
ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੩    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਅਤਬਆਗਤ ਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਤਜਨ ਕ ਭਨ ਭਤਹ 
ਬਰਭੁ ॥ ਤਤਨ ਕ ਤਦਤ ਨਾਨਕਾ ਤਹ ਜਹਾ ਧਰਭੁ ॥ ੧॥ ਅਬ ਤਨਰੰਜਨ ਰਭ ਦੁ ਤਾ ਕਾ ਬੀਖਕੁ 
ਹਇ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਬਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਿਰਲਾ ਾ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਭਬਆਤ—(Àwm੍ੋਸਹ with AiB and Aw—ਨੇ ੇਆਉਣਾ, ਸ ੁੰਚਣਾ) ਯਾਸ ਣੇ ਵਾਾਂ 

ਆਇਆ ਸਇਆ, ਉਸ ਾਧੂ ਜ ਆਣੇ ਆ ਨੂੁੰ ਜਤ ਭਵਚ ਯਾਸ ਣੇ ਸੀ ਭਝਦੇ ਸਨ, ਾਧੂ। ਸ—ਇਸ 

ਭਜਸ ੇਫੁੰਦੇ। ਨ ਆਐੀਅਭਸ—ਨਸੀਂ ਆਐ ੇਜਾ ਏਦੇ (ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ; ਏਯਭ ਵਾਚ। ਆਐਭਸ—ਆਐਦ ੇਸਨ)। 

ਬਯਭ —(ਭਾਇਆ ਦੀ ੌਾਤਯ) ਬਟਏਣਾ।1।  

ਅਬ—ੈਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਭਜ ਨੂੁੰ ਏਈ ਡਯ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਭਨਯੁੰਜਨ—(ਭਨਯ-ਅੁੰਜਨ) ਭਜ ਨੂੁੰ ਭਾਇਆ ਦ ੇ

ਭਸ ਦੀ ਏਾਰਐ ਨਸੀਂ ੋਂਸਦੀ। ਯਭ ਦ —ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਦਯਜਾ। ਤਾ ਏਾ—ਉ (‘ਯਭ ਦ’) 

ਦਾ। ਬੀਐਏ —ਭੁੰਤਾ। ਭਤ ਏਾ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਏਾ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ (ਭਤ ) ਦਾ   ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ)। ਭਤ ਏਾ 

ਬਜਨ —ਅਭਜਸੇ ਨਾਭ-ਭਬਐਾਯੀ ਵਾਰਾ (ਆਤਭਏ) ਬਜਨ।2।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਭਜਸੇ ਫੁੰਦੇ ‘ਾਧ-ੁੰਤ’ ਨਸੀਂ ਆਐ ੇਜਾ ਏਦੇ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ (ਭਾਇਆ ਆਭਦਏ 

ਭੁੰਣ ਦੀ ੌਾਤਯ ਸੀ) ਬਟਏਣਾ ਰੱੀ ਈ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਭਜਸ ੇ ਾਧਾਾਂ ਨੂੁੰ (ਅੁੰਨ ਫਤਰ  ਭਾਇਆ 

ਆਭਦਏ) ਦੇਣਾ ਏਈ ਧਾਯਭਭਏ ਏੁੰਭ ਨਸੀਂ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਏਈ ਡਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਭਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਏਾਰਐ ਨਸੀਂ 

ਰੱ ਏਦੀ, ਉ ਦਾ ਭਭਰਾ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਦਯਜਾ ਸੈ। ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ ਉ (ਉੱਚ ੇਆਤਭਏ 

ਦਯਜ)ੇ ਦਾ ਭਬਐਾਯੀ ਸੈ (ਉਸ ਸੈ ਅਰ ‘ਾਧੁੰਤ’)। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਭਜਸ ੇ(ਭਬਐਾਯੀ) ਵਾਰਾ (ਨਾਭ-) ਬਜਨ 

ਭਏੇ ਭਵਯਰੇ ਨੂੁੰ ਸੀ ਰਾਤ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ।2।  

ਹਿਾ ੰਤਡਤੁ ਜਤਕੀ ਿਦ ੜਾ ਭੁਤਖ ਚਾਤਰ ॥ ਨਿਾ ਖੰਡਾ ਤਿਤਚ ਜਾਣੀਆ ਅਨ ਚਜ ਿੀਚਾਰ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਵਾ—ਸਵਾਾਂ, ਜੇ ਭੈਂ ਫਣ ਜਾਵਾਾਂ। ਜਤਏੀ—ਜਤਸ਼ੀ। ਾ—ਹਾਾਂ, ਜੇ ਭੈਂ ਹਦਾ ਯਸਾਾਂ। ਭ ਭਐ—

(ਆਣੇ) ਭੂੁੰਸ ਨਾਰ। ਨਵਾ ਐੁੰਡਾ ਭਵਭਚ—ਨਵਾਾਂ ਐੁੰਡਾਾਂ ਭਵਭਚ, ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਉਤੇ, ਾਯ ੇਸੀ ਜਤ ਭਵਚ। 

ਜਾਣੀਆ—ਭੈਂ ਜਾਭਣਆ ਜਾਵਾਾਂਾ। ਚਜ—ਚੱਜ, ਏਯਤੱਫ, ਏਯਭ। ਵੀਚਾਯ—ਭੌਆਰ।3।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਜੇ ਭੈਂ (ਭਭਸਨਤ ਨਾਰ ਭਵੱਭਦਆ ਰਾਤ ਏਯ ਏੇ) ਜਤਸ਼ੀ (ਬੀ) ਫਣ ਜਾਵਾਾਂ, ੁੰਭਡਤ (ਬੀ) ਫਣ 

ਜਾਵਾਾਂ, (ਅਤੇ) ਚਾਯ ੇਵੇਦ (ਆਣੇ) ਭੂੁੰਸੋਂ ਹਦਾ ਯਸਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਜਤ ਭਵਚ ਭੈਂ ਉਸ ਭਜਸਾ ਸੀ ਭਭਝਆ 

ਜਾਵਾਾਂਾ, ਭਜਸ ਭਜਸ ੇਭੇਯੇ ਏਯਤੱਫ ਸਨ ਤੇ ਭੇਯੇ ਭੌਆਰ ਸਨ।3।  

ਫਰਹਭਣ ਕਲੀ ਘਾਤੁ ਕੰਞਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨੁ ॥ ਤਪਟਕ ਤਪਟਕਾ ਕੜੁ ਫਦੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਾਤਹ ਤ ਜਾਤਹ ਿੀਸਤਰ ਨਾਨਕਾ ਇਕੁ ਨਾਭੁ ॥ ਸਬ ਫੁਧੀ ਜਾਲੀਅਤਹ ਇਕੁ ਰਹ ਤਤੁ 
ਤਗਆਨੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਰਸਭਣ ਾਤ —ਫਰਾਸਭਣ ਦੀ ਸੱਭਤਆ। ਏੈਰੀ ਾਤ—ਾਾਂ ਦੀ ਸੱਭਤਆ। ਏੁੰਞਏਾ ਾਤ —ਧੀ ਦੀ 

ਸੱਭਤਆ (ਧੀ ਦਾ ੈਾ)। ਅਣਚਾਯੀ—ਏ ਏਯਭੀ, ਾੀ। ਧਾਨ —ਅੁੰਨ ਆਭਦਏ। ਏ  ਫਦੀਆ—ਾਾਾਂ ਦਾ 

ਏਸ। ਭਪਟਏ ਭਪਟਏਾ—(ਜਤ ਵਰੋਂ) ਭਪਟਏਾਯਾਾਂ ਸੀ ਭਪਟਏਾਯਾਾਂ। ਦਾ ਦਾ ਅਭਬਭਾਨ —ਸਯ ਵੇਰੇ ਦੀ 



ਆਏ। ਾਭਸ—ਾ ਰੈਂਦੇ, ਐੱਟਦੇ ਸਨ। ਤੇ—ਇਸ ਾਯ ੇਸੀ (ਫ)। ਜਾਰੀਅਭਸ—ਾੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ 

(ਫਸ -ਵਚਨ)। ਬ ਫਧੀ—ਾਯੀਆਾਂ ਸੀ ਭਆਣਾਾਂ। ਇਏ  ਯਸੈ—ਭਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਤਤ —(ਜੀਵਨ ਦਾ) ਭਨਚ। ਭਆਨ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ।4।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਫਰਾਸਭਣ ਦੀ ਸੱਭਤਆ, ਾਾਂ ਦੀ ਸੱਭਤਆ, ਧੀ ਦੀ ਸੱਭਤਆ (ਧੀ ਦਾ ੈਾ), ਏ ਏਯਭੀ ਦਾ ੈਾ, 

(ਜਤ ਵਰੋਂ) ਭਪਟਏਾਯਾਾਂ ਸੀ ਭਪਟਏਾਯਾਾਂ, ਫਦੀਆਾਂ ਦਾ ਏਸ, ਸਯ ਵੇਰੇ ਦੀ ਆਏ—ਇਸ ਾਯ ੇਸੀ ਫ, ਸੇ 

ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਐੱਟਦੇ ਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬ ੱਭਰਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਸਯ 

ਾਯੀਆਾਂ ਸੀ ਭਆਣਾਾਂ ਭਵਅਯਥ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਭਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਏਾਇਭ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਨਾਭ ਸੀ 

ਸੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਚ, ਇਸ ਨਾਭ ਸੀ ਸੈ ਅਰ ਭਆਨ।4।  

ਭਾਥ ਜ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਭਤਟ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਲਤਖਆ ਸ ਿਰਤਦਾ ਸ ਫੂਝ ਤਜਸ ਨ 
ਨਦਤਰ ਹਇ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਥ—ੈ(ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਭੱਥ ੇਉੱਤੇ। ਧ ਭਯ—ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ, ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨ ਾਯ। 

 —ਉਸ ਰੇਐ। ਵਯਤਦਾ—ਵਾਯਦਾ ਸੈ। ਭਜ ਨ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਨ ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ ‘ਭਜ ’ ਦਾ    ੍ ਉਡ 

ਭਆ ਸੈ)। ਨਦਭਯ—ਭਭਸਯ ਦੀ ਭਨਾਸ। —ਉਸ ਭਨ ੱਐ। ਫੂਝ—ੈ(ਭਰਐ ੇਰੇਐ ਨੂੁੰ ਭਭਟਾਣ ਦੀ ਭਫਧੀ) ਭਝ 

ਰੈਂਦਾ ਸੈ।5।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨ ਾਯ) ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਭਜਸਾ ਰੇਐ ਭਰਭਐਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉਸ 

ਵਾਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਤੋਂ ਭਫਨਾ) ਏਈ ਭਨ ੱਐ ਉ ਰੇਐ ਨੂੁੰ ਭਭਟਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ 

(ਸਭਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਭਭਯਨ ਭਛਰੇ ਰੇਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਭਟਾ ਏਦਾ ਸੈ। ਯ) ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਉੱਤ ੇਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਭਸਯ ਦੀ 

ਭਨਾਸ ਸਵੇ, ਉਸੀ (ਇ ਬੇਤ ਨੂੁੰ) ਭਝਦਾ ਸੈ।5।  

ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਿਸਾਤਰਆ ਕੂੜ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗ ॥ ਧੰਧਾ ਭਾਇਆ ਭਹਣੀ ਅੰਤਤਰ ਤਤਸਨਾ ਅਤਗ ॥ 
ਤਜਨਹਾ ਿਤਲ ਨ ਤੂੰਫੜੀ ਭਾਇਆ ਠਗ ਠਤਗ ॥ ਭਨਭੁਖ ਫੰਤਨਹ ਚਲਾਈਅਤਹ ਨਾ ਤਭਲਹੀ ਿਤਗ ਸਤਗ 
॥ ਆਤ ਬੁਲਾ ਬੁਲੀ ਆ ਭਤਲ ਤਭਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਰੁਭੁਤਖ ਛੁਟੀ ਜ ਚਲ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ 
॥੬॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਜਨੀ—ਭਜਨਹਾਾਂ (ਭਨ ੱਐਾਾਂ) ਨੇ। ਭਵਾਭਯਆ—ਬ ਰਾ ਭਦੱਤਾ। ਏੂੈ ਰਾਰਭਚ—ਝੂਠੇ ਰਾਰਚ ਭਵਚ, 

ਨਾਵੁੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੇ ਰਾਰਚ ਭਵਚ। ਰਭ—ਰੱ ਏੇ, ਪ ਏੇ। ਧੁੰਧਾ—ਦ-ਬੱਜ। ਅੁੰਤਭਯ—(ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ) 

ਅੁੰਦਯ। ਅਭ—ਅੱ। ਤੂੁੰਫੀ—ਏੱਦੂ ਆਭਦਏ ਪਰ। ਠਭ—ਠੱ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਭਸ-ਯੂ ਠੱ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 

ਭਾਇਆ ਠਭ—ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ-ਯੂ ਠੱ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਠ—ੇਠੱ,ੇ ਰ ੱਟੇ , ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਰ ਟਾ ਫੈਠੇ। 

ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਫੁੰਦੇ। ਫੁੰਭਨਹਹ—ਫੁੰਨਹ ਏੇ। ਚਰਾਈਅਭਸ—ਅੱ ੇਰਾ ਰ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਭਭਰਸੀ—ਭਭਰਭਸ, ਭਭਰਦੇ ਸਨ। ਵਭ—ਵੱ ਭਵਚ, (ਾਈਆਾਂ ਭਸੀਆਾਂ ਆਭਦਏ ਦ ੱਧ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਸ਼ੂਆਾਂ ਦੇ 

ਇਏੱਠ ਭਵਚ)।  —ਏ ੱਤਾ। —ਏ ੱਤੇ। ਭ—ਏ ੱਤੇ (ਵਾਰੇ  ਬਾਵ) ਦੇ ਏਾਯਨ, ਰਾਰਚ ਦੇ ਏਾਯਨ। 

ਬ ਰੀ—ਏ ਯਾਸ ੇੈ ਜਾਈਦਾ ਸੈ। ਆ—ੇ(ਰਬੂ) ਆ ਸੀ। ਭੇਭਰ—ਭੇਰ ਭਵਚ, ਤ-ੁੰ ਦੇ ਭੇਰ ਭਵਚ। 

 ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ। ਭਤ ਯ ਬਾਇ— ਯ ੂ ਦੀ ਯਾ ਅਨ ਾਯ। ਚਰੈ—ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਉੱਤ ੇ

ਤ ਯੇ।6।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਨਾਵੁੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੇ ਰਾਰਚ ਭਵਚ ਪ ਏੇ ਭਜਨਹਾਾਂ (ਭਨ ੱਐਾਾਂ) ਨੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ 



ਬ ਰਾ ਭਦੱਤਾ, ਜ ਭਨ ੱਐ ਭਨ ਨੂੁੰ ਭਸ ਰੈਣ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੌਾਤਯ ਸੀ ਦ-ਬੱਜ ਏਯਦੇ ਯਸੇ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ)ੇ 

ਅੁੰਦਯ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ (ਫਰਦੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ)। ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੇ (ਭਸ-ਯੂ) ਠੱ ਏੇ ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਆਤਭਏ 

ਯਭਾ ਨੂੁੰ ਰ ੱਟ ਭਰਆ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਉਸਨਾਾਂ ਵੇਰਾਾਂ ਵਾਾਂ ਸਨ ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ ਏਈ ਪਰ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਵੇਂ 

ਏ ੱਤੇ ਾਈਆਾਂ ਭਸੀਆਾਂ ਦੇ) ਵੱ ਭਵਚ ਨਸੀਂ ਯਰ ਏਦੇ (ਭਤਵੇਂ) ਆਣੇ ਸੀ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਫੁੰਦੇ 

ਰਾਰਚ ਵਾਰੇ  ਬਾਵ ਦੇ ਏਾਯਨ ( ਯਭ ਐਾਾਂ ਭਵਚ) ਨਸੀਂ ਭਭਰ ਏਦੇ, (ਚਯਾਾਂ ਵਾਾਂ ਉਸ) ਭਨਭ ਐ ਫੁੰਨਹ ਏੇ ਅੱ ੇ

ਰਾ ਰ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। (ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਜੀਵ ਦੇ ਏੀਸ ਵੱ? ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਜੀਵ ਨੂੁੰ) ਆ ਏ ਯਾਸ ੇਾਾਂਦਾ ਸੈ 

(ਤਦੋਂ ਸੀ) ਏ ਯਾਸ ੇੈ ਜਾਈਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੂੁੰ  ਯਭ ਐਾਾਂ ਦੀ) ੁੰਭਤ ਭਵਚ ਭਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! 

ਜੇ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੀ ਯਾ ਅਨ ਾਯ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯ,ੇ ਤਾਾਂ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਸੀ (ਰਾਰਚ ਆਭਦਏ ਤੋਂ) 

ੌਰਾੀ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸੈ।6।  

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਬੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਕੁ ਦਰੁ ਫੀਬਾ ਰਹਤਰ ਆਤਹ ॥ ੭॥ 
{ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਰਾਸੀ—ਰਾਸ ਣ-ਜ ਯਭਾਤਭਾ। ਾਰਾਸਣਾ—ਰਾਸ ਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਬੀ—ਭ , ਭਪਯ, 

ਸਯ ਵੇਰੇ। ਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ। ਾਰਾਭਸ—ਰਾਭਸਆ ਏਯ। ਦਯ —ਦਯਵਾਾ। 

ਫੀਬਾ—ਦੂਜਾ (ਦਯ)। ਯਸਭਯ ਆਭਸ—ਭਤਆ ਦੇਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ।7।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਰਾਸ ਣ-ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ੇਯਭਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭ  

ਭ  ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਭਯਸਾ ਏਯ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਯ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਵਾਾ ਸੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, (ਉ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਏਈ) ਦੂਜਾ (ਦਯ) ਛੱਡ ਦੇਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ (ਭਏੇ ਸਯ ਦੀ ਆ ਨਸੀਂ ਫਣਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ)।7।  

ਨਾਨਕ ਜਹ ਜਹ ਭ ਤਪਰਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਕੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਗਟੁ ਹਇ 
॥੮॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਸ ਜਸ—ਭਜਥੇ ਭਜਥੇ। ਭਪਯਉ—ਭਪਯਉਂ, ਭੈਂ ਭਪਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਸ ਤਸ—ਉਥ ੇਉਥੇ। ਾਚਾ—ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ। ਇ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ। ਦੇਐਾ—ਦੇਐਾਾਂ, ਭੈਂ ਵੇਐਦਾ ਸਾਾਂ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ 

ਯਨ ਭਆਾਂ।8।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭਜਥੇ ਭਜਥੇ ਭੈਂ ਭਪਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਉਥ ੇਉਥ ੇਉਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ 

(ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ (ਭਜੂਦ ਸੈ)। ਭੈਂ ਭਜਥੇ (ਬੀ) ਵੇਐਦਾ ਸਾਾਂ, ਉਥ ੇਭਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸੈ, ਯ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ 

ਭਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸੈ।8।  

ਦੂਖ ਤਿਸਾਰਣੁ ਸਫਦੁ ਹ ਜ ਭੰਤਨ ਿਸਾ ਕਇ ॥ ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਤ ਭਤਨ ਿਸ ਕਰਭ ਰਾਤਤ ਹਇ 
॥੯॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੂਐ ਭਵਾਯਣ —ਦ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਬ ਰਾ ਏਣ ਵਾਰਾ। ਭੁੰਭਨ—ਭਭਨ, ਭਨ ਭਵਚ। ਜੇ ਏਇ—ਜੇ ਏਈ 

ਭਨ ੱਐ। ਤੇ—ਤੋਂ, ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਏਯਭ—ਚੁੰ ੇਬਾਾਾਂ ਨਾਰ।9।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ (ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ ਾਯ)ੇ ਦ ੱਐਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯ ਏਣ ਵਾਰਾ ਸੈ (ਯ ਇਸ ਤਦੋਂ 

ਸੀ ਭਨਸ਼ਚਾ ਫਣਦਾ ਸੈ) ਜੇ ਏਈ ਭਨ ੱਐ (ਆਣੇ) ਭਨ ਭਵਚ ( ਯ-ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ) ਵਾ ਰ।  ਯ ੂਦੀ ਭਏਯਾ ਨਾਰ 

ਸੀ ( ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਭਨ ਭਵਚ ਵੱਦਾ ਸੈ,  ਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ।9।  



ਨਾਨਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਖਤ ਭੁ ਖੂਹਤਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਭਲ ਸੁ ਉਫਰ ਸਾਚ ਸਫਤਦ 
ਅਲੰਖ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ। ਏਯਤ—ੇਏਯਦ ੇਏਯਦੇ। ਸਉ ਸਉ ਏਯਤੇ—‘ਭੈਂ (ਵੱਡਾ) ਭੈਂ (ਵੱਡਾ)’—ਇਸ 

ਆਐਦ ੇਆਐਦੇ। ਐਭ—ਐ ਏੇ, ੌ ਆਯ ਸ ਏੇ, ਦ ਐੀ ਸ ਏੇ। ਭ —ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇਦੇ ਯਸੇ। ਅੁੰਐ—

ਅਣਭਣਤ। ਐੂਸਭਣ—(A™AwYihxI—a large army) ਫੇਅੁੰਤ।  —ਉਸ ਫੁੰਦੇ। ਉਫਯ—ੇਫਚ । 

ਾਚ ੈਫਭਦ—ੱਚੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਅਰੁੰਐ—ਅਰੱਐ ਰਬੂ ਨੂੁੰ।10।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਦ ਨੀਆ ਭਵਚ) ਰੱਐਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵ, ਅਣਭਣਤ ਜੀਵ, ਫੇਅੁੰਤ ਜੀਵ ‘ਭੈਂ (ਵੱਡਾ)’ ਭੈਂ 

(ਵੱਡਾ)—ਇਸ ਆਐਦ ੇਆਐਦੇ ਦ ਐੀ ਸ ਸ ਏੇ ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯਦੇ ਯਸੇ। ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਨੂੁੰ ਭਭਰ ,  ਯ ੂ

ਦੇ ੱਚੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ ਅਰੱਐ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਭਭਰ , ਉਸ ਇ ‘ਸਉ ਸਉ’ ਤੋਂ ਫਚਦੇ ਯਸੇ।10।  

ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਇਕ ਭਤਨ ਸਤਿਆ ਤਤਨ ਜਨ ਲਾਗਉ ਾਇ  ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਹਤਰ ਭਤਨ ਿਸ 
ਭਾਇਆ ਕੀ ਬੁਖ ਜਾਇ ॥ ਸ ਜਨ ਤਨਰਭਲ ਊਜਲ ਤਜ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ 
ਤਤਸਾਹੀਆ ਕੂੜੀਆ ਨਾਤਭ ਰਤ ਾਤਤਸਾਹ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1413} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਏ ਭਭਨ—ਇਏ ਭਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਯਧਾ ਨਾਰ। ਭਤਨ ਜਨ ਾਇ—ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ। 

ਰਾਉ—ਰਾਉਂ, ਭੈਂ ਰੱਦਾ ਸਾਾਂ। ਫਦੀ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਬ ਐ—ਰਾਰਚ। ਜਾਇ—

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਭਨਯਭਰ—ਭਵੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ। ਊਜਰੇ—ਯਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ। ਭਜ—ਭਜਸਾ ਭਜਸਾ 

(ਇਏ-ਵਚਨ)।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ੈ ਏੇ। ਨਾਭਭ—ਨਾਭ ਭਵਚ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਇਏ-

ਵਚਨ)। ਏੂੀਆ—ਨਾਵੁੰਤ। ਨਾਭਭ ਯਤੇ—ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ ਯੁੰ ੇਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।11।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ (ਵਡਬਾੀ) ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਦਾ ਸਾਾਂ ਭਜਨਹਾਾਂ ੂਯੀ ਯਧਾ ਨਾਰ  ਯ ੂ ਨੂੁੰ 

ੇਭਵਆ ਸੈ ( ਯ ੂਦਾ ੱਰਾ ਪਭਆ ਸੈ)। ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦ ੇਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ (ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਭਨ 

ਭਵਚ ਵੱਦਾ ਸੈ (ਅਤੇ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸਾ ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ 

 ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਨਾਭ ਭਵਚ ਜ ਦਾ ਸੈ ਉਸ ਾਯ ੇਭਨ ੱਐ ਭਵੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਚਭਏਦੇ 

ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਦ ਨੀਆ ਦੀਆਾਂ) ਸਯ (ਾਯੀਆਾਂ) ਾਭਤਸ਼ਾਸੀਆਾਂ ਨਾਵੁੰਤ ਸਨ। ਅਰ ਾਭਤਸ਼ਾਸ ਉਸ ਸਨ, ਜ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਭਵਚ ਯੁੰੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।11।  

ਤਜਉ ੁਰਖ ਘਤਰ ਬਗਤੀ ਨਾਤਰ ਹ ਅਤਤ ਲਚ ਬਗਤੀ ਬਾਇ ॥ ਫਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣ ਸਿਾਰਦੀ ਖਟ 
ਰਸ ਭੀਠ ਾਇ ॥ ਤਤਉ ਫਾਣੀ ਬਗਤ ਸਲਾਹਦ ਹਤਰ ਨਾਭ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਗ 
ਰਾਤਖਆ ਤਸਰੁ ਿਤਚਆ ਗੁਰ ਆਗ ਜਾਇ ॥ ਬ ਬਗਤੀ ਬਗਤ ਫਹੁ ਲਚਦ ਰਬ ਲਚਾ ੂਤਰ 
ਤਭਲਾਇ ॥ ਹਤਰ ਰਬੁ ਿਰਿਾਹੁ ਹ ਤਕਤੁ ਖਾਧ ਤਤਤਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਚਲ ਤਤਤਾਸ 
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕ ਲਜੁਤਗ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਚਲ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ੧੨॥ {ੰਨਾ 1413-
1414} 

ਦ ਅਯਥ:-   ਯਐੈ ਭਯ—(ਭਏੇ) ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਯ ਭਵਚ। ਬਤੀ ਨਾਭਯ—ਭਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਇਤਰੀ, 

ੇਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਇਤਰੀ, ਭਤਫਰਤਾ ਇਤਰੀ। ਅਭਤ—ਫਸ ਤ। ਰਚ—ੈ(ੇਵਾ ਏਯਨ ਦੀ) ਤਾਾਂ ਯੱਐਦੀ ਸੈ। 



ਬਤੀ ਬਾਇ—ਭਆਯ-ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ। ਾਰਣੇ—ਰੂਣੇ, ਬਾਜੀਆਾਂ। ਐਟ—ਐੱਟੇ। ਾਇ—ਾ ਏੇ। 

ਰਾਸਦੇ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ੇਸਨ। ਨਾਭ—ੈਨਾਭ ਭਵਚ। ਰਾਇ—ਰਾ ਏੇ, ਜ ਏੇ। 

ਜਾਇ—ਜਾ ਏੇ। ਬੈ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਡਯ ਭਵਚ। ੂਭਯ—ੂਯੀ ਏਯ ਏੇ। ਭਭਰਾਇ—ਭਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਭਏਤ  

ਐਾਧ—ੈਭਏੇ ਐਾਧੀ ਚੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ? ਏੀਸ ਐਾਣ ਨਾਰ? ਭਤਤਾਇ—ਯੱਜਦਾ ਸੈ, ਰੁੰਨ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਏੈ ਬਾਣੈ—

ਦੀ ਯਾ ਭਵਚ। ਾਇ—ਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਭਤਤਾ—ੈਰੁੰਨ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਏਭਰਜ ਭ—ਭਵਏਾਯਾਾਂ-ਬਯੀ ਦ ਨੀਆ ਭਵਚ। 

ਭਜ—ਭਜਸੇ।12।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਵੇਂ (ਭਏੇ) ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਯ ਭਵਚ (ਉ ਦੀ) ਭਤਫਰਤਾ ਇਤਰੀ ਸੈ ਜ ਭਆਯ-ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ 

(ਆਣੇ ਤੀ ਦੀ ੇਵਾ ਏਯਨ ਦੀ) ਫਸ ਤ ਤਾਾਂ ਏਯਦੀ ਸੈ, ਐੱਟੇ ਤੇ ਭਭੱਠੇ ਯ ਾ ਏੇ ਏਈ ਵਾਦਰੀਆਾਂ 

ਬਾਜੀਆਾਂ (ਤੀ ਵਾਤ)ੇ ਫਣਾਾਂਦੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ; ਇ ੇਤਯਹਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਬਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਭਵਚ ਭਚੱਤ 

ਜ ਏੇ ਭਤ ਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਬਤਾਾਂ ਨੇ 

ਆਣਾ ਭਨ ਆਣਾ ਤਨ ਆਣਾ ਧਨ (ਬ ਏ ਝ)  ਯ ੂਦੇ ਅੱੇ ਭਰਆ ਯੱਭਐਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਆਣਾ 

ਭਯ  ਯ ੂਅੱੇ ਵੇਚ ਭਦੱਤਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਅਦਫ ਭਵਚ ਭਟਏ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਬਤ ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਫਸ ਤ ਤਾਾਂ ਯੱਐਦ ੇ

ਸਨ, ਰਬੂ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਤਾਾਂ ੂਯੀ ਏਯ ਏੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣੇ ਨਾਰ) ਭਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਤਾਾਂ ਭਏੇ ਚੀ ਦੀ ਏਈ ਭ ਥਾਜੀ-ਰ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਭਪਯ ਉਸ ਭਏਸੀ ਚੀ ਐਾਣ ਨਾਰ 

ੌ ਸ਼ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ? ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੀ ਯਾ ਭਵਚ ਜੀਵਨ-ਤਯ ਤ ਯਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ਣ ਾਾਂਦਾ 

ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, (ਉ ਉਤੇ ਯਭਾਤਭਾ) ਰੁੰਨ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇ ਭਵਏਾਯਾਾਂ-ਬਯੇ ੁੰਾਯ ਭਵਚ ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਬਾ ਐੱਟਦੇ ਸਨ ਭਜਸ ੇ ਯ ੂਦੀ ਭਯੀ ਅਨ ਾਯ 

ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯਦੇ ਸਨ।12।  

ਸਤਤਗੁਰੂ ਨ ਸਤਿ ਸਫਦੁ ਨ ਰਤਖ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ਤਧਗੁ ਤਤਨਾ ਕਾ ਜੀਤਿਆ ਤਕਤੁ ਆ ਸੰਸਾਤਰ 
॥ ਗੁਰਭਤੀ ਬਉ ਭਤਨ ਿ ਤਾਂ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲਗ ਤਆਤਰ ॥ ਨਾਉ ਤਭਲ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਾਤਰ ਉਤਾਤਰ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1414} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ੇਭਵ—ਆਯਾ ਨਾਸ ਭਰਆ। ਉਯ—ਭਸਯਦਾ। ਧਾਭਯ—ਭਟਏਾ ਏੇ। ਭਧ —ਭਪਟਏਾਯ ਜ। 

ਭਏਤ —ਭਏ ਏੁੰਭ ਰਈ? ੁੰਾਭਯ—ੁੰਾਯ ਭਵਚ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਸਭਯ ਯਭ—ਸਯੀ ਦੇ ਯ ਭਵਚ। ਸਭਯ 

ਭਆਭਯ—ਸਯੀ ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ। ਧ ਭਯ—ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ। ਭਰਭਐਆ—ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ਰੇਐਾਾਂ ਅਨ ਾਯ। 

ਾਭਯ ਉਤਾਭਯ—ਾਭਯ ਉਤਾਯ,ੇ ਾਯ ਰੁੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।13।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ ਏਦ)ੇ  ਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਭਰਆ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੇ  ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ (ਏਦੇ 

ਆਣੇ) ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਭਟਏਾ ਏੇ ਨਸੀਂ ਯੱਭਐਆ, ਉਸ ਏਾਸਦੇ ਰਈ ਜਤ ਭਵਚ ਆ? ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਭਾ 

ਭਪਟਏਾਯ-ਜ ਸੀ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਉਸ ਾਯੀ ਉਭਯ ਉਸ ਭਜਸੇ ਏੁੰਭ ਸੀ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਜਤ ਭਵਚ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਪਟਏਾਯਾਾਂ ਸੀ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ)।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ  ਯ ੂਦੀ ਭਭਤ ਉਤੇ ਤ ਯ ਏੇ (ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਭਨ ਭਵਚ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਡਯ-ਅਦਫ ਭਟਏਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ 

ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਭੇਰ-ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ ਜ ਦਾ ਸੈ। ਯ; ਸੇ ਨਾਨਏ! ਸਭਯ-ਨਾਭ 

ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਦੇ ਰੇਐ ਅਨ ਾਯ ਸੀ ਭਭਰਦਾ ਸੈ, ਤੇ, ਇਸ ਨਾਭ (ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ ੁੰਾਯ-

ਭ ੁੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੁੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।13।  



ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਜਗੁ ਬਰਤਭਆ ਘਰੁ ਭੁਸ ਖਫਤਰ ਨ ਹਇ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਤਧ ਭਨੁ ਤਹਤਰ ਲਇਆ 
ਭਨਭੁਖ ਅੰਧਾ ਲਇ ॥ ਤਗਆਨ ਖੜਗ ੰਚ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰ ਗੁਰਭਤਤ ਜਾਗ ਸਇ ॥ ਨਾਭ ਰਤਨੁ 
ਰਗਾਤਸਆ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਹਇ ॥ ਨਾਭਹੀਨ ਨਕਟ ਤਪਰਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਫਤਹ ਰਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਜ ਧੁਤਰ ਕਰਤ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਭਤਟ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1414} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਭਸ—ਭਸ ਭਵਚ (ਪ ਏੇ), ਭਸ ਦੇ ਏਾਯਨ। ਬਯਭਭਆ—ਬਟਏਦਾ ਭਪਯਦਾ ਸੈ। ਯ —

(ਭਸਯਦਾ-) ਯ। ਭ ੈ—ਰ ੱਭਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਐਫਭਯ—ੂਝ। ਕ੍ਰਭਧ—ਕ੍ਰਧ ਨੇ। ਭਸਭਯ ਰਇਆ—ਚ ਯਾ ਭਰਆ 

ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਰਇ—ਜਤ ਭਵਚ। ਭਆਨ—ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਐ—ਤਰਵਾਯ। ੁੰਚ ਦੂਤ—(ਏਾਭਾਭਦਏ) ੁੰਜ ਵੈਯੀ। ੁੰਾਯ—ੇਭਾਯ ਰ। ਜਾ—ੈ

 ਚੇਤ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਯਾਭਆ—ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਨਏਟੇ—ਨਏ-ਵੱਢੇ। ਫਭਸ ਯਇ—ਫੈਠ ਏੇ ਯੋਂਦਾ ਸੈ। ਧ ਭਯ—

ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ। ਏਯਤ—ੈਏਯਤਾਯ ਨੇ।14।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦੇ ਏਾਯਨ ਜਤ ਬਟਏਦਾ ਭਪਯਦਾ ਸੈ, (ਜੀਵ ਦਾ ਭਸਯਦਾ-) ਯ 

(ਆਤਭਏ ਯਭਾਇਆ) ਰ ੱਭਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਯ ਜੀਵ ਨੂੁੰ) ਇਸ ਤਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇ

ਤ ਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ ਜਤ ਭਵਚ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਰੋਂ) ਅੁੰਨਹਾ ਸਇਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਏਾਭ ਨੇ ਕ੍ਰਧ ਨੇ 

(ਉ ਦ)ੇ ਭਨ ਨੂੁੰ ਚ ਯਾ ਭਰਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦੀ ਤਰਵਾਯ (ਪ ਏੇ ਏਾਭਾਭਦਏ) ੁੰਜ ਵੈਯੀਆਾਂ ਨੂੁੰ ਭਾਯ 

ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਸੀ  ਯ ੂਦੀ ਭਭਤ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ (ਭਾਇਆ ਦੇ ਸੱਭਰਆਾਂ ਵਰੋਂ)  ਚੇਤ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। (ਉ ਦ ੇ

ਅੁੰਦਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਯਤਨ ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਤਨ ਭਵੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜੇ ਸ ਭਨ ੱਐ ਫੇ-ਸ਼ਯਭਾਾਂ ਵਾਾਂ ਤ ਯੇ ਭਪਯਦੇ ਸਨ। ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਭਜਆ ਸਇਆ ਭਨ ੱਐ 

ਫਭਸ ਏੇ ਯੋਂਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਦਾ ਦ ਐੀ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ)। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਯਾ ਇਉਂ ਸੀ ਸੈ ਭਏ ਨਾਭ-ਸੀਨ 

ਰਾਣੀ ਦ ਐੀ ਯਸੇ, ) ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਜ ਏ ਝ ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਐ ਭਰਐ ਭਦੱਤਾ ਸੈ, ਇ ਨੂੁੰ ਏਈ ਭਭਟਾ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ (ਉਰਟਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)।14।  

ਗੁਰਭੁਖਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਿੀਚਾਤਰ ॥ ਨਾਭੁ ਦਾਰਥੁ ਾਇਆ ਅਤੁਟ ਬਰ 
ਬੰਡਾਰ ॥ ਹਤਰ ਗੁਣ ਫਾਣੀ ਉਚਰਤਹ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਿਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰ ਿਖ 
ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੧੫॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਅੰਤਤਰ ਸਹਜੁ ਹ ਭਨੁ ਚਤੜਆ ਦਸਿ ਆਕਾਤਸ ॥ ਤਤਥ ਊਂਘ ਨ 
ਬੁਖ ਹ ਹਤਰ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸੁਖ ਿਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁ ਖੁ ਸੁਖੁ ਤਿਆਤ ਨਹੀ ਤਜਥ ਆਤਭ ਰਾਭ 
ਰਗਾਸੁ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1414} 

ਦ ਅਯਥ:-   ਯਭ ਐਾ— ਯ ੂ ਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ। ਏੈ ਫਭਦ—ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 

ਵੀਚਾਭਯ—ਭਵਚਾਯ ਏੇ, ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ। ਅਤ ਟ—ਨਾਸ ਭ ੱਏਣ ਵਾਰੇ। ਬੁੰਡਾਯ—ੌਾਨੇ। 

ਫਾਣੀ—( ਯ ੂਦੀ) ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਚਯਭਸ—ਉਚਾਯਦ ੇਸਨ। ਨਾਨਏ—ਸੇ ਨਾਨਏ!।15।  

ਸਜ —ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ। ਦਵੈ ਆਏਾਭ—ਦਵੇਂ ਆਏਾਸ਼ ਭਵਚ, ਉ ਦਵੇਂ ਉੱਚ ੇ ਭਟਏਾਣੇ ਤੇ ਭਜੱਥ ੇ

ਯੀਯਏ ਨ  ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਭਤਥੈ—ਉ ਅਵਥਾ ਭਵਚ। ਊਂ—ਨੀਂਦ। ਅੁੰਭਭਰਤ—ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ।  ਐ—ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ। ਭਵਆਤ ਨਸੀ—ਆਣਾ ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਆਤਭ 

ਯਾਭ—ਯਫ-ਭਵਆਏ ਰਬੂ ਦਾ। 16।  



ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ) ਆਣੇ 

ਭਨ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਐੱਟ ਭਰਆ ਸੈ।  ਯਭ ਐਾਾਂ ਨੇ ਏੀਭਤੀ ਨਾਭ-ਧਨ ਰੱਬ ਭਰਆ ਸੈ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ-ਧਨ ਦੇ) ਅਭ ੱਏ ੌਾਨੇ ਬਯੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਭਜ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ  ਣਾਾਂ) ਦਾ ਅੁੰਤ 

ਨਸੀਂ  ੈਏਦਾ, ਭਜ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਸਤੀ) ਦਾ ਉਯਰਾ ਾਯਰਾ ਫੁੰਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਏਦਾ, ਉ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੇ  ਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ( ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੀ) ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਚਾਯਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

ਯ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਾਯੇ ਢਅ ਏਯਤਾਯ (ਆ ਸੀ) ਢ ਏਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਇ ਐੇਡ ਨੂੁੰ) ਭਯਜਣਸਾਯ (ਆ) ਵੇਐ 

ਭਯਸਾ ਸੈ।15।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਫਣੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਭਨ 

(ਉ) ਦਵੇਂ ਦ ਆਯ ਭਵਚ ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਭਜਥੇ ਯੀਯ ਉਤੇ ਨ  ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ੈ ਏਦਾ)। 

ਉ ਅਵਥਾ ਭਵਚ ( ਯੂ ਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ, 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਬ ੱਐ ਨਸੀਂ (ਤਾਾਂਦੀ)। (ਉ ਅਵਥਾ ਭਵਚ  ਯਭ ਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ 

ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਫਭਣਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜ ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਯਫ-

ਭਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਥ ੇਨਾਸ ਦ ੱਐ ਨਾਸ  ਐ (ਏਈ ਬੀ ਆਣਾ) ਯ ਨਸੀਂ ਾ 

ਏਦਾ। 16।  

ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਕਾ ਚਲੜਾ ਸਬ ਗਤਲ ਆ ਾਇ ॥ ਇਤਕ ਉਜਤਹ ਇਤਕ ਤਫਨਤਸ ਜਾਂਤਹ ਹੁਕਭ ਆਿ 
ਜਾਇ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਫੰਧਤਨ ਫੰਤਧ ਬਿਾਈਅਨੁ ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ 
ਜਾਇ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1414} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਰਾ—ਯੀਯ-ਚਰਾ। ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਏਾ ਚਰਾ—ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਦੇ ਯੁੰ ਭਵਚ ਯੁੰਭਆ ਸਇਆ 

ਚਰਾ। ਬ—ਬ ਜੀਵ। ਭਰ—ਰ ਭਵਚ। ਾਇ—ਾ ਏੇ। ਇਭਏ—(ਰ ‘ਇਏ’ ਤੋਂ ਫਸ -ਵਚਨ) ਏਈ। 

ਉਜਭਸ—ੈਦਾ ਸ ੁੰਦ ੇ ਸਨ, ਜੁੰਭਦੇ ਸਨ। ਭਫਨਭ ਜਾਾਂਭਸ—ਭਯ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਵ ੈ ਜਾਇ—(ਸਯੇਏ ਜੀਵ) 

ਜੁੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਸੈ। ਨ ਚ ਏਈ—ਨਸੀਂ ਭ ੱਏਦਾ। ਯੁੰ —ਭਆਯ। ਦੂਜ ੈਬਾਇ—(ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਬ ਰਾ ਏੇ) ਭਾਇਆ ਦ ੇ

ਭਸ ਭਵਚ। ਫੁੰਧਭਨ—(ਭਸ ਦੀ) ਯੱੀ ਨਾਰ। ਫੁੰਭਧ—ਫੁੰਨਹਹ ਏੇ। ਬਵਾਈਅਨ —ਬਵਾਈ ਸੈ (ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ) ਉ 

ਨੇ, ਜੁੰਭਣ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਭਵਚ ਾਈ ਸਈ ਸੈ ਉ ਨੇ। 17।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਾਯ ੇਜੀਵ ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ (ਆਭਦਏ ਭਵਏਾਯਾਾਂ) ਦੇ ਯੁੰ ਭਵਚ ਯੁੰਭਆ ਜਾ ਏਣ ਵਾਰਾ ਯੀਯ-

ਚਰਾ ਭਸਨ ਏੇ (ਜਤ ਭਵਚ) ਆਉਂਦ ੇਸਨ; ਏਈ ਜੁੰਭਦੇ ਸਨ ਏਈ ਭਯਦੇ ਸਨ, (ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੇ) ਸ ਏਭ ਭਵਚ ਸੀ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਭਵਚ ਈ ਸਈ ਸੈ। (ਭਜਤਨਾ ਭਚਯ ਜੀਵ ਦੀ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਭਵਚ 

ਰੀਤ ਰੱੀ ਸਈ ਸੈ (ਉਤਨਾ ਭਚਯ ਇ ਦਾ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੇ ਭ ੱਏਦਾ ਨਸੀਂ। ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ 

(ਆ ਸੀ ਭਸ ਦੀ) ਯੱੀ ਨਾਰ ਫੁੰਨਹ ਏੇ (ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਭਵਚ) ਾਈ ਸਈ ਸੈ। (ਇ ਭਵਚੋਂ 

ਭਨਏਰਣ ਰਈ ਉ ਦੀ ਭਭਸਯ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਸਯ) ਏਈ ਉਾਉ ਏੀਤਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। 17।  

ਤਜਨ ਕਉ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀਅਨੁ ਤਤਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਤਲਆ ਆਇ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਲ ਉਲਟੀ ਬਈ 
ਭਤਰ ਜੀਤਿਆ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਰਤਤਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 
1414} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਾਯੀਅਨ —ਧਾਯੀ ਸੈ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ। ਆਇ—ਆ ਏੇ। ਭਤ ਭਯ ਭਭਰੇ—ਭਤ ਭਯ 



ਭਭਭਰ,  ਯ ੂ ਭਭਰਣ ਨਾਰ। ਉਰਟੀ ਬਈ—(ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਆਭਦਏ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਯਤ ਈ। ਭਭਯ—

(ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯ ਏੇ, ਫੇ-ਭਸੱ ਸ ਏੇ। ਜੀਭਵਆ—ਜੀਊ ਭਆ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਸ ਭਆ। 

ਸਭਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ।  ਬਾਇ—ਰਬੂ-ਭਆਯ ਭਵਚ। ਯਭਤਆ—ਯੁੰੀਜ ਏੇ। ਨਾਭਭ—ਨਾਭ 

ਭਵਚ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। 18।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਨਹਾਾਂ (ਭਨ ੱਐਾਾਂ) ਉੱਤ ੇਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ ਭਭਸਯ ਏਯ ਭਦੱਤੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਯ ੂਆ ਏੇ ਭਭਰ 

ਭਆ। ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਭਭਰਣ ਨਾਰ (ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਦੀ  ਯਭਤ ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਆਭਦਏ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਯਤ ਈ, 

ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯ ਏੇ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ ਰਬੂ-ਰੇਭ ਭਵਚ ਜੀਊ ਭਆ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ 

ਜੀਊਣ ਰੱ ਭਆ)। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਬਤੀ ਦੇ ਯੁੰ ਭਵਚ ਯੁੰੀਭਜਆਾਂ ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੇ ਨਾਭ ਭਵਚ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। 18।  

ਭਨਭੁਖ ਚੰਚਲ ਭਤਤ ਹ ਅੰਤਤਰ ਫਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕੀਤਾ ਕਰਤਤਆ ਤਫਰਥਾ ਗਇਆ ਇਕੁ ਤਤਲੁ 
ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ ੁੰਨ ਦਾਨੁ ਜ ਫੀਜਦ ਸਬ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕ ਜਾਈ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਜਭਕਾਲੁ ਨ 
ਛਡਈ ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਈ ॥ ਜਫਨੁ ਜਾਂਦਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਿਈ ਜਰੁ ਹੁਚ ਭਤਰ ਜਾਈ ॥ ੁਤੁ 
ਕਲਤੁ ਭਹੁ ਹਤੁ ਹ ਅੰਤਤ ਫਲੀ ਕ ਨ ਸਖਾਈ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਿ ਸ ਸੁਖੁ ਾ ਨਾਉ ਿਸ ਭਤਨ 
ਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਿਡ ਿਡਬਾਗੀ ਤਜ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਤਭ ਸਭਾਈ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1414} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭ ਐ ਭਭਤ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀ ਅਏਰ। ਚੁੰਚਰ—ਸਯ ਵੇਰੇ 

ਬਟਏਦੀ। ਏੀਤਾ ਏਯਭਤਆ—(ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਾਯਾ ਸੀ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਉੱਦਭ। ਥਾਇ ਨ ਾਇ—(ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਦਯਾਸ ਭਵਚ) ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ। ਇਏ  ਭਤਰ —ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਜ—ਭਜਸਾ ਬੀ (ਏਯਭ-ਫੀਜ)। 

ਧਯਭਯਾਇ ਏੈ—ਧਯਭਯਾਜ ਦੇ ਾ। ਬ—ਾਯੀ (ਾਰ-ਏਭਾਈ), ਾਯੀ ਭਭਸਨਤ। ਜਭਏਾਰ —ਭਤ, ਭਤ 

ਦਾ ੇ। ਦੂਜ ੈਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ। ਐ ਆਈ—ੌ ਆਯ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਨਦਭਯ ਨ ਆਵਈ—ਭਦੱਦਾ 

ਸੀ ਨਸੀਂ, ਤਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ ਭਏ ਏਦੋਂ ਚਰਾ ਭਆ। ਜਫਨ —ਜ ਆਨੀ। ਜਯ —ਫ ਢੇਾ। ਏਰਤ —ਇਤਰੀ। 

ਭਸ —ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ। ਸੇਤ —ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਆਯ। ਅੁੰਭਤ—ਅੌੀਯ ਵੇਰੇ। ਏ—ਏਈ ਬੀ। ਫੇਰੀ—ਾਥੀ। 

ਐਾਈ—ਭਭੱਤਯ। ੇਵੇ—ਯਨ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਆਈ—ਆਇ, ਆ ਏੇ। ਭਜ—ਭਜਸਾ। 

 ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਨਾਭਭ—ਨਾਭ ਭਵਚ। ਭਾਈ—ਰੀਨ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। 19।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀ ਭਭਤ ਸਯ ਵੇਰੇ ਬਟਏਦੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੇ ਅੁੰਦਯ (ਆਣੀ ਭਭਤ ਦੀ) ਚਤ ਯਾਈ (ਦਾ) ਫਸ ਤ (ਭਾਣ) ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। (ਆਣੀ ਅਏਰ ਦੇ ਆਯੇ  ੁੰਨ ਦਾਨ 

ਆਭਦਏ ਦਾ) ਏੀਤਾ ਸਇਆ (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਾਯਾ ਉੱਦਭ ਭਵਅਯਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਦਭ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੂਯੀ ਭਵਚ) ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ।  ੁੰਨ ਦਾਨ (ਆਭਦਏ) ਭਜਸਾ ਬੀ (ਏਯਭ-ਫੀਜ ਉਸ 

ਆਣੀ ਯੀਯ-ਧਯਤੀ ਭਵਚ) ਫੀਜਦੇ ਸਨ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਇਸ) ਾਯੀ (ਭਭਸਨਤ) ਧਯਭਯਾਜ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ (ਬਾਵ, ਇ ਾਯੀ ਭਭਸਨਤ ਨਾਰ ਤਾਾਂ ਭਨ ੱਐ ਧਯਭਯਾਜ ਦੇ ਸੀ ਅਧੀਨ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ)।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਣ ਤੋਂ ਭਫਨਾ (ਜਨਭ) ਭਯਨ ਦਾ ੇ (ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ) ਛੱਡਦਾ ਨਸੀਂ। ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦ ੇ

ਏਾਯਨ (ਭਨ ੱਐ) ੌ ਆਯ ਸੀ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। (ਭਨ ੱਐ ਦੀ) ਜ ਆਨੀ ਰੁੰਭਦਆਾਂ ਭਚਯ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ, ਫ ਢੇਾ ਆ 

ਸ ੁੰਚਦਾ ਸੈ, (ਤੇ ਆੌਯ ਰਾਣੀ) ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  ੱਤਯ, ਇਤਰੀ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਭਆਯ—(ਇਸਨਾਾਂ ਭਵਚੋਂ) 

ਅੁੰਤ ਵੇਰੇ ਏਈ ਮਾਯ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ, ਏਈ ਾਥੀ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ  ਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 



(ਉ ਦ)ੇ ਭਨ ਭਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਸਾ ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇ

ਨਾਭ ਭਵਚ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਾਯ ੇਉੱਚ ੇਜੀਵਨ ਸ ੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡ ੇਬਾਾਾਂ ਵਾਰੇ ਸ ੁੰਦ ੇਸਨ। 19।  

ਭਨਭੁਖ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਨੀ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਦੁਖ ਰਇ ॥ ਆਤਭਾ ਰਾਭੁ ਨ ੂਜਨੀ ਦੂਜ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 
ਹਉਭ ਅੰਤਤਰ ਭਲੁ ਹ ਸਫਤਦ ਨ ਕਾਢਤਹ ਧਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਭਤਲਆ ਭੁ ਜਨਭੁ ਦਾਰਥੁ 
ਖਇ ॥੨੦॥ ਭਨਭੁਖ ਫਲ ਅੰਧੁਲ ਤਤਸੁ ਭਤਹ ਅਗਨੀ ਕਾ ਿਾਸੁ ॥ ਫਾਣੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਫੁਝਨੀ ਸਫਤਦ 
ਨ ਕਰਤਹ ਰਗਾਸੁ ॥ ਨਾ ਆਣੀ ਅੰਦਤਰ ਸੁਤਧ ਨਹੀ ਗੁਰ ਫਚਤਨ ਨ ਕਰਤਹ ਤਿਸਾਸੁ ॥ 
ਤਗਆਨੀਆ ਅੰਦਤਰ ਗੁਰ ਸਫਦੁ ਹ ਤਨਤ ਹਤਰ ਤਲਿ ਸਦਾ ਤਿਗਾਸੁ ॥ ਹਤਰ ਤਗਆਨੀਆ ਕੀ 
ਰਖਦਾ ਹਉ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ  ਜ ਹਤਰ ਸਿਦ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥ ੨੧॥ 
{ੰਨਾ 1415} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਚੇਤਨੀ—ਚੇਤਭਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਯਇ—

ਯੋਂਦਾ ਸੈ। ਆਤਭਾ ਯਾਭ —ਯਫ-ਭਵਆਏ ਰਬੂ। ੂਜਨੀ—ੂਜਭਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਦੂਜ—ੈਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ 

ਭਵਚ। ਫਭਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਧਇ—ਧ ਏੇ। ਭ —ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯੇ। ਐਇ—ੁੰਵਾ ਏੇ। 20।  

ਭਤ  ਭਭਸ—(ਭਨਭ ਐਾਾਂ ਦੀ) ਉ ( ਯਭਤ) ਭਵਚ। ਫ ਝਨੀ—ਫ ਝਭਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਰਾ —ਚਾਨਣ। 

 ਭਧ—ੂਝ। ਫਚਭਨ—ਫਚਨ ਭਵਚ। ਭਵਾ —ਭਵਸ਼ਵਾ, ਮਏੀਨ। ਭਆਨੀ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ 

ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਭਵਾ —ਭਐਾਉ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਦ—ਦਾ। ਤਾ —ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ। ਤਾ ਏਾ—ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ। 21।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਐ ੁੰਭਝਆ ਸਇਆ ਭਨ ੱਐ (ਦਾ ਆਣੇ) ਦ ੱਐ ਪਯਰਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। 

ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਯਦੇ, ਯਫ-ਭਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ 

ਨਸੀਂ ਏਯਦੇ। (ਬਰਾ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਭਵਚ (ਪ ੇਯਭਸ ਏੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ)  ਐ ਭਏਵੇਂ ਸ ਏਦਾ ਸੈ? ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੇ

ਅੁੰਦਯ ਸਉਭ ੈਦੀ ਭੈਰ ਭਟਏੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ ਭਜ ਨੂੁੰ ਉਸ  ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਆਣੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਧ ਏੇ ਨਸੀਂ 

ਏੱਢਦੇ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ੇਸ ਭਨ ੱਐ ਏੀਭਤੀ ਭਨ ੱਐਾ ਜਨਭ ਵਾ ਏੇ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭੈਰ ਨਾਰ ਬਯੇ 

ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਤੇ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇੀ ਯੱਐਦੇ ਸਨ। 20।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਭਵਚ  ਯਭਤ ਜਨੀ ਨਸੀਂ ਭਝਦ,ੇ  ਯ ੂਦ ੇ

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਆਣੀ  ਯਭਤ ਭਵਚ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਨਸੀਂ ਏਯਦੇ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਉ 

( ਯਭਤ) ਭਵਚ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਦਾ ਭਨਵਾ ਸਇਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਇ ਵਾਤ ੇਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਵਰੋਂ  ਉਸ) ਅੁੰਨਹੇ  ਤੇ ਫਰੇ ਸ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛੇ ਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਣੇ ਆ ੇਦੀ 

ੂਝ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦੀ, ਉਸ  ਯ ੂਦੇ ਫਚਨ ਭਵਚ ਯਧਾ ਨਸੀਂ ਭਰਆਉਂਦੇ।  

ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਾਰੇ ਫੁੰਭਦਆਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ (ਦਾ)  ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਵੱਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਰਨ ਦਾ ਸਯੀ ਭਵਚ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ (ਇ ਵਾਤ ੇਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਦਾ (ਆਤਭਏ) ਭਐਾਉ ਫਭਣਆ 

ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀ ਦਾ (ਇੱਤ) ਯੱਐਦਾ ਸੈ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ 

ਏ ਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੇਵਾ-ਬਤੀ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇ

ਸਨ, ਦਾ ਨਾਨਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ੇਵਏ ਸੈ। 21।  

ਭਾਇਆ ਬੁਇਅੰਗਭੁ ਸਰੁ ਹ ਜਗੁ ਘਤਰਆ ਤਫਖੁ ਭਾਇ ॥ ਤਫਖੁ  ਕਾ ਭਾਰਣੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹ ਗੁਰ 
ਗਰੁੜ ਸਫਦੁ ਭੁਤਖ ਾਇ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਤਲਆ ਆਇ ॥ ਤਭਤਲ 



ਸਤਤਗੁਰ ਤਨਰਭਲੁ ਹਇਆ ਤਫਖੁ ਹਉਭ ਗਇਆ ਤਫਲਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਖਾ ਕ ਭੁਖ ਉਜਲ ਹਤਰ 
ਦਰਗਹ ਸਬਾ ਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਤਤਨ ਜ ਚਾਲਤਹ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 
1415} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ ਇਅੁੰਭ —ੱ। ਯ —ੱ। ਭਫਐ —ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਸਯ। ਭਾਇ—

ਭਾਇਆ। ਭਾਯਣ —(ਅਯ) ਭ ਏਾਣ ਵਾਰਾ। ਯ —(ੱ ਡੁੰੇ ਦਾ ਸਯ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ) ਾਯ ੀ ਭੁੰਤਰ। 

ਭ ਭਐ—ਭੂੁੰਸ ਭਵਚ। ਾਇ—ਾਈ ਯੱਐ। ੂਯਭਫ—ਭਸਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ; ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ। ਆਇ—ਆ ਏੇ। 

ਭਭਭਰ—ਭਭਰ ਏੇ। ਭਫਐ —ਸਯ। ਇਆ ਭਫਰਾਇ—ਭਫਰਏ ਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਜਰੇ—ਯਸ਼ਨ। 

ਾਇ—ਾ ਏੇ, ਸਾਰ ਏਯ ਏੇ। ਭਤ ਯ ਬਾਇ— ਯ ੂਦੀ ਯਾ ਭਵਚ। 22।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ੱ ਸੈ ਵੱਡਾ ੱ। ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਸਯ ਦਾ ਬਭਯਆ ਇਸ 

ਭਾਇਆ-ੱ ਜਤ ਨੂੁੰ ੇਯੀ ਫੈਠਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ ਇ) ਸਯ ਦਾ ਅਯ ਭ ਏਾ ਏਣ ਵਾਰਾ 

ਸੈ।  ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ (ਸੀ) ਾਯ  ਭੁੰਤਰ  ਸੈ (ਇ ਨੂੁੰ ਦਾ ਆਣੇ) ਭੂੁੰਸ ਭਵਚ ਾਈ ਯੱਐ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉਤੇ ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਰੇਐ ਭਰਭਐਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਯੂ ਆ ਏੇ ਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, 

 ਯ ੂਨੂੁੰ ਭਭਰ ਏੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਵੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ੈਦਾ ਸਯ ਦਾ ਰਈ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੂਯੀ ਭਵਚ ਬਾ ਐੱਟ ਏੇ  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਭੂੁੰਸ ਯਸ਼ਨ ਸ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਾ ਨਾਨਏ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਭਜਸ ੇ ਯ ੂਦੀ ਯਾ ਭਵਚ ਤ ਯਦੇ ਸਨ। 22।  

ਸਤਤਗੁਰ ੁਰਖੁ ਤਨਰਿਰੁ ਹ ਤਨਤ ਤਹਰਦ ਹਤਰ ਤਲਿ ਲਾਇ ॥ ਤਨਰਿਰ ਨਾਤਲ ਿਰੁ ਰਚਾਇਦਾ 
ਅਣ ਘਤਰ ਲੂਕੀ ਲਾਇ ॥ ਅੰਤਤਰ ਕ੍ਰਧੁ  ਅਹੰਕਾਰੁ ਹ ਅਨਤਦਨੁ ਜਲ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਾਇ ॥ ਕੂੜੁ 
ਫਤਲ ਫਤਲ ਤਨਤ ਬਉਕਦ ਤਫਖੁ ਖਾਧ ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਤਫਖੁ ਭਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਬਰਭਦ ਤਪਤਰ ਘਤਰ 
ਘਤਰ ਤਤ ਗਿਾਇ ॥ ਫਸੁਆ ਕਰ ੂਤ ਤਜਉ ਤਤਾ ਨਾਭੁ ਤਤਸੁ ਜਾਇ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਨ 
ਚਤਨੀ ਕਰਤ ਆਤ ਖੁਆਇ ॥ ਹਤਰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀਅਨੁ ਜਨ ਤਿਛੁੜ ਆਤ ਤਭਲਾਇ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜ ਸਤਤਗੁਰ ਲਾਗ ਾਇ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1415} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਯਵੈਯ —ਭਏੇ ਨਾਰ ਵੈਯ ਨਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਭਸਯਦ—ੈਭਸਯਦ ੇਭਵਚ। ਭਰਵ ਰਾਇ— ਯਭਤ 

ਜੀ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਯਚਾਇਦਾ—ਫਣਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਭਯ—(ਭਸਯਦ-ੇ) ਯ ਭਵਚ। ਰੂਏੀ—(ਈਯਐਾ ਦੀ) 

ਚ ਆਤੀ। ਅੁੰਤਭਯ—ਅੁੰਦਯ। ਅਨਭਦਨ —ਸਯ ਯ, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਫਭਰ—ਫ ਏੇ। ਏੂ —ਝੂਠ। ਬਉਏਦੇ—ਵਾਸੀ 

ਤਫਾਸੀ ਫਰਦ ੇਸਨ। ਭਫਐ —ਸਯ। ਦੂਜ ੈਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਭਵਚ। ਏਾਯਭਣ—ਦੀ ੌਾਤਯ। ਬਯਭਦ—ੇ

ਬਯਭਦ ੇਭਪਯਦੇ ਸਨ। ਭਯ ਭਯ—ਸਯੇਏ ਯ (ਦੇ ਫੂਸ)ੇ ਤੇ। ਭਤ—ਇਤ। ਵਾਇ—ਵਾ ਏੇ। ਫੇ ਆ—

ਏੁੰਜਯੀ। ਏੇਯ—ੇਦੇ। ਭਜਉ—ਵਾਾਂ। ਏਯਤ—ੈਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਐ ਆਇ—ਏ ਯਾਸ ੇਾ ਸ ਸਨ। ਧਾਯੀਅਨ —ਉ 

(ਰਬੂ) ਨੇ ਧਾਯੀ ਸੈ। ਾਇ—ੈਯੀਂ। 23।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂ (ਇਏ ਾ ਭਸਾ)  ਯਐ ਸੈ ਭਜ ਦਾ ਭਏੇ ਨਾਰ ਬੀ ਵੈਯ ਨਸੀਂ ਸੈ,  ਯ ੂਸਯ ਵੇਰੇ 

ਆਣੇ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਰਨ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ (ਅਭਜਸੇ) ਭਨਯਵੈਯ ( ਯ)ੂ 

ਨਾਰ ਵੈਯ ਫਣਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਣੇ (ਭਸਯਦ-ੇ) ਯ ਭਵਚ (ਈਯਐਾ ਦੀ) ਚ ਆਤੀ ਫਾਰੀ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਉ 

ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਕ੍ਰਧ (ਦਾ ਬਾਾਂਫ) ਸੈ, ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਅਸੁੰਏਾਯ (ਦਾ ਬਾਾਂਫ ਫਰਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ) ਸੈ (ਭਜ ਭਵਚ) ਉਸ 

ਸਯ ਵੇਰੇ ਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਤੇ, ਦਾ ਦ ੱਐ ਾਾਂਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ।  



ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯੂ ਦੇ ਭਵਯ ੱਧ) ਝੂਠ ਫਰ ਫਰ ਏੇ ਵਾਸੀ ਤਫਾਸੀ ਫਰਦ ੇਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ 

ਭਵਚ (ਉਸ ਇਉਂ ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇ ਸਨ, ਭਜਵੇਂ) ਉਸਨਾਾਂ ਸਯ ਐਾਧੀ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ। ਆਤਭਏ ਭਤ 

ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ-ਸਯ ਦੀ ੌਾਤਯ ਉਸ ਯ ਯ (ਦੇ ਫੂਸੇ) ਤੇ ਇੱਤ ਵਾ ਏੇ (ਸਰੇ ੈ ਏੇ) ਬਟਏਦ ੇ

ਭਪਯਦੇ ਸਨ। (ਅਭਜਸੇ ਭਨ ੱਐ) ਵੇ ਆ ਦੇ  ੱਤਯ ਵਾਾਂ (ਨੱਏ-ਵੱਢ ੇਸ ੁੰਦ ੇਸਨ) ਭਜ ਦੇ ਭਤਾ ਦਾ ਨਾਭ  ੁੰਭ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਯਦ ੇ(ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਬੀ ਏੀਸ ਵੱ?) ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਆ 

(ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਏ ਯਾਸ ੇਾਇਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਉਤੇ ਸਯੀ ਨੇ ਆ ਭਏਯਾ ਏੀਤੀ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ।  ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਉਸਨਾਾਂ ਭਵਛ ਭਆਾਂ ਨੂੁੰ ਸਯੀ ਆ (ਆਣੇ ਨਾਰ) ਭਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਦਾ ਨਾਨਏ ਉ ਭਨ ੱਐ ਤੋਂ ਦਏੇ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਭਜਸ ੇ ਯ ੂਦੀ ਚਯਨੀਂ  ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। 23।  

ਨਾਤਭ ਲਗ ਸ ਊਫਰ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਜਭ ੁਤਰ ਜਾਂਤਹ  ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਆਇ ਗ 
ਛੁਤਾਤਹ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 1415} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਭਭ—ਨਾਭ ਭਵਚ। ੇ—ਉਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਊਫਯ—ੇ(ੁੰਾਯ-ਭ ੁੰਦਯ ਭਵਚ ਡ ੱਫਣੋਂ) ਫਚ 

। ਜਭ ਭਯ—ਜਭਯਾਜ ਦੇ ਸ਼ਭਸਯ ਭਵਚ। ਜਾਾਂਭਸ—ਜਾਾਂਦ ੇ ਸਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਆਇ—ਜੁੰਭ ਏੇ। —

(ਦ ਨੀਆ ਤੋਂ) ਚਰੇ । 24।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਭਵਚ ਜ  ੇਯਸੇ, ਉਸ (ੁੰਾਯ-ਭ ੁੰਦਯ ਭਵਚ ਡ ੱਫਣੋਂ) ਫਚ 

। ਨਾਭ ਤੋਂ ੌਾਰੀ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਜਭਯਾਜ ਦੇ ਵੱ ੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਭਫਨਾ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਨਸੀਂ ਭਭਰਦਾ। (ਜਤ ਭਵਚ) ਜਨਭ ਰੈ ਏੇ (ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣੇ ਸੀ) ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 

ਛ ਤਾਾਂਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

ਤਚੰਤਾ ਧਾਿਤ ਰਤਹ ਗ ਤਾਂ ਭਤਨ ਬਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਫੁਝੀ ਸਾ ਧਨ ਸੁਤੀ ਤਨਤਚੰਦ 
॥ ਤਜਨ ਕਉ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ  ਤਤਨਹਾ ਬਤਟਆ ਗੁਰ ਗਤਿੰਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਤਭਤਲ ਰਹ ਹਤਰ 
ਾਇਆ ਰਭਾਨੰਦੁ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 1415} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਾਵਤ—ਬਟਏ ਯਸੇ। ਯਭਸ —(ਬਟਏਣੋਂ) ਸਟ । ਤਾਾਂ ਭਭਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ। 

ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਰਾਦੀ—ਰਾਭਦ, ਭਏਯਾ ਨਾਰ। ਫ ਝੀ—ਭਝ ਏੀਦਾ ਸੈ। ਾਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। 

 ਤੀ—ੌਂ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ, ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ। ਭਨਭਚੁੰਦ—ਭਚੁੰਤਾ-ਯਭਸਤ ਅਵਥਾ ਭਵਚ। ੂਯਭਫ—ਧ ਯ ਤੋਂ, ਭਸਰਾਾਂ 

ਤੋਂ। ਬੇਭਟਆ—ਭਭਭਰਆ। ਸਜ—ੇਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ। ਯਭਾਨੁੰਦ —ਬ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਅਨੁੰਦ ਦਾ ਭਾਰਏ-

ਰਬੂ। 35।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਚੁੰਤਾ ਭਵਚ ਬਟਏ ਯਸੇ ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ (ਇ ਬਟਏਣਾ ਤੋਂ) ਸਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ ਆਨੁੰਦ ੈਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਯ ਇਸ ਬੇਤ)  ਯ ੂਦੀ ਭਏਯਾ ਨਾਰ ਸੀ ਭਝ ਏੀਦਾ ਸੈ। 

(ਭਜਸੀ) ਜੀਵ-ਇਤਰੀ (ਇ ਬੇਤ ਨੂੁੰ ਭਝ ਰੈਂਦੀ ਸੈ, ਉਸ) ਭਚੁੰਤਾ-ਯਭਸਤ ਅਵਥਾ ਭਵਚ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉੱਤ ੇਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਰੇਐ ਭਰਭਐਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਯ-ੂਯਭਾਤਭਾ 

ਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ ਭਟਏੇ ਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ। ਬ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਦੇ ਭਾਰਏ-

ਰਬੂ (ਦਾ ਭਭਰਾ) ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। 25।  



ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਿਤਨ ਆਣਾ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਿੀਚਾਤਰ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਭੰਤਨ ਲਤਨ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਰਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ਥ ਥ ਭੰਨੀਅਤਨ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਲਗ ਿਾਾਤਰ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਫਤਦ ਤਸਞਾਦ 
ਤਤਤੁ ਸਾਚ ਦਰਫਾਤਰ ॥ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਖਰਚੁ ਸਚੁ ਅੰਤਤਰ ਤਰਭੁ ਤਆਰੁ ॥ ਜਭਕਾਲੁ ਨਤੜ ਨ 
ਆਿਈ ਆਤ ਫਖਸ ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਰਤ ਸ ਧਨਿੰਤ ਹਤਨ ਤਨਰਧਨੁ ਹਰੁ ਸੰਸਾਰੁ 
॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1415-1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੇਵਭਨ—ੇਂਵਦੇ ਸਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਵੀਚਾਭਯ—ਭਵਚਾਯ ਏੇ,  ਯਭਤ ਜ ਏੇ। ਭੁੰਭਨ ਰੈਭਨ—ਭੁੰਨ 

ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਐਭਸ—ਯੱਐਦੇ ਸਨ। ਉਯ—ਭਸਯਦਾ। ਉਯਧਾਭਯ ਯਐਭਸ—ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਵਾਈ ਯੱਐਦੇ ਸਨ। 

ਥੇ—ਇ ਰਏ ਭਵਚ। ਥ—ੈਯਰਏ ਭਵਚ। ਭੁੰਨੀਅਭਸ—ਭੁੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਏਾਯੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਫਸ -

ਵਚਨ)। ਸਭਯ ਨਾਭਭ—ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ। ਵਾਾਭਯ—ਵਾਯ ਭਵਚ।  ਯਭ ਭਐ— ਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਣ ਵਾਰੇ 

ਭਨ ੱਐ। ਫਭਦ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਤਤ —ਉ ਭਵਚ। ਭਤਤ  ਦਯਫਾਭਯ—ਉ ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ। ਭਤਤ  

ਾਚ ੈਦਯਫਾਭਯ—ਉ ਦਾ-ਭਥਯ ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ। ਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ। ਚ —ਦਾ-ਭਥਯ 

ਸਭਯ-ਨਾਭ। ਭਯਭ —ਰੇਭ। ਆਵਈ—ਆਵ,ੈ ਆਉਂਦਾ। ਏਯਤਾਭਯ—ਏਯਤਾਯ ਨੇ। ਨਾਭ-ਯਤੇ—(ਭਾੀ) 

ਨਾਭ-ਯੁੰ ਦੇ ਯੁੰੇ ਸ ਭਨ ੱਐ। ੇ—ਉਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਧਨਵੁੰਤ—ਧਨ ਵਾਰੇ। ਭਨਯਧਨ —ਏੁੰਾਰ, ਧਨ-

ਸੀਣ। 26।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ  ਯਭਤ ਜ ਏੇ ਭਆਯੇ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, 

 ਯ ੂਦੀ ਯਾ ਨੂੁੰ (ਭਯ-ਭੱਥ)ੇ ਭੁੰਨਦ ੇਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਆਣੇ) ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਵਾਈ ਯੱਐਦੇ ਸਨ, 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ-ਵਾਯ ਭਵਚ ਯ ੱਝੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਇ ਰਏ ਭਵਚ ਅਤੇ ਯਰਏ ਭਵਚ ਤਏਾਯੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਉ ਦਾ-ਭਥਯ ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਛਾਣੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ (ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ), ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਸੀ 

ਆਤਭਏ ੌ ਯਾਏ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਵਯਤਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰੇਭ-ਭਆਯ (ਦਾ 

ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ)। ਉਸਨਾਾਂ ਉਤੇ ਏਯਤਾਯ ਨੇ ਆ ਭਭਸਯ ਏੀਤੀ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ, ਭਤ (ਦਾ ਡਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ) ਨੇ ੇ

ਨਸੀਂ ਢ ਏਦਾ (ਆਤਭਏ ਭਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੇਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ)।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ-ਯੁੰ ਭਵਚ ਯੁੰ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਫਾਏੀ ਾਯਾ 

ੁੰਾਯ ਏੁੰਾਰ ਸੈ। 26।  

ਜਨ ਕੀ ਟਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਨਾਿ ਠਿਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਨਾਉ ਭਤਨ ਿਸ ਸਹਜ 
ਸਹਤਜ ਸਭਾਉ ॥ ਿਡਬਾਗੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗਾ ਬਾਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਧੂਤੜ 
ਤਤਨ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਫਾਣ ਜਾਉ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਟੇਏ—ਆਯਾ, ਸਾਯਾ। ਠਵਯ—ਥਾਾਂ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਸਜੇ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ 

ਸੀ। ਭਾਉ—ਰੀਨਤਾ। ਅਭਸ—ਭਦਨ। ਭਨਭ—ਯਾਤ। ਬਾਉ—ਭਆਯ। ਨਾਨਏ ਭੁੰ—ੈਨਾਨਏ ਭੁੰਦਾ ਸੈ 

(ਇਏ-ਵਚਨ)। ਸਉ—ਭੈਂ। ਦ—ਦਾ। ਜਾਉ—ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। 27।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ)ੇ ੇਵਏਾਾਂ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸੈ, ਸਭਯ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਭਫਨਾ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਏਈ ਸਯ ਆਯਾ ਨਸੀਂ  ੱਝਦਾ।  ਯ ੂਦੀ ਭਭਤ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਉਸਨਾਾਂ 



ਦੇ) ਭਨ ਭਵਚ ਵੱਭਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਸਯ ਵੇਰੇ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਰੀਨਤਾ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ। ਵੱਡ ੇ

ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਭਦਨ ਯਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਭਭਭਯਆ ਸੈ, ਭਦਨ ਯਾਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਆਯ 

(ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨਾਰ) ਫਭਣਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਦਾ ਨਾਨਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂ (ਦਾ) ਭੁੰਦਾ ਸੈ (ਤੇ 

ਆਐਦਾ ਸੈ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। 27।  

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਦਨੀ ਤਤਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰ ੁਕਾਰ ॥ ਇਹੁ ਭਹੁ ਭਾਇਆ ਸਬੁ ਸਤਰਆ ਨਾਤਲ 
ਚਲ ਨ ਅੰਤੀ ਿਾਰ ॥ ਤਫਨੁ ਹਤਰ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਿਈ ਤਕਸੁ ਆਗ ਕਰੀ ੁਕਾਰ ॥ ਿਡਬਾਗੀ 
ਸਤਤਗੁਰ ੁਾਇਆ ਫੂਤਝਆ ਫਰਹਭੁ ਤਫਚਾਰੁ ॥ ਤਤਸਨਾ ਅਗਤਨ ਸਬ ਫੁਤਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ 
ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੇਦਨੀ—ਧਯਤੀ। ਭਤਨਾ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਾਰਚ। ਜਰਦੀ— ਯਸੀ। ਬ—ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ 

ਭਵਚ। ਭਯਆ—ਭਐਰਭਯਆ ਸਇਆ ਸੈ। ਅੁੰਤੀ ਵਾਯ—ਅੌੀਯਰੇ ਵੇਰੇ। ਆਵਈ—ਆਵੈ, ਆਉਂਦੀ। 

ਏਯੀ—ਏਯੀਂ, ਭੈਂ ਏਯਾਾਂ। ਵਡਬਾੀ—ਵੱਡ ੇ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ। ਫੂਭਝਆ—ਭਝ ਭਰਆ। ਬ—ਾਯੀ। ਉਭਯ—

ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ। ਧਾਭਯ—ਯੱਐ ਏੇ। 28।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਚਯਾੀ ਰੱਐ ਜੂਨਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ ਧਯਤੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱ) ਭਵਚ  ਯਸੀ ਸੈ ਅਤੇ 

 ਏਾਯ ਏਯ ਯਸੀ ਸੈ। ਭਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਭਸ ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ ਭਵਚ ਰਬਾਵ ਾ ਭਯਸਾ ਸੈ (ਯ ਇਸ ਭਾਇਆ) 

ਅੌੀਯਰੇ ਵੇਰੇ (ਭਏੇ ਦੇ ਬੀ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਭਫਨਾ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ਭਏੇ ਨੂੁੰ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

(ਬੀ) ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ( ਯੂ ਤੋਂ ਭਫਨਾ) ਭਏ ਅੱੇ ਭੈਂ  ਏਾਯ ਏਯਾਾਂ? (ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਤੋਂ ਸਯ ਏਈ ਛ ਡਾ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ)।  

ਵੱਡ ੇਬਾਾਾਂ ਨਾਰ (ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ)  ਯ ੂਰੱਬ ਭਰਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣੇ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾ ਭਰਆ। ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਵਾਣ 

ਦੇ ਏਾਯਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਾਯੀ ਅੱ ਫ ੱਝ ਈ। 28।  

ਅਸੀ ਖਤ ਫਹੁਤੁ ਕਭਾਿਦ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਿਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਕਤਰ ਕ ਫਖਤਸ ਲਹੁ ਹਉ ਾੀ 
ਿਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਜੀਉ ਲਖ ਿਾਰ ਨ ਆਿਈ ਤੂੰ ਫਖਤਸ ਤਭਲਾਿਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਤੁਠ ਹਤਰ 
ਰਬੁ ਭਤਲਆ ਸਬ ਤਕਲਤਿਖ ਕਤਟ ਤਿਕਾਰ ॥ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਤਤਨਹ ਜਕਾਰੁ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੀ—ਅੀਂ ਜੀਵ। ਐਤੇ—(ੌਤਾ—ਬ ੱਰ,  ਨਾਸ) ਬ ੱਰਾਾਂ। ਾਯਾਵਾਯ —(ਬ ੱਰਾਾਂ ਦਾ) ਉਯਰਾ 

ਫੁੰਨਾ ਯਰਾ ਫੁੰਨਾ। ਸਭਯ—ਸੇ ਸਯੀ! ਫਐਭ ਰੈਸ —ਭ ਆ ਏਯ, ਭਐਭਾ ਏਯ। ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ।  ਨਸਾਯ —

 ਨਾਸੀਂ। ਰੇਐ—ੈਰੇਐ ੇਦੇ ਯਾਸੀਂ। ਵਾਯ—(ਫੌਸ਼ਸ਼ ਦੀ) ਵਾਯੀ। ਫਐਭ—ਫੌਸ਼ ਏੇ। ਤ ਠੈ  ਯ—ਰੁੰਨ ਸ 

 ਯ ੂਨੇ। ਭਏਰਭਵਐ—ਾ। ਏਭਟ—ਏੱਟ ਏੇ, ਦੂਯ ਏਯ ਏੇ। ਜੈਏਾਯ —ਇੱਤ, ਬਾ। 29।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਸਯੀ! ਅੀਂ ਜੀਵ ਫਸ ਤ ਬ ੱਰਾਾਂ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦੇ ਸਾਾਂ, (ਾਡੀਆਾਂ ਬ ੱਰਾਾਂ ਦਾ) ਅੁੰਤ ਨਸੀਂ ੈ ਏਦਾ, 

(ਾਡੀਆਾਂ ਬ ੱਰਾਾਂ ਦਾ) ਾਯਰਾ ਉਯਰਾ ਫੁੰਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ। ਤੂੁੰ ਭਭਸਯ ਏਯ ਏੇ ਆ ਸੀ ਫੌਸ਼ ਰੈ, ਭੈਂ ਾੀ ਸਾਾਂ, 

 ਨਾਸਾਯ ਸਾਾਂ। ਸੇ ਰਬੂ ਜੀ! (ਭੇਯੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ) ਰੇਐ ੇਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਾਾਂ (ਫੌਸ਼ਸ਼ ਸਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਭੇਯੀ) ਵਾਯੀ 

ਸੀ ਨਸੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਤੂੁੰ (ਭੇਯੀਆਾਂ ਬ ੱਰਾਾਂ) ਫੌਸ਼ ਏੇ (ਭੈਨੂੁੰ ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ) ਭਭਰਾਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਸੈਂ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜ ਉੱਤ ੇਰਬੂ ਦੀ ਭਭਸਯ ਸਈ, ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਾਯ ੇਾ ਭਵਏਾਯ ਏੱਟ ਏੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸ  ਯ ੂ



ਨੇ ਉ ਨੂੁੰ ਸਭਯ-ਰਬੂ ਭਭਰਾ ਭਦੱਤਾ।  

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਭਯਆ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ (ਰਏ ਯਰਏ 

ਭਵਚ) ਇੱਤ ਭਭਰਦੀ ਆਈ ਸੈ। 69।  

ਤਿਛੁਤੜ ਤਿਛੁਤੜ ਜ ਤਭਲ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਬ ਬਾਇ ॥ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤਨਹਚਲੁ ਬ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਇ ॥ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਤ ਤਭਲ ਹੀਰ ਰਤਨ ਲਬੰਤਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਲੁ ਅਭਲਕਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਖਤਜ 
ਲਹੰਤਨਹ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਵਛ ਭ—(ਰਬੂ ਤੋਂ) ਭਵੱਛ  ਏੇ। ਭਵਛ ਭ ਭਵਛ ਭ—ਭ  ਭ  ਭਵੱਛ  ਏੇ। ਬੈ—ਡਯ-ਅਦਫ 

ਭਵਚ। ਬਾਇ—ਭਆਯ ਭਵਚ। ਭਨਸਚਰ —ਅਡਰ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਧਆਇ—ਭਭਯ ਏੇ। 

ਰਬੁੰਭਨ—ਰੱਬ ਰੈਂਦੇ ਸਨ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂ ਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਐਭਜ—ਐਜ ਏੇ, ਢੂੁੰਢ ਏੇ। 

ਰਸੁੰਭਨਹਹ—ਰੱਬ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। 30।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਅਨੇਏਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਭਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ) ਭ  ਭ  ਭਵੱਛ  ਏੇ ਭਜਸੇ ਭਨ ੱਐ (ਆੌਯ)  ਯ ੂ

ਦੇ ਡਯ-ਅਦਫ ਭਵਚ  ਯੂ ਦੇ ਰੇਭ ਭਵਚ ਭਟਏ , ਉਸ  ਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਯ ਭਭਯ ਏੇ 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਵਰੋਂ  ਅਡਰ ਸ ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਾਧ ੂ ਯ ੂਦੀ ੁੰਭਤ ਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਉਸ (ਉ ੁੰਭਤ ਭਵਚੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇ

ਏੀਭਤੀ ਆਤਭਏ  ਣ ਰੱਬ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਅੱਤ ਏੀਭਤੀ ਨਾਭ-ਸੀਯਾ  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ 

ਭਨ ੱਐ (ੁੰਭਤ ਭਵਚੋਂ) ਐਜ ਏੇ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। 30।  

ਭਨਭੁਖ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਤਧਗੁ ਜੀਿਣੁ ਤਧਗੁ ਿਾਸੁ ॥ ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਖਾਣਾ ਨਣਾ ਸ ਭਤਨ ਨ 
ਿਤਸ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਸਫਤਦ ਨ ਬਤਦ ਤਕਉ ਹਿ ਘਰ ਿਾਸੁ ॥ ਭਨਭੁਖੀਆ ਦਹਾਗਣੀ 
ਆਿਣ ਜਾਤਣ ਭੁਈਆਸੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਸੁਹਾਗੁ ਹ ਭਸਤਤਕ ਭਣੀ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਨਾਭੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ਹਤਰ ਤਹਰਦ ਕਭਲ ਰਗਾਸੁ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਿਤਨ ਆਣਾ ਹਉ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ 
ਤਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭੁਖ ਉਜਲ ਤਜਨ ਅੰਤਤਰ ਨਾਭੁ ਰਗਾਸੁ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ। ਭਧ —ਭਪਟਏਾਯ-ਜ। ਵਾ —

(ਜਤ ਭਵਚ) ਵੇਫਾ। ਭਜ ਦਾ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਦਾ’ ਦੇ ਏਯਨ ‘ਭਜ ’ ਦਾ    ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ)। ਭਭਨ—ਭਨ 

ਭਵਚ।  ਣ ਤਾ — ਣਾਾਂ ਦਾ ੌਾਨਾ ਸਯੀ। ਫਭਦ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ। ਬੇਭਦ—ਭਵੱਭਝਆ, ਰਤਾ ਭਆ। 

ਯ ਵਾ —(ਅਰ) ਯ ਦਾ ਵਾਾ। ਭਨ ਭ ਐੀਆ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇ ਤ ਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀਆਾਂ। ਦਸਾਣੀ—ਛ ੱਟ, ਭੁੰਦ ੇ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ। ਆਵਣ ਜਾਭਣ—ਜੁੰਭਣ ਭਯਨ (ਦੇ ੇ) ਭਵਚ। 

ਭ ਈਆ —ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ।  

 ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂ ਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੀਆਾਂ।  ਸਾ — ਬਾ। ਭਤਭਏ—ਭੱਥ ੇ ਉੱਤੇ। ਭਣੀ—ਭਟੱਏਾ। 

ਉਭਯ—ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ। ਭਸਯਦ—ੈਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ। ਰਾ —ਭਐਾਉ। ੇਵਭਨ—ੇਂਵਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਸਉ—ਸਉਂ, 

ਭੈਂ। ਦ—ਦਾ। ਤਾ —ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ। ਉਜਰੇ—ਯਸ਼ਨ। ਅੁੰਤਭਯ—ਅੁੰਦਯ। 31।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛੇ ਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਭਯਆ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਭਪਟਏਾਯ-ਜ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਤ-ਵੇਫਾ ਭਪਟਏਾਯ-ਜ ਸੀ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ 



 ਣਾਾਂ ਦਾ ੌਾਨਾ ਉਸ ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਭਟਭਏਆ, ਭਜ ਦਾ ਭਦੱਤਾ ਅੁੰਨ ਅਤੇ ਏੱਾ ਉਸ ਵਯਤਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਨ (ਏਦੇ)  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ ਨਸੀਂ ਜ ਦਾ। ਭਪਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨਵਾ ਭਏਵੇਂ 

ਸਾਰ ਸਵੇ? ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ ਫਦ-ਨੀਫ ਸੀ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ, ਉਸ ਜਨਭ-ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਭਵਚ ਈਆਾਂ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯੀਆਾਂ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸੀਆਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਸਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਵੱਦਾ ਸਭਯ-) ਨਾਭ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਯ ਉਤੇ  ਸਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉਤੇ ਭਟੱਏਾ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸੈ।  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੀਆਾਂ 

ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਆਣੇ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਵਾਇਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੇ ਭਸਯਦ ੇਦਾ ਏਰ-ਪ ੱਰ 

ਭਐਭਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਆਣੇ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਈਆਾਂ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ 

ਤੋਂ ਦਾ ਦਏੇ ਸਾਾਂ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭਸਯਦੇ ਭਵਚ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ 

ਦਾ) ਚਾਨਣ (ਏਯੀ ਯੱਐਦਾ) ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭੂੁੰਸ (ਰਏ ਯਰਏ ਭਵਚ) ਯਸ਼ਨ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। 31।  

ਸਫਤਦ ਭਰ ਸਈ ਜਨੁ ਤਸਝ ਤਫਨੁ ਸਫਦ ਭੁਕਤਤ ਨ ਹਈ ॥ ਬਖ ਕਰਤਹ ਫਹੁ ਕਰਭ ਤਿਗੁਤ ਬਾਇ 
ਦੂਜ ਰਜ ਤਿਗਈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਾਈ ਜ ਸਉ ਲਚ ਕਈ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 
1416} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਭਦ—( ਯੂ ਦੇ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਯੈ—(ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯਦਾ ਸੈ, ਫੇ-ਭਸੱ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਭਝੈ—ਏਾਭਮਾਫ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਭ ਏਭਤ—ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ। ਬੇਐ—ਧਾਯਭਭਏ ਭਸਯਾਵਾ। ਏਯਭ—(ਭਵਐਾਵ ੇ

ਦੇ ਧਾਯਭਭਏ) ਏੁੰਭ। ਭਵ ਤੇ—ੌ ਆਯ ਸ ੁੰਦ ੇਸਨ। ਬਾਇ ਦੂਜ—ੈਭਾਇਆ ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ। ਯਜ—ਭਰਸ਼ਟੀ। 

ਭਵਈ—ੌ ਆਯ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ। ਨ ਾਈ—ਨਸੀਂ ਭਭਰਦਾ। ਜੇ—ਬਾਵੇਂ। ਉ— ਵਾਯੀ। 32।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਸੀ 

(ਭੁੰਦੀ ਭਵਚ) ਏਾਭਮਾਫ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ( ਯ ੂਦੇ) ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦੀ। ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ 

ਭਨਯੇ ਭਵਐਾਵ ੇਦੇ ਧਾਯਭਭਏ ਭਸਯਾਵ ੇਸਨ ਅਤੇ ਭਵਐਾਵ ੇਦ ੇਸੀ ਧਾਯਭਭਏ ਏਯਭ ਏਯਦੇ ਸਨ, ਉਸ ੌ ਆਯ ਸ ੁੰਦੇ 

ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਭਵਚ ਪ ੇਯਭਸ ਏੇ ਦ ਨੀਆ ੌ ਆਯ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸੇ 

ਬਾਈ!)  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਣ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਰਦਾ, ਬਾਵੇਂ ਏਈ ਭਨ ੱਐ  ਵਾਯੀ ਤਾਾਂ 

ਭਆ ਏਯੇ। 32।  

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤਤ ਿਡ ਊਚਾ ਊਚੀ ਹੂ ਊਚਾ ਹਈ ॥ ਅਤੜ ਕਇ ਨ ਸਕਈ ਜ ਸਉ ਲਚ ਕਈ 
॥ ਭੁਤਖ ਸੰਜਭ ਹਛਾ ਨ ਹਿਈ ਕਤਰ ਬਖ ਬਿ ਸਬ ਕਈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਉੜੀ ਜਾਇ ਚੜ ਕਰਤਭ 
ਰਾਤਤ ਹਈ ॥ ਅੰਤਤਰ ਆਇ ਿਸ ਗੁਰ ਸਫਦੁ ਿੀਚਾਰ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਤਦ ਭਰ ਭਨੁ 
ਭਾਨੀ ਸਾਚ ਸਾਚੀ ਸਇ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 1416-1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਉ—ਨਾਭਣਾ, ਵਭਡਆਈ। ਊਚੀ ਸੂ ਊਚਾ—ਉੱਚ ੇਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਫਸ ਤ ਸੀ ਉੱਚਾ। ਨ ਏਈ—

ਨ ਏੇ। ਉ ਰਚੈ— ਵਾਯੀ ਤਾਾਂ ਏਯੇ। ਭ ਭਐ—ਭੂੁੰਸੋਂ, ਫਾਨੀ ੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ। ੁੰਜਭ—ਇੁੰਭਦਰਆਾਂ ਨੂੁੰ 

ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏਣ ਦੇ ਜਤਨ। ਨ ਸਵਈ—ਨ ਸਵੈ, ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ। ਏਭਯ—ਏਯ ਏੇ। ਬੇਐ—ਧਾਯਭਭਏ ਭਸਯਾਵੇ। 

ਬ ਏਈ—ਸਯ ਏਈ, ਸਯੇਏ ਾਧੂ। ਜਾਇ ਚੈ—(ਰਬੂ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ) ਜਾ ਅੱਦਾ ਸੈ। ਏਯਭਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) 

ਫੌਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਅੁੰਤਭਯ—ਭਸਯਦੇ ਭਵਚ। ਵੀਚਾਯੈ—ਵੀਚਾਯਦਾ ਸੈ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਫਭਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ। ਭਯੈ—ਭਵਏਾਯ ਵਰੋਂ  ਸਟਦਾ ਸੈ। ਭਾਨੀ—ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਾਚੇ—ਾਭਚ, ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਭਵਚ 



(ਭਟਭਏਆਾਂ)। ਾਚੀ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੀ। ਇ—ਬਾ। 33।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭਣਾ ਫਸ ਤ ਵੱਡਾ ਸੈ, ਫੇਅੁੰਤ ਉੱਚਾ ਸੈ। ਬਾਵੇਂ ਏਈ ਭਨ ੱਐ  ਵਾਯੀ ਤਾਾਂ 

ਏਯ,ੇ ਉ ਦੇ ਨਾਭਣੇ ਤਏ ਏਈ ਸ ੁੰਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਸਯੇਏ ਾਧ ੂਧਾਯਭਭਏ ਭਸਯਾਵਾ ਭਸਨ ਏੇ ਤਾਾਂ ਭਆ 

ਭਪਯਦਾ ਸੈ (ਤੇ ਭਝਦਾ ਸਵੇਾ ਭਏ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਉੱਚ ੇਜੀਵਨ ਭਵਚ ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤਏ ਸ ੁੰਚ 

ਭਆ ਸਾਾਂ, ਯ) ਇੁੰਭਦਰਆਾਂ ਨੂੁੰ ਵੱ ਏਯਨ ਦੀਆਾਂ ਭਨਯੀਆਾਂ ਫਾਨੀ ੱਰਾਾਂ ਏੀਭਤਆਾਂ ਏਈ ਭਨ ੱਐ  ੱਚੇ ਜੀਵਨ 

ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸਾ ਏਈ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਆਣੇ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਆ 

ਵੱਦਾ ਸੈ। ( ਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸੈ)  ਯ ੂਦੀ (ਦੱੀ ਸਈ) ੀ (ਭਜ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਭਨ ੱਐ ਰਬੂ ਦ ੇ

ਚਯਨਾਾਂ ਤਏ) ਜਾ ਸ ੁੰਚਦਾ ਸੈ, (ਯ ਇਸ ‘ ਯ ਏੀ ਉੀ’ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਭਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਭਭਰਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦ)ੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਮਾਦ ਭਵਚ) ਭੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਭਵਚ ਰੀਨ ਭਯਸਾਾਂ ਉ ਨੂੁੰ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੀ ਬਾ 

ਭਭਰਦੀ ਸੈ। 33।  

ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਗਰੁ ਹ ਤਫਖੁ ਦੁਤਰੁ ਤਤਰਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦ ਤਚ ਭੁ ਹਉਭ 
ਕਰਤ ਤਿਹਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖਾ ਉਰਿਾਰੁ ਨ ਾਰੁ ਹ ਅਧ ਤਿਤਚ ਰਹ ਲਟਾਇ ॥ ਜ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ 
ਸੁ ਕਭਾਿਣਾ ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਤਗਆਨੁ ਰਤਨੁ ਭਤਨ ਿਸ ਸਬੁ ਦਤਖਆ ਫਰਹਭੁ 
ਸੁਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਫਤਹਥ ਿਡਬਾਗੀ ਚੜ ਤ ਬਉਜਤਲ ਾਤਰ ਲੰਘਾਇ ॥ ੩੪॥ {ੰਨਾ 
1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਯ -ਭ ੁੰਦਯ। ਭਫਐ —ਸਯ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਸਯ। ਦ ਤਯ —(duÔqr) 

ਭਜ ਤੋਂ ਾਯ ਰੁੰਣਾ ਫਸ ਤ ਐਾ ਸੈ। ਭਚ—(ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਭਵਚ)  ਏੇ। ਭ —ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯ 

। ਭਵਸਾਇ—(ਉਭਯ) ਫੀਤਦੀ ਸੈ। ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਉਯਵਾਯ —

(ਭ ੁੰਦਯ ਦਾ) ਉਯਰਾ ਫੁੰਨਾ। ਾਯ —ਾਯਰਾ ਏੁੰਢਾ। ਯਸੇ ਰਟਾਇ—(ਭਸ ਨਾਰ) ਚੁੰਫ ਯਸੇ ਸਨ। ਧ ਭਯ—

ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ।  —ਉਸ (ਰੇਐ)। ਭਆਨ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਬ —ਸਯ 

ਥਾਾਂ, ਾਯੀ ਭਰਸ਼ਟੀ ਭਵਚ।  ਬਾਇ—ਰੇਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਤ ਭਯ—ਭਤ ਯੂ ਭਵਚ। ਫਭਸਥ—ੈਜਸਾ ਭਵਚ। 

ਭਤ ਭਯ ਫਭਸਥ—ੈ ਯ-ੂਜਸਾ ਭਵਚ। ਤੇ—ਭਤਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ। ਬਉਜਭਰ—ੁੰਾਯ-ਭ ੁੰਦਯ ਭਵਚ (ਡ ੱਫਭਦਆਾਂ 

ਨੂੁੰ)। 34।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਭਨ ੱਐ ਦੀ ਭਜੁੰਦ ਵਾਤ)ੇ ਦ ੱਐ (ਦਾ ਭੂਰ) ਸੈ (ਭਾਨ , ਦ ੱਐਾਾਂ ਦਾ) ਭ ੁੰਦਯ 

ਸੈ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਸਯ (-ਬਭਯਆ ਭ ੁੰਦਯ) ਸੈ, ਇ ਭਵਚੋਂ ਾਯ ਰੁੰਣਾ ਫਸ ਤ ਐਾ ਸੈ, 

ਾਯ ਰੁੰਭਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। ‘ਭੇਯਾ (ਧਨ), ਭੇਯਾ (ਧਨ)’ ਆਐਦ ੇ(ਜੀਵ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਭਵਚ)   

ਏੇ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇੀ ਯੱਐਦੇ ਸਨ, ‘ਸਉਂ, ਸਉਂ’ ਏਯਭਦਆਾਂ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਉਭਯ)  ਯਦੀ ਸੈ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ 

ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ (ਭਸ ਦੇ ਭ ੁੰਦਯ ਦਾ) ਨਾਸ ਉਯਰਾ ਏੁੰਢਾ ਰੱਬਦਾ ਸੈ ਨਾਾਂਸ ਾਯਰਾ ਏੁੰਢਾ। (ਇ 

ਭ ੁੰਦਯ ਦੇ) ਅੱਧ ਭਵਚ ਸੀ (ਤ ੇਐਾਾਂਦ ੇਭਸ ਨਾਰ) ਚੁੰਫੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਯ ਜੀਵ ਬੀ ਏੀਸ ਏਯਨ? ਭਛਰੇ ਏੀਤੇ 

ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨ ਾਯ) ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਭਜਸਾ ਰੇਐ (ਜੀਵ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉੱਤ)ੇ ਭਰਭਐਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ 

ਰੇਐ ਏਭਾਣਾ ਸੀ ੈਂਦਾ ਸੈ (ਆਣੀ ਅਏਰ ਦੇ ਆਯੇ ਉ ਰੇਐ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਏਈ ਉੱਦਭ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਏਦਾ।  



 ਯ ੂਦੀ ਭਭਤ ਤ ਯ ਏੇ (ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਭਨ ਭਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਣੀ ਡੂੁੰੀ ਾਾਂਝ (ਦਾ) ਯਤਨ ਆ ਵੱਦਾ 

ਸੈ, ਰਬੂ-ਰੇਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ ਭਵਚ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਸੀ ਵੇਐਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵੱਡ ੇਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ 

(ਏਈ ਭਨ ੱਐ)  ਯ-ੂਜਸਾ ਭਵਚ ਵਾਯ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ (ਤੇ, ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ-ੂਜਸਾ ਭਵਚ ਚਹਦ ੇਸਨ,  ਯ ੂਦੇ ਦੱ ੇ

ਯਾਸ ਉਤੇ ਤ ਯਦੇ ਸਨ) ਉਸਨਾਾਂ ੁੰਾਯ-ਭ ੁੰਦਯ ਭਵਚ (ਡ ੱਫਭਦਆਾਂ ਨੂੁੰ  ਯ)ੂ ਾਯ ਰੁੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 34।  

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਜ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਦਇ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਤ ਨਾਉ ਭਤਨ ਿਸ 
ਸਦਾ ਰਹ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ ਤਤਸਨਾ ਫੁਝ ਤਤਤਤ ਹਇ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ਤਆਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ਾਈ ਹਤਰ ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਧਾਤਰ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਤਾ—(ਨਾਭ ਦੀ) ਦਾਭਤ ਦੇਣ ਵਾਰਾ। ਏ—ਏਈ (ਨਾਾਂਵ)। ਦੇਇ—ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਆਧਾਯ —

ਆਯਾ। ਤੇ—ਤੋਂ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਵੈ—ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਉਭਯ—ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ। ਧਾਭਯ—ਧਾਯ ਏੇ, ਭਟਏਾ 

ਏੇ। ਫ ਝੈ—(ਅੱ) ਫ ੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਭਤਭਤ—ਭਤਰਤੀ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਯਜੇਵਾਾਂ। ਏੈ ਨਾਇ—ਦੇ ਨਾਭ ਭਵਚ। ਏੈ 

ਭਆਯ—ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। 35।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਤੋਂ ਭਫਨਾ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ) ਦਾਭਤ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਉਸ  ਯ ੂਸੀ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਜੁੰਦ ਰਈ) ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।  ਯੂ ਦੀ ਭਏਯਾ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਨ ੱਐ ਦੇ) 

ਭਨ ਭਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ, (ਭਨ ੱਐ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਆਣੇ) ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਵਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਸਯੀ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ, ਸਯੀ ਦੇ ਭਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਤਰਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਅੱ) ਫ ੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, (ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ 

ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਭਤਰਤੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਭਆਾਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ( ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਭਆਾਂ) 

ਯਭਾਤਭਾ (ੇਵਏ ਉੱਤੇ) ਆਣੀ ਭਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸੈ। 35।  

ਤਫਨੁ ਸਫਦ ਜਗਤੁ ਫਰਤਲਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਤਰ ਰਖ ਸ ਉਫਰ ਸਫਤਦ ਰਹ ਤਲਿ ਲਾਇ 
॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਬ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਜਤਨ ਰਖੀ ਫਣਤ ਫਣਾਇ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਯਭਰਆ—ਝੱਰਾ ਸ ਭਯਸਾ ਸੈ। ਏਸਣਾ ਏਛੂ ਨ ਜਾਇ—ਏ ਝ ਭਏਸਾ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਏਈ ੇਸ਼ 

ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਯਐੇ—ਯੱਭਐਆ ਏਯਦਾ ਸੈ। ੇ—ਉਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਉਫਯੇ—ਫਚ । ਫਦ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ 

ਭਵਚ। ਭਰਵ—ਰਨ। ਭਰਵ ਰਾਇ ਯਸੇ— ਯਭਤ ਜੀ ਯੱਐਦੇ ਸਨ। ਨਾਨਏ—ਸੇ ਨਾਨਏ! ਬ ਭਏਛ —ਸਯੇਏ 

ੱਰ। ਭਜਭਨ—ਭਜ (ਏਯਤਾਯ) ਨੇ। ਫਣਤ—ਭਯਮਾਦਾ। 36।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਵਾਾਂਭਜਆਾਂ ਯਭਸ ਏੇ ਜਤ (ਭਾਇਆ ਦੇ ਭੱਛ)ੇ ਝੱਰਾ ਸਇਆ ਭਪਯਦਾ ਸੈ, 

ਭਏੇ ਦੀ ਏਈ ੇਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਯੱਭਐਆ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆ ਏੀਤੀ, ਉਸ (ਭਾਇਆ ਦੇ ਅਯ ਤੋਂ) 

ਫਚ , ਉਸ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ  ਯਭਤ ਜੀ ਯੱਐਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜ (ਏਯਤਾਯ) ਨੇ ਇਸ ਾਯੀ ਭਯਮਾਦਾ ਏਾਇਭ ਏਯ ਯੱਐੀ ਸੈ, ਉਸ ਸੀ ਇ ਾਯ ੇਬੇਤ ਨੂੁੰ ਜਾਣਦਾ 

ਸੈ। 36।  

ਹਭ ਜਗ ਸਤਬ ਤੀਰਥਾ ਤੜਹ ੰਤਡਤ ਥਕ ੁਰਾਣ ॥ ਤਫਖੁ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਨ ਤਭਟਈ ਤਿਤਚ ਹਉਭ 
ਆਿਣੁ ਜਾਣੁ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਭਤਲ ਭਲੁ ਉਤਰੀ ਹਤਰ ਜਤਆ ੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਰਬੁ ਸਤਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਫਾਣੁ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 1417} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਸਭ—ਸਵਨ। ਭਬ—ਾਯੇ। ਤੀਯਥਾ—ਤੀਯਥ (-ਇਸ਼ਨਾਨ)। ਭਹਹ—ਹ  ਏੇ। ਭਫਐ  

ਭਾਇਆ—ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ ਸਯ। ਭਭਟਈ—ਭਭਟ,ੈ ਭਭਟਦਾ। ਆਵਣ  ਜਾਣ —

ਜੁੰਭਣ ਭਯਨ (ਦਾ ੇ)। ਭਤ ਯ ਭਭਭਰ—ਜੇ  ਯ ੂ ਭਭਰ ।  ਜਾਣ —ਭਆਣਾ। ੇਭਵਆ—ੇਵਾ-

ਬਤੀ ਏੀਤੀ। ਦ—ਦਾ। 37।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ੁੰਭਡਤ ਰਏ ਸਵਨ ਏਯ ਏੇ, ਜੱ ਏਯ ਏੇ, ਾਯ ੇਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਏੇ,  ਯਾਣ (ਆਭਦਏ 

ਧਯਭ- ਤਏ) ਹ  ਏੇ ਥੱਏ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, (ਯ, ਭਪਯ ਬੀ) ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਰਆਉਣ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ-ਸਯ ਦਾ 

ਭਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਭਟਦਾ ਨਸੀਂ, ਸਉਭ ੈਭਵਚ (ਪ ੇਯਭਸਣ ਦੇ ਏਾਯਣ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ 

ੇ ਫਭਣਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ)।  

ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਜੇ  ਯ ੂਭਭਰ  (ਤਾਾਂ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ੈਏੇ ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਨੇ) ਅੁੰਤਯਜਾਭੀ ਅਏਾਰ  ਯਐ ਦਾ ਨਾਭ 

ਜਭਆ (ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭੈਰ ਰਭਸ ਈ। ਦਾ ਨਾਨਏ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, 

ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੇਵਾ ਬਤੀ ਏੀਤੀ। 37।  

ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਫਹੁ ਤਚਤਿਦ ਫਹੁ ਆਸਾ ਲਬੁ ਤਿਕਾਰ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਅਸਤਥਰੁ ਨਾ ਥੀ ਭਤਰ 
ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਤਖਨ ਿਾਰ ॥ ਿਡ ਬਾਗੁ ਹਿ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਲ ਹਉਭ ਤਜ ਤਿਕਾਰ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭਾ ਜਤ 
ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਿੀਚਾਰ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਚਤਵਦ—ੇਚੇਤੇ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ 

ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ (ਇਏ-ਵਚਨ)। ਅਭਥਯ —ਅਡਰ-ਭਚੱਤ। ਨਾ ਥੀ—ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ (ਇਏ-ਵਚਨ)। ਭਭਯ—ਭਯ 

ਏੇ। ਭਭਯ ਭਫਨਭ ਜਾਇ—ਭਯ ਏੇ ਭਯਦਾ ਸੈ, ਭ  ਭ  ਭਯਦਾ ਸੈ, ਭ  ਭ  ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। 

ਭਐਨ ਵਾਯ—ਭਐਨ ਭਐਨ ਵਾਯ ਵਾਯ, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਬਾ —ਭਏਭਤ। ਤਜੈ—ਭਤਆਦਾ ਸੈ। ਜਭ—ਜ ਏੇ। 

ਵੀਚਾਯ —ਚ ਦਾ ਧ ਯਾ। 38।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ) ਦਾ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਸੀ ਚੇਤੇ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦੇ 

ਸਨ, ਅਨੇਏਾਾਂ ਆਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇ ਸਨ, ਰਬ ਭਚਤਵਦੇ ਸਨ, ਭਵਏਾਯ ਭਚਤਵਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇ ਸਨ। (ਤਾਸੀਏਂ) 

ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ (ਏਦੇ) ਅਡਰ-ਭਚੱਤ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਯ ਵੇਰੇ ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯਦਾ 

ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਦੀ ਭਏਭਤ ਜਾ , ਉ ਨੂੁੰ  ਯ ੂਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਸਉਭ ੈਭਤਆ ਦੇਂਦਾ 

ਸੈ, ਭਵਏਾਯ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ (ਆਣੀ) ਚ ਦਾ ਧ ਯਾ ਫਣਾ 

ਭਰਆ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏੇ ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਭਾਣਨ ਰੱ । 38।  

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਬਗਤਤ ਨ ਹਿਈ ਨਾਤਭ ਨ ਲਗ ਤਆਰੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਕ 
ਹਤਤ ਤਆਤਰ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ਸਵਈ—ਨ ਸਵੈ, ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਨਾਭਭ—ਨਾਭ ਭਵਚ। ਏੈ ਸੇਭਤ—ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ। ਏੈ 

ਭਆਭਯ—ਦੇ ਭਆਯ ਭਵਚ। 39।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂ(ਦੀ ਯਨ ੈਣ) ਤੋਂ ਭਫਨਾ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਬਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) 

ਨਾਭ ਭਵਚ ਭਆਯ ਨਸੀਂ ਫਣ ਏਦਾ। ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸੇ ਬਾਈ!)  ਯ ੂਦੇ ਰੇਭ-ਭਆਯ ਭਵਚ (ਯਭਸ 

ਏੇ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) ਭਭਭਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ। 39।  



ਲਬੀ ਕਾ ਿਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜ ਜ ਕਾ ਾਤਰ ਿਸਾਇ ॥ ਅੰਤਤ ਕਾਤਲ ਤਤਥ ਧੁਹ ਤਜਥ ਹਥੁ ਨ  ਾਇ ॥ 
ਭਨਭੁਖ ਸਤੀ ਸੰਗੁ ਕਰ ਭੁਤਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗੁ ਲਗਾਇ ॥ ਭੁਹ ਕਾਲ ਤਤਨਹ ਲਬੀਆਂ ਜਾਸਤਨ ਜਨਭੁ 
ਗਿਾਇ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਹਤਰ ਭਤਲ ਰਬ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਿਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕੀ ਭਲੁ ਉਤਰ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੪੦॥ {ੰਨਾ 1417} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ਏੀਜੈ—ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। ਵੇਾਸ —ਇਤਫਾਯ। ਜੇਏਾ ਾਭਯ—ਭਜੱਥੋਂ ਤਏ। ਵਾਇ—

ਵੱ (ਚੱਰ ਏੇ)। ਅੁੰਭਤ ਏਾਭਰ—ਅੌੀਯਰੇ ਵੇਰੇ। ਧ ਸ—ੈਧਐਾ ਦੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸਥ  ਨ ਾਇ—(ਏਈ ਸਯ) ਸੱਥ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਭਦਦ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਭਨ ਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰਾ। ੇਤੀ—ਨਾਰ। 

ੁੰ —ਾਥ, ਭੇਰ। ਭ ਭਸ—ਭੂੁੰਸ ਉੱਤੇ। ਜਾਭਨ—ਜਾਣੇ, ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਇ—ਭਵਅਯਥ ਵਾ ਏੇ। ਰਬ—

ਸੇ ਰਬੂ! ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਾਇ—ਾ ਏੇ। 40।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜੱਥੋਂ ਤਏ ਸ ਏੇ, ਭਏੇ ਰਾਰਚੀ ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਇਤਫਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ, (ਰਾਰਚੀ 

ਭਨ ੱਐ) ਆੌਯ ਉ ਥਾਾਂ ਧਐਾ ਦੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਭਜੱਥੇ ਏਈ ਭਦਦ ਨਾਸ ਏਯ ਏੇ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ 

ਭਨ ੱਐ ਨਾਰ (ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ) ਾਥ ਫਣਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ, (ਉਸ ਬੀ (ਆਣੇ) ਭੂੁੰਸ ਉਤੇ (ਫਦਨਾਭੀ ਦੀ) ਏਾਰਐ 

ਰਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਫਦਨਾਭੀ ਦਾ) ਦਾ੍ ਰਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਰਾਰਚੀ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਭੂੁੰਸ (ਫਦਨਾਭੀ ਦੀ ਏਾਰਐ ਨਾਰ) 

ਏਾਰੇ ਸ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਭਨ ੱਐਾ ਜਨਭ ਭਵਅਯਥ ਵਾ ਏੇ (ਜਤ ਤੋਂ) ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਰਬੂ! (ਆਣੀ) ਾਧ ੁੰਭਤ ਭਵਚ ਭਭਰਾਈ ਯੱਐ (ਾਧ ੁੰਭਤ ਭਵਚ ਭਯਸਾਾਂ ਸੀ) ਸਭਯ-ਨਾਭ ਧਨ ਭਵਚ ਵੱ 

ਏਦਾ ਸੈ, ਅਤੇ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ਣ ਾ ਾ ਏੇ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੀ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭੈਰ (ਭਨ ਤੋਂ) ਰਭਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। 40।  

ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਰਤਬ ਕਰਤ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਭਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਰਤਤਾਤਲ ਕਰ 
ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ ਚੁਗਲ ਤਨੰਦਕ ਬੁਖ ਰੁਤਲ ਭੁ ਨਾ ਹਥੁ ਨ ਤਕਥਾਊ ਾਇ ॥ ਫਾ ਹਤਰ ਾਖੰਡ ਸਬ 
ਕਰਭ ਕਰਤਹ ਭਤਨ ਤਹਰਦ ਕਟੁ ਕਭਾਇ ॥ ਖਤਤ ਸਰੀਤਰ ਜ ਫੀਜੀ ਸ ਅੰਤਤ ਖਲਆ ਆਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਹਤਰ ਬਾਿ ਫਖਤਸ ਤਭਲਾਇ ॥੪੧॥ {ੰਨਾ 1417-1418} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧ ਭਯ—ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ। ਏਯਤ—ੈਏਯਤਾਯ ਨੇ।  —ਉਸ (ਰੇਐ)। ਜੀਉ—ਭਜੁੰਦ। ਭੁੰਡ —

ਯੀਯ। ਭਤ ਦਾ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਦਾ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ ‘ਭਤ ’ ਦਾ    ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ)। ਸਭਯ ਯਾਇ—ਰਬੂ 

ਾਤਸ਼ਾਸ। ਬ ਐ—ੇਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਭਏਥਾਊ—ਭਏਤੇ ਬੀ। ਨ ਾਇ—ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਾਐੁੰਡ ਏਯਭ—ਭਵਐਾਵ ੇ

ਦੇ ਏੁੰਭ। ਏਯਭਸ—ਏਯਦ ੇਸਨ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਭਸਯਦੈ—ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ। ਐੇਭਤ—ਐੇਤ ਭਵਚ। ਯੀਭਯ—

ਯੀਯ ਭਵਚ। ਏਟ —ਐਟ, ਧਐਾ। ਏਭਾਇ—ਏਭਾ ਏੇ। ਫੀਜੀ—ਫੀਭਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਅੁੰਭਤ—ਆੌਯ। 

ਐਰਆ ਆਇ—ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਰਬ—ਸੇ ਰਬੂ! ਸਭਯ—ਸੇ ਸਯੀ! ਬਾਵ—ੈ(ਭਜਵੇਂ ਤੈਨੂੁੰ) ਚੁੰਾ ਰੱੇ। 

ਫਐਭ—ਭਭਸਯ ਏਯ ਏੇ। 41।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਜੀਵ ਦੇ ਭਛਰੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨ ਾਯ) ਏਯਤਾਯ ਸਯੀ ਰਬੂ ਨੇ ਧ ਯ ਦਯਾਸ 

ਤੋਂ (ਜੀਵ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉੱਤ ੇਜ ਰੇਐ) ਭਰਐ ਭਦੱਤਾ, ਉਸ ਰੇਐ (ਭਏੇ ਜੀਵ ਾੋਂ ਆਣੇ ਉੱਦਭ ਨਾਰ) ਭਭਟਾਇਆ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ (ਭਏਉਂਭਏ ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ) ਭਜੁੰਦ ਇਸ ਯੀਯ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦਾ ਭਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸੈ 

ਜ ਰਬੂ-ਾਭਤਸ਼ਾਸ (ਬ ਦੀ) ਾਰਣਾ ਬੀ ਏਯਦਾ ਸੈ (ਉ ਦਾਤਾਯ ਨੂੁੰ ਬ ਰਾ ਏੇ) ਚ ੍ਰੀ ਭਨੁੰਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰੇ 

ਭਨ ੱਐ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਭਵਚ ਪ ੇਯਭਸ ਏੇ ਦ ਐੀ ਯਭਸ ਏੇ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇ ਰੈਂਦੇ ਸਨ (ਇ ਬੈੀ ਦਸ਼ਾ 



ਭਵਚੋਂ ਭਨਏਰਣ ਰਈ) ਭਏਤੇ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸੱਥ ਨਸੀਂ  ੈਏਦਾ। (ਅਭਜਸੇ ਭਨ ੱਐ ਆਣੇ ਭਨ ਭਵਚ ਭਸਯਦ ੇ

ਭਵਚ ਐਟ ਏਭਾ ਏੇ ਫਾਸਯ (ਰਏਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਵਐਾਣ ਰਈ) ਭਵਐਾਵੇ ਦੇ ਧਾਯਭਭਏ ਏਯਭ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ। (ਇਸ 

ਏ ਦਯਤੀ ਭਨਮਭ ਸੈ ਭਏ) ਇ ਯੀਯ-ਐੇਤ ਭਵਚ ਭਜਸਾ ਬੀ (ਚੁੰਾ ਭੁੰਦਾ) ਏਯਭ ਫੀਭਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ 

ਯੂਯ ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਰਬੂ! ਸੇ ਸਯੀ! (ਤੇਯ ੇਦਾ) ਨਾਨਏ ਦੀ (ਤੇਯ ੇਦਯ ਤੇ) ਫੇਨਤੀ ਸੈ ਭਏ ਭਜਵੇਂ ਸ ਏੇ ਭਭਸਯ ਏਯ ਏੇ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ) ਜ। 41।  

ਭਨ ਆਿਣ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁ ਝਈ ਨਾ ਸੁਝ ਦਰਫਾਰੁ ॥ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਲਤਟਆ ਅੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨੁ 
ਗੁਫਾਰੁ ॥ ਤਫ ਨਰੁ ਸੁਤਾ ਜਾਤਗਆ ਤਸਤਰ ਡੰਡੁ ਲਗਾ ਫਹੁ ਬਾਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਤਰ ਹਤਰ 
ਚਤਤਆ ਸ ਾਇਤਨ ਭਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਹ ਉਧਰ ਸਬ ਕੁਟੰਫ ਤਰ ਰਿਾਰ ॥੪੨॥ 
{ੰਨਾ 1418} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨ—ਸੇ ਭਨ! ਆਵਣ ਜਾਣ —ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ੇ)। ਨ  ਝਈ—ਨਸੀਂ  ੱਝਦਾ, ਭੌਆਰ 

ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਯਫਾਯ —ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੂਯੀ। ਭਭਸ—ਭਸ ਭਵਚ। ਰੇਭਟਆ—ਭਰਫਭਆ ਸਇਆ, 

ਪਭਆ ਸਇਆ। ਅੁੰਤਭਯ—(ਤੇਯ)ੇ ਅੁੰਦਯ। ਅਭਆਨ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫੇ-ਭਝੀ।  ਫਾਯ —

(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ)  ੱ ਸਨੇਯਾ। ਭਭਯ—ਭਯ ਉੱਤੇ। ਡੁੰਡ —ਡੁੰਡਾ। ਬਾਯ —ਬਾਯਾ, ਏਯਾਯਾ। ਏਯ—

ਸੱਥ। ਏਯਾਾਂ ਉਭਯ—ਸੱਥਾਾਂ ਉੱਤ,ੇ ਸੱਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਂਰਾਾਂ ਤੇ, ਸਯ ਵੇਰੇ। ੇ—ਉਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਾਇਭਨ—ਰੱਬ 

ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਐ—ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ। ਭਐ ਦ ਆਯ —ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਾਣ ਦਾ ਦਯਵਾਾ। ਭਸ—

(ਰ ‘ਸ’ ਤੋਂ ਫਸ -ਵਚਨ)। ਉਧਯੇ—ਫਚ । 42।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਭਨ! (ਤੈਨੂੁੰ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੇ ਨਸੀਂ  ੱਝਦਾ (ਤੈਨੂੁੰ ਇਸ ਭੌਆਰ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਏ ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ੇੇ ਭਵਚ ੈਣਾ ਾ), (ਤੈਨੂੁੰ) ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ ਬੀ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੁੰ (ਦਾ) ਭਾਇਆ ਦ ੇ

ਭਸ ਭਵਚ ਪਭਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਤੇਯ ੇਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਫੇ-ਭਝੀ ਸੈ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ   ੱ 

ਸਨੇਯਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਭਵਚ ਭਆ ਭਨ ੱਐ ਤਦੋਂ (ਸੀ) ਸਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈ ਜਦੋਂ (ਇ ਦ)ੇ ਭਯ ਉੱਤ ੇ

(ਧਯਭਯਾਜ ਦਾ) ਤਏਾ ਏਯਾਯਾ ਡੁੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਸੈ (ਜਦੋਂ ਭਤ ਆ ਦਫਚਦੀ ਸੈ)।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਸਯ ਵੇਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਭਭਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ, ਉ ਭਾਇਆ 

ਦੇ ਭਸ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਦਾ ਯਤਾ ਰੱਬ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਆ (ਬੀ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਭਵਚ ਰਣੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦੇ ਯਵਾਯ-ਏ ਟੁੰਫ ਦੇ ਾਯ ੇਾਥੀ ਬੀ (ੁੰਾਯ-ਭ ੁੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੁੰ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। 42।  

ਸਫਤਦ ਭਰ ਸ ਭੁਆ ਜਾ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਰਤਸ ਧਰਾ ॥ ਹਤਰ ਦਰਗਤਹ ਗੁਰ ਸਫਤਦ 
ਤਸਞਾ ॥ ਤਫਨੁ ਸਫਦ ਭੁਆ ਹ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਭੁਆ ਅੁਨਾ ਜਨਭੁ ਖਇ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਨ 
ਚਤਤਹ ਅੰਤਤ ਦੁਖੁ ਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੁ ਹਇ ॥੪੩॥ {ੰਨਾ 1418} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਭਦ— ਯੂ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਯੈ—(ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯਦਾ ਸੈ।  ਭ ਆ—ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  

ਭਭਯਆ ਉਸ ਭਨ ੱਐ। ਜਾੈ—ਰਭੱਧ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਬਾ ਐੱਟਦਾ ਸੈ। ਯਾਦੀ—ਯਾਭਦ, ਭਏਯਾ ਨਾਰ। 

ਯਭ—ਯ ਨਾਰ। ਧਰਾ—ੈਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਭਞਾ—ੈਛਾਭਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਏਾਯ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸੈ। 

ਭ ਆ—ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਭਯਆ ਸਇਆ। ਬ  ਏਇ—ਸਯੇਏ ਜੀਵ। ਭਨਭ ਐ —ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ 



ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਐਇ—ਵਾ ਏੇ। ਨ ਚੇਤਭਸ—ਨਸੀਂ ਚੇਤਦੇ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਅੁੰਭਤ—ਅੌੀਯ ਤਏ, ਜੀਵਨ ਦ ੇ

ਅੌੀਯ ਤਏ। ਯਇ—ਯਇਾਂ, ਯਵਭਸ, ਯੋਂਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ (ਨਟ:-  ਰ ‘ਯਇ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਤੋਂ ਫਸ -ਵਚਨ ਆਭ 

ਤਯ ਤੇ ‘ਯਵਭਸ’ ਸੈ, ‘ਯਭਸ’ ਨਸੀਂ)। 83।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨ ੱਐ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਤੇ, ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਭਭਯਆ 

ਸਇਆ ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਜਤ ਭਵਚ) ਬਾ ਐੱਟਦਾ ਸੈ।  ਯ ੂਦੀ ਭਏਯਾ ਨਾਰ ਸਭਯ-ਨਾਭ-ਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨ ੱਐ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਵਰੋਂ) ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ (ਭਨ ੱਐ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੂਯੀ 

ਭਵਚ (ਬੀ) ਤਏਾਯ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਭਯਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ 

ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ ਆਣਾ ਭਨ ੱਐਾ ਜੀਵਨ ਅਾਈਂ ਵਾ ਏੇ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇੀ ਯੱਐਦਾ ਸੈ। ਭਜਸ ੇ ਭਨ ੱਐ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਯਦੇ, ਉਸ (ਭੁੰਦੀ ਦ)ੇ ਅੌੀਯ ਤਏ (ਆਣਾ ਏਈ ਨਾ ਏਈ) ਦ ੱਐ (ਸੀ) ਯੋਂਦ ੇ

ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

(ਯ, ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਬੀ ਏੀਸ ਵੱ?) ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਭਛਰੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨ ਾਯ ਜੀਵ 

ਵਾਤ)ੇ ਯਭਾਤਭਾ ਜ ਏ ਝ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਉਸੀ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। 43।  

ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੁਢ ਕਦ ਨਾਹੀ ਤਜਨਹਾ ਅੰਤਤਰ ਸੁਰਤਤ ਤਗਆਨੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਿਤਹ ਅੰਤਤਰ 
ਸਹਜ ਤਧਆਨੁ ॥ ਇ ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਤਫਫਕ ਰਹਤਹ ਦੁਤਖ ਸੁਤਖ ਕ ਸਭਾਤਨ ॥ ਤਤਨਾ ਨਦਰੀ 
ਇਕ ਆਇਆ ਸਬੁ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਛਾਨੁ ॥੪੪॥ {ੰਨਾ 1418} 

ਦ ਅਯਥ:-   ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਫ ਢੇ—(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ) ਏਭਯ। 

 ਯਭਤ—ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰਨ। ਭਆਨ —ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਯਵਭਸ—ਮਾਦ ਏਯਦ ੇ ਸਨ। 

ਸਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ। ਸਜ ਭਧਆਨ —ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਭਾਧੀ। ਇ—(ਰ ‘ਸ’ ਤੋਂ 

ਫਸ -ਵਚਨ)। ਅਨੁੰਭਦ—ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ। ਭਫਫੇਏ—(ਚੁੰ ੇਭੁੰਦ ੇਏੁੰਭ ਦੀ) ਯਐ। ਯਸਭਸ—ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ (ਫਸ -

ਵਚਨ)। ਦ ਭਐ—ਦ ੱਐ ਭਵਚ।  ਭਐ— ਐ ਭਵਚ। ਏ ਭਾਭਨ—ਇਏ ਭਜਸ,ੇ ਇਏ ਭਜਸੀ ਆਤਭਏ ਸਾਰਤ 

ਭਵਚ, ਅਡਰ-ਭਚੱਤ। ਇਏ—ਇਏ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ। ਬ —ਸਯ ਥਾਾਂ। ਆਤਭਯਾਭ —ਯਫ-ਭਵਆਏ ਰਬੂ। 

ਛਾਨ —ਛਾਣੂ, ਭਭੱਤਯ, ਾਥੀ। 44।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰਨ ਭਟਏੀ ਯਭਸੁੰਦੀ 

ਸੈ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਭਟਏੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਭਵਚ) ਏਦੇ ਏਭਯ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦੇ। 

ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ਣ ਮਾਦ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਭਾਧੀ 

ਫਣੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ। ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਚੁੰ ੇਭੁੰਦ ੇਏੁੰਭ ਦੀ) ਯਐ ਦੇ ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ ਦਾ ਭਨ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, (ਸਯੇਏ) 

ਦ ੱਐ ਭਵਚ (ਸਯੇਏ)  ਐ ਭਵਚ ਉਸ ਦਾ ਅਡਰ-ਭਚੱਤ ਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਯ ਯਫ-ਭਵਆਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਾਥੀ ਸੀ ਵੱਦਾ ਭਦੱਦਾ ਸੈ। 44।  

ਭਨਭੁਖੁ ਫਾਲਕੁ ਤਫਰਤਧ ਸਭਾਤਨ ਹ ਤਜਨਹਾ ਅੰਤਤਰ ਹਤਰ ਸੁਰਤਤ ਨਾਹੀ ॥ ਤਿਤਚ ਹਉਭ ਕਰਭ 
ਕਭਾਿਦ ਸਬ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕ ਜਾਂਹੀ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਛ ਤਨਰਭਲ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਸੁਬਾਇ ॥ ਨਾ 
ਭਲੁ ਤੰਗੁ ਨ ਲਗਈ ਤਜ ਚਲਤਨ ਸਤਤਗਰੁ ਬਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖ ਜੂਤਠ ਨ ਉਤਰ ਜ ਸਉ ਧਿਣ ਾਇ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਤਲਅਨੁ ਗੁਰ ਕ ਅੰਤਕ ਸਭਾਇ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 1418} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭ ਐ —ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਫਾਰਏ —(ਬਾਵ, ਨਯ ਯੀਯਏ ਅੁੰਾਾਂ 

ਵਾਰਾ) ਜ ਆਨ। ਭਫਯਭਧ ਭਾਭਨ—ਫ ੱਢੇ ਭਨ ੱਐ ਵਯਾ ਏਭਯ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਭਵਚ ਏਭਯ)।  ਯਭਤ—

ਰਨ। ਧਯਭਯਾਇ ਏੈ—ਧਯਭਯਾਜ ਦੇ ਵੱ ਭਵਚ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ। ਏੈ ਫਭਦ—ਦੇ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਦੇ) ਭਆਯ ਭਵਚ। ਤੁੰ  ਭੈਰ —ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭੈਰ। ਭਜ—

ਭਜਸੇ। ਚਰਭਨ—ਤ ਯਦੇ ਸਨ। ਬਾਇ—ਰੇਭ ਭਵਚ। ਭਨਭ ਐ ਜੂਭਠ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛੇ ਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ 

ਦੀ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਜੂਠ। ਉ— ਵਾਯੀ। ਧਵਣ ਾਇ—ਧਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯੇ। ਭੇਭਰਅਨ —ਭਭਰਾ ਰ ਸਨ 

ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ। ਏੈ ਅੁੰਭਏ—ਦੀ ਦ ਭਵਚ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਏਯ ਏੇ। 45।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ ਨਯ ਯੀਯਏ ਅੁੰਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ 

(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਭਵਚ) ਫ ੱਢੇ ਭਨ ੱਐ ਵਯਾ ਏਭਯ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਰਨ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦੀ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਧਾਯਭਭਏ) ਏਯਭ (ਬੀ) ਸਉਭ ੈਭਵਚ (ਯਭਸ ਏੇ ਸੀ) ਏਯਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਾਯ ੇ

ਧਯਭਯਾਜ ਦੇ ਵੱ ੈਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਰਬੂ ਦੇ) ਭਆਯ ਭਵਚ ਭਟਏ ਏੇ  ੱਚੇ 

ਭਵੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਸ ੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਅਨ ਾਯ ਯਭਸ ਏੇ ਜੀਵਨ ਚਾਰ ਚੱਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

(ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਯਤਾ ਬੀ ਭੈਰ ਨਸੀਂ ਰੱਦੀ। ਯ ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਦੀ (ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) 

ਜੂਠ (ਉ ਦੇ ਭਨ ਤੋਂ) ਏਦੇ ਬੀ ਨਸੀਂ ਰਭਸੁੰਦੀ, ਬਾਵੇਂ ਉਸ  ਵਾਯੀ (ਉ ਨੂੁੰ) ਧਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਯਸੇ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਯ ੂਦੀ ਦ ਭਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਆ 

ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ) ਭਭਰਾਇਆ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। 45।  

ਫੁਰਾ ਕਰ ਸੁ ਕਹਾ ਤਸਝ ॥ ਆਣ ਰਤਹ ਆ ਹੀ ਦਝ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਕਭਲਾ ਰਗੜ ਲੁਝ ॥ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਇ ਤਤਸੁ ਸਬ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਨ ਤਸਉ ਲੁਝ ॥੪੬॥ {ੰਨਾ 1418} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫ ਯਾ—ਫ ਯਾਈ।  —ਉਸ ਭਨ ੱਐ। ਏੇਸਾ—ਭਏਸ ਭਜਸਾ? ਭਝੈ—ਏਾਭਮਾਫ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਯਭਸ—

ਕ੍ਰਧ ਭਵਚ। ਦਝ—ੈਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਭਨਭ ਭਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦਾ ਭ ਯੀਦ ਭਨ ੱਐ। ਏਭਰਾ—ਝੱਰਾ। ਯ—ੈ

ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਝੇ-ਝੁੰਫੇਰੇ ਭਵਚ। ਰ ਝ—ੈ(ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਐਭਸੁੰਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ 

ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਬ ਭਏਛ —(ਜੀਵਨ ਦਾ) ਸਯੇਏ ਬੇਤ।  ਝੈ—ਭਝ ਭਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਭਉ—ਨਾਰ। 

ਰ ਝ—ੈਟਾਏਯਾ ਏਯਦਾ ਸੈ। 46।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ (ਭਾਇਆ ਆਭਦਏ ਦੀ ੌਾਤਯ ਭਏੇ ਸਯ ਨਾਰ) ਏਈ ਬੈ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ 

ਭੁੰਦੀ ਭਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਭਭਝਆ ਜਾ ਏਦਾ। (ਐਭਸ ਐਭਸ ਦੇ ਏਾਯਨ) ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਆਣੇ ਸੀ  ੱ ੇ(ਦੀ 

ਅੱ) ਭਵਚ (ਭਾਇਆ ਦੀ ੌਾਤਯ) ਝੱਰਾ ਸਇਆ ਭਪਯਦਾ ਸੈ, (ਦ ਨੀਆ ਦ)ੇ ਝੇ-ਝੁੰਫੇਰੇ ਭਵਚ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਐਭਸੁੰਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। (ਯ)  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇ) ਸਯੇਏ ਬੇਤ ਨੂੁੰ ਭਝਦਾ 

ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਫੁੰਦਾ (ਆਣੇ) ਭਨ ਨਾਰ ਟਾਏਯਾ ਏਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। 46।  

ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਨ ਸਤਿ ਸਫਤਦ ਨ ਕੀਤ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਇ ਭਾਣਸ ਜੂਤਨ ਨ ਆਖੀਅਤਨ 
ਸੂ ਢਰ ਗਾਿਾਰ ॥ ਨਾ ਅੰਤਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਹ ਹਤਰ ਸਉ ਰੀਤਤ ਨ ਤਆਰੁ ॥ ਭਨਭੁਖ 
ਭੁ ਤਿਕਾਰ ਭਤਹ ਭਤਰ ਜੰਭਤਹ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥ ਜੀਿਤਦਆ ਨ ਤਭਲ ਸੁ ਜੀਿਦ ਹਤਰ ਜਗਜੀਿਨ ਉਰ 
ਧਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਹਣ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਰਫਾਤਰ ॥੪੭॥ {ੰਨਾ 1418} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਫਭਦ— ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ। ਨ ਏੀਤ ਵੀਚਾਯ —ਭਨ ਨਸੀਂ ਜਭਆ। ਇ—(ਰ ‘ਸ’ 

ਤੋਂ ਫਸ -ਵਚਨ)। ਨ ਆਐੀਅਭਨ—ਨਸੀਂ ਆਐ ੇਜਾਾਂਦੇ। ਢਯ—ਭਯੇ ਸ਼ੂ। ਾਵਾਯ—ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਐ। ਅੁੰਤਭਯ—

ਅੁੰਦਯ। ਭਆਨ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਭਧਆਨ—ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ  ਯਭਤ। ਉ—ਭਉਂ, ਨਾਰ। 

ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ। ਭ —ਆਤਭਏ ਭਤੇ ਭਯੇ ਸ। ਵਾਯ ਵਾਯ—ਭ  ਭ । ਨ—

ਨੂੁੰ। ਜੀਵਭਦਆ ਨ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਵਾਭਰਆਾਂ ਨੂੁੰ। ਭਭਰੈ—ਭਭਰਦਾ ਸੈ (ਇਏ-ਵਚਨ)। ਜੀਵਦ—ੇ

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ। ਉਯ ਧਾਭਯ—ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ। ਭਤਤ  ਦਯਫਾਭਯ—ਉ ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ। ਭਤਤ  

ਚੈ ਦਯਫਾਭਯ—ਉ ਦਾ-ਭਥਯ ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ। 47।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ  ਯ ੂਭਸਾ  ਯਐ ਦੀ ਯਨ ਨਸੀਂ ਪੀ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ ਆਣਾ ਭਨ 

ਨਸੀਂ ਜਭਆ, ਉਸ ਫੁੰਦੇ ਭਨ ੱਐਾ ਜੂਨ ਭਵਚ ਆ ਨਸੀਂ ਏਸੇ ਜਾ ਏਦੇ, ਉਸ ਤਾਾਂ ਸ਼ ੂਸਨ, ਉਸ ਤਾਾਂ ਭਯੇ ਸ 

ਸ਼ ੂਸਨ ਉਸ ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਐ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ 

ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰਨ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਰਬੂ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਰੇਭ-ਭਆਯ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਰੇ 

ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਭਵਚ ਸੀ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੇੀ ਯੱਐਦੇ ਸਨ ਉਸ ਭ  ਭ  ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਭਵਚ  

ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸਾ ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਭਰਦਾ ਸੈ ਉਸ ਾਯੇ ਬੀ ਜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਫਣ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਭਐ ਯਭਸਣ 

ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ ਉ ਦਾ-ਭਥਯ (ਯੱਫੀ) ਦਯਫਾਯ ਭਵਚ ਬਾ ਐੱਟਦੇ ਸਨ। 47।  

ਹਤਰ ਭੰਦਰੁ ਹਤਰ ਸਾਤਜਆ ਹਤਰ ਿਸ ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਹਤਰ ਾਇਆ ਭਾਇਆ ਭਹ 
ਰਜਾਤਲ ॥ ਹਤਰ ਭੰਦਤਰ ਿਸਤੁ ਅਨਕ ਹ ਨਿ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥ ਧਨੁ ਬਗਿੰਤੀ ਨਾਨਕਾ 
ਤਜਨਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਲਧਾ ਹਤਰ ਬਾਤਲ ॥ ਿਡਬਾਗੀ ਗੜ ਭੰਦਰੁ ਖਤਜਆ ਹਤਰ ਤਹਰਦ ਾਇਆ ਨਾਤਲ 
॥੪੮॥ {ੰਨਾ 1418} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਭਜਆ—ਫਣਾਇਆ ਸੈ। ਭਜ  ਨਾਭਰ—ਭਏਉਂਭਏ ਇ (ਯੀਯ) ਦੇ ਨਾਰ, ਇ ਯੀਯ ਭਵਚ। 

ਯਜਾਭਰ—ਚੁੰੀ ਤਯਹਾਾਂ ਾ ਏੇ। ਭੁੰਦਭਯ—ਭੁੰਦਯ ਭਵਚ। ਨਵਭਨਭਧ ਨਾਭ —ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਭਾਨ , 

ਧਯਤੀ ਦੇ ਾਯ ੇ ਸੀ ਨ  ੌਾਨੇ ਸੈ। ਭਾਭਰ—ਾਾਂਬ ਏੇ ਯੱਐ। ਧਨ —(DNX)। ਬਵੁੰਤੀ—ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੇ। 

 ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਰਧਾ—ਰੱਧਾ, ਰੱਬ ਭਆ। —ਭਏਰਹ ਾ। ਭਸਯਦ—ੈਭਸਯਦੇ ਭਵਚ। 48।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਨ ੱਐ ਦਾ ਇਸ ਯੀਯ-) ਸਭਯ-ਭੁੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਆ) ਫਣਾਇਆ ਸੈ, ਇ ਯੀਯ-

ਸਭਯਭੁੰਦਯ ਭਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। (ਯ)  ਯ ੂਦੀ ਭਭਤ ਤ ਯ ਏੇ (ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਚੁੰੀ 

ਤਯਹਾਾਂ ਾ ਏੇ (ਸੀ, ਭਏੇ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੇ ਅੁੰਦਯ-ਵੱਦਾ) ਯਭਾਤਭਾ ਰੱਬਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ, ਭਾਨ , ਨ  ੌਾਨੇ ਸੈ (ਇ ਨੂੁੰ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ) ਾਾਂਬ ਏੇ ਯੱਐ (ਜੇ ਸਭਯ-ਨਾਭ 

ੁੰਬਾਭਰਆ ਜਾ, ਤਾਾਂ) ਇ ਯੀਯ-ਸਭਯਭੁੰਦਯ ਭਵਚ ਅਨੇਏਾਾਂ ਸੀ ਉੱਤਭ ਏੀਭਤੀ  ਣ (ਰੱਬ ੈਂਦੇ) ਸਨ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ੇਉਸਨਾਾਂ ਬਾਾਾਂ ਵਾਭਰਆਾਂ ਨੂੁੰ, ਭਜਨਹਾਾਂ  ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ੈ ਏੇ (ਇ ਯੀਯ-ਸਭਯਭੁੰਦਯ ਭਵਚ 

ਵੱਦਾ) ਯਭਾਤਭਾ ਐਜ ਏੇ ਰੱਬ ਭਰਆ। ਭਜਨਹਾਾਂ ਵੱਡ ੇਬਾਾਾਂ ਵਾਭਰਆਾਂ ਨੇ ਇ ਯੀਯ ਭਏਰਹੇ  ਨੂੁੰ ਯੀਯ ਭੁੰਦਯ ਨੂੁੰ 

ਐਭਜਆ, ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਸੀ ਆਣੇ ਨਾਰ ਵੱਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਰੱਬ ਭਰਆ। 48।  



ਭਨਭੁਖ ਦਹ ਤਦਤਸ ਤਪਤਰ ਰਹ ਅਤਤ ਤਤਸਨਾ ਲਬ ਤਿਕਾਰ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਨ ਚੁਕਈ ਭਤਰ 
ਜੰਭਤਹ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਿ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਅਤਤ ਤਤਸਨਾ ਤਤਜ ਤਿਕਾਰ ॥ ਜਨਭ ਭਰਨ 
ਕਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਫੀਚਾਤਰ ॥੪੯॥ {ੰਨਾ 1419} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇ ਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਦਸ—ਦ। ਭਦਭ—ਾਾ। ਦਸ 

ਭਦਭ—ਦੀਂ ਾੀਂ (ਚਾਯ ਤਯਪਾਾਂ, ਚਾਯ ਨ ੱਏਯਾਾਂ, ਉਯ, ਸੇਠ)। ਨ ਚ ਏਈ—ਨਸੀਂ ਭ ੱਏਦਾ। ਭਭਯ ਜੁੰਭਭਸ—

ਭਯ ਏੇ ਜੁੰਭਦੇ ਸਨ। ਵਾਯ ਵਾਯ—ਫਾਯ ਫਾਯ, ਭ  ਭ । ੇਭਵ—ੇਵਾ ਏਯ ਏੇ, ਯਨ  ੈਏੇ।  ਐ —ਆਤਭਏ 

ਆਨੁੰਦ। ਤਭਜ—ਭਤਆ ਏੇ। ਫਦ  ਫੀਚਾਭਯ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ। 49।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਾਯੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਾਰਚ ਅਤੇ ਅਨੇਏਾਾਂ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਭਵਚ ਪ ਏੇ 

ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭ ਯੀਦ ਭਨ ੱਐ ਦੀਂ ਾੀਂ ਬਟਏਦ ੇਭਪਯਦ ੇਸਨ। (ਭਜਤਨਾ ਭਚਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਭਸ ਭ ੱਏਦਾ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਭ  ਭ  ਜੁੰਭਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ (ਆਣੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਆਭਦਏ ਭਵਏਾਯ ਭਤਆ ਏੇ ਭਜਨਹਾਾਂ ਨੇ 

ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਸਾਰ ਏਯ ਭਰਆ,  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਭਨ ਭਵਚ ਵਾ ਏੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦੇ ੇ) 

ਦਾ ਦ ੱਐ ਦੂਯ ਸ ਭਆ। 49।  

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਭਨ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਾਿਤਹ ਭਾਨੁ  ॥ ਤਕਲਤਿਖ ਾ ਸਤਬ ਕਟੀਅਤਹ 
ਹਉਭ ਚੁਕ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਕਭਲੁ ਤਿਗਤਸਆ ਸਬੁ ਆਤਭ ਫਰਹਭੁ ਛਾਨੁ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਤਕਰਾ ਧਾਤਰ ਰਬ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਤ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 1419} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨ—ਸੇ ਭਨ! ਭਧਆਇ—ਭਭਭਯਆ ਏਯ। ਾਵਭਸ—ਤੂੁੰ ਸਾਰ ਏਯ ਰਏਂਾ। ਭਾਨ —ਇੱਤ, 

ਆਦਯ। ਭਏਰਭਵਐ—ਾ। ਭਬ—ਾਯੇ। ਏਟੀਅਭਸ—ਏੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਚ ਏੈ—ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  ਯਭ ਭਐ—

 ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ। ਏਭਰ —ਭਸਯਦਾ-ਏਰ ਪ ੱਰ। ਭਵਭਆ—ਭਐ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਬ —ਸਯ ਥਾਾਂ। ਆਤਭ 

ਫਰਸਭ—ਯਫ-ਭਵਆਏ ਸਯੀ। ਛਾਨ —ਛਾਣੂ, ਾਥੀ। ਸਭਯ ਸਭਯ—ਸੇ ਸਯੀ! ਰਬ—ਸੇ ਰਬੂ! ਜਭ—

ਜੀਂ, ਭੈਂ ਜਦਾ ਯਸਾਾਂ। 50।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ (ਭੇਯੇ) ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਭਯਆ ਏਯ (ਭਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ) ਤੂੁੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਸੂਯੀ ਭਵਚ ਆਦਯ ਰਾਤ ਏਯੇਂਾ। (ਭਭਯਨ ਏੀਭਤਆਾਂ ਭਨ ੱਐ ਦੇ) ਾਯ ੇਾ ਫ ਏੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, (ਭਨ 

ਭਵਚੋਂ) ਸਉਭ ੈਅਸੁੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ (ਭਭਯਨ ਏੀਭਤਆਾਂ) ਭਸਯਦਾ-ਏਰ ਪ ੱਰ ਭਐ 

ੈਂਦਾ ਸੈ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਫ-ਭਵਆਏ ਰਬੂ ਸੀ ਾਥੀ ਭਦੱਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ-) ਸੇ ਸਯੀ! ਸੇ ਰਬੂ (ਭੇਯੇ ਉੱਤੇ) ਭਭਸਯ ਏਯ, ਭੈਂ (ਦਾ ਤੇਯਾ) ਨਾਭ ਜਦਾ ਯਸਾਾਂ। 50।  

ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਿੰਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਭਾਇ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸਉ ਜੀਅ ਸਉ 
ਬਾਈ ਲ ਹੁਕਤਭ ਤਪਰਾਉ ॥ ਜਹ ਫਸਾਿਤਹ ਫਸਹ ਬਾਈ ਜਹ ਬਜਤਹ ਤਹ ਜਾਉ ॥ ਿਡੁ ਧਨੁ 
ਹਰੁ ਕ ਨਹੀ ਬਾਈ ਜਿਡੁ ਸਚਾ ਨਾਉ  ॥ ਸਦਾ ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਗਾਿਾਂ ਬਾਈ ਸਦਾ ਸਚ ਕ ਸੰਤਗ 
ਰਹਾਉ ॥ ਨਣੁ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਬਾਈ ਆਣੀ ਤਤ ਕ ਸਾਦ ਆ ਖਾਇ ॥ ਤਤਸ ਕਾ 
ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਬਾਈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਿਤਚ ਿਡੀਆ ਿਤਡਆਈਆ 
ਬਾਈ ਕਰਤਭ ਤਭਲ ਤਾਂ ਾਇ ॥ ਇਤਕ ਹੁਕਭੁ ਭੰਤਨ ਨ ਜਾਣਨੀ ਬਾਈ ਦੂਜ ਬਾਇ ਤਪਰਾਇ ॥ 



ਸੰਗਤਤ ਢਈ ਨਾ ਤਭਲ ਬਾਈ ਫਸਤਣ ਤਭਲ ਨ ਥਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਤਤਨਾ ਭਨਾਇਸੀ ਬਾਈ ਤਜਨਾ 
ਧੁਰ ਕਭਾਇਆ ਨਾਉ ॥ ਤਤਨਹ ਤਿਟਹੁ ਹਉ ਿਾਤਰਆ ਬਾਈ ਤਤਨ ਕਉ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥੫੧॥ 
{ੰਨਾ 1419} 

ਧਨਾਯੀ—ਇਏ ਯਾਣੀ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਨਵੁੰਤੀ—ਧਨ ਵਾਰੀ, ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀ। ਜਾਣੀ—ਭਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਬਾਈ—ਸੇ ਬਾਈ! 

ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਏਭਾਇ—ਏਭਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਉ—ੇੌਂਦੀ ਸੈ, ਬੇਟਾ ਏਯਦੀ ਸੈ, ਸਵਾਰੇ ਏਯਦੀ ਸੈ। ਜੀਅ ਉ—

ਭਜੁੰਦ ਭੇਤ। ਸ ਏਭਭ—ਸ ਏਭ ਭਵਚ। ਰ ਭਪਯਾਉ—ਪੇਯਾ ਰੈਂਦੀ ਸੈ, ਤ ਯਦੀ-ਭਪਯਦੀ ਸੈ, ਜੀਵਨ-ਤਯ ਤ ਯਦੀ 

ਸੈ। ਜਸ—ਭਜੱਥੇ। ਫੈਾਵਭਸ—(ਰਬੂ ਜੀ) ਭਫਠਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਫੈਸ—ਅੀਂ ਜੀਵ ਫੈਠਦੇ ਸਾਾਂ। ਬੇਜਭਸ—(ਰਬੂ ਜੀ) 

ਬੇਜਦੇ ਸਨ। ਤਸ—ਉਥੇ। ਜਾਉ—ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਵਡ —ਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਤਨਾ ਏੀਭਤੀ। ਏ—ਏਈ। ਜੇਵਡ —ਭਜਤਨਾ ਏੀਭਤੀ। ਚਾ ਨਾਉ—ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-

ਨਾਭ ਧਨ। ਾਵਾਾਂ—ਭੈਂ ਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਬਾਈ—ਸੇ ਬਾਈ! ਏੈ ੁੰਭ—ਦੇ ਨਾਰ। ਚੇ ਏੈ ੁੰਭ—ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦ ੇ

ਨਾਰ। ਯਸਾਉ—ਯਸਉ, ਯਸਉਂ, ਭੈਂ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ।  

ੈਨਣ — ਸ਼ਾਏ, ਭਯਾ, (ਰਏ ਯਰਏ ਭਵਚ) ਇੱਤ। ਭਤ—ਇੱਤ। ਭਤ ਏੇ ਾਦ—(ਭਭਰੀ) ਇੱਤ ਦ ੇ

ਆਨੁੰਦ। ਆ—ੇਆ ਸੀ। ਐਾਇ—ਐਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਭਾਣਦਾ ਸੈ। ਭਤ ਏਾ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਏਾ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ 

‘ਭਤ ’ ਦਾ   ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ) ਉ (ਭਨ ੱਐ) ਦਾ। ਭਏਆ ਾਰਾਸੀ—ਏੀਸ ਭਭਤ ਏੀਤੀ ਜਾ? ਭਭਤ ਸ 

ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਫਭਰ ਜਾਇ—ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਦਯਨ ਏਉ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਦਯਨ ਤੋਂ।  

ਵਭਡਆਈਆ— ਣ। ਬਾਈ—ਸੇ ਬਾਈ! ਏਯਭਭ—ਭਭਸਯ ਨਾਰ; ਰਬੂ ਦੀ ਫੌਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਭਭਰੈ—( ਯ)ੂ 

ਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਤਾਾਂ—ਤਦੋਂ। ਾਇ—(ਜਦੋਂ ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ  ਯੂ ਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ) ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸੈ। ਇਭਏ—

(ਰ ‘ਇਏ’ ਤੋਂ ਫਸ -ਵਚਨ) ਏਈ। ਭੁੰਭਨ ਨ ਜਾਣਨੀ—ਭੁੰਨਣਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੂਜ ੈਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ੇ

ਭਆਯ ਭਵਚ। ਭਪਯਾਇ—ਬਟਏ ਬਟਏ ਏੇ। ਢਈ—ਆਯਾ, ਸਾਯਾ। ਫੈਭਣ—ਫੈਠਣ ਰਈ।  

ਨਾਨਏ—ਸੇ ਨਨਾਏ! ਧ ਯ—ੇਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ ਭਰਐ ੇਅਨ ਾਯ। ਏਭਾਇਆ ਨਾਉ—ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ 

ਏੀਤੀ। ਭਵਟਸ —ਤੋਂ। ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ। ਵਾਭਯਆ—ਏ ਯਫਾਨ। ਦ—ਦਾ। ਜਾਉ—ਜਾਉਂ, ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। 51।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਏਈ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ  ਯ ੂਦੀ (ਦੱੀ) ਏਾਯ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਣਾ ਤਨ 

ਆਣਾ ਭਨ ਆਣੀ ਭਜੁੰਦ ਭੇਤ (ਆਣੇ  ਯ ੂਦੇ) ਸਵਾਰੇ ਏਯਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ (ਆਣੇ  ਯ ੂਦੇ) ਸ ਏਭ 

ਭਵਚ ਜੀਵਨ-ਤਯ ਤ ਯਨ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਉ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੂੁੰ ਨਾਭ-ਧਨ ਵਾਰੀ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀ ਭਝਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। (ਸੇ ਬਾਈ! ਜੀਵ ਰਬੂ ਦੇ ਸ ਏਭ ਤੋਂ ਆਏੀ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦੇ) ਭਜਥੇ ਰਬੂ ਜੀ ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਫਠਾਾਂਦ ੇ

ਸਨ, ਉੱਥ ੇਸੀ ਅੀਂ ਫੈਠਦੇ ਸਾਾਂ, ਭਜੱਥੇ ਰਬੂ ਜੀ ਭੈਨੂੁੰ ਬੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਥ ੇਸੀ ਭੈਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (-ਧਨ) ਭਜਤਨਾ ਏੀਭਤੀ ਸੈ, ਇਤਨਾ ਏੀਭਤੀ ਸਯ 

ਏਈ ਧਨ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਦਾ-ਭਥਯ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਦੇ  ਣ ਸੀ ਦਾ ਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ 

ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ ਸੀ ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਭਸਯਦ ੇ ਭਵਚ ਯੱਫੀ)  ਣਾਾਂ (ਯੱਫੀ) ਚੁੰਭਆਈਆਾਂ ਦਾ ਭਨਵਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਉਸ 

ਭਨ ੱਐ ਰਏ ਯਰਏ ਭਵਚ) ਇੱਤ-ਆਦਯ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸੈ। (ਉਸ ਭਨ ੱਐ) ਆਣੀ (ਇ ਭਭਰੀ) ਇੱਤ ਦ ੇ

ਆਨੁੰਦ ਆ ਸੀ ਭਾਣਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਉਸ ਆਨੁੰਦ ਭਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੇ ਜਾ ਏਦ)ੇ। ਸੇ ਬਾਈ! ਉ ਭਨ ੱਐ ਦੀ 



ਭਭਤ (ੂਯ ੇਤਯ ਤੇ) ਏੀਤੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਯਨ ਤੋਂ (ਦਾ) ਦਏੇ ਸ ੁੰਦਾ 

ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਭਵਚ ਵੱਡ ੇ ਣ ਸਨ, (ਜਦੋਂ ਭਏੇ ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਭਭਸਯ ਨਾਰ ( ਯ)ੂ ਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, 

ਤਦੋਂ ਉਸ (ਇਸ  ਣ) ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਯ ਏਈ ਫੁੰਦੇ ( ੇਸਨ ਜ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਭਵਚ ਬਟਏ ਬਟਏ 

ਏੇ ( ਯ ੂਦਾ) ਸ ਏਭ ਭੁੰਨਣਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੇ ਬਾਈ! (ਅਭਜਸੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਾਧ ੁੰਭਤ ਭਵਚ ਆਯਾ ਨਸੀਂ 

ਭਭਰਦਾ, ਾਧ ੁੰਭਤ ਭਵਚ ਫੈਠਣ ਰਈ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਭਭਰਦੀ (ਭਏਉਂਭਏ ਉਸ ਤਾਾਂ ੁੰਭਤ ਵਾਰੇ ਾ ੇਜਾਾਂਦ ੇਸੀ 

ਨਸੀਂ)।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ (ਭਛਰੇ ਏੀਤੇ ਏਯਭਾਾਂ ਦੇ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨ ਾਯ) ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ 

ਨੇ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਸ਼ ਯੂ ਏੀਤੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ (ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ) ਯਾ 

(ਭਭੱਠੀ ਏਯ ਏੇ) ਭਨਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਅਭਜਸੇ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਏ ਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। 51।  

ਸ ਦਾੜੀਆਂ ਸਚੀਆ ਤਜ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗੰਤਨਹ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਸਿਤਨ ਗੁਰੁ ਆਣਾ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਤਦ 
ਰਹੰਤਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਭੁਹ ਸਹਣ ਸਚ ਦਤਰ ਤਦਸੰਤਨਹ ॥੫੨॥ {ੰਨਾ 1419} 

ਨਟ:-  ਭਏੇ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਭੂੁੰਸ ਤੇ ਦਾਹੀ ਇ ੱਰ ਦਾ ਰੱਛਣ ਭੁੰਭਨਆ ਭਆ ਸੈ ਭਏ ਉਸ ਸ ਣ ਇਤਫਾਯ-ਜ ਸ 

ਭਆ ਸੈ, ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਦਾ ਸੱਏਦਾਯ ਸ ਭਆ ਸੈ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ੇ—ਉਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਚੀਆ—ੱਚੀਆਾਂ, ੱਚ-ਭ ੱਚ ਆਦਯ ਦੀਆਾਂ ਸੱਏਦਾਯ। ਭਜ—ਭਜਸ ੇ

ਭਨ ੱਐ। ਅਨਭਦਨ —ਸਯ ਯ, ਸਯ ਵੇਰੇ। ੇਵਭਨ—ਯਨ  ਯਭਸੁੰਦ ੇ ਸਨ। ਅਨਭਦ—ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ। 

ਯਸੁੰਭਨਹਹ—ਭਟਏੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। ਚੈ ਦਭਯ—ਦਾ-ਭਥਯ ਸਯੀ ਦੇ ਦਯ ਤੇ। 52।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ  ਯ ੂਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਭਵਚ ਭਟਏੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਸਯ ਵੇਰੇ ਆਣੇ  ਯ ੂ

ਦੀ ਯਨ  ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਅਤੇ ਸਯ ਵੇਰੇ ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਉਸ ਦਾਹੀਆਾਂ ੱਚ-ਭ ੱਚ ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਦੀਆਾਂ ਸੱਏਦਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਉਸਨਾਾਂ ਸੀ ਭਨ ੱਐਾਾਂ 

ਦੇ) ਇਸ ਭੂੁੰਸ ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਸਣੇ ਭਦੱਦੇ ਸਨ। 52।  

ਭੁਖ ਸਚ ਸਚੁ ਦਾੜੀਆ ਸਚੁ ਫਲਤਹ ਸਚੁ ਕਭਾਤਹ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਭਤਨ ਿਤਸਆ ਸਤਤਗੁਰ ਭਾਂਤਹ 
ਸਭਾਂਤਹ ॥ ਸਚੀ ਰਾਸੀ ਸਚੁ ਧਨੁ ਉਤਭ ਦਿੀ ਾਂਤਹ ॥ ਸਚੁ ਸੁਣਤਹ ਸਚੁ ਭੰਤਨ ਲਤਨ ਸਚੀ ਕਾਰ 
ਕਭਾਤਹ ॥ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਫਸਣਾ ਸਚ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਣੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਚੁ ਨ ਾਈ 
ਭਨਭੁਖ ਬੂਲ ਜਾਂਤਹ ॥੫੩॥ {ੰਨਾ 1419} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭ ਐ—ਭੂੁੰਸ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਚੇ—ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਦੇ ਸੱਏਦਾਯ। ਚ —ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ। 

ਚ  ਏਭਾਭਸ—ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦ ੇਸਨ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਭਾਾਂਭਸ—ਭਵਚ। 

ਭਾਾਂਭਸ—ਰੀਨ ਸ ਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾੀ—ੂੁੰਜੀ, ਯਭਾਇਆ। ਦਵੀ—ਆਤਭਏ ਦਯਜਾ। ਾਾਂਭਸ—ਸਾਰ 

ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਭੁੰਭਨ ਰੈਭਨ—ਭੁੰਨ ਰੈਂਦੇ ਸਨ। ਫੈਣਾ—ਆਦਯ ਦੀ ਥਾਾਂ। ਭਨਭ ਭਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇ

ਤ ਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ। ਬੂਰੇ ਜਾਾਂਭਸ—ਏ ਯਾਸ ੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ। 53।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਭਯਦ ੇਸਨ, ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਦੀ 

ਏਭਾਈ ਏਯਦ ੇਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਭਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸਯ ਵੇਰੇ 

ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਭਜਸ ੇਸਯ ਵੇਰੇ  ਯ ੂ ਭਵਚ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭੂੁੰਸ ੱਚ-ਭ ੱਚ ਤਏਾਯ ਦੇ 



ਸੱਏਦਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਾਹੀਆਾਂ ਆਦਯ ਦੀਆਾਂ ਸੱਏਦਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦ ੇ

ਏਰ ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਯਭਾਇਆ ਧਨ (ਇਏੱਠਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ) ਸੈ, ਉਸ ਭਨ ੱਐ (ਰਏ ਯਰਏ ਭਵਚ) 

ਉੱਚਾ ਆਤਭਏ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ (ਸਯ ਵੇਰੇ) ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ  ਣਦ ੇਸਨ, ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਭਦਏ-ਯਧਾ 

ਨਾਰ ਆਣੇ ਅੁੰਦਯ ਵਾ ਰੈਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਭਯਨ ਦੀ ਏਾਯ ਏਯਦੇ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ ਭਵਚ ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਦੀ ਥਾਾਂ ਭਭਰਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਭਵਚ 

ਸਯ ਵੇਰੇ ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ।  

ਯ, ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਭਭਰਦਾ। ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ 

ਵਾਰੇ ਭਨ ੱਐ (ਯੂਯ ਭੁੰਦੀ ਦੇ) ੍ਰਤ ਯਤ ੇਤੇ  ਯਭਸੁੰਦੇ ਸਨ। 53।  

ਫਾਫੀਹਾ ਤਰਉ ਤਰਉ ਕਰ ਜਲਤਨਤਧ ਰਭ ਤਆਤਰ ॥ ਗੁਰ ਤਭਲ ਸੀਤਲ ਜਲੁ ਾਇਆ ਸਤਬ ਦੂਖ 
ਤਨਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਤਤਸ ਚੁਕ ਸਹਜੁ ਊਜ ਚੁਕ ਕੂਕ ੁਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਾਂਤਤ ਹਇ ਨਾਭੁ 
ਰਖਹੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੫੪॥ {ੰਨਾ 1419} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਫੀਸਾ—ੀਸਾ। ਭਰਉ ਭਰਉ ਏਯ—ੇ‘ਭਰਉ, ਭਰਉ’  ਏਾਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਜਰ ਭਨਭਧ—

ਾਣੀ ਦਾ ੌਾਨਾ, ਫੱਦਰ; ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਨਾਭ-ਜਰ ਦਾ ੌਾਨਾ, ਯਭਾਤਭਾ। ਭਆਭਯ—

ਭਆਯ ਭਵਚ। ੀਤਰ ਜਰ —ਆਤਭਏ ਠੁੰਢ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ। ਭਬ—ਾਯੇ। ਭਨਵਾਯਣਸਾਯ —ਦੂਯ 

ਏਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ। ਭਤ—ਭਤਰਸ, ਭਤਰਸ਼ਨਾ। ਚ ਏੈ—ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਸਜ —ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ। ਏੂਏ 

 ਏਾਯ—(ਭਾਇਆ ਦੀ ੌਾਤਯ) ਦ-ਬੱਜ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਭਆਾਂ। ਉਭਯ—ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ। 54।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਵੇਂ) ੀਸਾ ਫੱਦਰ ਦੇ ਰੇਭ-ਭਆਯ ਭਵਚ (ਵਯਐਾ ਦੀ ਫੂੁੰਦ ਦੀ ੌਾਤਯ) ‘ਭਰਉ, ਭਰਉ’ 

 ਏਾਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੂੁੰਦ ਉ ਨੂੁੰ ਭਭਰਦੀ ਸੈ, ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਭਤਰਸ ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਉ ਦੀ ‘ਏੂਏ 

 ਏਾਯ’ ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ੈ। ਭਤਵੇਂ  ਯ ੂ ਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਰੇਭ-ਭਆਯ ਭਵਚ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ),  ਯ ੂਨੂੁੰ ਭਭਭਰਆਾਂ ਉਸ ਆਤਭਏ ਠੁੰਢ ਵਯਤਾਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ 

ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, (ਉਸ ਨਾਭ-ਜਰ) ਾਯ ੇਦ ੱਐ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਸੈ। (ਇ ਨਾਭ-ਜਰ ਦੀ 

ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ, ਉ ਦੀ) ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ (ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ੈਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, 

(ਭਾਇਆ ਦੀ ੌਾਤਯ ਉ ਦੀ) ਫਯਾਸਟ ੌਤਭ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਭਆਾਂ (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ) ਆਤਭਏ ਠੁੰਢ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਤਾਾਂ ਤੇ, ਸੇ 

ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਸਯਦ ੇਭਵਚ ਵਾਈ ਯੱਐ। 54।  

ਫਾਫੀਹਾ ਤੂੰ ਸਚੁ ਚਉ ਸਚ ਸਉ ਤਲਿ ਲਾਇ ॥ ਫਤਲਆ ਤਰਾ ਥਾਇ ਿ  ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਇ ਅਲਾਇ 
॥ ਸਫਦੁ ਚੀਤਨ ਤਤਖ ਉਤਰ ਭੰਤਨ ਲ ਰਜਾਇ ॥ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾ ਝਤਕ ਿਰਸਦਾ ਫੂੰਦ ਿ ਸਹਤਜ 
ਸੁਬਾਇ ॥ ਜਲ ਹੀ ਤ ਸਬ ਊਜ ਤਫਨੁ ਜਲ ਤਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਲੁ ਤਜਤਨ ੀਆ 
ਤਤਸੁ ਬੂਖ ਨ ਲਾਗ ਆਇ ॥੫੫॥ {ੰਨਾ 1419-1420} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਫੀਸਾ—ਸੇ ੀਸੇ! (ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦੇ ਯੀ!) ਚ —ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਸਭਯ-ਨਾਭ। ਚਉ—ਉਚਾਯ, ਉਚਾਭਯਆ ਏਯ। ਚੇ ਉ—ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਨਾਰ। 

ਭਰਵ ਰਾਇ— ਯਭਤ ਜੀ ਯੱਐ। ਥਾਇ—(ਰ ‘ਥਾਉ’ ਤੋਂ ਅਭਧਏਯਣ ਏਾਯਏ ਇਏ-ਵਚਨ) ਥਾਾਂ ਭਵਚ। 



ਥਾਇ ਵ—ੈਏਫੂਰ ਾ। ਅਰਾਇ—ਅਰਾਭਆ ਏਯ।  ਯਭ ਭਐ ਇ— ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ੈਏੇ। ਚੀਭਨ—

ਛਾਣ ਏੇ, ਾਾਂਝ ਾ ਏੇ। ਭਤਐ—ਭਤਰਸ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ)। ਯਜਾਇ—ਯਾ, ਬਾਣਾ, ਸ ਏਭ। ਚਾਯ ੇਏ ੁੰਡਾਾਂ—

ਚਾਯ ੇਏ ੁੰਡਾਾਂ, ਚਸੀਂ ਾੀਂ, ਸਯ ਥਾਾਂ। ਝਭਏ—ਝ ਏ ਏੇ, ਭਰ ਏੇ। ਸਭਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ।  ਬਾਇ—

ਰੇਭ ਭਵਚ। ਤੇ—ਤੋਂ। ਬ—ਾਯੀ ਰ ਏਾਈ। ਭਜਭਨ—ਭਜ (ਭਨ ੱਐ) ਨੇ। ਭਤ —ਉ (ਭਨ ੱਐ) ਨੂੁੰ। 55।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ੀਸੇ! (ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੁੰ੍ੂ ੁ੍ੰਦ ਦੇ ਯੀ!) ਤੂੁੰ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਭਯਆ ਏਯ, ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ  ਯਭਤ ਜੀ ਯੱਭਐਆ ਏਯ।  ਯ ੂਦੀ ਯਨ  ੈਏੇ 

(ਸਭਯ-ਨਾਭ) ਉਚਾਭਯਆ ਏਯ, (ਤਦੋਂ ਸੀ) ਤੇਯਾ ਭਭਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਉੱਦਭ (ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ ਭਵਚ) ਏਫੂਰ ੈ 

ਏਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ!  ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਏੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਸ ਏਭ ਨੂੁੰ ਬਰਾ ਜਾਣ ਏੇ ਭੁੰਭਨਆ ਏਯ 

(ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੇ ੀਸੇ! ਇਸ ਨਾਭ-ਜਰ) ਾਯੀ ਭਰਸ਼ਟੀ ਭਵਚ ਛਸਫਯ 

ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸੈ (ਯ ਇ ਦੀ) ਫੂੁੰਦ (ਉ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਭੂੁੰਸ ਭਵਚ) ੈਂਦੀ ਸੈ (ਭਜਸਾ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ 

ਸੈ (ਭਜਸਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ)ੇ ਰੇਭ ਭਵਚ (ਰੀਨ) ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਰਬੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਭਯ-ਨਾਭ) ਜਰ ਤੋਂ ਸੀ ਾਯੀ ਭਰਸ਼ਟੀ ੈਦਾ ਸ ੁੰਦੀ ਸੈ (ਤਾਸੀਏਂ ਸਭਯ-ਨਾਭ) ਜਰ ਤੋਂ ਭਫਨਾ 

(ਭਏੇ ਬੀ ਜੀਵ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਭਤਰਸ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦੀ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜ (ਭਨ ੱਐ) ਨੇ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਜਰ ੀ 

ਭਰਆ, ਉ ਨੂੁੰ (ਏਦੇ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬ ੱਐ ਨਸੀਂ ਭਵਆਦੀ। 55।  

ਫਾਫੀਹਾ ਤੂੰ ਸਹਤਜ ਫਤਲ ਸਚ ਸਫਤਦ ਸੁਬਾਇ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਰ ਨਾਤਲ ਹ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ 
ਤਦਖਾਇ ॥ ਆੁ ਛਾਣਤਹ ਰੀਤਭੁ ਤਭਲ ਿੁਠਾ ਛਹਫਰ ਲਾਇ ॥ ਤਝਤਭ ਤਝਤਭ ਅੰਤਭਰਤੁ ਿਰਸਦਾ 
ਤਤਸਨਾ ਬੁਖ ਸਬ ਜਾਇ ॥ ਕੂਕ ੁਕਾਰ ਨ ਹਿਈ ਜਤੀ ਜਤਤ ਤਭਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਿਤਨਹ 
ਸਹਾਗਣੀ ਸਚ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੫੬॥ {ੰਨਾ 1420} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਫੀਸਾ—ਸੇ ੀਸੇ! (ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦੇ ਯੀ!)। ਸਭਜ—

ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ (ਭਟਏ ਏੇ)। ਫਭਰ—(ਸਭਯ-ਨਾਭ) ਜਭਆ ਏਯ। ਚੈ ਫਭਦ—ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੀ 

ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ (ਜ  ਏੇ)।  ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਦੇ) ਭਆਯ ਭਵਚ (ਭਟਏ ਏੇ)। ਬ ਭਏਛ —(ਸਭਯ-

ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸਣ ਵਾਰਾ) ਸਯੇਏ ਆਨੁੰਦ। ਭਤ ਭਯ— ਯ ੂ ਨੇ। ਆ —ਆਣਾ ਆ, ਆਣਾ 

ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ। ਛਾਣਭਸ—(ਭਜਸ ੇਜੀਵ) ਤਾਰਦ ੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇ ਸਨ। ਵ ਠਾ—ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਛਸਫਯ 

ਰਾਇ—ਝੀ ਰਾ ਏੇ। ਭਝਭਭ ਭਝਭਭ—ਸਜ ੇਸਜ,ੇ ਅਡਰ। ਏੂਏ  ਏਾਯ—ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦਾ ਯਰਾ। ਨ 

ਸਵਈ—ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ।  ਭਐ—ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ। ਵਭਨਹਹ—ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਸਾਣੀ—ਬਾਾਾਂ 

ਵਾਰੀਆਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ। ਭਾਇ—ਭਟਏ ਏੇ। ਚੈ ਨਾਭਭ—ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ। 56।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ੀਸੇ! (ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦੇ ਯੀ!) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਭਵਚ (ਭਟਏ 

ਏੇ), ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ (ਜ  ਏੇ), (ਰਬੂ ਦ)ੇ ਭਆਯ ਭਵਚ (ਭਟਏ ਏੇ), ਤੂੁੰ 

(ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ) ਜਭਆ ਏਯ। ਸੇ ੀਸੇ! (ਸਭਯ-ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸਣ ਵਾਰਾ) ਸਯੇਏ ਆਨੁੰਦ ਭਜੂਦ ਸੈ (ਯ 

ਇਸ ਆਨੁੰਦ ਉ ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਰਾਤ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ, ਭਜ ਨੂੁੰ)  ਯ ੂਨੇ (ਇਸ) ਭਵਐਾ ਭਦੱਤਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜਸ ੇਭਨ ੱਐ ਆਣੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨੂੁੰ ਤਾਰਦੇ ਯਭਸੁੰਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਰੀਤਭ-ਰਬੂ ਭਭਰ 

ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ (ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਫੱਦਰ) ਝੀ ਰਾ ਏੇ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਸਜ ੇ

ਸਜ ੇਅਡਰ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਨਾਭ-ਜਰ ਦੀ ਵਯਐਾ ਸ ੁੰਦੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ 

ਦੀ ਾਯੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਾਯੀ ਬ ੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਦਾ ਾਯਾ ਯਰਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਯੋਂ 



ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਜੁੰਦ ਰਬੂ ਦੀ ਜਭਤ ਭਵਚ ਭਭਰੀ ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਦਾ-ਭਥਯ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏੇ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀਆਾਂ ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਭਵਚ 

ਭਟਏੀਆਾਂ ਯਭਸੁੰਦੀਆਾਂ ਸਨ। 56।  

ਧੁਰਹੁ ਖਸਤਭ ਬਤਜਆ ਸਚ ਹੁਕਤਭ ਠਾਇ ॥ ਇੰਦੁ ਿਰਸ ਦਇਆ ਕਤਰ ਗੂੜਹੀ ਛਹਫਰ ਲਾਇ ॥ 
ਫਾਫੀਹ ਤਤਨ ਭਤਨ ਸੁਖੁ ਹਇ ਜਾਂ ਤਤੁ ਫੂੰਦ ਭੁਤਹ ਾਇ ॥ ਅਨੁ ਧਨੁ ਫਹੁਤਾ ਉਜ ਧਰਤੀ ਸਬਾ 
ਾਇ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਲਕੁ ਬਗਤਤ ਕਰ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਸਭਾਇ ॥ ਆ ਸਚਾ ਫਖਤਸ ਲ ਕਤਰ 
ਤਕਰਾ ਕਰ ਰਜਾਇ ॥ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਿਹੁ ਕਾਭਣੀ ਸਚ ਸਫਤਦ ਸਭਾਇ ॥ ਬ ਕਾ ਸਹਜੁ ਸੀਗਾਰੁ 
ਕਤਰਹੁ ਸਤਚ ਰਹਹੁ ਤਲਿ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਭਤਨ ਿਸ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਲ ਛਡਾਇ ॥ ੫੭॥ 
{ੰਨਾ 1420} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧ ਯਸ —(ਆਣੀ) ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ। ਐਭਭ—ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨੇ। ਚੈ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ 

ਵਾਰੇ। ਠਾਇ—ਤਯ ਏੇ, ਬੇਜ ਏੇ (pRÔQwpX`)। ਇੁੰਦ —ਇੁੰਦਯ ਦੇਵਤਾ, ਫੱਦਰ। ਛਸਫਯ ਰਾਇ—ਝੀ 

ਰਾ ਏੇ। ਤਭਨ—ਤਨ ਭਵਚ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਜਾਾਂ—ਜਦੋਂ। ਤਤ —(ਜੀਵਨ-ਤੱਤ) ਸਭਯਨਾਭ। ਭ ਭਸ—ਭੂੁੰਸ 

ਭਵਚ। ਅਨ —ਅੁੰਨ। ਉਜੈ—ੈਦਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। ਾਇ—ਸਾਰ ਏਯਦੀ ਸੈ। ਅਨਭਦਨ —(Anuidnz) ਸਯ 

ਯ, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਏੈ ਫਭਦ—ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ। ਭਾਇ—ਰੀਨ ਸ ਏੇ। ਆੇ—ਆ ਸੀ। ਚਾ—ਦਾ-ਭਥਯ 

ਰਬੂ। ਏਯ ੈਯਜਾਇ—ਆਣਾ ਸ ਏਭ ਵਯਤਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਏਾਭਣੀ—ਸੇ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਬੈ ਏਾ ਸਜ —(ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੇ) ਡਯ-ਅਦਫ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸਈ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ। ੀਾਯ —ਭਸਣਾ। ਭਚ—ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਭਵਚ। ਭਰਵ 

ਰਾਇ— ਯਭਤ ਜ ਏੇ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਸੀ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਰ ਛਡਾਇ—ਰੇਐ ੇਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 57।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰੇ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨੇ ਧ ਯ ਦਯਾਸ ਤੋਂ (ਆਣੇ) ਸ ਏਭ ਅਨ ਾਯ 

(ਸੀ) ਰੇਯ ਏੇ (ਇੁੰਦਯ ਦੇਵਤ ੇਨੂੁੰ,  ਯ ੂਨੂੁੰ ਦਾ) ਬੇਭਜਆ ਸੈ। (ਉ ਦੇ ਸ ਏਭ ਭਵਚ ਸੀ) ਭਭਸਯ ਏਯ ਏੇ ਫੱਦਰ (-

 ਯ)ੂ ਡੂੁੰੀ ਝੀ ਰਾ ਏੇ ਵਯਐਾ ਏਯਦਾ ਸੈ। ਜਦੋਂ ੀਸਾ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦਾ ਯੀਆ) 

ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ (ਆਣੇ) ਭੂੁੰਸ ਭਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਉ ਦੇ ਤਨ ਭਵਚ ਆਨੁੰਦ ੈਦਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। (ਭਜਵੇਂ ਵਯਐਾ ਨਾਰ) 

ਧਯਤੀ ਸਯੀਆਵਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, (ਉ ਭਵਚ) ਫਸ ਤ ਅੁੰਨ ੈਦਾ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ (ਭਜਵੇਂ)  ਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਭਵਚ ਰੀਨ ਸ 

ਏੇ ਜਤ ਸਯ ਵੇਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ 

( ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਈ ਰ ਏਾਈ ਉਤੇ) ਫੌਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸੈ, ਭਭਸਯ ਏਯ ਏੇ ਆਣਾ ਸ ਏਭ ਵਯਤਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਦਾ-ਭਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਭਭਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਭਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ  ਣ 

ਾਇਆ ਏਯ, (ਰਬੂ ਦੇ) ਡਯ-ਅਦਫ ਤੋਂ ੈਦਾ ਸਈ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਨੂੁੰ (ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਭੁੰਾਯ 

ਫਣਾਈ ਯੱਐ, ਦਾ-ਭਥਯ ਸਯੀ ਭਵਚ  ਯਭਤ ਜ ਏੇ ਭਟਏੀ ਭਯਸਾ ਏਯ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ ਸਭਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਭਟਭਏਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਨੂੁੰ ਦਯਾਸ ਭਵਚ ਰੇਐ ੇਤੋਂ 

ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। 57।  

ਫਾਫੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜ ਤਪਰਤਹ ਊਤਡ ਚੜਤਹ ਆਕਾਤਸ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਜਲੁ ਾਈ 
ਚੂਕ ਬੂਖ ਤਆਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕ ਾਤਸ ॥ ਤਿਣੁ ਫਤਲਆ ਸਬੁ 
ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਕਸੁ ਆਗ ਕੀਚ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਨਾਨਕ ਘਤਟ ਘਤਟ ਕ ਿਰਤਦਾ ਸਫਤਦ ਕਰ 
ਰਗਾਸ ॥੫੮॥ {ੰਨਾ 1420} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਫੀਸਾ—ਸੇ ੀਸ!ੇ (ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦੇ ਯੀ!) ਭਪਯਭਸ—ਤੂੁੰ 

ਭਪਯਦਾ ਯਸੇਂ। ਊਭਡ—ਉੱਡ ਏੇ। ਆਏਾਭ—ਆਏਾਸ਼ ਭਵਚ। ਭਤ ਭਯ ਭਭਭਰ—ਜੇ  ਯ ੂ ਭਭਰ ,  ਯ ੂ

ਭਭਭਰਆਾਂ ਸੀ। ਾਈ—ਭਭਰਦਾ ਸੈ। ਚੂਏੈ—ਭ ੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਜੀਉ—ਭਜੁੰਦ। ਭੁੰਡ —ਯੀਯ। ਭਤ ਏਾ—

(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਏਾ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ ‘ਭਤ ’ ਦਾ    ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ)। ਭਤ ਏੈ—(ੁੰਫੁੰਧਏ ‘ਏੈ’ ਦੇ ਏਾਯਨ ਰ 

‘ਭਤ ’ ਦਾ  ੍ ਉੱਡ ਭਆ ਸੈ)। ਭਵਣ  ਫਭਰਆ—ਭਵਣ  ਫਭਰਆਾਂ। ਏੀਚ—ੈਏੀਤੀ ਜਾ। ਭਟ ਭਟ—ਸਯੇਏ 

ਯੀਯ ਭਵਚ। ਏ—ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ। ਫਭਦ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਯਾ—(ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ) 

ਚਾਨਣ। 58।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਨਾਭ-ਫੂੁੰਦ ਦੇ ਯੀ! ( ਯ ੂਨੂੁੰ ਛੱਡ ਏੇ) ਤੂੁੰ (ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ ਆਭਦਏ 

ਦੀ ੌਾਤਯ) ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਉਤੇ ਯਟਨ ਏਯਦਾ ਭਪਯੇਂ, ਜੇ ਤੂੁੰ (ਭਾਨਏ ਸ਼ਏਤੀਆਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ) ਉੱਡ ਏੇ 

ਆਏਾਸ਼ ਭਵਚ ਬੀ ਜਾ ਸ ੁੰਚੇਂ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤਰਸ਼ਨਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬ ੱਐ ਨਸੀਂ ਭਭਟਦੀ। ਨਾਭ-

ਜਰ ਨਾਰ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬ ੱਐ ਭਤਰਸ ਭਭਟਦੀ ਸੈ (ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਭ-) ਜਰ  ਯ ੂਭਭਭਰਆਾਂ (ਸੀ) ਰਾਤ ਸ ੁੰਦਾ 

ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਭਜੁੰਦ ਇਸ ਯੀਯ ਬ ਏ ਝ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦਾ ਸੀ ਭਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸੈ, ਸਯੇਏ ਦਾਭਤ ਉ ਦ ੇ

ਸੀ ਵੱ ਭਵਚ ਸੈ। (ਜੀਵਾਾਂ ਦ)ੇ ਫਰਣ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਸੀ (ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਦੀ) ਸਯੇਏ ਰ ਉਸ ਜਾਣਦਾ ਸੈ, (ਉ ਨੂੁੰ ਛੱਡ 

ਏੇ) ਸਯ ਭਏ ਅੱੇ ਅਯਦਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ? ਸੇ ਨਨਾਏ? ਸਯੇਏ ਯੀਯ ਭਵਚ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ 

ਭਜੂਦ ਸੈ, ( ਯ ੂਦੇ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸਯੇਏ ਜੀਵ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ (ਉਸ ਆ ਸੀ) 

ਏਯਦਾ ਸੈ। 58।  

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ਫਸੰਤੁ ਹ ਤਜ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਿ ਸਭਾਇ ॥ ਹਤਰ ਿੁਠਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਬੁ ਰਪੜ ਸਬੁ ਜਗੁ 
ਹਰੀਆਿਲੁ ਹਇ ॥੫੯॥ ਸਫਦ ਸਦਾ ਫਸੰਤੁ ਹ ਤਜਤੁ ਤਨੁ ਭਨੁ ਹਤਰਆ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ 
ਿੀਸਰ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥੬੦॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨਾ ਫਸੰਤੁ ਹ ਤਜਨਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਿਤਸਆ ਭਤਨ 
ਸਇ ॥ ਹਤਰ ਿੁਠ ਭਨੁ ਤਨੁ ਰਪੜ ਸਬੁ ਜਗੁ ਹਤਰਆ ਹਇ ॥੬੧॥ {ੰਨਾ 1420} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਤ—ੈਉ (ਭਨ ੱਐ) ਨੂੁੰ ਸੀ। ਫੁੰਤ —ਭਐਾਉ ਦੀ ਯ ੱਤ। ਭਜ—ਭਜਸਾ (ਭਨ ੱਐ)। ੇਵ—ਯਨ 

ੈ ਏੇ। ਭਾਇ—(ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ) ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਵ ਠਾ—ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਯਪੇ—ਭਐ ੈਂਦਾ ਸੈ। 

ਸਯੀਆਵਰ —ਸਯਾ-ਬਯਾ। 59।  

ਫਦੇ— ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਜਤ —ਭਜ (ਫੁੰਤ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਜਭਨ—ਭਜ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਭਭਯਆ—

ੈਦਾ ਏੀਤਾ ਸੈ। ਬ  ਏਇ—ਸਯੇਏ ਜੀਵ। 60।  

 ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਇ—ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ। ਸਭਯ ਵ ਠੈ—ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ 

ਵੱਦਾ ਸੈ। ਯਪ—ੈਭਐ ੈਂਦਾ ਸੈ। 61।  

ਅਯਥ:-  (ਭਜਵੇਂ ਫੁੰਤ ਯ ੱਤ ਆਉਣ ਤੇ (ਾਯਾ ਜਤ ਸਯਾ-ਬਯਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਭਤਵੇਂ) ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜਸਾ ਭਨ ੱਐ 

 ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ (ਸਭਯ-ਨਾਭ ਭਵਚ) ਰੀਨ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਭਐਾਉ ਦੀ ਯ ੱਤ ਫਣੀ 

ਯਭਸੁੰਦੀ ਸੈ (ਜਦੋਂ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਤਨ ਉ ਦਾ ਭਨ (ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ 

ਨਾਰ) ਭਐ ੈਂਦਾ ਸੈ। 59।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ ਸਯੇਏ ਜੀਵ ੈਦਾ ਏੀਤਾ ਸੈ (ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਨੂੁੰ ਉ ਦਾ) ਨਾਭ ( ਯ ੂਦ)ੇ ਸ਼ਫਦ 



ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਏਦ)ੇ ਨਸੀਂ ਬ ੱਰਦਾ, ਉ ਦੇ ਅੁੰਦਯ ਦਾ ਰਈ (ਅਭਜਸੀ) ਭਐਾਉ ਦੀ ਯ ੱਤ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਭਜ ਦੀ 

ਫਯਏਭਤ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਭਨ ਆਨੁੰਦ-ਬਯੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। 60।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਭਵਚ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੇ

ਅੁੰਦਯ ਆਤਭਏ ਭਐਾਉ ਦਾ ਭਾ ਫਭਣਆ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਜਵੇਂ ਫੁੰਤ ਯ ੱਤੇ) ਾਯਾ ਜਤ ਸਯਾ-ਬਯਾ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਭਤਵੇਂ, ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਦੇ ਅੁੰਦਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ (ਉ ਦਾ) ਭਨ (ਉ ਦਾ) ਤਨ ਭਐ 

ੈਂਦਾ ਸੈ। 61।  

ਿਡੜ ਝਾਤਲ ਝਲੁੰਬਲ ਨਾਿੜਾ ਲਈ ਤਕਸੁ ॥ ਨਾਉ ਲਈ ਰਭਸਰ ਬੰਨਣ ਘੜਣ ਸਭਰਥੁ 
॥੬੨॥ ਹਰਹਟ ਬੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਹ ਫਲਤਹ ਬਲੀ ਫਾਤਣ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਹਦੂਤਰ ਹ ਤਕਆ ਉਚੀ 
ਕਰਤਹ ੁਕਾਰ ॥ ਤਜਤਨ ਜਗਤੁ ਉਾਇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ਤਤਸ ਤਿਟਹੁ ਕੁਰਫਾਣੁ  ॥ ਆੁ ਛਡਤਹ 
ਤਾਂ ਸਹੁ ਤਭਲ ਸਚਾ ਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਭ ਤਪਕਾ ਫਲਣਾ ਫੁਤਝ ਨ ਸਕਾ ਕਾਰ ॥ ਿਣੁ ਤਤਰਣੁ 
ਤਤਰਬਿਣੁ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦਾ ਅਨਤਦਨੁ ਸਦਾ ਤਿਹਾਣ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ਨ ਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ 
ਥਕ ਿੀਚਾਰ ॥ ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾਂ ਆ ਲਤਹ ਸਿਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨਹੀ 
ਤਧਆਇਆ ਆ ਸ ਰਿਾਣੁ ॥੬੩॥ {ੰਨਾ 1420} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਝਾਭਰ—ਝਾਰਾਾਂੇ। ਵਡ ੈ ਝਾਭਰ—ਫ ੇ ਵੇਯ ਵੇਰੇ, ਫਸ ਤ ਵੇਯੇ। ਝਰ ੁੰਬਰੈ— ਭ ੇ। 

ਨਾਵਾ—ਸਣਾ ਨਾਭ। ਭਏ  ਨਾਵਾ—ਭਏ ਦਾ ਸਣਾ ਨਾਭ? ਯਭੇਯੈ ਨਾਉ—ਯਭੇਯ ਦਾ ਨਾਭ। 

ਭਯਥ —ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ। 62।  

ਸਯਸਟ—ਸਰਟ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਏਯਭਸ—ਏਯਦ ੇਸਨ (ਫਸ -ਵਚਨ)। ਫਰਭਸ—ਫਰਦੇ ਸਨ। ਬਰੀ ਫਾਭਣ—

ਭਭੱਠੀ ਫਰੀ। ਸਦੂਭਯ—ਸਾਯ-ਨਾਯ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਾਯ। ਏਯਭਸ—ਤੂੁੰ ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਭਏਆ—ਏਾਸਦੇ ਰਈ। 

ਭਜਭਨ—ਭਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ। ਭਜਭਨ ਸਭਯ—ਭਜ ਸਯੀ ਨੇ। ਯੁੰ —ਤਭਾਸ਼ਾ। ਭਵਟਸ —ਤੋਂ। ਆ —ਆਾ-

ਬਾਵ। ਛਡਭਸ—ਜੇ ਤੂੁੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ। ਸ —ਸ਼ਸ , ਐਭ-ਰਬੂ। ਚਾ—ਅਟੱਰ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ। ਭਪਏਾ—ਫੇ-

 ਆਦਾ। ਫ ਭਝ ਨ ਏਾ—ਫ ਭਝ ਨ ੱਏਾਾਂ। ਏਾਯ—(ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਭਭਰਾ ਏਣ ਵਾਰਾ) ਏਯਤੱਫ। ਵਣ —

ਜੁੰਰ। ਭਤਰਣ —ਤੀਰਾ, ਾਸ। ਭਤਰਬਵਣ —ਾਯਾ ਜਤ। ਅਨਭਦਨ —ਸਯ ਯ, ਸਯੇਏ ਭਦਸਾਾ। ਭਵਸਾਣ—

ਫੀਤਦਾ ਸੈ। ਏਭਯ—ਏਯ ਏੇ। ਏਭਯ ਏਭਯ ਵੀਚਾਯ—(ਸਯ ਸਯ) ਭਵਚਾਯਾਾਂ ਏਯ ਏਯ ਏੇ। ਨਦਭਯ—ਭਭਸਯ ਦੀ 

ਭਨਾਸ। ਏਯਭਸ—(ਸੇ ਰਬੂ!) ਤੂੁੰ ਏਯੇਂ। ਆੇ—ਆ ਸੀ।  ਯਭ ਭਐ— ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ। ੇ—ਉਸ (ਫਸ -

ਵਚਨ)। ਯਵਾਣ —ਏਫੂਰ। 62।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ  ਵਐਤੇ  ਭ ੇ (ਵੇਰੇ ਉੱਠ ਏੇ) ਭਏ ਦਾ ਸਣਾ ਨਾਭ ਰੈਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ? ਉ ਯਭੇਯ 

ਦਾ ਨਾਭ ਰੈਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ) ੈਦਾ ਏਯਨ ਤੇ ਨਾ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਸੈ। 62।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਤਾਾਂ ਦਾ ਤੇਯ ੇਨਾਰ ਵੱਦਾ ਸੈ (ਉ ਅੁੰਦਯ-ਵੱਦੇ ਨੂੁੰ ਬ ਰਾ ਏੇ ਫਾਸਯ ਰਏ-ਭਵਐਾਵ ੇ

ਰਈ) ਤੂੁੰ ਭਏਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ  ਏਾਯਦਾ ਸੈਂ? (ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਤਾਾਂ) ਸਰਟ ਬੀ (ਚੱਰਦੇ ਐੂਸ ਬੀ ਆਵਾ ਏੱਢਦੇ ਇਉਂ 

ਜਾਦੇ ਸਨ ਭਏ) ‘ਤੂੁੰ ਤੂੁੰ’ ਏਯ ਯਸੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਭੱਠੀ  ਯ ਭਵਚ ਆਵਾ ਏੱਢਦੇ ਸਨ (ਯ ਉਸ ਬਤੀ ਤਾਾਂ ਨਸੀਂ 

ਏਯ ਯਸੇ)।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭਜ ਸਯੀ ਨੇ ਇਸ ਜਤ ੈਦਾ ਏਯ ਏੇ ਇਸ ਐੇਰ-ਤਭਾਸ਼ਾ ਫਣਾਇਆ ਸੈ, ਉ ਤੋਂ ਦਏੇ ਸਇਆ 

ਏਯ। ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਭਵਚਾਯ ਇਸ ਸੈ ਭਏ ਜੇ ਤੂੁੰ (ਆਣੇ ਅੁੰਦਯੋਂ) ਆਾ ਬਾਵ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਾ, ਤਾਾਂ 



ਤੈਨੂੁੰ ਯਭਾਤਭਾ ਭਭਰ ਾ।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਸਉਭ ੈਅਸੁੰਏਾਯ ਦੇ ਆਯੇ (‘ਤੂੁੰ ਤੂੁੰ’) ਫਰਦਾ (ਬੀ) ਫੇ- ਆਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ (ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸ ਰਾਯਾ ੈਦਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)। (ਜੇ ਭੈਂ ਦਾ ਸਉਭੈ ਦੇ ਆਯੇ ਸੀ ‘ਤੂੁੰ ਤੂੁੰ’ ਫਰਦਾ ਯਸਾਾਂ, ਤਾਾਂ) ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਨਾਰ ਭਭਰ ਏਣ ਵਾਰਾ) ਏਯਤੱਫ ਭਝ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਸੇ ਰਬੂ! ਜੁੰਰ, (ਜੁੰਰ ਦਾ) ਾਸ, ਾਯਾ ਜਤ ਤੈਨੂੁੰ ਸੀ ਭਭਯ ਭਯਸਾ ਸੈ। ਸਯੇਏ ਭਦਸਾਾ ਦਾ ਾਯਾ ਭਾ 

(ਤੇਯੀ ਸੀ ਮਾਦ ਭਵਚ) ਫੀਤ ਭਯਸਾ ਸੈ। ਯ (ਅਨੇਏਾਾਂ ਸੀ ੁੰਭਡਤ ਰਏ) ਚਾਾਂ ਭਵਚਾਯਾਾਂ ਏਯ ਏੇ ਥੱਏਦੇ ਆ ਯਸੇ 

ਸਨ,  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਣ ਤੋਂ ਭਫਨਾ ਭਏੇ ਨੇ ਤੇਯਾ ਭਭਰਾ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੁੰ ਭਭਸਯ ਦੀ ਭਨਾਸ ਏਯੇਂ, 

ਤਾਾਂ ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ) ਸਣੇ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈ ਏੇ ਭਜਨਹਾਾਂ ਭਨ ੱਐਾਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਭਭਯਆ ਸੈ, ਜਤ ਭਵਚ ਉਸੀ ਜੁੰਭੇ (ਰਬੂ ਦੀ 

ਸੂਯੀ ਭਵਚ) ਏਫੂਰ ਸ ੁੰਦ ੇਸਨ। 63।  

ਜਗੁ ਨ ਬਗਿੀ ਕੜੀ ਜਗੁ ਨ ਭਲ ਿਤਸ ॥ ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਫਤਠਆ ਜਗੁ ਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕ 
ਉਦਤਸ ॥੬੪॥ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾ ਜ ਬਿਤਹ ਫਦ ੜਤਹ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਬਟ ਹਤਰ ਭਤਨ 
ਿਸ ਾਿਤਹ ਭਖ ਦੁਆਰ ॥੬੫॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਿਰਤ ਖਸਭ ਕਾ ਭਤਤ ਬਿੀ ਤਪਰਤਹ ਚਲ ਤਚਤ ॥ 
ਭਨਭੁਖ ਸਉ ਕਤਰ ਦਸਤੀ ਸੁਖ ਤਕ ੁਛਤਹ ਤਭਤ ॥ ਗੁਰਭੁਖ ਸਉ ਕਤਰ ਦਸਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਸਉ 
ਲਾਇ ਤਚਤੁ ॥ ਜੰਭਣ ਭਰਣ ਕਾ ਭੂਲੁ ਕਟੀ ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਹਿੀ ਤਭਤ ॥ ੬੬॥ ਬੁਤਲਆਂ ਆਤ 
ਸਭਝਾਇਸੀ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਫਾਹਰੀ ਕਰਣ ਲਾਹ ਕਰ ॥ ੬੭॥ {ੰਨਾ 
1421} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜ —(ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) ਭਭਰਾ। ਬਵੀ ਏੀ—ਬਵੀਂ ਏੀਂ, ੇਯੂ ਯੁੰ ਦ ੇ

ਏੱਭਆਾਂ ਨਾਰ। ਵੇਭ—ਵੇਭ ਨਾਰ, ਭਸਯਾਵ ੇਨਾਰ। ਭਯ—ਯ ਭਵਚ, ਭਰਸਤ ਭਵਚ। ਾਈ—ਰਾਤ 

ਏਯ ਰਈਦਾ ਸੈ। ਏੈ ਉਦੇਭ—ਦੇ ਉਦੇ ਨਾਰ। 64।  

ਚਾਯ ੇਏ ੁੰਡਾ—ਚਸੀਂ ਾੀਂ। ਬਵਭਸ—ਬਵਭਸਾਂ, ਤੂੁੰ ਬੌਂਦਾ ਭਪਯੇਂ। ਭਸ—ਤੂੁੰ ਹਦਾ ਯਸੇਂ, ਭਸਾਂ। ਾਚਾ—ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਬੇਟ—ੈਭਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਵੈ—ਆ ਵੱਦਾ ਸੈ। ਾਵਭਸ—

ਾਵਭਸਾਂ, ਤੂੁੰ ਰਾਤ ਏਯ ਰਏਂਾ। ਭਐ ਦ ਆਯ—ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਦਾ ਯਤਾ। 65।  

ਨਾਨਏ—ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਯਤੈ—ਵਯਤ ਭਯਸਾ ਸੈ, ਚੱਰ ਭਯਸਾ ਸੈ। ਬਵੀ—ਉਰਟੀ ਸਈ ਸੈ, ਉਰਟੇ ਯਤ ੇਈ 

ਸਈ ਸੈ। ਭਪਯਭਸ—ਤੂੁੰ ਭਪਯਦਾ ਸੈਂ। ਚਰਭਚਤ—ਚੁੰਚਰਭਚਤ ਸ ਏੇ। ਭਨਭ ਐ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭੱਛ ੇਤ ਯਨ 

ਵਾਰਾ ਭਨ ੱਐ। ਉ—ਭਉਂ ਨਾਰ। ਏਭਯ—ਏਯ ਏੇ, ਫਣਾ ਏੇ। ਭਏ—ਭਏਸ?ੇ ਭਭਤ—ਸੇ ਭਭੱਤਯ! ਏਭਯ 

ਦਤੀ—ਦਤੀ ੈਦਾ ਏਯ। ਰਾਇ ਭਚਤ —ਭਚੱਤ ਜੀ ਯੱਐ। ਭੂਰ —ਭ ੱਢ, ਜਹ। ਏਟੀ—ਵੱਭਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। 

ਭਭਤ—ਸੇ ਭਭੱਤਯ। 66।  

ਭਝਾਇੀ—ੂਝ ਫੌਸ਼ੇਾ। ਜਾ ਏਉ—ਭਜ (ਭਨ ੱਐ) ਉਤੇ। ਨਦਭਯ—ਭਭਸਯ ਦੀ ਭਨਾਸ। ਨਦਯੀ 

ਫਾਸਯੀ—ਭਭਸਯ ਦੀ ਭਨਾਸ ਤੋਂ ਭਵਯਵਾ ਯਭਸ ਏੇ। ਏਯਣ ਰਾਸ—(k{xw pRlwp) ਏਯਣ—ਏਯ ਣਾ, 

ਤਯ। ਰਾਸ—ਰਰਾ, ਫਰ। ਏਯਣ ਰਾਸ—ਤਯ-ਬਯੇ ਫਰ, ਏੀਯਨੇ। 67।  

ਅਯਥ:-  ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਰਸਤ ਭਤਆ ਏੇ) ੇਯੂ ਯੁੰ ਦੇ ਏੱਭਆਾਂ ਨਾਰ ਜਾਾਂ ਭੈਰੇ ਭਸਯਾਵ ੇ ਨਾਰ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਭਭਰਾ ਨਸੀਂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ। ਯ, ਸਾਾਂ, ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਰਸਤ ਭਵਚ 



ਯਭਸੁੰਭਦਆਾਂ ਸੀ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) ਭਭਰਾ ਸ ਏਦਾ ਸੈ। 64।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਭਰਸਤ ਛੱਡ ਏੇ) ਜੇ ਤੂੁੰ (ਧਯਤੀ ਤੇ) ਚਸੀਂ ਾੀਂ ਤ ਭਯਆ ਭਪਯੇਂ, ਤੇ, ਜੇ ਤੂੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵੇਦ (ਆਭਦਏ 

ਧਯਭ- ਤਏ) ਹਦਾ ਯਸੇਂ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਦਾ ਯਤਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਏਦਾ)। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—

ਸੇ ਬਾਈ!) ਤੂੁੰ ਭਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੌਰਾੀ ਦਾ ਦਯਵਾਾ (ਤਦੋਂ) ਰੱਬ ਰਏਂਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਭਸਣ ਵਾਰਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਤੈਨੂੁੰ ਭਭਰ ਾ, ਜਦੋਂ ਸਯੀ (ਤੇਯ)ੇ ਭਨ ਭਵਚ ਆ ਵੱੇਾ। 65।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸੇ ਬਾਈ! ਤੇਯ ੇਬੀ ਏੀਸ ਵੱ? ਾਯ ੇੁੰਾਯ ਭਵਚ) ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਦਾ ਸ ਏਭ ਚੱਰ ਭਯਸਾ ਸੈ 

(ਉ ਸ ਏਭ ਭਵਚ ਸੀ) ਤੇਯੀ ਭਭਤ ਉਰਟੇ ਯਾਸ ਈ ਸਈ ਸੈ, ਤੇ ਤੂੁੰ ਚੁੰਚਰ-ਭਚੱਤ ਸ ਏੇ (ਧਯਤੀ ਉਤੇ) ਭਵਚਯ 

ਭਯਸਾ ਸੈਂ। ਯ, ਸੇ ਭਭੱਤਯ! (ਇਸ ਤਾਾਂ ਦੱ ਭਏ) ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਭਛ ੇਤ ਯਨ ਵਾਭਰਆਾਂ ਨਾਰ ਦਤੀ ਾ ਏੇ ਤੂੁੰ 

ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਦੀ ਆ ਭਏਵੇਂ ਏਯ ਏਦਾ ਸੈਂ? ਸੇ ਬਾਈ  ਯ ੂਦੇ ਨਭ ਐ ਯਭਸਣ ਵਾਭਰਆਾਂ ਨਾਰ ਭਭਤਰਤਾ 

ਫਣਾ,  ਯ ੂ(ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ) ਨਾਰ ਭਚੱਤ ਜੀ ਯੱਐ। (ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਜਦੋਂ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ੇ ਦੀ ਜਹ  ਵੱਢੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, 

ਤਦੋਂ ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਰਾਤ ਸ ੁੰਦਾ ਸੈ। 66।  

ਸੇ ਬਾਈ! ਭੁੰਦੀ ਦੇ ੍ਰਤ ਯਤ ੇਉੱਤੇ  ਸ ਬੀ ਭਜ ਭਨ ੱਐ ਉਤੇ (ਯਭਾਤਭਾ) ਭਭਸਯ ਦੀ ਭਨਾਸ 

ਏਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂੁੰ ਆ (ਸੀ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਭਝ ਫੌਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਭਸਯ 

ਦੀ ਭਨਾਸ ਤੋਂ ਵਾਾਂਭਜਆ ਸਇਆ ਭਨ ੱਐ (ਦਾ) ਏੀਯਨੇ ਸੀ ਏਯਦਾ ਯਭਸੁੰਦਾ ਸੈ। 67।  

 


