੱਐ ਦ) ਨਾਰ (ਦਾ) ਯਕਸੰਦਾ ਸ ਬਵਾਨ ਦਾ ਬਜਨ (ਸੀ), ਤ ਇਸ ਬਜਨ ਕਭਰਦਾ ਸ ੰਤ 

ਜਨਾਂ ਤੋਂ।1।  

ਬਾਵ—ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਨਾਰ ਦਾ ਦਾ ਾਥ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਕਯੌ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਸੀ ਸ। ਕਏਤਨ  ਬੀ ਕਆਯ 

ਕਯਸ਼ਤਦਾਯ ਸਣ, ਕਏ ਦਾ ਬੀ ਾਥ ਦਾ ਰਈ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਭਾਇਆ ਬੀ ਇਥ ਸੀ ਧਯੀ ਯਕਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਕ੍ਰਧਰਗੰਤ ਭਾਤ ਕ੍ਰਤਾ ਸਨਹੰ ਕ੍ਰਧਰਗ ਸਨਹੰ ਬਰਾਤ ਫਾਂਧਵਹ ॥ ਕ੍ਰਧਰਗ ਸਨਹੰ ਫਕ੍ਰਨਤਾ ਕ੍ਰਫਰਾਸ ਸੁਤਹ ॥ ਕ੍ਰਧਰਗ 
ਸਨਹੰ ਕ੍ਰਗਰਹਾਯਥ ਕਹ ॥ ਸਾਧਸੰਗ ਸਨਹ ਸਕ੍ਰਤਯੰ ਸੁਖਮੰ ਫਸੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਧਰੰ—ਕਪਟਏਾਯ-ਜ, ਭਾੋਾ, ਕਤਆਣ-ਜ (iGk`)। ਤ—ਤਾ,ਂ ਸੀ। ਨਸ—ਕਆਯ, ਭਸ 

(Ônyh)। ਕਫਰਾ—ਆਨੰਦ, (ivlws)। ੁਤਸ—ੁਿੱਤਯ ਦਾ (suq)। ਕਰਸਾਯਥਏਸ—ਕਰਸ-ਅਯਥਏਾ, ਯ 

ਦ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ। ਨਸ—ਕਆਯ (Ônyh)। ਕਤ੍੍ੰ—ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ (sÄXz)। ੁਐਮੰ—

ੁਐ ਨਾਰ, ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਾਰ। ਫੰਕਤ—ਵਿੱਦ ਸਨ (vsiNq)। ਨਾਨਏਸ—ਸ ਨਾਨਏ! ਫਾਂਧਵ—

ਨਫੰਧੀ।  

ਅਯਥ:-  ਭਾ ਂਕਉ ਦਾ ਭਸ ਕਤਆਣ-ਜ ਸ, ਬਯਾਵਾਂ ਨਫੰਧੀਆ ਂਦਾ ਭਸ ਬੀ ਭਾੋਾ ਸ। ਇਤਰੀ ੁਤਰ  ਦ ਭਸ 

ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੀ ਛਿੱਡਣ-ਜ ਸ, ਯ ਦ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਕਐਿੱਚ ਵੀ ਬੋੀ ਸ (ਕਏਉਂਕਏ ਇਸ ਾਯ ਨਾਵੰਤ ਸਨ, ਤ 

ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਭਸ ਕਆਯ ਬੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਨਸੀਂ ਯਕਸ ਏਦਾ)।  

ਤੰ ਨਾਰ (ਏੀਤਾ ਸਇਆ) ਕਆਯ ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਤ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਤੰ ਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯਨ 

ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ) ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨਾਰ ਜੀਵਨ ਕਫਤੀਤ ਏਯਦ ਸਨ।2।  

ਬਾਵ—ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਕਆਯ ਫਣਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਕੰਦੀ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਕਵਚ 

ਫੀਤਦੀ ਸ।  

ਕ੍ਰਭਥਯੰਤ ਦਹੰ ਖੀਣੰਤ ਫਰਨੰ ॥ ਫਯਧੰਕ੍ਰਤ ਜਯੂਆ ਕ੍ਰਹਤਯੰਤ ਭਾਇਆ ॥ ਅਤਯੰਤ ਆਸਾ ਆਕ੍ਰਥਤਯ ਬਵਨੰ 
॥ ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਬਮਾਨ ਧਯਭੰ ॥ ਤੰਕ੍ਰਤ ਭਹ ਕੂ ਦੁਯਰਬਯ ਦਹੰ ਤਤ ਆਸਰਮੰ ਨਾਨਕ ॥ ਗਕ੍ਰਫੰਦ 
ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਗਾਰ ਕ੍ਰਿਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1354} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਕਭਥ੍੍ੰ—ਕਭਕਥਆ, ਨਾਵੰਤ। ਦਸ—ੰਯੀਯ। ਐੀਣ—ੰਏਭਯ ਸ ਜਾਣ ਵਾਰਾ (˜Ix)। 

ਜਯੂਆ—ਫੁਢਾ (jrw)। ਕਸਤ੍੍—ੰਕਸਤ, ਭਸ। ਅਤ੍੍ੰਤ—ਫਸੁਤ ਸੀ। ਆਕਥਤ੍੍—ਯਾਸੁਣਾ 

(AiqiQ)। ਬਵਨ—ਯ। ਨੰਤ—ਕਣਦਾ ਸ। ਬਮਾਨ—ਕਬਆਨਏ, ਡਯਾਉਣਾ। ਧਯਭੰ—ਧਯਭ ਯਾਜ। 

ਤੰਕਤ—ਕਡਿੱਦਾ ਸ। ਏੂ—ਐੂਸ (kup)। ਦੁਯਰਬ੍੍—ਦੁਯਰਿੱਬ, ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਾਰ ਕਭਰਣ ਵਾਰਾ। ਤਤ—

ਉ ਦਾ। ਾਰ ਕਿਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਯਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਇਸ) ਯੀਯ ਤਾਂ ਨਾਵੰਤ ਸ, (ਇ ਦਾ) ਫਰ ਬੀ ਟਦਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। (ਯ ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ) ਫੁਢਾ 

ਵਧਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਬੀ (ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ,) (ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ) ਆਾ ਤੀਫਯ ਸੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਉਂਞ ਜੀਵ 

ਇਥ) ਯ ਦ ਯਾਸੁਣ  (ਵਾਂ) ਸ। ਡਯਾਉਣਾ ਧਯਭ ਯਾਜ (ਇ ਦੀ ਉਭਯ ਦ) ਾਸ ਕਣਦਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। 

ਇਸ ਅਭਰਏ ਭਨੁਿੱਐਾ ਯੀਯ ਭਸ ਦ ਐੂਸ ਕਵਚ ਕਡਿੱਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਿੱਏ ਕਫੰਦ ਾਰ ਦੀ ਭਸਯ ਸੀ (ਫਚਾ ਏਦੀ ਸ), ਉ ਦਾ ਆਯਾ (ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ)।3।  

ਬਾਵ—ਅਜਫ ਐਡ ਫਣੀ ਈ ਸ! ਕਜਉਂ ਕਜਉਂ ਫੁਢਾ ਵਧਦਾ ਸ ਕਤਉਂ ਕਤਉਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ 

ਬੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਨੁਿੱਐ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਐੂਸ ਕਵਚ ਕਡਿੱਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਯਾ ਸੀ ਇ 

ਐੂਸ ਕਵਚੋਂ ਏਿੱਢਦੀ ਸ।  

ਕਾਚ ਕਟੰ ਯਚੰਕ੍ਰਤ ਤਮੰ ਰਨੰ ਯਕਤ ਚਯਭਣਹ ॥ ਨਵੰਤ ਦੁਆਯੰ ਬੀਤ ਯਕ੍ਰਹਤੰ ਫਾਇ ਯੂੰ 
ਅਸਥਬੰਨਹ ॥ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਨਾਭੰ ਨਹ ਕ੍ਰਸਭਯੰਕ੍ਰਤ ਅਕ੍ਰਗਆਨੀ ਜਾਨੰਕ੍ਰਤ ਅਸਕ੍ਰਥਯੰ ॥ ਦੁਯਰਬ ਦਹ 
ਉਧਯੰਤ ਸਾਧ ਸਯਣ ਨਾਨਕ ॥ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਯ ਜੰਕ੍ਰਤ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਾਚ—ਏਿੱਚਾ। ਏਟ—ਕਏਰਹ ਾ (kwyt)। ਯਚੰਕਤ—ਯਕਚਆ ਸਇਆ ਸ। ਤਮੰ—ਾਣੀ 

(qwyXz)। ਯਏਤ—ਯਿੱਤ, ਰਸੂ (r#qzz)। ਚਯਭਣਸ—ਚੰਭ, ਐਿੱਰੋੀ (ÁwmLn`)। ਨਵ—ੰਨ। ਬੀਤ—

ਕਬਿੱਤ, ਦਯਵਾ ਦ ਤੈਤ। ਫਾਇ—ਸਵਾ, ੁਆ। ਅਥੰਬਨਸ—ਥੰਭਹ (ÔqMBn)। ਜਾਨੰਕਤ—ਜਾਣਦ ਸਨ 

(jwniNq)। ਅਕਥਯ—ੰਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ। ਉਧਯੰਤ—ਫਚਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਜੰਕਤ—ਜਦ ਸਨ (ਜ) 

(jpiNq)।  

ਅਯਥ:-  (ਇਸ ਯੀਯ) ਏਿੱਚਾ ਕਏਰਹ ਾ ਸ, (ਜ) ਾਣੀ (ਬਾਵ, ਵੀਯਜ) ਦਾ ਫਕਣਆ ਸਇਆ ਸ, ਅਤ ਰਸੂ ਤ ਚੰਭ 

ਨਾਰ ਕਰੰਕਫਆ ਸਇਆ ਸ। (ਇ ਦ) ਨ  ਦਯਵਾ (ਰਏਾਂ) ਸਨ, (ਯ ਦਯਵਾਕਆਂ ਦ) ਕਬਿੱਤ ਨਸੀਂ ਸਨ, 

ੁਆਾ ਂਦੀ (ਇ ਨੰੂ) ਥੰਭਹੀ (ਕਦਿੱਤੀ ਸਈ) ਸ।  

ਭੂਯਐ ਜੀਵ (ਇ ਯੀਯ ਨੰੂ) ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ ਜਾਣਦ ਸਨ, ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਏਦ ਮਾਦ ਨਸੀਂ 

ਏਯਦ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਫੰਦ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਆ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਉਸ ਇ ਦੁਯਰਿੱਬ ਯੀਯ ਨੰੂ 

(ਕਨਿੱਤ ਦੀ ਭਤ ਦ ਭੂੰਸੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।4।  

ਬਾਵ—ਇ ਯੀਯ ਦੀ ਏੀਸ ਾਂਇਆ?ਂ ਯ ਆਤਭਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ ਭਨੁਿੱਐ ਇ ਨੰੂ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ ਕਭਥ ਫਠਦਾ ਸ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸੁਬੰਤ ਤੁਮੰ ਅਚੁਤ ਗੁਣਗਯੰ ੂਯਨੰ ਫਹੁਰ  ਕ੍ਰਿਾਰਾ ॥ ਗੰਬੀਯੰ ਊਚ ਸਯਫਕ੍ਰਗ ਅਾਯਾ ॥ ਕ੍ਰਬਰਕ੍ਰਤਆ 
ਕ੍ਰਰਅੰ ਕ੍ਰਫਸਰਾਭ ਚਯਣੰ ॥ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਸਯਣੰ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1354} 



ਦ ਅਯਥ:-  ੁਬੰ—ਬ ਕਯਸਾ ਸੈਂ। ਤੁਮੰ—ਤੰੂ। ੁਣ੍੍ੰ—ੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਫਸੁਰ—ਫਸੁਤ। 

ਯਫਕ—ਬ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ (ÔwvL<)। ਕਬਰਕਤਆ—ਵਏ (BãÄX)। ਕਬਰਕਤਆ ਕਰਅੰ—ਵਏਾਂ ਦਾ 

ਕਆਯਾ। ਅਚੁਤ—ਅਕਫਨਾਸ਼ (AÁXuq)। ੂਯਨ—ਕਵਆਏ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਅਕਫਨਾਸ਼ੀ! ਸ ੁਣਾਂ ਦ ਜਾਣਨ ਵਾਰ ! ਸ ਯਫ-ਕਵਆਏ! ਤੰੂ ਫੋਾ ਕਿਾਰ ਸੈਂ, ਤੰੂ (ਬ ਥਾਂ) ਬ 

ਕਯਸਾ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਅਥਾਸ ਸੈਂ, ਉੱਚਾ ਸੈਂ, ਬ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਅਤ ਫਅੰਤ ਸੈਂ।  

ਤੰੂ ਆਣ  ਵਏਾਂ ਦਾ ਕਆਯਾ ਸੈਂ, ਤਯ ਚਯਨ (ਉਸਨਾਂ ਰਈ) ਆਯਾ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਅਨਾਥਾਂ ਦ ਨਾਥ! ਅੀਂ ਤਯੀ ਯਨ ਸਾਂ।5।  

ਬਾਵ—ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ  ਕਯਸਾਂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਕ੍ਰਭਰਗੀ ਖੰਤ ਫਕ੍ਰਧਕ ਰਹਾਯਣ ਰਖਯ ਆਵਧਹ ॥ ਅਹ ਜਸਯ ਯਖਣ ਗਾਰਹ ਨਾਨਕ ਯਭ ਨ ਛਦਯਤ 
॥੬॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਭਰੀ—ਸਯਨੀ। ਫਕਧਏ—ਕਸ਼ਏਾਯੀ (vD` to kill)। ਰਸਾਯਣ—ਰਸਾਯ ਨਾਰ, ਚਟ ਨਾਰ। 

ਰਐ੍੍—ਕਨਸ਼ਾਨਾ (ਤਿੱਏ ਏ) (l˜z—aim, target)। ਆਵਧਸ—ਸ਼ਤਰ  (ਦੀ) (AwXuD—a 

weapon)। ਅਸ—ਵਾਸ! ਜ੍੍—ਕਜ ਦਾ (XÔX)। ਯਐਣ—ਯਿੱਕਐਆ ਵਾਤ। ਯਭ—ਵਾਰ। ਨ 

ਛਦ੍੍ਤ—ਨਸੀਂ ਕਵੰਕਨਹਆ ਜਾਂਦਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਇਏ) ਸਯਨੀ ਨੰੂ ਵਐ ਏ (ਇਏ) ਕਸ਼ਏਾਯੀ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਤਿੱਏ ਏ ਸ਼ਤਰਾਂ ਨਾਰ ਚਟ ਭਾਯਦਾ ਸ। ਯ ਵਾਸ! 

ਸ ਨਾਨਏ! ਕਜ ਦੀ ਯਾਐੀ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਸਵ, ਉ ਦਾ ਵਰ (ਬੀ) ਕਵੰਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।6।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਦਾ ਯਾਐਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਫਣ, ਉ ਦਾ ਏਈ ਵਾਰ ਬੀ ਕਵੰਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਫਹੁ ਜਤਨ ਕਯਤਾ ਫਰਵੰਤ ਕਾਯੀ ਸਵੰਤ ਸੂਯਾ ਚਤੁਯ ਕ੍ਰਦਸਹ ॥ ਕ੍ਰਫਖਭ ਥਾਨ ਫਸੰਤ ਊਚਹ ਨਹ 
ਕ੍ਰਸਭਯੰਤ ਭਯਣੰ ਕਦਾਂਚਹ ॥ ਹਵੰਕ੍ਰਤ ਆਕ੍ਰਗਆ ਬਗਵਾਨ ੁਯਖਹ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਯਖਤ 
॥੭॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਯਤਾ—ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ੂਯਾ—ੂਯਭ। ਚਤੁਯ—ਚਾਯ। ਕਦਸ—ਾ। ਚਤੁਯ ਕਦਸ—ਚਸਾ ਂ

ਾਕਆਂ ਤੋਂ। ਕਫਐਭ—ਐਾ। ਫੰਤ—ਵਿੱਦਾ। ਭਯਣੰ—ਭਤ। ਏਦਾਂਚਸ—ਏਦ ਬੀ। ਸਵੰਕਤ—ਸੁੰਦੀ ਸ। 

ਏੀਟੀ—ਏੀੋੀ। ਅਏਯਐਤ—ਕਐਿੱਚ ਰੈਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:-  (ਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ) ਫੋ ਜਤਨ ਏਯ ਏਦਾ ਸਵ, ਫੋਾ ਫਰਵਾਨ ਸਵ, ਚਸਾਂ ਾਕਆਂ ਤੋਂ ਏਈ ੂਯਭ 

ਕਜ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਸਣ, ਜ ਫੋ ਐ ਉੱਚ ਥਾਂ ਵਿੱਦਾ ਸਵ, (ਕਜਥ ਉ ਨੰੂ) ਭਤ ਦਾ ਏਦ ਚਤਾ ਬੀ 

ਨਾਸ ਆਵ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਏੀੋੀ ਉ ਦ ਰਾਣ ਕਐਿੱਚ ਰੈਂਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਬਵਾਨ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸਵ 

(ਉ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਰਈ)।7।  

ਬਾਵ—ਧੁਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਕਜ ਦੀ ਕਚਿੱਠੀ ਾਟੀ ਸਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਯਾਐੀ ਦ ਕਆ ਫਾਨਹਣੂ ਫੰਨਹ , 

ਭਾੋਾ ਕਜਸਾ ਫਸਾਨਾ ਸੀ ਉ ਦੀ ਚ ਦਾ ਰਈ ਭੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  



ਸਫਦੰ ਯਤੰ ਕ੍ਰਹਤੰ ਭਇਆ ਕੀਯਤੰ ਕਰੀ  ਕਯਭ ਕ੍ਰਿਤੁਆ ॥ ਕ੍ਰਭਟੰਕ੍ਰਤ ਤਤਰਾਗਤ ਬਯਭ ਭਹੰ ॥ 
ਬਗਵਾਨ ਯਭਣੰ ਸਯਫਤਰ ਥਾਕ੍ਰਨਯੰ ॥ ਕ੍ਰਦਰਸਟ ਤੁਮੰ ਅਭਘ ਦਯਸਨੰ ਫਸੰਤ ਸਾਧ ਯਸਨਾ ॥ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ 
ਹਕ੍ਰਯ ਹਯ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਰਅੰ ਜਾੁ ਜਨਾ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਤੰ—ਯਤੀ, ਰੀਤੀ। ਕਸਤ—ੰਰਭ। ਭਾਇਆ—ਕਏਯਾ, ਤਯ, ਜੀਆਂ ਤ ਦਇਆ। ਏੀਯਤੰ—

ਏੀਯਤੀ, ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ। ਕਿਤੁਆ—ਏਯ ਏ (øÄvw)। ਤਤਰਾਤ—ਤਤਰ-ਆਤ, ਉਥ ਆ ਸ। 

ਯਭਣੰ—ਕਵਆਏ। ਅਭ—ਏਦ ਕਨਪਰ ਨਾਸ ਜਾਣ ਵਾਰਾ (AmwyG—Unfailing)। ਯਨਾ—

ਜੀਬ। ਏਰੀ—ਏਕਰਜੁ ਕਵਚ, (ਬਾਵ, ਇ ਜਤ ਕਵਚ)। ਤੁਮ ੰਕਦਰਕਟ—ਤਯੀ (ਕਭਸਯ ਦੀ) ਨਯ।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ ਰੀਕਤ, ਜੀਅ-ਦਇਆ ਨਾਰ ਕਸਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ—ਇ ਜਤ 

ਕਵਚ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ (ਰੌੀ, ਇਸ ਏਯਭ ਏਯ ਏ), ਉਥ ਆ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦ) ਬਯਭ ਤ 

ਭਸ ਕਭਟ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਉ ਨੰੂ ਬਵਾਨ ਸਯ ਥਾਂ ਕਵਆਏ ਕਦਿੱਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਸਯੀ! (ੰਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਕਆਯਾ ਰਿੱਦਾ ਸ, ਤੰੂ ੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਬ ਉਤ 

ਵਿੱਦਾ ਸੈਂ, ਤਯਾ ਦੀਦਾਯ ਤਯੀ (ਕਭਸਯ ਦੀ) ਨਯ ਏਦ ਕਨਪਰ ਨਸੀਂ ਸਨ।8।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਂ ਵਿੱਦਾ ਕਦਿੱਦਾ ਸ।  

ਘਟੰਤ ਯੂੰ ਘਟੰਤ ਦੀੰ ਘਟੰਤ ਯਕ੍ਰਵ ਸਸੀਅਯ ਨਖਯਤਰ ਗਗਨੰ ॥ ਘਟੰਤ ਫਸੁਧਾ ਕ੍ਰਗਕ੍ਰਯ ਤਯ ਕ੍ਰਸਖੰਡੰ 
॥ ਘਟੰਤ ਰਰਨਾ ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਹੀਤੰ ॥ ਘਟੰਤ ਕਕ੍ਰਨਕ ਭਾਕ੍ਰਨਕ ਭਾਇਆ ਸਵਯੂੰ ॥ ਨਹ ਘਟੰਤ ਕਵਰ 
ਗਾਰ ਅਚੁਤ ॥ ਅਸਕ੍ਰਥਯੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ ॥੯॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਟੰਤ—ਟਦ ਸਨ, ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਦੀੰ—ਜੀਯ (¬Ip)। ਯਕਵ—ੂਯਜ (riv)। 

ੀਅਯ—ਚੰਦਰਭਾ (__Dr—moon)। ਨਐ੍੍ਤਰ—ਤਾਯ (n™.*w>z)। ਨੰ—ਆਏਾਸ਼। ਫੁਧਾ—

ਧਯਤੀ (vsuDw)। ਕਕਯ—ਸਾੋ (iÀwir)। ਤਯ—ਯੁਿੱਐ (q{)। ਕਐੰਡ—ੰਉੱਚੀ ਚਟੀ ਵਾਰ । ਰਰਨਾ—

ਇਤਰੀ (llnw)। ਏਕਨਏ—ਨਾ। ਭਾਕਨਏ—ਭਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਯੂ ਨਾਵੰਤ ਸ, (ਿੱਤ) ਦੀ ਨਾਵੰਤ ਸਨ, ੂਯਜ ਚੰਦਰਭਾ ਤਾਯ ਆਏਾਸ਼ ਨਾਵੰਤ ਸਨ, ਧਯਤੀ ਉਚ 

ਉਚ ਸਾੋ ਤ ਯੁਿੱਐ ਨਾਵੰਤ ਸਨ, ਇਤਰੀ ੁਤਰ, ਬਯਾ ਤ ਨਫੰਧੀ ਨਾਵੰਤ ਸਨ, ਨਾ ਭਤੀ ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ 

ਯੂ ਨਾਵੰਤ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਏਵਰ ਅਕਫਨਾੀ ਾਰ ਰਬੂ ਨਾਵੰਤ ਨਸੀਂ ਸ, ਅਤ ਉ ਦੀ ਾਧ ੰਕਤ ਬੀ ਦਾ-ਕਥਯ ਸ।9।  

ਬਾਵ:- ਇਸ ਾਯਾ ਕਦਿੱਦਾ ਜਤ ਨਾਵੰਤ ਸ। ਕਯੌ ਕਯਜਣਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਅਕਫਨਾੀ ਸ। ਉ ਦਾ 

ਕਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਕਦਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਟਿੱਰ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਨਹ ਕ੍ਰਫਰੰਫ ਧਯਭੰ ਕ੍ਰਫਰੰਫ ਾੰ ॥ ਕ੍ਰਦਰੜੰਤ ਨਾਭੰ ਤਜੰਤ ਰਬੰ ॥ ਸਯਕ੍ਰਣ ਸੰਤੰ ਕ੍ਰਕਰਕ੍ਰਫਖ ਨਾਸੰ ਰਾਤੰ 
ਧਯਭ ਰਕ੍ਰਖਯਣ ॥ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਜਹ ਸੁਰਸੰਨ ਭਾਧਵਹ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਫਰੰਫ—ਦਯ, ਕਢਿੱਰ (ivlMb)। ਕਦਰੋੰਤ—ਕਦਰੋ ਏਯਨਾ, ਭਨ ਕਵਚ ਕਟਏਾਣਾ, ਜਣਾ। 

ਤਜੰਤ—ਕਤਆਣਾ। ਕਏਰਕਫਐ—ਾ (ikiÑvÕzw)। ਰਕਐ੍੍ਣ—ਰਿੱਐਣ (l˜x)। ਕਜਸ—ਕਜ ਉਤ। 

ਭਾਧਵਸ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਧਵ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਤੀ, ਯਭਾਤਭਾ (mwDv)।  



ਅਯਥ:-  ਧਯਭ ਏਭਾਣ ਵਰੋਂ  ਕਢਿੱਰ ਨਾਸ ਏਯਨੀ, ਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਕਢਿੱਰ ਏਯਨੀ, ਨਾਭ (ਕਸਯਦ ਕਵਚ) ਕਦਰੋ ਏਯਨਾ 

ਅਤ ਰਬ ਕਤਆਣਾ, ੰਤਾਂ ਦੀ ਯਨ ਜਾ ਏ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨਾ—ਸ ਨਾਨਏ! ਧਯਭ ਦ ਇਸ ਰਿੱਛਣ ਉ 

ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਰਾਤ ਸੁਦੰ ਸਨ ਕਜ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ।10।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਕਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਕਤ 

ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਕਜ ਉਸ ਕਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ  ਦਾ ੰਏਚ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ ਨਏੀ-ਬਰਾਈ 

ਏਯਨ ਕਵਚ ਯਤਾ ਕਢਿੱਰ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ।  

ਕ੍ਰਭਯਤ ਭਹੰ ਅਰ ਫੁਧਯੰ ਯਚੰਕ੍ਰਤ ਫਕ੍ਰਨਤਾ ਕ੍ਰਫਨਦ ਸਾਹੰ ॥ ਜਫਨ ਫਕ੍ਰਹਿਭ ਕਕ੍ਰਨਕ ਕੁੰਡਰਹ ॥ 
ਫਕ੍ਰਚਤਰ ਭੰਕ੍ਰਦਯ ਸਬੰਕ੍ਰਤ ਫਸਤਰਾ ਇਤਯੰਤ ਭਾਇਆ ਫਯਾਕ੍ਰਤੰ ॥ ਹ ਅਚੁਤ ਸਯਕ੍ਰਣ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਬ 
ਬਗਵਾਨ ਨਭਹ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1354} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਭਯਤ—ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥ। ਅਰ—ਥੋੀ (AÑp)। ਅਰ ਫੁਧ੍੍ੰ—ਸਛੀ ਭਿੱਤ ਵਾਰਾ 

ਭਨੁਿੱਐ। ਯਚੰਕਤ—ਯਕਚਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਭਤ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਾਸ—ਉਤਸ਼ਾਸ, ਚਾਉ। ਜਫਨ—ਜੁਆਨੀ 

(XwYvnz)। ਫਕਸਿਭ—ਫਰ (bihÕ>Øm)। ਫਕਚਤਰ—ਕਏਭ ਕਏਭ ਦ। ਫਤਰਾ—ਏੋ। 

ਇਤ੍੍ੰਤ—ਇ ਤਯਹਾਂ। ਫ੍੍ਾਕਤ—ੰਰਬਾਵ ਾਂਦੀ ਸ। ਬ—ਸ! ਬਵਾਨ—ਬਵਾਨ ਨੰੂ। ਨਭਸ—

ਨਭਏਾਯ। ਕਫਨਦ—ਏਰਰ (ivnwyd—amusement)।  

ਅਯਥ:-  ਸਛੀ ਭਿੱਤ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਐ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਰੀਨ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਇਤਰੀ ਦ ਏਰਰ ਤ 

ਚਾਵਾਂ ਕਵਚ ਭਤ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਜੁਆਨੀ, ਤਾਏਤ, ਨ  ਦ ਏੰੁਡਰ (ਆਕਦਏ), ਯੰਾ-ਯੰ ਦ ਭਸਰ-ਭਾੋੀਆਂ, 

ਸਣ  ਫਤਰ—ਇਸਨਾਂ ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਕਵਆਦੀ ਸ (ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਾਂਦੀ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਅਕਫਨਾਸ਼ੀ! ਸ ੰਤਾਂ ਦ ਸਾਯ! ਸ ਬਵਾਨ! ਤਨੰੂ ਾਡੀ ਨਭਏਾਯ ਸ (ਤੰੂ ਸੀ 

ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ)।11।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਏਈ ਯੰਾਂ ਯੂਾਂ ਕਵਚ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਾਂਦੀ ਸ। ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਯਨ ਆਉਂਦਾ ਸ ਉ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ।  

ਜਨਭੰ ਤ ਭਯਣੰ ਹਯਖੰ ਤ ਸਗੰ ਬਗੰ ਤ ਯਗੰ ॥ ਊਚੰ ਤ ਨੀਚੰ ਨਾਨਹਾ ਸੁ ਭੂਚੰ ॥ ਯਾਜੰ ਤ ਭਾਨੰ 
ਅਕ੍ਰਬਭਾਨੰ ਤ ਹੀਨੰ ॥ ਰਕ੍ਰਵਯਕ੍ਰਤ ਭਾਯਗੰ ਵਯਤੰਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਫਨਾਸਨੰ ॥ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਬਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਣ 
ਅਸਕ੍ਰਥਯੰ ਨਾਨਕ ਬਗਵੰਤ ਬਜਨਾਸਨੰ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1354-1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਯਐ—ੈੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ (h—L)। —ਕਚੰਤਾ (_wyk)। ਨਾਨਹਹ ਾ—ਕਨਿੱਏਾ। ਭੂਚ—ਵਿੱਡਾ। 

ਸੀਨ—ਸੀਨਤਾ, ਕਨਯਾਦਯੀ। ਭਾਯ—ਯਤਾ (mwÀwL)। ਰਕਵਯਕਤ ਭਾਯ—ਦੁਨੀਆ ਕਵਚ ਯਕਵਯਤ 

ਸਣ ਦਾ ਯਤਾ। ਬਜਨਾਨ—ਬਜਨ-ਅਨ, ਬਜਨ ਦਾ ਬਜਨ (ਅਨ—ਬਜਨ) (A_`—to eat)। ਤ—ਤ, 

ਬੀ। ਅਕਥਯ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਕਜਥ) ਜਨਭ ਸ (ਉਥ) ਭਤ ਬੀ ਸ, ੈੁਸ਼ੀ ਸ ਤਾਂ ਭੀ ਬੀ ਸ, (ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾ ਂਦ) ਬ ਸਨ ਤਾ ਂ

(ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਦ) ਯ ਬੀ ਸਨ। ਕਜਥ ਉੱਚਾ-ਨ ਸ, ਉਥ ਨੀਵਾਂ-ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਕਜਥ ਯੀਫੀ ਸ, 

ਉਥ ਵਡਿੱਣ ਬੀ ਆ ਏਦਾ ਸ। ਕਜਥ ਯਾਜ ਸ, ਉਥ ਅਸੰਏਾਯ ਬੀ ਸ, ਕਜਥ ਅਸੰਏਾਯ ਸ, ਉਥ ਕਨਯਾਦਯੀ ਬੀ 

ਸ।  



 ਦੁਨੀਆ ਦ ਯਤ ਕਵਚ ਸਯਏ ਚੀ ਦਾ ਅੰਤ (ਬੀ) ਸ। ਦਾ-ਕਥਯ ਯਕਸਣ ਵਾਰੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਸੀ 

ਸ ਜ ਾਧ ੰਕਤ (ਦ ਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ)। (ਇ ਵਾਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਬਵਾਨ ਦ ਬਜਨ ਦਾ ਬਜਨ 

(ਆਣੀ ਕਜੰਦ ਨੰੂ ਦਸ)।12।  

ਬਾਵ:- ਜਤ ਕਵਚ ਕਦਿੱਦੀ ਸਯਏ ਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਬੀ ਸ। ਕਯੌ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਨਾਰ ਕਨਬ 

ਏਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ ਨਾਭ ਕਭਰਦਾ ਸ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚੋਂ।  

ਕ੍ਰਕਯੰਤ ਹਯੀਅੰ ਭਕ੍ਰਤ ਤਤੁ ਕ੍ਰਗਆਨੰ ॥ ਕ੍ਰਫਗਸੀਕ੍ਰਧਯ ਫੁਧਾ ਕੁਸਰ ਥਾਨੰ ॥ ਫਕ੍ਰਸਯੰਤ ਕ੍ਰਯਕ੍ਰਖਅੰ ਕ੍ਰਤਆਕ੍ਰਗ 
ਭਾਨੰ ॥ ਸੀਤਰੰਤ ਕ੍ਰਯਦਮੰ ਕ੍ਰਦਰੜੁ ਸੰਤ ਕ੍ਰਗਆਨੰ ॥ ਯਹੰਤ ਜਨਭੰ ਹਕ੍ਰਯ ਦਯਸ ਰੀਣਾ ॥ ਫਾਜੰਤ ਨਾਨਕ 
ਸਫਦ ਫੀਣਾਂ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਏਯ—ੰਕਏਯਾ (øpw)। ਸਯੀਅੰ—ਸਯੀ, ਯਭਾਤਭਾ (hir)। ਕਫੀਕਧ੍੍—ਕਐੋ ਯਕਸੰਦ 

ਸਨ। ਫੁਧਾ—ਕਆਨਵਾਨ ਰਏ (buD)। ਫਕ੍੍ੰ—ਵਿੱ ਕਵਚ। ਕਯਕਐਅੰ—ਇੰਦਰ  (HãI—kz)। ਕਦਰ ੋੁ—

ਿੱਏਾ ਏਯ। ਕਆਨ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ੰਤ—ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਣ ਵਾਰੀ। ਯਸੰਤ—ਯਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭੁਿੱਏ 

ਜਾਂਦਾ ਸ। ਰੀਨ—ਭਤ। ਫਾਜੰਤ—ਵਿੱਜਦਾ ਸ। ਫੀਣਾ—ਂਵਾਜਾ। ਤਤੁ ਕਆਨ—ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਝ, ਸੀ 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਏੁਰ—ੁਐ, ਆਨੰਦ। ਕਤਆਕ—ਕਤਆ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਕਜਥ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਯਾ ਸਵ ਉਥ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਅਏਰ ਨੰੂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ, 

(ਅਜਸੀ ਫੁਿੱਧੀ) ੁਐ ਦਾ ਕਟਏਾਣਾ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ, (ਅਜਸੀ ਫੁਿੱਧੀ ਵਾਰ) ਕਆਨਵਾਨ ਰਏ ਦਾ ਕਐੋ ਯਕਸੰਦ 

ਸਨ। ਭਾਣ ਕਤਆਣ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਂ ਦ ਇੰਦਰ  ਵਿੱ ਕਵਚ ਯਕਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਕਸਯਦਾ (ਦਾ) ੀਤਰ 

ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਾ ਕਆਨ ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਿੱਏਾ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦੀਦਾਯ ਕਵਚ ਭਤ ਅਜਸ ਫੰਕਦਆਂ ਦਾ ਜਨਭ (-ਭਯਨ) ਭੁਿੱਏ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਦ 

ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦ ਵਾਜ (ਦਾ) ਵਿੱਜਦ ਸਨ।13।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦਾ 

ਭਨ ਏਾਫ ੂਕਵਚ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਉਸ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦੀਦਾਯ ਕਵਚ ਭਤ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਕਹੰਤ ਫਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਨੀਆ ਸੁਣੰਤ ਫਾਰਾ ਫਹੁ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਧ ਰਕਾਯਾ ॥ ਕ੍ਰਦਰੜੰਤ ਸੁਕ੍ਰਫਕ੍ਰਦਆ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ 
ਕ੍ਰਿਾਰਾ ॥ ਨਾਭ ਦਾਨੁ ਜਾਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦਨਹਾਯ ਗੁਯ ਗਾਰਾ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਸੰਤ—ਏਕਸੰਦ ਸਨ। ੁਣੰਤ—ਕਵਚਾਯਦ ਸਨ। ਫਾਰਾ—ਫਾਰਏ, ਕਵਕਦਆਯਥੀ। ਫਸ ੁ

ਕਫਕਧ—ਏਈ ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ। ਫਸ ੁਰਏਾਯਾ—ਏਈ ਕਏਭਾਂ ਦ। ੁ ਕਫਕਦਆ—ਰਸ਼ਟ ਕਵਕਦਆ। ਜਾਚੰਤ—

ਭੰਦ ਸਨ (XwcwNq)। ਦਨਸਾਯ—ਦਣ ਵਾਰਾ। ੁਨੀਆ—ਕਵਚਾਯਵਾਨ ਭਨੁਿੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਏੁਝ ਵਦ ਆਐਦ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਕਵਦਵਾਨ ਭਨੁਿੱਐ ਏਈ ਢੰਾਂ ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ ਕਵਚਾਯਦ ਸਨ, ਤ 

(ਉਸਨਾਂ ਦ) ਕਵਕਦਆਯਥੀ ੁਣਦ ਸਨ।  

ਯ ਕਜਨਹਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਯਾ ਸਵ, ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਕਭਯਨ ਦੀ) ਰਸ਼ਟ ਕਵਕਦਆ ਨੰੂ (ਆਣ 

ਕਸਯਦ ਕਵਚ) ਕਦਰੋ ਏਯਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਵਡਬਾੀ ਭਨੁਿੱਐ ਦਵਣਸਾਯ ੁਯੂ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ (ਦਾ) 

ਨਾਕਭ ਦੀ ਦਾਕਤ ਸੀ ਭੰਦ ਸਨ।14।  

ਬਾਵ:- ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਕਵਿੱਕਦਆ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ। ਕਜਨਹਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾ ਂਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਏਯਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, 



ਉਸ ਉ ਾੋਂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਦੀ ਦਾਕਤ ਭੰਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ।  

ਨਹ ਕ੍ਰਚੰਤਾ ਭਾਤ ਕ੍ਰਤ ਬਰਾਤਹ ਨਹ ਕ੍ਰਚੰਤਾ ਕਛੁ ਰਕ ਕਹ ॥ ਨਹ ਕ੍ਰਚੰਤਾ ਫਕ੍ਰਨਤਾ ਸੁਤ ਭੀਤਹ 
ਰਕ੍ਰਵਯਕ੍ਰਤ ਭਾਇਆ ਸਨਫੰਧਨਹ ॥ ਦਇਆਰ ਕ  ਬਗਵਾਨ ੁਯਖਹ ਨਾਨਕ ਸਯਫ ਜੀਅ 
ਰਕ੍ਰਤਾਰਕਹ ॥੧੫॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਏਏਸ—ਰਏਾਂ ਦਾ। ਭੀਤਸ—ਕਭਤਰਾਂ ਦਾ। ਰਕਤਾਰਏਸ—ਾਰਣ ਵਾਰਾ। ਕਤ—ਕਤਾ। 

ਬਰਾਤਸ—ਬਯਾਵਾਂ ਦੀ। ਕਚੰਤਾ—(ਾਰਣ ਦਾ) ਕੌਏਯ। ਫਕਨਤਾ—ਇਤਰੀ (vinqw)। ੁਤ—ੁਿੱਤਯ (suq)।  

ਅਯਥ:-  ਭਾ ਂਕਉ ਬਯਾ ਇਤਰੀ ੁਿੱਤਯ ਕਭਿੱਤਯ ਅਤ ਸਯ ਰਏ ਜ ਭਾਇਆ ਕਵਚ ਯਕਵਯਤ ਸਣ ਏਯਏ (ਾਡ) 

ਨਫੰਧੀ ਸਨ, ਇਸਨਾਂ ਵਾਤ ਕਏ ਤਯਹਾ ਂਦੀ ਕਚੰਤਾ ਕਵਅਯਥ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਾਯ ਜੀਵਾ ਂਦਾ ਾਰਣ ਵਾਰਾ ਦਇਆ ਦਾ ਭੰੁਦਯ ਇਏ ਬਵਾਨ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ ਸ।15।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਇਸ ਕਨਸ਼ਚਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਕਏ 

ਦਇਆ ਦਾ ਭੰੁਦਯ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਬ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਅਕ੍ਰਨਤਯ ਕ੍ਰਵਤੰ ਅਕ੍ਰਨਤਯ ਕ੍ਰਚਤੰ ਅਕ੍ਰਨਤਯ ਆਸਾ ਫਹੁ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਧ ਰਕਾਯੰ ॥ ਅਕ੍ਰਨਤਯ ਹਤੰ ਅਹੰ ਫੰਧੰ ਬਯਭ 
ਭਾਇਆ ਭਰਨੰ ਕ੍ਰਫਕਾਯੰ ॥ ਕ੍ਰਪਯੰਤ ਜਕ੍ਰਨ ਅਨਕ ਜਠਯਾਗਕ੍ਰਨ ਨਹ ਕ੍ਰਸਭਯੰਤ ਭਰੀਣ ਫੁਧਯੰ ॥ ਹ 
ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਕਯਤ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਤਤ ਉਧਾਯਣ ਸਾਧ ਸੰਗਭਹ ॥੧੬॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਕਨਤ੍੍—ਅ-ਕਨਤ, ਕਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ, ਕਵਅਯਥ। ਕਵਤ—ੰਧਨ (ivÄqz, ਕਵਿੱਤ)। 

ਸਤੰ—ਭਸ। ਅਸ ੰਫੰਧ—ੰਅਸ ੰਦਾ ਫਿੱਧਾ, ਸਉਂ ਦਾ ਫਿੱਧਾ ਸਇਆ। ਭਰਨ—ਭਰ । ਕਫਏਾਯੰ—ਭੰਦ ਏਯਭ, ਾ। 

ਜਠਯਾਕਨ—ਜਠਯ ਦੀ ਅਕਨ, ਟ ਦੀ ਅਿੱ। ਭਰੀਣ ਫੁਧ੍੍ੰ—ਭਰੀ ਭਕਤ ਵਾਰਾ। ਕਚਤ—ੰਕਚੰਤਨ, 

ਚਣਾ। ਕਤਤ—ਵਿੱਡ ਕਵਏਯਭੀ (piqq), (ਕਵਏਾਯਾਂ ਕਵਚ) ਕਡਿੱ ਸ (pq`—to fall)। ਏਯਤ—ਏਯ। 

ਭਇਆ—ਭਸਯ (mXs—ੈੁਸ਼ੀ, ਰੰਨਤਾ)।  

ਅਯਥ:-  ਧਨ ਕਨਿੱਤ ਯਕਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ, (ਇ ਵਾਤ ਧਨ ਦੀਆ)ਂ ਚਾਂ ਕਵਅਯਥ (ਉੱਦਭ) ਸ, ਅਤ ਧਨ 

ਦੀਆ ਂਏਈ ਕਏਭ ਦੀਆ ਂਆਾ ਂ(ਫਣਾਣੀਆ ਂਬੀ) ਕਵਅਯਥ ਸ।  

ਕਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਕਸਣ ਵਾਰ  ਦਾਯਥਾ ਂਦ ਭਸ ਦ ਏਾਯਨ ਸਉਭ ਦਾ ਫਿੱਧਾ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਬਟਏਦਾ ਸ, 

ਤ, ਭਰ  ਭੰਦ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਭਰੀ ਭਕਤ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਅਨਏਾਂ ਜੂਨਾਂ ਕਵਚ ਬੌਂਦਾ ਸ ਅਤ (ਭਾ ਂਦ) ਟ ਦੀ ਅਿੱ 

ਨੰੂ ਚਤ ਨਸੀਂ ਯਿੱਐਦਾ (ਜ ਜੂਨ ਕਵਚ ਕਆ ਂਸਾਯਨੀ ੈਂਦੀ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਫਨਤੀ ਏਯ—) ਸ ਕਫੰਦ! ਭਸਯ ਏਯ, ਤ ਜੀਵ ਨੰੂ ਾਧ ੰਕਤ ਫੈਸ਼ ਕਜਥ ਵਡ ਕਵਏਯਭੀ ਵੀ 

ਫਚ ਕਨਏਰਦ ਸਨ। 16।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਭਸਯ ਨਾਰ ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਾਧ ੰਕਤ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ 

ਬਟਏਣੋਂ  ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਕਵਏਾਯਾਂ ਕਵਚ ਪਣੋਂ  ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਕ੍ਰਗਯੰਤ ਕ੍ਰਗਕ੍ਰਯ ਕ੍ਰਤਤ ਾਤਾਰੰ ਜਰੰਤ ਦਦੀਯ ਫਸਵਾਂਤਯਹ ॥ ਫਹੰਕ੍ਰਤ ਅਗਾਹ ਤਮੰ ਤਯੰਗੰ ਦੁਖੰਤ ਗਰਹ 
ਕ੍ਰਚੰਤਾ ਜਨਭੰ ਤ ਭਯਣਹ ॥ ਅਕ੍ਰਨਕ ਸਾਧਨੰ ਨ ਕ੍ਰਸਧਯਤ ਨਾਨਕ ਅਸਥੰਬੰ ਅਸਥੰਬੰ ਅਸਥੰਬੰ ਸਫਦ 
ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1355} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯੰਤ—ਕਡਿੱ ਏ। ਦਦੀ੍੍—ਫਰਦੀ, ਬੋਏਦੀ। ਫ੍ਾਂਤਯਸ—ਅਿੱ (vYÓvwnr)। 

ਅਾਸ—ਡੂੰ। ਤਮੰ—(qwyXz) ਾਣੀ। ਤਯੰ—ੰਰਕਸਯਾਂ (qrzÀw—a wave)। ਰਸ—ਯ 

(Àwãh)। ਰਸ ਕਚੰਤਾ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ। ਦੁਐੰਤ—ਦੁਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰੀ। ਨ ਕਧ੍੍ਤ—ਪਰ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦਾ। ੍ਜਨਸ—ਬਰ  ਫੰਦ। ਕਕਯ—ਸਾੋ (iÀwir)। ਅਥੰਬੰ—(ÔqËB) ਥੰਭਹ, ਸਾਯਾ, ਆਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸਾੋ ਤੋਂ ਕਡਿੱ ਏ ਾਤਾਰ ਕਵਚ ਜਾ ਣਾ, ਬੋਏਦੀ ਅਿੱ ਕਵਚ ੋਨਾ, ਡੂੰ ਾਣੀਆਂ ਦੀਆ ਂਕਠਿੱਰਾ ਂ

ਕਵਚ ਯੁ ਹੋ  ਜਾਣਾ—ਅਜਸ ਅਨਏਾਂ (ਏਠਨ) ਾਧਨ, ਯ ਦੀ ਕਚੰਤਾ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ) ਅਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 

ਦੁਿੱਐਾ ਂਤੋਂ (ਫਚਣ ਰਈ) ਪਰ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਰਈ ਜੀਵ ਦਾ ਆਯਾ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ ਜ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਕਭਰਦਾ ਸ। 17।  

ਬਾਵ:- ਏਈ ਵਿੱਡ ਤੋਂ ਵਿੱਡ ਏਠਨ ਤ ਬੀ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦ। ਕਜੰਦ ਦਾ ਆਯਾ 

ਕਯੌ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ ਜ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚੋਂ ਕਭਰਦਾ ਸ।  

ਘਯ ਦੁਖਯੰ ਅਕ੍ਰਨਕ ਹਤਯੰ ਜਨਭ ਦਾਕ੍ਰਯਦਰੰ ਭਹਾ ਕ੍ਰਫਖਯਾਦੰ ॥ ਕ੍ਰਭਟੰਤ ਸਗਰ ਕ੍ਰਸਭਯੰਤ ਹਕ੍ਰਯ ਨਾਭ ਨਾਨਕ 
ਜਸ ਾਵਕ ਕਾਸਟ ਬਸਭੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤ੍੍ੰ—ਸਿੱਕਤਆ, ੈੂਨ, ਏਤਰ। ਦਾਕਯਦਰ—ੰਆਰ, ਯੀਫੀ (dwirdàz)। ਕਫਐ੍੍ਾਦੰ—

ਕਫਐਾਦ, ਝ ੋ, ੁਆੋ (iv—wd:)। ਰ—ਾਯ (skl)। ਾਵਏ—ਅਿੱ (pwvk:)। ਏਾਟ—ਰਿੱਏੋੀ 

(kwÕT—A piece of wood)। ਬਭ—ੁਆਸ (BÔmn`—ashes)। ਯ—ਕਬਆਨਏ 

(Gwyr—awful)। ਏਯਕਤ—(krwyiq) ਏਯ ਦੇਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਕਬਆਨਏ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼, (ਏੀਤ ਸ) ਅਨਏਾਂ ੈੂਨ, ਜਨਭਾਂ ਜਨਭਾਂਤਯਾਂ ਦੀ ਯੀਫੀ, ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ 

ੁਆੋ—ਇਸ ਾਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਕਯਆਂ ਕਭਟ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਕਜਵੇਂ ਅਿੱ ਰਿੱਏੋਾਂ ਨੰੂ 

ੁਆਸ ਏਯ ਦੇਂਦੀ ਸ। 18।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਕਭਯਨ ਕਛਰ  ਏੀਤ ਸ ਾਯ ਏੁਏਯਭਾ ਂਦ ੰਏਾਯਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਅੰਧਕਾਯ ਕ੍ਰਸਭਯਤ ਰਕਾਸੰ ਗੁਣ ਯਭੰਤ ਅਘ ਖੰਡਨਹ ॥ ਕ੍ਰਯਦ ਫਸੰਕ੍ਰਤ ਬ ਬੀਤ ਦੂਤਹ ਕਯਭ ਕਯਤ 
ਭਹਾ ਕ੍ਰਨਯਭਰਹ ॥ ਜਨਭ ਭਯਣ ਯਹੰਤ ਸਰਤਾ ਸੁਖ ਸਭੂਹ ਅਭਘ ਦਯਸਨਹ ॥ ਸਯਕ੍ਰਣ ਜਗੰ ਸੰਤ 
ਕ੍ਰਰਅ ਨਾਨਕ ਸ ਬਗਵਾਨ ਖਭੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਧਏਾਯ—ਸਨਯਾ (AzDkwr:)। ਰਏਾ—ਚਾਨਣ (pRkw_:)। ਅ—ਾ (AG—a 

sin)। ਦੂਤਸ—ਜਭ ਦ ਦੂਤ। ਰਤਾ—ੁਣਨ ਵਾਰਾ। ਅਭ—ਪਰ, ਪਰ ਦਣ ਤੋਂ ਨਾਸ ਉੱਏਣ ਵਾਰਾ 

(AmwyG)। ਅਭ ਦਯਨਸ—ਉ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਪਰ ਸ। ਐਭੰ—ਏੁਸ਼ਰ, ੁਐ (˜ymz)। ਯਭੰਤ—

ਕਭਕਯਆਂ, ਚਤ ਏੀਕਤਆਂ। ਯਣ ਜ—ਯਨ ਆ ਦੀ ਸਤਾ ਏਯਨ ਦ ਭਯਿੱਥ। ੰਤ ਕਰਅ—ੰਤਾਂ ਦਾ 

ਕਆਯਾ। ਏਯਕਤ—(krwyiq) ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਕਯਆਂ (ਅਕਆਨਤਾ ਦਾ) ਸਨਯਾ (ਦੂਯ ਸ ਏ) (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਚਤ ਏੀਕਤਆਂ ਾਾ ਂਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਕਸਯਦ ਕਵਚ 

ਵਿੱਕਆਂ ਜਭਦੂਤ ਬੀ ਡਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਫੋ ਕਵਤਰ  ਏਯਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਵਾਰ  ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ੋ) ਭੁਿੱਏ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਪਰ ਦਣ ਤੋਂ 



ਐੁੰਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਅਨਏਾਂ ੁਐ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਬਵਾਨ ਜ ੰਤਾਂ ਦਾ ਕਆਯਾ ਸ ਤ ਯਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਤਾ ਏਯਨ ਦ ਭਯਿੱਥ ਸ (ਬਤਾਂ 

ਨੰੂ ਬ) ੁਐ ਦੇਂਦਾ ਸ।14।  

ਬਾਵ:- ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਸੀ ਜੀਵਨ ਕਜਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਆਚਯਨ 

ਉੱਚਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਾਛੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ਅਗਰਣੀਵਹ ਕ੍ਰਨਯਾਸੰ ਆਸ ੂਯਨਹ ॥ ਕ੍ਰਨਯਧਨ ਬਮੰ ਧਨਵੰਤਹ ਯਗੀਅੰ ਯਗ ਖੰਡਨਹ 
॥ ਬਗਤਯੰ ਬਗਕ੍ਰਤ ਦਾਨੰ ਯਾਭ ਨਾਭ ਗੁਣ ਕੀਯਤਨਹ ॥ ਾਯਫਰਹਭ ੁਯਖ ਦਾਤਾਯਹ  ਨਾਨਕ ਗੁਯ 
ਸਵਾ ਕ੍ਰਕੰ ਨ ਰਬਯਤ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1355} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਛ—ੰਕਿੱਛ। ਏਯਕਤ—(krwyiq) ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਅਰਣੀਵਸ—ਅਿੱ ਰਿੱਣ ਵਾਰ  

(AÀwRxI—a leader)। ਬਮੰ—ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। (Bu—to become)। ਬਤ੍੍ੰ—ਬਤਾਂ ਨੰੂ। ਕਏ ੰਨ—

ਏੀਸ ਨਸੀਂ?, (ਬਾਵ,) ਬ ਏੁਝ। ਰਬ੍੍ਤ—ਰਿੱਬ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਯਫ-ਕਵਆਏ ਰਬੂ ਬ ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਵਾ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਉ ਾੋਂ) 

ਏੀਸ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਕਭਰਦਾ? 

ਉਸ ਰਬੂ ਕਿੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਆ ੂਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਕਨਯਾਕਆਂ ਦੀਆ ਂਆਾ ਂੂਯੀਆਂ ਏਯਦਾ ਸ। (ਉ 

ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ) ਏੰਾਰ ਧਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਾਰਏ ਯੀਆਂ ਦ ਯ ਨਾ ਏਯਨ-ਜ ਸ। ਰਬੂ 

ਆਣ  ਬਤਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਬਤੀ ਨਾਭ ਅਤ ੁਣਾਂ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਕਤ ਦੇਂਦਾ ਸ। 20।  

ਬਾਵ:- ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਸਯਏ ਭੰੀ ਭੁਯਾਦ ੂਯੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਬ 

ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਦਣ ਦ ਭਯਿੱਥ ਸ।  

ਅਧਯੰ ਧਯੰ ਧਾਯਣਹ ਕ੍ਰਨਯਧਨੰ ਧਨ ਨਾਭ ਨਯਹਯਹ ॥ ਅਨਾ ਥ ਨਾਥ ਗਕ੍ਰਫੰਦਹ ਫਰਹੀਣ ਫਰ 
ਕਸਵਹ ॥ ਸਯਫ ਬੂਤ ਦਮਾਰ ਅਚੁਤ ਦੀਨ ਫਾਂਧਵ ਦਾਭਦਯਹ ॥ ਸਯਫਗਯ ੂਯਨ ੁਯਖ 
ਬਗਵਾਨਹ ਬਗਕ੍ਰਤ ਵਛਰ ਕਯੁਣਾ ਭਮਹ ॥ ਘਕ੍ਰਟ ਘਕ੍ਰਟ ਫਸੰਤ ਫਾਸੁਦਵਹ ਾਯਫਰਹਭ ਯਭਸੁਯਹ 
॥ ਜਾਚੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਾਰ ਰਸਾਦੰ ਨਹ ਕ੍ਰਫਸਯੰਕ੍ਰਤ ਨਹ ਕ੍ਰਫਸਯੰਕ੍ਰਤ ਨਾਯਾਇਣਹ ॥ ੨੧॥ {ੰਨਾ 
1355-1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਧਯ—ੰਆਯਾ-ਸੀਣ। ਧਯ—ੰਆਯਾ। ਨਯਸਯਸ—ਯਭਾਤਭਾ। ਨਯਸਯਸ ਨਾਭ—

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ। ਏਵਸ—ਯਭਾਤਭਾ (ਰੰਭ ਏਾਂ ਵਾਰਾ)। (k¥_v:™ k¥—: pR_wÔqw: siNn 

AÔX)। ਬੂਤ—ਜੀਵ (Buqz)। ਦਾਭਦਯਸ—ਯਭਾਤਭਾ (dwmn`—a string) dwmn`+adr)। 

ਬਕਤ ਵਛਰ—ਬਤੀ ਨਾਰ ਕਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਏਯੁਣਾਭਮਸ—ਏਯੁਣਾ-ਭਮਸ, ਤਯ-ਯੂ, ਦਇਆ-

ਯੂ। (k{xw—ਤਯ)। ਫਾੁਦਵਸ—ਯਭਾਤਭਾ। ਰਾਦ—ੰਦਇਆ, ਕਏਯਾ (pRswdz)। ਕਟ 

ਕਟ—ਸਯਏ ਕਸਯਦ ਕਵਚ। ਅਚੁਤ—ਅਕਫਨਾਸ਼ੀ ਰਰਬੂ (AÁXuq)। ਦੀਨ—ਏੰਾਰ। ਫਾਂਧਵ—ਫੰਧ,ੂ 

ਕਯਸ਼ਤਦਾਯ। ੂਯਨ ੁਯਐ—ਯਫ-ਕਵਆਏ। ਯਫ੍੍—(svL<) ਬ ਦ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। 

ਜਾਚੰਕਤ—ਭੰਦਾ ਸ (Xwc—to beg)।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਨਆਕਯਆਂ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਅਤ ਧਨ-ਸੀਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸ। ਕਫੰਦ 



ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸ ਤ ਏਸ਼ਵ-ਰਬੂ ਕਨਤਾਕਣਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਸ। ਅਕਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾ ਂਉਤ ਦਇਆ ਏਯਨ 

ਵਾਰਾ ਸ ਅਤ ਏੰਾਰਾਂ ਦਾ ਫੰਧ ੂਸ। ਯਫ-ਕਵਆਏ ਬਵਾਨ ਬ ਜੀਆਂ ਦ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਬਤੀ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਤਯ ਦਾ ਯ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਾਯਫਰਸਭ ਯਭਯ ਸਯਏ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ 

ਵਿੱਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਏ ਉ ਕਏਯਾਰ ਨਾਯਾਇਣ ਤੋਂ ਕਏਯਾ ਦਾ ਇਸ ਦਾਨ ਭੰਦਾ ਸ ਕਏ ਉਸ ਭਨੰੂ ਏਦ ਨਾਸ ਕਵਿੱਯ, ਏਦ 

ਨਾਸ ਕਵਿੱਯ। 21।  

ਬਾਵ:- ਯਫ-ਕਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਦ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਕਨਆਕਯਆਂ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦਣ ਵਾਰਾ 

ਸ। ਉ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਦਾਕਤ ਭੰਦ ਯਕਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਨਹ ਸਭਯਥੰ ਨਹ ਸਵਕੰ ਨਹ ਰੀਕ੍ਰਤ ਯਭ ੁਯਖਤਭੰ ॥ ਤਵ ਰਸਾਕ੍ਰਦ ਕ੍ਰਸਭਯਤ ਨਾਭੰ ਨਾਨਕ 
ਕ੍ਰਿਾਰ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਗੁਯੰ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯਥ—ੰਭਯਥਾ, ਤਾਏਤ। ੁਯਐਤਭੰ—ਉੱਤਭ ੁਯਐ, ਯਭਾਤਭਾ। ਤਵ—ਤਯੀ (qv)। 

ਰਾਕਦ—ਕਏਯਾ ਨਾਰ (pRswdyn)। ੁਯ—ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਯਭ ਉੱਤਭ ਅਏਾਰ ੁਯਐ! ਸ ਕਿਾਰ ਸਯੀ! ਸ ੁਯ ੂਸਯੀ! (ਭਯ ਅੰਦਯ ਕਭਯਨ ਦੀ) ਨਾਸ ਸੀ 

ਭਯਿੱਥਾ ਸ, ਨਾ ਸੀ ਭੈਂ ਵਏ ਸਾ,ਂ ਨਾਸ ਸੀ ਭਯ ਅੰਦਯ (ਤਯ ਚਯਨਾਂ ਦੀ) ਰੀਤ ਸ। (ਤਯਾ ਦਾ) ਨਾਨਏ ਤਯੀ 

ਭਸਯ ਨਾਰ (ਸੀ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ। 22।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਭਸਯ ਏਯ, ਉਸ ਸੀ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ। ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ 

ਬਤੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਬਯਣ ਖਣ ਕਯੰਤ ਜੀਆ ਕ੍ਰਫਸਰਾਭ ਛਾਦਨ ਦਵੰਤ ਦਾਨੰ ॥ ਕ੍ਰਸਰਜੰਤ ਯਤਨ ਜਨਭ ਚਤੁਯ ਚਤਨਹ ॥ 
ਵਯਤੰਕ੍ਰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸਾਦਹ ॥ ਕ੍ਰਸਭਯੰਤ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਯ ॥ ਅਕ੍ਰਨਤਯ ਯਚਨਾ ਕ੍ਰਨਯਭਹ ਤ 
॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਯਣ ਐਣ—ਾਰਣ-ਣ। ਕਫਰਾਭ—ਕਟਏਾਣਾ, ਸਾਯਾ। ਛਾਦਨ—ਏਿੱੋਾ (Cwdnz—

clothing)। ਕਰਜੰਤ—ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ (sãj`—to create)। ਚਤੁਯ—ਕਆਣਾ, ਭਯਿੱਥ। ਚਤਨਸ—

ਕਜੰਦ, ਬ ਏੁਝ ਅਨੁਬਵ ਏਯ ਏਣ ਵਾਰਾ (icq`—to perceive)। ਅਕਨਤ੍੍—ਨਾਸ ਕਨਿੱਤ ਯਕਸਣ 

ਵਾਰਾ। ਕਨਯਭਸ—ਭਸ ਤੋਂ ਫਚ ਸ। ਤ—ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ। ਰਾਦਸ—ਕਏਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਭਯਿੱਥ ਚਤਨ-ਯੂ ਯਭਾਤਭਾ ਰਸ਼ਟ ਭਨੁਿੱਐਾ ਜਨਭ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਾਰਣ-ਸ਼ਣ 

ਏਯਦਾ ਸ, ਏਿੱੋਾ ਆਯਾ ਆਕਦਏ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਉ ਆਨੰਦ-ਯੂ ਰਬੂ ਦੀ ਕਏਯਾ ਨਾਰ ਜੀਵ ੁਐੀ 

ਯਕਸੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ ਉ ਸਯੀ ਨੰੂ ਕਭਯਦ ਸਨ, ਉ ਇ ਨਾਵੰਤ ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਕਨਯਭਸ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। 23।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ ਬ ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਇਸਨਾਂ ਨਾਵੰਤ 

ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚ ਯਕਸੰਦ ਸਨ।  

ਦਾਨੰ ਯਾ ੂਯਫਣ ਬੁੰਚੰਤ ਭਹੀਤ ॥ ਕ੍ਰਫਯੀਤ ਫੁਧਯੰ ਭਾਯਤ ਰਕਹ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਚਯੰਕਾਰ ਦੁਖ ਬਗਤ 
॥੨੪॥ {ੰਨਾ 1356} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਯਾ ੂਯਫਣ—ੂਯਫਰ  ਜਨਭਾਂ ਕਵਚ। ਬੰੁਚੰਤ—ਬਦ ਸਨ (Buj`—to possess), ਭਾਰਏੀ 

ਭਾਣਦ ਸਨ। ਭਸੀਤ—ਧਯਤੀ ਦ ਤੀ, ਯਾਜ (mhI—ਧਯਤੀ। mhIpiq—ਯਾਜਾ)। ਕਫਯੀਤ—ਉਰਟੀ 

(ivprIq)। ਭਾਯਤ ਰਏਸ—ਭਾਤ ਰਏ, ਜਤ। ਭਾਯਤ—(mwÄXL—mortal) ਨਾਵੰਤ। ਦੁਐ—

(du:K) ਦੁਿੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ੂਯਫਰ  ਜਨਭਾਂ ਕਵਚ ਏੀਤ ੁੰਨ-ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਦਏਾ ਯਾਜ (ਇਥ ਯਾਜ-ਕਭਰਐ ਦੀ) ਭਾਰਏੀ ਭਾਣਦ 

ਸਨ।  

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਇਥ ਨਾਵੰਤ ਜਤ ਕਵਚ (ਉਸਨਾਂ ੁਐਾਂ ਦ ਏਾਯਨ) ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਫੁਿੱਧੀ ਉਰਟੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, 

ਉਸ ਕਚਯਏਾਰ ਤਏ ਦੁਿੱਐ ਬਦ ਸਨ। 24।  

ਬਾਵ:- ਜਤ ਕਵਚ ਭਰਏੀਅਤਾ ਂਤ ਭਜ-ਭਕਰਆਂ ਦ ਏਾਯਨ ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ ਜੀਵਨ ਦ ਉਰਟ ਯਾਸ  ਜਾਂਦ ਸਨ 

ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਨਏਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦ ਦੁਿੱਐ ਸਾਯਨ  ੈਂਦ ਸਨ।  

ਕ੍ਰਫਰਥਾ ਅਨੁਗਰਹੰ ਗਕ੍ਰਫੰਦਹ ਜਸਯ ਕ੍ਰਸਭਯਣ ਕ੍ਰਯਦੰਤਯਹ ॥ ਆਯਗਯੰ ਭਹਾ ਯਗਯੰ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਸਕ੍ਰਭਰਤ ਕਯੁਣਾ ਭਮਹ 
॥੨੫॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਫਰਥਾ—ੈਾਰੀ, ਵਾਂਜ ਸ। ਅਨੁਰਸ—ੰਕਏਯਾ (AnuÀwRh:™ a favour)। ਜ੍੍—

ਕਜਨਹਾਂ ਦ (Xy—wz)। ਕਯਦੰਤਯਸ—ਕਯਦ-ਅੰਤਯਸ, ਕਸਯਦ ਕਵਚ। ਆਯ੍੍—ੰਅਯ, ਯ-ਯਕਸਤ, 

ਨਯ। ਕਫਕਕਭਰਤ—ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ ਸਨ। ਏਯੁਣਾਭਮਸ—ਏਯੁਣਾ-ਭਮਸ, ਤਯ ਯੂ, ਦਇਆ-ਯੂ (k{xw—

ਤਯ)।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਕਫੰਦ ਦੀ ਭਸਯ ਤੋਂ ਵਾਂਜ ਸ ਸਨ, ਕਜਨਹਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਉ ਦ ਕਭਯਨ ਤੋਂ ਿੱਐਣ  ਸਨ, ਉਸ 

ਨਯ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ ਵਿੱਡ ਯੀ ਸਨ, ਕਏਉਂਕਏ ਉਸ ਦਇਆ ਯੂ ਕਫੰਦ ਨੰੂ ਕਵਾਯ ਯਸ ਸਨ। 25।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਯੀਯਏ ਤਯ ਤ ਨਯ ਸੁੰਕਦਆਂ ਬੀ ਅਨਏਾ ਂ

ਯ ਸੋ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਯਭਣੰ ਕਵਰੰ ਕੀਯਤਨੰ ਸੁਧਯਭੰ ਦਹ ਧਾਯਣਹ ॥ ਅੰਕ੍ਰਭਰਤ ਨਾਭੁ ਨਾਯਾਇਣ ਨਾਨਕ ੀਵਤੰ ਸੰਤ ਨ 
ਕ੍ਰਤਰਯਤ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਭਣ—ੰਜਣਾ। ੁਧਯਭ—ੰਰਸ਼ਟ ਧਯਭ। ਦਸ ਧਾਯਣਸ—ਦਸਧਾਯੀ, ਭਨੁਿੱਐ। ਕਤਰ੍੍ਤ—

ਯਿੱਜਦ (qãÈw`—to be contented qãÈXiq)। ਏਵਰੰ—(k¥vlz—Solely) ਕਯੌ। ਅੰਕਭਰਤ—

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ।  

ਅਯਥ:-  ਏਵਰ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਭਨੁਿੱਐਾ ਂਦਾ ਰਸ਼ਟ ਧਯਭ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ੰਤ ਜਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਜਰ ੀਂਕਦਆ ਂਯਿੱਜਦ ਨਸੀਂ। 26।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਆਦਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ ਉਸ ਇ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਯਕਸ ਸੀ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ।  

ਸਹਣ ਸੀਰ ਸੰਤੰ ਸਭ ਕ੍ਰਭਤਰਸਯ ਦੁਯਜਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਬਜਨ ਅਕ੍ਰਨਕ ਰਕਾਯਣ ਕ੍ਰਨੰਦਕ ਆਵਧ ਹਇ 
ਉਕ੍ਰਤਸਟਤ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਣ—ਸਾਯਨਾ (shn)। ੀਰ—ਕਭਿੱਠਾ ੁਬਾਉ (_Il)। ਸਣ ੀਰ—(shn _Il—



patient, forgivng)। ਭ—ਫਯਾਫਯ। ਕਭਤਰ੍੍—ਕਭਿੱਤਰ  ਦਾ (im>ÔX)। ਦੁਯਜਨਸ—ਬ ੋ ਭਨੁਿੱਐ 

(dujLnz)। ਆਵਧ—ਸ਼ਤਰ, ਸਕਥਆਯ (AwXuD)। ਉਕਤਟਤ—ਨੋ ਆਉਂਦ ਸਨ (apiqÕTiq—

comes near)।  

ਅਯਥ:-  ੰਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਕਭਤਰ  ਅਤ ਦੁਯਜਨ ਇਿੱਏ-ਭਾਨ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਵਧੀਏੀ ਨੰੂ ਸਾਯਨਾ—ਇਸ 

ਉਸਨਾਂ ਦਾ ੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਕਭਤਰ  ਤਾਂ ਅਨਏਾ ਂਕਏਭਾ ਂਦ ਬਜਨ ਰ  ਏ, ਯ ਕਨੰਦਏ (ਉਸਨਾ ਂ

ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਵਾਤ) ਸ਼ਤਰ  ਰ  ਏ ਉਸਨਾਂ ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਉਸ ਦਸਾਂ ਨੰੂ ਕਆਯ ਦੀ ਕਦਸ਼ਰਟੀ ਨਾਰ ਤਿੱਏਦ ਸਨ)। 

27।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ, ਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਵਧੀਏੀ ਸਾਯਨੀ ਉ ਦਾ ੁਬਾਉ ਫਣ 

ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਕ੍ਰਤਯਸਕਾਯ ਨਹ ਬਵੰਕ੍ਰਤ ਨਹ ਬਵੰਕ੍ਰਤ ਭਾਨ ਬੰਗਨਹ ॥ ਸਬਾ ਹੀਨ ਨਹ ਬਵੰਕ੍ਰਤ ਨਹ ਹੰਕ੍ਰਤ ਸੰਸਾਯ 
ਦੁਖਨਹ ॥ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਨਾਭ ਜੰਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਭਕ੍ਰਰ ਸਾਧ ਸਗੰਹ ਨਾਨਕ ਸ ਰਾਣੀ ਸੁਖ ਫਾਸਨਹ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 
1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਤਯਏਾਯ—ਕਨਯਾਦਯੀ (iqrÔkwr:)। ਬਵੰਕਤ—ਸੁੰਦਾ (Bviq, Bvn:, BviNq। Bu—to 

become)। ਭਾਨ ਬੰਨਸ—ਕਨਯਾਦਯੀ, ਅਭਾਨ। ਕਭਕਰ—ਕਭਰ ਏ।  ਰਾਨੀ—ਉਸ ਫੰਦ। ਜੰਕਤ—

(jpiNq) ਜਦ ਸਨ। ਸੰਕਤ—(pRBwvXiNq)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਕਜਸੋ ਫੰਦ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਕਭਰ ਏ ਕਫੰਦ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਉਸ ੁਐੀ ਵਦ 

ਸਨ; ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਏਦ ਕਨਯਾਦਯੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਏਦ ਅਭਾਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ। ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਏਦ 

ਬੀ ਬਾ ਨਸੀਂ ਕਭਟਦੀ, ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੰਾਯ ਦ ਦੁਿੱਐ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦ। 28।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਕਏ ਵਰੋਂ  ਸਈ ਕਨਯਾਦਯੀ ਆਣਾ ਅਯ ਨਸੀਂ ਾ 

ਏਦੀ, ਏਈ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ ਆਣਾ ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

ਸਨਾ ਸਾਧ ਸਭੂਹ ਸੂਯ ਅਕ੍ਰਜਤੰ ਸੰਨਾਹੰ ਤਕ੍ਰਨ ਕ੍ਰਨੰਭਰਤਾਹ ॥ ਆਵਧਹ ਗੁਣ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਯਭਣੰ ਓਟ ਗੁਯ 
ਸਫਦ ਕਯ ਚਯਭਣਹ ॥ ਆਯੂੜਤ ਅਸਵ ਯਥ ਨਾਗਹ ਫੁਝੰਤ ਰਬ ਭਾਯਗਹ ॥ ਕ੍ਰਫਚਯਤ  ਕ੍ਰਨਯਬਮੰ 
ਸਤੁ ਸਨਾ ਧਾਮੰਤ ਗੁਾਰ ਕੀਯਤਨਹ ॥ ਕ੍ਰਜਤਤ ਕ੍ਰਫਸਵ ਸੰਸਾਯਹ ਨਾਨਕ ਵਸਯੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ੰਚ ਤਸਕਯਹ 
॥੨੯॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾ—ੌਜ (synw)। ੂਯ—ੂਯਭ। ੰਨਾਸ—ੰੰਜਅ (sznwh—armour)। ਤਕਨ—ਤਨ 

ਉਤ। ਆਵਧਸ—ਸ਼ਤਰ  (AwXuG)। ਏਯ—ਸਿੱਥ (kr)। ਚਯਭਣਸ—ਢਾਰ, ਚੰਭ (cmLn,)। ਏਯ 

ਚਯਭਣਸ—ਸਿੱਥ ਦੀ ਢਾਰ। ਆਯੂੋਤ—ਵਾਯ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਅ—੍(AÓv) ੋ। ਨਾਸ—ਸਾਥੀ 

(nwÀw)। ਕਫਚਯਤ—ਤੁਯਦ ਕਪਯਦ ਸਨ। ਤ੍ਰੁ—ਵਯੀ (ਏਾਭਾਕਦਏ) (_>u)। ਕਫ੍—ਾਯਾ (ivÓv)। 

ਤਏਯਸ—ਚਯ (qÔkr)। ਾਧ ਭੂਸ—ਾਯ ਾਧ, ੰਤ ਜਨ। ਧਾਮੰਤ—ਸਿੱਰਾ ਏਯਦ ਸਨ (GwviNn)। 

ੁਾਰ—ਅਿੱਐਯ ‘’ ਦ ਨਾਰ ਦ ਰਾਂ ਸਨ—  ੋ ਅਤ   ੋੁ ਅਰ ਰੌ ‘ਾਰ’ ਸ, ਇਥ ‘ੁਾਰ’ 

 ਹੋਨਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:-  ੰਤ-ਜਨ ਅਕਜਿੱਤ ੂਯਕਭਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸ। ਯੀਫੀ ੁਬਾਉ ਉਸਨਾਂ ਦ ਯੀਯ ਉਤ ੰਜਅ ਸ; ਕਫੰਦ ਦ 

ੁਣ ਾਉਣ  ਉਸਨਾਂ ਾ ਸ਼ਤਰ  ਸਨ; ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਟ ਉਸਨਾਂ ਦ ਸਿੱਥ ਦੀ ਢਾਰ ਸ। ੰਤ-ਜਨ ਯਭਾਤਭਾ 



(ਦ ਕਭਰਾ) ਦਾ ਯਤਾ ਬਾਰਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ—ਇਸ, ਭਾਨ , ਉਸ ੋ ਯਥ ਸਾਥੀਆ ਂਦੀ ਵਾਯੀ ਏਯਦ ਸਨ।  

ੰਤ-ਜਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ (ਦੀ ਸਤਾ) ਨਾਰ (ਏਾਭਾਕਦਏ) ਵਯੀ-ਦਰ ਉਤ ਸਿੱਰਾ ਏਯਦ ਸਨ, 

ਅਤ (ਇ ਤਯਹਾ ਂਉਸਨਾਂ ਕਵਚ) ਕਨਡਯ ਸ ਏ ਤੁਯ ਕਪਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੰਤ-ਜਨ ਉਸਨਾਂ ੰਜਾਂ ਚਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਵਿੱ ਕਵਚ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ ਜ ਾਯ ੰਾਯ ਨੰੂ ਕਜਿੱਤ ਯਸ ਸਨ। 

29।  

ਬਾਵ:- ਕਨਭਰਤਾ, ਕਭਯਨ, ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਟ—ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਏਰ ਸਯ ਵਰ  ਇਸ ਸਕਥਆਯ ਸਨ, ਏਾਭਾਕਦਏ 

ਕਵਏਾਯ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।  

ਕ੍ਰਭਰਗ ਕ੍ਰਤਰਸਨਾ ਗੰਧਯਫ ਨਗਯੰ ਦੁਭ ਛਾਮਾ ਯਕ੍ਰਚ ਦੁਯਭਕ੍ਰਤਹ ॥ ਤਤਹ ਕੁਟੰਫ ਭਹ ਕ੍ਰਭਥਯਾ ਕ੍ਰਸਭਯੰਕ੍ਰਤ 
ਨਾਨਕ ਯਾਭ ਯਾਭ ਨਾਭਹ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਭਰ ਕਤਰਨਾ—(ਸਯਨ ਦੀ ਤਰਰ ਸ)। ਠਨੀਯਾ, ਯਤਰਾ ਇਰਾਏਾ ਜ ੂਯਜ ਦੀ ਤਸ਼ ਕਵਚ ਾਣੀ 

ਦਾ ਦਕਯਆ ਜਾਦਾ ਸ। ਤਰ ਸ ਨਾਰ ਾਫਕਯਆ ਸਯਨ ਾਣੀ ਵਰ ਦੋਦਾ ਸ, ਉਸ ਠਨੀਯਾ ਅਾਂਸ ਅਾਂਸ 

ਚਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਯਨ ਤੋ ਏ ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸ (mãÀwqãÕxw—mirage)। ੰਧਯਫ 

ਨਯ—ੰਆਏਾਸ਼ ਕਵਚ ਵਿੱਦੀ ਨਯੀ। ਠਨੀਯ ਵਾਂ ਇਸ ਬੀ ਝਾਉਰਾ ਸੀ ੈਂਦਾ ਸ ਕਏ ਆਏਾਸ਼ ਕਵਚ ਇਏ 

ਸ਼ਕਸਯ ਵਿੱ ਕਯਸਾ ਸ (ÀwNGvL-nÀwr)। ਦ੍ਰੁਭ—ਯੁਿੱਐ (dàum)। ਯਕਚ—ਯਚ ਏ, ਯਚ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਸੀ 

ਭੰਨ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਤਤਸ—ਉਥ, ਉ ਤਯਹਾ ਂ (qq:-  for that reason)। ਕਭਥ੍੍ਾ—ਨਾਵੰਤ, ਝੂਠਾ 

(imÅXw—to no purpose)। ਦੁਯ ਭਤਕਸ—ਬੋੀ ਫੁਿੱਧੀ ਵਾਰਾ (dumLiq:)।  

ਅਯਥ:-  ਬੋੀ ਫੁਿੱਧੀ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਠਨੀਯ ਨੰੂ ਸਵਾਈ ਕਏਰਹ  ਨੰੂ ਅਤ ਯੁਿੱਐ ਦੀ ਛਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਭੰਨ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਉ 

ਤਯਹਾ ਂਦਾ ਨਾਵੰਤ ਏੁਟੰਫ ਦਾ ਭਸ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਨੰੂ ਕਤਆ ਏ ੰਤ-ਜਨ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਕਭਯਦ ਸਨ। 30।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਟਿੱਫਯ ਯਵਾਯ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ।  

ਨਚ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਦਆ ਕ੍ਰਨਧਾਨ ਕ੍ਰਨਗਭੰ ਨਚ ਗੁਣਗਯ ਨਾਭ ਕੀਯਤਨਹ ॥ ਨਚ ਯਾਗ ਯਤਨ ਕੰਠੰ ਨਹ ਚੰਚਰ 
ਚਤੁਯ ਚਾਤੁਯਹ ॥ ਬਾਗ ਉਕ੍ਰਦਭ ਰਫਧਯੰ ਭਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਕ੍ਰਗ ਖਰ ੰਕ੍ਰਡਤਹ ॥ ੩੧॥ {ੰਨਾ 
1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ਚ—ਅਤ ਨਸੀਂ, ਨਾਸ ਸੀ। ਕਨਭ—ੰਵਦ (inÀwMzw)। ਕਨਧਾਨ—ੈਾਨਾ। 

ੁਣ੍੍—ੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ (Àwux<)। ਚਾਤੁਯਸ—ਕਆਣਾ। ਐਰ—ਭੂਯਐ (Kl)। ਚਤੁਯ 

ਚਾਤੁਯਸ—ਕਆਕਣਆ ਂਦਾ ਕਆਣਾ। ਚੰਚਰ—ਚੁਤ। ਏੰਠ—ਰਾ। ਕਨਧਾਨ—ੈਾਨਾ। ਾਧ ੰਕ—

ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਨਾਸ ਸੀ ਭੈਂ ਵਦ-ਕਵਕਦਆ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸਾ,ਂ ਨਾਸ ਸੀ ਭੈਂ ੁਣਾਂ ਦਾ ਾਯਐ ੂਸਾਂ, ਨਾਸ ਸੀ ਭਯ ਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਸ।  

 ਭਯ ਰ  ਕਵਚ ਰਸ਼ਟ ਯਾ ਬੀ ਨਸੀਂ, ਨਾਸ ਸੀ ਭੈਂ ਚੁਤ ਤ ਫੋਾ ਕਆਣਾ ਸਾਂ।  

ੂਯਫਰ  ਬਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਉੱਦਭ ਏੀਕਤਆਂ ਭਾਇਆ ਕਭਰਦੀ ਸ (ਉਸ ਬੀ ਭਯ ਾ ਨਸੀਂ)।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਤੰ ਕਵਚ ਆ ਏ ਭੂਯਐ (ਬੀ) ੰਕਡਤ (ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਇਸੀ ਭਯਾ ਬੀ ਆਯਾ ਸ)। 31।  



ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਕਟਏ ਏ ਭੂਯਐ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ ਕਆਣਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਕਏਉਂਕਏ ਉਥ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸੀ ਯਤਾ ਰਿੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਕੰਠ ਯਭਣੀਮ ਯਾਭ ਯਾਭ ਭਾਰਾ ਹਸਤ ਊਚ ਰਭ ਧਾਯਣੀ ॥ ਜੀਹ ਬਕ੍ਰਣ ਜ ਉਤਭ ਸਰਕ ਉਧਯਣੰ 
ਨਨ ਨੰਦਨੀ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏੰਠ—ਰਾ। ਯਭਣੀਮ—ੁੰਦਯ (rmxIX)। ਸਤ—(hÔq) ਸਿੱਥ। ਸਤ ਊਚ—ਭੁਐੀ—

(ÀwwyBuKI), ਭਾਰਧਾਨੀ, ਇਏ ਥਰੀ ਕਜ ਦਾ ਅਏਾਯ ਊ ਦ ਭੁਐ ਜਸਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਕਜ ਕਵਚ ਭਾਰਾ ਾ 

ਏ ਪਯੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਕਸੰਦੂ ਸ਼ਾਤਰ  ਅਨੁਾਯ ਇ ਨੰੂ ਭੀਨ ਨਾਰ ਛੁਸਾਣ ਦੀ ਆਕਆ ਨਸੀਂ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਏਡੀ 

ਨਾਰ ਸਿੱਥ ਰਾ ਏ ਜ ਏਯਨ ਦੀ ਆਕਆ ਸ। ਇ ਰਈ ਇ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਸਤ ਊਚ’ ਸ। ਧਾਯਣੀ—ਕਟਏਾਣੀ। 

ਜੀਸ—ਜੀਬ। ਬਕਣ—ਉਚਾਯਦਾ ਸ, ਬਣ। ਨੰਦਨੀ—ੈੁਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰੀ (nNdn-pleasing)। ਨਨ 

ਨੰਦਨੀ—ਅਿੱਐਾਂ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰੀ, ਭਾਇਆ। ਨਨ—(nXn) ਅਿੱਐਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ (ਰ  ਤੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦ ਉਚਾਯਨ ਨੰੂ ਰ  ਦੀ ੁੰਦਯ ਭਾਰਾ ਫਣਾਂਦਾ ਸ, 

(ਕਸਯਦ ਕਵਚ) ਰਭ ਕਟਏਾਣ ਨੰੂ ਭਾਰਾ ਦੀ ਥਰੀ ਫਣਾਂਦਾ ਸ, ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਜੀਬ ਨਾਰ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ। 32।  

ਬਾਵ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਨਾਰ ਅਤ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਕਆਯ ਕਟਏਾਣ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਸਣੀ 

ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਫਕਚਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਗੁਯ ਭੰਤਰ ਹੀਣਸਯ  ਜ ਰਾਣੀ ਕ੍ਰਧਰਗੰਤ ਜਨਭ ਬਰਸਟਣਹ ॥ ਕੂਕਯਹ ਸੂਕਯਹ ਗਯਧਬਹ ਕਾਕਹ 
ਸਯਨਹ ਤੁਕ੍ਰਰ ਖਰਹ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 1356} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੀਣ੍੍—ਿੱਐਣਾ। ਬਰਟਣਸ—ਬੋੀ ਫੁਿੱਧ ਵਾਰਾ। ਏੂਏਯਸ-ਏੁਿੱਤਾ (kU#kr:)। ੂਏਯਸ—

ੂਯ (sukr:)। ਯਧਬਸ—ਐਤਾ (ÀwdLB:)। ਏਾਏਸ—ਏਾਂ (kwk:)। ਤੁਕਰ—ਫਯਾਫਯ (qulX)। 

ਐਰਸ—ਭੂਯਐ (Kl:)।  

ਅਯਥ:-  ਕਜਸੋਾ ਫੰਦਾ ਕਤੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ ਸ, ਉ ਬੋੀ ਫੁਕਧ ਵਾਰ  ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਪਟਏਾਯ-ਮ 

ਸ। ਉਸ ਭੂਯਐ ਏੁਿੱਤ ੂਯ ਐਤ ਏਾਂ ਿੱ ਦ ਫਯਾਫਯ (ਜਾਣ)। 33।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ੁਯੂ ਦ ਦਿੱ ਯਤ ਉਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ, ਉਸ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਢਸ ਚਕ ਹੋਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ ਅਤ 

ਚੁਪਕਯਓਂ ਉ ਨੰੂ ਕਪਟਏਾਯਾਂ ਸੀ ੈਂਦੀਆ ਂਸਨ।  

ਚਯਣਾਯਕ੍ਰਫੰਦ ਬਜਨੰ ਕ੍ਰਯਦਮੰ ਨਾਭ ਧਾਯਣਹ ॥ ਕੀਯਤਨੰ ਸਾਧਸੰਗਣ ਨਾਨਕ ਨਹ ਕ੍ਰਦਰਸਟੰਕ੍ਰਤ 
ਜਭਦੂਤਨਹ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 1356-1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਯਣਾਯਕਫੰਦ—ਚਯਣ ਅਯਕਫੰਦ, ਚਯਨ ਏਭਰ (crx-ArivNd)। ਅਯਕਫੰਦ—ਏਰ ਪੁਿੱਰ 

(ArivNd)। ਜਭ ਦੂਤਨਸ—ਜਭਯਾਜ ਦ ਦੂਤ।  

ਅਯਥ:-  ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਟਏਾਂਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨ-ਏਭਰਾਂ 

ਨੰੂ ਕਭਯਦਾ ਸ, ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਜੁੋ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜਭਯਾਜ ਦ 

ਦੂਤ ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਵਰ ਤਿੱਏ (ਬੀ) ਨਸੀਂ ਏਦ (ਕਏਉਂਕਏ ਕਵਏਾਯ ਉ ਦ ਨੋ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦ)। 34।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਕਤ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ, ਕਵਏਾਯ ਉ ਦ 



ਨੋ ਨਸੀਂ ਢੁਏ ਏਦ।  

ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਧਨੰ ਯੂੰ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਸਵਯਗ ਯਾਜਨਹ ॥ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਬਜਨੰ ਕ੍ਰਫੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ 
ਸਵਛ ਅੰਫਯਹ ॥ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਸੁਤ ਕ੍ਰਭਤਰ ਬਰਾਤ ਫਾਂਧਵ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਫਕ੍ਰਨਤਾ ਕ੍ਰਫਰਾਸਹ ॥ ਨਚ 
ਦੁਯਰਬੰ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਦਆ ਰਫੀਣੰ ਨਚ ਦੁਯਰਬੰ ਚਤੁਯ ਚੰਚਰਹ ॥ ਦੁਯਰਬੰ ਕ ਬਗਵਾਨ ਨਾਭਹ ਨਾਨਕ 
ਰਫਕ੍ਰਧਯੰ ਸਾਧਸੰਕ੍ਰਗ ਕ੍ਰਿਾ ਰਬੰ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਫੰਜਨੰ—ਐਾਣ-ਜ ੁਆਦਰਾ ਦਾਯਥ, ਯਟੀ ਦ ਨਾਰ ਰਾ ਏ ਐਾਣ ਵਾਰੀ ਭਾਰਦਾਯ ਬਾਜੀ 

ਆਕਦਏ (ÒXzjnz)। ਅੰਫਯਸ—ਏੋ (AMbrz)। ੍ਛ—ਾੌ (ÔvÁC)। ਰਫੀਣੰ—ਕਆਣਾ, ਚਤੁਯ 

(pRvIx)। ਫਕਨਤਾ—ਇਤਰੀ (vinqw)। ਕਫਰਾਸ—ਰਾਡ-ਕਆਯ (ivlws)। ਾਧ ੰਕ—ਾਧ ੰਕਤ 

ਕਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਧਨ ਅਤ ਯੂ ਰਿੱਬਣਾ ਫਸੁਤ ਐਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ੁਯ ਦਾ ਯਾਜ। ੁਆਦਰ  ਭਾਰਦਾਯ ਐਾਣ  

ਰਾਤ ਏਯਨ  ਐ ਨਸੀਂ, ਨਾਸ ਸੀ ਾੌ ੁਥਯ ਏਿੱੋ। ੁਿੱਤਰ  ਕਭਿੱਤਰ  ਬਯਾ ਕਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ ਦਾ ਕਭਰਣਾ ਫਸੁਤ 

ਭੁਸ਼ਕਏਰ ਨਸੀਂ, ਨਾਸ ਸੀ ਇਤਰੀ ਦ ਰਾਡ-ਕਆਯ।  

ਕਵਕਦਆ ਸਾਰ ਏਯਏ ਕਆਣਾ ਫਣਨਾ ਬੀ ਫਸੁਤ ਐਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ਐਾ ਸ (ਕਵਿੱਕਦਆ ਦੀ ਸਤਾ 

ਨਾਰ) ਚਾਰਾਏ ਤ ਤੀਐਣ-ਫੁਿੱਧ ਸਣਾ।  

ਸਾ!ਂ ਸ ਨਾਨਏ! ਏਵਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁਸ਼ਕਏਰ ਨਾਰ ਕਭਰਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਸੀ ਕਭਰਦਾ 

ਸ (ਯ ਤਦੋਂ ਕਭਰਦਾ ਸ ਜਦੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਸਯ ਸਵ। 35।  

ਬਾਵ:- ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥ ਕਭਰਣ ਐੀ ਿੱਰ ਨਸੀਂ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਏਤ ਬਾਾ ਂਨਾਰ ਸੀ ਕਭਰਦਾ 

ਸ। ਕਭਰਦਾ ਸ ਇਸ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚੋਂ, ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਕਭਸਯ ਏਯ।  

ਜਤ ਕਤਹ ਤਤਹ ਕ੍ਰਦਰਸਟੰ ਸਵਯਗ ਭਯਤ ਮਾਰ ਰਕਹ ॥ ਸਯਫਤਰ ਯਭਣੰ ਗਕ੍ਰਫੰਦਹ ਨਾਨਕ ਰ 
ਛ ਨ ਕ੍ਰਰਯਤ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯਤ—(mLÙ) ਭਾਤਰਏ, ਧਯਤੀ। ਮਾਰ—ਤਾਰ। ਛ—(˜yp) ਏਰਸ਼, ਕਨੰਦਾ, 

ਅਸੰਏਾਯ; ਕਵਏਾਯ। ਕਰ੍੍ਤ—ਕਰਤ ਸੁੰਦਾ। ਰ—ਚਾ, ਅਕਵਤਰਤਾ। ਜਤ ਏਤਸ—ਕਜਥ ਕਏਥ। 

ਤਤਸ—ਉਥ। ਯਭਣ—ੰਕਵਆਏ। ਜਤ ਏਤਸ ਤਤਸ—ਸਯ ਥਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਕਜ ਫੰਦ ਨ  ਯਫ-ਕਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ੁਯ, ਭਾਤਰਏ, ਾਤਾਰ ਰਏ—ਸਯ ਥਾਂ 

ਵਐ ਕਰਆ ਸ, ਉਸ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਚ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਕਰਿੱਫੋਦਾ। 36।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਸਯ ਥਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਏਯਨ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਉਤ ਕਵਏਾਯ ਆਣਾ ਰਬਾਵ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।  

ਕ੍ਰਫਖਮਾ ਬਮੰਕ੍ਰਤ ਅੰਕ੍ਰਭਰਤੰ ਦੁਸਟਾਂ ਸਖਾ ਸਵਜਨਹ ॥ ਦੁਖੰ ਬਮੰਕ੍ਰਤ ਸੁਖਯੰ ਬ ਬੀਤੰ ਤ ਕ੍ਰਨਯਬਮਹ ॥ ਥਾਨ 
ਕ੍ਰਫਹੂਨ ਕ੍ਰਫਸਰਾਭ ਨਾਭੰ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਾਰ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਗੁਯਹ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਫਐਮਾ—ਕਵਸ,ੁ ਕਸਯ। ਬਮੰਕਤ—ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ (Bvi—, Bvq:, BviNq)। 

ਦ੍ਰੁਟਾ—ਂਦ੍ੋਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ਕਵਯਧ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਐਾ—ਕਭਤਰ। ੍ਜਨਸ—੍-ਜਨਸ, ਆਣ  ਆਦਭੀ, 

ਏਯੀਫੀ ਕਯਸ਼ਤਦਾਯ। ਥਾਨ ਕਫਸੂਨ—ਕਟਏਾਣ ਤੋਂ ਕਫਨਾ, ਅਨਏਾਂ ਜੂਨਾਂ ਕਵਚ ਬਟਏਣ ਵਾਰਾ। ਕਫਰਾਭ—



ਕਟਏਾਣਾ। ਅੰਕਭਰਤ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ, ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ-ਦਾ-ਯੂ ਕਤੁਯੂ (ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ) ਕਏਯਾਰ ਸ , ਕਸਯ ਉ ਦ 

ਵਾਤ ਅੰਕਭਰਤ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਦਐੀ ਉ ਦ ਕਭਤਰ  ਤ ਏਯੀਫੀ ਕਯਸ਼ਤਦਾਯ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ ੁਐ ਫਣ 

ਜਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਉਸ (ਕਸਰਾ)ਂ ਅਨਏਾਂ ਡਯਾਂ ਨਾਰ ਕਸਕਭਆ ਯਕਸੰਦਾ ੀ, ਤਾਂ ਕਨਡਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ; ਅਨਏਾਂ ਜੂਨਾ ਂ

ਕਵਚ ਬਟਏਦ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਾਯਾ-ਆਯਾ ਕਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। 37।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਾਯਾ ਕਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਕਵਚੋਂ ਕਨਏਰ 

ਜਾਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਉ ਦ ਨੋ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਏਈ ਡਯ-ਕਸਭ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਅਯ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।  

ਸਯਫ ਸੀਰ ਭਭੰ ਸੀਰੰ ਸਯਫ ਾਵਨ ਭਭ ਾਵਨਹ ॥ ਸਯਫ ਕਯਤਫ ਭਭੰ ਕਯਤਾ ਨਾਨਕ ਰ 
ਛ ਨ ਕ੍ਰਰਯਤ ॥੩੮॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਫ—ਾਯ ਜੀਵ। ਾਵਨ—ਕਵਤਰ  ਏਯਨ ਵਾਰਾ (pu to make pure Caus. 

pwvXiq)। ਛ—ਦ, ਏਰੰਏ (˜yp)। ਨ ਕਰ੍੍ਤ—ਨਸੀਂ ਕਰਿੱਫੋਦਾ। ਭਭੰ—ਭਯਾ (mm)। 

ਏਯਤਫ—ਏਯਤਾ, ਯਚਨਸਾਯ, ਏਯਨ-ਜ। ੀਰ—ਸ਼ਾਂਤੀ ੁਬਾਉ, ਕਵਤਰ  ਜੀਵਨ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ੁਬਾਉ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ ਭਨੰੂ ਬੀ ਉਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਂਦਾ ਸ; ਜ ਬ ਨੰੂ 

ਕਵਤਰ  ਏਯਨ ਦ ਭਯਥ ਸ, ਭਯਾ ਬੀ ਉਸੀ ਕਵਤਰ-ਏਯਤਾ ਸ; ਜ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਯਚਨ ਦ ਭਯਥ ਸ, ਉਸੀ 

ਭਯਾ ਏਯਤਾ ਸ। ਉਸ ਰਬੂ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਚ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਕਰਫੋਦਾ। 38।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਕਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ੁਬਾਉ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕਵਿੱਤਯ 

ਜੀਵਨ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ।  

ਨਹ ਸੀਤਰੰ ਚੰਦਰ ਦਵਹ ਨਹ ਸੀਤਰੰ ਫਾਵਨ ਚੰਦਨਹ ॥ ਨਹ ਸੀਤਰੰ ਸੀਤ ਯੁਤਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਰੰ 
ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਵਨ ਚੰਦਨਸ—ਵਾਭਨ ਚੰਦਨ, ਕਚਿੱਟਾ ਚੰਦਨ ਜ ੁੰਧੀ ਵਾਰਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ੀਤ ਯੁਤਣ—ਠੰਢੀ 

ਯੁਿੱਤ, ਯਦੀਆ ਂਦੀ ਯੁਿੱਤ। ੀਤਰੰ—ਠੰਢਾ। ਚੰਦਰ  ਦਵਸ—ਚੰਦਰ  ਦਵਤਾ, ਚੰਦਰਭਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਚੰਦਰਭਾ (ਉਤਨਾ) ਠੰਢ ਅੋਾਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ਕਚਿੱਟਾ ਚੰਦਨ (ਉਤਨੀ) ਠੰਢ 

ਅੋਾ ਏਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ਯਦੀਆ ਂਦੀ ਫਸਾਯ (ਉਤਨੀ) ਠੰਢ ਦ ਏਦੀ ਸ, (ਕਜਤਨੀ) ਠੰਢ-ਸ਼ਾਂਤੀ ੁਯਭੁਐ 

ਾਧ ਜਨ ਦੇਂਦ ਸਨ। 39।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਕਤ ਸੀ ਇਏ ੀ ਥਾਂ ਸ ਕਜਥ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਭੰਤਰੰ ਯਾਭ ਯਾਭ ਨਾਭੰ ਧਯਾਨੰ ਸਯਫਤਰ ੂਯਨਹ ॥ ਗਯਾਨੰ ਸਭ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਨਯਭਰ ਕ੍ਰਨਯਵਯਣਹ 
॥ ਦਮਾਰੰ ਸਯਫਤਰ ਜੀਆ ੰਚ ਦਖ ਕ੍ਰਫਵਯਕ੍ਰਜਤਹ ॥ ਬਜਨੰ ਗਾਰ ਕੀਯਤਨੰ ਅਰ ਭਾਮਾ ਜਰ 
ਕਭਰ ਯਹਤਹ ॥ ਉਦਸੰ ਸਭ ਕ੍ਰਭਤਰ ਸਤਰਹ ਬਗਵੰਤ ਬਗਕ੍ਰਤ ਬਾਵਨੀ ॥ ਯ ਕ੍ਰਨੰਦਾ ਨਹ ਸਰਕ੍ਰਤ 
ਸਰਵਣੰ ਆੁ ਕ੍ਰ ਤਯਾਕ੍ਰਗ ਸਗਰ ਯਣੁਕਹ ॥ ਖਟ ਰਖਯਣ ੂਯਨੰ ੁਯਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ 
॥੪੦॥ {ੰਨਾ 1357} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਅਰ—ਅਕਰ, ਅਰ, ਕਨਯਰ। ਬਾਵਨੀ—ਬਾਵਨਾ, ਯਧਾ, ਕਆਯ। ਰਵਣੰ—ਏੰਨ 

(œvx)। ਯਣੁਏਸ—ਚਯਨ-ਧੂੋ। ਭੰਤਰ ੰ—ਕਏ ਦਵਤਾ ਨੰੂ ਰੰਨ ਏਯਨ ਰਈ ਜਣ-ਮ ਸ਼ਫਦ। ਧ੍੍ਾਨੰ—

ਕਏ ਚੀ ਕਵਚ ਕਫਯਤੀ ਨੰੂ ਕਰਵਰੀਨ ਏਯਨਾ (ÆXwn)। ੍੍ਾਨ—ਭਝ (<wn)। ਰਕਤ—ੁਣਨਾ। 

ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ। ਕਤ੍੍ਾਕ—ਕਤਆ ਏ। ਐਟ—ਛ। ਰਐ੍੍ਣ—ਰਿੱਛਣ (l˜x)। ਭ—ਫਯਾਫਯ। 

ਜੁਕਤ—ਜੀਵਨ ੁਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਜੀਬ ਨਾਰ) ਜਣਾ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਯਫ-ਕਵਆਏ ਜਾਣ ਏ ਉ ਕਵਚ ੁਯਕਤ 

ਜੋਨੀ; ੁਐਾਂ ਦੁਐਾ ਂ ਨੰੂ ਇਏ ਕਜਸਾ ਭਝਣਾ ਅਤ ਕਵਤਰ  ਤ ਵਯ-ਯਕਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ; ਾਯ ਜੀਵਾ ਂਨਾਰ 

ਕਆਯ-ਸਭਦਯਦੀ ਯਿੱਐਣੀ ਅਤ ਏਾਭਾਕਦਏ ੰਜ ਕਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਕਸਣਾ; ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਨੰੂ 

ਕੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾਣਾ ਅਤ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਨਯਰ ਯਕਸਣਾ ਕਜਵੇਂ ਏਉਰ ਪੁਿੱਰ ਾਣੀ ਤੋਂ, ਿੱਜਣ ਤ 

ਵਯੀ ਨਾਰ ਇਏ ਕਜਸਾ ਰਭ-ਬਾਵ ਯਿੱਐਣ ਦੀ ਕਿੱਕਐਆ ਰਕਸਣ ਏਯਨੀ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਕਵਚ 

ਕਆਯ ਫਣਾਣਾ; ਯਾਈ ਕਨੰਕਦਆ ਆਣ  ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ ਨਾਸ ੁਣਨੀ ਅਤ ਆਾ-ਬਾਵ ਕਤਆ ਏ ਬ ਦ 

ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਫਣਨਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ੂਯਨ ੁਯਐਾਂ ਕਵਚ ਇਸ ਛ ਰਿੱਛਣ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਾਧ ੁਯਭੁਕਐ 

ਆਐੀਦਾ ਸ। 40।  

ਬਾਵ:- ਅਰੀ ਾਧ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਸ, ਯਫ-ਕਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਕਜ ਦੀ 

ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਅਕਜਸੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ ਕਏ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਯ-ਤਯ ਕਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-

ਾਰਾਸ ਸੀ ਉ ਦੀ ਕੰਦੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ ਭਾਇਆ ਅਤ ਏਾਭਾਕਦਏ ਕਵਏਾਯ ਉ ਉਤ ਆਣਾ 

ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।  

ਅਜਾ ਬਗੰਤ ਕੰਦ ਭੂਰੰ ਫਸੰਤ ਸਭੀਕ੍ਰ ਕਹਯਹ ॥ ਤ ਤਰ ਗਤ ਸੰਸਾਯਹ ਨਾਨਕ ਸਗ ਹਯਖੰ 
ਕ੍ਰਫਆਤ ॥੪੧॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਜਾ—ਫਏਯੀ (Ajw)। ਏੰਦ—(kzd) ਾਜਯ ਆਕਦਏ ਦਾਯਥ ਜ ਧਯਤੀ ਦ ਅੰਦਯ ਸੀ 

ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ। ਭੀ—ਨੋ (smIp)। ਏਸਯਸ—ਸ਼ਯ (k¥sirn`)। ਤਤਰ  ਤ—ਤਤਰ  ਕਤ, ਉਸੀ ਯੀਤ, 

ਉਸੀ ਚਾਰ। ਕਫਆਤ-ਰਬਾਵ ਾਈ ਯਐਦ ਸਨ। ਭੂਰ—ਾਜਯ-ਭੂਰੀ ਆਕਦਏ ਧਯਤੀ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ ਸਣ 

ਵਾਰ । ਬੰਤ—ਐਾਂਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਫਿੱਏਯੀ ਾਜਯ-ਭੂਰੀ ਆਕਦਏ ਐਾਂਦੀ ਸਵ, ਯ ਸ਼ਯ ਦ ਨੋ ਵਿੱਦੀ ਸਵ (ਉ ਨੰੂ ਭਨ ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ 

ਕਭਰਣ ਦੀ ਰੰਨਤਾ ਤਾਂ ਯੂਯ ਸ ਯ ਸਯ ਵਰ  ਸ਼ਯ ਤੋਂ ਡਯ ਬੀ ਕਟਕਏਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ); ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸੀ ਸਾਰ 

ਸ ਜਤ ਦਾ, ਇ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ੀ ਤ ਭੀ ਦਵੇਂ ਸੀ ਕਵਆਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। 41।  

ਬਾਵ:- ਦੁਨੀਆ ਦ ਬਾ ਂਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਜਤ ਕਵਚ ਅਨਏਾਂ ਕਸਭ ਬੀ ਸਨ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ 

ਐੁੰਕਝਆਂ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਆਣਾ ਦਫਾਉ ਾਈ ਯਿੱਐਦ ਸਨ।  

ਛਰੰ ਕ੍ਰਛਦਰੰ ਕਕ੍ਰਟ ਕ੍ਰਫਘਨੰ ਅਯਾਧੰ ਕ੍ਰਕਰਕ੍ਰਫਖ ਭਰੰ ॥ ਬਯਭ ਭਹੰ ਭਾਨ ਅਭਾਨੰ ਭਦੰ ਭਾਮਾ 
ਕ੍ਰਫਆਕ੍ਰਤੰ ॥ ਕ੍ਰਭਰਤੁ ਜਨਭ ਬਰਭੰਕ੍ਰਤ  ਨਯਕਹ ਅਕ੍ਰਨਕ ਉਾਵੰ ਨ ਕ੍ਰਸਧਯਤ ॥ ਕ੍ਰਨਯਭਰੰ ਸਾਧ ਸੰਗਹ 
ਜੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕ ਗਾਰ ਨਾਭੰ ॥ ਯਭੰਕ੍ਰਤ ਗੁਣ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਕ੍ਰਨਤ ਰਤਹ ॥੪੨॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਛਦਰ ੰ—ਫ, ਦਐ (iCdàz)। ਕਏਰਕਫਐ-ਾ (ikiÑv—)। ਭਦ—ਅਸੰਏਾਯ (md)। 

ਕਭਰਤ੍੍—ੁ ਭਤ (mãÄXu)। ਕਨਤ ਰਤਸ—ਦਾ। ਛਰ—ਧਐਾ (Cl)। ਕਫਨ—ਯੁਏਾਵਟ (iv%n)। 



ਏਕਟ—ਿੋਾਂ (kwyit)। ਭਾਨ—ਆਦਯ। ਅਭਾਨ—ਕਨਯਾਦਯੀ। ਕਫਆਤ—ਦਫਾਉ ਸਠ ਆਉਂਦ ਸਨ। 

ਬਰਭੰਕਤ—ਬਟਏਦ ਸਨ (BRmiNq)। ਨ ਕਧ੍੍ਤ—ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ।  

ਅਯਥ:-  (ਦੂਕਜਆਂ ਨੰੂ) ਧਐਾ (ਦਣਾ), (ਕਏ ਦ) ਫ (ਪਯਰਣ), (ਸਯਨਾਂ ਦ ਯਤ ਕਵਚ) ਿੋਾਂ ਯੁਏਾਵਟਾ ਂ

(ਾਣੀਆਂ), ਕਵਏਾਯ, ਾ, ਬਟਏਣਾ, ਭਸ, ਆਦਯ, ਕਨਯਾਦਯੀ, ਅਸੰਏਾਯ—(ਕਜਨਹਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇਸਨਾ ਂ

ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ) ਭਾਇਆ ਆਣ  ਦਫਾਉ ਸਠ ਯਿੱਐਦੀ ਸ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਕਵਚ ਬਟਏਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ, 

ਨਯਏ ਬਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। ਅਨਏਾ ਂਉਾਵ ਏਯਨ ਨਾਰ ਬੀ (ਇਸਨਾਂ ਦੁਿੱਐਾ ਂਤੋਂ ਕਨਏਰਣ ਕਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਯਕਸ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਦਾ ਕਫੰਦ ਦ ੁਣ 

ਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਕਵਤਰ  (-ਜੀਵਨ) ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। 42।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਅਨਏਾਂ ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਾਈ ਯਿੱਐਦੀ ਸ। ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਾਧ 

ੰਕਤ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਇ ਤੋਂ ਫਕਚਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ।  

ਤਯਣ ਸਯਣ ਸੁਆਭੀ ਯਭਣ ਸੀਰ ਯਭਸੁਯਹ ॥ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥਹ ਦਾਨੁ ਦਤ ਰਬੁ 
ੂਯਨਹ ॥ ਕ੍ਰਨਯਾਸ ਆਸ ਕਯਣੰ ਸਗਰ ਅਯਥ ਆਰਮਹ ॥ ਗੁਣ ਕ੍ਰਨਧਾਨ ਕ੍ਰਸਭਯੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਰ 
ਜਾਚੰਤ ਜਾਕ੍ਰਚਕਹ ॥੪੩॥ {ੰਨਾ 1357} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਯਣ—ਜਸਾ (qã—to cross। qrx—a boat]। ਏਯਣ ਏਾਯਣ—ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ। 

ਅਯਥ—ਦਾਯਥ (AQL)। ਆਰਮਸ—ਯ (AwlX:)। ਕਨਧਾਨ—ੈਾਨਾ (inDwnzz)। ਜਾਚੰਤ—

ਭੰਦ ਸਨ (XwciNq)। ਜਾਚਏਕਸ—ਭੰਤ (Xwckw:)। ਯਭਣ ੀਰ—ਿੀੋਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ, ਏਤਏ 

ਏਯਨਸਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਏਤਏ ਯਚਨਸਾਯ ਸ, ਬ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ, ਉ ਦੀ ਯਨ (ਜੀਵਾ ਂਰਈ, ਭਾਨ) ਜਸਾ 

ਸ। ੂਯਨ ਰਬੂ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਦਾਤਾ ਂਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ ਸ, ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ-ਜਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਕਨਯਾਕਆਂ ਦੀਆ ਂਆਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਾਯ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਯ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਾਯ (ਜੀਵ) ਭੰਤ (ਫਣ ਏ ਉ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਭੰਦ ਸਨ, ਤ ਬ ੁਣਾਂ ਦ ੈਾਨ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਕਭਯਦ 

ਸਨ। 43।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ਦਣ-ਜਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਆਯਾ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਦੁਯਗਭ ਸਥਾਨ ਸੁਗਭੰ ਭਹਾ ਦੂਖ ਸਯਫ ਸੂਖਣਹ ॥ ਦੁਯਫਚਨ ਬਦ ਬਯਭੰ ਸਾਕਤ ਕ੍ਰਸਨੰ ਤ 
ਸੁਯਜਨਹ ॥ ਅਸਕ੍ਰਥਤੰ ਸਗ ਹਯਖੰ ਬ ਖੀਣੰ ਤ ਕ੍ਰਨਯਬਵਹ ॥ ਬ ਅਟਵੀਅੰ ਭਹਾ ਨਗਯ ਫਾਸੰ ਧਯਭ 
ਰਖਯਣ ਰਬ ਭਇਆ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਭ ਯਾਭ ਯਾਭ ਯਭਣੰ ਸਯਕ੍ਰਣ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਦਮਾਰ ਚਯਣੰ 
॥੪੪॥ {ੰਨਾ 1357-1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਯਭ—ਕਜਥ ਸੁੰਚਣਾ ਐਾ ਸਵ (duÀwLm)। ਥਾਨ—(ÔQwn) ਥਾਂ। ੁਭ—ਕਜਥ 

ਐ ਸੀ ਸੁੰਚ ਏੀ (suÀwm)। ਬਦ—(iBd`) to pierce—ਕਵੰਨਹਣਾ)। ਬਯਭੰ—(BRm) ਬਟਏਣਾ, 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਤ ਯਤਾ। ਾਏਤ—ਯਿੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਟੁਿੱਟਾ ਸਇਆ। ਕਨ—(ਕਸ਼ੁਨ) ਟੁਏੋ ਏਯਨ ਵਾਰਾ 

(ਾੋਨ ਵਾਰਾ), ਚੁਰ (ip_un:)। ਕਨਯਬਵਸ—ਕਨਡਯ। ਅਟਵੀਅ—ੰਜੰਰ (Ativ)। ਭਇਆ—



(mXs`) ਰੰਨਤਾ, ਦਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਐੀ ਸੁੰਚ ਵਾਰ  ਥਾਂ ਐੀ ਸੁੰਚ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਦੁਿੱਐ ਾਯ ਸੀ ੁਐ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। 

ਕਜਸੋ ਫੰਦ ਜੀਵਨ ਦ ਰਤ ਯਤ  ਏ ਐਯਹਵ ਫਚਨਾਂ ਨਾਰ (ਸਯਨਾਂ ਦ ਭਨ) ਕਵੰਨਹਦ ਯਕਸੰਦ ਨ ਉਸ 

ਭਾਇਆ-ਵ ਹੋ  ਚੁਰ ਫੰਦ ਨਏ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਕਚੰਤਾ ੈੁਸ਼ੀ ਕਵਚ ਜਾ ਕਟਏਦੀ ਸ। (ਫਦਰ ਏ ੈੁਸ਼ੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ 

ਸ)। ਡਯਾਂ ਨਾਰ ਕਸਕਭਆ ਸਇਆ ਫੰਦਾ ਕਨਡਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਡਯਾਉਣਾ ਜੰਰ ਤਏੋਾ ਵਿੱਦਾ ਸ਼ਕਸਯ ਜਾਣ 

ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ—ਇਸ ਸਨ ਧਯਭ ਦ ਰਿੱਛਣ ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਰਾਤ ਸੁੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਧਯਭ ਸ—) ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਜਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨਾ ਤ ਕਦਆਰ ਰਬੂ ਦ 

ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰਣਾ। 44।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਾਧ ੰਕਤ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਉ ਦਾ ਨਾਭ 

ਜਦਾ ਸ। ਇਸੀ ਸ ਭਨੁਿੱਐਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ। ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਟ ਜਾਂਦਾ 

ਸ।  

ਹ ਅਕ੍ਰਜਤ ਸੂਯ ਸੰਗਰਾਭੰ ਅਕ੍ਰਤ ਫਰਨਾ ਫਹੁ ਭਯਦਨਹ ॥ ਗਣ ਗੰਧਯਫ ਦਵ ਭਾਨੁਖਯੰ ਸੁ ੰਖੀ 
ਕ੍ਰਫਭਹਨਹ ॥ ਹਕ੍ਰਯ ਕਯਣਹਾਯੰ ਨਭਸਕਾਯੰ ਸਯਕ੍ਰਣ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸਵਯਹ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਯ—ੂਯਭਾ (sur—a hero)। ੰਰਾਭ—ਜੁਿੱਧ (szÀwRwm) ਅਕਤ। ਫਰਨਾ—ਫਸੁਤ 

ਫਰ ਵਾਰਾ, ਫਸੁਤ ਫਰਵਾਨ। ਭਯਦਨਸ—ਭਰ ਦਣ ਵਾਰਾ, ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (mdLn—crushing)। 

ੰਧਯਫ—ਦਵ ਰਏ ਦ ਵਈ। ਅਥਯਵ ਵਦ ਕਵਚ ਇਸਨਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ 6333 ਸ। ਇਸਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਅਿੱਠ 

ਰਧਾਨ ਸਨ:-  ਸਾਸਾ, ਸੂਸੂ, ਕਚਤਰਯਥ, ਸੰ, ਕਵਸ਼੍ਾਵੂ, ਭਾਮ,ੂ ਤੰੁਫਯ ਅਤ ਨੰਦੀ। ੁਯਾਣਾ ਂਅਨੁਾਯ ਦਐਮ 

ਦੀਆ ਂ ਦ ਧੀਆ ਂ ਭੁਕਨ ਅਤ ਰਧਾ ਨੰੂ ਏਦ੍ਕਯਐੀ ਨ  ਕਵਆਕਸਆ ੀ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਤਾਨ ੰਧਯਫ ਸਨ 

(ÀwNDvL)। ੁਣ—ਦਵਕਤਆਂ ਦ ਦਾ (ਕਜਵੇਂ ਜਭਣ) ਕਸ਼ਵਣ (Àwx)। ਨ  ਦਵਕਤਆਂ ਦੀ ‘ਣ’ 

ੰਕਆ ਸ, ਕਏਉਂਕਏ ਉਸ ਏਈ ਏਈ ਕਣਤੀ ਦ ਸਨ: 

1. ਅਕਨਰ (ਵਨ)—ਉਣੰਜਾ। 2. ਅਕਦਤਮ—ਫਾਯਾਂ। 3. ਆਬਾ੍ਯ—ਚਸਠ। 4. ਾਧਮ—ਫਾਯਾਂ। 5. 

ਤੁਕਸ਼ਤ—ਛਿੱਤੀ। 6. ਭਸਾਯਾਕਜਏ—ਦ  ਵੀਸ। 7. ਯੁਦਰ—ਕਆਯਾਂ। 8. ਵੂ—ਅਿੱਠ। 9. ਕਵਸ਼੍ਦਵਾ—ਦ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਸ ਕਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  (ਭਸ)! ਤੰੂ ਜੁਿੱਧ ਦਾ ੂਯਭਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਅਨਏਾਂ ਭਸਾਂ ਫਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰ ਦਣ ਵਾਰਾ 

ਸੈਂ। ਣ ੰਧਯਫ ਦਵਤ ਭਨੁਿੱਐ ਸ਼ ੂੰਛੀ—ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਭਸ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ।  

(ਯ ਇ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਸ ਨਾਨਏ! ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਰ  ਅਤ ਜਤ ਦ ਯਚਣਸਾਯ 

ਸਯੀ ਨੰੂ ਨਭਏਾਯ ਏਯ। 45।  

ਬਾਵ:- ਭਸ ਜਤ ਦ ਾਯ ਜੀਵਾ ਂਉਤ ਬਾਯ ੂਸ। ਇ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਉਸੀ ਫਚਦ ਸਨ ਜ ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦ ਸਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦ ਸਨ।  

ਹ ਕਾਭੰ ਨਯਕ ਕ੍ਰਫਸਰਾਭੰ ਫਹੁ ਜਨੀ ਬਰਭਾਵਣਹ ॥ ਕ੍ਰਚਤ ਹਯਣੰ ਤਰ  ਰਕ ਗੰਭਯੰ ਜ ਤ ਸੀਰ 
ਕ੍ਰਫਦਾਯਣਹ ॥ ਅਰ ਸੁਖ ਅਕ੍ਰਵਤ ਚੰਚਰ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭਾਵਣਹ ॥ ਤਵ ਬ ਕ੍ਰਫਭੁੰਕ੍ਰਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਭ 
ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਯਾਇਣਹ ॥੪੬॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭ੍੍ੰ—ਸੁੰਚ ਵਾਰਾ (ÀwMX)। ੀਰ—ੁਿੱਧ ਆਚਯਨ (_Il)। ਕਫਦਾਯਣਸ—ਨਾ ਏਯਨ 



ਵਾਰਾ (ivd—to tear in pieces)। ਅਕਵਤ—ਕਵਿੱਤ (ਧਨ) ਸੀਣ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (ivq—ਧਨ)। ਤਵ—

ਤਯਾ (qv)। ਕਫਭੰੁਕਚਤ—ੈਰਾੀ ਕਭਰਦੀ ਸ। ਨਯਏ ਕਫਰਾਭ—ੰਨਯਏ ਕਵਚ ਕਟਏਾਣਾ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਕਚਤ 

ਸਯਣੰ—ਭਨ ਨੰੂ ਬਯਭਾ ਰਣ ਵਾਰਾ (Hã—to captivate)। ਅਰ—(AÑp) ਥੋਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਏਾਭ! ਤੰੂ (ਜੀਵਾ ਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਵਿੱ ਕਵਚ ਏਯ ਏ) ਨਯਏ ਕਵਚ ਅੋਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਅਤ ਏਈ ਜੂਨਾ ਂ

ਕਵਚ ਬਟਏਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ।  

ਤੰੂ ਜੀਵਾ ਂਦ ਭਨ ਬਯਭਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ, ਕਤੰਨਾਂ ਸੀ ਰਏਾਂ ਕਵਚ ਤਯੀ ਸੁੰਚ ਸ, ਤੰੂ ਜੀਵਾ ਂਦ ਜ ਤ ਤ ੁਿੱਧ ਆਚਯਨ 

ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਚੰਚਰ ਏਾਭ! ਤੰੂ ੁਐ ਤਾਂ ਥੋਾ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, ਯ ਇ ਨਾਰ ਤੰੂ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ (ੁਿੱਧ ਆਚਯਨ ਦ) ਧਨ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ 

ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਜੀਵ ਉੱਚ ਸਣ, ਨੀਵੇਂ ਸਣ, ਬਨਾਂ ਕਵਚ ਤੰੂ ਸੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਸੁੰਕਚਆਂ ਤਯ ਡਯ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਕਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਾਧ ੰ ਕਵਚ ਜਾ ਏ) ਰਬੂ ਦੀ 

ਯਨ ਰ। 46।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁਿੱਐ ਉੱਚੀ ਜਾਕਤ ਦ ਸਣ ਚਾਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਕਤ ਦ, ਏਾਭਦਵ ਬਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਏਾਫ ੂਕਵਚ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। 

ਇ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਉਸੀ ਫਚਦਾ ਸ ਜ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਕਟਏ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਹ ਕਕ੍ਰਰ ਭੂਰ ਿਧੰ ਕਦੰਚ ਕਯੁਣਾ ਨ ਉਯਜਤ ॥ ਕ੍ਰਫਖਮੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਯੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਨਯਤਯੰ ਕਯਕ੍ਰਤ ਜਥਾ 
ਭਯਕਟਹ ॥ ਅਕ੍ਰਨਕ ਸਾਸਨ ਤਾੜੰਕ੍ਰਤ ਜਭਦੂਤਹ ਤਵ ਸੰਗ ਅਧਭੰ ਨਯਹ ॥ ਦੀਨ ਦੁਖ ਬੰਜਨ 
ਦਮਾਰ ਰਬੁ ਨਾਨਕ ਸਯਫ ਜੀਅ ਯਖਯਾ ਕਯਕ੍ਰਤ ॥੪੭॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਕਰ-ਭੂਰ—ਝ ੋ ਦਾ ਭੁਿੱਢ (kil—strife, quarrel)। ਏਦੰ ਚ—ਏਦ ਬੀ (kdw c)। 

ਉਯਜਤ—ਦਾ ਸੁੰਦੀ। (apijnz—acquiring)। ਕਫਐਮੰਤ—ਕਵਸ਼ਈ। ਵ੍੍ੰ ਏਯਕਤ—ਵਿੱ ਕਵਚ 

ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ (vÓXz krwyiq)। ਕਨਯਤ੍੍ੰ—ਨਾਚ (nãÄXz)। ਜਥਾ—ਕਜਵੇਂ (XQw)। ਭਯਏਟਸ—

ਫਾਂਦਯ (mkLt—monkey)। ਾਨ—ਸੁਏਭ (_wsnz)। ਤਾੋੰਕਤ—(qwfiNq) ਦੰਡ ਦੇਂਦ ਸਨ। 

ਅਧਭ—ੰਨੀਚ (AGm:)। ਤਵ—(qv) ਤਯ। ਏਯੁਣਾ—ਤਯ, ਦਇਆ (k{x)। ਯਐ੍੍ਾ—(r˜w) 

ਯਿੱਕਐਆ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਝ ੋ ਦ ਭੁਿੱਢ ਿਧ! (ਤਯ ਅੰਦਯ) ਏਦ ਦਇਆ ਨਸੀਂ ਉਜਦੀ। ਤੰੂ ਕਵਸ਼ਈ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਆਣ  ਵਿੱ 

ਕਵਚ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਤਯ ਵਿੱ ਕਵਚ ਆਇਆ ਜੀਵ ਇਉਂ ਨਿੱਚਦਾ ਸ ਕਜਵੇਂ ਫਾਂਦਯ।  

ਤਯੀ ੰਤ ਕਵਚ ਜੀਵ ਨੀਚ (ੁਬਾਵ ਵਾਰ) ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਜਭਦੂਤ ਉਸਨਾ ਂਨੰੂ ਅਨਏਾ ਂਸੁਏਭ ਤ ਦੰਡ ਦੇਂਦ 

ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਦੀਨਾਂ ਦ ਦੁਿੱਐ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਕਦਆਰ ਰਬੂ ਸੀ (ਇ ਿਧ ਤੋਂ) ਬ ਜੀਵਾ ਂਦੀ ਯਿੱਕਐਆ ਏਯਦਾ ਸ 

(ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)। 47।  

ਬਾਵ:- ਫਰੀ ਿਧ ਦ ਵਿੱ ਕਵਚ ਆ ਏ ਭਨੁਿੱਐ ਏਈ ਝ ੋ ਐ ੋ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤ, ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁਐੀ ਫਣਾ 

ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਨ ਸੀ ਇਏ ਇਏ ਤਯੀਏਾ ਸ।  

ਹ ਰਬਾ ਰੰਟ ਸੰਗ ਕ੍ਰਸਯਭਯਹ ਅਕ੍ਰਨਕ ਰਹਯੀ ਕਰਰਤ ॥ ਧਾਵੰਤ ਜੀਆ ਫਹੁ ਰਕਾਯੰ ਅਕ੍ਰਨਕ 
ਬਾਂਕ੍ਰਤ ਫਹੁ ਡਰਤ ॥ ਨਚ ਕ੍ਰਭਤਰੰ ਨਚ ਇਸਟੰ ਨਚ ਫਾਧਵ ਨਚ ਭਾਤ ਕ੍ਰਤਾ ਤਵ ਰਜਮਾ ॥ ਅਕਯਣੰ 



ਕਯਕ੍ਰਤ ਅਖਾਕ੍ਰਦਯ ਖਾਦਯੰ ਅਸਾਜਯੰ ਸਾਕ੍ਰਜ ਸਭਜਮਾ ॥ ਤਰਾਕ੍ਰਹ ਤਰਾਕ੍ਰਹ ਸਯਕ੍ਰਣ ਸੁਆਭੀ ਕ੍ਰਫਗਯਾਕ੍ਰਿ ਨਾਨਕ 
ਹਕ੍ਰਯ ਨਯਹਯਹ ॥੪੮॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰੰਟ—ਭਨ, ਡੁਿੱਫਾ ਸਇਆ। ਕਯਭਯਸ—(i_rs`-mwYil—ਕਯ ਦਾ ਤਾਜ) ਰਧਾਨ, ਭੁਐੀ 

ਫੰਦ। ਧਾਵੰਤ—ਦੋਦ ਸਨ (DwviNq)। ਰਜਮਾ—ਸ਼ਯਭ (lÑjw)। ਅਏਯਣੰ—(AkxILX) ਨਾਸ ਏਯਨ 

ਜ। ਏਯਕਤ—(krwyiq) ਏਯਦਾ ਸ। ਅਐਾਕਦ੍੍—ਨਾਸ ਐਾਣ-ਜ (AKwª, Kwª। Kwd`—to 

eat)। ਅਾਜ੍—ੰਨਾਸ ਾਜਣ-ਜ, ਨਾ ਭੁਭਕਏਨ। ਭਜਮਾ—ਭਾਜ, ਬਾ, ਭੰਡਰੀ (ਬਾਵ, ਕਨੰ ਸ ਏ, 

ਐੁਰਹ  ਤਯ ਤ)। ਕਵ੍੍ਾਕਤਤ—ਫਨਤੀ (iv<wiÈq, iv<wiÈq)। ਨਯਸਯਸ—ਯਭਾਤਭਾ। ਤਰਾਕਸ—

(>wXÔv) ਫਚਾ ਰ। ਤਵ—ਤਯ (ਏਾਯਨ), ਤਯ ਅਯ ਸਠ ਯਕਸ ਏ (qv)। ਨ ਚ—ਨਾਸ ਤਾਂ (n c)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਰਬ! ਭੁਐੀ ਫੰਦ (ਬੀ) ਤਯੀ ੰਕਤ ਕਵਚ (ਯਕਸ ਏ ਕਵਏਾਯਾਂ ਕਵਚ) ਡੁਿੱਫ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਤਯੀਆਂ 

ਰਕਸਯਾਂ ਕਵਚ (ਪ ਏ) ਅਨਏਾ ਂਏਰਰ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਤਯ ਵਿੱ ਕਵਚ ਆ ਸ ਜੀਵ ਏਈ ਤਯਹਾ ਂਬਟਏਦ ਕਪਯਦ ਸਨ, ਅਨਏਾਂ ਤਯੀਕਏਆਂ ਨਾਰ ਡਰਦ ਸਨ।  

ਤਯ ਅਯ ਸਠ ਯਕਸਣ ਏਯਏ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਏ ਕਭਤਰ  ਦੀ, ਨਾਸ ੁਯ-ੂੀਯ ਦੀ, ਨਾਸ ਨਫੰਧੀਆ ਂਦੀ, ਅਤ 

ਨਾ ਸੀ ਭਾ ਂਕਉ ਦੀ ਏਈ ਸ਼ਯਭ ਯਕਸੰਦੀ ਸ।  

ਤਯ ਰਬਾਵ ਨਾਰ ਜੀਵ ਐੁਰਹ  ਤਯ ਤ ਭਾਜ ਕਵਚ ਉਸ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ ਜ ਨਸੀਂ ਏਯਨ  ਚਾਸੀਦ, ਉਸ ਚੀਾਂ 

ਐਾਂਦਾ ਸ ਜ ਨਸੀਂ ਐਾਣੀਆ ਂਚਾਸੀਦੀਆ,ਂ ਉਸ ਿੱਰਾਂ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ ਜ ਨਸੀਂ ਏਯਨੀਆਂ ਚਾਸੀਦੀਆਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਇਉਂ ਅਯਦਾ ਏਯ—ਸ ਰਬੂ! ਸ ੁਆਭੀ! ਭੈਂ ਤਯੀ ਯਨ ਆਇਆ ਸਾ,ਂ ਭਨੰੂ 

ਇ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰ , ਫਚਾ ਰ। 48।  

ਬਾਵ:- ਰਬ ਦ ਅਯ ਸਠ ਭਨੁਿੱਐ ਸ਼ਯਭ-ਸਮਾ ਛਿੱਡ ਏ ਅਮ ਏਯਤੂਤਾਂ ਏਯਨ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੀ 

ਦਯ ਤ ਅਯਦਾਾਂ ਏਯ ਏ ਇ ਤੋਂ ਫਕਚਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

ਹ ਜਨਭ ਭਯਣ ਭੂਰੰ ਅਹੰਕਾਯੰ ਾਾਤਭਾ ॥ ਕ੍ਰਭਤਰੰ ਤਜੰਕ੍ਰਤ ਸਤਰੰ ਕ੍ਰਦਰੜੰਕ੍ਰਤ ਅਕ੍ਰਨਕ ਭਾਮਾ ਕ੍ਰਫਸਿੀਯਨਹ 
॥ ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਫਹੁ ਬਗਣਹ ॥ ਬਰਭ ਬਮਾਨ ਉਕ੍ਰਦਆਨ ਯਭਣੰ ਭਹਾ 
ਕ੍ਰਫਕਟ ਅਸਾਧ ਯਗਣਹ  ॥ ਫਦਯੰ ਾਯਫਰਹਭ ਯਭਸਵਯ ਆਯਾਕ੍ਰਧ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਯ ॥ ੪੯॥ 
{ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਾਤਭਾ—ਦੁਸ਼ਟਾਤਭਾ, ਕਜ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਾ ਕਵਚ ਯਸ (pwpÄmn`)। ਕਦਰੋੰਕਤ—

ਿੱਏਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਕਫਸ੍ਤੀਯਨਸ—ਕਐਰਾਯਾ, ਾਯਾ (ivÔqIxL)। ਕਫਏਟ—ਕਬਆਨਏ, ਕਫਐੋਾ (ivkt)। 

ਅਾਧ—ਕਜ ਦਾ ਇਰਾਜ ਨ ਸ ਏ (AswÆX, AÔwwDnIX)। ਫਦ੍੍ੰ—ਫਦ, ਸਏੀਭ (vYd)। 

ਯਭਣੰ—ਬਟਏਣਾ। ਉਕਦਆਨ—ਜੰਰ (aªwn)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਾੀ ਅਸੰਏਾਯ! ਤੰੂ ਜੀਵਾ ਂਦ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਸੈਂ। ਭਾਇਆ ਦ ਅਨਏਾਂ ਕਐਰਾਯ ਕਐਰਾਯ ਏ 

ਤੰੂ ਕਭਿੱਤਰ ਾਂ ਦਾ ਕਤਆ ਏਯਾ ਏ ਵਯੀ ਿੱਏ ਏਯਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ।  

(ਤਯ ਵਿੱ ਕਵਚ ਸ ਏ) ਜੀਵ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਕਵਚ  ਏ ਥਿੱਏ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਅਨਏਾਂ ਦੁਿੱਐ ੁਐ ਬਦ ਸਨ, 

ਬਟਏਣਾ ਕਵਚ  ਏ, ਭਾਨ , ਡਯਾਉਣ  ਜੰਰ ਕਵਚੋਂ ਦੀ ਰੰਦ ਸਨ, ਅਤ ਫੋ ਕਬਆਨਏ ਰਾ-ਇਰਾਜ ਯਾ ਂ

ਕਵਚ ਪ ਸ ਸਨ।  



(ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਯ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ) ਸਏੀਭ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  ਕਭਯ। 49।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਇਏ ਾ ਸਏੀਭ ਸ ਜ ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਯ ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਫਚਾਂਦਾ ਸ। ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਵਿੱ ਸ 

ਏ ਜੀਵ ਅਨਏਾਂ ਵਯੀ ਸੋ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਹ ਰਾਣ ਨਾਥ ਗਕ੍ਰਫੰਦਹ ਕ੍ਰਿਾ ਕ੍ਰਨਧਾਨ ਜਗਦ ਗੁਯ ॥ ਹ ਸੰਸਾਯ ਤਾ ਹਯਣਹ ਕਯੁਣਾ ਭ ਸਬ ਦੁਖ 
ਹਯ ॥ ਹ ਸਯਕ੍ਰਣ ਜਗ ਦਮਾਰਹ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਮਾ ਕਯ ॥ ਸਯੀਯ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਭ ਕ੍ਰਸਭਯੰ ਕ੍ਰਤ 
ਨਾਨਕ ਯਾਭ ਦਾਭਦਯ ਭਾਧਵਹ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਦ ੁਯ—ਸ ਜਤ ਦ ੁਯ!ੂ ਸਯ—ਦੂਯ ਏਯ (Hã—to take away)। ਭਮਾ—ਤਯ, 

ਕਏਯਾ (mXs`)। ੍ਥ—(ÔvwÔÅXz) ਅਯਤਾ। ਭ—ਵਰ  (smX)। ਏਯੁਣਾ—(k{xw) ਤਯ। 

ਏਯੁਣਾ ਭ—ਏਯੁਣਾ-ਭ, ਤਯ-ਯੂ (k{xw-mX)। ਦਮਾਰਸ—(dXw-AwlX) ਦਇਆ ਦਾ ਯ। ਏਯ—

ਏਯ (ku{)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਕਫੰਦ! ਸ ਜੀਵਾਂ ਦ ਭਾਰਏ! ਸ ਕਏਯਾ ਦ ੈਾਨ ! ਸ ਜਤ ਦ ੁਯ!ੂ ਸ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦੁਿੱਐਾ ਂਦ ਨਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰ ! ਸ ਤਯ-ਯੂ ਰਬੂ! (ਜੀਵਾ ਂਦ) ਾਯ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ ਦੂਯ ਏਯ।  

ਸ ਦਇਆ ਦ ਯ! ਸ ਯਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਤਾ ਏਯਨ-ਜ ਰਬੂ! ਸ ਦੀਨਾਂ ਦ ਨਾਥ! ਭਸਯ ਏਯ।  

ਸ ਯਾਭ! ਸ ਦਾਭਦਯ! ਸ ਭਾਧ! ਯੀਯਏ ਅਯਤਾ ਭ ਅਤ ਯੀਯ ਦ ਨਾ ਸਣ ਭ (ਸਯ ਵਰ) ਨਾਨਏ ਤਨੰੂ 

ਕਭਯਦਾ ਯਸ। 50।  

ਬਾਵ:- ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਕਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਉਸੀ ੰਾਯੀ ਜੀਵਾਂ ਦ ਦੁਿੱਐ ਨਾ ਏਯਨ ਦ 

ਭਯਿੱਥ ਸ।  

ਚਯਣ ਕਭਰ ਸਯਣੰ ਯਭਣੰ ਗਾਰ ਕੀਯਤਨਹ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ਤਯਣੰ ਨਾਨਕ ਭਹਾ ਸਾਗਯ ਬ 
ਦੁਤਯਹ ॥੫੧॥ {ੰਨਾ 1358} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਭਣੰ—ਉਚਾਯਨਾ। ਦੁਤਯਸ—ਕਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਐਾ ਸਵ (duÔqr)। ਾਧ ੰਣ—ਾਧ 

ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਕਤ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਯਣ—ਟ ਆਯਾ। ਚਯਣ ਏਭਰ—ਏਰ ਪੁਿੱਰਾਂ 

ਵਯ ਸਣ  ਚਯਨ। ਬ—ਡਯਾਂ (ਨਾਰ ਬਯੂਯ), ਕਬਆਨਏ। ਾਯ—(swÀwr) ਭੰੁਦਯ। ਏੀਯਤਨਸ—

ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! (ੰਾਯ) ਇਏ ਵਿੱਡਾ ਕਬਆਨਏ ਭੰੁਦਯ ਸ, ਇ ਕਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਣਾ ਫਸੁਤ ਐਾ ਸ।  

ਾਧ ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦ ਸਣ  ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾ (ਕਰਆਂ), ਜਤ ਦ ਾਰਣਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਉਚਾਕਯਆਂ (ਇ ਕਵਚੋਂ) ਾਯ ਰੰ ਏੀਦਾ ਸ। 51।  

ਬਾਵ:- ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਕਵਚੋਂ ਕੰਦੀ ਦੀ ਫੋੀ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਾਣ ਦਾ ਇਏ ਇਏ ਤਯੀਏਾ ਸ—ਾਧ 

ੰਕਤ ਕਵਚ ਯਕਸ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਤੀ ਜਾ।  

ਕ੍ਰਸਯ ਭਸਿਕ ਯਖਯਾ ਾਯਫਰਹਭੰ ਹਸਿ ਕਾਮਾ ਯਖਯਾ ਯਭਸਵਯਹ ॥ ਆਤਭ ਯਖਯਾ ਗਾਰ ਸੁਆਭੀ ਧਨ 
ਚਯਣ ਯਖਯਾ ਜਗਦੀਸਵਯਹ ॥ ਸਯਫ ਯਖਯਾ ਗੁਯ ਦਮਾਰਹ ਬ ਦੂਖ ਕ੍ਰਫਨਾਸਨਹ ॥ ਬਗਕ੍ਰਤ ਵਛਰ 
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਯਕ੍ਰਣ ਨਾਨਕ ੁਯਖ ਅਚੁਤਹ ॥੫੨॥ {ੰਨਾ 1358} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਯਐ੍੍ਾ—ਯਾਐੀ (r˜w)। ਭਸ੍ਤਏ—ਭਿੱਥਾ (mÔqk)। ਸਸ੍ਤ—ਸਿੱਥ (hÔq)। ਏਾਮਾ—

ਯੀਯ (kwX:)। ਅਚੁਤਸ—ਅਕਵਨਾੀ। (ਚਮੁ—ਨਾ ਸ ਜਾਣਾ, ਕਡਿੱ ਣਾ। ਚਮੁਤ—ਕਡਿੱਾ ਸਇਆ, 

ਨਾਵੰਤ। ਅਚਮੁਤ—ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ (AÁXuq)। (ਨਟ—ਇ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨ ਵਰ  

‘ਅਚ’ ਨੰੂ ਇਉਂ  ਹੋਨਾ ਸ ਕਜਵੇਂ ਦਸਾਂ ਦ ਕਵਚ ਅਧਏ ( ਿੋੱ) ਸ ਅਿੱਚ)। ਆਤਭ—ਕਜੰਦ (AwÄmn`)। ੁਯ—

ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ (ਰਬੂ)। ਵਛਰ—(vÄsl) ਕਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਕਯ, ਭਿੱਥਾ, ਸਿੱਥ, ਯੀਯ, ਕਜੰਦ, ਯ, ਧਨ-ਦਾਯਥ—ਜੀਵਾ ਂਦੀ ਸਯ ਰਏਾਯ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ 

ਾਯਫਰਸਭ ਯਭਯ, ਾਰ, ੁਆਭੀ, ਜਦੀਯ, ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਦਇਆ ਦਾ ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ। ਉਸੀ 

ਾਯ ਦੁਿੱਐਾ ਂਦਾ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਰਬੂ ਕਨਆਕਯਆਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ, ਬਤੀ ਨੰੂ ਕਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਉ ਅਕਵਨਾਸ਼ੀ ਯਫ-

ਕਵਆਏ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰ। 52।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਯੀਯ ਦੀ ਕਜੰਦ ਦੀ ਸਯਏ ਕਏਭ ਦੀ ਯਿੱਕਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਕਜਸੋ ਭਨੁਿੱਐ 

ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨਾਰ ਉਸ ਕਆਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਜਨ ਕਰਾ ਧਾਕ੍ਰਯਓ ਆਕਾਸੰ ਫਸੰਤਯੰ ਕਾਸਟ ਫਸਟੰ ॥ ਜਨ ਕਰਾ ਸਕ੍ਰਸ ਸੂਯ ਨਖਯਤਰ ਜਕ੍ਰਤਯੰ ਸਾਸੰ 
ਸਯੀਯ ਧਾਯਣੰ ॥ ਜਨ ਕਰਾ ਭਾਤ ਗਯਬ ਰਕ੍ਰਤਾਰੰ ਨਹ ਛਦੰਤ ਜਠਯ ਯਗਣਹ ॥ ਤਨ ਕਰਾ 
ਅਸਥੰਬੰ ਸਯਵਯੰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਕ੍ਰਛਜੰਕ੍ਰਤ ਤਯੰਗ ਤਮਣਹ ॥੫੩॥ {ੰਨਾ 1358-1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਰਾ—ਿੱਕਤਆ, ਤਾਏਤ (klw)। ਫੰਤਯ—ਅਿੱ (vYÓvwnr:)। ਫਟੰ—(vyiÕtq) 

ਕਯਆ ਸਇਆ, ਢਕਏਆ ਸਇਆ। ਜਨ—ਕਜ ਨ  (Xyn—by whom)। ਕ—ਚੰਦਰਭਾ (_i_n`)। 

ਨਐ੍੍ਤਰ—ਤਾਯ (n˜Øzw)। ਜਕਤ੍੍ੰ—(^Xwyiqs`) ਰਏਾਸ਼। ਅਥੰਬੰ—(ÔqMB), ਥੰਭ, ਸਾਯਾ; 

ਆਯਾ। ਤਮਣਸ—ਜਰ (qwyXz)। ੂਯ—ੂਯਜ (suXL)। ਯੀਯ—(_rIrzz)। ਾ—ਾਸ 

(Óvwsz)। ਜਠਯ—(jTrz—The womb) ਭਾ ਂਦਾ ਟ। ਤਨ—(qyn—by him) ਉ ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਕਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ  ਆਣੀ ਿੱਕਤਆ ਨਾਰ ਆਏਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਟਏਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਅਿੱ ਨੰੂ ਰਿੱਏੋ 

ਨਾਰ ਢਕਏਆ ਸਇਆ ਸ; 

ਕਜ ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਤਾਏਤ ਨਾਰ ਚੰਦਰਭਾ ੂਯਜ ਤਾਕਯਆਂ ਕਵਚ ਆਣਾ ਰਏਾਸ਼ ਕਟਏਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ 

ਬ ਯੀਯਾਂ ਕਵਚ ੁਆ ਕਟਏਾ ਸ ਸਨ ; 

ਕਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਆਣੀ ਿੱਕਤਆ ਨਾਰ ਭਾ ਂਦ ਟ ਕਵਚ ਜੀਵਾ ਂਦੀ ਯਾਐੀ (ਦਾ ਰਫੰਧ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸ), 

ਭਾ ਂਦ ਟ ਦੀ ਅਿੱ-ਯੂ ਯ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ। ਉ ਰਬੂ ਨ  ਇ (ੰਾਯ-) ਯਵਯ ਨੰੂ ਆਣੀ ਤਾਏਤ ਨਾਰ ਆਯਾ ਕਦਿੱਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਇ 

ਯਵਯ ਦ ਾਣੀ ਦੀਆ ਂਰਕਸਯਾ ਂ(ਜੀਵਾ ਂਦਾ) ਨਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦੀਆਂ। 53।  

ਬਾਵ:- ੰਾਯ ਭੰੁਦਯ ਭਾਨ ਸ। ਇ ਕਵਚ ਅਨਏਾਂ ਕਵਏਾਯਾ ਂਦੀਆ ਂਰਕਸਯਾ ਂਉੱਠ ਯਸੀਆ ਂਸਨ। ਕਜਸੋਾ 

ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉ ਦ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਇਸ ਕਵਏਾਯ ਤਫਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦ।  

ਗੁਸਾਂਈ ਗਕ੍ਰਯਸਟ ਯੂਣ ਕ੍ਰਸਭਯਣੰ ਸਯਫਤਰ ਜੀਵਣਹ ॥ ਰਫਧਯੰ ਸੰਤ ਸੰਗਣ ਨਾਨਕ ਸਵਛ ਭਾਯਗ ਹਕ੍ਰਯ 
ਬਗਤਣਹ ॥੫੪॥ {ੰਨਾ 1359} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯਸ੍ਟ—ਫਸੁਤ ਵਨਦਾਯ, ਵਿੱਡਾ ਬਾਯੀ (ÀwãÕT)। ੍ਛ—ਕਨਯਭਰ, ਾੌ (ÔvÁC)। 

ਭਾਯ—ਯਤਾ (mwÀwL)। ਰਫਧ੍੍ੰ—ਰਿੱਬ ੈਂਦਾ ਸ, ਕਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜੀਵਣਸ—ਜੀਵਨ, ਕਜੰਦ, 

ਸਾਯਾ (jIvn)। ਯਫਤਰ—(svL>) ਸਯ ਥਾਂ। ਯਫਤਰ  ਜੀਵਣਸ—ਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਕਯ 

ਬਤਣਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ। ੁਾਂਈ—ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ (ÀwwyÔvwimn`)।  

ਅਯਥ:-  ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਸਤੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਕਭਯਨ ਬ ਜੀਵਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ 

(ਸਾਯਾ) ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਸੀ (ਇਨਾਨੀ ਕੰਦੀ ਦ ੌਯ ਦਾ) ਕਨਯਭਰ ਯਤਾ ਸ, ਜ ਾਧ ੰਕਤ 

ਕਵਚ ਰਿੱਬਦਾ ਸ। 54।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਸੀ ਇਨਾਨੀ ਕੰਦੀ ਦ ੌਯ ਵਾਤ ਿੱਧਯਾ ਯਤਾ ਸ। ਇਸ ਦਾਕਤ ਾਧ 

ੰਕਤ ਕਵਚੋਂ ਕਭਰਦੀ ਸ।  

ਭਸਕੰ ਬਗਨੰਤ ਸਰੰ ਕਯਦਭੰ ਤਯੰਤ ੀਰਕਹ ॥ ਸਾਗਯੰ ਰੰਘੰਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰੰਗੰ ਤਭ ਯਗਾਸ ਅੰਧਕਹ ॥ 
ਸਾਧ ਸੰਗਕ੍ਰਣ ਕ੍ਰਸਭਯੰਕ੍ਰਤ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਸਯਕ੍ਰਣ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਹਕ੍ਰਯ ਹਯ ॥੫੫॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਏੰ—ਭਿੱਛਯ (ਏਭਯ ਜੀਵ) (m_k:)। ਬਨੰਤ—ਤੋ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਰੰ—ਸਾੋ, ਿੱਥਯ 

(ਅਸੰਏਾਯ) (_Yl:)। ਏਯਦਭ—ੰਕਚਿੱਏੋ (ਭਸ) (kdLm:)। ੀਰਏਸ—ਏੀੋੀ। pIlk:, pIiluk:™ an 

ant)। ਕੰ—ੰਕੰਰਾ, ਰੂਰਹ ਾ (ਸ਼ੁਬ ਏਯਭਾਂ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ)। ਤਭ—ਸਨਯਾ (qms`)। ਅੰਧਏਸ—ਅੰਨਹਾ 

(ਅਕਆਨੀ (ANDk:)। ਤਯੰਤ—ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦੀ ਸ (qriq, qrq:, qriNq)। ਾਧ ੰਕਣ—ਾਧ 

ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (swDuszÀwyn)।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਾਧ ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਟ ਰ  ਏ ਕਫੰਦ ਦਾ ਕਭਯਨ ਏਯਦਾ 

ਸ, ਉਸ (ਕਸਰਾ)ਂ ਭਿੱਛਯ (ਵਾਂ ਕਨਤਾਣਾ ਸੁੰਕਦਆਂ ਬੀ ਸੁਣ) ਸਾੋ (ਅਸੰਏਾਯ) ਨੰੂ ਤੋ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

(ਕਸਰਾ)ਂ ਏੀੋੀ (ਵਾਂ ਏਭਯ ਸੁੰਕਦਆਂ ਬੀ ਸੁਣ) ਕਚਿੱਏੋ (ਭਸ) ਤੋਂ ਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਕਸਰਾ)ਂ ਰੂਰਹ  

ਭਾਨ (ਕਨਆਯਾ ਸੁੰਕਦਆਂ ਬੀ ਸੁਣ ੰਾਯ-) ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਕਸਰਾਂ ਅਕਆਨੀ) 

ਅੰਨਹ  ਦਾ ਸਨਯਾ ਚਾਨਣ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ। 55।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਾਧ ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ ਸ ਉਸ ਭਸ 

ਅਸੰਏਾਯ ਆਕਦਏ ਾਯ ਫਰੀ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦਾ ਟਾਏਯਾ ਏਯਨ ਜਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਕ੍ਰਤਰਕ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਕ੍ਰਫਰਾ ਅਭਯ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਯਾਜਨਹ ॥ ਆਵਧ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਯਾ ਨਾਨਕ ਧਯਭ  
ਹੀਣੰ ਤਥਾ ਫਸਨਵਹ ॥੫੬॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਥਾ—ਕਜਵੇਂ (XQw)। ਕਫਰਾ—ਫਰਾਸਭਣ (ivpR:)। ਅਭਯ—ਸੁਏਭ। ਆਵਧ—ਸ਼ਤਰ  

(AwXuDz) ੂਯਾ—ੂਯਭਾ (sur:)। ਫਸ੍ਨਵਸ—ਕਵਸ਼ਨੂ ਦਾ ਬਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਤ (vYÕxv:)। 

ਸੀਣ—ਿੱਐਣਾ (hIn)।  

ਅਯਥ:-  ਕਜਵੇਂ ਕਤਰਏ ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਫਰਾਸਭਣ, ਕਜਵੇਂ ਸੁਏਭ (ਦੀ ਭਯਥਾ) ਤੋਂ ਕਫਨਾ ਯਾਜਾ, ਕਜਵੇਂ ਸ਼ਤਰ  ਤੋਂ ਕਫਨਾ 

ੂਯਭਾ (ਬਾ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ), ਕਤਵੇਂ, ਸ ਨਾਨਏ! ਧਯਭ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ ਕਵਸ਼ਨੂ-ਬਤ (ਭਝ)। 56।  

ਬਾਵ:- ਕਨਯ ਧਾਯਕਭਏ ਕਚੰਨਹ ਧਾਯਨ ਏਯ ਏ ਬਤੀ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ ਯਕਸ ਏ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਧਯਭੀ ਅਐਵਾਣ ਵਾਰਾ 



ਭਨੁਿੱਐ ਧਯਭੀ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਨ ਸੰਖੰ ਨ ਚਿੰ ਨ ਗਦਾ ਨ ਕ੍ਰਸਆਭੰ ॥ ਅਸਚ ਯਜ ਯੂੰ ਯਹੰਤ ਜਨਭੰ ॥ ਨਤ ਨਤ ਕਥੰਕ੍ਰਤ ਫਦਾ ॥ 
ਊਚ ਭੂਚ ਅਾਯ ਗਕ੍ਰਫੰਦਹ ॥ ਫਸੰਕ੍ਰਤ ਸਾਧ ਕ੍ਰਯਦਮੰ ਅਚੁਤ ਫੁਝੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕ ਫਡਬਾਗੀਅਹ ॥੫੭॥ 
{ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾ—ਭੁਦਯ (Àwdw)। ੰਐੰ—(_zKzz)। ਕਆਭ—ਏਾਰਾ (ÓXwm:)। ਏਥੰਕਤ—

ਏਕਸੰਦ ਸਨ (kQiNq)। ਨਤ—ਨ ਇਕਤ, ਇਸ ਕਜਸਾ ਨਸੀਂ (n eiq)। ਭੂਚ—ਵਿੱਡਾ। ਅਚੁਤ—ਅਕਫਨਾੀ 

ਰਬ। (ਨਟ:-  ਰੌ ‘ਅਚੁਤ’ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨ ਵਰ  ‘ਅਚ’ ਤ ਯ ਦਣਾ ਸ ਕਜਵੇਂ ‘ਅਿੱਚ’ AÁXuq)।  

ਅਯਥ:-  ਕਫੰਦ ਫਅੰਤ ਸ, (ਫਸੁਤ) ਉੱਚਾ ਸ, (ਫਸੁਤ) ਵਿੱਡਾ ਸ, ਵਦ ਆਐਦ ਸਨ ਕਏ ਉ ਵਯਾ ਸਯ ਏਈ 

ਨਸੀਂ ਸ, ਉਸ ਜਨਭ ਤੋਂ ਯਕਸਤ ਸ, ਉ ਦਾ ਯੂ ਅਚਯਜ ਸ (ਜ ਕਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ), ਉ ਦ ਸਿੱਥ ਕਵਚ 

ਨਾਸ ੰਐ ਸ ਨਾਸ ਚਿੱਿ ਸ ਨਾਸ ਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਸੀ ਉਸ ਏਾਰ  ਯੰ ਵਾਰਾ ਸ। (ਬਾਵ, ਨਾਸ ਸੀ ਉਸ ਕਵਸ਼ਨੂ ਸ 

ਨਾਸ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਨ ਸ)।  

 ਉਸ ਅਕਵਨਾੀ ਰਬੂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਵਿੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਸੀ (ਇਸ ਿੱਰ) 

ਭਝਦ ਸਨ। 57।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਕਦਆ ਂਦ ਕਸਯਦ ਕਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ।  

ਉਕ੍ਰਦਆਨ ਫਸਨੰ ਸੰਸਾਯੰ ਸਨਫੰਧੀ ਸਵਾਨ ਕ੍ਰਸਆਰ ਖਯਹ ॥ ਕ੍ਰਫਖਭ ਸਥਾਨ ਭਨ ਭਹ ਭਕ੍ਰਦਯੰ ਭਹਾਂ 
ਅਸਾਧ ੰਚ ਤਸਕਯਹ ॥ ਹੀਤ ਭਹ ਬ ਬਯਭ ਬਰਭਣੰ ਅਹੰ ਪਾਂਸ ਤੀਖਯਣ ਕਕ੍ਰਠਨਹ ॥ ਾਵਕ ਤਅ 
ਅਸਾਧ ਘਯੰ ਅਗਭ ਤੀਯ ਨਹ ਰੰਘਨਹ ॥ ਬਜੁ ਸਾਧਸੰਕ੍ਰਗ ਗੁਾਰ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਚ ਯਣ ਸਯਣ 
ਉਧਯਣ ਕ੍ਰਿਾ ॥੫੮॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਕਦਆਨ—ਜੰਰ (aªwn)। ੍ਾਨ—ਏੁਿੱਤਾ (Óvn`)। ਕਆਰ—ਕਿੱਦੋ (_ãÀwwl)। 

ਐਯਸ—ਐਤਾ, ਐਯ (Kr:™ an ass)। ਕਫਐਭ—ਏਠਨ, ਐਾ (iv—m)। ਭਕਦਯ—ੰਸ਼ਯਾਫ (mdrw)। 

ਅਾਧ—ਜ ਾਧ ਨਾਸ ਜਾ ਏਣ (AswÆX)। ਤਏਯਸ—ਚਯ (qÔkr:)। ਸੀਤ—ਕਸਤ। ਅਸ—ੰਸਉਭ 

(Ahz)। ਤੀਐ੍੍ਣ—ਤ, ਕਤਰ ਿੱਐੀ (qI™x)। ਾਵਏ—ਅਿੱ (ਕਤਰਸ਼ਨਾ) (pwvk)। ਤਅ—ਾਣੀ (ੰਾਯਏ 

ਦਾਯਥ) (qwyXz)। ਤੀਯ—ਏੰਢਾ (qIr)। ਅਭ—ਅਸੁੰਚ (AÀwMX)। ਉਧਯਣ—ਉੱਧਾਯ 

(A§*rxz)।  

ਅਯਥ:-  ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਾ ਇਏ  ੰਾਯ-ਜੰਰ ਕਵਚ ਸ ਕਜਥ ਏੁਿੱਤ, ਕਿੱਦੋ, ਐਤ ਇ ਦ ੰਫੰਧੀ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਜੀਵ ਦਾ ੁਬਾਉ ਏੁਿੱਤ ਕਿੱਦੋ ਐਤ ਵਯਾ ਸ)। ਜੀਵ ਦਾ ਭਨ ਫੋ ਐ ਥਾਂ (ਪਕਆ ਕਆ) ਸ, ਭਸ 

ਦੀ ਸ਼ਯਾਫ (ਕਵਚ ਭਤ ਸ), ਵਿੱਡ ਅਕਜਿੱਤ ੰਜ (ਏਾਭਾਕਦਏ) ਚਯ (ਇ ਦ ਰਾੂ ਸਨ)।  

ਇਤ, ਭਸ, (ਅਨਏਾਂ) ਕਸਭ, ਬਟਏਣਾਂ (ਕਵਚ ਜੀਵ ਏਾਫ ੂਆਇਆ ਸਇਆ ਸ), ਸਉਭ ਦੀ ਐੀ ਕਤਰ ਿੱਐੀ ਪਾਸੀ 

(ਇ ਦ ਰ ਕਵਚ ਈ ਸਈ ਸ)।  

(ਜੀਵ ਇਏ  ਭੁੰਦਯ ਕਵਚ ਤ ਐਾ ਕਯਸਾ ਸ ਕਜਥ) ਕਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਿੱ ਰਿੱੀ ਸਈ ਸ, ਕਬਆਨਏ ਅਾਧ 

ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਦਾ ਾਣੀ (ਠਾਠਾਂ ਭਾਯ ਕਯਸਾ ਸ), (ਉ ਭੰੁਦਯ ਦਾ) ਏੰਢਾ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਾਯ ਨਸੀਂ ਰੰਕਆ ਜਾ 

ਏਦਾ।  



ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਜਾ ਏ ਾਰ ਦਾ ਬਜਨ ਏਯ, ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਟ ਕਰਆਂ ਸੀ ਉ ਦੀ ਭਸਯ 

ਨਾਰ (ਇ ਕਬਆਨਏ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਕਵਚੋਂ ਫਚਾਉ ਸ ਏਦਾ ਸ। 58।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁਿੱਐ ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦ ਅਨਏਾਂ ਸੀ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ਯ ਕਵਚ ਪਕਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਾਧ ੰਕਤ ਦਾ 

ਆਯਾ ਰ  ਏ ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸੀ ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਦਾਕਤ 

ਕਭਰਦੀ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਣੀ ਕਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ।  

ਕ੍ਰਿਾ ਕਯੰਤ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਗਾਰਹ ਸਗਰਯੰ ਯਗ ਖੰਡਣਹ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਕ੍ਰਣ ਗੁਣ ਯਭਤ ਨਾਨਕ ਸਯਕ੍ਰਣ 
ੂਯਨ ਯਭਸੁਯਹ ॥੫੯॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰ੍੍ੰ—ਾਯ, ਰ  (skl)। ੰਕਣ—ੰਕਤ ਕਵਚ, ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (szÀwyn)। 

ਯਭਤ—ਕਭਯਦਾ ਸ (rmqy)।  

ਅਯਥ:-  ਜਦੋਂ ਕਫੰਦ ਾਰ (ਜੀਵ ਉਤ) ਕਏਯਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਂ (ਉ ਦ) ਾਯ ਯ ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧ ੰਕਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੌਕਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ, ਤ ੂਯਨ 

ਯਭਯ ਦਾ ਆਯਾ ਕਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। 59।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਕਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਾਧ ੰਕਤ ਕਵਚ ਆ ਏ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਦਾ 

ਸ।  

ਕ੍ਰਸਆਭਰੰ ਭਧੁਯ ਭਾਨੁਖਯੰ ਕ੍ਰਯਦਮੰ ਬੂਕ੍ਰਭ ਵਯਣਹ ॥ ਕ੍ਰਨਵੰਕ੍ਰਤ ਹਵੰਕ੍ਰਤ ਕ੍ਰਭਕ੍ਰਥਆ ਚਤਨੰ ਸੰਤ ਸਵਜਨਹ 
॥੬੦॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਆਭਰੰ—ੁੰਦਯ, ਭਨਸਯ। ਭਧੁਯ—ਕਭਿੱਠਾ (mDur)। ਬੂਕਭ—ਧਯਤੀ (Buim)। 

ਕਯਦਮ—ੰ(HãdX)। ਕਭਕਥਆ—ਕਵਅਯਥ, ਝੂਠ (imÅXw)। ੍ਜਨਸ—ਬਰ  ਭਨੁਿੱਐ (s^jn:™ a good 

man)। ਚਤਨ—ਾਵਧਾਨ, ਸਸ਼ੀਆਯ।  

ਅਯਥ:-  ਭਨੁਿੱਐ (ਵਐਣ ਨੰੂ) ਸਣਾ ਸਵ, ਅਤ ਕਭਠ-ਫਰਾ ਸਵ, ਯ ਜ ਉ ਦ ਕਸਯਦ-ਧਯਤੀ ਕਵਚ ਵਯ (ਦਾ 

ਫੀਜ) ਸਵ, ਤਾਂ ਉ ਦਾ (ਦੂਕਜਆਂ ਅਿੱ) ਕਰਪਣਾ (ਕਨਯੀ) ਠਿੱੀ ਸ।  

ਬਰ  ਭਨੁਿੱਐ ੰਤ ਜਨ (ਇ ਉਏਾਈ ਵਰੋਂ) ਾਵਧਾਨ ਯਕਸੰਦ ਸਨ। 60।  

ਬਾਵ:- ਬਰਾ ਭਨੁਿੱਐ ਉਸ ਸ ਜ ਅੰਦਯੋਂ ਬੀ ਬਰਾ ਸ ਤ ਫਾਸਯੋਂ ਬੀ ਬਰਾ ਸ। ਅੰਦਯ ਐਟ ਯਿੱਐ ਏ ਬਰਾਈ ਦਾ 

ਕਵਐਾਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਐ ਬਰਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਅਚਤ ਭੂੜਾ ਨ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਕ੍ਰਨਤ ਰਤ ॥ ਕ੍ਰਛਜੰਤ ਭਹਾ ਸੁੰਦਯੀ ਕਾਂਇਆ ਕਾਰ ਕੰਕ੍ਰਨਆ 
ਗਰਾਸਤ ॥ ਯਚੰਕ੍ਰਤ ੁਯਖਹ ਕੁਟੰਫ ਰੀਰਾ ਅਕ੍ਰਨਤ ਆਸਾ ਕ੍ਰਫਕ੍ਰਖਆ ਕ੍ਰਫਨਦ ॥ ਬਰਭੰਕ੍ਰਤ ਬਰਭੰਕ੍ਰਤ ਫਹੁ 
ਜਨਭ ਹਾਕ੍ਰਯਓ ਸਯਕ੍ਰਣ ਨਾਨਕ ਕਯੁਣਾ ਭਮਹ ॥੬੧॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਚਤ—ਾੌਰ, ਫ-ਭਝ (Acyqs`, AicÚw—ਫ-ਭਝ)। ਭੂੋਾ—ਭੂਯਐ (muF:)। 

ਟੰਤ—ਟ ਯਸ ਸਨ (G´`—to shake)। ਾ—(Óvws) ਾਸ। ਕਨਤ ਰਤ—ਦਾ। ਕਛਜੰਤ—

ਏਭਯ ਸ ਯਸੀ ਸ। ਏਾਂਇਆ—ਦਸ, ਯੀਯ (kwX:)। ਏਾਰ ਏੰਕਨਆ—ਭਤ ਦੀ ਧੀ (ਕਫਯਧ ਅਵਥਾ) 

(kNXw)। ਰਾਤ—ਐਾ ਯਸੀ ਸ, ਰ ਯਸੀ ਸ (ÀwRs—to devour ÀwRsqy)। ਕਫਕਐਆ—



ਭਾਇਆ। ਕਫਨਦ—ਅਨੰਦ, ੈੁਸ਼ੀਆ ਂ(ivnwyd)। ਬਰਭੰਕਤ ਬਰਭੰਕਤ—ਬਟਏਕਦਆਂ ਬਟਏਕਦਆਂ (BRm`—to 

wander)। ਏਯੁਣਾਭਮਸ—ਏਯੁਣਾ-ਭਮਸ, ਤਯ-ਯੂ, ਦਇਆ-ਯੂ। ਅਕਨਤ—ਕਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਕਸਣ ਵਾਰੀ। 

ਏਯੁਣਾ—(k{xw)—ਤਯ।  

ਅਯਥ:-  ਫ-ਭਝ ਭੂਯਐ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਏ ੁਆ ਦਾ ਟਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ, ਫੋਾ ੁੰਦਯ ਯੀਯ 

(ਕਦਨ -ਕਦਨ) ਏਭਯ ਸੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਕਫਯਧ-ਅਵਥਾ ਆਣਾ ਯ ਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

(ਅਜਸੀ ਸਾਰਤ ਕਵਚ ਬੀ) ਫੰਦਾ ਆਣ  ਯਵਾਯ ਦ ਏਰਰਾਂ ਕਵਚ ਭਤ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਅਤ ਕਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਕਸਣ 

ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ ਦੀਆ ਂੈੁਸ਼ੀਆ ਂਦੀਆ ਂਆਾ ਂ(ਫਣਾਈ ਯਿੱਐਦਾ ਸ)।  

(ਕਿੱਟਾ ਇਸ ਕਨਏਰਦਾ ਸ ਕਏ) ਅਨਏਾਂ ਜੂਨਾਂ ਕਵਚ ਬਟਏਦਾ ਜੀਵ ਥਿੱਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਏਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਦਇਆ-ਯੂ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰ। 61।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਫਸੁਤ ਰਫਰ ਸ। ਫੁਢਾ ਆ ਏ ਭਤ ਕਯ ਉਤ ਏੂਏ ਯਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਕਪਯ ਬੀ ਭਨੁਿੱਐ 

ਯਵਾਯ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਪਕਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਭਸ ਤੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸੀ ਫਚਾਂਦੀ ਸ।  

ਹ ਕ੍ਰਜਹਫ ਹ ਯਸਗ ਭਧੁਯ ਕ੍ਰਰਅ ਤੁਮੰ ॥ ਸਤ ਹਤੰ ਯਭ ਫਾਦੰ ਅਵਯਤ ਥਹ ਸੁਧ ਅਛਯਣਹ ॥ 
ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਦਾਭਦਯ ਭਾਧਵ ॥੬੨॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਜਸਫਾ—ਜੀਬ। ਯ—ਯ੍੍, ਯਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਰੀ (rs<) ੁਆਦਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝ ਾਈ 

ਯਿੱਐਣ ਵਾਰੀ। ਤੁਮ—ੰਤਨੰੂ। ਅਵਯਤਥਸ—(AwvÄqLXyQw:)। ਭੁੋ ਭੁੋ ਉਚਾਯਨ ਏਯ 

(Dwvãqੋੇਸਹ—cause to repeat, recite)। ਭਧੁਯ—ਕਭਿੱਠ  (ਦਾਯਥ) (mDur)। ਕਰਅ—ਕਆਯ 

(ipRXw)। ਅਛਯਣ—(A˜r) ਰੌ, ਸ਼ਫਦ। ੁਧ—(_uÆd) ਕਵਿੱਤਯ। ਤ—(sq`—The really 

existent truth) ਦਾ-ਕਥਯ ਸਕਯ-ਨਾਭ। ਸਤੰ—(hqz) ਭੁਈ ਸਈ। ਫਾਦੰ—(vwd) ਝ ੋ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਜੀਬ! ਸ (ਬ) ਯਾਂ ਦ ਜਾਣਨ ਵਾਰੀ! (ਸ ਚਕਏਆਂ ਨਾਰ ਾਂਝ ਾ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰੀ! ਸ ਚਕਏਆਂ 

ਕਵਚ ਪੀ ਸਈ!) ਕਭਿੱਠ  ਦਾਯਥ ਤਨੰੂ ਕਆਯ ਰਿੱਦ ਸਨ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ (-ਕਭਯਨ) ਵਰੋਂ  ਤੰੂ ਭਯੀ 

ਈ ਸੈਂ, ਤ ਸਯ ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਝ ੋ ਸੋਦੀ ਸੈਂ।  

ਸ ਜੀਬ! ਕਫੰਦ ਦਾਭਦਯ ਭਾਧ—ਇਸ ਕਵਿੱਤਰ  ਸ਼ਫਦ ਤੰੂ ਭੁੋ ਭੁੋ ਉਚਾਯਨ ਏਯ (ਤਦੋਂ ਸੀ ਤੰੂ ਜੀਬ ਅਐਵਾਣ 

ਦ ਮ ਸਵੇਂੀ)। 62।  

ਬਾਵ:- ਜੀਬ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ੀ, ਯ ਇਸ ਭਨੁਿੱਐ ਨੰੂ ਚਕਏਆਂ ਕਵਚ ਸੀ ਪਾਈ ਯਿੱਐਦੀ ਸ।  

ਗਯਫੰਕ੍ਰਤ ਨਾਯੀ ਭਦਨ ਭਤੰ ॥ ਫਰਵੰਤ ਫਰਾਤ ਕਾਯਣਹ ॥ ਚਯਨ ਕਭਰ ਨਹ ਬਜੰਤ ਕ੍ਰਤਰਣ ਸਭਾਕ੍ਰਨ 
ਕ੍ਰਧਰਗੁ ਜਨਭਨਹ ॥ ਹ ੀਰਕਾ ਗਰਸਟ ਗਕ੍ਰਫੰਦ ਕ੍ਰਸਭਯਣ ਤੁਮੰ ਧਨ ॥ ਨਾਨਕ ਅਕ੍ਰਨਕ ਫਾਯ ਨਭ 
ਨਭਹ ॥੬੩॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਫੰਕਤ—(ÀwvL—ਅਸੰਏਾਯ) ਅਸੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ (ÀwvL`—to be proud)। 

ਭਦਨਭਤ—ੰਭਦ-ਉਨਭਤ, ਏਾਭ-ਵਾਨਾ ਕਵਚ ਭਤ (aNmÄq—intoxicated)। ਫਰਾਤਏਾਯਣਸ—

ਵਧੀਏੀਆ ਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (blwÄkwr:™ violence)। ਕਤਰਣ—ਤੀਰਾ (qãxz)। ਭਾਕਨ—ਫਯਾਫਯ। 

ਕਧਰ—ੁਕਪਟਏਾਯ-ਜ (iDk`)। ੀਰਏਾ—ਏੀੋੀ (pIlk)। ਰਟ—(ਕਯਸ਼ਟ) ਬਾਯੀ, ਵਨਦਾਯ 

(ÀwirÕT—most important)। ਤੁਮ—ੰਤਯਾ (qv)।  



ਅਯਥ:-  (ਕਜਸੋਾ) ਭਨੁਿੱਐ ਇਤਰੀ ਦ ਭਦ ਕਵਚ ਭਕਤਆ ਸਇਆ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਫਰਵਾਨ ਜਾਣ ਏ 

ਅਸੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਤ (ਸਯਨਾਂ ਉਤ) ਧਿੱਏਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਣ  ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਨਸੀਂ 

ਧਯਦਾ, (ਇ ਏਯਏ ਉ ਦੀ ਸਤੀ) ਤੀਰ  ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ।  

ਸ ਏੀੋੀ! (ਜ) ਕਫੰਦ ਦਾ ਕਭਯਨ ਤਯਾ ਧਨ ਸ, (ਤਾਂ ਤੰੂ ਕਨਿੱਏੀ ਕਜਸੀ ਸੁੰਕਦਆਂ ਬੀ) ਬਾਯੀ ਸੈਂ (ਤਯ ਭੁਏਾਫਰ  ਤ 

ਉਸ ਫਰਵਾਨ ਭਨੁਿੱਐ ਸਰਾ ਤੀਰ -ਭਾਨ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਅਨਏਾਂ ਵਾਯੀ ਯਭਾਤਭਾ ਅਿੱ ਨਭਏਾਯ ਏਯ। 63।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਏ ਦੂਕਜਆਂ ਉਤ ਵਧੀਏੀਆ ਂਏਯਨ ਵਾਰ  ਅਸੰਏਾਯੀ ਭਨੁਿੱਐ ਨਾਰੋਂ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ਕਭਯਨ ਵਾਰਾ ਅਿੱਤ ਯੀਫ ਭਨੁਿੱਐ ਚੰਾ ਸ। ਅਸੰਏਾਯੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਵਅਯਥ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਅਕਜਸ ਏਯਭ ਸੀ 

ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਕਏ ਉ ਨੰੂ ਕਪਟਏਾਯਾਂ ਸੀ ੈਂਦੀਆ ਂਸਨ।  

ਕ੍ਰਤਰਣੰ ਤ ਭਯੰ ਸਹਕੰ ਤ ਹਯੀਅੰ ॥ ਫੂਡੰ ਤ ਤਯੀਅੰ ਊਣੰ ਤ ਬਯੀਅੰ ॥ ਅੰਧਕਾਯ ਕਕ੍ਰਟ ਸੂਯ ਉਜਾਯੰ 
॥ ਕ੍ਰਫਨਵੰਕ੍ਰਤ ਨਾਨਕ ਹਕ੍ਰਯ ਗੁਯ ਦਮਾਯੰ ॥੬੪॥ {ੰਨਾ 1359} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯੰ—ੁਭਯ ਯਫਤ (my{)। ਸਏੰ—(_uÕk) ੁਿੱਏਾ ਸਇਆ। ਫੂਡੰ—ਡੁਿੱਫਦਾ। ਊਣ—ੰ

ਿੱਐਣਾ। ਏਕਟ—(kwyit) ਿੋ। ੂਯ—(suXL) ੂਯਜ। ਉਜਾਯ—ੰਚਾਨਣ (a^vlw)। ਦਮਾਯ—ੰ

ਦਇਆਰ (dXwlu)।  

ਅਯਥ:-  ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ (ਕਜ ਉਤ) ੁਯ ੂਯਭਾਤਭਾ ਕਦਆਰ ਸ ਜਾ, ਉਸ ਤੀਰ  ਤੋਂ ੁਭਯ 

ਯਫਤ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ੁਏ ਤੋਂ ਸਯਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, (ਕਵਚਾਯਾਂ ਕਵਚ) ਡੁਿੱਫਦਾ ਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ, (ੁਣਾਂ ਤੋਂ) ਿੱਐਣਾ 

(ੁਣਾਂ ਨਾਰ) ਬਯ ਜਾਂਦਾ ਸ, (ਉ ਦ ਵਾਤ) ਸਨਯ ਤੋਂ ਿੋਾਂ ੂਯਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 64।  

ਬਾਵ:- ਕਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉਤ ੁਯੂ ਯਭਾਤਭਾ ਕਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਕਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਕਤ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਕਵਏਾਯਾਂ ਦਾ ਸਨਯਾ ਉ ਦ ਨੋ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦਾ, ਉ ਦੀ ਕੰਦੀ ੁਣਾਂ ਨਾਰ 

ਬਯੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਫਰਹਭਣਹ ਸੰਕ੍ਰਗ ਉਧਯਣੰ ਫਰਹਭ ਕਯਭ ਕ੍ਰਜ ੂਯਣਹ ॥ ਆਤਭ ਯਤੰ ਸੰਸਾਯ ਗਹੰ ਤ ਨਯ ਨਾਨਕ 
ਕ੍ਰਨਹਪਰਹ ॥੬੫॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਕ—ਨਾਰ, ੰਕਤ ਕਵਚ। ਉਧਯਣ—ੰ(aÆdrxz) ਉੱਧਾਯ। ਫਰਸਭ—ਯਭਾਤਭਾ। ਫਰਸਭ 

ਏਯਭ—ਸਕਯ-ਨਾਭ ਕਭਯਣ ਦਾ ਏੰਭ। ਕਜ—ਜ, ਕਜਸੋਾ। ਆਤਭ—ਆਣਾ ਆ, ਆਣਾ ਭਨ 

(AwÄmn`)। ਯਤੰ—ਯਿੱਤਾ ਸਇਆ। ਸੰਤ—(ÀwÁCiNn) ਜਾਂਦ ਸਨ, ਜੀਵਨ ੁਾਯ ਜਾਂਦ ਸਨ। 

ਨਯ—ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ, ਉਸ ਫੰਦ। ਕਨਸਪਰਸ—(inÕPl—fruitless) ਅਪਰ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸਯੀ-ਕਭਯਨ ਦ ਏੰਭ ਕਵਚ ੂਯਾ ਸ ਉਸ ਸ ਅਰ ਫਰਾਸਭਣ, ਉ ਦੀ ੰਕਤ ਕਵਚ (ਸਯਨਾ ਂ

ਦਾ ਬੀ) ਉੱਧਾਯ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਕਜਨਹਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਂ ਦਾ ਭਨ ੰਾਯ ਕਵਚ ਯਿੱਤਾ ਸਇਆ ਸ ਉਸ (ਜਤ ਤੋਂ) ਕਨਪਰ ਚਰ  ਜਾਂਦ 

ਸਨ। 65।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਭਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁਿੱਐ ਸੀ ਉੱਚੀ ਜਾਕਤ ਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ੰਕਤ ਕਵਚ ਸਯ ਫੰਦ ਬੀ 

ਏੁਏਯਭਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਪਕਆ ਸਇਆ (ਉੱਚੀ ਜਾਕਤ ਦਾ ਬੀ) ਭਨੁਿੱਐ ਕਵਅਯਥ 



ਜੀਵਨ ਵਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਦਯਫ ਕ੍ਰਹਯਣੰ ਫਹੁ ਕ੍ਰਵਘਨ ਕਯਣੰ ਉਚਯਣੰ ਸਯਫ ਜੀਅ ਕਹ ॥ ਰਉ ਰਈ ਕ੍ਰਤਰਸਨਾ ਅਕ੍ਰਤਕ੍ਰਤ 
ਭਨ ਭਾ ਕਯਭ ਕਯਤ ਕ੍ਰਸ ਸੂਕਯਹ ॥੬੬॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯ—ਯਾਇਆ। ਦਯਫ—ਧਨ (dàÒXz)। ਕਸਯਣ—ੰਚੁਯਾਣਾ (Hã—to steal)। ਏਸ—

ਵਾਤ, ਦੀ ੈਾਤਯ। ਯਫ—ਾਯ, ਏਈ ਕਏਭਾ ਂਦ ਫਰ। ਰਉ—ਭੈਂ ਰ  ਰਵਾਂ। ਰਈ—ਭੈਂ ਰ  ਰਵਾਂ। ਭਾ—

ਭਾਇਆ। ੂਏਯਸ—ੂਯ (sukr)। ਜੀਅ ਏਸ—ਕਜੰਦ ਦੀ ੈਾਤਯ, ਕਜੰਦ ਾਰਣ ਵਾਤ, ਉਜੀਕਵਏਾ 

ਵਾਤ। ਅਕਤਕਤ—(ਅ-ਕਤਕਤ), ਬੁਿੱਐ, ਅੰਤਐ। —, ਉਸ ਫੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣੀ ਕਜੰਦ ਾਰਣ ਦੀ ੈਾਤਯ ਯਾਇਆ ਧਨ ਚੁਯਾਂਦ ਸਨ, ਸਯਨਾਂ ਦ ਏੰਭਾ ਂਕਵਚ ਯੋਾ 

ਅਟਏਾਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਕਏਭਾਂ ਦ ਫਰ ਫਰਦ ਸਨ, ਕਜਨਹਾਂ ਦ ਭਨ ਕਵਚ (ਦਾ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁਿੱਐ ਸ, ਕਤਰਸ਼ਨਾ ਦ 

ਅਧੀਨ ਸ ਏ (ਸਯ ਭਾਇਆ) ਰ  ਰਵਾਂ ਰ  ਰਵਾਂ (ਸੀ ਚਦ ਯਕਸੰਦ ਸਨ), ਉਸ ਫੰਦ ੂਯਾਂ ਵਾਰ  ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ 

(ੂਯ ਦਾ ੰਦ ਸੀ ਐਾਂਦ ਸਨ)। 66।  

ਬਾਵ:- ਆਣੀ ਕਜੰਦ ਦੀ ੈਾਤਯ ਸਯਨਾਂ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਏਯ ਏ ਯਾਇਆ ਧਨ ਵਯਤਣ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ 

ਕੰਦੀ ਦਾ ਭੰਦ ਏੰਭਾ ਂਦ ੰਦ ਕਵਚ ਸੀ ੁਯਦੀ ਸ।  

ਭਤ ਸਭਵ ਚਯਣੰ ਉਧਯਣੰ ਬ ਦੁਤਯਹ ॥ ਅਨਕ ਾਕ੍ਰਤਕ ਹਯਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਭ ਨ ਸੰਸਮਹ 
॥੬੭॥੪॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਵ—ਰੀਨ (sz-Ev) ਨਾਰ ਸੀ। ਭਵ ਚਯਣੰ—ਚਯਨਾਂ ਨਾਰ ਸੀ। ਦੁਤਯਸ—ਕਜ ਤੋਂ 

ਤਯਨਾ ਐਾ ਸ (duÔqr)। ਾਕਤਏ—ਾ। (pwqk—a sin)। ੰਮਸ—ਸ਼ਿੱਏ (sz_X:)। ਾਧ 

ੰਭ—ੁਯਭੁਐਾ ਂਦੀ ੰਕਤ। ਬ—ਡਯਾਉਣਾ, ਕਬਆਨਏ। ਭਤ—ਭਤ (mÔq)।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਭਨੁਿੱਐ (ਰਬੂ-ਮਾਦ ਕਵਚ) ਭਤ ਸ ਏ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਕਵਚ) ਰੀਨ ਯਕਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਕਬਆਨਏ ਤ 

ਦੁਿੱਤਯ (ੰਾਯ) ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਕਵਚ (ਯਤਾ ਬੀ) ਸ਼ਿੱਏ ਨਸੀਂ ਕਏ ਅਜਸ ੁਯਭੁਐਾ ਂਦੀ ੰਕਤ ਅਨਏਾ ਂਾ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦ 

ਭਯਿੱਥ ਸ। 67।4।  

ਬਾਵ:- ਕਜਸੋਾ ਭਨੁਿੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਕਵਚ ਜੁਕੋਆ ਯਕਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਕਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ 

ੰਕਤ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ ਕਵਏਾਯਾਂ ਦ ੰਜ ਕਵਚੋਂ ਕਨਏਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਨਟ:-  ਦੂਜ ਅੰਏ 4 ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਕਏ ਇਸ ਕਸਰ  ਚਾਯ ਰਏਾਂ ਦੀ ਕਣਤੀ ਸ। ਾਯ ਸਕਿਤੀ ਰਏਾਂ 

ਦਾ ਜੋ 71 ਸ।  

 


