
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਸਲਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਗੁਨ ਗਤ ੰਿ ਗਾਇ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਤਜਹ ਤ ਤਿ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥ ੧॥ ਤ ਤਿਅਨ ਤਸਉ ਕਾਹ ਰਤਿ 
ਤਨਮਿ ਨ ਹਤਹ ਉਿਾਸੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਪ੍ਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥ ਿਰਨਾਪ੍ ਇਉ 
ਹੀ ਗਇ ਲੀ ਜਰਾ ਿਨੁ ਜੀਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਅਉਿ ਜਾਿੁ ਹ  ੀਤਿ ॥ ੩॥ 
{ਪ੍ੰਨਾ 1426} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਨ ਗਬਫਿੰਦ—ਗਬਫਿੰਦ ਦ ਗੁਣ। ਅਕਾਯਥ—ਬਿਅਯਥ। ਕੀਨੁ—ਫਣਾ ਬਰਆ। ਕਹ—ੁਆਖ। 

ਭਨਾ—ਹ ਭਨ। ਬਜਹ ਬਫਬਧ—ਬਜਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ, ਬਜਸ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਜਰ ਕਉ—ਾਣੀ ਨੂਿੰ। ਭੀਨੁ—ਭੱਛੀ।1।  

ਬਫਬਖਅਨ ਬਸਉ—ਬਿਬਿਆਾਂ ਨਾਰ। ਕਾਹ—ਬਕਉਂ? ਬਨਭਖ—(inmy—) ਅੱਖ ਝਭਕਣ ਬਜਤਨ  ਸਭ ਰਈ। ਨ 

ਹਬਹ—ਨ ਹਬਹਾਂ, ਤੂਿੰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ। ਉਦਾਸ—ੁਉਯਾਭ। ਯ ਨ—ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ। ਪਾਸ—ਪਾਹੀ।2।  

ਤਯਨਾਭ—ਜੁਆਨੀ (q{x—ਜੁਆਨ)। ਇਉ ਹੀ—ਇਉਂ ਹੀ, ਫ-ਯਿਾਹੀ ਬਿਚ। ਜਯਾ—ਫੁਢਾ। ਜੀਬਤ 

ਰੀ—ਬਜੱਤ ਬਰਆ। ਅਉਧ—ਉਭਯ। ਜਾਤ ਹ ਫੀਬਤ—ਗੁਜ਼ਯਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।3।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਬਾਈ! ਜ ਤੂਿੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਕਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਾਂ ਤੂਿੰ ਆਣਾ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਬਨਕਿੰਭਾ ਕਯ 

ਬਰਆ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ (ਤ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਇਉਂ ਬਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 

ਆਸਯਾ ਫਣਾ) ਬਜਿੇਂ ਾਣੀ ਨੂਿੰ ਭੱਛੀ (ਆਣੀ ਬਜਿੰਦ ਦਾ ਆਸਯਾ ਫਣਾਈ ਯੱਖਦੀ ਹ)।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਤੂਿੰ ਬਿਬਿਆਾਂ ਨਾਰ ਬਕਉਂ (ਇਤਨਾ) ਭਸਤ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂਿੰ ਅੱਖ ਝਭਕਣ ਬਜਤਨ  ਸਭ ਰਈ ਬੀ ਬਿਬਿਆਾਂ 

ਤੋਂ ਬਚੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਾਂਦਾ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ। (ਬਜਨ ਦੀ ਫਯਕਬਤ 

ਨਾਰ) ਜਭਾਾਂ ਦੀ ਪਾਹੀ (ਗਰ ਬਿਚ) ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ।2।  

ਹ ਬਾਈ! (ਤਯੀ) ਜੁਆਨੀ ਫ-ਯਿਾਹੀ ਬਿਚ ਹੀ ਰਿੰਘ ਗਈ, (ਹੁਣ) ਫੁਢ ਨ  ਤਯ ਸਯੀਯ ਨੂਿੰ ਬਜੱਤ ਬਰਆ ਹ। ਹ 

ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ। ਉਭਯ ਰਿੰਘਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ।3।  

ਤ ਰਤਿ ਭਇ ਸੂਝ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪ੍ਹੂਤਿ ਆਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ  ਾਵਰ ਤਕਉ ਨ ਭਜ ਭਗਵਾਨੁ 
॥੪॥ ਿਨੁ ਿਾਰਾ ਸੰਪ੍ਤਿ ਸਗਲ ਤਜਤਨ ਅਪ੍ੁਨੀ ਕਤਰ ਮਾਤਨ ॥ ਇਨ ਮ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾ ਨਕ 
ਸਾਿੀ ਜਾਤਨ ॥੫॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1426} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਫਯਬਧ—ਫੱੁਢਾ। ਸੂਝ ਨਹੀ—ਸਭਝ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ। ਕਾਰੁ—ਭਤ। ਆਬਨ—ਆ ਕ। ਨਯ ਫਾਿਯ—

ਹ ਝੱਰ  ਭਨੱੁਖ! ਨ ਬਜਬਹ—ਤੂਿੰ ਨਹੀਂ ਜਦਾ।4।  

ਦਾਯਾ—ਇਸਤਰੀ। ਸਿੰਬਤ ਸਗਰ—ਸਾਯੀ ਸਿੰੱਤੀ, ਸਾਯੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਬਜਬਨ ਭਾਬਨ—ਭਤਾਾਂ ਸਭਝ, ਨਾਹ ਭਿੰਨ। 

ਅੁਨੀ ਕਬਯ—ਆਣੀ ਜਾਣ ਕ। ਇਨ ਭਬਹ—ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਬਯਆਾਂ ਬਿਚੋਂ। ਸਿੰਗੀ—ਸਾਥੀ। ਸਾਚੀ ਜਾਬਨ—(ਇਹ 

ਗੱਰ) ੱਕੀ ਜਾਣ ਰ।5।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਝੱਰ  ਭਨੱੁਖ! ਤੂਿੰ ਬਕਉਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ? (ਿਖ, ਤੂਿੰ ਹੁਣ) ਫੱੁਢਾ 

ਹ ਬਗਆ ਹੈਂ (ਯ ਤਨੂਿੰ ਅਜ ਬੀ ਇਹ) ਸਭਝ ਨਹੀਂ ਆ ਯਹੀ ਬਕ ਭਤ (ਬਸਯ ਤ) ਆ ਹੁਿੰਚੀ ਹ।4।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਧਨ, ਇਸਤਰੀ, ਸਾਯੀ ਜਾਇਦਾਦ—(ਇਸ ਨੂਿੰ) ਆਣੀ ਕਯ ਕ ਨਾਹ ਭਿੰਨ। ਇਹ 

ਗੱਰ ਸੱਚੀ ਸਭਝ ਬਕ ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਬਯਆਾਂ ਬਿਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਬੀ ਤਯਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਫਣ ਸਕਦਾ।5।  



ਪ੍ਤਿਿ ਉਿਾਰਨ ਭ ਹਰਨ ਹਤਰ ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀ ਸਿਾ  ਸਿੁ ਿੁਮ 
ਸਾਤਥ ॥੬॥ ਿਨੁ ਿਨੁ ਤਜਹ ਿ ਕਉ ਿੀ ਿਾਂ ਤਸਉ ਨਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ  ਾਵਰ ਅ  
ਤਕਉ ਡਲਿ ਿੀਨ ॥੭॥ ਿਨੁ ਿਨੁ ਸੰਪ੍ ਸੁਿ ਿੀ ਅਰੁ ਤਜਹ ਨੀਕ ਿਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ 
ਮਨਾ ਤਸਮਰਿ ਕਾਤਹ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1426} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਤਤ—ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਬਿਚ ਬਡੱਗ ਹ। ਬਤਤ ਉਧਾਯਨ—ਬਿਕਾਯੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਣ 

ਿਾਰ । ਬ—(ਰਜ਼ ‘ਬਉ’ ਤੋਂ ਫਹੁ-ਿਚਨ)। ਬ ਹਯਨ—ਸਾਯ ਡਯ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰ । ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥ—

ਬਨਖਸਬਭਆਾਂ ਦ ਖਸਭ। ਬਤਹ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੂਿੰ। ਜਾਨੀ—(ਇਉਂ) ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਬਕ)। 

ਸਾਬਥ—ਨਾਰ।6।  

ਬਜਹ—ਬਜਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। ਤ ਕਉ—ਤਨੂਿੰ। ਤਾਾਂ ਬਸਉ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨਾਰ। ਨਹੁ—ਬਆਯ। ਨਯ 

ਫਾਿਯ—ਹ ਝੱਰ  ਭਨੱੁਖ! ਦੀਨ—ਆਤੁਯ।7।  

ਸਿੰ—ਧਨ। ਅਯ—ੁਅਤ। ਬਜਹ—ਬਜਸ ਨ। ਨੀਕ—ਚਿੰਗ, ਸਹਣ। ਧਾਭ—ਘਯ। ਕਾਬਹ ਨ—ਬਕਉਂ ਨਹੀਂ।8।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਜੀ ਬਿਕਾਯੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਿਾਰ  ਹਨ, ਸਾਯ ਡਯ ਦੂਯ 

ਕਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ, ਅਤ ਬਨਖਸਬਭਆਾਂ ਦ ਖਸਭ ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! ਉਸ (ਰਬੂ) ਨੂਿੰ (ਇਉਂ) ਸਭਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਬਕ 

ਉਹ ਸਦਾ ਤਯ ਨਾਰ ਿੱਸਦਾ ਹ।6।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਝੱਰ  ਭਨੱੁਖ! ਬਜਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ  ਤਨੂਿੰ ਸਯੀਯ ਬਦੱਤਾ, ਧਨ ਬਦੱਤਾ, ਤੂਿੰ ਉਸ ਨਾਰ 

ਬਆਯ ਨਾਹ ਾਇਆ। ਬਪਯ ਹੁਣ ਆਤੁਯ ਹ ਕ ਘਫਯਾਇਆ ਬਕਉਂ ਬਪਯਦਾ ਹੈਂ (ਬਾਿ, ਉਸ ਹਯੀ ਨੂਿੰ ਮਾਦ 

ਕਯਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ ਘਫਯਾਣਾ ਤਾਾਂ ਹਇਆ ਹੀ)।7।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ  ਸਯੀਯ ਬਦੱਤਾ, ਧਨ ਬਦੱਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਦੱਤੀ, ਸੁਖ 

ਬਦੱਤ ਅਤ ਸਹਣ  ਘਯ ਬਦੱਤ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤੂਿੰ ਬਸਭਯਨ ਬਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ?।8।  

ਸਭ ਸੁਿ ਿਾਿਾ ਰਾਮੁ ਹ ਿੂਸਰ ਨਾਤਹਨ ਕਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ ਤਿਹ ਤਸਮਰਿ ਗਤਿ 
ਹਇ ॥੯॥ ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਗਤਿ ਪ੍ਾਈ ਤਿਹ ਭਜੁ ਰ ਿ ਮੀਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ਮਨਾ 
ਅਉਿ ਘਟਿ ਹ ਨੀਿ ॥੧੦॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1426-1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਤਾ—ਦਣ ਿਾਰਾ। ਨਾਬਹਨ—ਨਹੀਂ। ਬਤਹ—ਉਸ (ਯਾਭ) ਨੂਿੰ। ਬਸਭਯਤ—ਬਸਭਯਬਦਆਾਂ। 

ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ।9।  

ਾਈ—ਰਾਤ ਕਯਦੀ ਹ। ਤ—ਤੂਿੰ। ਯ ਭੀਤ—ਹ ਬਭੱਤਯ! ਅਉਧ—ਉਭਯ। ਨੀਤ—ਬਨੱਤ।10।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ (ਹੀ) ਸਾਯ ਸੁਖ ਦਣ ਿਾਰਾ ਹ, (ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਹਯ) 

ਕਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਉਸ (ਦਾ ਨਾਭ) ਬਸਭਯਬਦਆਾਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ (ਬੀ) ਰਾਤ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।9।  

ਹ ਬਭੱਤਯ! ਤੂਿੰ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ, ਬਜਸ ਦਾ ਨਾਭ ਬਸਭਯਬਦਆਾਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ 

ਰਾਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਉਭਯ ਸਦਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਸਭਯਨ 

ਨਾਹ ਬਿਸਾਯ)।10।  



ਪ੍ਾਂਿ ਿਿ ਕ ਿਨੁ ਰਤਿ ਜਾਨਹੁ ਿਿੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥ ਤਜਹ ਿ ਉਪ੍ਤਜ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਿਾਤਹ ਮ ਮਾਨੁ 
॥੧੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਾਂਚ ਤਤ—ਬਭੱਟੀ, ਹਿਾ, ਾਣੀ, ਅੱਗ, ਆਕਾਿ। ਕ—ਦਾ। ਚਤੁਯ—ਹ ਚਤੁਯ ਭਨੱੁਖ! 

ਸੁਜਾਨ—ਹ ਬਸਆਣ  ਭਨੱੁਖ! ਬਜਹ ਤ—ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ। ਤ—ਤੋਂ। ਤਾਬਹ ਭਾਬਹ—ਉਹਨਾਾਂ (ਹੀ ਤੱਤਾਾਂ) ਬਿਚ। 

ਭਾਬਨ—ਭਿੰਨ ਰ , ਮਕੀਨ ਜਾਣ।11।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ਚਤੁਯ ਭਨੱੁਖ! ਹ ਬਸਆਣ  ਭਨੱੁਖ! ਤੂਿੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਬਕ (ਤਯਾ ਇਹ) ਸਯੀਯ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਿੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਹ। (ਇਹ ਬੀ) ਮਕੀਨ ਜਾਣ ਬਕ ਬਜਨ੍ਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਤੋਂ (ਇਹ ਸਯੀਯ) 

ਫਬਣਆ ਹ (ਭੁੜ) ਉਹਨਾਾਂ ਬਿਚ ਹੀ ਰੀਨ ਹ ਜਾਇਗਾ (ਬਪਯ ਇਸ ਸਯੀਯ ਦ ਝੂਠ  ਭਹ ਬਿਚ ਪਸ ਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਬਸਭਯਨ ਬਕਉਂ ਬੁਰਾ ਬਯਹਾ ਹੈਂ?।11।  

ਘਟ ਘਟ ਮ ਹਤਰ ਜੂ  ਸ ਸੰਿਨ ਕਤਹ ਪ੍ੁਕਾਤਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਤਨਤਿ 
ਉਿਰਤਹ ਪ੍ਾਤਰ ॥੧੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਘਟ—ਸਯੀਯ। ਘਟ ਘਟ ਭ—ਹਯਕ ਸਯੀਯ ਬਿਚ। ਜੂ—ਜੀ। ੁਕਾਬਯ—ੁਕਾਯ ਕ, ਉੱਚੀ ਫਰ 

ਕ। ਬਉਬਨਬਧ—ਸਿੰਸਾਯ-ਸਭੁਿੰਦਯ। ਉਤਯਬਹ—ਉਤਯਬਹਾਂ, ਤੂਿੰ ਰਿੰਘ ਜਾਬਹਾਂਗਾ।12।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸਿੰਤ ਜਨਾਾਂ ਨ  ਉੱਚੀ ਕੂਕ ਕ ਦੱਸ ਬਦੱਤਾ ਹ ਬਕ ਯਭਾਤਭਾ ਹਯਕ ਸਯੀਯ 

ਬਿਚ ਿੱਸ ਬਯਹਾ ਹ। ਤੂਿੰ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ, (ਬਜਨ ਦੀ ਫਯਕਬਤ ਨਾਰ) ਸਿੰਸਾਯ-

ਸਭੁਿੰਦਯ ਤੋਂ ਤੂਿੰ ਾਯ ਰਿੰਘ ਜਾਬਹਾਂਗਾ।12।  

ਸੁਿੁ ਿੁਿੁ ਤਜਹ ਪ੍ਰਸ ਨਹੀ ਲਭੁ ਮਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ਮਨਾ ਸ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ 
॥੧੩॥ ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਤਿਆ ਨਾਤਹ ਤਜਤਹ ਕੰਿਨ ਲਹ ਸਮਾਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ 
ਿਾਤਹ ਿ ਜਾਤਨ ॥੧੪॥ ਹਰਿੁ ਸਗੁ ਜਾ ਕ ਨਹੀ  ਰੀ ਮੀਿ ਸਮਾਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ 
ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿ ਜਾਤਨ ॥੧੫॥ ਭ ਕਾਹੂ ਕਉ ਿਿ ਨਤਹ ਨਤਹ ਭ ਮਾਨਿ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ 
ਰ ਮਨਾ ਤਗਆਨੀ ਿਾਤਹ  ਿਾਤਨ ॥੧੬॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਜਹ—ਬਜਸ (ਦ ਭਨ) ਨੂਿੰ। ਯਸ—ਛੁਿੰਹਦਾ। ਅਬਬਭਾਨੁ—ਅਹਿੰਕਾਯ। ਸ—ਉਹ (ਭਨੱੁਖ)। 

ਭੂਯਬਤ ਬਗਿਾਨ—ਬਗਿਾਨ ਦਾ ਸਯੂ।13।  

ਉਸਤਬਤ—ਿਬਡਆਈ। ਬਜਬਹ—ਬਜਸ (ਦ ਭਨ) ਨੂਿੰ। ਕਿੰਚਨ—ਸਨਾ। ਰਹ—ਰਹਾ। ਸਭਾਬਨ—ਇਕ ਬਜਹਾ। 

ਭੁਕਬਤ—ਭਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ। ਤਾਬਹ—ਉਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  (ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹ)। ਤ—ਤੂਿੰ। ਜਾਬਨ—ਸਭਝ ਰ।14।  

ਹਯਖ—ੁਖ਼ੁਿੀ। ਸਗ—ੁਬਚਿੰਤਾ, ਗ਼ਭ। ਜਾ ਕ—ਬਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ। ਸਭਾਬਨ—ਇਕ ਬਜਹ। 

ਭੁਕਬਤ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ।15।  

ਬ—ਡਯਾਿ (ਫਹ-ੁਿਚਨ ਰਜ਼ ‘ਬਉ’ ਤੋਂ)। ਆਨ—ਹਯਨਾਾਂ ਦ। ਬਗਆਨੀ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਿਾਰਾ 

ਭਨੱੁਖ। ਤਾਬਹ—ਉਸ ਨੂਿੰ। ਫਖਾਬਨ—ਆਖ। 16।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ (ਦ ਬਹਯਦ) ਨੂਿੰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ, ਰਬ ਭਹ 

ਅਹਿੰਕਾਯ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ (ਬਾਿ, ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਸੁਖ ਦੁਖ ਿਰ  ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਰੋਂ  ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬਜਸ 

ਉਤ ਰਬ ਭਹ ਅਹਿੰਕਾਯ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦਾ) ਉਹ ਭਨੱੁਖ (ਸਾਬਖਆਤ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਹ।13।  



ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ (ਦ ਭਨ) ਨੂਿੰ ਉਸਤਬਤ ਨਹੀਂ (ਡੁਰਾ ਸਕਦੀ) ਬਨਿੰਬਦਆ ਨਹੀਂ 

(ਡੁਰਾ ਸਕਦੀ), ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਸਨਾ ਅਤ ਰਹਾ ਇਕ ਬਜਹ (ਬਦੱਸਦ ਹਨ, ਬਾਿ, ਜ ਰਾਰਚ ਬਿਚ ਨਹੀਂ ਪਸਦਾ), ਇਹ 

ਗੱਰ (ੱਕ) ਜਾਣ ਬਕ ਉਸ ਨੂਿੰ ਭਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯਾ ਬਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹ।14।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ ਖ਼ੁਿੀ ਗ਼ਭੀ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦੀ, ਬਜਸ 

ਨੂਿੰ ਿਯੀ ਤ ਬਭੱਤਯ ਇਕ ਬਜਹ (ਬਭੱਤਯ ਹੀ) ਜਾਦ ਹਨ, ਤੂਿੰ ਇਹ ਗੱਰ ੱਕੀ ਸਭਝ ਬਕ ਉਸ ਨੂਿੰ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ 

ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ ਬਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹ।15।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਬਕਸ ਨੂਿੰ (ਕਈ) ਡਯਾਿ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਅਤ ਬਕਸ ਦ ਡਯਾਿ 

ਨਹੀਂ ਭਿੰਨਦਾ (ਡਯਾਬਿਆਾਂ ਤੋਂ ਘਫਯਾਾਂਦਾ ਨਹੀਂ) ਉਸ ਨੂਿੰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਿਾਰਾ ਸਭਝ। 16।  

ਤਜਤਹ ਤ ਤਿਆ ਸਗਲੀ ਿਜੀ ਲੀ ਭਿ  ਰਾਗ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥ ਭਾਗੁ 
॥੧੭॥ ਤਜਤਹ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਿਜੀ ਸਭ ਿ ਭਇ ਉਿਾਸੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ਮਨਾ ਤਿਹ 
ਘਤਟ  ਰਹਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥ ਤਜਤਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮ ਿਜੀ ਕਰਿਾ ਰਾਮੁ ਪ੍ਛਾਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ 
ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਿੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਜਬਹ—ਬਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ। ਬਫਬਖਆ—ਭਾਇਆ। ਸਗਰੀ—ਸਾਯੀ। ਬਫਬਖਆ ਸਗਰੀ—(ਕਾਭ 

ਕ੍ਰਧ ਰਬ ਭਹ ਅਹਿੰਕਾਯ, ਬਨਿੰਦਾ, ਈਯਖਾ, ਆਬਦਕ) ਸਾਯੀ ਦੀ ਸਾਯੀ ਭਾਇਆ। ਬਤਹ ਨਯ ਭਾਥ—ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦ 

ਭੱਥ ਉੱਤ। 17।  

ਭਭਤਾ—ਅਣੱਤ। ਤ—ਤੋਂ। ਉਦਾਸ—ੁਉਯਾਭ। ਬਤਹ ਘਬਟ—ਉਸ (ਭਨੱੁਖ) ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ। 18।  

ਬਜਬਹ ਰਾਨੀ—ਬਜਸ ਰਾਣੀ ਨ। ਛਾਬਨ—ਛਾਣ ਕ, ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾ ਕ, ਸਾਾਂਝ ਾ ਕ। ਿਹੁ ਨਯ—ੁਉਹ 

ਭਨੱੁਖ। ਭੁਕਤ—ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਬਚਆ ਹਇਆ। ਭਨ—ਹ ਭਨ!। 19।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  (ਕਾਭ, ਕ੍ਰਧ, ਰਬ, ਭਹ, ਅਹਿੰਕਾਯ, ਬਨਿੰਦਾ, 

ਈਯਖਾ, ਆਬਦਕ ਅਨਕਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਿਾਰੀ) ਸਾਯੀ ਦੀ ਸਾਯੀ ਭਾਇਆ ਬਤਆਗ ਬਦੱਤੀ, (ਉਸ ਨ  ਹੀ ਸਹੀ) ਿਯਾਗ 

ਦਾ (ਸਹੀ) ਬਖ ਧਾਯਨ ਕੀਤਾ (ਸਭਝ)। ਹ ਭਨ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭੱਥ ਉਤ (ਚਿੰਗਾ) ਬਾਗ (ਜਾਬਗਆ ਸਭਝ)। 17।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਬਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਛੱਡ ਬਦੱਤਾ, (ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਭਾਇਆ ਦ 

ਕਾਭਾਬਦਕ) ਸਾਯ ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ  ਉਯਾਭ ਹ ਬਗਆ, ਉਸ ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ (ਯਤੱਖ ਤਯ ਤ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਬਨਿਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 18।  

ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਕਯਤਾਯ ਬਸਯਜਣਹਾਯ ਨਾਰ ਡੂਿੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਕ (ਆਣ  ਅਿੰਦਯੋਂ) ਹਉਭ ਬਤਆਗ ਬਦੱਤੀ, ਹ 

ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਇਹ ਗੱਰ ਸੱਚੀ ਸਭਝ ਬਕ ਉਹ ਭਨੱੁਖ (ਹੀ) ਭੁਕਤ ਹ। 19।  

ਭ ਨਾਸਨ ਿੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਤਲ ਮ ਹਤਰ ਕ ਨਾਮੁ ॥ ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਜ ਨਾਨਕ ਭਜ ਸਫਲ ਹਤਹ ਤਿਹ 
ਕਾਮ ॥੨੦॥ ਤਜਹ ਾ ਗੁਨ ਗਤ ੰਿ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ 
ਪ੍ਰਤਹ ਨ ਜਮ ਕ ਿਾਮ ॥੨੧॥ ਜ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਿਾ ਿਜ ਲਭ ਮਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪ੍ਨ 
ਿਰ ਅਉਰਨ ਲਿ ਉਿਾਰ ॥੨੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ—(ਰਜ਼ ‘ਬਉ’ ਤੋਂ ਫਹੁ-ਿਚਨ) ਸਾਯ ਡਯ। ਹਯਨ—ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਦੁਯਭਬਤ—ਖਟੀ 

ਭਬਤ। ਕਬਰ ਭਬਹ—ਕਰਿਾਾਂ-ਬਯ ਸਿੰਸਾਯ ਬਿਚ। ਕ—ਦਾ। ਬਨਬਸ—ਯਾਤ। ਬਜ—ਜਾਦਾ ਹ (ਇਕ-ਿਚਨ)। 



ਹਬਯ—ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਬਤਹ ਕਾਭ—ਉਸ ਦ (ਸਾਯ) ਕਿੰਭ। 20।  

ਬਜਹਫਾ—ਜੀਬ (ਨਾਰ)। ਕਯਨ—ਕਿੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਯਬਹ ਨ—ਨਹੀਂ ੈਂਦ। ਧਾਭ—ਘਯ। ਜਭ ਕ ਧਾਭ—ਜਭ ਕ 

ਧਾਬਭ, ਜਭ ਦ ਘਯ ਬਿਚ, ਜਭ ਦ ਿੱਸ ਬਿਚ। 21।  

ਭਭਤਾ—ਅਣੱਤ, ਭਹ। ਤਜ—ਛੱਡਦਾ ਹ। ਤਯ—ਾਯ ਰਿੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਅਉਯਨ—ਹਯਨਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਰਤ 

ਉਧਾਯ—ਰਤ ਉਧਾਬਯ, ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 22।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਇਸ ਕਰਿਾਾਂ-ਬਯ ਸਿੰਸਾਯ ਬਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਹੀ) ਸਾਯ ਡਯ 

ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ, ਖਟੀ ਭਬਤ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ। ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਯਾਤ ਬਦਨ ਜਦਾ 

ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ ਉਸ ਦ ਸਾਯ ਕਿੰਭ ਨਯ ਚੜ੍ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। 20।  

ਹ ਬਾਈ! (ਆਣੀ) ਜੀਬ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕਬਯਆ ਕਯ, (ਆਣ) ਕਿੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਸੁਬਣਆ ਕਯ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! (ਬਜਹੜ ਭਨੱੁਖ ਨਾਭ ਜਦ ਹਨ, ਉਹ) ਜਭਾਾਂ ਦ ਿੱਸ ਨਹੀਂ 

ੈਂਦ। 21।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ (ਆਣ  ਅਿੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਭਭਤਾ ਬਤਆਗਦਾ ਹ, ਰਬ ਭਹ 

ਅਤ ਅਹਿੰਕਾਯ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਆ (ਬੀ ਇਸ ਸਿੰਸਾਯ-ਸਭੁਿੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰਿੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ 

(ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਹ। 22।  

ਤਜਉ ਸੁਪ੍ਨਾ ਅਰੁ ਪ੍ਿਨਾ ਸ ਜਗ ਕਉ ਜਾਤਨ ॥ ਇਨ ਮ ਕਛੁ ਸਾਿ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਤ ਨੁ ਭਗਵਾਨ 
॥੨੩॥ ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡਲਿ ਨੀਿ ॥ ਕਟਨ ਮ ਨਾਨਕ ਕਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਤਜਹ 
ਿੀਤਿ ॥੨੪॥ ਜਸ ਜਲ ਿ  ੁਿ ੁਿਾ ਉਪ੍ਜ ਤ ਨਸ ਨੀਿ ॥ ਜਗ ਰਿਨਾ ਿਸ ਰਿੀ ਕਹੁ ਨਾ ਨਕ 
ਸੁਤਨ ਮੀਿ ॥੨੫॥ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਿਿਈ ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕ ਅੰਿੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤ ਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ 
ਪ੍ਰਿ ਿਾਤਹ ਜਮ ਫੰਿ ॥੨੬॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਯ—ੁਅਤ। ਕਉ—ਨੂਿੰ। ਜਾਬਨ—ਸਭਝ ਰ। ਇਨ ਭਬਹ—ਇਹਨਾਾਂ (ਬਦੱਸਦ ਦਾਯਥਾਾਂ) ਬਿਚ 

(ਫਹੁ-ਿਚਨ)। ਕਛੁ—ਕਈ ਬੀ ਦਾਯਥ। ਸਾਚ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ ਿਾਰਾ, ਸਦਾ ਸਾਥ ਬਨਫਾਹੁਣ ਿਾਰਾ। 

23।  

ਬਨਬਸ—ਯਾਤ। ਕਾਯਨ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਡਰਤ—ਬਟਕਦਾ ਬਪਯਦਾ ਹ। ਨੀਤ—ਬਨੱਤ, ਸਦਾ। ਕਟਨ ਭ—ਕ੍ਰੜਾਾਂ 

ਬਿਚ। ਕਊ—ਕਈ ਬਿਯਰਾ। ਬਜਹ ਚੀਬਤ—ਬਜਸ ਦ ਬਚੱਤ ਬਿਚ। 24।  

ਤ—ਤੋਂ। ਫੁਦਫੁਦਾ—ਫੁਰਫੁਰਾ। ਯਚੀ—ਫਣਾਈ ਹਈ ਹ। ਭੀਤ—ਹ ਬਭੱਤਯ!। 25।  

ਨ ਚਤਈ—ਨ ਚਤ, ਨਹੀਂ ਚਤ ਕਯਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਚਦਾ। ਭਬਦ—ਨਿ ਬਿਚ। ਭਬਦ ਭਾਇਆ ਕ—ਭਾਇਆ ਦ 

ਨਿ ਬਿਚ। ਅਿੰਧ—ੁ(ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਰੋਂ) ਅਿੰਨ੍ਾ। ਯਤ—ੈਂਦ ਹਨ,  ਯਬਹਿੰਦ ਹਨ। ਪਿੰਧ—ਪਾਹ, 

ਪਾਹੀਆਾਂ। 26।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਬਜਿੇਂ (ਸੁੱਤ ਬਆਾਂ) ਸੁਨਾ (ਆਉਂਦਾ ਹ) ਅਤ (ਉਸ ਸੁਨ  ਬਿਚ 

ਕਈ ਦਾਯਥ) ਿਖੀਦ ਹਨ, ਬਤਿੇਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂਿੰ ਸਭਝ ਰ । ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਬਫਨਾ (ਜਗਤ ਬਿਚ ਬਦੱਸ 

ਯਹ) ਇਹਨਾਾਂ (ਦਾਯਥਾਾਂ) ਬਿਚ ਕਈ ਬੀ ਦਾਯਥ ਸਦਾ ਸਾਥ ਬਨਫਾਹੁਣ ਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹ। 23।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਭਾਇਆ (ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਨੱੁਖ ਸਦਾ ਯਾਤ ਬਦਨ ਬਟਕਦਾ 



ਬਪਯਦਾ ਹ। ਕ੍ਰੜਾਾਂ (ਫਿੰਬਦਆਾਂ) ਬਿਚ ਕਈ ਬਿਯਰਾ (ਅਬਜਹਾ ਹੁਿੰਦਾ) ਹ, ਬਜਸ ਦ ਭਨ ਬਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ 

ਬਟਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹ। 24।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਬਭੱਤਯ! ਸੁਣ, ਬਜਿੇਂ ਾਣੀ ਤੋਂ ਫੁਰਫੁਰਾ ਸਦਾ ਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਅਤ ਨਾਸ ਹੁਿੰਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, 

ਬਤਿੇਂ ਹੀ (ਯਭਾਤਭਾ ਨ) ਜਗਤ ਦੀ (ਇਹ) ਖਡ ਫਣਾਈ ਹਈ ਹ। 25।  

ਯ ਭਾਇਆ ਦ ਨਿ ਬਿਚ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਰੋਂ) ਅਿੰਨ੍ਾ ਹਇਆ ਭਨੱੁਖ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਫਾਯ) ਕੁਝ ਬੀ 

ਨਹੀਂ ਸਚਦਾ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ (ਅਬਜਹ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ) ਜਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਾਹੀਆਾਂ 

ਈਆਾਂ ਯਬਹਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 26।  

ਜਉ ਸੁਿ ਕਉ ਿਾਹ ਸਿਾ ਸਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ ਿੁਰਲਭ ਮਾਨੁਿ ਿਹ 
॥੨੭॥ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਨ ਿਾਵਹੀ ਮੂਰਿ ਲਗ ਅਜਾਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤ ਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤ ਰਥਾ 
ਜਨਮ ੁਤਸਰਾਨ ॥੨੮॥ ਜ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਭਜ ਰੂਪ੍ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਅੰਿਰੁ 
ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਿੀ ਮਾਨੁ ॥ ੨੯॥ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮ ਫਤਿ ਰਤਹ ਤ ਸਤਰ ਗਤ ੰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ ਤ ਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥ ੩੦॥ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਿਿਈ ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕ 
ਅੰਿੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤ ਨੁ ਪ੍ਰਿ ਿਾਤਹ ਜਮ ਫੰਿ ॥੩੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1427-1428} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਉ—ਜ। ਚਾਹ—ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹ, ਰੜਦਾ ਹ। ਰਹ—ਰਈ ਯੱਖ; ਬਆ ਯਹ। ਦਹ—ਸਯੀਯ। 27।  

ਧਾਿਹੀ—ਧਾਿਬਹ, ਦੜ ਬਪਯਦ ਹਨ। ਅਜਾਨ—ਫ-ਸਭਝ। ਬਸਯਾਨ—ਗੁਜ਼ਯ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 28।  

ਬਨਬਸ—ਯਾਤ। ਬਜ—ਜਦਾ ਹ। ਯੂ ਯਾਭ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ। ਬਤਹ—ਉਸ ਨੂਿੰ। ਜਾਨੁ—ਸਭਝ। 

ਅਿੰਤਯ—ੁਯਕ, ਬਿੱਥ। ਹਬਯ ਜਨ—ਹਬਯ-ਜਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਗਤ। ਸਾਚੀ ਭਾਨੁ—(ਇਹ ਗੱਰ) ਸੱਚੀ ਭਿੰਨ। 

29।  

ਪਬਧ ਯਬਹ—ਪਬਸਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। ਕਉਨ  ਕਾਭ—ਬਕਸ ਕਿੰਭ? ਬਕਸ ਬੀ ਕਿੰਭ ਨਹੀਂ। 30।  

ਨ ਚਤਈ—ਨ ਚਤ, ਨਹੀਂ ਚਤ ਕਯਦਾ। ਭਬਦ—ਨਿ ਬਿਚ। ਅਿੰਧ—ੁ(ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਰੋਂ) ਅਿੰਨ੍ਾ ਹਇਆ 

ਭਨੱੁਖ। ਯਤ— ਯਬਹਿੰਦ ਹਨ। ਤਾਬਹ—ਉਸ ਨੂਿੰ। ਜਭ ਪਿੰਧ—ਜਭਾਾਂ ਦ ਪਾਹ, ਜਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਾਹੀਆਾਂ। 31।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਸੁਣ, ਇਹ ਭਨੱੁਖਾ ਸਯੀਯ ਫੜੀ ਭੁਿਬਕਰ ਨਾਰ ਬਭਰਦਾ ਹ (ਇਸ ਨੂਿੰ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਕਣਾ ਬਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਰ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)। ਸ, ਜ (ਭਨੱੁਖ) ਆਤਭਕ ਆਨਿੰਦ (ਹਾਸਰ 

ਕਯਨਾ) ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ (ਉਸ ਨੂਿੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਬਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਯਨ ਬਆ ਯਹ। 27।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਭੂਯਖ ਫ-ਸਭਝ ਫਿੰਦ (ਬਨਯੀ) ਭਾਇਆ (ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ) ਿਾਸਤ ਬਟਕਦ 

ਯਬਹਿੰਦ ਹਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ (ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਨੱੁਖਾ) ਜਨਭ ਅਜਾਈਂ ਫੀਤ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 28।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਬਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਾਤ ਬਦਨ (ਹਯ ਿਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) ਜਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, 

ਉਸ ਨੂਿੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸਭਝ। ਇਹ ਗੱਰ ਸੱਚੀ ਭਿੰਨ  ਬਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਬਿਚ ਕਈ 

ਯਕ ਨਹੀਂ ਹ। 29।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ! ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦਾ) ਭਨ (ਹਯ ਿਰ) ਭਾਇਆ (ਦ ਭਹ) ਬਿਚ ਪਬਸਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ 

(ਬਜਸ ਨੂਿੰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਸਦਾ) ਬੱੁਰਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ (ਦੱਸ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ (ਉਸ ਦਾ) 

ਜੀਊਣਾ ਬਕਸ ਕਿੰੰਿੰਭ?। 30।  



ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਬਿਚ (ਪਸ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਰੋਂ) ਅਿੰਨ੍ਾ ਹਇਆ 

(ਬਜਹੜਾ) ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ ਉਸ ਨੂਿੰ (ਉਸ ਦ 

ਗਰ ਬਿਚ) ਜਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਾਹੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਯਬਹਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 31।  

ਸੁਿ ਮ  ਹੁ ਸੰਗੀ ਭ ਿੁਿ ਮ ਸੰਤਗ ਨ ਕਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹਇ 
॥੩੨॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਿ ਤਫਤਰ ਤਮਤਟ ਨ ਜਮ ਕ ਿਰਾਸੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ 
ਤਨਰਭ ਪ੍ਾਵਤਹ  ਾਸੁ ॥੩੩॥ ਜਿਨ  ਹੁਿੁ ਮ ਕਤਰ ਰਤਹ ਤਮਤਟ ਨ ਮਨ ਕ ਮਾਨੁ ॥ ਿੁਰਮਤਿ 
ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਫਤਿ ਰਾਤਿ ਲਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1428} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਿੰਗੀ—ਸਾਥੀ, ਭਰੀ-ਗਰੀ। ਸਿੰਬਗ—ਨਾਰ। ਅਿੰਬਤ—ਅਖ਼ੀਯ ਿਰ  (ਬੀ)। ਸਹਾਈ—ਭਦਦਗਾਯ। 

32।  

ਜਨਭ ਜਨਭ—ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਬਿਚ। ਕ—ਦਾ। ਤਰਾਸੁ—ਡਯ। ਬਨਯਬ—ਬਨਡਯ ਅਿਸਥਾ ਬਿਚ, ਉਸ ਰਬੂ 

ਬਿਚ ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਕਈ ਡਯ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਾਿਬਹ—ਤੂਿੰ ਰਾਤ ਕਯ ਰਏਂਗਾ। 33।  

ਕ—ਦਾ। ਭਾਨੁ—ਅਹਿੰਕਾਯ। ਦੁਯਭਬਤ—ਖਟੀ ਭਬਤ। ਬਸਉ—ਨਾਰ। ਪਬਧ—ਪਬਸਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। 

ਬਗਿਾਨ—ਹ ਬਗਿਾਨ!। 34।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਬਯਆ ਕਯ (ਯਭਾਤਭਾ) ਅਿੰਤ ਸਭ (ਬੀ) 

ਭਦਦਗਾਯ ਫਣਦਾ ਹ। (ਦੁਨੀਆ ਬਿਚ ਤਾਾਂ) ਸੁਖ ਿਰ  ਅਨਕਾਾਂ ਭਰੀ-ਗਰੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਯ ਦੁੱਖ ਬਿਚ ਕਈ 

ਬੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ। 32।  

ਹ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਸਭਯਨ ਬੁਰਾ ਕ ਜੀਿ) ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਬਿਚ ਬਟਕਦਾ ਬਪਯਦਾ ਹ, ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਡਯ 

(ਇਸ ਦ ਅਿੰਦਯੋਂ) ਭੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯਦਾ ਬਯਹਾ ਕਯ, (ਬਜਨ 

ਦੀ ਫਯਕਬਤ ਨਾਰ) ਤੂਿੰ ਉਸ ਰਬੂ ਬਿਚ ਬਨਿਾਸ ਰਾਤ ਕਯ ਰਏਂਗਾ ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਕਈ ਡਯ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 33।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ਬਗਿਾਨ! ਭੈਂ ਅਨਕਾਾਂ (ਹਯ ਹਯ) ਜਤਨ ਕਯ ਚੁੱਕਾ ਹਾਾਂ (ਉਹਨਾਾਂ ਜਤਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਭਨ ਦਾ 

ਅਹਿੰਕਾਯ ਦੂਯ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ, (ਇਹ ਭਨ) ਖਟੀ ਭਬਤ ਨਾਰ ਚਿੰਫਬੜਆ ਹੀ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। ਹ ਬਗਿਾਨ! (ਤੂਿੰ ਆ ਹੀ) 

ਯੱਬਖਆ ਕਯ। 34।  

 ਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਤ ਰਤਿ ਫੁਤਨ ਿੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਤਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤ ਨੁ ਤ ਰਥਾ 
ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥ ਕਰਣ ਹੁਿ ਸੁ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਤਰ ਲਭ ਕ ਫੰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਮ ਰਤਮ ਗਇ 
ਅ  ਤਕਉ ਰਵਿ ਅੰਿ ॥ ੩੬॥ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮ ਰਤਮ ਰਤਹ ਤਨਕਸਿ ਨਾਤਹਨ ਮੀਿ ॥ ਨਾਨਕ 
ਮੂਰਤਿ ਤਿਿਰ ਤਜਉ ਛਾਤਡਿ ਨਾਤਹਨ ਭੀਤਿ ॥ ੩੭॥ ਨਰ ਿਾਹਿ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰ ਕੀ ਅਉਰ 
ਭਈ ॥ ਤਿਿਵਿ ਰਤਹ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਤਲ ਪ੍ਰੀ ॥੩੮॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1428} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਯ—ੁਅਤ। ਬਫਯਬਧ—ਫੁਢਾ। ਪੁਬਨ—(pun:) ਬਪਯ। ਤੀਬਨ—ਬਤਿੰਨ। ਜਾਬਨ—ਜਾਣ, ਸਭਝ 

ਰ। ਭਾਨ—ਭਿੰਨ। 35।  

ਕਯਣ  ਹੁਤ—(ਜ ਕੁਝ) ਕਯਨਾ ਸੀ। ਸੁ—ਉਹ। ਕ ਪਿੰਧ—ਦ ਪਾਹ ਬਿਚ। ਸਬਭ—(ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਿਨ ਦਾ) ਸਭਾ। 

ਯਬਭ ਗਇ—ਗੁਜ਼ਯ ਬਗਆ। ਅਿੰਧ—ਹ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਬਿਚ) ਅਿੰਨ੍  ਹ ਚੁੱਕ ਭਨੱੁਖ!। 36।  

ਭ—ਭਬਹ, ਬਿਚ। ਯਬਭ ਯਬਹ—ਪਬਸਆ ਹਇਆ ਹ। ਨਾਬਹਨ—ਨਹੀਂ। ਭੀਤ—ਹ ਬਭੱਤਯ! ਭੂਯਬਤ—



ਤਸਿੀਯ। ਬਚਤਰ—ਰੀਬਕਆ ਹਇਆ ਯੂ। ਬੀਬਤ—ਕਿੰਧ। 37।  

ਅਉਯ ਕੀ ਅਉਯ—ਹਯ ਦੀ ਹਯ। ਬਚਤਿਤ ਯਬਹ—ਤੂਿੰ ਸਚਦਾ ਬਯਹਾ। ਠਗਉਯ—ਠਗ-ਭੂਯੀ, ਠਗ-ਫੂਟੀ, 

ਠੱਗੀਆਾਂ। ਗਬਰ—ਗਰ ਬਿਚ। ਯੀ— ਗਈ। 38।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ!) ਫਾਰ-ਅਿਸਥਾ, ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਅਿਸਥਾ, ਅਤ ਬਪਯ ਫੁਢ ਦੀ 

ਅਿਸਥਾ—(ਉਭਯ ਦੀਆਾਂ ਇਹ) ਬਤਿੰਨ ਅਿਸਥਾ ਸਭਝ ਰ  (ਜ ਭਨੱੁਖ ਤ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ)। (ਯ ਇਹ) ਚਤ 

ਯੱਖ (ਬਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਬਫਨਾ ਇਹ ਸਾਯੀਆਾਂ ਹੀ ਬਿਅਯਥ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। 35।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਬਿਚ) ਅਿੰਨ੍  ਹ ਯਹ ਹ ਭਨੱੁਖ! ਜ ਕੁਝ ਤੂਿੰ ਕਯਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂਿੰ ਨਾਹ ਕੀਤਾ 

(ਸਾਯੀ ਉਭਯ) ਤੂਿੰ ਰਬ ਦੀ ਪਾਹੀ ਬਿਚ (ਹੀ) ਪਬਸਆ ਬਯਹਾ। (ਬਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਯਾ) ਸਭਾ (ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ ਹੀ) ਗੁਜ਼ਯ 

ਬਗਆ। ਹੁਣ ਬਕਉਂ ਯੋਂਦਾ ਹੈਂ? (ਹੁਣ ਛੁਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਬ?)। 36।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ਬਭੱਤਯ! ਬਜਿੇਂ (ਕਿੰਧ ਉਤ ਬਕਸ) ਭੂਯਤੀ ਦਾ ਰੀਬਕਆ ਹਇਆ ਯੂ ਕਿੰਧ ਨੂਿੰ ਨਹੀਂ 

ਛੱਡਦਾ ਕਿੰਧ ਨਾਰ ਚਿੰਫਬੜਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, ਬਤਿੇਂ ਬਜਹੜਾ ਭਨ ਭਾਇਆ (ਦ ਭਹ) ਬਿਚ ਪਸ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, (ਉਹ ਇਸ 

ਭਹ ਬਿਚੋਂ ਆਣ  ਆ) ਨਹੀਂ ਬਨਕਰ ਸਕਦਾ। 37।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਹ ਬਾਈ! (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਬਿਚ ਪਸ ਕ) ਭਨੱੁਖ (ਰਬੂ-ਬਸਭਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਕੁਝ ਹਯ ਹੀ 

(ਬਾਿ, ਭਾਇਆ ਹੀ ਭਾਇਆ) ਭਿੰਗਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। (ਯ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਬਿਚ) ਹਯ ਦੀ ਹਯ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। 

(ਭਨੱੁਖ ਹਯਨਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਠੱਗਣ ਦੀਆਾਂ ਸਚਾਾਂ ਸਚਦਾ ਹ (ਉਤੋਂ ਭਤ ਦੀ) ਪਾਹੀ ਗਰ ਬਿਚ ਆ ੈਂਦੀ ਹ। 38।  

ਜਿਨ  ਹੁਿ ਸੁਿ ਕ ਕੀ ਿੁਿ ਕ ਕੀ ਨ ਕਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰ ਮਨਾ ਹਤਰ ਭਾਵ ਸ ਹਇ 
॥੩੯॥ ਜਗਿੁ ਤਭਿਾਰੀ ਤਫਰਿੁ ਹ ਸਭ ਕ ਿਾਿਾ ਰਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਸਮਰੁ ਤਿਹ ਪ੍ੂਰਨ 
ਹਵਤਹ ਕਾਮ ॥ ੪੦॥ ਝੂਠ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰ ਜਗੁ ਸੁਪ੍ਨ ਤਜਉ ਜਾਨੁ ॥ ਇਨ ਮ ਕਛੁ ਿਰ ਨਹੀ 
ਨਾਨਕ ਕਤਹ  ਿਾਤਨ ॥੪੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1428} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਖ ਕ—ਸਿੰਸਾਯਕ ਸੁਖਾਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ। ਕ—ਦਾ। ਦੁਖ ਕ—ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ। ਹਬਯ ਬਾਿ—ਜ ਕੁਝ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੂਿੰ ਚਿੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਹ। 39।  

ਬਬਖਾਯੀ—ਭਿੰਗਤਾ। ਸਬ ਕ—ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ। ਭਨ—ਹ ਭਨ! ਬਤਹ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੂਿੰ। ਹਿਬਹ—ਹ 

ਜਾਣਗ। ਕਾਭ—ਸਾਯ ਕਿੰਭ। 40।  

ਝੂਠ—ਨਾਸਿਿੰਤ—(ਸਿੰਸਾਯ) ਦਾ। ਕਹਾ ਕਯ—ਬਕਉਂ ਕਯਦਾ ਹ? ਬਜਉ—ਿਯਗਾ। ਜਾਬਨ—ਸਭਝ ਰ। ਇਨ 

ਭ—ਇਹਨਾਾਂ (ਦੁਨੀਆਿੀ ਦਾਯਥਾਾਂ) ਬਿਚ। ਤਯ—ਤਯਾ (ਅਸਰ ਸਾਥੀ)। ਫਖਾਬਨ—ਉਚਾਯ ਕ, ਸਭਝਾ ਕ। 

41।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਜ ਕੁਝ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂਿੰ ਚਿੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਹ (ਜ਼ਯੂਯ) ਉਹ (ਹੀ) ਹੁਿੰਦਾ ਹ (ਜੀਿ 

ਬਾਿੇਂ) ਸੁਖਾਾਂ (ਦੀ ਰਾਤੀ) ਿਾਸਤ ਅਨਕਾਾਂ ਜਤਨ ਕਯਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, ਅਤ ਦੁੱਖਾਾਂ ਿਾਸਤ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ 

(ਯ ਬਪਯ ਬੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਯ ਦੁਖ ਬੀ ਆ ਹੀ ੈਂਦ ਹਨ। ਸੁਖ ਬੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਭਰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਹਿ)। 

39।  

ਜਗਤ ਭਿੰਗਤਾ (ਹ ਕ) ਬਟਕਦਾ ਬਪਯਦਾ ਹ (ਇਹ ਚਤਾ ਨਹੀਂ ਯੱਖਦਾ ਬਕ) ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਿਾਰਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਭਨ! ਉਸ ਦਾਤਾਯ ਰਬੂ ਦਾ ਬਸਭਯਨ ਕਯਦਾ ਬਯਹਾ ਕਯ, ਤਯ ਸਾਯ 



ਕਿੰਭ ਸਪਰ ਹੁਿੰਦ ਯਬਹਣਗ। 40।  

ਹ ਬਾਈ! (ਤਾ ਨਹੀਂ ਭਨੱੁਖ) ਨਾਸਿਿੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਨ ਬਕਉਂ ਕਯਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਜਗਤ ਨੂਿੰ ਸੁਨ  

(ਬਿਚ ਿਖ ਦਾਯਥਾਾਂ) ਿਾਾਂਗ (ਹੀ) ਸਭਝ ਯੱਖ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਤਨੂਿੰ ਠੀਕ ਦੱਸ ਬਯਹਾ ਹਾਾਂ ਬਕ 

ਇਹਨਾਾਂ (ਬਦੱਸਦ ਦਾਯਥਾਾਂ) ਬਿਚ ਤਯਾ (ਅਸਰ ਸਾਥੀ) ਕਈ ਬੀ ਦਾਯਥ ਨਹੀਂ ਹ। 41।  

ਗਰ ੁ ਕਰਿੁ ਹ ਿਹ ਕ ਤ ਨਸ ਤਛਨ ਮ ਮੀਿ ॥ ਤਜਤਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਤਿਤਹ ਜਗੁ 
ਜੀਤਿ ॥੪੨॥ ਤਜਹ ਘਤਟ ਤਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕ ਸ ਨਰੁ ਮੁਕਿਾ ਜਾਨੁ ॥ ਤਿਤਹ ਨਰ ਹਤਰ ਅੰਿਰੁ ਨਹੀ 
ਨਾਨਕ ਸਾਿੀ ਮਾਨੁ ॥ ੪੩॥ ਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਤਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕ ਨਾਤਹ ਮਤਨ ॥ ਜਸ ਸੂਕਰ 
ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨ ਿਾਤਹ ਿਨੁ ॥੪੪॥ ਸੁਆਮੀ ਕ ਤਗਰਹੁ ਤਜਉ ਸਿਾ ਸੁਆਨ ਿਜਿ ਨਹੀ ਤਨਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਤ ਤਿ ਹਤਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਤਨ ਹੁਇ ਇਕ ਤਿਤਿ ॥੪੫॥ ਿੀਰਥ  ਰਿ ਅਰੁ ਿਾਨ ਕਤਰ 
ਮਨ ਮ ਿਰ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਨਹਫਲ ਜਾਿ ਤਿਹ ਤਜਉ ਕੁੰਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1428} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਯਫੁ—(ÀwvL) ਅਹਿੰਕਾਯ। ਦਹ ਕ—(ਬਜਸ) ਸਯੀਯ ਦਾ। ਬਫਨਸ—ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਭੀਤ—ਹ ਬਭੱਤਯ! ਬਜਬਹ ਰਾਨੀ—ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ। ਜਸੁ—ਬਸਬਤ-ਸਾਰਾਹ। ਬਤਬਹ—ਉਸ ਨ। ਜੀਤੁ—ਬਜੱਤ 

ਬਰਆ। 42।  

ਬਜਹ ਘਬਟ—ਬਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ। ਕ—ਦਾ। ਭੁਕਤਾ—ਬਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਬਚਆ ਹਇਆ। ਜਾਨੁ—

ਸਭਝ। ਅਿੰਤਯ—ੁਯਕ, ਬਿੱਥ। ਸਾਚੀ ਭਾਨੁ—ਠੀਕ ਭਿੰਨ। 43।  

ਕ ਭਬਨ—ਦ ਭਨ ਬਿਚ। ਬਜਹ ਰਾਨੀ ਕ ਭਬਨ—ਬਜਸ ਰਾਣੀ ਦ ਭਨ ਬਿਚ। ਸੂਕਯ ਤਨੁ—ਸੂਯ ਦਾ ਸਯੀਯ। 

ਸੁਆਨ ਤਨੁ—ਕੱੁਤ ਦਾ ਸਯੀਯ। ਤਾਬਹ—ਉਸ (ਭਨੱੁਖ) ਦਾ। 44।  

ਕ—ਦਾ। ਬਗਰਹ—ੁਘਯ। ਤਜਤ ਨਹੀ—ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਬਫਬਧ—ਇਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ। ਬਜਉ—ਬਜਨ 

ਕਬਯਆ ਕਯ। ਇਕ ਭਬਨ ਹੁਇ—ਇਕਾਗਯ ਹ ਕ। ਇਕ ਬਚਬਤ ਹੁਇ—ਇਕ-ਬਚੱਤ ਹ ਕ। 45।  

ਅਯ—ੁਅਤ। ਕਬਯ—ਕਯ ਕ। ਭਨ ਭ—ਭਨ ਬਿਚ। ਗੁਭਾਨੁ—ਭਾਣ। ਬਤਹ—ਉਸ ਦ (ਇਹ ਤੀਯਥ ਿਯਤ 

ਦਾਨ)। ਬਨਹਪਰ—ਬਿਅਯਥ। ਕੁਿੰਚਯ—ਹਾਥੀ (ਦਾ)। 46।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਬਭੱਤਯ! (ਬਜਸ) ਸਯੀਯ ਦਾ (ਭਨੱੁਖ ਸਦਾ) ਭਾਣ ਕਯਦਾ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ (ਬਕ ਇਹ ਭਯਾ ਆਣਾ ਹ, ਉਹ 

ਸਯੀਯ) ਇਕ ਬਛਨ ਬਿਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। (ਹਯ ਦਾਯਥ ਦਾ ਭਹ ਤਾਾਂ ਬਕਤ ਬਯਹਾ, ਆਣ  ਇਸ ਸਯੀਯ 

ਦਾ ਭਹ ਬੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹ)। ਹ ਨਾਨਕ! ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਸਬਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਨੀ ਿੁਯੂ ਕਯ ਬਦੱਤੀ, 

ਉਸ ਨ  ਜਗਤ (ਦ ਭਹ) ਨੂਿੰ ਬਜੱਤ ਬਰਆ। 42।  

ਹ ਬਾਈ! ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਬਹਯਦ ਬਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਸਭਯਨ (ਬਟਬਕਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ) ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ (ਭਹ ਦ 

ਜਾਰ ਤੋਂ) ਫਬਚਆ ਹਇਆ ਸਭਝ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਇਹ ਗੱਰ ਠੀਕ ਭਿੰਨ ਬਕ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਅਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਬਿਚ ਕਈ ਯਕ ਨਹੀਂ। 43।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਬਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਸਯੀਯ ਉਹ 

ਬਜਹਾ ਹੀ ਸਭਝ ਬਜਹ ਬਜਹਾ (ਬਕਸ) ਸੂਯ ਦਾ ਸਯੀਯ ਹ (ਜਾਾਂ ਬਕਸ) ਕੱੁਤ ਦਾ ਸਯੀਯ ਹ। 44।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਇਕ-ਭਨ ਹ ਕ ਇਕ-ਬਚੱਤ ਹ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਇਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ 

ਕਬਯਆ ਕਯ (ਬਕ ਉਸ ਦਾ ਦਯ ਕਦ ਛੱਬਡਆ ਹੀ ਨਾਹ ਜਾ) ਬਜਿੇਂ ਕੱੁਤਾ (ਆਣ) ਭਾਰਕ ਦਾ ਘਯ (ਘਯ ਦਾ 



ਫੂਹਾ) ਸਦਾ (ਭੱਰੀ ਯੱਖਦਾ ਹ) ਕਦ ਬੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹ। 45।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਛੱਡ ਕ ਭਨੱੁਖ) ਤੀਯਥ-ਇਿਨਾਨ ਕਯ ਕ ਿਯਤ ਯੱਖ ਕ, 

ਦਾਨ-ੁਿੰਨ ਕਯ ਕ (ਆਣ) ਭਨ ਬਿਚ ਅਹਿੰਕਾਯ ਕਯਦਾ ਹ (ਬਕ ਭੈਂ ਧਯਭੀ ਫਣ ਬਗਆ ਹਾਾਂ, ਯ) ਉਸ ਦ (ਇਹ 

ਸਾਯ ਕੀਤ ਹ ਕਯਭ ਇਉਂ) ਬਿਅਯਥ (ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਹਨ) ਬਜਿੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ (ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਇਆ) ਇਿਨਾਨ। 

(ਨਟ:-  ਹਾਥੀ ਨ੍ਾ ਕ ਸੁਆਹ ਬਭੱਟੀ ਆਣ  ਉੱਤ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ)। 46।  

ਤਸਰੁ ਕੰਤਪ੍ ਪ੍ਗ ਡਗਮਗ ਨਨ ਜਤਿ ਿ ਹੀਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤ ਤਿ ਭਈ ਿਊ ਨ ਹਤਰ ਰਤਸ 
ਲੀਨ ॥੪੭॥ ਤਨਜ ਕਤਰ ਿਤਿ ਜਗਿੁ ਮ ਕ ਕਾਹੂ ਕ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹ ਤਿਹ 
ਰਾਿ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੪੮॥ ਜਗ ਰਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹ ਜਾਤਨ ਲਹੁ ਰ ਮੀਿ ॥ ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਾ ਰਹ 
ਤਜਉ  ਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥੪੯॥ ਰਾਮੁ ਗਇ ਰਾਵਨੁ ਗਇ ਜਾ ਕਉ  ਹੁ ਪ੍ਰਵਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਤਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪ੍ਨ ਤਜਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ੫੦॥ ਤਿੰਿਾ ਿਾ ਕੀ ਕੀਜੀ ਜ ਅਨਹਨੀ ਹਇ ॥ ਇਹੁ 
ਮਾਰਗੁ ਸਸੰਾਰ ਕ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕਇ ॥੫੧॥ ਜ ਉਪ੍ਤਜ ਸ ਤ ਨਤਸ ਹ ਪ੍ਰ ਆਜੁ ਕ ਕਾਤਲ 
॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲ ਛਾਤਡ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1429} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਿੰਬ—ਕਿੰਫ ਬਯਹਾ ਹ। ਗ—ਯ। ਡਗਭਗ—ਬਥੜਕ ਯਹ ਹਨ। ਤ—ਤੋਂ। ਨਨ—ਅੱਖਾਾਂ। 

ਜਬਤ—ਯਿਨੀ। ਇਹ ਬਫਬਧ—ਇਹ ਹਾਰਤ। ਤਊ—ਬਪਯ ਬੀ। ਰੀਨ—ਭਗਨ। ਹਬਯ ਯਸ ਰੀਨ—ਹਬਯ-ਨਾਭ 

ਦ ਯਸ ਬਿਚ ਭਗਨ। 47।  

ਬਨਜ ਕਬਯ—ਆਣਾ ਸਭਝ ਕ। ਕ—ਕਈ ਜੀਿ। ਕਾਹੂ ਕ—ਬਕਸ ਦਾ ਬੀ। ਬਥਯੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ 

ਿਾਰੀ (iÔQr)। 47।  

ਝੂਠ—ਨਾਸਿਿੰਤ। ਕਬਹ—ਕਹ, ਆਖਦਾ ਹ। ਫਾਰੂ—ਯਤ। ਬੀਬਤ—ਕਿੰਧ। 49।  

ਗਇ—ਚਰਾ ਬਗਆ, ਕੂਚ ਕਯ ਬਗਆ। ਜਾ ਕਉ—ਬਜਸ (ਯਾਿਨ) ਨੂਿੰ। ਫਹ ੁਯਿਾਯੁ—ਿੱਡ ਯਿਾਯ ਿਾਰਾ 

(ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ)। ਸੁਨ  ਬਜਉ—ਸੁਨ  ਿਯਗਾ। 50।  

ਤਾ ਕੀ—ਉਸ (ਗੱਰ) ਦੀ। ਕੀਜੀ—ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਅਨਹਨੀ—ਨਾਹ ਹਣ ਿਾਰੀ, ਅਸਿੰਬਿ। ਕ—ਦਾ। 

ਭਾਯਗ—ੁਯਸਤਾ। ਸਿੰਸਾਯ ਕ ਭਾਯਗ—ੁਸਿੰਸਾਯ ਦਾ ਯਸਤਾ। 51।  

ਬਫਨਬਸ ਹ—ਨਾਸ ਹ ਜਾਇਗਾ। ਯ—ਨਾਸ ਹ ਜਾਣ ਿਾਰਾ। ਕ—ਜਾਾਂ। ਕਾਬਰ—ਬਰਕ। ਛਾਬਡ—ਛੱਡ ਕ। 

ਜਿੰਜਾਰ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ ਪਾਹੀਆਾਂ। 42।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ! ਫੁਢਾ ਆ ਜਾਣ ਤ ਭਨੱੁਖ ਦਾ) ਬਸਯ ਕਿੰਫਣ ਰੱਗ ੈਂਦਾ ਹ (ਤੁਯਬਦਆਾਂ) 

ਯ ਬਥੜਕਦ ਹਨ, ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਜਬਤ ਭਾਯੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਫੁਢ ਨਾਰ ਸਯੀਯ ਦੀ) ਇਹ ਹਾਰਤ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਬਪਯ 

ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਇਤਨਾ ਰਫਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ਬਕ ਭਨੱੁਖ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦ ਸੁਆਦ ਬਿਚ ਭਗਨ ਨਹੀਂ 

ਹੁਿੰਦਾ। 47।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਜਗਤ ਨੂਿੰ ਆਣਾ ਸਭਝ ਕ (ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ) ਿਖਦਾ ਬਯਹਾ, (ਯ ਇਥ ਤਾਾਂ) 

ਕਈ ਬਕਸ ਦਾ ਬੀ (ਸਦਾ ਰਈ ਆਣਾ) ਨਹੀਂ ਹ। ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ ਿਾਰੀ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ 

(ਹੀ) ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਇਸ (ਬਗਤੀ) ਨੂਿੰ (ਆਣ) ਭਨ ਬਿਚ ਰ ਯੱਖ। 48।  

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹ—ਹ ਬਭੱਤਯ! ਇਹ ਗੱਰ ਸੱਚੀ ਜਾਣ ਬਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਯੀ ਹੀ ਯਚਨਾ ਨਾਸਿਿੰਤ ਹ। ਯਤ ਦੀ 



ਕਿੰਧ ਿਾਾਂਗ (ਜਗਤ ਬਿਚ) ਕਈ ਬੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ। 49।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਹ ਬਾਈ! ਸਰੀ) ਯਾਭ (-ਚਿੰਦਰ) ਕੂਚ ਕਯ ਬਗਆ, ਯਾਿਨ ਬੀ ਚੱਰ ਿੱਬਸਆ ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਿੱਡ 

ਯਿਾਯ ਿਾਰਾ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। (ਇਥ) ਕਈ ਬੀ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ ਿਾਰਾ ਦਾਯਥ ਨਹੀਂ ਹ। (ਇਹ) 

ਜਗਤ ਸੁਨ  ਿਯਗਾ (ਹੀ) ਹ। 50।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ! ਭਤ ਆਬਦਕ ਤਾਾਂ) ਉਸ (ਘਟਨਾ) ਦੀ ਬਚਿੰਤਾ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਬਜਹੜੀ ਕਦ 

ਿਾਯਨ ਿਾਰੀ ਨਾਹ ਹਿ। ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹ ਬਕ (ਇਥ) ਕਈ ਜੀਿ (ਬੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਬਹਣ 

ਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹ। 51।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਾਈ! ਜਗਤ ਬਿਚ ਤਾਾਂ) ਬਜਹੜਾ ਬੀ ਜਿੰਬਭਆ ਹ ਉਹ (ਜ਼ਯੂਯ) ਨਾਸ ਹ ਜਾਇਗਾ (ਹਯ 

ਕਈ ਇਥੋਂ) ਅੱਜ ਜਾਾਂ ਬਰਕ ਕੂਚ ਕਯ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਹ। (ਇਸ ਿਾਸਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ) ਸਾਯੀਆਾਂ 

ਪਾਹੀਆਾਂ ਰਾਹ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਯ। 52।  

ਿਹਰਾ ॥  ਲੁ ਛੁਟਤਕ  ੰਿਨ  ਪ੍ਰ ਕਛੂ ਨ ਹਿ ਉਪ੍ਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅ  ਟ ਹਤਰ ਗਜ 
ਤਜਉ ਹਹੁ ਸਹਾਇ ॥ ੫੩॥  ਲੁ ਹਆ  ੰਿਨ ਛੁਟ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹਿ ਉਪ੍ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ 
ਿੁਮਰ ਹਾਥ ਮ ਿੁਮ ਹੀ ਹਿ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥ ਸੰਗ ਸਿਾ ਸਤਭ ਿਤਜ ਗ ਕਊ ਨ ਤਨ ਤਹ ਸਾਤਥ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤ ਪ੍ਤਿ ਮ ਟਕ ਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥ ੫੫॥ ਨਾਮੁ ਰਤਹ ਸਾਿੂ ਰਤਹ ਰਤਹ ਗੁਰੁ  
ਗਤ ੰਿੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਿ ਮ ਤਕਨ ਜਤਪ੍ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ॥ ੫੬॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮ ਗਤਹ 
ਜਾ ਕ ਸਮ ਨਹੀ ਕਇ ॥ ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਸੰਕਟ ਤਮਟ ਿਰਸੁ ਿੁਹਾਰ ਹਇ ॥੫੭॥੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1429} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਰੁ—(ਆਤਭਕ) ਤਾਕਤ। ਫਿੰਧਨ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ) ਪਾਹੀਆਾਂ। ਯ— ਗ,  

ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਉਾਇ—ਹੀਰਾ। ਅਫ—ਹੁਣ, ਉਸ ਿਰ । ਟ—ਆਸਯਾ। ਹਬਯ—ਹ ਹਯੀ! ਸਹਾਇ—ਸਹਾਈ, 

ਭਦਦਗਾਯ। 53।  

ਛੁਟ—ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਉਾਇ—ਹਯਕ ਉੱਦਭ। ਹਤ—ਹ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਬੁ ਬਕਛੁ—ਹਯਕ ਚੀਜ਼। 

54।  

ਸਿੰਗ—ਸਿੰਗੀ। ਸਬਬ—ਸਾਯ। ਤਬਜ ਗ—ਛੱਡ ਗ, ਛੱਡ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਸਾਬਥ—ਨਾਰ। ਇਹ ਬਫਬਤ ਭ—ਇਸ 

ਭੁਸੀਫਤ ਬਿਚ, ਇਸ ਇਕੱਰਾ-ਨ ਬਿਚ। ਯਘੁਨਾਥ ਟਕ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਸਯਾ। 55।  

ਯਬਹ—ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, ਸਾਥੀ ਫਬਣਆ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ। ਸਾਧ—ੂਗੁਯੂ। ਗੁਯ ੁਗਬਫਿੰਦ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਬਕਨ—ਬਜਸ 

ਬਕਸ ਨ। ਗੁਯਭਿੰਤੁ—(ਹਬਯ-ਨਾਭ ਬਸਭਯਨ ਿਾਰਾ) ਗੁਯ-ਉਦਿ। 56।  

ਉਯ—ਬਹਯਦਾ। ਉਯ ਭਬਹ—ਬਹਯਦ ਬਿਚ। ਗਬਹ—ਪੜ ਬਰਆ, ੱਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਿਸਾ ਬਰਆ। ਜਾ ਕ ਸਭ—

ਬਜਸ (ਹਬਯ-ਨਾਭ) ਦ ਫਯਾਫਯ। ਬਜਹ ਬਸਭਯਤ—ਬਜਸ ਹਬਯ-ਨਾਭ ਨੂਿੰ ਬਸਭਯਬਦਆਾਂ। ਸਿੰਕਟ—ਦੁੱਖ-ਕਰਿ। 57।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਬਾਈ! (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਬਿੱਛੁੜ ਕ ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ) ਪਾਹੀਆਾਂ (ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ) ਆ ੈਂਦੀਆਾਂ 

ਹਨ (ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਹੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਕੱਟਣ ਰਈ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅਿੰਦਯੋਂ ਆਤਭਕ) ਤਾਕਤ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਭਾਇਆ ਦਾ ਟਾਕਯਾ 

ਕਯਨ ਰਈ ਭਨੱੁਖ ਾਸੋਂ) ਕਈ ਬੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਹਯੀ! ਇਹ ਬਜਹ ਿਰ  

(ਹੁਣ) ਤਯਾ ਹੀ ਆਸਯਾ ਹ। ਬਜਿੇਂ ਤੂਿੰ (ਤੇਂਦੂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣ ਰਈ) ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਹਾਈ ਫਬਣਆ, ਬਤਿੇਂ ਸਹਾਈ ਫਣ। 

(ਬਾਿ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦ ਫਿੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ ਹਾਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਦਾਸ ਹੀ ਇਕ 



ਇਕ ਿਸੀਰਾ ਹ)। 53।  

ਹ ਬਾਈ! (ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਬਡੱਗਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਉਸ ਦ ਅਿੰਦਯ 

ਆਤਭਕ) ਫਰ ਦਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦ) ਫਿੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਹਨ (ਭਹ ਦਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯਨ ਰਈ) 

ਹਯਕ ਹੀਰਾ ਸਪਰ ਹ ਸਕਦਾ ਹ। ਸ, ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਰਬੂ!) ਸਬ ਕੁਝ ਤਯ ਹੱਥ ਬਿਚ ਹ (ਤਯੀ ਦਾ 

ਕੀਤੀ ਭਾਇਆ ਬੀ ਤਯ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਤੂਿੰ ਹੀ ਭਦਦਗਾਯ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। 54।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਜਦੋਂ ਅਿੰਤ ਿਰ) ਸਾਯ ਸਾਥੀ ਸਿੰਗੀ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਬੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਨਫਾਹ 

ਸਕਦਾ, ਉਸ (ਇਕੱਰ -ਨ ਦੀ) ਭੁਸੀਫਤ ਿਰ  ਬੀ ਬਸਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਯਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ (ਸ, ਹ ਬਾਈ! 

ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬਸਭਬਯਆ ਕਯ)। 55।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਹ ਬਾਈ! ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਿਚ ਬਜਸ ਬਕਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  (ਹਬਯ ਨਾਭ ਬਸਭਯਨ ਿਾਰਾ) ਗੁਯ ੂਦਾ 

ਉਦਿ ਆਣ  ਅਿੰਦਯ ਸਦਾ ਿਸਾਇਆ ਹ (ਤ ਨਾਭ ਜਬਆ ਹ, ਅਿੰਤ ਿਰ  ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ (ਉਸ 

ਦ ਨਾਰ (ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, (ਫਾਣੀ ਦ ਯੂ ਬਿਚ) ਗੁਯ ੂਉਸ ਦ ਨਾਰ ਯਬਹਿੰਦਾ ਹ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਉਸ ਦ ਨਾਰ ਹ। 

56।  

ਹ ਰਬੂ! ਬਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਤਯਾ ਉਹ ਨਾਭ ਆਣ  ਬਹਯਦ ਬਿਚ ਿਸਾਇਆ ਹ ਬਜਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਹਯ ਕਈ 

ਨਹੀਂ ਅਤ ਬਜਸ ਨੂਿੰ ਬਸਭਬਯਆਾਂ ਹਯਕ ਦੁੱਖ-ਕਰਿ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ ਤਯਾ ਦਯਿਨ ਬੀ ਹ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ। 57।1।  

 


