
ਸਰਕ ਭਹਰਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਯ ਰਸਾਤਿ ॥ ਯਿ ਸਈ ਤਜ ਭੁਖੁ ਨ ਭੜੰਤਨਿ ਤਜਨਿੀ ਤਸਞਾਿਾ ਸਾਈ 
॥ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਿ ਕਚ ਤਫਯਹੀ ਤਜਨਿਾ ਕਾਤਯ ਨ ਆਈ ॥੧॥ ਧਣੀ ਤਵਹੂਣਾ ਾਟ ਟੰਫਯ ਬਾਹੀ 
ਸਿੀ ਜਾਰ ॥ ਧੂੜੀ ਤਵਤਚ ਰੁਡੰਿੜੀ ਸਹਾਂ ਨਾਨਕ ਿ ਸਹ ਨਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਤੇ—ਯੱਤ,ੇ (ਰੇਭ-ਯੰਗ ਵਿਚ) ਯੰਗ ੇਹਏ। ਸਈ—ਉਹ (ਭਨ ੱਖ) ਹੀ (ਫਹ -ਿਚਨ)। ਵਜ—ਵਜਹੜ ੇ

(ਭਨ ੱਖ)। ਵਜਨੀ—ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਵਸਞਹਤਹ—ਡ ੰਘੀ ਸਹਾਂਝ ਹਈ ਹਈ ਹੈ। ਸਹਈ—ਸਹਈਂ, ਖਸਭ-ਰਬ । ਝਵੜ ਝਵੜ 

ਿਦ—ੇਭ ੜ ਭ ੜ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਕਚ ੇ ਵਫਯਹੀ—ਕਭਜ਼ਯ ਰੀਤ ਿਹਰੇ। ਕਹਵਯ—ਕਹਯੀ, ਭ ਆਵਕ (ਿੇਖ, ‘ਗ ਯ 

ਕੀ ਭਵਤ ਜੀਇ ਆਈ ਕਹਵਯ’—ੰਨਹ 220)।1।  

ਧਣੀ—ਭਹਰਕ-ਰਬ । ਵਿਹ ਣਹ—ਵਫਨਹ। ਹਟ—ਯੇਸ਼ਭ। ਟੰਫਯ—ਟ-ਅੰਫਯ, ੱਟ ਦੇ ਕੱੜੇ। ਬਹਵਹ—ਅੱਗ। 

ਸੇਤੀ—ਨਹਰ। ਬਹਹੀ ਸੇਤੀ—ਅੱਗ ਨਹਰ। ਜਹਰੇ—ਸਹੜ ਵਦੱਤੇ ਹਨ। ਰ ਡੰਦੜੀ—ਰੇਟਦੀ। ਸਹਹਾਂ—ਭੈਂ ਸਹਣੀ 

ਰੱਗਦੀ ਹਹਾਂ। ਨਹਨਕ—ਹੇ ਨਹਨਕ! ਸਹ ਨਹਰੇ—ਖਸਭ ਨਹਰ। ਤੈ ਨਹਰੇ—ਤੇਯ ੇਨਹਰ। ਤੈ ਸਹ ਨਹਰੇ—ਹੇ ਖਸਭ! 

ਤੇਯ ੇਨਹਰ।2।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਉਹ ਭਨ ੱਖ ਹੀ (ਰੇਭ ਯੰਗ ਵਿਚ) ਯੰਗ ੇਹਏ ਹਨ, ਵਜਹੜ ੇ(ਖਸਭ-ਰਬ  ਦੀ ਮਹਦ ਿਰੋਂ  ਕਦੇ ਬੀ) 

ਭ ੰਹ ਨਹੀਂ ਭੜਦੇ (ਕਦੇ ਬੀ ਰਬ  ਦੀ ਮਹਦ ਨਹੀਂ ਬ ਰਹਾਂਦ)ੇ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਭ-ਰਬ  ਨਹਰ ਡ ੰਘੀ ਸਹਾਂਝ ਹਈ ਹਈ ਹੈ। 

ਯ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨ ੰ (ਰੇਭ ਦੀ ਦਿਹਈ) ਭ ਆਵਕ ਨਹੀਂ ਫੈਠਦੀ (ਠੀਕ ਅਸਯ ਨਹੀਂ ਕਯਦੀ,) ਉਹ ਕਭਜ਼ਯ ਰੇਭ ਿਹਰੇ 

ਭਨ ੱਖ (ਰਬ  ਚਯਨਹਾਂ ਨਹਰੋਂ  ਇਉਂ) ਭ ੜ ਭ ੜ ਟ ੱਟਦੇ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਕਭਜ਼ਯ ਕੱਚੇ ਪਰ ਟਹਹਣੀ ਨਹਰੋਂ)।1।  

ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਬਹਈ!) (ਭੈਂ ਤਹਾਂ ਉਹ) ਯੇਸ਼ਭੀ ਕੜੇ (ਬੀ) ਅੱਗ ਨਹਰ ਸਹੜ ਵਦੱਤੇ ਹਨ (ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਯਨ 

ਜੀਿਨ) ਖਸਭ-ਰਬ  (ਦੀ ਮਹਦ) ਤੋਂ ਿਹਾਂਵਜਆ ਹੀ ਯਹੇ। ਹੇ ਖਸਭ-ਰਬ ! ਤੇਯ ੇਨਹਰ (ਤੇਯ ੇਚਯਨਹਾਂ ਵਿਚ ਯਵਹ ਕੇ) ਭੈਂ 

ਘੱਟੇ-ਵਭੱਟੀ ਵਿਚ ਵਰਫੜੀ ਹਈ ਬੀ (ਆਣੇ ਆ ਨ ੰ) ਸਹਣੀ ਰੱਗਦੀ ਹਹਾਂ।2।  

ਗੁਯ ਕ ਸਫਤਿ ਅਯਾਧੀਐ ਨਾਤਭ ਯੰਤਗ ਫਯਾਗੁ ॥ ਜੀਿ ੰਚ ਫਯਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸਪਰ ਭਾਯੂ ਇਹੁ 
ਯਾਗੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕੈ ਸਫਵਦ—ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਹਹੀਂ। ਅਯਹਧੀਐ—ਵਸਭਯਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਨਹਵਭ—ਨਹਭ ਵਿਚ 

(ਜ ਵੜਆਾਂ), ਨਹਭ ਦੀ ਯਹਹੀਂ। ਯੰਵਗ—ਰੇਭ-ਯੰਗ ਦੀ ਯਹਹੀਂ। ਫੈਯਹਗ —ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਿਰੋਂ  ਉਯਹਭਤਹ। ਜੀਤ—ੇਵਜੱਤ ੇ

ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ, ਿੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ। ੰਚ ਫੈਯਹਈਆ—(ਕਹਭਹਵਦਕ) ੰਜ ੇਿੈਯੀ। ਸਪਰ—ਕਹਭਮਹਫ, ਕਹਯੀ। 

ਭਹਯ —ਭਹਯ-ਭ ਕਹਣ ਿਹਰੀ (ਦਿਹਈ)। ਯਹਗ —ਹ ਰਹਯਹ, ਵਆਯ ਦਹ ਹ ਰਹਯਹ (emotion, feeling)।3।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਗ ਯ  ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ ਜ ੜ ਕੇ ਯਭਹਤਭਹ ਦਹ ਨਹਭ ਵਸਭਯਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। (ਰਬ  ਦੇ) ਨਹਭ ਦੀ 

ਫਯਕਵਤ ਨਹਰ, (ਰਬ  ਦੇ ਰੇਭ-) ਯੰਗ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਹਰ (ਭਨ ਵਿਚ ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਿਰੋਂ) ਉਯਹਭਤਹ (ੈਦਹ ਹ 

ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ), (ਕਹਭਹਵਦਕ) ੰਜੇ ਿੈਯੀ ਿੱਸ ਵਿਚ ਆ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਇਹ ਰੇਭ-ਹ ਰਹਯਹ (ਵਿਕਹਯ-ਯਗਹਾਂ ਨ ੰ) 

ਭਹਯ-ਭ ਕਹਣ ਿਹਰੀ ਕਹਯੀ ਦਿਹਈ ਹੈ।3।  

ਜਾਂ ਭੂੰ ਇਕੁ ਿ ਰਖ ਿਉ ਤਜਿੀ ਤਨਣ ਿਤਯ ਤਕਿੜ ॥ ਫਾਭਣੁ ਤਫਯਥਾ ਗਇ ਜਨੰਭੁ ਤਜਤਨ ਕੀਿ 
ਸ ਤਵਸਯ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਹਾਂ—ਜਦੋਂ। ਭ ੰ—ਭੇਯਹ, ਭੇਯੇ ਿੱਰ। ਤ—ਤਦੋਂ, ਤਹਾਂ। ਰਖ—ਰੱਖਹਾਂ ਹੀ (ਭੇਯੇ ਿੱਰ)। ਤਉ—ਤੇਯੀ। 

ਵਜਤੀ—ਵਜਤਨੀ ਬੀ। ਤਉ ਵਜਤੀ—ਤੇਯੀ ਵਜਤਨੀ ਬੀ (ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਹੈ)। ਦਵਯ—(ਤੇਯ)ੇ ਦਯ ਤੇ। ਵਕਤੜ—ੇਵਕਤਨੇ 



ਹੀ, ਅਨੇਕਹਾਂ, ਇਹ ਸਹਯ ੇਅਨੇਕਹਾਂ। ਵਨਣੇ—ਭੰਗਣ ਿਹਰੇ, ਭੰਗਤੇ। ਫਹਭਣ  ਜਨੰਭ —(ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਹ ਸਭਵਝਆ 

ਜਹਣ ਿਹਰਹ) ਫਰਹਹਭਣ (ਦੇ ਘਯ ਦਹ) ਜਨਭ (ਬੀ)। ਵਜਵਨ—ਵਜਸ (ਯਭਹਤਭਹ) ਨੇ। ਕੀਤ—ੈਦਹ ਕੀਤਹ ਹੈ। 

ਸ—ਉਹ (ਯਭਹਤਭਹ)।4।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਰਬ ! ਜਦੋਂ ਇਕ ਤ ੰ ਭੇਯੇ ਿੱਰ ਹੈਂ, ਤਦੋਂ (ਤੇਯ ੇੈਦਹ ਕੀਤੇ ਰੱਖਹਾਂ ਹੀ (ਜੀਿ ਭੇਯੇ ਿੱਰ ਹ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ)। 

(ਇਹ) ਤੇਯੀ ਵਜਤਨੀ ਬੀ (ੈਦਹ ਕੀਤੀ ਹਈ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਯ)ੇ ਦਯ ਤੇ (ਇਹ ਸਹਯ)ੇ ਅਨੇਕਹਾਂ ਹੀ ਭੰਗਤੇ ਹਨ।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਸ ਯਭਹਤਭਹ ਨੇ ੈਦਹ ਕੀਤਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬ ੱਵਰਆ ਯਹੇ, ਤਹਾਂ (ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਹ ਸਭਵਝਆ ਜਹਣ ਿਹਰਹ) 

ਫਰਹਹਭਣ (ਦੇ ਘਯ ਦਹ) ਜਨਭ (ਬੀ) ਵਿਅਯਥ ਚਰਹ ਵਗਆ।4।  

ਸਯਤਠ ਸ ਯਸੁ ੀਜੀਐ ਕਫਹੂ ਨ ਪੀਕਾ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਯਾਭ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਈਅਤਹ ਿਯਗਹ 
ਤਨਯਭਰ ਸਇ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਯਵਠ—ਇਕ ਯਹਗਣੀ।  

ਸ ਯਸ —ਉਹ (ਨਹਭ-) ਯਸ। ੀਜੀਐ—ੀਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਕਫਹ —ਕਦੇ ਬੀ। ਪੀਕਹ—ਫੇ-ਸ ਆਦਹ। 

ਗਹਈਅਵਹ—ਗਹਏ ਜਹਣੇ ਚਹਹੀਦ ੇਹਨ। ਸਇ—ਸਬਹ। ਵਨਯਭਰ ਸਇ—ਫੇ-ਦਹਗ਼ ਸਬਹ।5।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਉਹ (ਹਵਯ-ਨਹਭ-) ਯਸ ੀਂਦੇ ਯਵਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ, ਜ ਕਦੇ ਬੀ ਫੇ-ਸ ਆਦਹ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦਹ। ਹੇ 

ਨਹਨਕ! ਯਭਹਤਭਹ ਦੇ ਨਹਭ ਦੇ ਗ ਣ (ਸਦਹ) ਗਹਏ ਜਹਣੇ ਚਹਹੀਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਯ੍ਹਾਂ ਯਭਹਤਭਹ ਦੀ) ਹਜ਼ ਯੀ 

ਵਿਚ ਫੇ-ਦਹਗ਼ ਸਬਹ (ਵਭਰਦੀ ਹੈ)।5।  

ਜ ਰਤਬ ਯਖ ਆਤ ਤਿਨ ਕਇ ਨ ਭਾਯਈ ॥ ਅੰਿਤਯ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਿਾ ਗੁਣ ਸਾਯਈ ॥ ਏਕਾ 
ਟਕ ਅਗੰਭ ਭਤਨ ਿਤਨ ਰਬੁ ਧਾਯਈ ॥ ਰਗਾ ਯੰਗੁ ਅਾਯੁ ਕ ਨ ਉਿਾਯਈ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਤਯ ਗੁਣ 
ਗਾਇ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਸਾਯਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਯਿ ਉਤਯ ਹਾਯਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਵਬ—ਰਬ  ਨੇ। ਨ ਭਹਯਈ—ਨ ਭਹਯ,ੈ ਨਹੀਂ ਭਹਯਦਹ, ਨਹੀਂ ਭਹਯ ਸਕਦਹ। ਵਨਧਹਨ —ਖ਼ਜ਼ਹਨਹ। 

ਸਹਯਈ—ਸਹਯ,ੈ ਸੰਬਹਰਦਹ ਹੈ, ਵਹਯਦ ੇ ਵਿਚ ਿਸਹਈ ਯੱਖਦਹ ਹੈ। ਅਗੰਭ—ਅਹ ੰਚ। ਟੇਕ ਅਗੰਭ—ਅਹ ੰਚ 

ਰਬ  ਦਹ ਆਸਯਹ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਿਚ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਿਚ। ਧਹਯਈ—ਧਹਯੈ, ਿਸਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਿਸਹਈ ਯੱਖਦਹ ਹੈ। 

ਯੰਗ —ਰੇਭ-ਯੰਗ। ਅਹਯ—ਕਦੇ ਨਹਹ ਭ ੱਕਣ ਿਹਰਹ (ਅ-ਹਯ )। ਕ—ਕਈ ਜੀਿ। ਨ ਉਤਹਯਈ—ਨ ਉਤਹਯੈ, 

ਦ ਯ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਹ। ਗ ਯਭ ਵਖ—ਗ ਯ  ਦੇ ਸਨਭ ਖ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ ਭਨ ੱਖ। ਗਹਇ—ਗਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਸਹਵਜ—

ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਹ ਵਿਚ। ਸਹਯਈ—ਸਹਯ,ੈ ਸੰਬਹਰਦਹ ਹੈ, ਭਹਣਦਹ ਹੈ। ਵਯਦ—ੈਵਹਯਦੇ ਵਿਚ। ਉਵਯ—ਵਹਯਦ ੇ

ਵਿਚ। ਹਹਯਈ—ਧਹਯਈ, ਧਹਯ,ੈ ਵਟਕਹਈ ਯੱਖਦਹ ਹੈ।6।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਨ੍ਹਾਂ (ਭਨ ੱਖਹਾਂ) ਦੀ ਰਬ  ਨੇ ਆ ਯੱਵਖਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਹਾਂ ਨ ੰ ਕਈ ਭਹਯ ਨਹੀਂ ਸਕਦਹ। ਹੇ 

ਬਹਈ! (ਵਜਸ ਭਨ ੱਖ ਦੇ) ਵਹਯਦੇ ਵਿਚ ਯਭਹਤਭਹ ਦਹ ਨਹਭ ਖ਼ਜ਼ਹਨਹ ਿੱਸ ਵਯਹਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਹ ਯਭਹਤਭਹ ਦ ੇ

ਗ ਣ ਚੇਤੇ ਕਯਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ। ਵਜਸ ਨ ੰ ਇਕ ਅਹ ੰਚ ਰਬ  ਦਹ (ਸਦਹ) ਆਸਯਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਭਨ ਵਿਚ ਤਨ 

ਵਿਚ ਰਬ  ਨ ੰ ਿਸਹਈ ਯੱਖਦਹ ਹੈ। (ਵਜਸ ਦੇ ਵਹਯਦ ੇਵਿਚ) ਕਦੇ ਨਹਹ ਭ ੱਕਣ ਿਹਰਹ ਰਬ -ਰੇਭ ਫਣ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਉਸ 

ਰੇਭ-ਯੰਗ ਨ ੰ ਕਈ ਉਤਹਯ ਨਹੀਂ ਸਕਦਹ।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਗ ਯ  ਦੇ ਸਨਭ ਖ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ ਭਨ ੱਖ ਯਭਹਤਭਹ ਦੇ ਗ ਣ ਗਹਾਂਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਹ 

ਵਿਚ (ਵਟਕ ਕੇ ਆਤਭਕ) ਅਨੰਦ ਭਹਣਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਗ ਯ  ਨੇ ਸਨਭ ਖ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ ਭਨ ੱਖ) 

ਯਭਹਤਭਹ ਦਹ ਨਹਭ-ਖ਼ਜ਼ਹਨਹ ਆਣੇ ਵਹਯਦ ੇ ਵਿਚ (ਇਉਂ) ਵਟਕਹਈ ਯੱਖਦਹ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਹਹਯ ਗਰ ਵਿਚ ਹ 



ਯੱਖੀਦਹ ਹੈ)।6।  

ਕਯ ਸੁ ਚੰਗਾ ਭਾਤਨ ਿੁਮੀ ਗਣਿ ਰਾਤਹ ॥ ਅਣੀ ਨਿਤਯ ਤਨਹਾਤਰ ਆ ਰਹੁ ਰਾਇ ॥ ਜਨ ਿਹੁ 
ਭਿੀ ਉਿਸੁ ਤਵਚਹੁ ਬਯਭੁ ਜਾਇ ॥ ਜ ਧੁਤਯ ਤਰਤਖਆ ਰਖੁ ਸਈ ਸਬ ਕਭਾਇ ॥ ਸਬੁ ਕਛੁ ਤਿਸ 
ਿ ਵਤਸ ਿੂਜੀ ਨਾਤਹ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨਿ ਬਏ ਰਬ ਕੀ ਭੰਤਨ ਯਜਾਇ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯ—ੇ(ਵਜਹੜਹ ਕੰਭ ਯਭਹਤਭਹ) ਕਯਦਹ ਹੈ। ਸ —ਉਸ (ਕੰਭ) ਨ ੰ। ਭਹਵਨ—ਭੰਨ, ਸਭਝ। 

ਦ ਮੀ—ਦ ਜੀ, ਹਯ ਹਯ। ਗਣਤ—ਵਚੰਤਹ। ਰਹਵਹ—ਦ ਯ ਕਯ। ਨਦਵਯ—ਵਭਹਯ ਦੀ ਵਨਗਹਹ ਨਹਰ। 

ਵਨਹਹਵਰ—ਿੇਖ ਕੇ, ਤੱਕ ਕੇ। ਆ—ੇਆ ਹੀ। ਰੈਹ  ਰਹਇ—(ਆਣੇ ਚਯਨਹਾਂ ਵਿਚ) ਜੜ ਰੈ। ਭਤੀ—ਭਵਤ, 

ਅਕਰ। ਉਦੇਸ —ਵਸੱਵਖਆ। ਵਿਚਹ —(ਸੇਿਕ ਦੇ) ਅੰਦਯੋਂ। ਬਯਭ —ਬਟਕਣਹ। ਜਹਇ—ਦ ਯ ਹ ਜਹਏ। 

ਧ ਵਯ—ਧ ਯ ਦਯਗਹਹ ਤੋਂ। ਸਈ—ਉਹ (ਵਰਵਖਆ ਰੇਖ) ਹੀ। ਸਬ—ਸਹਯੀ ਰ ਕਹਈ। ਵਤਸ ਦੈ—(ਸੰਫੰਧਕ ‘ਦ’ੈ 

ਦੇ ਕਹਯਨ ਰਜ਼ ‘ਵਤਸ ’ ਦਹ    ੁ ਉੱਡ ਵਗਆ ਹੈ)। ਵਤਸ ਦੈ ਿਵਸ—ਉਸ (ਯਭਹਤਭਹ) ਦੇ ਿੱਸ ਵਿਚ। ਜਹਇ—

ਥਹਾਂ। ਬਏ—ਹ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਵਨ—ਭੰਵਨ, ਭੰਨ ਕੇ। ਯਜਹਇ—ਯਜ਼ਹ, ਬਹਣਹ, ਹ ਕਭ।7।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! (ਵਜਹੜਹ ਕੰਭ ਯਭਹਤਭਹ) ਕਯਦਹ ਹੈ, ਉਸ (ਕੰਭ) ਨ ੰ ਚੰਗਹ ਸਭਝ, (ਅਤੇ ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ) 

ਹਯ ਹਯ ਵਚੰਤਹ-ਵਕਯ ਦ ਯ ਕਯ।  

ਹੇ ਰਬ ! ਤ ੰ ਆਣੀ ਵਭਹਯ ਦੀ ਵਨਗਹਹ ਨਹਰ ਤੱਕ, ਆ ਹੀ (ਆਣੇ ਸੇਿਕ ਨ ੰ ਆਣੇ ਚਯਨਹਾਂ ਵਿਚ) ਜੜੀ 

ਯੱਖ। (ਆਣੇ) ਸੇਿਕ ਨ ੰ (ਉਹ) ਅਕਰ ਦੇਹ (ਉਹ) ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਹ (ਵਜਸ ਦੀ ਯਹਹੀਂ ਇਸ ਦੇ) ਅੰਦਯੋਂ ਬਟਕਣਹ 

ਦ ਯ ਹ ਜਹਏ।  

ਹੇ ਬਹਈ! (ਜੀਿਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਯਭਹਾਂ ਅਨ ਸਹਯ) ਧ ਯ ਦਯਗਹਹ ਤੋਂ ਵਜਹੜਹ ਰੇਖ (ਇਹਨਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉੱਥ)ੇ ਵਰਵਖਆ 

ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਸਹਯੀ ਰ ਕਹਈ (ਉਸ ਰੇਖ ਅਨ ਸਹਯ ਹੀ ਹਯੇਕ) ਕਹਯ ਕਯਦੀ ਹੈ (ਵਕਉਂਵਕ) ਹਯੇਕ ਕਹਯ ਉਸ 

(ਯਭਹਤਭਹ) ਦੇ ਿੱਸ ਵਿਚ ਹੈ; (ਉਸ ਤੋਂ ਵਫਨਹ ਜੀਿਹਾਂ ਿਹਸਤ)ੇ ਕਈ ਹਯ ਥਹਾਂ (ਆਸਯਹ) ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਹੇ ਨਹਨਕ! ਯਭਹਤਭਹ ਦੀ ਯਜ਼ਹ ਨ ੰ ਭੰਨ ਕੇ (ਜੀਿ ਦੇ ਅੰਦਯ ਆਤਭਕ) ਸ ਖ ਆਨੰਦ ਫਣੇ ਯਵਹੰਦ ੇਹਨ।7।  

ਗੁਯੁ ੂਯਾ ਤਜਨ ਤਸਭਤਯਆ ਸਈ ਬਏ ਤਨਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਯਾਧਣਾ ਕਾਯਜੁ ਆਵ ਯਾਤਸ 
॥੮॥ ਾੀ ਕਯਭ ਕਭਾਵਿ ਕਯਿ ਹਾਏ ਹਾਇ  ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਭਥਤਨ ਭਾਧਾਣੀਆ ਤਿਉ ਭਥ 
ਧਰਭ ਯਾਇ ॥੯॥ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਭ ਿਾਯਥੁ ਜੀਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਧਯਭ ਐਸ ਚਵਤਹ 
ਕੀਿ ਬਵਨ ੁੁਨੀਿ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਵਨ—ਵਜਸ (ਵਜਸ) ਨੇ। ਸੇਈ—ਉਹ (ਸਹਯ)ੇ ਹੀ। ਵਨਹਹਰ—ਰਸੰਨ-ਵਚੱਤ। ਕਹਯਜ —(ਹਯੇਕ) 

ਕੰਭ। ਆਿ ੈਯਹਵਸ—ਵਸਯ ੇਚੜ੍ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਸਪਰ ਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ।8।  

ਕਯਦ ੇ ਹਹਇ ਹਹਇ—ਦ ਖੀ ਹ ੰਦ ੇ ਯਵਹੰਦ ੇ ਹਨ। ਭਥਵਨ—ਭਥਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਯੜਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਧਰਭਯਹਇ—

ਧਯਭਯਹਜ।9।  

ਵਧਆਇਵਨ—(ਫਹ -ਿਚਨ) ਵਧਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਦਹਯਥ —ਕੀਭਤੀ ਚੀਜ਼। ਜੀਵਤ—ਵਜੱਤ ਕੇ। ਚਿਵਹ—ਫਰਦ ੇ

ਹਨ। ਐਸ—ੇਇਉਂ, ਇਸ ਤਯ੍ਹਾਂ। ਬਿਨ —ਜਗਤ, ਸੰਸਹਯ। ਨੀਤ—ਵਿੱਤਯ।10।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਸ ਵਜਸ ਭਨ ੱਖ ਨੇ  ਯ ੇਗ ਯ  ਨ  ੰ(ਗ ਯ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ )ੰ ਚੇਤੇ ਯੱਵਖਆ, ਉਹ ਸਹਯ ੇਰਸੰਨ-ਵਚੱਤ 

ਹ ਗਏ। ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਗ ਯ  ਦਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਯਭਹਤਭਹ ਦਹ) ਨਹਭ ਵਸਭਯਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ (ਵਸਭਯਨ ਦੀ 



ਫਯਕਵਤ ਨਹਰ) ਜੀਿਨ-ਭਨਯਥ ਸਪਰ ਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ।8।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਿਕਹਯੀ ਭਨ ੱਖ (ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਦ)ੇ ਕੰਭ ਕਯਦ ੇਯਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਵਿਕਹਯੀਆਾਂ ਨ ੰ) ਧਯਭਯਹਜ (ਹਯ 

ਿੇਰੇ) ਇਉਂ ਦ ਖੀ ਕਯਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਭਧਹਣੀਆਾਂ (ਦ ੱਧ) ਵਯੜਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।9।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਹੜ ੇਬਰੇ ਭਨ ੱਖ ਯਭਹਤਭਹ ਦਹ ਨਹਭ ਵਸਭਯਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕੀਭਤੀ ਭਨ ੱਖਹ ਜੀਿਨ ਦੀ ਫਹਜ਼ੀ 

ਵਜੱਤ ਕੇ (ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ)। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਵਜਹੜ ੇਭਨ ੱਖ (ਭਨ ੱਖਹ ਜੀਿਨ ਦਹ) ਭਨਯਥ (ਹਵਯ-ਨਹਭ) ਉਚਹਯਦੇ ਯਵਹੰਦ ੇ

ਹਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਨ ੰ ਬੀ ਵਿੱਤਯ ਕਯ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।10।  

ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਇ ਤਭਠੀ ਗਰਤਣ ਕੁਭੰਿਰੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਉਫਯ ਤਜਨਾ ਬਾਗੁ ਭਥਾਤਹ ॥੧੧॥ ਸੁਿੜ 
ਸੁਖੀ ਸਵੰਤਨਿ ਜ ਯਿ ਸਹ ਆਣ ॥ ਰਭ ਤਵਛਹਾ ਧਣੀ ਸਉ ਅਠ ਹਯ ਰਵੰਤਨਿ ॥ ੧੨॥ ਸੁਿੜ 
ਅਸੰਖ ਭਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਯਣ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਜਾਗੰਤਨਿ ਤਜ ਯਸਨਾ ਨਾਭੁ ਉਚਾਯਣ ॥ ੧੩॥ ਤਭਰਗ 
ਤਿਸਨਾ ਤਖ ਬੁਰਣ ਵੁਠ ਨਗਯ ਗੰਧਰਫ ॥ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਅਯਾਤਧਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਿਤਨ ਪਫ ॥੧੪॥ 
{ੰਨਾ 1425} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖ ਬੜੀ—ਬੈੜੀ ਤਯ੍ਹਾਂ ਖ ੱਬੀ ਯਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਕ ਥਹਇ—ਕਝ ੇਥਹਾਂ ਵਿਚ। ਗਰਵਣ—ਵਜੱਰ੍ਣ। ਭੰਤਰ—

ਉਦੇਸ਼, ਵਸੱਵਖਆ। ਕ ਭੰਤਰ—ਬੈੜੀ ਵਸੱਵਖਆ। ਕ ਭੰਤਰੀਆ—ਬੈੜੀ ਭਵਤ ਰੈਣ ਿਹਰੀ। ਸੇਈ—ਉਹ ਫੰਦੇ ਹੀ। 

ਉਫਯ—ੇਫਚਦ ੇਹਨ। ਵਜਨਹ ਭਥਹਵਹ—ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉੱਤੇ।11।  

ਸ ਤੜ—ੇਰੇਭ-ਰਗਨ ਵਿਚ ਭਸਤ ਯਵਹਣ ਿਹਰੇ। ਸਿੰਵਨ੍੍—ਸੌਂਦ ੇਹਨ, ਜੀਿਨ ਵਫਤੀਤ ਕਯਦ ੇਹਨ। ਸਹ —ਸ਼ਹ , 

ਖਸਭ। ਸਹ ਆਣੈ—ਸ਼ਹ  ਦੇ (ਰੇਭ-ਯੰਗ) ਵਿਚ। ਯਤੇ—ਯੰਗ ੇਹਏ। ਵਿਛਹਹ—ਵਿਛੜਹ। ਧਣੀ—ਭਹਰਕ-ਰਬ । 

ਸਉ—ਵਸਉਂ, ਨਹਰੋਂ । ਰਿੰਵਨ੍੍—ਰੌਂ  ਰੌਂ  ਕਯਦ ੇਯਵਹੰਦ ੇਹਨ।12।  

ਅਸੰਖ—ਅਣਵਗਣਤ। ਕਹਯਣੇ—ਦੀ ਖ਼ਹਤਯ। ਸੇ—ਉਹ (ਫਹ -ਿਚਨ)। ਵਜ—ਵਜਹੜੇ।13।  

ਵਭਰਗ ਵਤਸਨਹ—ਠਗ-ਨੀਯਹ। ੇਵਖ—ਿੇਖ ਕੇ। ਿ ਠੇ—ਜਦੋਂ ਆ ਿੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਵਦੱਸ ਏ। ਨਗਯ ਗੰਧਰਫ—ਗੰਧਯਫ 

ਨਗਯ, ਹਵਯਚੰਦ ਦੀ ਨਗਯੀ, ਹਿਹਈ ਵਕਰ੍ਹ। ਸਚ —ਸਦਹ ਕਹਇਭ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ ਹਵਯ-ਨਹਭ। ਭਵਨ—ਭਨ 

ਵਿਚ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਿਚ। ਛਫ—ਸ ੰਦਯਤਹ, ਸ ਹਣੱ।4।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਬੈੜੀ ਭਵਤ ਰੈਣ ਿਹਰੀ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਭਹਇਆ ਦੇ ਭਹ ਦੀ ਵਜਰ੍ਣ ਵਿਚ) ਕਝ ੇਥਹਾਂ ਵਿਚ 

ਫ ਯ ੇਹਹਰੇ ਖ ੱਬੀ ਯਵਹੰਦੀ ਹੈ, (ਯ ਇਹ) ਵਜਰ੍ਣ (ਉਸ ਨ ੰ) ਵਭੱਠੀ (ਬੀ ਰੱਗਦੀ ਹੈ)। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਉਹ ਭਨ ੱਖ ਹੀ 

(ਭਹਇਆ ਦੇ ਭਹ ਦੀ ਇਸ ਵਜਰ੍ਣ ਵਿਚੋਂ) ਫਚ ਵਨਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥ ੇਉਤੇ ਬਹਗ (ਜਹਗ ੈਂਦਹ ਹੈ)।11।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਹੜ ੇਭਨ ੱਖ ਆਣੇ ਖਸਭ-ਰਬ  ਦੇ ਰੇਭ-ਯੰਗ ਵਿਚ ਯੰਗ ੇਯਵਹੰਦ ੇਹਨ, ਰੇਭ-ਰਗਨ ਵਿਚ ਭਸਤ ਯਵਹਣ 

ਿਹਰੇ ਉਹ ਭਨ ੱਖ ਆਨੰਦ ਨਹਰ ਜੀਿਨ ਵਫਤੀਤ ਕਯਦ ੇਹਨ। ਯ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਭਨ ੱਖਹਾਂ ਨ ੰ ਖਸਭ ਨਹਰੋਂ  ਰੇਭ ਦਹ ਵਿਛੜਹ 

ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ, ਉਹ (ਭਹਇਆ ਦੀ ਖ਼ਹਤਯ) ਅੱਠੇ ਹਯ (ਕਹਾਂ ਿਹਾਂਗ) ਰ  ਰੌਂ  ਕਯਦ ੇਯਵਹੰਦ ੇਹਨ।12।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਨਹਸਿੰਤ ਭਹਇਆ ਦੀ ਖ਼ਹਤਯ ਅਣਵਗਣਤ ਜੀਿ (ਭਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ) ਸ ੱਤੇ ਯਵਹੰਦ ੇਹਨ। ਹੇ ਨਹਨਕ! 

(ਭਹ ਦੀ ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਵਸਯ) ਉਹ ਫੰਦੇ ਜਹਗਦੇ ਯਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਹੜ ੇ(ਆਣੀ) ਜੀਬ ਨਹਰ ਯਭਹਤਭਹ 

ਦਹ ਨਹਭ ਜਦ ੇਯਵਹੰਦ ੇਹਨ।13।  

ਹੇ ਬਹਈ! (ਵਜਿੇਂ) ਠਗਨੀਯੇ ਨ ੰ ਿੇਖ ਕੇ (ਹਯਨ ਬ ੱਰ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਹਨ ਗੰਿਹ ਰੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਤਿੇਂ ਭਹਇਆ ਦੀ) 

ਫਣੀ ਗੰਧਯਫ-ਨਗਯੀ ਨ ੰ ਿੇਖ ਕੇ (ਜੀਿ) ਕ ਯਹਹ ੇਏ ਯਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਭਨ ੱਖਹਾਂ ਨੇ ਸਦਹ-ਵਥਯ ਹਵਯ-



ਨਹਭ ਵਸਭਵਯਆ, ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਭਨ ਵਿਚ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿਚ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ) ਸ ੰਦਯਤਹ ੈਦਹ ਹ 

ਗਈ।14।  

ਤਿਿ ਉਧਾਯਣ ਾਯਫਰਹਭੁ ਸੰਭਰਥ ੁਯਖੁ ਅਾਯੁ ॥ ਤਜਸਤਹ ਉਧਾਯ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਸਭਯ 
ਤਸਯਜਣਹਾਯੁ ॥੧੫॥ ਿੂਜੀ ਛਤਡ ਕੁਵਾਟੜੀ ਇਕਸ ਸਉ ਤਚਿੁ ਰਾਇ ॥ ਿੂਜ ਬਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਤਣ 
ਰੁੜਿੰਿੜੀ ਜਾਇ ॥ ੧੬॥ ਤਿਹਟੜ ਫਾਜਾਯ ਸਉਿਾ ਕਯਤਨ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥ ਸਚੁ ਵਖਯੁ ਤਜਨੀ 
ਰਤਿਆ ਸ ਸਚੜ ਾਸਾਯ ॥ ੧੭॥ ੰਥਾ ਰਭ ਨ ਜਾਣਈ ਬੂਰੀ ਤਪਯ ਗਵਾਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ 
ਤਫਸਯਾਇ ਕ ਉਿ ਨਯਤਕ ਅੰਧਯਾਯ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1426} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਤਤ—(ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਵਿਚ) ਵਡੱਗੇ ਹਏ। ਵਤਤ ਉਧਹਯਣ—ਵਿਕਹਯੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ 

ਿਹਰਹ। ਸੰਭਰਥ—ਸਹਯੀਆਾਂ ਤਹਕਤਹਾਂ ਦਹ ਭਹਰਕ। ਅਹਯ—ਫੇਅੰਤ। ਵਜਸਵਹ—ਵਜਸ (ਭਨ ੱਖ) ਨ ੰ। ਉਧਹਯ—ੇ

(ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਹਾਂਦਹ ਹੈ। ਸ—ਉਹ ਭਨ ੱਖ (ਇਕ-ਿਚਨ)।15।  

ਛਵਡ—ਛੱਡ ਦੇਹ। ਦ ਜੀ ਕ ਿਹਟੜੀ—(ਯਭਹਤਭਹ ਦੀ ਮਹਦ ਤੋਂ ਵਫਨਹ) ਹਯ ਕਝਹ ਯਸਤਹ। ਸਉ—ਵਸਉਂ, 

ਨਹਰ। ਬਹਿ—ਵਆਯ। ਬਹਿੀਂ—ਵਆਯਹਾਂ ਵਿਚ। ਦ ਜੇ ਬਹਿੀ—(ਯਭਹਤਭਹ ਤੋਂ ਵਫਨਹ) ਹਯ ਵਆਯਹਾਂ ਵਿਚ 

(ਪਵਸਆਾਂ)। ਿਹਵਣ—ਿਹਣ ਵਿਚ। ਰ ੜੰ੍੍ਦੜੀ—ਯ ੜ੍ਦੀ। ਜਹਇ—ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ। 16।  

ਵਤਹਟੜ—ੇਵਤ-ਹੱਟੜ,ੇ ਵਤੰਨ ਹੱਟਹਾਂ ਿਹਰੇ। ਵਤਹਟੜ ੇਫਹਜਹਯ—ਵਤੰਨ ਹੱਟਹਾਂ ਿਹਰੇ ਫਹਜ਼ਹਯਹਾਂ ਵਿਚ, ਭਹਇਆ ਦ ੇ

ਵਤੰਨ ਗ ਣਹਾਂ ਦੇ ਰਬਹਿ ਵਿਚ। ਕਯਵਨ—ਕਯਦ ੇਹਨ। ਸਉਦਹ—ਦ ਨੀਆ ਦਹ ਕਹਯ-ਵਿਹਹਯ। ਿਣਜਹਵਯਆ—

ਜਗਤ ਵਿਚ ਿਣਜ ਕਯਨ ਆਏ ਜੀਿ। ਸਚ —ਸਦਹ-ਵਥਯ ਹਵਯ-ਨਹਭ। ਹਸਹਯ—ਸਹਯੀ। 17।  

ੰਥਹ—ਯਸਤਹ। ੰਥਹ ਰੇਭ—ਰੇਭ ਦਹ ਯਸਤਹ। ਜਹਣਈ—ਜਹਣੈ, ਜਹਣਦੀ (ਇਕ-ਿਚਨ)। ਗਿਹਵਯ—ਭ ਯਖ 

ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਬ ਰੀ—ਸਹੀ ਜੀਿਨ-ਯਹਹ ਤੋਂ ਖ ੰਝੀ ਹਈ। ਵਫਸਯਹਇ ਕੈ—ਬ ਰਹ ਕੇ। ਨਯਵਕ—ਨਯਕ ਵਿਚ। 

ਨਯਵਕ ਅੰਧ੍੍ਹਯ—ਹਨੇਯੇ ਨਯਕ ਵਿਚ। 18।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! ਅਕਹਰ  ਯਖ ਯਭਹਤਭਹ ਫੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਬ ਤਹਕਤਹਾਂ ਦਹ ਭਹਰਕ ਹੈ, ਵਿਕਹਯੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਿਕਹਯਹਾਂ 

ਤੋਂ ਫਚਹਣ ਿਹਰਹ ਹੈ। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਵਜਸ (ਜੀਿ) ਨ ੰ ਉਹ ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਸਯਜਣਹਹਯ 

ਕਯਤਹਯ ਨ ੰ ਵਸਭਯਨ ਰੱਗ ੈਂਦਹ ਹੈ।15।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਸਯ ਇਕ ਯਭਹਤਭਹ ਨਹਰ (ਆਣਹ) ਵਚੱਤ ਜੜੀ ਯੱਖ, (ਰਬ  ਦੀ ਮਹਦ ਤੋਂ ਵਫਨਹ) ਭਹਇਆ ਦ ੇ

ਭਹ ਿਹਰਹ ਕਝਹ ਯਸਤਹ ਛੱਡ ਦੇਹ। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਹਯ ਵਆਯਹਾਂ ਵਿਚ (ਪਵਸਆਾਂ), ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ (ਵਿਕਹਯਹਾਂ ਦੇ) 

ਿਹਣ ਵਿਚ ਯ ੜ੍ਦੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ। 16।  

ਹੇ ਬਹਈ! (ਜਗਤ ਵਿਚ ਹਵਯ-ਨਹਭ ਦਹ) ਿਣਜ ਕਯਨ ਆਏ ਹਏ ਜੀਿ (ਆਭ ਤਯ ਤੇ) ਭਹਇਆ ਦੇ ਵਤੰਨ ਗ ਣਹਾਂ 

ਦੇ ਰਬਹਿ ਹੇਠ ਹੀ ਦ ਨੀਆ ਦਹ ਕਹਯ-ਵਿਹਹਯ ਕਯਦ ੇਯਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਰ ਿਹਯੀ ਉਹ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਥੋਂ) 

ਸਦਹ-ਵਥਯ ਹਵਯ-ਨਹਭ (ਦਹ) ਸਉਦਹ ਰੱਵਦਆ ਹੈ। 17।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਵਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ (ਯਭਹਤਭਹ ਦ)ੇ ਰੇਭ ਦਹ ਯਸਤਹ ਨਹੀਂ ਜਹਣਦੀ, ਉਹ ਭ ਯਖ ਇਸਤਰੀ ਜੀਿਨ ਦ ੇ

ਸਹੀ ਯਹਹ ਤੋਂ ਖ ੰਝ ਕੇ ਬਟਕਦੀ ਵਪਯਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਹਨਕ! ਯਭਹਤਭਹ (ਦੀ ਮਹਦ) ਬ ਰਹ ਕੇ ਜੀਿ ਘਯ ਨਯਕ ਵਿਚ 

ਏ ਯਵਹੰਦ ੇਹਨ। 18।  



ਭਾਇਆ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਯ ਭਾਂਗ ਿੰਭਾਂ ਿੰਭ ॥ ਸ ਰਬੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕਯੰਤਭ 
॥੧੯॥ ਤਿਚਯੁ ਭੂਤਰ ਨ ਥੁੜੀ ਿ ਤਜਚਯੁ ਆਤ ਤਿਾਰੁ ॥ ਸਫਿੁ ਅਖੁਟੁ ਫਾਫਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਤਹ 
ਖਯਤਚ ਧਨੁ ਭਾਰੁ ॥ ੨੦॥ ਖੰਬ ਤਵਕਾਂਿੜ ਜ ਰਹਾਂ ਤਘੰਨਾ ਸਾਵੀ ਿਤਰ ॥ ਿੰਤਨ ਜੜਾਂਈ ਆਣ 
ਰਹਾਂ ਸੁ ਸਜਣੁ ਟਤਰ ॥ ੨੧॥ ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਾਤਿਸਾਹੁ ਤਸਤਯ ਸਾਹਾਂ ਿ ਸਾਹੁ ॥ ਤਜਸੁ ਾਤਸ 
ਫਤਹਤਠਆ ਸਹੀਐ ਸਬਨਾਂ ਿਾ ਵਸਾਹੁ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1426} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਹ —ਭਨ ਤੋਂ। ਿੀਸਯ—ੈਬ ੱਰਦੀ। ਭਹਾਂਗ—ੈਭੰਗਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ। ਦੰਭਹਾਂ ਦੰਭ—ੈਸ ੇਹੀ ੈਸ,ੇ ਧਨ 

ਹੀ ਧਨ। ਵਚਵਤ—ਵਚੱਤ ਵਿਚ। ਨ ਆਿਈ—ਨ ਆਿੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਹ। ਕਯੰਵਭ—ਕਯਭ ਵਿਚ, ਬਹਗ ਵਿਚ, 

ਵਕਸਭਤ ਵਿਚ। 19।  

ਵਤਚਯ —ਉਤਨਹ ਵਚਯ। ਭ ਵਰ ਨ—ਵਫਰਕ ਰ ਨਹੀਂ। ਥ ੜੀਦ—ਥ ੜਦਹ, ਭ ੱਕਦਹ। ਵਜਚਯ —ਵਜਤਨਹ ਵਚਯ। 

ਸਫਦ —ਯਭਹਤਭਹ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਹਰਹਹ। ਅਖ ਟ —ਕਦੇ ਨਹਹ ਭ ੱਕਣ ਿਹਰਹ (ਧਨ)। ਫਹਫਹ—ਹੇ ਬਹਈ! 

ਖਹਵਹ—ਆ ਿਯਤ। ਖਯਵਚ—ਹਯਨਹਾਂ ਨ ੰ ਿੰਡ। 20।  

ਵਿਕਹਾਂਦੜ—ੇਵਿਕਦੇ। ਰਹਹਾਂ—ਭੈਂ ਰੱਬ ਰਿਹਾਂ। ਵਘੰਨਹ—ਵਘੰਨਹਾਂ, ਭੈਂ ਰੈ ਰਿਹਾਂ। ਸਹਿੀ—ਫਯਹਫਯ, ਸਹਾਂਿੀ। 

ਤਵਰ—ਤਰ ਕੇ। ਸਹਿੀ ਤਵਰ—ਆਣੇ ਆ ੇਦੇ ਫਯਹਫਯ ਤਰ ਕੇ। ਤੰਵਨ—ਸਯੀਯ ਉਤੇ। ਟਵਰ—ਖਜ ਕੇ। 

ਸਜਣ —ਵਭੱਤਯ। 21।  

ਸਦਹ—ਸਦਹ ਕਹਇਭ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ। ਸਹਹਹਾਂ ਦੈ ਵਸਵਯ—ਸ਼ਹਹਹਾਂ ਦੇ ਵਸਵਯ, ਸ਼ਹਹਹਾਂ ਦੇ ਵਸਯ ਉੱਤੇ। ਸਹਹ —ਸ਼ਹਹ , 

ਹਵਤਸ਼ਹਹ। ਸਹੀਐ—ਸਹਣਹ ਰੱਗੀਦਹ ਹੈ, ਸਬਹ ਖੱਟੀਦੀ ਹੈ। ਿੇਸਹਹ —ਆਸਯਹ। 22।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਬਹਈ! (ਭਹਇਆ-ਿੇੜੇ੍ ਭਨ ੱਖ ਦੇ) ਭਨ ਤੋਂ ਭਹਇਆਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬ ੱਰਦੀ, (ਉਹ ਹਯ ਿੇਰੇ) ਧਨ ਹੀ 

ਧਨ ਬਹਰਦਹ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ। ਉਹ ਯਭਹਤਭਹ (ਜ ਸਬ ਕ ਝ ਦੇਣ ਿਹਰਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ) ਵਚੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਹ। 

ਯ, ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਉਹ ਭਹਇਆ-ਿੇਵੜ੍ਆ ਭਨ ੱਖ ਬੀ ਕੀਹ ਕਯ?ੇ ਨਹਭ-ਧਨ ਉਸ ਦੀ) ਵਕਸਭਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

19।  

ਹੇ ਨਹਨਕ! (ਆਖ—) ਹੇ ਬਹਈ! ਯਭਹਤਭਹ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਹਰਹਹ ਐਸਹ ਧਨ ਹੈ ਐਸਹ ਭਹਰ ਹੈ ਜ ਕਦੇ ਭ ੱਕਦਹ 

ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਧਨ ਨ ੰ ਆ) ਿਯਵਤਆ ਕਯ, (ਹਯਨਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ) ਿੰਵਡਆ ਕਯ। ਵਜਤਨਹ ਵਚਯ ਯਭਹਤਭਹ ਆ 

ਦਇਆਿਹਨ ਯਵਹੰਦਹ ਹੈ, ਉਤਨਹ ਵਚਯ ਇਹ ਧਨ ਕਦੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਭ ੱਕਦਹ। 20।  

ਹੇ ਬਹਈ! ਜੇ ਭੈਂ ਵਕਤੇ ਖੰਬ ਰੱਬ ਰਿਹਾਂ, ਤਹਾਂ ਭੈਂ ਆਣਹ ਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਯਹਫਯ ਤਰ ਕੇ ਉਹ ਖੰਬ ਰੈ ਰਿਹਾਂ। ਭੈਂ 

ਉਹ ਖੰਬ ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਉੱਤੇ ਜੜ ਰਿਹਾਂ ਅਤੇ (ਉਡਹਯੀ ਰਹ ਕੇ) ਬਹਰ ਕਯ ਕੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਰਬ  ਦਹ ਵਭਰਹ 

ਹਹਸਰ ਕਯ ਰਿਹਾਂ (ਬਹਿ, ਆਹ-ਬਹਿ ਸਦਕੇ ਕੀਵਤਆਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਤਭਕ ਉਡਹਯੀ ਰੱਗਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ 

ਫਯਕਵਤ ਨਹਰ ਯਭਹਤਭਹ ਰੱਬ ੈਂਦਹ ਹੈ)। 21।  

ਹੇ ਬਹਈ! (ਅਸਰ) ਵਭੱਤਯ ਸਦਹ ਕਹਇਭ ਯਵਹਣ ਿਹਰਹ ਰਬ -ਹਵਤਸ਼ਹਹ ਹੈ ਜ (ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਸਹਯ)ੇ ਹਵਤਸ਼ਹਹਹਾਂ ਦੇ 

ਵਸਯ ਤੇ ਹਵਤਸ਼ਹਹ ਹੈ (ਸਬ ਦ ਨੀਆਿੀ ਹਵਤਸ਼ਹਹਹਾਂ ਤੋਂ ਿੱਡਹ ਹੈ)। ਉਹ ਰਬ -ਹਵਤਸ਼ਹਹ ਸਬ ਜੀਿਹਾਂ ਦਹ ਆਸਯਹ 

ਹੈ, (ਉਹ ਐਸਹ ਹੈ ਵਕ) ਉਸ ਦੇ ਹਸ ਫੈਵਠਆਾਂ (ਰਕ ਯਰਕ ਦੀ) ਸਬਹ ਖੱਟ ਰਈਦੀ ਹੈ। 22।  

 


