
ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ ਅਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 
ਸਵਮ ਸਰੀ ਭੁਖਫਾਕਯ ਭਹਰਾ ੫ ॥ ਆਤਦ ੁਯਖ ਕਯਤਾਯ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਬ ਆ ॥ ਸਯਫ 
ਯਤਹ ਬਯੂਤਯ ਸਗਰ ਘਟ ਯਤਹ ਤਫਆ ॥ {ੰਨਾ 1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਖ—ਸਯਫ-ਵਿਆਕ। ਕਯਣ ਕਾਯਣ—ਕਯਣ ਦਾ ਕਾਯਣ ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੁੁੱਢ। ਬਯੂਵਯ—

ਵਿਆਕ। ਸਗਰ ਘਟ—ਸਾਯ ਘਟਾਾਂ ਵਿਚ। ਯਵਿ ਵਫਆ—ਵਿਆ ਵਯਿਾ ਿੈਂ, ਸਯ ਵਯਿਾ ਿੈਂ, ਿਾਯ-

ਨਾਯ ਿੈਂ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਆਵਦ ੁਯਖ! ਿ ਕਯਤਾਯ! ਤੂੂੰ ਆ ਿੀ ਸਾਯੀ ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੂਰ ਿੈਂ। ਤੂੂੰ ਸਬ ਥਾਈਂ ਬਯੂਵਯ ਿੈਂ; 

(ਬਾਿ, ਕਈ ਥਾਾਂ ਸਾ ਨਿੀਂ, ਵਜੁੱਥ ਤੂੂੰ ਨਾਿ ਿਿੇਂ)। ਤੂੂੰ ਸਬ ਸਯੀਯਾਾਂ ਵਿਚ ਭਜੂਦ ਿੈਂ।  

ਫਯਾਤੁ ਦਖੀ ਜਗਤਤ ਜਾਨ ਕਉਨੁ ਤਯੀ ਗਤਤ ਸਯਫ ਕੀ ਯਖਯਾ ਕਯ ਆ ਹਤਯ ਤਤ ॥  {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਖੀ—ਦਖੀਦਾ ਿੈਂ। ਜਗਵਤ—ਜਗਤ ਵਿਚ। ਵਤ—ਭਾਰਕ।  

ਅਯਥ:-  ਿ (ਸਬ ਦ) ਭਾਰਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ! ਤੂੂੰ ਸਾਯ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਵਯਆ ਿਇਆ ਵਦੁੱਸ ਵਯਿਾ ਿੈਂ। ਕਣ 

ਜਾਣਦਾ ਿ ਤੂੂੰ ਵਕਿ ਵਜਿਾ ਿੈਂ? ਤੂੂੰ ਆ ਿੀ ਸਬ (ਜੀਆਾਂ) ਦੀ ਯੁੱਵਖਆ ਕਯਦਾ ਿੈਂ।  

ਅਤਫਨਾਸੀ ਅਤਫਗਤ ਆ ਆਤ ਉਤਤਤ ॥ ਕ ਤੂਹੀ ਕ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਭ ਬਤਤ ॥  {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਵਫਨਾਸੀ—ਨਾਸ ਨਾ ਿਣ ਿਾਰਾ। ਅਵਫਗਤ—ਅਵਿਅਕਤ ਜ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਯਵਿਤ ਿਿ, 

ਸਯੀਯ ਤੋਂ ਯਵਿਤ, ਅਵਦਿਸ਼ਟ, ਇਿਨਾਾਂ ਅੁੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਨਾਿ ਵਦੁੱਸਣ ਿਾਰਾ। ਆ ਆਵ—ਆਣ  ਆ ਤੋਂ। 

ਉਤਵਤ—ਦਾਇਸ਼। ਅਨ—ਕਈ ਿਯ (ANX)। ਤੁਭ ਬਵਤ—ਤੁਭ ਬਾਾਂਵਤ, ਤਯ ਿਯਗਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਆਵਦ ੁਯਖ!) ਤੂੂੰ ਕਦ ਨਾਸ ਿਣ ਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈਂ, ਤੂੂੰ ਇਿਨਾਾਂ ਅੁੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਨਿੀਂ ਵਦੁੱਸਦਾ; ਤਯੀ 

ਉਤੁੱਤੀ ਤਯ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਿੀ ਿ। ਤੂੂੰ ਕਿਰ ਇੁੱਕ ਿੀ ਇਕ ਿੈਂ, ਤਯ ਿਯਗਾ ਿਯ ਕਈ ਨਿੀਂ ਿ।  

ਹਤਯ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਾਯਾਵਾਯੁ ਕਉਨੁ ਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ਜਗਤ ਤਤਾ ਹ ਸਰਫ ਰਾਨ ਕ ਅਧਾਯੁ ॥ {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਯਾਿਾਯ—ੁਉਯਰਾ ਯਰਾ ਾਸਾ, ਿੁੱਦ-ਫੂੰਨਾ। ਸਿਫ ਿਾਨ ਕ—ਸਾਯ ਿਾਣੀਆਾਂ ਦਾ। ਆਧਾਯ—ੁ

ਆਸਯਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਬਾਈ!) ਿਯੀ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤ ਿੁੱਦ-ਫੂੰਨਾ ਨਿੀਂ (ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਕਣ (ਭਨੁੁੱਖ) ਿ ਜ (ਉਸ ਦ 

ਿੁੱਦ-ਫੂੰਨ  ਨੂੂੰ ਰੁੱਬਣ ਦੀ) ਵਿਚਾਯ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ? ਿਯੀ ਸਾਯ ਜਗਤ ਦਾ ਵਤਾ ਿ ਅਤ ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ 

ਿ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬਗਤੁ ਦਤਯ ਤੁਤਰ ਫਰਹਭ ਸਭਸਤਯ ਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਫਖਾਨ ॥ ਹਾਂ ਤਕ ਫਤਰ ਫਤਰ ਫਤਰ 
ਫਤਰ ਸਦ ਫਤਰਹਾਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਵਯ—ਦਯ ਤ, (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਦਯਿਾ ਤ। ਤੁਵਰ—ਿਿਾਨ। ਫਿਿਭ ਸਭਸਵਯ—ਅਕਾਰ 



ੁਯਖ ਦ ਸਭਾਨ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ। ਜੀਿ—ਜੀਬ। ਫਖਾਨ—ਕਿ, ਕਵਿ ਸਕਦੀ ਿ। ਫਵਰ—ਸਦਕ। 

ਸਦ—ਸਦਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿਯੀ ਦਾ) ਬਗਤ ਸਿਕ (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ (ਿਯੀ ਦ) ਦਯ ਤ ਯਿਾਨ (ਿਇਆ ਿ) ਤ ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਿ। 

(ਭਯੀ) ਇਕ ਜੀਬ (ਉਸ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ) ਕੀਿ (ਗੁਣ) ਕਥਨ ਕਯ ਸਕਦੀ ਿ? ਭੈਂ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕ ਿਾਾਂ, 

ਸਦਕ ਿਾਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕ ਿਾਾਂ।1।  

ਨਟ:-  ਦ ‘ਿਾਾਂ ਵਕ’ ਸਿਈ ਦੀ ਟਕ-ਭਾਤਿ  ਿੀ ਿਯਵਤਆ ਿ।  

ਅੰਤਭਰਤ ਰਵਾਹ ਸਤਯ ਅਤੁਰ ਬੰਡਾਯ ਬਤਯ ਯ ਹੀ ਤ ਯ ਅਯ ਅਾਯ ਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੂੰਵਭਿਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ। ਿਿਾਿ—ਝਯਨ , ਿਿਣ, ਚਸ਼ਭ। ਸਵਯ—

ਸਯੇਂ, ਚੁੱਰਦ ਿਨ। ਅਤੁਰ—ਜ ਤਰ  ਨਾਿ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੂੰਡਾਯ—ੈਾਨ। ਬਵਯ—ਬਯ  ਿਨ। ਅਯ 

ਅਾਯ—ਫਅੂੰਤ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) (ਤਥੋਂ) ਅੂੰਵਭਿਤ ਦ ਿਿਾਿ ਚੁੱਰ ਯਿ ਿਨ, ਤਯ ਨਾਿ ਤੁਰ ਸਕਣ ਿਾਰ  ੈਾਨ  ਬਯ 

 ਿਨ; ਤੂੂੰ ਯ ਤੋਂ ਯ ਿੈਂ ਅਤ ਫਅੂੰਤ ਿੈਂ।  

ਆੁਨ ਬਾਵਨੁ ਕਤਯ ਭੰਤਤਰ ਨ ਦੂਸਯ ਧਤਯ ਤਤ ਯਰ ਕ ਤਨਭਖ ਤੁ ਘਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਾਿਨੁ—ਭਯੀ। ਕਵਯ—ਕਯਦਾ ਿੈਂ। ਭੂੰਵਤਿ—ਭੂੰਤਿ  ਵਿਚ, ਸਰਾਿ ਵਿਚ। ਦੂਸਯ—ਵਕਸ ਿਯ ਨੂੂੰ। 

ਨ ਧਵਯ—ਨਿੀਂ ਧਯਦਾ ਿੈਂ, ਤੂੂੰ ਨਿੀਂ ਵਰਆਉਂਦਾ। ਵਤ—ਉਤੁੱਤੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਦਾਇਸ਼। ਯਰ—ਜਗਤ 

ਦਾ ਨਾਸ। ਕ ਵਨਭਖ—ਇਕ ਵਨਭਖ ਵਿਚ, ਅੁੱਖ ਦ ਇਕ ਪਯ ਵਿਚ। ਤੁ—(ਤਿ) ਤਯ। ਘਵਯ—ਘਯ ਵਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਤੂੂੰ ਆਣੀ ਭਯੀ ਕਯਦਾ ਿੈਂ; ਵਕਸ ਿਯ ਨੂੂੰ ਆਣੀ ਸਰਾਿ ਵਿਚ ਨਿੀਂ ਵਰਆਉਂਦਾ, (ਬਾਿ, ਤੂੂੰ ਵਕਸ 

ਿਯ ਨਾਰ ਸਰਾਿ ਨਿੀਂ ਕਯਦਾ) ਤਯ ਘਯ ਵਿਚ (ਬਾਿ, ਤਯ ਿੁਕਭ ਵਿਚ) ਜਗਤ ਦੀ ਦਾਇਸ਼ ਤ ਅੂੰਤ ਅੁੱਖ ਦ 

ਇਕ ਪਯ ਵਿਚ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ।  

ਆਨ ਨਾਹੀ ਸਭਸਤਯ ਉਜੀਆਯ ਤਨਯਭਤਯ ਕਤਟ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ਨਾਭ ਰੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ॥  {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆਨ—ਕਈ ਿਯ। ਸਭਸਵਯ—ਫਯਾਫਯ, ਸਭਾਨ, ਿਯਗਾ। ਉਜੀਆਯ—ਿਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ। 

ਵਨਯਭਵਯ—ਵਨਯਭਰ, ਸਾੌ। ਸੂੰ: inmwLÑX pure, clean, stainless. ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਵਿਤ ਅਤ ੂੰਜਾਫੀ 

ਯੂ-ਵਨਯਭਰ, ਵਨਯਭਾਵਯ, ਵਨਯਭਵਯ)। ਕਵਟ ਯਾਛਤ—ਕਯੋਾਾਂ ਾ। ਜਾਵਿ—ਦੂਯ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਕਈ ਿਯ ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਨਿੀਂ ਿ; ਉਸ ਦਾ ਵਨਯਭਰ ਚਾਨਣਾ ਿ; ਉਸ ਿਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਵਰਆਾਂ ਕਯੋਾਾਂ 

ਾ ਦੂਯ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬਗਤੁ ਦਤਯ ਤੁਤਰ ਫਰਹਭ ਸਭਸਤਯ ਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਫਖਾਨ ॥ ਹਾਂ ਤਕ ਫਤਰ ਫਤਰ ਫਤਰ 
ਫਤਰ ਸਦ ਫਤਰਹਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1385} 

ਅਯਥ:-  ਿਯੀ ਦਾ ਬਗਤ ਦਾਸ (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ (ਿਯੀ ਦ) ਦਯ ਤ ਿਿਾਨ (ਿਇਆ ਿ) ਅਤ ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਿ। 

(ਭਯੀ) ਇਕ ਜੀਬ (ਉਸ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ) ਕੀਿ (ਗੁਣ) ਕਵਿ ਸਕਦੀ ਿ? ਭੈਂ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕ ਿਾਾਂ, ਸਦਕ 

ਿਾਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕ ਿਾਾਂ।2।  



ਸਗਰ ਬਵਨ ਧਾਯ ਕ ਥੇਂ ਕੀ ਤਫਸਥਾਯ ੂਤਯ ਯਤਹ ਸਰਫ ਭਤਹ ਆਤ ਹ ਤਨਯਾਯ ॥  {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਗਰ ਬਿਨ—ਸਾਯ ਭੂੰਡਰ, ਸਾਯ ਰਕ। ਧਾਯ—ਫਣਾ, ਥਾ। ਕ ਥੇਂ—ਇਕ (ਆਣ  ਆ) 

ਤੋਂ। ਵਫਸਥਾਯ—ਵਖਰਾਯਾ, ਸਾਯਾ। ੂਵਯ ਯਵਿ—ਵਿਆਕ ਿ। ਵਨਯਾਯ—ਵਨਯਾਰਾ, ਵਨਿਕਰਾ, ਵਨਆਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਿਯੀ ਨ  ਸਾਯ ਰਕ ਫਣਾ ਿਨ; ਇਕ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਿੀ (ਇਿ ਸੂੰਸਾਯ ਦਾ) ਵਖਰਾਯਾ ਕੀਤਾ ਿ; 

ਆ ਸਬ ਵਿਚ ਵਿਆਕ ਿ (ਅਤ ਵਪਯ) ਿ (ਬੀ) ਵਨਯਰ।  

ਹਤਯ ਗੁਨ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਤਬ ਥਾਯ ਸਗਰ ਕ ਦਾਤਾ ਕ ਅਰਖ ਭੁਯਾਯ ॥  {ੰਨਾ 
1385} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਥਾਯ—ਤਯ। ਅਰਖ—ਜ ਰਵਖਆ ਨਾਿ ਜਾ ਸਕ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਿੀ ਸਯੂ ਵਫਆਨ ਨਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕ। ਕ—ਦਾ। ਭੁਯਾਯ—ਿ ਭੁਯਾਵਯ! ਭੁਯਨਾਭ ਦੈਂਤ ਦਾ ਿਯੀ। (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਿਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਭ 

ਿਯਵਤਆ ਵਗਆ ਿ)।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਫਅੂੰਤ ਿਯੀ! ਤਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਤ ਾਯ ਨਿੀਂ ( ਸਕਦਾ); ਸਾਯ ਜੀਅ ਜੂੰਤ ਤਯ ਿੀ ਿਨ, ਤੂੂੰ ਇਕ 

ਆ ਿੀ ਸਬ ਦਾ ਦਾਤਾ ਿੈਂ। ਤਯਾ ਸਯੂ ਵਫਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਆ ਹੀ ਧਾਯਨ ਧਾਯ ਕੁਦਯਤਤ ਹ ਦਖਾਯ ਫਯਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਭੁਖ ਨ ਭਸਾਯ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਾਯਨ—ਵਸਿਸ਼ਟੀ। ਧਾਯ—ਆਸਯਾ ਦ ਵਯਿਾ ਿ। ਦਖਾਯ—ਵਿਖਾਰਦਾ ਿ। ਫਯਨੁ—ਯੂੰਗ। 

ਵਚਿਨੁ—ਵਨਸ਼ਾਨ। ਭਸਾਯ—(ਸੂੰ: ਸ਼ਭਸ਼੍ਰ)ੂ ਦਾ ਹੋੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਿਯੀ) ਆ ਿੀ ਸਾਯ ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਆਸਯਾ ਦ ਵਯਿਾ ਿ, ਆਣੀ ਕੁਦਯਵਤ ਵਿਖਾਰ ਵਯਿਾ ਿ। ਨਾਿ 

(ਉਸ ਦਾ ਕਈ) ਯੂੰਗ ਿ ਨਾ (ਕਈ) ਵਨਸ਼ਾਨ, ਨਾਿ ਭੂੂੰਿ, ਤ ਨਾਿ ਦਾ ਹੋੀ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬਗਤੁ ਦਤਯ ਤੁਤਰ ਫਰਹਭ ਸਭਸਤਯ ਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਫਖਾਨ ॥ ਹਾਂ ਤਕ ਫਤਰ ਫਤਰ ਫਤਰ 
ਫਤਰ ਸਦ ਫਤਰਹਾਤਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਅਯਥ:-  ਿਯੀ ਦਾ ਬਗਤ ਦਾਸ (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ (ਿਯੀ ਦ) ਦਯ ਤ ਿਿਾਨ (ਿਇਆ ਿ) ਅਤ ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਿ। 

(ਭਯੀ) ਇੁੱਕ ਜੀਬ (ਉਸ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦ) ਕੀਿ (ਗੁਣ) ਕਵਿ ਸਕਦੀ ਿ? ਭੈਂ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਤੋਂ) ਸਦਕ ਿਾਾਂ, ਸਦਕ 

ਿਾਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਕ ਿਾਾਂ।3।  

ਸਯਫ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੰ ਕੀਭਤਤ ਨ ਗਯਾਨੰ ਧਯਾਨੰ ਊਚ ਤ ਊਚ ਜਾਨੀਜ ਰਬ ਤਯ ਥਾਨੰ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਨਧਾਨੂੰ—ੈਾਨਾ। ਕੀਭਵਤ—ਭੁੁੱਰ। ਜਾਨੀਜ—ਜਾਣੀਦਾ ਿ, ਸੁਣੀਂਦਾ ਿ। ਥਾਨ—ਵਟਕਾਣਾ। 

ਿਬ—ਿ ਿਬੂ! 

ਅਯਥ:-  ਿ ਿਬੂ! ਤੂੂੰ ਸਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਿੈਂ, ਤਯ ਵਗਆਨ ਦਾ ਅਤ (ਤਯ ਵਿਚ) ਵਧਆਨ (ਜੋਨ) ਦਾ ਭੁੁੱਰ 

ਨਿੀਂ ( ਸਕਦਾ)। ਤਯਾ ਵਟਕਾਣਾ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਿ।  

ਭਨੁ ਧਨੁ ਤਯ ਰਾਨੰ ਕ ਸੂਤਤ ਹ ਜਹਾਨੰ ਕਵਨ ਉਭਾ ਦਉ ਫਡ ਤ ਫਡਾਨੰ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੂਤ—ਸੂਤਿ, ਭਯਮਾਦਾ, ਸੁੱਤਾ। ਕ ਸੂਵਤ—ਇਕ ਭਯਮਾਦਾ ਵਿਚ। ਉਭਾ—ਤਸ਼ਫੀਿ, ਸਾਿੀਂ 

ਜਾਾਂ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਸ਼। ਫਡਾਨੂੰ—ਿੁੱਡਾ। ਦਉ—ਦਉਂ, ਭੈਂ ਵਦਆਾਂ।  



ਅਯਥ:-  (ਿ ਿਬੂ!) ਭਯਾ ਭਨ, ਭਯਾ ਧਨ ਅਤ ਭਯ ਿਾਣ—ਇਿ ਸਬ ਤਯ ਿੀ (ਵਦੁੱਤ ਿ) ਿਨ। ਸਾਯਾ ਸੂੰਸਾਯ 

ਤਯੀ ਇਕ ਿੀ ਸੁੱਤਾ ਵਿਚ ਿ (ਬਾਿ, ਸੁੱਤਾ ਦ ਆਸਯ ਿ)। ਭੈਂ ਵਕਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦੁੱਸਾਾਂ ਜ ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਿਿ? ਤੂੂੰ 

ਿੁੱਵਡਆਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱਡਾ ਿੈਂ।  

ਜਾਨ ਕਉਨੁ ਤਯ ਬਉ ਅਰਖ ਅਾਯ ਦਉ ਅਕਰ ਕਰਾ ਹ ਰਬ ਸਯਫ ਕ ਧਾਨੰ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਾਉ—ਬਤ, ਯਾ, ਗੂ ਹੋ  ਗਤੀ। ਅਾਯ—ਫਅੂੰਤ। ਦਉ—ਦਿ, ਿਕਾਸ਼-ਯੂ। ਅਕਰ ਕਰਾ—

ਵਜਸ ਦੀ ਕਰਾ (ਸੁੱਤਾ) ਅੂੰਗ-ਯਵਿਤ ਿ, ਬਾਿ, ਇੁੱਕ-ਯਸ ਿ। ਧਾਨੂੰ—ਆਸਯਾ (ਸੂੰ: ਧਾਨੂੰ—A receptacle, 

seat, Nourishment)।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਿਬੂ! ਤਯਾ ਬਦ ਕਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਿ? ਿ ਅਰੁੱਖ! ਿ ਅਾਯ! ਿ ਿਕਾਸ਼ ਯੂ! ਤਯੀ ਸੁੱਤਾ (ਸਬ ਥਾਾਂ) 

ਇੁੱਕ-ਯਸ ਿ; ਤੂੂੰ ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ ਿੈਂ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬਗਤੁ ਦਤਯ ਤੁਤਰ ਫਰਹਭ ਸਭਸਤਯ ਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਫਖਾਨ ॥ ਹਾਂ ਤਕ ਫਤਰ ਫਤਰ ਫਤਰ 
ਫਤਰ ਸਦ ਫਤਰਹਾਤਯ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਅਯਥ:-  ਿ ਿਬੂ! (ਤਯਾ) ਬਗਤ ਸਿਕ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ (ਤਯ) ਦਯ ਤ ਿਿਾਨ (ਿਇਆ ਿ) ਅਤ (ਿ ਿਬੂ! ਤੈਂ) 

ਫਿਿਭ ਦ ਸਭਾਨ ਿ। (ਭਯੀ) ਇੁੱਕ ਜੀਬ (ਉਸ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ) ਕੀਿ (ਗੁਣ) ਕਵਿ ਸਕਦੀ ਿ? ਭੈਂ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ 

ਤੋਂ) ਸਦਕ ਿਾਾਂ, ਸਦਕ ਿਾਾਂ, ਸਦਕ ਿਾਾਂ।4।  

ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਆਕਾਯ ਅਛਰ ੂਯਨ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ ਹਯਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਯੂ ਤਨਯਭਰ ਤਫਗਾਸੀ ॥  
{ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਨਯੂੰਕਾਯੁ—ਅਕਾਯ ਤੋਂ ਯਵਿਤ, ਿਯਨਾਾਂ ਵਚੂੰਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਫਾਿਯਾ। ਆਕਾਯ—ਸਯਗੁਨ, ਸਯੂ ਿਾਰਾ। 

ਅਛਰ—ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਕਈ ਧਖਾ ਨ ਦ ਸਕ। ਿਯਖਿੂੰਤ—ਸਦਾ-ਿਸੂੰਨ। ਆਨੂੰਤਯੂ—ਫਅੂੰਤ ਸਯੂਾਾਂ ਿਾਰਾ। 

ਵਫਗਾਸੀ—ਭਉਵਰਆ ਿਇਆ, ਵਖਵੋਆ ਿਇਆ, ਯਗਟ।  

ਅਯਥ:-  ਤੂੂੰ ਿਯਨਾਾਂ ਵਚੂੰਨਹਾਾਂ ਤੋਂ ਫਾਿਯਾ ਿੈਂ, ਤ ਸਯੂ ਿਾਰਾ ਬੀ ਿੈਂ; ਤਨੂੂੰ ਕਈ ਛਰ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੂੰ ਸਬ ਥਾਈਂ 

ਵਿਆਕ ਿੈਂ, ਤ ਕਦ ਨਾਸ ਿਣ ਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੈਂ, ਤਯ ਫਅੂੰਤ ਸਯੂ ਿਨ, ਤੂੂੰ ਸੁੁੱਧ-ਸਯੂ ਿੈਂ ਅਤ ਾਿਯਾ-ਿੂਯ 

ਿੈਂ।  

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਫਅੰਤ ਅੰਤੁ ਇਕੁ ਤਤਰੁ ਨਹੀ ਾਸੀ ॥ ਜਾ ਕਉ ਹੇਂਤਹ ਤਿਾਰ ਸੁ ਜਨੁ ਰਬ ਤੁਭਤਹ 
ਤਭਰਾਸੀ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਅੂੰਤ—ਫਅੂੰਤ ਜੀਿ। ਇਕੁ ਵਤਰੁ—ਯਤਾ ਬੀ। ਨਿੀ ਾਸੀ—ਨਿੀਂ ੈਂਦਾ। ਵਭਰਾਸੀ—ਵਭਰ 

ੈਂਦਾ ਿ। ਿਬ—ਿ ਿਬੂ! 

ਅਯਥ:-  ਫਅੂੰਤ ਜੀਿ ਤਯ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦ ਿਨ, ਯ ਤਯਾ ਅੂੰਤ ਯਤਾ ਬੀ ਨਿੀਂ ੈਂਦਾ। ਿ ਿਬੂ! ਵਜਸ ਉੱਤ ਤੂੂੰ 

ਦਇਆਿਾਨ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈਂ, ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ ਤਨੂੂੰ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਿ।  

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਤ ਧੰਤਨ ਜਨ ਤਜਹ ਤਿਾਰੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਬਮਉ ॥ ਹਤਯ ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਯਤਸਅਉ ਤਸ 
ਜਨਭ ਭਯਣ ਦੁਹ ਥ ਯਤਹ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧੂੰਵਨ—ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰ । ਵਜਿ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਉੱਤ। ਿਵਯ ਗੁਯ ੁਨਾਨਕੁ—(ਇਿ ਵਜਿ ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰ) ਿਯੀ 



ਦਾ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ। ਵਜਨ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ। ਯਵਸਮਉ—ਯਸਨ ਕੀਤਾ ਿ, ਛੁਵਿਆ ਿ, ਬਵਟਆ ਿ, ਚਯਨ ਯਸ 

ਿਨ। ਵਸ—ਉਿ (ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰ) ਭਨੁੁੱਖ। ਦੁਿ ਥ—ਦੁਿਾਾਂ ਥੋਂ। ਯਵਿ—ਫਚ ਯਿ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰ  ਿਨ ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਉੱਤ ਿਯੀ ਦਇਆਿਾਨ ਿਇਆ ਿ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  

(ਉਯਕਤ ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰ) ਿਯੀ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਨੂੂੰ ਯਵਸਆ ਿ, ਉਿ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਿਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਿ 

ਿਨ।5।  

ਸਤਤ ਸਤਤ ਹਤਯ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤ ਸਤਤ ਬਣੀ ॥ ਦੂਸਯ ਆਨ ਨ ਅਵਯੁ ੁਯਖੁ ਊਯਾਤਨੁ 
ਸੁਣੀ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਵਤ—ਸਦਾ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ, ਅਟੁੱਰ। ਬਣੀ—ਆਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਰਕ ਕਵਿੂੰਦ ਿਨ)। 

ਅਿਯ—ੁਿਯ। ਆਨ—ਕਈ ਿਯ (ANX)। ਊਯਾਤਨੁ—ੁਯਾਣਾ, ਭੁੁੱਢ ਦਾ। ਸੁਣੀ—ਸੁਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਭਿਾਤਭਾ ਰਕ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਵਿੂੰਦ ਆ ਿਨ ਵਕ ਿਯੀ ਸਦਾ ਅਟੁੱਰ ਿ, ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ ਿ; 

ਉਿ ੁਯਾਤਨ ੁਯਖ ਸੁਣੀਂਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਸਬ ਦਾ ਭੁੁੱਢ ਿ,) ਕਈ ਿਯ ਦੂਜਾ ਉਿਦ ਿਯਗਾ ਨਿੀਂ ਿ।  

ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਯ ਕ ਨਾਭੁ ਰਤ ਭਤਨ ਸਬ ਸੁਖ ਾ ॥ ਜਹ ਯਸਨ ਚਾਤਖ ਤਹ ਜਨ ਤਤਰਤਤ ਅਘਾ 
॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਿ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ। ਯਸਨ—ਯਸਨਾ ਦੁਆਯਾ, ਜੀਬ ਨਾਰ। ਤਿ ਜਨ—ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ (ਫਿ-ੁ

ਿਚਨ)। ਵਤਿਵਤ ਅਘਾ—ਯੁੱਜ ਗ। ਭਨ—ਿ ਭਨ! 

ਅਯਥ:-  ਿ ਭਨ! ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਿਯੀ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਵਰਆ ਿ, ਉਿਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਯ ਸੁਖ ਰੁੱਬ 

 ਿਨ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  (ਨਾਭ-ਅੂੰਵਭਿਤ) ਜੀਬ ਨਾਰ ਚੁੱਵਖਆ ਿ, ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ ਯੁੱਜ ਗ ਿਨ (ਬਾਿ, ਿਯ ਯਸਾਾਂ ਦੀ 

ਉਿਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਤਾਾਂਘ ਨਿੀਂ ਯਿੀ)।  

ਤਜਹ ਠਾਕੁਯੁ ਸੁਰਸੰਨੁ ਬਮੁ ਸਤਸੰਗਤਤ ਤਤਹ ਤਆਯੁ ॥ ਹਤਯ ਗੁਯੁ ਨਾਨ ਕੁ ਤਜਨਹ ਯਤਸ ਤਤਨਹ 
ਸਬ ਕੁਰ ਕੀ ਉਧਾਯੁ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਿ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਉੱਤ। ਵਤਿ—ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ। ਬਮ—ੁਅੁੱਖਯ ‘ਮ’ ਦ ਨਾਰ ਅਸਰੀ ਰਗ ( ੋ) ਿ, 

ਯ ਇਥ  ਹੋਨਾ (ੋੁ) ਿ। ਠਾਕੁਯੁ—ਭਾਰਕ-ਿਬੂ। ਉਧਾਯ—ੁਾਯ-ਉਤਾਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਉੱਤ ਭਾਰਕ-ਿਬੂ ਦਇਆਿਾਨ ਿਇਆ ਿ, ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੂੰਗਵਤ ਵਿਚ ਿਭ ( 

ਵਗਆ ਿ)। (ਇਿ ਵਜਿ) ਿਯੀ-ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਵਜਨਹਾਾਂ ਯਵਸਆ ਿ, ਉਿਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  ਆਣੀ 

ਸਾਯੀ ਕੁਰ ਦਾ ਫੋਾ ਾਯ ਕਯ ਵਰਆ ਿ।6।  

ਸਚੁ ਸਬਾ ਦੀਫਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚ ਤਹ ਧਤਯ ॥ ਸਚ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸੁ ਸਚੁ ਤਾਵਸੁ ਕਤਯ ॥ {ੰਨਾ 
1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਬਾ—ਸੂੰਗਵਤ, ਦਯਫਾਯ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ। ਦੀਫਾਣੁ—ਕਚਵਿਯੀ। ਸਚ 

ਵਿ—ਸਦਾ-ਵਥਯ ਿਯੀ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਕਰ। ਸਚ ਤਖਵਤ—ਸੁੱਚ ਤੈਤ ਉਤ। ਤਾਿਸੁ—ਵਨਆਾਂਉ।  

ਅਯਥ:-  (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ) ਸਬਾ ਸਦਾ ਅਟੁੱਰ ਯਵਿਣ ਿਾਰੀ ਿ, (ਉਸ ਦੀ) ਕਚਵਿਯੀ ਸਦਾ-ਵਥਯ ਿ; 

(ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਆਣਾ ਆ) ਆਣ  ਸਦਾ-ਵਥਯ-ਯੂ ਗੁਯ ੂਕਰ ਯੁੱਵਖਆ ਿਇਆ ਿ; (ਬਾਿ, ਿਯੀ ਗੁਯ ੂਦੀ 



ਯਾਿੀਂ ਵਭਰਦਾ ਿ), (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ) ਵਟਕਾਣਾ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ ਆਸਣ ਿ ਤ, ਅਤ ਉਿ (ਸਦਾ) 

ਸੁੱਚਾ ਵਨਆਾਂ ਕਯਦਾ ਿ।  

ਸਤਚ ਤਸਯਤਜਯਉ ਸੰਸਾਯੁ ਆਤ ਆਬੁਰੁ ਨ ਬੁਰਉ ॥ ਯਤਨ ਨਾਭੁ ਅਾਯੁ ਕੀਭ ਨਹੁ ਵ ਅਭੁਰਉ 
॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਵਚ—ਸੁੱਚ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਨ , ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਿਣ ਿਾਰ  (ਿਬੂ) ਨ। ਵਸਯਵਜਉ—ਦਾ 

ਕੀਤਾ ਿ। ਆਬੁਰੁ—ਨਾਿ ਬੁੁੱਰਣ ਿਾਰਾ। ਨ ਬੁਰਉ—ਬੁੁੱਰ ਨਿੀਂ ਕਯਦਾ ਿ। ਕੀਭ—ਭੁੁੱਰ। ਨਿ—ੁਨਿੀਂ। 

ਅਭੁਰਉ—ਅਭਰਕ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਸਦਾ-ਵਥਯ ਸੁੱਚ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਨ  ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਯਵਚਆ ਿ, ਉਿ ਆ ਕਦ ਬੁੁੱਰਣਿਾਯ ਨਿੀਂ, ਕਦ ਬੁੁੱਰ 

ਨਿੀਂ ਕਯਦਾ। (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ) ਸਿਸ਼ਟ ਨਾਭ (ਬੀ) ਫਅੂੰਤ ਿ, ਅਭਰਕ ਿ, (ਉਸ ਦ ਨਾਭ ਦਾ) ਭੁੁੱਰ ਨਿੀਂ  

ਸਕਦਾ।  

ਤਜਹ ਤਿਾਰੁ ਹਮਉ ਗੁਤਫੰਦੁ ਸਯਫ ਸੁਖ ਤਤਨਹੂ ਾ ॥ ਹਤਯ ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨਹ ਯਤਸ ਤ 
ਫਹੁਤਿ ਤਪਤਯ ਜਤਨ ਨ ਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਿ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਉਤ। ਫਿੁਵੋ—ਭੁੋ, ਯਤ ਕ। ਜਵਨ ਨ ਆ—ਨਿੀਂ ਜਨਭ ਵਰਆ, 

ਨਿੀਂ ਜੂੰਭ। ਗੁਵਫੂੰਦ—‘ਗ’ ਅੁੱਖਯ ਦ ਨਾਰ ਅਸਰੀ ਰਗ ( ੋ) ਿ, ਇਥ (ੋੁ)  ਹੋਨਾ ਿ। ਵਤਨਿ—ੂਉਿਨਾਾਂ ਨ  

ਿੀ।  

ਅਯਥ:-  ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਉੱਤ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਇਆਿਾਨ ਿਇਆ ਿ, ਉਿਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੀ ਸਾਯ ਸੁਖ ਵਭਰ  ਿਨ। 

(ਅਵਜਿ ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਵਜਨਹਾਾਂ ਯਵਸਆ ਿ, ਉਿ ਵਪਯ ਯਤ 

ਕ ਜਨਭ (ਭਯਣ) ਵਿਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦ।7।  

ਕਵਨੁ ਜਗੁ ਕਉਨੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨੁ ਕਵਨ ਤਫਤਧ ਉਸਤਤਤ ਕਯੀ ॥ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਤੀਸ ਕਤਯ ਤਤਯੁ 
ਕੀਭ ਨ ਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਿਨ ਵਫਵਧ—ਵਕਸ ਤਯਹਾਾਂ? ਵਕਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਰ? ਸਾਧਵਕ—ਸਾਧਨ ਕਯਨ ਿਾਰ , ਜ ਭਨੁੁੱਖ 

ਆਤਭਕ ਵੂੰਦਗੀ ਰਈ ਜਤਨ ਕਯ ਯਿ ਿਨ। ਤਤੀਸ ਕਵਯ—ਤਤੀ ਿੋ ਦਿਤ। ਵਤਯ—ੁਵਤਰ ਭਾਤਿ, ਯਤਾ ਬੀ। 

ਕੀਭ—ਭੁੁੱਰ। ਯੀ—ਾਈ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਵਕਿੋਾ ਜਗ (ਦਾ ਸਾਧਨ) ਕਯੀ? ਵਕਿੋਾ ਵਗਆਨ (ਵਿਚਾਯੀ)? ਵਕਿੋਾ ਵਧਆਨ (ਧਯੀ)? ਉਿ 

ਵਕਿੋੀ ਜੁਗਤੀ ਿਯਤੀ ਵਜਸ ਕਯਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀ? ਵਸੁੱਧ, ਸਾਵਧਕ ਅਤ ਤਤੀ ਕਯੋ 

ਦਿਵਤਆਾਂ ਾਸੋਂ (ਬੀ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਯਤਾ ਬੀ ਨਿੀਂ  ਸਵਕਆ।  

ਫਰਹਭਾਤਦਕ ਸਨਕਾਤਦ ਸਖ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਾ ॥ ਅਗਹੁ ਗਤਹ ਨਹੀ ਜਾਇ ੂਤਯ ਸਰਫ ਯਤਹ 
ਸਭਾ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਿਿਭਾਵਦਕ—ਫਿਿਭਾ ਅਤ ਿਯ ਦਿਤ (ਫਿਿਭ-ਆਵਦਕ)। ਸਨਕਾਵਦ—(ਸਨਕ-ਆਵਦ), ਸਨਕ 

ਅਤ ਿਯ; ਸਨਕ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ-ਕੁਭਾਯ, ਅਤ ਸਨੂੰਦਨ—ਇਿ ਚਾਯ ਫਿਿਭਾ ਦ ੁੁੱਤਯ ਸਨ। ਸਖ—

ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ, ੁਯਾਣਾ ਵਿੂੰਦੂ ਵੈਆਰ ਿ ਵਕ ਇਸ ਦ ਇਕ ਿਾਯ ਪਣ ਿਨ ਅਤ ਵਿਸ਼ਨੂੂੰ ਦਾ ਇਿ ਆਸਨ ਿ; ਇਿ 

ਵੈਆਰ ਬੀ ਿਚਰਤ ਿ ਵਕ ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ ਸਾਯੀ ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਪਣ ਤ ਚੁੁੱਕੀ ਖੋਾ ਿ। ਅਗਿ—ੁ(ਅ-ਗਿ)ੁ; ਜ 



ਕੋ ਤੋਂ ਯ ਿ, ਵਜਸ ਤਾਈਂ ਿੁੂੰਚ ਨਾਿ ਿ ਸਕ। ੂਵਯ—ਵਿਆਕ। ਗਵਿ—ਕਵੋਆ। ਸਿਫ—ਸਯਫ, 

ਸਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਫਿਿਭਾ ਅਤ ਿਯ ਦਿਤ (ਫਿਿਭਾ ਦ ੁੁੱਤਿ) ਸਨਕ ਆਵਦਕ ਅਤ ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ 

ਅੂੰਤ ਨਿੀਂ ਰੁੱਬ ਸਕ। (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ) ਸਭਝ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਿ, ਉਸ ਦੀ ਗਵਤ ਾਈ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, 

ਸਾਯ ਥਾਈਂ ਵਿਆਕ ਿ ਤ ਸਬ ਵਿਚ ਯਵਭਆ ਿਇਆ ਿ।  

ਤਜਹ ਕਾਟੀ ਤਸਰਕ ਦਮਾਰ ਰਤਬ ਸਇ ਜਨ ਰਗ ਬਗਤ ॥ ਹਤਯ ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨਹ ਯਤਸ ਤ 
ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਭੁਕਤ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਜਿ—ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ। ਵਸਰਕ—(ਭਾਇਆ ਦੀ) ਪਾਿੀ। ਿਵਬ—ਿਬੂ ਨ। ਸਇ ਜਨ—ਉਿ 

ਭਨੁੁੱਖ (ਫਿ-ੁਿਚਨ)। ਬਗਤ—ਬਗਤੀ ਵਿਚ। ਇਤ ਉਤ—ਇਥ ਥ, ਇਸ ਰਕ ਤ ਯਰਕ ਵਿਚ। ਭੁਕਤ—

ਭੁਕਤ, ਫੂੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰਤਯ।  

ਅਯਥ:-  ਦਇਆਰ ਿਬੂ ਨ  ਵਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦੀ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਿ ਦੀ) ਪਾਿੀ ਕੁੱਟ ਵਦੁੱਤੀ ਿ, ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ ਉਸ ਦੀ 

ਬਗਤੀ ਵਿਚ ਜੁੋ ਗ ਿਨ। (ਇਿ ਵਜਿ ਉਿਕਤ ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰ) ਿਯੀ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਯਵਸਆ 

ਿ, ਉਿ ਜੀਿ ਰਕ ਯਰਕ ਵਿਚ ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਿ ਿਨ।8।  

ਰਬ ਦਾਤਉ ਦਾਤਾਯ ਤਰਮਯਉ ਜਾਚਕੁ ਇਕੁ ਸਯਨਾ ॥ ਤਭਰ ਦਾਨੁ ਸੰਤ ਯਨ ਜਹ ਰਤਗ ਬਉਜਰੁ 
ਤਯਨਾ ॥ {ੰਨਾ 1386} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਯੇਮਯਉ—ਵਆ ਿ। ਜਾਚਕੁ—ਭੂੰਗਤਾ। ਸਯਨਾ—ਸਯਨੀ। ਦਾਨੁ—ੈਯ, ਵਬੁੱਵਛਆ। ਸੂੰਤ 

ਯਨ—ਸੂੰਤਸੂੰਗੀਆਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੋ। ਜਿ ਰਵਗ—ਵਜਸ ਦ ਆਸਯ, ਵਜਸ (ਧੂੋ) ਦੀ ਟ ਰ  ਕ। 

ਬਉਜਰੁ—ਘੁੂੰਭਣ-ਘਯ (ਸੂੰਸਾਯ ਦਾ)। ਤਯਨਾ—ਤਵਯਆ ਜਾ ਸਕ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਿਬੂ! ਿ ਦਾਤ! ਿ ਦਾਤਾਯ! ਭੈਂ ਇਕ ਭੂੰਗਤਾ ਤਯੀ ਸਯਨ ਆਇਆ ਿਾਾਂ, (ਭਨੂੂੰ ਭੂੰਗਤ ਨੂੂੰ) ਸਤਸੂੰਗੀਆਾਂ 

ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਦਾ ੈਯ ਵਭਰ ਜਾ, ਤਾਵਕ ਇਸ ਧੂੋ ਦੀ ਟ ਰ  ਕ ਭੈਂ (ਸੂੰਸਾਯ ਦ) ਘੁੂੰਭਣ-ਘਯ ਤੋਂ ਾਯ 

ਰੂੰਘ ਸਕਾਾਂ।  

ਤਫਨਤਤ ਕਯਉ ਅਯਦਾਤਸ ਸੁਨਹੁ ਜ ਠਾਕੁਯ ਬਾਵ ॥ ਦਹੁ ਦਯਸੁ ਭਤਨ ਚਾਉ ਬਗਤਤ ਇਹੁ ਭਨੁ 
ਠਹਯਾਵ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯਉ—ਕਯਉਂ, ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਿਾਾਂ। ਭਵਨ—(ਭਯ) ਭਨ ਵਿਚ। ਚਾਉ—ਤਾਾਂਘ। ਬਗਵਤ—(ਤਯੀ) 

ਬਗਤੀ ਵਿਚ। ਇਿ ੁਭਨੁ—ਭਯਾ ਇਿ ਭਨ। ਠਿਯਾਿ—ਵਟਕ ਜਾ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਠਾਕੁਯ! ਜ ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਰੁੱਗ ਤਾਾਂ (ਵਭਿਯ ਕਯ ਕ ਭਯੀ) ਅਯਈ ਸੁਣ, ਭੈਂ ਇਕ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ ਿਾਾਂ, 

“(ਭਨੂੂੰ) ਦੀਦਾਯ ਦਿ; ਭਯ ਭਨ ਵਿਚ ਇਿ ਤਾਾਂਘ ਿ, (ਵਭਿਯ ਕਯ) ਭਯਾ ਇਿ ਭਨ ਤਯੀ ਬਗਤੀ ਵਿਚ ਵਟਕ 

ਜਾ। ” 

ਫਤਰ ਚਯਾਗੁ ਅੰਧਯਾਯ ਭਤਹ ਸਬ ਕਤਰ ਉਧਯੀ ਇਕ ਨਾਭ ਧਯਭ ॥ ਰਗਟੁ ਸਗਰ ਹਤਯ ਬਵਨ 
ਭਤਹ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਯੁੁ ਾਯਫਰਹਭ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਯਾਗ—ੁਦੀਿਾ। ਅੂੰਧਯਯਾਯ ਭਵਿ—ਿਨਯ ਵਿਚ। ਕਵਰ—ਵਸਿਸ਼ਟੀ। ਉਧਯੀ—ਾਯ ਰੂੰਘ 

ਗਈ। ਨਾਭ ਧਯਭ—ਿਯੀ ਨਾਭ ਦ ਵਸਭਯਨ-ਯੂ ਧਯਭ ਦੁਆਯਾ। ਬਿਨ—ਸੂੰਸਾਯ। ਿਵਯ—ਿ ਿਯੀ! ਜਨੁ 



ਨਾਨਕੁ—(ਤਯਾ) ਸਿਕ (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਬਾਈ! ਤਯਾ ਸਿਕ, ਿ ਾਯਫਿਿਭ! ਤਯਾ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਸਾਯ ਜਗਤ ਵਿਚ ਯਗਟ ਿਇਆ ਿ। 

(ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਿਨਯ ਵਿਚ ਦੀਿਾ ਜਗ ਵਆ ਿ, (ਉਸ ਦ ਦੁੱਸ ਿ) ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ ਸਾਯੀ ਵਸਿਸ਼ਟੀ 

ਾਯ ਰੂੰਘ ਯਿੀ ਿ।9।  

ਸਵਮ ਸਰੀ ਭੁਖਫਾਕਯ ਭਹਰਾ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਕਾਚੀ ਦਹ ਭਹ ਪੁਤਨ ਫਾਂਧੀ ਸਠ ਕਠਯ 
ਕੁਚੀਰ ਕੁਤਗਆਨੀ ॥ ਧਾਵਤ ਬਰਭਤ ਯਹਨੁ ਨਹੀ ਾਵਤ ਾਯਫਰਹਭ ਕੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ {ੰਨਾ 
1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਾਚੀ—ਨਾਿ ਵਥਯ ਯਵਿਣ ਿਾਰੀ। ਦਿ—ਸਯੀਯ। ਭਿ ਫਾਾਂਧੀ—(ਭਾਇਆ ਦ) ਭਿ ਨਾਰ ਫੁੱਝੀ 

ਿਈ। ਪੁਵਨ—ਵਪਯ। ਸਠ—ਸਠ, ਦੁਯਜਨ। ਕਠਯ—ਵਨਯਦਈ। ਕੁਚੀਰ—ਗੂੰਦਾ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ। 

ਕੁਵਗਆਨੀ—ਭੂ ਹੋ, ਭੂਯਖ। ਧਾਿਤ ਬਿਭਤ—ਬਟਕਦਾ ਵਪਯਦਾ ਿਾਾਂ। ਯਿਨੁ—ਵਟਕਾਉ, ਇਸਵਥਯਤਾ। ਨਿੀ 

ਾਿਤ—ਨਿੀਂ ਵਭਰਦੀ, ਿਾਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰਦੀ। ਗਵਤ—ਬਦ, ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਦੁਯਜਨ ਿਾਾਂ, ਕਠਯ-ਵਦਰ ਿਾਾਂ, ਭੂੰਦ ਕੂੰਭਾਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਗਾ ਯਵਿੂੰਦਾ ਿਾਾਂ ਅਤ ਭੂਯਖ ਿਾਾਂ। (ਇਕ ਤਾਾਂ ਅੁੱਗ 

ਿੀ ਭਯਾ) ਸਯੀਯ ਸਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿ, ਉੱਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇਿ ਭਿ ਨਾਰ ਜਕਵੋਆ ਵਆ ਿ, (ਇਸ ਭਿ 

ਦ ਕਾਯਣ) ਬਟਕਦਾ ਵਪਯਦਾ ਿਾਾਂ, (ਭਨ) ਵਟਕਦਾ ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਨਾ ਿੀ ਭੈਂ ਇਿ ਜਾਵਣਆ ਿ ਵਕ ਯਭਾਤਭਾ ਵਕਿ 

ਵਜਿਾ ਿ।  

ਜਫਨ ਯੂ ਭਾਇਆ ਭਦ ਭਾਤਾ ਤਫਚਯਤ ਤਫਕਰ ਫਡ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ ਯ ਧਨ ਯ ਅਵਾਦ 
ਨਾਤਯ ਤਨੰਦਾ ਮਹ ਭੀਠੀ ਜੀਅ ਭਾਤਹ ਤਹਤਾਨੀ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਫਨ—ਜੁਆਨੀ। ਯੂ—ਸਿਣੀ ਸ਼ਕਰ। ਭਦ—ਅਿੂੰਕਾਯ। ਭਾਤਾ—ਭਸਤ। ਵਫਚਯਤ—ਭੈਂ 

ਬਟਕ ਵਯਿਾ ਿਾਾਂ। ਵਫਕਰ—ਵਿਆਕੁਰ, ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਬੁਰਾ ਕ। ਅਿਾਦ—ਫੁਯ ਫਚਨ, ਕੋ ਫਰ। 

ਨਾਵਯ—(ਯਾਈ) ਇਸਤਿੀ (ਿੁੱਰ ਭੂੰਦ ਵਦਿਸ਼ਟੀ)। ਮਿ—ਇਿ। ਜੀਅ ਭਾਵਿ—ਵਿਯਦ ਵਿਚ। ਵਿਤਾਨੀ—

ਵਆਯ ਰੁੱਗਦ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਜੁਆਨੀ, ਸਿਣੀ ਸ਼ਕਰ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਾਣ ਵਿਚ ਭਸਤ ਿਇਆ ਿਇਆ ਿਾਾਂ, ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ 

ਬੁਰਾ ਕ ਬਟਕ ਵਯਿਾ ਿਾਾਂ ਅਤ ਫੋਾ ਅਿੂੰਕਾਯੀ ਿਾਾਂ। ਯਾਇਆ ਧਨ, ਯਾਈ ਫੈੀਰੀ, ਯਾਈ ਇਸਤਿੀ ਿੁੱਰ 

ਭੂੰਦੀ ਵਨਗਾਿ ਨਾਰ ਤੁੱਕਣਾ ਅਤ ਯਾਈ ਵਨੂੰਦਾ—ਭਨੂੂੰ ਆਣ  ਵਿਯਦ ਵਿਚ ਇਿ ਗੁੱਰਾਾਂ ਵਭੁੱਠੀਆਾਂ ਤ 

ਵਆਯੀਆਾਂ ਰੁੱਗਦੀਆਾਂ ਿਨ।  

ਫਰਫੰਚ ਛਤ ਕਯਤ ਉਾਵਾ ਖਤ ਸੁਨਤ ਰਬ ਅੰਤਯਜਾਭੀ ॥ ਸੀਰ ਧਯਭ ਦਮਾ ਸੁਚ ਨਾਤਸਤ 
ਆਇ ਸਯਤਨ ਜੀਅ ਕ ਦਾਨੀ ॥ ਕਾਯਣ ਕਯਣ ਸਭਯਥ ਤਸਯੀਧਯ ਯਾਤਖ ਰਹੁ ਨਾਨਕ ਕ 
ਸੁਆਭੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਰਫੂੰਚ ਉਾਿਾ—ਠੁੱਗੀ ਦ ਉਾਿ। ਛਵ—ਰੁਕ ਕ। ਕਯਤ—ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਿਾਾਂ। ਖਤ—ਤੂੂੰ 

ਿਖਦਾ ਿੈਂ। ਸੁਨਤ—(ਤੂੂੰ) ਸੁਣਦਾ ਿੈਂ। ਿਬ—ਿ ਿਬੂ! ਸੀਰ—ਚੂੰਗਾ ਸੁਬਾਉ। ਸੁਚ—ਵਿੁੱਤਿਤਾ। ਨਾਵਤਤ—

ਨਿੀਂ ਿ (ਨ-ਅਵਤਤ)। ਆਇ—ਭੈਂ ਆਇਆ ਿਾਾਂ। ਜੀਅ ਕ ਦਾਨੀ—ਿ ਜੀਅ ਕ ਦਾਨੀ! ਿ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦਣ 

ਿਾਰ ! ਕਾਯਣ ਕਯਣ—ਿ ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਦ ਭੂਰ! ਵਸਯੀ ਧਯ—ਿ ਭਾਇਆ ਦ ਤੀ!।1।  



ਅਯਥ:-  ਿ ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ਿਬੂ! ਭੈਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕ ਠੁੱਗੀ ਦ ਉਯਾਰ  ਕਯਦਾ ਿਾਾਂ, (ਯ) ਤੂੂੰ ਿਖਦਾ ਤ ਸੁਣਦਾ ਿੈਂ। ਿ 

ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦਣ ਿਾਰ ! ਭਯ ਵਿਚ ਨਾਿ ਸੀਰ ਿ ਨਾਿ ਧਯਭ; ਨਾਿ ਦਇਆ ਿ ਨਾਿ ਸੁੁੱਚ। ਭੈਂ ਤਯੀ ਸਯਨ 

ਆਇਆ ਿਾਾਂ। ਿ ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਦ ਸਭਯੁੱਥ ਕਯਤਾਯ! ਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਾਰਕ! ਿ ਨਾਨਕ ਦ ਸੁਆਭੀ! (ਭਨੂੂੰ ਇਿਨਾਾਂ 

ਤੋਂ) ਯੁੱਖ ਰ।1।  

ਕੀਯਤਤ ਕਯਨ ਸਯਨ ਭਨਭਹਨ ਜਹਨ ਾ ਤਫਦਾਯਨ ਕਉ ॥ ਹਤਯ ਤਾਯਨ ਤਯਨ ਸਭਯਥ ਸਬ 
ਤਫਤਧ ਕੁਰਹ ਸਭੂਹ ਉਧਾਯਨ ਸਉ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨ ਭਿਨ—ਭਨ ਨੂੂੰ ਭਿ ਰਣ ਿਾਰ  ਿਯੀ ਦੀ। ਕੀਯਵਤ ਕਯਨ—ਵਸੌਵਤ-ਸਾਰਾਿ ਕਯਨੀ। 

ਸਯਨ—ਸਯਨੀ ਣਾ। ਜਿਨ—ਜਧਨ, ਜਧ। ਵਫਦਾਯਨ ਕਉ—ਨਾਸ ਕਯਨ ਰਈ, ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ। ਤਾਯਨ 

ਤਯਨ—(ਸੂੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ) ਤਾਯਨ ਰਈ ਫੋੀ। ਤਯਨ—ਫੋੀ। ਸਬ ਵਫਵਧ—ਿਯ ਤਯਹਾਾਂ, ੂਯਨ ਤਯ ਤ। 

ਕੁਰਿ ਸਭੂਿ—ਕੁਰਾਾਂ ਦ ਸਭੂਿ, ਕਈ ਕੁਰਾਾਂ। ਉਧਾਯਨ ਸਉ—ਤਾਯਨ ਰਈ, ਾਯ ਕਯਨ ਰਈ।  

ਅਯਥ:-  ਭਨ ਨੂੂੰ ਭਿ ਰਣ ਿਾਰ  ਿਯੀ ਦੀ ਵਸੌਵਤ-ਸਾਰਾਿ ਕਯਨੀ ਤ ਉਸ ਦੀ ਸਯਨੀ ਣਾ—(ਜੀਿਾਾਂ ਦ) 

ਾਾਾਂ ਦ ਨਾਸ ਕਯਨ ਰਈ ਇਿ ਸਭਯੁੱਥ ਿਨ (ਬਾਿ, ਿਯੀ ਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਯੀ ਤਾਾਂ ਾ ਦੂਯ 

ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ)। ਿਯੀ (ਜੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ) ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਿਾ ਿ ਅਤ (ਬਗਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਨਕਾਾਂ 

ਕੁਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਾਯ ਉਤਾਯਨ ਰਈ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਸਭਯੁੱਥ ਿ।  

ਤਚਤ ਚਤਤ ਅਚਤ ਜਾਤਨ ਸਤਸੰਗਤਤ ਬਯਭ ਅੰਧਯ ਭਤਹ ਕਤ ਧੇਂਉ ॥ ਭੂਯਤ ਘਯੀ ਚਸਾ ਰੁ 
ਤਸਭਯਨ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਯਸਨਾ ਸੰਤਗ ਰਉ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਚਤ ਅਚਤ—ਿ ਅਚਤ ਵਚੁੱਤ! ਿ ਾੌਰ ਭਨ! ਚਵਤ—ਵਸਭਯ। ਜਾਵਨ—ਛਾਣ। ਬਯਭ ਅੂੰਧਯ 

ਭਵਿ—ਬਯਭ-ਯੂ ਿਨਯ ਦਾ ਭੁੁੱਠਾ ਿਇਆ ਿਇਆ। ਕਤ—ਵਕੁੱਧਯ? ਧਾਂਉ—ਤੂੂੰ ਧਾਾਂਿਦਾ ਿੈਂ, ਬਟਕਦਾ 

ਵਪਯਦਾ ਿੈਂ। ਭੂਯਤ—ਭਿੂਯਤ। ਘਯੀ—ਘੋੀ। ਵਸਭਯਨ—ਵਸਭਯਨ (ਕਯ)। ਯਸਨਾ ਸੂੰਵਗ—ਜੀਬ ਨਾਰ। 

ਰਉ—ਰ।  

ਅਯਥ:-  ਿ (ਭਯ) ਾਪਰ ਭਨ! (ਯਾਭ ਨੂੂੰ) ਵਸਭਯ, ਸਾਧ ਸੂੰਗਤ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾ, ਬਯਭ-ਯੂ ਿਨਯ ਦਾ ਭੁੁੱਵਠਆ 

ਿਇਆ (ਤੂੂੰ) ਵਕੁੱਧਯ ਬਟਕਦਾ ਵਪਯਦਾ ਿੈਂ? ਭਿੂਯਤ ਭਾਤਿ, ਘੋੀ ਬਯ, ਚਸਾ ਭਾਤਿ  ਜਾਾਂ ਰ ਬਯ ਿੀ ਯਾਭ ਦਾ 

ਵਸਭਯਨ ਕਯ, ਜੀਬ ਨਾਰ ਯਾਭ ਦਾ ਨਾਭ ਵਸਭਯ।  

ਹਛਉ ਕਾਜੁ ਅਰ ਸੁਖ ਫੰਧਨ ਕਤਟ ਜਨੰਭ ਕਹਾ ਦੁਖ ਬੇਂਉ ॥ ਤਸਖਯਾ ਸੰਤ ਨਾਭੁ ਬਜੁ ਨਾਨਕ ਯਾਭ 
ਯੰਤਗ ਆਤਭ ਤਸਉ ਯੇਂਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਛਉ—ਿਛਾ, ਤੋ ਨਾਿ ਵਨਬਣ ਿਾਰਾ। ਕਾਜ—ੁਕੂੰਭ, ਧੂੰਧਾ। ਅਰ—ਥੋ। ਫੂੰਧਨ—

ਿਸਾਉਣ ਦਾ ਿਸੀਰਾ। ਕਵਟ—ਿੋਾਾਂ। ਕਿਾ—ਵਕਉਂ? ਵਕਸ ਦੀ ੈਾਤਯ? ਦੁੁੱਖਾਾਂ ਵਿਚ। ਬਾਂਉ—ਬੌਂਦਾ ਵਪਯੇਂਗਾ। 

ਵਸਖਯਯਾ—ਉਦਸ਼ (ਰ  ਕ)। ਨਾਨਕ—ਿ ਨਾਨਕ! ਯੂੰਵਗ—ਯੂੰਗ ਵਿਚ। ਆਤਭ ਵਸਉ—ਆਣ  ਆਤਭਾ 

ਨਾਰ। ਯਾਂਉ—ਆਨੂੰਦ ਰ।2।  

ਅਯਥ:-  (ਇਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਧੂੰਧਾ ਸਦਾ ਨਾਰ ਵਨਬਣ ਿਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿ, (ਭਾਇਆ ਦ ਇਿ) ਥੋ ਵਜਿ ਸੁਖ 

(ਜੀਿ ਨੂੂੰ) ਪਸਾਿਣ ਦਾ ਕਾਯਨ ਿਨ; (ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ ੈਾਤਯ) ਵਕੁੱਥ ਿੋਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਤਾਈਂ (ਤੂੂੰ) ਦੁਖਾਾਂ ਵਿਚ ਬਟਕਦਾ 

ਵਪਯੇਂਗਾ? ਤਾਾਂ ਤ, ਿ ਨਾਨਕ! ਸੂੰਤਾਾਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਰ  ਕ ਨਾਭ ਵਸਭਯ, ਤ ਯਾਭ ਦ ਯੂੰਗ ਵਿਚ (ਭਗਨ ਿ ਕ) ਆਣ 

ਅੂੰਦਯ ਿੀ ਆਨੂੰਦ ਰ।2।  



ਯੰਚਕ ਯਤ ਖਤ ਤਤਨ ਤਨਯਤਭਤ ਦੁਯਰਬ ਦਹ ਸਵਾਤਯ ਧਯੀ ॥ ਖਾਨ ਾਨ ਸਧ ਸੁਖ ਬੁੰਚਤ ਸੰਕਟ 
ਕਾਤਟ ਤਫਤਤ ਹਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯੂੰਚਕ ਯਤ—ਯਤਾ ਕੁ ਫੀਯਜ। ਖਤ—ਰੀ। ਤਵਨ—ਸਯੀਯ ਵਿਚ (ਬਾਿ, ਭਾਤਾ ਦ ਟ ਵਿਚ)। 

ਖਤ ਤਵਨ—ਭਾਾਂ ਦ ਟ-ਯੂੀ ਖਤ ਵਿਚ। ਵਨਯਵਭਤ—ਵਨੂੰਵਭਆ। ਦਿ—ਸਯੀਯ। ਦੁਯਰਬ—ਅਭਰਕ। 

ਸਿਾਵਯ—ਸਜਾ ਕ। ਖਾਨ ਾਨ—ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਦਾਯਥ। ਸਧ—ਭਿਰ-ਭਾੋੀਆਾਂ। ਸੁਖ ਬੁੂੰਚਤ—ਭਾਣਨ 

ਰਈ ਸੁਖ (ਵਦੁੱਤ)। ਸੂੰਕਟ—ਕਰਸ਼ (ਬਾਿ, ਭਾਾਂ ਦ ਉਦਯ ਵਿਚ ੁੁੱਠ  ਯਵਿਣ ਿਾਰਾ ਕਰਸ਼)। ਕਾਵਟ—ਕੁੱਟ ਕ, 

ਿਟਾ ਕ। ਵਫਤ—ਵਫਤਾ, ਭੁਸੀਫਤ। ਿਯੀ—ਦੂਯ ਕੀਤੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਜੀਿ! ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਵਤਾ ਦਾ) ਯਤਾ ਕੁ ਫੀਯਜ ਭਾਾਂ ਦ ਟ-ਯੂ ਖਤ ਵਿਚ ਵਨੂੰਵਭਆ ਤ (ਤਯਾ) 

ਅਭਰਕ (ਭਨੁੁੱਖਾ) ਸਯੀਯ ਸਜਾ ਕ ਯੁੱਖ ਵਦੁੱਤਾ। (ਉਸ ਨ  ਤਨੂੂੰ) ਖਾਣ ੀਣ ਦ ਦਾਯਥ, ਭਿਰ-ਭਾੋੀਆਾਂ ਤ 

ਭਾਣਨ ਨੂੂੰ ਸੁਖ ਫੈਸ਼, ਸੂੰਕਟ ਕੁੱਟ ਕ ਤਯੀ ਵਫਤਾ ਦੂਯ ਕੀਤੀ।  

ਭਾਤ ਤਤਾ ਬਾਈ ਅਯੁ ਫੰਧ ਫੂਝਨ ਕੀ ਸਬ ਸੂਝ ਯੀ ॥ ਫਯਧਭਾਨ ਹਵਤ ਤਦਨ ਰਤਤ ਤਨਤ 
ਆਵਤ ਤਨਕਤਟ ਤਫਖੰਭ ਜਯੀ ॥ ਯ ਗੁਨ ਹੀਨ ਦੀਨ ਭਾਇਆ ਤਿਭ ਤਸਭਤਯ ਸੁਆਭੀ ਕ ਘਯੀ ॥ 
{ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਯ—ੁਅਤ। ਫੂੰਧ—ਸੂੰਫੂੰਧੀ, ਸਾਕ-ਸਣ। ਫੂਝਨ ਕੀ—ਛਾਣਨ ਦੀ। ਸੂਝ—ਭੁੱਤ, ਫੁੁੱਧ। 

ਯੀ—(ਤਯ ਭਨ ਵਿਚ) ਈ। ਫਯਧਭਾਨ ਿਿਤ—ਿਧਦਾ ਿ। ਵਦਨ ਿਵਤ—ਿਵਤ ਵਦਨ, ਯ, ਵਦਨ -ਵਦਨ। 

ਵਨਤ—ਸਦਾ। ਵਨਕਵਟ—ਨੋ। ਵਫਖੂੰਭ—ਡਯਾਉਣਾ। ਜਯੀ—ਫੁਢਾ। ਗੁਨਿੀਨ—ਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖਣਾ। ਦੀਨ—

ਕੂੰਗਰਾ। ਵਿਭ—ਕੀੋਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਜੀਿ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਿਯ ਨਾਰ) ਤਦੋਂ ਭਾਾਂ, ਵਉ, ਬਯਾ ਤ ਸਾਕ-ਸਣ—ਛਾਣਨ ਦੀ ਤਯ 

ਅੂੰਦਯ ਸੂਝ  ਗਈ। ਵਦਨ -ਵਦਨ ਸਦਾ (ਤਯਾ ਸਯੀਯ) ਿਧ-ਪੁੁੱਰ ਵਯਿਾ ਿ ਤ ਡਯਾਉਣਾ ਫੁਢਾ ਨੋ ਆ ਵਯਿਾ 

ਿ। ਿ ਗੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖਣ, ਕੂੰਗਰ , ਭਾਇਆ ਦ ਕੀੋ! ਇੁੱਕ ਘੋੀ (ਤਾਾਂ) ਉਸ ਭਾਰਕ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਕਯ (ਵਜਸ ਨ  ਤਯ 

ਉੱਤ ਇਤਨੀਆਾਂ ਫੈਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਨ)।  

ਕਯੁ ਗਤਹ ਰਹੁ ਤਿਾਰ ਤਿਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਕਾਤਟ ਬਯੰਭ ਬਯੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯ—ੁਿੁੱਥ। ਗਵਿ—ਪੋ ਕ। ਗਵਿ ਰਿ—ੁਪੋ ਰਉ। ਵਿਾਰ—ਿ ਵਿਾਰ ਿਯੀ। 

ਵਿਾਵਨਵਧ—ਿ ਵਕਯਾ ਦ ੈਾਨ ! ਕਾਵਟ—ਦੂਯ ਕਯ। ਬਯੂੰਭ ਬਯੀ—ਬਯਭਾਾਂ ਦੀ ੂੰਡ।3।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਵਦਆਰ! ਿ ਦਇਆ ਦ ਸਭੁੂੰਦਯ! ਨਾਨਕ ਦਾ ਿੁੱਥ ਪੋ ਰ  ਤ ਬਯਭਾਾਂ ਦੀ ੂੰਡ ਰਾਿ ਦਿ।3।  

ਯ ਭਨ ਭੂਸ ਤਫਰਾ ਭਤਹ ਗਯਫਤ ਕਯਤਫ ਕਯਤ ਭਹਾਂ ਭੁਘਨਾਂ ॥ ਸੰਤ ਦਰ ਝਰ ਸੰਤਗ ਝੂਰਤ 
ਭਾਇਆ ਭਗਨ ਬਰਭਤ ਘੁਘਨਾ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੂਸ—ਚੂਿਾ। ਵਫਰਾ—ਖੁੁੱਡ। ਗਯਫਤ—(ਤੂੂੰ) ਿੂੰਕਾਯ ਕਯਦਾ ਿੈਂ। ਕਯਤਫ—ਕੂੰਭ, ਕਯਤੂਤ। ਭਿਾਾਂ 

ਭੁਘਨਾਾਂ—ਿੁੱਡ ਭੂਯਖਾਾਂ ਿਾਰ । ਸੂੰਤ—ਧਨ, ਦਾਯਥ। ਦਰ—ੀਂਘ, ੂੰਘੂੋਾ। ਝਰ—ਿੁਰਾਯਾ। ਝਰ ਸੂੰਗ—

ਿੁਰਾਯ ਨਾਰ। ਝੂਰਤ—(ਤੂੂੰ) ਝੂਰਦਾ ਿੈਂ। ਭਗਨ—ਭਸਤ। ਘੁਘਨਾ—ਉੱਰੂ ਿਾਾਂਗ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਭਨ! (ਤੂੂੰ ਇਸ ਸਯੀਯ ਵਿਚ ਭਾਣ ਕਯਦਾ ਿੈਂ ਵਜਿੇਂ) ਚੂਿਾ ਖੁੁੱਡ ਵਿਚ ਯਵਿ ਕ ਿੂੰਕਾਯ ਕਯਦਾ ਿ, ਅਤ 

ਤੂੂੰ ਿੁੱਡ ਭੂਯਖਾਾਂ ਿਾਰ  ਕੂੰਭ ਕਯਦਾ ਿੈਂ। (ਤੂੂੰ) ਭਾਇਆ ਦ ੂੰਘੂੋ ਵਿਚ ਿੁਰਾਯ ਰ  ਕ ਝੂਟ ਵਯਿਾ ਿੈਂ, ਅਤ ਭਾਇਆ 



ਵਿਚ ਭਸਤ ਿ ਕ ਉੱਰੂ ਿਾਾਂਗ ਬਟਕ ਵਯਿਾ ਿੈਂ।  

ਸੁਤ ਫਤਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਫੰਧ ਤਾ ਤਸਉ ਭਹੁ ਫਤਢ ਸੁ ਘਨਾ ॥ ਫਇ ਫੀਜੁ ਅਹੰ ਭਭ ਅੰਕੁਯੁ 
ਫੀਤਤ ਅਉਧ ਕਯਤ ਅਘਨਾਂ ॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਤ—ੁੁੱਤਿ,। ਫਵਨਤਾ—ਇਸਤਿੀ। ਤਾ ਵਸਉ—ਇਿਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਫਵਢ—ਿਵਧਆ ਿਇਆ ਿ। 

ਘਣਾ—ਫਿੁਤ। ਅਿੂੰ—ਿਉਭ। ਭਭ—ਭਭਤਾ। ਅੂੰਕੁਯੁ—ਅੂੰਗੂਯ। ਅਉਧ—ਉਭਯ। ਅਘਨਾਾਂ—ਾ।  

ਅਯਥ:-  ੁੁੱਤਿ, ਇਸਤਿੀ, ਵਭੁੱਤਿ, (ਸੂੰਸਾਯ ਦ) ਸੁਖ ਅਤ ਸੂੰਫੂੰਧੀ—ਇਿਨਾਾਂ ਨਾਰ (ਤਯਾ) ਫਿੁਤਾ ਭਿ ਿਧ ਵਯਿਾ 

ਿ। ਤੂੂੰ (ਆਣ  ਅੂੰਦਯ) ਿਉਭ ਦਾ ਫੀਜ ਫੀਵਜਆ ਿਇਆ ਿ (ਵਜਸ ਤੋਂ) ਭਭਤਾ ਦਾ ਅੂੰਗੂਯ (ਉੱਗ ਵਯਿਾ ਿ), 

ਤਯੀ ਉਭਯ ਾ ਕਯਵਦਆਾਂ ਫੀਤ ਯਿੀ ਿ।  

ਤਭਯਤੁ ਭੰਜਾਯ ਸਾਤਯ ਭੁਖੁ ਤਨਯਖਤ ਬੁੰਚਤ ਬੁਗਤਤ ਬੂਖ ਬੁਖਨਾ ॥ ਤਸਭਤਯ ਗੁਾਰ ਦਇਆਰ 
ਸਤਸੰਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਤ ਸੁਨਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1387} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਭਯਤੁ—ਭਤ। ਭੂੰਜਾਯ—ਵਫੁੱਰਾ। ਭੁਖੁ ਸਾਵਯ—ਭੂੂੰਿ ਖਿਰ ਕ। ਵਨਯਖਤ—ਿਖਦਾ ਿ। ਬੁੂੰਚਤ 

ਬੁਗਵਤ—ਬਗਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਗਦਾ ਬਗਦਾ। ਬੁਗਵਤ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਬਗ। ਬੂਖ—ਵਤਿਸ਼ਨਾ। ਜਾਨਤ—ਜਾਣ ਕ, ਜਾਣਦਾ 

ਿਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਭਤ-ਯੂ ਵਫੁੱਰਾ ਭੂੂੰਿ ਖਿਰ ਕ (ਤਨੂੂੰ) ਤੁੱਕ ਵਯਿਾ ਿ, (ਯ) ਤੂੂੰ ਬਗਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬਗ ਵਯਿਾ ਿੈਂ। ਵਪਯ ਬੀ 

ਵਤਿਸ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ (ਤੂੂੰ) ਬੁੁੱਖਾ ਿੀ ਿੈਂ। ਿ ਨਾਨਕ (ਦ ਭਨ!) ਸੂੰਸਾਯ ਨੂੂੰ ਸੁੌਨਾ ਜਾਣ ਕ ਸਤ-ਸੂੰਗਵਤ ਵਿਚ (ਵਟਕ ਕ) 

ਗਾਰ ਦਇਆਰ ਿਯੀ ਨੂੂੰ ਵਸਭਯ।4।  

ਦਹ ਨ ਗਹ ਨ ਨਹ ਨ ਨੀਤਾ ਭਾਇਆ ਭਤ ਕਹਾ ਰਉ ਗਾਯਹੁ ॥ ਛਤਰ ਨ ਤਰ ਨ ਚਉਯ ਨ ਚਾਵਯ 
ਫਹਤੀ ਜਾਤ ਤਯਦ ਨ ਤਫਚਾਯਹੁ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਿ—ਸਯੀਯ। ਗਿ—ਘਯ। ਨਿ—ਭਿ-ਵਆਯ। ਨ ਨੀਤਾ—ਅਵਨੁੱਤ, ਸਦਾ ਨਾਿ ਯਵਿਣ 

ਿਾਰ । ਭਤ—ਭੁੱਤਾ ਿਇਆ, ਿੂੰਕਾਯੀ। ਕਿਾ ਰਉ—ਕਦ ਤਾਈਂ? ਗਾਯਿ—ੁ(ਤੂੂੰ) ਅਿੂੰਕਾਯ ਕਯੇਂਗਾ। ਛਤਿ—

ਯਾਜ ਦਾ ਛਤਯ। ਤਿ—ਿੁਕਭਨਾਭਾ। ਚਾਿਯ—ਚਉਯ ਕਯਨ ਿਾਰ । ਫਿਤੀ ਜਾਤ—ਤੁਯੀ ਜਾ ਯਿੀ ਿ, (ਬਾਿ, 

ਨਾਸ ਿ ਜਾਣਗ)। ਵਯਦ—ਵਿਯਦ ਵਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਭਾਇਆ ਵਿਚ ਭੁੱਤ ਿ (ਜੀਿ!) ਇਿ ਸਯੀਯ, ਇਿ ਘਯ, (ਭਾਇਆ ਦ) ਇਿ ਵਆਯ, ਕਈ ਸਦਾ 

ਯਵਿਣ ਿਾਰ  ਨਿੀਂ ਿਨ; ਕਦ ਤਾਈਂ (ਤੂੂੰ ਇਿਨਾਾਂ ਦਾ) ਿੂੰਕਾਯ ਕਯੇਂਗਾ? ਇਿ (ਯਾਜਸੀ) ਛਤਯ, ਇਿ ਿੁਕਭ-

ਨਾਭ, ਇਿ ਚਉਯ ਅਤ ਇਿ ਚਉਯ-ਫਯਦਾਯ, ਸਬ ਨਾਸ ਿ ਜਾਣਗ। ਯ ਵਿਯਦ ਵਿਚ ਤੂੂੰ ਵਿਚਾਯਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈਂ।  

ਯਥ ਨ ਅਸਵ ਨ ਗਜ ਤਸੰਘਾਸਨ ਤਛਨ ਭਤਹ ਤਤਆਗਤ ਨਾਂਗ ਤਸਧਾਯਹੁ ॥ ਸੂਯ ਨ ਫੀਯ ਨ ਭੀਯ ਨ 
ਖਾਨਭ ਸੰਤਗ ਨ ਕਊ ਤਦਰਸਤਟ ਤਨਹਾਯਹੁ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਸਵ—ਘੋ। ਗਜ—ਿਾਥੀ। ਵਸੂੰਘਾਸਨ—ਤੈਤ। ਵਛਨ ਭਵਿ—ਫੋੀ ਛਤੀ। ਵਤਅਗਤ—ਛੁੱਡ 

ਕ। ਨਾਾਂਗ—ਨੂੰਗ। ਵਸਧਾਯਿ—ੁਤੁਯ ਜਾਵਿਾਂਗਾ। ਸੂਯ—ਸੂਯਭ। ਫੀਯ—ਜਧ। ਭੀਯ—ਾਤਸ਼ਾਿ। ਖਾਨਭ—ਖਾਨ, 

ਵਸਯਦਾਯ। ਸੂੰਵਗ—ਸੂੰਗੀ, ਸਾਥੀ। ਵਦਿਸਵਟ—ਅੁੱਖਾਾਂ ਨਾਰ। ਵਨਿਾਯਿ—ੁਿਖ।  

ਅਯਥ:-  ਯਥ, ਘੋ, ਿਾਥੀ, ਤੈਤ, (ਇਿਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬੀ ਨਾਰ) ਨਿੀਂ (ਵਨਬਣਾ), ਇਿਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਵਖਨ 

ਵਿਚ ਛੁੱਡ ਕ ਨੂੰਗਾ (ਿੀ ਇਥੋਂ) ਤੁਯ ਜਾਵਿਾਂਗਾ। ਅੁੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਿਖ, ਨਾਿ ਸੂਯਭ, ਨਾਿ ਜਧ, ਨਾਿ ਭੀਯ, ਨਾਿ 



ਵਸਯਦਾਯ, ਕਈ ਬੀ ਸਾਥੀ ਨਿੀਂ (ਫਣਨ)।  

ਕਟ ਨ ਟ ਨ ਕਸ ਨ ਛਟਾ ਕਯਤ ਤਫਕਾਯ ਦਊ ਕਯ ਝਾਯਹੁ ॥ ਤਭਤਰ ਨ ੁਤਰ ਕਰਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ 
ਉਰਟਤ ਜਾਤ ਤਫਯਖ ਕੀ ਛਾਂਯਹੁ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਟ—ਵਕਰਹ । ਟ—ਆਸਯ। ਕਸ—ਕਸ਼, ੈਾਨ। ਛਟਾ—ਛੁਟਕਾਯਾ। ਵਫਕਾਯ—ਾ। 

ਦਊ—ਦਿੇਂ। ਕਯ—ਿੁੱਥ (ਫਿੁ-ਿਚਨ)। ਝਾਯਿੁ—(ਤੂੂੰ) ਝਾੋਦਾ ਿੈਂ। ਕਰਤਿ—ਇਸਤਿੀ। ਸਖ—ਸਖ, ਸਾਥੀ। 

ਉਰਟਤ ਜਾਤ—ਉਰਟ ਜਾਾਂਦ ਿਨ, ਭੁੋ ਜਾਾਂਦ ਿਨ, ਭੂੂੰਿ ਭੋ ਰੈਂਦ ਿਨ, ਛੁੱਡ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਛਾਯਿ—ੁਛਾਾਂ ਿਾਾਂਗ।  

ਅਯਥ:-  ਇਿਨਾਾਂ ਵਕਵਰਹਆਾਂ, (ਭਾਇਆ ਦ) ਆਸਵਯਆਾਂ ਤ ੈਾਵਨਆਾਂ ਨਾਰ (ਅੂੰਤ ਿਰ) ਛੁਟਕਾਯਾ ਨਿੀਂ (ਿ 

ਸਕਗਾ)। (ਤੂੂੰ) ਾ ਕਯ ਕਯ ਕ ਦਿੇਂ ਿੁੱਥ ਝਾੋਦਾ ਿੈਂ (ਬਾਿ, ਫ-ਯਿਾਿ ਿ ਕ ਾ ਕਯਦਾ ਿੈਂ)। ਇਿ ਵਭੁੱਤਿ, 

ੁੁੱਤਿ, ਇਸਤਿੀ, ਸੁੱਜਣ ਤ ਸਾਥੀ (ਅੂੰਤ ਿਰ) ਸਾਥ ਛੁੱਡ ਦਣਗ, ਵਜਿੇਂ (ਿਨਯ ਵਿਚ) ਯੁੁੱਖ ਦੀ ਛਾਾਂ (ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ 

ਛੁੱਡ ਦੇਂਦੀ ਿ।) 

ਦੀਨ ਦਮਾਰ ੁਯਖ ਰਬ ੂਯਨ ਤਛਨ ਤਛਨ ਤਸਭਯਹੁ ਅਗਭ ਅਾਯਹੁ ॥ ਸਰੀਤਤ ਨਾਥ ਸਯਤਣ 
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹ ਬਗਵੰਤ ਤਿਾ ਕਤਯ ਤਾਯਹੁ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੀਨ ਦਮਾਰ—ਦੀਨਾਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ੂਯਨ ੁਯਖ—ਸਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਕ ਿਯੀ। 

ਵਛਨ ਵਛਨ—ਸਦਾ, ਿਯ ਿਰ । ਅਗਭ—ਅੂੰਫ, ਵਜਸ ਤਾਈਂ ਿੁੂੰਚ ਿਣੀ ਫੋੀ ਕਠਨ ਿ। ਸਿੀਵਤ—ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਭਾਰਕ। ਸਿੀ—ਭਾਇਆ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਭਨ!) ਦੀਨਾਾਂ ਉੱਤ ਦਇਆ ਕਯਨ ਿਾਰ , ਸਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਕ, ਫਅੂੰਤ ਤ ਅਾਯ ਿਯੀ ਨੂੂੰ ਿਯ 

ਿਰ  ਮਾਦ ਕਯ, (ਤ ਆਖ)—ਿ ਭਾਇਆ ਦ ਤੀ! ਿ ਨਾਥ! ਿ ਬਗਿੂੰਤ! ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੂੰ ਵਕਯਾ ਕਯ ਕ ਤਾਯ 

ਰਿ, ਜ ਤਯੀ ਸਯਨ ਆਇਆ ਿ।5।  

ਰਾਨ ਭਾਨ ਦਾਨ ਭਗ ਜਹਨ ਹੀਤੁ ਚੀਤੁ ਦ ਰ ਰ ਾਯੀ ॥ ਸਾਜਨ ਸਨ ਭੀਤ ਸੁਤ ਬਾਈ ਤਾਹੂ ਤ ਰ 
ਯਖੀ ਤਨਯਾਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਨ—ਇਤ। ਦਾਨ—ਦਾਨ (ਰ  ਰ  ਕ)। ਭਗ ਜਿਨ—ਯਾਿ ਤੁੱਕ ਤੁੱਕ ਕ, ਡਾਕ ਭਾਯ ਭਾਯ ਕ। 

ਿੀਤੁ—ਵਆਯ। ਿੀਤੁ ਦ—ਭਿ ਾ ਕ। ਚੀਤੁ ਦ—ਵਧਆਨ ਦ ਦ ਕ। ਾਯੀ—ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਿ ੂਤ—

ਉਿਨਾਾਂ ਤੋਂ। ਵਨਯਾਯੀ—ਿੁੱਖਯੀ, ਰੁਕਾ ਕ, ਉਿਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਰਕ) ਜਾਨ ਿੀਰ ਕ, ਇੁੱਤ ਬੀ ਦ ਕ, ਦਾਨ ਰ  ਰ  ਕ, ਡਾਕ ਭਾਯ ਭਾਯ ਕ, (ਭਾਇਆ ਵਿਚ) ਿਭ 

ਜੋ ਕ, (ੂਯਨ) ਵਧਆਨ ਦ ਦ (ਭਾਇਆ ਨੂੂੰ) ਰ  ਰ  ਕ ਇਕੁੱਠ  ਕਯਦ ਿਨ; ਸੁੱਜਣ, ਸਾਥੀ, ਵਭੁੱਤਿ, ੁੁੱਤਿ, ਬਯਾ—

ਇਿਨਾਾਂ ਸਬਨਾਾਂ ਤੋਂ ਉਿਰ  ਰੁਕਾ ਕ ਯੁੱਖਦ ਿਨ।  

ਧਾਵਨ ਾਵਨ ਕੂਯ ਕਭਾਵਨ ਇਹ ਤਫਤਧ ਕਯਤ ਅਉਧ ਤਨ ਜਾਯੀ ॥ ਕਯਭ ਧਯਭ ਸੰਜਭ ਸੁਚ 
ਨਭਾ ਚੰਚਰ ਸੰਤਗ ਸਗਰ ਤਫਤਧ ਹਾਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਾਿਨ ਾਿਨ—ਦੋਨ ਬੁੱਜਣ। ਕੂਯ ਕਭਾਿਨ—ਕੂੋ ਕੂੰਭ ਕਯਨ। ਇਿ ਵਫਵਧ—ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ। 

ਅਉਧ ਤਨ—ਸਯੀਯ ਦੀ ਉਭਯ। ਜਾਯੀ—ਸਾੋ ਵਦੁੱਤੀ, ਗਿਾ ਵਦੁੱਤੀ। ਚੂੰਚਰ—ਸਾਥ ਛੁੱਡ ਜਾਣ ਿਾਰੀ 

ਭਾਇਆ। ਸਗਰ ਵਫਵਧ—ਸਬ ਕਯਭ ਧਯਭ ਆਵਦਕ। ਿਾਯੀ—ਗਿਾ ਰਈ।  

ਅਯਥ:-  (ਰਕ ਭਾਇਆ ਦ ਵੁੱਛ) ਦੋਨਾ ਬੁੱਜਣਾ, ਠੁੱਗੀ ਦ ਕੂੰਭ ਕਯਨ—ਸਾਯੀ ਉਭਯ ਇਿ ਕੁਝ ਕਯਵਦਆਾਂ 



ਿੀ ਗਿਾ ਵਦੂੰਦ ਿਨ; ੁੂੰਨ ਕਯਭ, ਜੁਗਤੀ ਵਿਚ ਯਵਿਣਾ, ਆਤਭਕ ਸੁਚ ਤ ਨਭ—ਇਿ ਸਾਯ ਿੀ ਕੂੰਭ ਚੂੰਚਰ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਸੂੰਗਤ ਵਿਚ ਛੁੱਡ ਫਠਦ ਿਨ।  

ਸੁ ੰਖੀ ਤਫਯਖ ਅਸਥਾਵਯ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਜਤਨ ਬਰਤਭ ਅਤਤ ਬਾਯੀ ॥ ਤਖਨੁ ਰੁ ਚਸਾ ਨਾਭੁ ਨਹੀ 
ਤਸਭਤਯ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਰਾਨਤਤ ਸਾਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂੰਖੀ—ੂੰਛੀ। ਅਸਥਾਿਯ—(ÔQwvr) ਯਫਤ ਆਵਦਕ ਜ ਆਣ  ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਨਾਿ ਵਿੁੱਰਣ ਿਾਰ  

ਿਨ। ਫਿ ੁਵਫਵਧ—ਕਈ ਤਯਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ। ਬਿਵਭ ਅਵਤ ਬਾਯੀ—ਫਿੁਤ ਬਟਕਦਾ ਵਪਵਯਆ। ਸਾਯੀ—ਵਸਿਸ਼ਟੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਜੀਿ) ਸ਼,ੂ ੂੰਛੀ, ਯੁੁੱਖ, ਯਫਤ ਆਵਦਕ—ਇਿਨਾਾਂ ਯੂੰਗਾ-ਯੂੰਗ ਦੀਆਾਂ ਜੂਨੀਆਾਂ ਵਿਚ ਫਿੁਤ ਬਟਕਦ 

ਵਪਯਦ ਿਨ; ਵਖਨ ਭਾਤਿ, ਰ ਭਾਤਿ  ਜਾਾਂ ਚਸਾ ਭਾਤਿ  ਬੀ ਦੀਨਾਾਂ ਦ ਨਾਥ, ਿਾਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਕ, ਵਸਿਸ਼ਟੀ ਦ ਸਾਜਣਿਾਯ 

ਦਾ ਨਾਭ ਨਿੀਂ ਜਦ।  

ਖਾਨ ਾਨ ਭੀਠ ਯਸ ਬਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਫਾਯ ਹਤ ਕਤ ਖਾਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਯਨ ਸੰਤਗ ਉਧਯ ਹਤਯ 
ਭਾਇਆ ਭਗਨ ਚਰ ਸਤਬ ਡਾਯੀ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖਾਨ ਾਨ—ਖਾਣਾ ੀਣਾ। ਅੂੰਤ ਕੀ ਫਾਯ—ਅੈੀਯ ਦ ਿਰ । ਕਤ—ਕਤਈ, ਵਫਰਕੁਰ। 

ਖਾਯੀ—ਕੋ। ਉਧਯ—ਤੁਯ ਗ। ਿਵਯ—ਿਯ ਰਕ। ਭਗਨ—ਡੁੁੱਫ ਿ, ਭਸਤ। ਡਾਯੀ—ਡਾਵਯ, ਛੁੱਡ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਖਾਣ ੀਣ, ਵਭੁੱਠ  ਯਸਾਾਂ ਿਾਰ  ਦਾਯਥ—(ਇਿ ਸਬ) ਅੈੀਯ ਦ ਿਰ  ਸਦਾ ਕੋ (ਰੁੱਗਦ ਿਨ)। ਿ 

ਨਾਨਕ! ਜ ਜਨ ਸੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ੈਂਦ ਿਨ ਉਿ ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਿਨ, ਫਾਕੀ ਰਕ, ਜ ਭਾਇਆ ਵਿਚ ਭਸਤ ਿਨ, ਸਬ 

ਕੁਝ ਛੁੱਡ ਕ (ੈਾਰੀ-ਿੁੱਥ ਿੀ) ਜਾਾਂਦ ਿਨ।6।  

ਫਰਹਭਾਤਦਕ ਤਸਵ ਛੰਦ ਭੁਨੀਸੁਯ ਯਸਤਕ ਯਸਤਕ ਠਾਕੁਯ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥ ਇੰਦਰ ਭੁਤਨੰਦਰ ਖਜਤ ਗਯਖ 
ਧਯਤਣ ਗਗਨ ਆਵਤ ਪੁਤਨ ਧਾਵਤ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਛੂੰਦ—(ਛੂੰਦਸ—The Vedas) ਿਦ। ਭੁਨੀਸੁਯ—ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਭੁਨੀ। ਯਸਵਕ—ਯਸ ਰ  ਰ  ਕ, 

ਿਭ ਨਾਰ। ਠਾਕੁਯ ਗੁਨ—ਠਾਕੁਯ ਦ ਗੁਣ। ਭੁਵਨੂੰਦਿ—ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਭੁਨੀ। ਧਯਵਣ—ਧਯਤੀ। ਗਗਨ—ਆਕਾਸ਼। 

ਪੁਵਨ—ਵਪਯ। ਧਾਿਤ—ਦੋਦ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਫਿਿਭਾ ਿਯਗ, ਵਸ਼ਿ ਜੀ ਅਤ ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਭੁਨੀ ਿਦਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਿਭ ਨਾਰ ਗਾਉਂਦ 

ਿਨ। ਇੂੰਦਿ , ਿੁੱਡ ਿੁੱਡ ਭੁਨੀ ਤ ਗਯਖ (ਆਵਦਕ) ਕਦ ਧਯਤੀ ਤ ਆਉਂਦ ਿਨ ਕਦ ਆਕਾਸ਼ ਿਰ ਦੋਦ ਵਪਯਦ 

ਿਨ, (ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਸਬ ਥਾਈਂ) ਖਜ ਯਿ ਿਨ।  

ਤਸਧ ਭਨੁਖਯ ਦਵ ਅਯੁ ਦਾਨਵ ਇਕੁ ਤਤਰੁ ਤਾ ਕ ਭਯਭੁ  ਨ ਾਵਤ ॥ ਤਰਅ ਰਬ ਰੀਤਤ ਰਭ ਯਸ 
ਬਗਤੀ ਹਤਯ ਜਨ ਤਾ ਕ ਦਯਤਸ ਸਭਾਵਤ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਸਧ—ਜਗ-ਸਾਧਨਾਾਂ ਵਿਚ ੁੁੱਗ ਿ ਜਗੀ। ਦਿ—ਦਿਤ। ਅਯ—ੁਅਤ। ਦਾਨਿ—ਯਾਖਸ਼। 

ਇਕੁ ਵਤਰੁ—ਵਤਰ ਭਾਤਿ  ਬੀ, ਯਤਾ ਬੀ। ਭਯਭ—ੁਬਦ। ਵਿਅ ਿਬ—ਵਆਯ ਿਬੂ ਦੀ। ਤਾ ਕ ਦਯਵਸ—ਉਸ 

(ਿਬੂ) ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਵਿਚ। ਸਭਾਿਤ—ਰੀਨ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਜਨ—ਦਾਸ।  

ਅਯਥ:-  ਵਸੁੱਧ, ਭਨੁੁੱਖ, ਦਿਤ ਤ ਦੈਂਤ, ਵਕਸ ਨ  ਬੀ ਉਸ (ਿਬੂ) ਦਾ ਯਤਾ ਬਯ ਬਦ ਨਿੀਂ ਾਇਆ। ਯ, ਿਯੀ ਦ 

ਦਾਸ ਵਆਯ ਿਬੂ ਦੀ ਿੀਵਤ ਦੁਆਯਾ ਤ ਿਭ-ਯਸ ਿਾਰੀ ਬਗਤੀ ਦੁਆਯਾ ਉਸ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਨ ਿ ਜਾਾਂਦ 

ਿਨ।  



ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਆਨ ਕਉ ਜਾਚਤਹ ਭੁਖ ਦੰਤ ਯਸਨ ਸਗਰ ਘਤਸ ਜਾਵਤ ॥ ਯ ਭਨ ਭੂਿ ਤਸਭਤਯ 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝਤਹ ਸਭਝਾਵਤ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਤਸਵਿ—ਉਸ (ਿਬੂ) ਨੂੂੰ। ਵਤਆਵਗ—ਛੁੱਡ ਕ। ਆਨ ਕਉ—ਿਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ। ਜਾਚਵਿ—(ਵਜਿੋ 

ਭਨੁੁੱਖ) ਭੂੰਗਦ ਿਨ। ਦੂੰਤ—ਦੂੰਦ। ਯਸਨ—ਜੀਬ। ਭੂੋ—ਿ ਭੂਯਖ! ਸੁਖਦਾਤਾ—ਸੁਖਾਾਂ ਦ ਦਣ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਵਜਿੋ ਭਨੁੁੱਖ) ਉਸ ਿਬੂ ਨੂੂੰ ਛੁੱਡ ਕ ਿਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਭੂੰਗਦ ਿਨ (ਭੂੰਗਵਦਆਾਂ ਭੂੰਗਵਦਆਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦ) ਭੂੂੰਿ, 

ਦੂੰਦ ਤ ਜੀਬ—ਇਿ ਸਾਯ ਿੀ ਘਸ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਿ ਭੂਯਖ ਭਨ! ਸੁਖਾਾਂ ਦ ਦਣ ਿਾਰ  (ਿਬੂ) ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਕਯ, ਤਨੂੂੰ 

(ਿਬੂ ਦਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਭਝਾ ਵਯਿਾ ਿ।7।  

ਭਾਇਆ ਯੰਗ ਤਫਯੰਗ ਕਯਤ ਬਰਭ ਭਹ ਕ ਕੂਤ ਗੁਫਾਤਯ ਤਯ ਹ ॥ ਤਾ ਗਫੁ ਅਕਾਤਸ ਨ ਭਾਵਤ 
ਤਫਸਟਾ ਅਸਤ ਤਿਤਭ ਉਦਯੁ ਬਤਯ ਹ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਿਭ ਭਿ ਕ—ਬੁਰਖ ਤ ਭਿ ਦ ਕਾਯਨ। ਕੂਵ—ਖੂਿ ਵਿਚ। ਗੁਫਾਵਯ ਕੂਵ—ਅੂੰਨਹ  ਖੂਿ ਵਿਚ। 

ਵਯ ਿ—ਤੂੂੰ ਵਆ ਿਇਆ ਿੈਂ। ਗਫੁ—ਗਯਫ, ਅਿੂੰਕਾਯ। ਅਕਾਵਸ—ਆਸਭਾਨ ਤਾਈਂ। ਨ ਭਾਿਤ—ਨਿੀਂ 

ਵਭਉਂਦਾ। ਅਤਤ—ਿੁੱਡੀਆਾਂ। ਵਿਵਭ—ਕੀੋ। ਉਦਯੁ—ਵਢੁੱਡ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਬਾਈ!) ਬੁਰਖ ਤ ਭਿ ਦ ਕਾਯਨ (ਵਜਸ ਭਾਇਆ ਦ) ਿਨਯ ਖੂਿ ਵਿਚ ਤੂੂੰ ਵਆ ਿਇਆ ਿੈਂ, 

(ਉਿ) ਭਾਇਆ ਕਈ ਯੂੰਗਾਾਂ ਦ ਕਤਕ ਕਯਦੀ ਿ। (ਤਨੂੂੰ) ਇਤਨਾ ਅਿੂੰਕਾਯ ਿ ਵਕ ਅਸਭਾਨ ਤਾਈਂ ਨਿੀਂ (ਤੂੂੰ) 

ਵਭਉਂਦਾ। (ਯ ਤਯੀ ਿਸਤੀ ਤਾਾਂ ਇਿੀ ਕੁਝ ਿ ਨਾ ਵਕ ਤਯਾ) ਵਢੁੱਡ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਿੁੱਡੀਆਾਂ ਤ ਕੀਵੋਆਾਂ ਨਾਰ ਬਵਯਆ 

ਿਇਆ ਿ।  

ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਇ ਭਹਾ ਤਫਤਖਆ ਕਉ ਯ ਧਨ ਛੀਤਨ ਅਤਗਆਨ ਹਤਯ ਹ ॥ ਜਫਨ ਫੀਤਤ ਜਯਾ 
ਯਤਗ ਗਰਤਸ ਜਭਦੂਤਨ ਡੰਨੁ ਤਭਯਤੁ ਭਤਯ ਹ ॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਿਵਦਸ—ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ। ਧਾਇ—ਦੋ ਦੋ ਕ। ਭਿਾ ਵਫਵਖਆ ਕਉ—ਫੋੀ ਵਿਿੁਰੀ ਭਾਇਆ 

ਦਾ ੈਾਤਯ। ਛੀਵਨ—ਖਿ ਕ। ਅਵਗਆਨ—ਭੂਯਖਤਾ। ਿਵਯ—ਠੁੱਗੀਆ ਿਇਆ। ਜਯਾ—ਫੁਢਾ। ਯਵਗ—

ਯਗ ਨ। ਵਭਯਤੁ—ਭਤ।  

ਅਯਥ:-  ਤੂੂੰ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ ਦੋਦਾ ਿੈਂ, ਯਾਇਆ ਧਨ ਖੋਂਿਦਾ ਿੈਂ, ਤਨੂੂੰ ਅਵਗਆਨ ਨ  ਠੁੱਗ 

ਵਰਆ ਿ। (ਤਯੀ) ਜੁਆਨੀ ਫੀਤ ਗਈ ਿ; ਫੁਢ-ਯੂ ਯਗ ਨ  (ਤਨੂੂੰ) ਆ ਘਵਯਆ ਿ; (ਤੂੂੰ ਅਜਿੀ) ਭਤ ਭੁਇਆ 

ਿੈਂ (ਵਜੁੱਥ) ਤਨੂੂੰ ਜਭਦੂਤਾਾਂ ਦਾ ਡੂੰਨ ਬਯਨਾ ਗਾ।  

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਸੰਕਟ ਨਯਕ ਬੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੂਖ ਗਯਤਤ ਗਤਯ ਹ ॥ ਰਭ ਬਗਤਤ ਉਧਯਤਹ ਸ 
ਨਾਨਕ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਸੰਤੁ ਆਤ ਕਤਯ ਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1388} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੂੰਕਟ—ਕਰਸ਼, ਦੁੁੱਖ। ਬੁੂੰਚਤ—ਤੂੂੰ ਬਗਦਾ ਿੈਂ। ਸਾਸਨ—(ਜਭਾਾਂ ਦੀ) ਤਾੋਨਾ। ਦੂਖ ਗਯਵਤ—

ਦੁੁੱਖਾਾਂ ਦ ਟ ਵਿਚ। ਗਵਯ ਿ—ਤੂੂੰ ਗਰ ਵਯਿਾ ਿੈਂ। ਉਧਯਵਿ—ਾਯ ਉਤਯ ਜਾਾਂਦ ਿਨ, ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਸ—

ਉਿ ਫੂੰਦ।8।  

ਅਯਥ:-  ਤੂੂੰ ਅਨਕਾਾਂ ਜੂਨਾਾਂ ਦ ਕਸ਼ਟ ਤ ਨਯਕ ਬਗਦਾ ਿੈਂ, ਜਭਾਾਂ ਦੀ ਤਾੋਨਾ ਦ ਦੁੁੱਖਾਾਂ ਦ ਟ ਵਿਚ ਗਰ ਵਯਿਾ ਿੈਂ। 

ਿ ਨਾਨਕ! ਉਿ ਭਨੁੁੱਖ ਿਭ-ਬਗਤੀ ਦੀ ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ ਾਯ ਰੂੰਘ ਗ ਿਨ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਿਯੀ ਨ) ਵਭਿਯ ਕਯ ਕ 

ਆ ਸੂੰਤ ਫਣਾ ਵਰਆ ਿ।8।  



ਗੁਣ ਸਭੂਹ ਪਰ ਸਗਰ ਭਨਯਥ ੂਯਨ ਹਈ ਆਸ ਹਭਾਯੀ ॥ ਅਉਖਧ ਭੰਤਰ ਤੰਤਰ ਯ ਦੁਖ ਹਯ 
ਸਯਫ ਯਗ ਖੰਡਣ ਗੁਣਕਾਯੀ ॥ ਕਾਭ ਿਧ ਭਦ ਭਤਸਯ ਤਤਰਸਨਾ ਤਫਨਤਸ ਜਾਤਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਉਚਾਯੀ 
॥ ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਨ ਸੁਤਚ ਤਕਤਯਆ ਚਯਣ ਕਭਰ ਤਹਯਦ ਰਬ ਧਾਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1388-1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਣ ਸਭੂਿ—ਸਾਯ ਗੁਣ। ਪਰ ਸਗਰ ਭਨਯਥ—ਸਾਯ ਭਨਯਥਾਾਂ ਦ ਪਰ। ਅਉਖਧ—ਦਿਾਈ, 

ਜੋੀ-ਫੂਟੀ। ਯ ਦੁਖ ਿਯ—ਯਾ ਦੁੁੱਖ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਖੂੰਡਣ—ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਗੁਣਕਾਯੀ—ਗੁਣ 

ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਭਦ—ਅਿੂੰਕਾਯ। ਭਤਸਯ—ਈਯਖਾ। ਵਫਨਵਸ ਜਾਵਿ—ਨਾਸ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਉਚਾਯੀ—

ਵਸਭਯਨ ਨਾਰ, ਉਚਾਵਯ। ਤਾਨ—ਤ ਸਾਧਣ। ਸੁਵਚ ਵਕਵਯਆ—ਸਯੀਯਕ ਸੁੁੱਚ ਯੁੱਖਣ ਿਾਰ  ਸਾਧਨ। ਚਯਣ 

ਕਭਰ—ਿਯੀ ਦ ਕਭਰਾਾਂ ਿਯਗ ਸਿਣ  ਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਿਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਵਸਭਯਨ ਨਾਰ) ਸਾਡੀ ਆਸ ੂਯੀ ਿ ਗਈ ਿ, ਸਾਯ ਗੁਣ ਤ ਸਾਯ ਭਨਯਥਾਾਂ ਦ ਪਰ 

ਿਾਤ ਿ ਗ ਿਨ। ਯਾ ਦੁੁੱਖ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ (ਇਿ ਨਾਭ) ਅਉਖਧੀ ਯੂ ਿ, ਭੂੰਤਿ-ਯੂ ਿ, ਨਾਭ ਸਾਯ ਯਗਾਾਂ 

ਦ ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ ਤ ਗੁਣ ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ। ਿਯੀ-ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਵਸਭਵਯਆਾਂ ਕਾਭ, ਿਧ, ਅਿੂੰਕਾਯ, ਈਯਖਾ 

ਤ ਵਤਿਸ਼ਨਾ—ਇਿ ਸਬ ਨਾਸ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। (ਤੀਯਥਾਾਂ ਦ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਨ , (ਥ) ਦਾਨ ਕਯਨ , ਤ ਸਾਧਣ  ਤ 

ਸਯੀਯਕ ਸੁੁੱਚ ਦ ਕਯਭ—(ਇਿਨਾਾਂ ਸਬਨਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ) ਅਸਾਾਂ ਿਬੂ ਦ ਚਯਨ ਵਿਯਦ ਵਿਚ ਧਾਯ ਰ ਿਨ।  

ਸਾਜਨ ਭੀਤ ਸਖਾ ਹਤਯ ਫੰਧ ਜੀਅ ਧਾਨ ਰਬ ਰਾਨ ਅਧਾਯੀ  ॥ ਟ ਗਹੀ ਸੁਆਭੀ ਸਭਯਥਹ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਫਤਰਹਾਯੀ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਅ ਧਾਨ—ਵੂੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਯਾ, ਵਜੂੰਦ ਦਾ ਸਭਾ। ਿਾਨ ਅਧਾਯੀ—ਿਾਣਾਾਂ ਦਾ ਅਧਾਯ। 

ਗਿੀ—ਕੋੀ ਿ। ਸੁਆਭੀ ਸਭਯਥਿ—ਸਭਯਥ ਭਾਰਕ ਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਿਯੀ ਸਾਡਾ ਸੁੱਜਣ ਿ, ਵਭੁੱਤਿ  ਿ, ਸਖਾ ਤ ਸੂੰਫੂੰਧੀ ਿ; ਸਾਡੀ ਵੂੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਯਾ ਿ ਤ ਿਾਣਾਾਂ ਦਾ 

ਆਧਾਯ ਿ। ਅਸਾਾਂ ਸਭਯੁੱਥ ਭਾਰਕ ਦੀ ਟ ਕੋੀ ਿ, ਨਾਨਕ (ਉਸ ਦਾ) ਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕ ਿ।9।  

ਆਵਧ ਕਤਟ ਨ ਜਾਤ ਰਭ ਯਸ ਚਯਨ ਕਭਰ ਸੰਤਗ ॥ ਦਾਵਤਨ ਫੰਤਧ ਨ ਜਾਤ ਤਫਧ ਭਨ ਦਯਸ 
ਭਤਗ ॥ {ੰਨਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆਿਧ—ਸ਼ਸਤਿਾਾਂ ਨਾਰ। ਚਯਨ ਕਭਰ ਸੂੰਵਗ—ਚਯਨ-ਕਭਰਾਾਂ ਨਾਰ। ਦਾਿਵਨ—ਯੁੱਸੀ ਨਾਰ 

(dwmn`-ਯੁੱਸੀ)। ਫੂੰਵਧ ਨ ਜਾਤ—ਫੂੰਵਨਹਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਫਧ—ਵਿੂੰਵਨਹਆ ਿਇਆ। ਦਯਸ ਭਵਗ—

(ਿਯੀ ਦ) ਦਯਸ਼ਨ ਦ ਯਸਤ ਵਿਚ। ਭਵਗ—ਯਸਤ ਵਿਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਵਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨ) ਿਯੀ ਦ ਚਯਨ ਕਭਰਾਾਂ ਨਾਰ ਜੁੋ ਕ ਿਭ ਦਾ ਸੁਆਦ (ਚੁੱਵਖਆ ਿ, ਉਿ) ਸ਼ਸਤਿਾਾਂ 

ਨਾਰ ਿੁੱਵਢਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਵਜਸ ਦਾ) ਭਨ (ਿਯੀ ਦ) ਦਯਸ਼ਨ ਦ ਯਾਿ ਵਿੁੱਚ ਵਿੁੱਝ ਵਗਆ ਿ, ਉਿ ਯੁੱਸੀ 

ਨਾਰ (ਵਕਸ ਿਯ ਾਸ) ਫੂੰਵਨਹਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਾਵਕ ਜਤਯ ਨ ਜਾਤ ਯਤਹ ਜਨ ਧੂਤਯ ਰਤਗ ॥ ਨੀਯੁ ਨ ਸਾਕਤਸ ਫਤਯ ਚਰਤਹ ਹਤਯ ੰਤਥ ਤਗ 
॥ ਨਾਨਕ ਯਗ ਦਖ ਅਘ ਭਹ ਤਛਦ ਹਤਯ ਨਾਭ ਖਤਗ ॥੧॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਿਕ—ਅੁੱਗ। ਜਵਯ ਨ ਜਾਤ—ਸਾਵੋਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਧੂਵਯ—ਸੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ 

ਚਯਨ-ਧੂੋ ਵਿਚ। ਨੀਯੁ—ਾਣੀ। ਫਵਯ—ਡਫ। ੂੰਥ—ਯਸਤਾ। ਗ—ਯ। ਅਘ—ਾ। ਵਛਦ—ਕੁੱਟ ਜਾਾਂਦ 

ਿਨ। ਖਵਗ—ਤੀਯ ਨਾਰ। ਦਖ—ਵਿਕਾਯ। ੂੰਵਥ—ਯਸਤ ਤ।  



ਅਯਥ:-  (ਜ ਭਨੁੁੱਖ) ਸੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ ਧੂੋ ਵਿਚ ਰੁੱਗ ਵਯਿਾ ਿ, (ਉਸ ਨੂੂੰ) ਅੁੱਗ ਸਾੋ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ; (ਵਜਸ 

ਦ) ਯ ਯੁੱਫ ਦ ਯਾਿ ਿਰ ਤੁਯਦ ਿਨ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਾਣੀ ਡਫ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। ਿ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ) ਯਗ, 

ਦਖ, ਾ ਅਤ ਭਿ—ਇਿ ਸਾਯ ਿੀ ਿਯੀ ਦ ਨਾਭ-ਯੂੀ ਤੀਯ ਨਾਰ ਕੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਿਨ।1।10।  

ਉਦਭੁ ਕਤਯ ਰਾਗ ਫਹੁ ਬਾਤੀ ਤਫਚਯਤਹ ਅਤਨਕ ਸਾਸਤਰ ਫਹੁ ਖਟੂਆ ॥ ਬਸਭ ਰਗਾਇ ਤੀਯਥ ਫਹੁ 
ਬਰਭਤ ਸੂਖਭ ਦਹ ਫੰਧਤਹ ਫਹੁ ਜਟੂਆ ॥ {ੰਨਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਫਚਯਵਿ—ਵਿਚਾਯਦ ਿਨ। ਅਵਨਕ—ਫਿੁਤ ਸਾਯ ਰਕ। ਸਾਸਤਿ  ਖਟੂਆ—ਛ ਸ਼ਾਸਤਿਾਾਂ ਨੂੂੰ 

(ਸਾਾਂਖ, ਮਗ, ਵਨਆਇ, ਿਸ਼ਵਸ਼ਕ, ਭੀਭਾਾਂਸਾ, ਿਦਾਾਂਤ)। ਬਿਭਤ—ਬਟਕਦ ਵਪਯਦ ਿਨ। ਸੂਖਭ—ਕਭਯ। 

ਦਿ—ਸਯੀਯ। ਫਿ—ੁਫਿੁਤ ਭਨੁੁੱਖ। ਫੂੰਧਵਿ ਜਟੂਆ—ਜਟਾਾਂ ਵਸਯ ਤ ਧਾਯਨ ਕਯ ਯਿ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਅਨਕਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖ ਕਈ ਤਯਹਾਾਂ ਦ ਉੱਦਭ ਕਯ ਯਿ ਿਨ, ਛ ਸ਼ਾਸਤਿ  ਵਿਚਾਯ ਯਿ ਿਨ; (ਵੂੰਡ ਤ) ਸੁਆਿ 

ਭਰ ਕ ਫਿੁਤ ਭਨੁੁੱਖ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤ ਬੌਂਦ ਵਪਯਦ ਿਨ, ਅਤ ਕਈ ਫੂੰਦ ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ (ਤਾਾਂ ਨਾਰ) ਕਭਯ ਕਯ ਚੁਕ 

ਿਨ ਤ (ਸੀਸ ਉਤ) ਜਟਾਾਂ ਧਾਯ ਯਿ ਿਨ।  

ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਬਜਨ ਸਗਰ ਦੁਖ ਾਵਤ ਤਜਉ ਰਭ ਫਢਾਇ ਸੂਤ ਕ ਹਟੂਆ ॥ ੂਜਾ ਚਿ ਕਯਤ 
ਸਭਾਕਾ ਅਤਨਕ ਬਾਂਤਤ ਥਾਟਤਹ ਕਤਯ ਥਟੂਆ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1389} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਗਰ—ਸਾਯ (ਭਨੁੁੱਖ)। ਿਭ—ਿਭ ਨਾਰ, ਭ ਨਾਰ। ਫਢਾਇ—ਿਧਾਉਂਦਾ ਿ, ਤਾਣਦਾ ਿ। 

ਸੂਤ ਕ ਿਟੂਆ—ਸੂਤਿ  ਦ ਘਯ, ਤਾਯਾਾਂ ਦ ਘਯ, ਤਾਯਾਾਂ ਦਾ ਜਾਰ। ਸਭਾਕਾ—ਸਵਮੂੰ ਾਕ, ਆਣੀ ਿੁੱਥੀਂ ਯਟੀ 

ਵਤਆਯ ਕਯਨੀ। ਥਾਟਵਿ—ਫਣਾਉਂਦ ਿਨ। ਫਿ ੁਥਟੂਆ—ਕਈ ਥਾਟ, ਕਈ ਫਣਾਉਟਾਾਂ, ਕਈ ਬਖ।  

ਅਯਥ:-  ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ੂਜਾ ਕਯਦ ਿਨ; ਸਯੀਯ ਤ ਚੁੱਿਾਾਂ ਦ ਵਚੂੰਨਹ ਰਗਾਉਂਦ ਿਨ, (ਸੁੁੱਚ ਦੀ ੈਾਤਯ) ਆਣੀ 

ਿੁੱਥੀਂ ਯਟੀ ਵਤਆਯ ਕਯਦ ਿਨ, ਤ ਿਯ ਅਨਕਾਾਂ ਤਯਹਾਾਂ ਦ ਕਈ ਫਣਤਯ ਫਣਾਉਂਦ ਿਨ। ਯ, ਿਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਰਣ 

ਤੋਂ ਵਫਨਾ, ਇਿ ਸਾਯ ਰਕ ਦੁੁੱਖ ਾਾਂਦ ਿਨ (ਇਿ ਸਾਯ ਅਡੂੰਫਯ ਉਿਨਾਾਂ ਰਈ ਪਸਣ ਿਾਸਤ ਜਾਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦ 

ਿਨ) ਵਜਿੇਂ (ਕਿਣਾ) ਫੋ ਭ ਨਾਰ ਤਾਯਾਾਂ ਦਾ ਜਾਰ ਤਣਦਾ ਿ (ਤ ਆ ਿੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਸ ਕ ਆਣ 

ਫੁੱਵਚਆਾਂ ਦ ਿੁੱਥੋਂ ਭਾਵਯਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ)।2।11। 20।  

ਨਟ:-  ਵਿਰ  ਸੂੰਗਿਿ ਦ 9 ਅਤ ਇਸ ਸੂੰਗਿਿ ਦ 11 ਸਿਈ ਵਭਰਾ ਕ ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਵਿਫ ਦ 20 ਸਿਈ 

ਿਨ।  

 


