
ਸਯੀ ਯਾ ਏੀ ਲਾਯ ਦਾ ਬਾਲ 

ਉੜੀ-ਲਾਯ: 

(1) ਜੀਲਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਵੀ ਜੀਲਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਵ, ਉਵੀ ਵਯਏ ਦਾ ਵਯ ਥਾਾਂ ਯਾਐਾ ਵ, ਵਯ ਥਾਾਂ ਉ 

ਦਾ ਵੁਏਭ ਲਯਤ ਸਯਵਾ ਵ, ਇ ਲਾਤ ਸਏ ਵਯ ਤੋਂ ਡਯ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ। ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਨਾਰ ਵਯ ਾਯ 

ਡਯ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।  

(2) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੀ ਵਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵ, ਉਵ ਆ ਵੀ ਵਯਏ ਜੀਲ ਨੂੂੰ ਏਾਯ ਰਾ ਸਯਵਾ ਵ, ਤ ਇਵ ਤਭਾਲ਼ਾ 

ਲਐ ਏ ਖ਼ੁਲ਼ ਵ ਸਯਵਾ ਵ।  

(3) ਜੀਲ ਇਥ ਲਣਜ ਏਯਨ ਰਈ ਆਇਆ ਵ। ਇਵ ਜਤ ਇ ਦ ਲਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵੱਟ ਵ। ੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ  ਏ ਇ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ਦਾ ਲਾਯ ਏਯਨਾ ਵ, ‘ਨਾਭ’ ਦ ਲਾਯੀ ਨੂੂੰ ‘ਜਭਏਾਰ’ ਦਾ ਡਯ ਨਵੀਂ ਯਸਵੂੰਦਾ।  

(4) ਰਬੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਵਯਏ ਜੀਲ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਵ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਾਯ ਜੀਲ, ਭਾਨ , ਉ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ ਯਵ ਵਨ। ਯ 

ਫੂੰਦੀ ਦੀ ਏਭਾਈ ਪਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਵ, ਜ ਸਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯ ਏ ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਵਨ।  

(5) ਜੀਲ ਆਣ  ਸਏ ਏੀਤ ਸਲਏਾਯ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਰੁਏਾ ਏ ਨਵੀ ਯੱਐ ਏਦਾ, ਸਏਉਂਸਏ ਅੂੰਦਯ ਫਾਵਯ ਵਯ 

ਥਾਾਂ ਸਲਆਏ ਵਣ ਏਯਏ ਉਵ ਵਯਏ ਦਾ ਬਤ ਜਾਣਦਾ ਵ; ਤਾਵੀਏਂ ਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ੁਤ ਵੀ ਾ ਦ ਏਾਯਨ 

ਡਯਦਾ ਵ। ਯ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਸਲਚ ਰੀਨ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਉ ਨੂੂੰ ਏਈ ਡਯ ਨਵੀਂ ਸਲਆਦਾ।  

(6) ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨਾ, ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨਾ—ਇਵੀ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ, 

ਇਵੀ ਭਨੱੁਐ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲੱਡਾ ਏਯਨ-ਜ ਏੂੰਭ ਵ।  

(7) ਇਵ ਜਤ, ਭਾਨ , ਇਏ ਡੂੂੰਾ ਭੁੂੰਦਯ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਜੀਲ, ਭਾਨ , ਭੱਛੀਆਾਂ ਵਨ ਜ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ 

ਸਬੱਤੀ ਦ ਰਾਰਚ ਸਲਚ ਆ ਏ ਜਭਏਾਰ ਦ ਜਾਰ ਸਲਚ ਪ ਯਵੀਆਾਂ ਵਨ। ਜ ‘ਨਾਭ’ ਸਭਯਦ ਵਨ, ਉਵ ਇ 

ਡੂੂੰ ਭੁੂੰਦਯ ਸਲਚ ਏਉਰ ਪੱੁਰ ਲਾਾਂ ਅਛਵ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ।  

(8) ਇਵ ਜਾਣਦ ਵ ਬੀ ਸਏ ਯਾਜ਼ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਵ ਜੀਲ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਲਰ-ਛਰ ਏਯਦ ਵਨ, ਤ ਸਤਰਲ਼ਨਾ-

ਅਧੀਨ ਵ ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੂੰਦ ਵਨ। ਯ ਜ ਜੀਲ ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰਤਐ ਦ ਭਾਨ , ਅਭੁੱਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  

ਸਭਰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।  

(9) ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਯਜ਼ਏ ਦਣ ਲਾਰਾ ਵ। ਵਯ ਏਈ ਯਾਜ਼ਏ ਨਵੀਂ, ਸਜ ਅੱ ਜੀਲ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯ 

ਏ; ਾਯ ਜੀਲ ਉ ਦਯ ਦ ਲਾਰੀ ਵਨ। ਯ, ਭੁਫਾਸਯਏ ਉਵ ਵਨ ਜ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ 

ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦ ਵਨ।  

(10) ਜੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ ‘ਫੂੰਦੀ’। ਯ, ਇਵ ਦਾਸਤ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ ਸਭਰ ਏਦੀ ਵ।  

(11) ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਲਦਾ ਵ, ਉ ਨੂੂੰ ਜਤ ਸਲਚ ਵਯ ਥਾਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭਰਦੀ 

ਵ, ਉ ਦੀ ਬਾ ਦਾ ਰਈ ਏਾਇਭ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਉ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ ਸਲਏਾਯੀ ਫੂੰਦ ਬੀ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ  

ਵਟ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।  

(12) ਸਜਲੇਂ ੂਯਜ ਦੀ ਸਏਯਨ ਯਾਤ ਦ ਵਨਯ ਨੂੂੰ ਦੂਯ ਏਯਦੀ ਵ, ਸਤਲੇਂ ਜ ਬਾਾਾਂ ਲਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਸੱਸਐਆ 

ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰਬੂ ਦੀ ਜੀਲਨ-ਏਣੀ ਫਖ਼ਲ਼ਣ ਲਾਰੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ ਸਆਨ ਦਾ ਰਏਾਲ਼ 

ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਤ ਅੂੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਨਯਾ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।  



(13) ਏਈ ਬਾਾਾਂ ਲਾਰਾ ਵੀ ਨਾਭ ਸਭਯਦਾ ਵ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਜੀਲਨ ੁਐੀ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ 

ਨਾਭ ਸਭਸਯਆਾਂ ਾਯ ਾ ਤ ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਵਣ ਲਾਰ  ਾਯ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।  

(14) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਿਾ ਨਾਰ ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਸਨੱਤ ਦੀ ਸਐਝ ਸਭਟ 

ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ  ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਤ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਵੀ ਸਨੱਤ ਦ 

ਤਖ਼ਸਰਆਾਂ ਦਾ ਭੂਰ-ਏਾਯਨ ਵ)। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਵ ਭਨੱੁਐ ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਦਵੀਂ ਥਾਈਂ ਸਐੜ-ਭੱਥ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ।  

(15) ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਭਵ ਵ ਜਾਣ ਏਯਏ ਭਾਇਆਧਾਯੀ ਨੂੂੰ ਭਤ ਦਾ ਫੜਾ ਵਭ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਯ, ਨਾਭ ਸਭਯਨ 

ਲਾਸਰਆਾਂ ਦਾ ਇਵ ਵਭ ਭੁਏ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਫੂੰਦੀ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਵੀ ਸਭਟ 

ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਇਥ ਜੀਊਂਦ ਵਨ, ਏਈ ਸਨੂੰਦਏ ਫਖ਼ੀਰ ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਤ ਦਫਾ ਨਵੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

(16) ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਸਲਚ ਪ ਏ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਸਲਚ ਰੱ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ 

ਤੋਂ ਸਲਛੜ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਤ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਲੱਛੁੜਨਾ ਜੀਲ ਰਈ ਇਏ ਏਯੜੀ ਜ਼ਾ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ ਸਲਛੜਾ ਵੀ 

ਦੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਵ। ਨਾਭ ਜਣ ਲਾਸਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਆਦਯ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਆਣ  ਨੜ ਯੱਐਦਾ ਵ।  

(17) ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਸਲਚ ਪਸਆਾਂ ਨੂੂੰ ਤ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਸਲਚ ਸਲਰਏਸਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਇ ਯ ਦੁੱਐ ਤੋਂ ਯਭਤਾਭਾ ਆ 

ਵੀ ਫਚਾਾਂਦਾ ਵ। ਭਨਭੁਐ ਭੂਯਐ ਅਵੂੰਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਉਵ ਆ ਵੀ ਯਾਵ ਾਾਂਦਾ ਵ। ਇਵ ਦੁੱਐ-ੂੰਤਾ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇ 

ਆਤਭਏ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਰਈ ਵੀ ਰਬੂ ਬਜਦਾ ਵ।  

(18) ਸਲਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦੁੱਐ ਏਰਲ਼ ਦਣ ਲਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਏਈ ਅਸਨਆਉ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ, ਪਯਜ਼-ਸਲ਼ਨਾੀ ਦ 

ਉਰਟ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ ਸਏ ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਏਯ-ਅੂੰਦਲ਼ਾ ਏਯਨਾ । ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਸਲਚ ਪਸਆ ਭਨੱੁਐ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ 

ਇਤਨਾ ਚੂੰਫਸੜਆ ਸਆ ਵ, ਸਏ ਰਬੂ ਲਰੋਂ  ਇ ‘ਭਾਯ’ ਦ ਏਾਯਨ ਵੀ ਆਖ਼ਯ ਉਵ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ  ਵੂੰਬਦਾ ਵ।  

(19) ਸਲਏਾਯੀਆਾਂ ਦਾ ਭਨ ਦਾ ਬਟਏਦਾ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ; ਉਵ, ਭਾਨ , ਯ ਨਯਏ ਸਲਚ  ਯਸਵੂੰ ੂੰੰਦ ਵਨ। 

ਫੂੰਦੀ ਏਯਨ ਲਾਸਰਆਾਂ ਦਾ ਭਨ ਸਟਸਏਆ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ ਤ ਸਐਸੜਆ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਤ 

ੂਯਾ ਬਯਾ ਵੁੂੰਦਾ ਵ।  

(20) ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯ ਏ, ਜ ਦੁਨੀਆਲੀ ਰੜਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਦ 

ਯਵੀ, ਤਾਾਂ ਇਏ ਤਾਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਾਰ  ਏੂੰਭ ਉਯ ਜਾਾਂਦ ਵਨ, ਦੂਜ, ਤੂੰ ਸਲਚ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਸਦਆਾਂ ਏਯਸਦਆਾਂ 

ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਫਣ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਦਾਸਤ ਬੀ ਸਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।  

(21) ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ, ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ਇ ਦੀ ਆਤਭਾ ਉ ਦ ਨੜ 

ਨੜ ਆਉਂਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਵੁੂੰਦੀ ਵ ਤ ਲ਼ਾਫਾਲ਼ ਸਭਰਦੀ ਵ।  

ਭੱੁਚਾ ਬਾਲ: 

(1) ਯਭਾਤਭਾ ਵਯਏ ਜੀਲ ਦਾ ਯਾਐਾ ਵ, ਵਯਏ ਜੀਲ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਵ ਤ ਵਯਏ ਜੀਲ ਨੂੂੰ ਆ ਵੀ ਏਾਯ ਰਾ 

ਸਯਵਾ ਵ। ਸਪਯ ਬੀ, ਜੀਲ ਨੂੂੰ ਏਈ ਨ ਏਈ ਡਯ ਤ ਵਭ ਸਆ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ, ਸਏਉਂਸਏ ਜਤ-ਯੂ ਵੱਟ ਸਲਚ 

ਆਣ  ਅਰ ਏੂੰਭ ਨਾਭ-ਲਣਜ ਨੂੂੰ ਛਡ ਫਠਦਾ ਵ, ਤ ਉ ਟ-ਟ-ਲਾੀ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸਏਤ ਦੂਯ ਜਾਣ ਏ ਬੱੁਰਾਾਂ 

ਏਯ ਫਸਵੂੰਦਾ ਵ। (1 ਤੋਂ 5 ਤੱਏ) 

(2) ਭਨੱੁਐਾ-ਜੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ ‘ਫੂੰਦੀ’। ਜ ਜੀਲ ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਵਨ ਉਵ ਇ ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰਦਯ 

ਸਲਚ ਏਉਰ ਪੱੁਰ ਲਾਾਂ ਅਛਵ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ। ਸਭਯਨ-ਵੀਨ ਜੀਲ ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਲਚ ਇਉਂ ਪਦ ਵਨ 



ਸਜਲੇਂ ਭੱਛੀ ਜਾਰ ਸਲਚ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਯਾਜ਼ਏ ਜਾਣਦ ਵ ਬੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਵ ਏ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਲਰ-ਛਰ 

ਏਯਦ ਵਨ ਤ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੂੰਦ ਵਨ।  

ਚਾਵੀਦਾ ਇਵ ਵ ਸਏ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਯਾਜ਼ਏ ਵਣ ਸਲਚ ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ, ਇ ਤਖ਼ਰ  ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਏ, ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਵ 

ਤ ਤੁਯ ਏ, ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ। ਇਵੀ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਏਯਨ-ਜ ਏੂੰਭ ਵ। (6 ਤੋਂ 10 ਤਏ) 

(3) ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਵੀ ਤਖ਼ਸਰਆਾਂ ਦਾ ਭੂਰ-ਏਾਯਨ ਵ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ ਵੀ ਭਤ ਦਾ ਵਭ ਦਾ ਏਯਦਾ 

ਵ। ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਨਯਾ ਭਨ ਸਲਚੋਂ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਇ ਰਈ ਸਐੱਝ ਤ ਵਭ ਬੀ 

ਸਭਟ ਜਾਾਂਦ ਵਨ, ਜੀਲਨ ੁਐੀ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵ ਸਏਉਂਸਏ ਭਵ ਤੋਂ ਦਾ ਵਣ ਲਾਰ  ਾ ਤ ਦੁਐ ਯ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। 

ਯ ਸਭਯਦਾ ਏਈ ਬਾਾਾਂ ਲਾਰਾ ਵੀ ਵ।  

(4) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ ਤ ਦੁਨੀਆ ਦ ਸਲਏਾਯ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਸਲਛੜਦ ਵਨ, ਸਲਏਾਯੀ ਦਾ ਭਨ 

ਬਟਏਦਾ ਵ, ਭਾਨ , ਯ ਨਯਏ ਸਲਚ ਸਆ ਵ। ਯ, ਇਵ ‘ਭਾਯ’, ਇਵ ਜ਼ਾ, ਉ ਉੱਤ ਏਈ ਏਵਯ ਨਵੀਂ ਵ 

ਸਯਵਾ, ੋਂ ਉ ਨੂੂੰ ਆਤਭਏ ਭਤ ਤੌਂ ਫਚਾਣ ਰਈ ਦਾਯੂ ਵ। ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਚੂੰਫਸੜਆ ਵਇਆ ਭਨਭੁਐ 

ਆਖ਼ਯ ਇ ‘ਭਾਯ’ ਦ ਏਾਯਨ ਵੀ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਵੂੰਬਦਾ ਵ; ਤ ਭੁੜ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸਲਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਾਂ ਉ ਦ 

ਅੂੰਦਯ ਦਾ ਵੁੂੰਦੀ ਵ। (11 ਤੋਂ 19 ਤਏ) 

(5) ਬਾਲੇਂ ਦੁਨੀਆਲੀ ਰੜਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਵੀ ਵੀ, ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ, ਸਤਉਂ 

ਸਤਉਂ ਉ ਦ ਨੜ ਅੱੜਦਾ ਵ, ਦੁਨੀਆ ਬੀ ਉਯਦੀ ਵ ਤ ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਬੀ ਵੁੂੰਦੀ ਵ। (20 ਤੋਂ 21 ਤੱਏ) 

ਭੁੱਐ ਬਾਲ: 

ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ ਟ-ਟ-ਲਾੀ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ। ਯ ਭਨੱੁਐ ਸਤਰਲ਼ਨਾ-ਅਧੀਨ ਵ ਏ ਰਬੂ 

ਨੂੂੰ ਸਲਾਯ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਤ ਦੁਐੀ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਇਵ ਦੁੱਐ-ਏਰਲ਼ ਏਈ ਜ਼ਾ ਨਵੀਂ ਵ, ਇਵ ਦਾਯੂ ਵ ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ਸਤਰਲ਼ਨਾ 

ਦ ਯ ਤੋਂ ਫਚਾ ਏ ਭੁੜ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸਲਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਾਂ ਇ ਦ ਅੂੰਦਯ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਦੁਨੀਆਲੀ ਰੜ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸਭਸਯਆ ਨਾਭ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ਆਖ਼ਯ ਰਬੂ ਦ ਨੜ-ਨੜ ਵੀ ਸਰਆਉਂਦਾ ਵ।  

ਫਣਤਯ: 

ਇ ਲਾਯ ਸਲਚ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਵਨ। ਵਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰਏ ਵਨ, ਯ ਉੜੀ ਨੂੰ: 14 ਦ ਨਾਰ 3 

ਰਏ ਵਨ। ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਏੱੁਰ ਸਣਤੀ 43 ਵ। ਵਯਏ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ੂੰਜ ੂੰਜ ਤੁਏਾਾਂ ਵਨ। ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ 

ਇਉਂ ਵ: 

ਰਏ ਭ: 1——7 

ਰਏ ਭ: 2——2 

ਰਏ ਭ: 3— 33 

ਰਏ ਭ: 5——1 
 . . . . . . . ——: 

 ਜੜ . . . . . . 43 

‘ਲਾਯ’ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਐੀ ਵਈ ਵ, ਯ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਰਏ ਇੱਏ ਬੀ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਥੋਂ ਸੱਧ 

ਵੁੂੰਦਾ ਵ ਸਏ ਰੀ ੁਯ ੂਰੂੰਥ ਾਸਵਫ ਸਲਚ ਦਯਜ ਵਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਇਵ ‘ਲਾਯ’ ਸਯ ਉੜੀਆਾਂ ਵੀ ੀ, ਇ ਦ 

ਨਾਰ ਦਯਜ ਵ ਰਏ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਸਵਫ ਜੀ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ।  



ਇੱਥ ਇਏ ਵਯ ਸਏਆ ਬੀ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਸਏ 42 ਰਏ ਉਵਨਾਾਂ ੁਯਸਲਅਏਤੀਆਾਂ ਦ ਵਨ ਜ ਰੀ ੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਯੀਯਏ ਜਾਭ ਸਲਚ ਵ ਚੁਏ ਨ। ਏੀ ਇਵ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦਾ ਸਏ ੁਯ ੁਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨ  

ਆ ਵੀ ੁਯ ੂਨਾਨਏ, ੁਯੂ ਅੂੰਦ ਤ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਰਏ ਦਯਜ ਏੀਤ ਵਣ? ਉੰਾਂਞ ਤਾਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਏ 

ਵਯ ੁਆਦਰਾ ਸੱਟਾ ਸਨਏਰ ੈਂਦਾ ਵ ਸਏ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਾ ਸਵਰ  ੁਯ ੂਾਸਵਫਾਨ ਦੀ ਾਯੀ ਫਾਣੀ 

ਭਜੂਦ ੀ। ਯ, ਸਜੱਥੋਂ ਤਏ ਇ ‘ਲਾਯ’ ਦਾ ੂੰਫੂੰਧ ਵ, ਇਵ ਰਏ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨ  ਆ ਦਯਜ ਨਵੀਂ 

ਏੀਤ। ਵਯਏ ਉੜੀ ਸਲਚ ਇਏ ਸਜਤਨੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਲਐ ਏ, ਇਵ ਭੂੰਨਣਾ ਾ ਸਏ ਏਸਲਤਾ ਦ ਸਦਰਲ਼ਟੀਏਣ ਤੋਂ 

ਸਤੁਯੂ ਜੀ ਸਜਲੇਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ ਇਏ ਸਜਵੀ ਯੱਐਣ ਦਾ ਸਖ਼ਆਰ ਯੱਐਦ ਯਵ, ਸਤਲੇਂ ਉਵ 

ਇਵਨਾਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਏੀਤ ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ ਬੀ ਇਏ ਾਯ ਵੀ ਯੱਐਦ, ਉੜੀ ਨੂੰ: 15 ਦ ਨਾਰ 

ਇਏ ਵੀ ਰਏ ਦਯਜ ਨਾਵ ਏਯਦ। ਇਥ ਇਏ ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸਵਫ ਦਾ ਵ। , ਇਵ ਾਯ ਰਏ ੁਯ ੂ

ਅਯਜਨ ਾਸਵਫ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ ਨ।  

ਇਵ ਬੀ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦਾ ਸਏ ਇਵ ‘ਲਾਯ’ ਤਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਵੀ ਸਰਐੀ ਈ ਵਲ, ਵਯ ‘ਲਾਯਾਾਂ’ ਰਏਾਾਂ ਭਤ 

ਵਣ; ਤ ਫਾਏੀ ਦੀਆਾਂ ‘ਲਾਯਾਾਂ’ ਦ ਨਾਰ ਇਏ ੁਯ ਯੱਐਣ ਰਈ ਇ ਸਲਚ ਭਯੋਂ ਰਏ ਦਯਜ ਏੀਤ  ਵਣ। 

ਾਯੀਆਾਂ ਵੀ ‘ਲਾਯਾਾਂ’ ਸਨਯੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਵੀ ਨ। ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸਵਫ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਭਹਲਾ ੪ ਸਲਕਾ ਨਾਤਲ ॥ ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਰਾਗਾ 
ਤਵਤਿ ਸਰੀਰਾਗੁ ਹ ਜ ਸਤਿ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ ਸਦਾ  ਹਤਰ ਸਿੁ ਭਤਨ ਵਸ ਤਨਹਿਲ ਭਤਤ ਅਾਰੁ ॥ 
ਰਤਨੁ ਅਭਲਕੁ ਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਫੀਿਾਰੁ ॥ ਤਜਹਵਾ ਸਿੀ ਭਨੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਸਿ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸਤਵ ਸਦਾ ਸਿੁ ਵਾਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਸਚ—ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਵਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਸਲਚ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਲਚ। ਅਏਾਯੁ—ਯੂ। ਯੀਯੁ 

ਅਏਾਯ—ੁ(ਬਾਲ,) ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ। ਚਾ—(ਬਾਲ) ਪਰ। ਨਾਨਏ-ਵ ਨਾਨਏ! ਸਤੁਸਯ ਸਲ—ਜ ੁਯ ੂਦੀ 

ਦੱੀ ਲਾ ਏਯੀ, ਜ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ ਤੁਯੀ।  

ਅਯਥ:- (ਬ) ਯਾਾਾਂ ਸਲਚੋਂ ਰੀ ਯਾ (ਤਦ ਵੀ ਰਲ਼ਟ) ਵ, ਜ (ਇ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਜੀਲ) ਦਾ-ਸਥਯ ਨਾਭ ਸਲਚ 

ਸਆਯ (ਸਰਲ) ਜੜ, ਵਯੀ ਦਾ ਭਨ ਸਲਚ ਲੱ ਤ ਅਾਯ ਰਬੂ (ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯਨ ਲਾਰੀ) ਫੱੁਧੀ ਅਚੱਰ ਵ ਜਾ। 

(ਇ ਦਾ ਸੱਟਾ ਇਵ ਵੁੂੰਦਾ ਵ ਸਏ) ੁਯਫਾਣੀ ਦੀ ਸਲਚਾਯ ਯੂੀ ਅਭਰਏ ਯਤਨ ਰਾਤ ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਜੀਬ ੱਚੀ, 

ਭਨ ੱਚਾ ਤ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਵੀ ਪਰ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ੱਚਾ ਲਾਯ ਤਾਾਂ ਵੀ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ 

ਵ ਜ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦ ਯੂ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ ਤੁਯੀ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਰੁ ਤਫਰਹਾ ਸਬ ਧਾਤੁ ਹ ਜਫ ਲਗੁ ਸਾਤਹਫ ਰੀਤਤ ਨ ਹਇ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਭਾਇਆ 
ਭਤਹਆ ਵਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹਇ ॥ ਸਹ ਦਖ ਤਫਨੁ ਰੀਤਤ ਨ ਊਜ ਅੰਧਾ ਤਕਆ ਕਰਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਤਜਤਨ ਅਖੀ ਲੀਤੀਆ ਸਈ ਸਿਾ ਦਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਯਵਾ—ਸਆਯ। ਧਾਤੁ—ਭਾਇਆ। ਾਸਵਫ ਰੀਸਤ—ਭਾਰਏ ਦਾ ਸਆਯ। ਵ—ਐਭ। 

ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਨ। ਚਾ—ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਵਣ ਲਾਰਾ, ੱਚਾ।  

ਅਯਥ:- ਜਦ ਤਾਈਂ ਭਾਰਏ ਨਾਰ ਰੀਸਤ (ਉਤੂੰਨ) ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦੀ, ਵਯ ਸਆਯ ਬ ਭਾਇਆ (ਦਾ ਸਆਯ) ਵ, 

ਤ ਭਾਇਆ ਸਲਚ ਭਸਵਆ ਇਵ ਭਨ (ਰਬੂ ਨੂੂੰ) ਲਐ ਤ ੁਣ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। ਅੂੰਨ੍ਾ (ਭਨ) ਏਯ ਬੀ ਏੀਵ? (ਰਬੂ) 



ਤੀ ਨੂੂੰ ਲਐਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰੀਸਤ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦੀ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਭਾਇਆ ਸਲਚ ਪਾ ਏ) ਸਜ ਰਬੂ ਨ  

ਅੂੰਨ੍ਾ ਏੀਤਾ ਵ, ਉਵੀ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਭੁੜ ਅੱਐਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਇਕ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਰ ॥ ਹਤਰ ਇਕਸ ਦਾ ਹ ਅਭਰੁ ਇਕ ਹਤਰ 
ਤਿਤਤ ਧਤਰ ॥ ਹਤਰ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਕਈ ਨਾਤਹ ਡਰੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਦੂਤਰ ਕਤਰ ॥ ਹਤਰ ਤਤਸ ਨ ਸਾਲਾਤਹ ਤਜ 
ਤੁਧੁ ਰਖ ਫਾਹਤਰ ਘਤਰ ॥ ਹਤਰ ਤਜਸ ਨ ਹਇ ਦਇਆਲੁ ਸ ਹਤਰ ਜਤ ਬਉ ਤਫਖਭੁ ਤਤਰ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਫਾਣੁ—ਆਯਾ। ਅਭਯ—ੁਵੁਏਭ। ਸਚਸਤ—ਸਚੱਤ ਸਲਚ। ਸਜ—ਜ । ਸਯ—ਯ ਸਲਚ। ਸਯ 

ਫਾਵਸਯ—ਯ ਸਲਚ ਤ ਯੋਂ ਫਾਵਯ, (ਬਾਲ,) ਵਯ ਥਾਾਂ। —ਉਵ ਭਨੱੁਐ। ਜਸ—ਜ ਏ। ਸਫਐਭ—ੁਐਾ। 

ਤਸਯ—ਤਯਦਾ ਵ, ਤਯ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਬਾਈ! ਇਏ ਰਬੂ (ਬ ਦਾ) ਏਯਨਵਾਯ ਤ ਆਯਾ ਵ, ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਵੁਏਭ (ਲਯਤ ਸਯਵਾ ਵ), (ਇ 

ਏਯਏ) ਉ ਨੂੂੰ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ੂੰਬਾਰ। ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਏਈ ਲ਼ਯੀਏ ਨਵੀਂ, (ਤਾਾਂ ਤ) ਵਯ ਦਾ ਡਯ ਤ ਬਯਭ 

ਦੂਯ ਏਯ ਦਵ। (ਵ ਜੀਲ!) ਉ ਵਯੀ ਦੀ ਉਤਸਤ ਏਯ ਜ ਤਯੀ ਬ ਥਾਈਂ ਯਾਐੀ ਏਯਦਾ ਵ। ਸਜ ਉਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸਦਆਰ ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਉਵ ਜੀਲ ਉ ਨੂੂੰ ਸਭਯ ਏ ਐ (ੂੰਾਯ ਦ) ਡਯ  ਤੋਂ ਾਯ ਵੁੂੰਦਾ ਵ।1।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਹਤਰ ਇਕ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਰ ॥ ਇਕ ਜਾਗੰਦ ਨਾ ਲਹੰਤਨ ਇਕਨਾ 
ਸੁਤਤਆ ਦਇ ਉਠਾਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 83} 

ਅਯਥ:- (ਾਯੀਆਾਂ) ਦਾਤਾਾਂ ਭਾਰਏ ਦੀਆਾਂ ਵਨ, ਉ ਨਾਰ ਏਈ ਜ਼ਯ ਨਵੀਂ ਚੱਰ ਏਦਾ। ਏਈ ਜਾਦ ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਬੀ ਨਵੀਂ ਰੱਬੀਆਾਂ, ਤ ਇਏਨਾ ੁੱਸਤਆਾਂ ਨੂੂੰ ਉਠਾ ਏ (ਦਾਤਾਾਂ) ਦ ਦੇਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਸਦਕੁ ਸਫੂਰੀ ਸਾਤਦਕਾ ਸਫਰੁ ਤਸਾ ਭਲਾਇਕਾਂ ॥ ਦੀਦਾਰੁ ੂਰ ਾਇਸਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ 
ਖਾਇਕਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਾਸਦਏ—ਸਦਏ ਲਾਰਾ। ਫੂਯੀ—ਲ਼ੁਏਯ। ਤਾ—ਯਾਵ ਦਾ ਖ਼ਯਚ। ਭਰਾਇਏ—ਦਲਤ, 

ਦਲਸਤਆਾਂ ਦ ੁਬਾਉ ਲਾਰ  ਭਨੱੁਐ। ਾਇਾ—ਾਾਂਦ ਵਨ। ਖ਼ਾਇਏ—ਸਨਯੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਲਾਰ ।  

ਅਯਥ:- ਸਦਏੀਆਾਂ ਏਰ ਬਯ ਤ ਲ਼ੁਏਯ ਦੀ, ਅਤ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਾ ਫਯ (ੂੰਤਐ) ਦੀ ਯਾਸ ਵੁੂੰਦੀ ਵ, (ਇ 

ਏਯਏ) ਉਵ ੂਯ ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਲ਼ਨ ਏਯ ਰੈਂਦ ਵਨ। (ਯ) ਸਨਯੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਲਾਸਰਆਾਂ ਨੂੂੰ ਥਾਉਂ ਬੀ ਨਵੀਂ 

ਸਭਰਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਇਕ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਰ ॥ ਤੂੰ ਆ ਵਤਖ ਤਵਗਸਦਾ ਆਣੀ 
ਵਤਡਆਈ ॥ ਹਤਰ ਤੁਧਹੁ ਫਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਿਾ ਸਾਈ ॥ ਤੂੰ ਆ ਆਤ ਵਰਤਦਾ ਸਬਨੀ 
ਹੀ ਥਾਈ ॥ ਹਤਰ ਤਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਜ ਲ ਛਡਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 83} 

ਅਯਥ:- (ਵ ਵਯੀ!) ਤੂੂੰ ਆਸ ਵੀ ਾਯੀ (ਸਰਲ਼ਟੀ) ਯਚ ਏ ਆਸ ਵੀ ਏੂੰਭਾਾਂ ਧੂੰਸਧਆਾਂ ਸਲਚ ਰਾ ਸਦੱਤੀ ਵ, ਆਣੀ 

ਇਵ ਫਜ਼ੁਯੀ ਲਐ ਏ ਬੀ ਤੂੂੰ ਆਸ ਵੀ ਰੂੰਨ ਵ ਸਯਵਾ ਵੈਂ, ਤੂੂੰ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਵਣ ਲਾਰਾ ਭਾਰਏ ਵੈਂ ਤਥੋਂ ਯ 

ਏੁਝ ਨਵੀਂ। ਬ ਥਾਈਂ ਤੂੂੰ ਆਸ ਵੀ ਸਲਆ ਸਯਵਾ ਵੈਂ। ਵ ੁਯਭੁਐ! ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ ਜ (ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਛਡਾ ਰੈਂਦਾ ਵ।  



ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਪਕੜ ਜਾਤੀ ਪਕੜੁ ਨਾਉ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥ ਆਹੁ ਜ ਕ ਬਲਾ 
ਕਹਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਰੁ ਜਾ ਜਾ ਤਤ ਲਖ ਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਪਏੜ—ਸਲਅਯਥ। ਛਾਉ—ਾਸਦਰਲ਼ਟਤਾ, ਨੁਵਾਯ। ਯ—ੁਚੂੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਯ ੁਜਾ—ਚੂੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਯਟ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਨਾਉ—ਨਾਭਣਾ, ਲਸਡਆਈ।1।  

ਅਯਥ:- ਜਾਸਤ (ਦਾ ਅਵੂੰਏਾਯ) ਤ ਨਾਭ (ਲਡੱਣ ਦਾ ਅਵੂੰਏਾਯ) ਸਲਅਯਥ ਵਨ, (ਅਰ ਸਲਚ) ਾਯ ਜੀਲਾਾਂ ਦੀ 

ਇਏ ਵੀ ਨੁਵਾਯ ਵੁੂੰਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਆਤਭਾ ਬ ਦਾ ਇਏ ਵੀ ਵ)। (ਜਾਤੀ ਜਾਾਂ ਲਸਡਆਈ ਦ ਆਯ) ਜ ਏਈ 

ਜੀਲ ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਅਐਲਾ (ਤਾਾਂ ਉਵ ਚੂੰਾ ਨਵੀਂ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ)। ਵ ਨਾਨਏ! (ਜੀਲ) ਤਾਾਂ ਵੀ ਚੂੰਾ 

ਜਾਸਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਜ ਰਐ ਸਲਚ (ਬਾਲ, ੱਚੀ ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਰਐ ਲਰ) ਆਦਯ ਵਾਰ ਏਯ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਤਜਸੁ ਤਆਰ ਤਸਉ ਨਹੁ ਤਤਸੁ ਆਗ ਭਤਰ ਿਲੀ ॥ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ਤਾ ਕ ਾਛ 
ਜੀਵਣਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 83} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਾਵਭਣ, ਦਯ ਤ। ਭਸਯ ਚਰੀ—ਆਾ-ਬਾਲ ਸਭਟਾ ਦਈ। ਤਾ ਏ ਾਛ—ਉ ਲਰੋਂ  

ਭੂੂੰਵ ਭੜ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਸਆਯ ਨਾਰ ਸਆਯ (ਵਲ), (ਜਾਤੀ ਆਸਦਏ ਦਾ) ਅਵੂੰਏਾਯ ਛੱਡ ਏ ਉ ਦ ਨਭੁਐ ਯਸਵਣਾ 

ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ੂੰਾਯ ਸਲਚ ਉ ਤੋਂ ਫਭੁਐ ਵ ਏ ਜੀਊਣਾ—ਇ ਜੀਲਨ ਨੂੂੰ ਸਧੱਏਾਯ ਵ।2।  

ਨਟ:- ‘ਫਾਣੀ’ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਲਨ ਦੀ ਅਲਾਈ ਰਈ ਵ। ‘ਸਆਯ’ ਨਾਰੋਂ  ਸਵਰਾਾਂ ਵੀ ਭਯ ਜਾਣਾ—ਅਭਰੀ 

ਜੀਲਨ ਸਲਚ ਇਵ ਅਨਵਣੀ ੱਰ ਵ। ‘ਭਯਨ’ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵ ਆਾ-ਬਾਲ ਸਭਟਾਣਾ, ਆਾ ਲਾਯਨਾ, ਵਉਭ ਦੂਸਯ 

ਏਯਨੀ। ਸਛਰ  ਰਏ ਨਾਰ ਇਵ ਸਖ਼ਆਰ ਵੀ ਸਭਰ ਏਦਾ ਵ।  

ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਿੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਦੀਵ ॥ ਦਸ ਿਾਤਰ ਹਟ ਤੁਧੁ ਸਾਤਜਆ 
ਵਾਾਰੁ ਕਰੀਵ ॥ ਇਕਨਾ ਨ ਹਤਰ ਲਾਬੁ ਦਇ ਜ ਗੁਰਭੁਤਖ ਥੀਵ ॥ ਤਤਨ ਜਭਕਾਲੁ ਨ ਤਵਆਈ 
ਤਜਨ ਸਿੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਵ ॥ ਇ ਆਤ ਛੁਟ ਰਵਾਰ ਤਸਉ ਤਤਨ ਤਛ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਛੁਟੀਵ ॥੩॥ 
{ੰਨਾ 83} 

ਅਯਥ:- (ਵ ਯਭਾਤਭਾ!) ਤੂੂੰ ਆ ਵੀ ਧਯਤੀ ਯਚੀ ਵ, ਤ (ਇ ਦ ਲਾਤ) ਚੂੰਦ ਤ ੂਯਜ (ਭਾਨ) ਦ ਦੀਲ 

(ਫਣਾ ਵਨ), (ਜੀਲਾਾਂ ਦ ੱਚਾ) ਲਾਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਚਦਾਾਂ (ਰਏ) (ਭਾਨ) ਵੱਟੀਆਾਂ ਫਣਾ ਸਦੱਤੀਆਾਂ ਵਨ। ਜ 

ਜੀਲ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ  ਵਨ, ਤ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰਾ ਦਾ-ਸਥਯ ਨਾਭ-ਜਰ ੀਤਾ ਵ, 

ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਯੀ ਨਾ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ, (ਬਾਲ, ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਪਰਾ ਏਯਦਾ ਵ) ਤ ਜਭਏਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤ ਜਫ੍ਾ 

ਨਵੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਉਵ (ਜਭਏਾਰ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਵਨ, ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ੂਯਸਨਆਾਂ ਤ ਤੁਯ ਏ ਾਯਾ ੂੰਾਯ ਫਚ 

ਜਾਾਂਦਾ ਵ।3।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕੁਦਰਤਤ ਕਤਰ ਕ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥ ਵਖਤੁ ਵੀਿਾਰ ਸੁ ਫੰਦਾ ਹਇ ॥ ਕੁਦਰਤਤ ਹ 
ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥ ਜਾ ਕੀਭਤਤ ਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਰ ਸਰੀਅਤਤ ਕਰਤਹ ਫੀਿਾਰੁ ॥ 
ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਕਸ ਾਵਤਹ ਾਰੁ ॥ ਤਸਦਕੁ ਕਤਰ ਤਸਜਦਾ ਭਨੁ ਕਤਰ ਭਖਸੂਦੁ ॥ ਤਜਹ ਤਧਤਰ ਦਖਾ ਤਤਹ 
ਤਧਤਰ ਭਉਜੂਦੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 84} 



ਦਅਯਥ:- ਏਸਯ ਏ—ਯਚ ਏ, ਦਾ ਏਯ ਏ। ਇ—ਉਵ ਰਬੂ ਆ ਵੀ। ਲਐਤੁ—ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦਾ ਭਾ। 

ਏਵੀ ਨਾ ਜਾਇ—ਸਫਆਨ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦੀ। ਯ—ਲ਼ਯ੍ਾ ਦਾ। ਾਯ—ੁਅੂੰਤ, ਾਯਰਾ ਫੂੰਨਾ। ਸਜਦਾ—ਯੱਫ 

ਅੱ ਸਨਊਣਾ। ਭਐੂਦੁ—ਸਨਲ਼ਾਨਾ, ਰਮਜਨ। ਸਜਵ ਸਧਸਯ—ਸਜ ਾ। ਭਉਜੂਦੁ—ਵਾਜ਼ਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਰਲ਼ਟੀ (ਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਰਬੂ) ਆ ਵੀ (ਇ ਸਲਚ) ਲੱ ਸਯਵਾ ਵ। ਇੱਥ ਜ ਭਨੱੁਐ (ਭਨੱੁਐਾ 

ਜਨਭ) ਦ ਭ ਨੂੂੰ ਸਲਚਾਯਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਜ ਇਵ ਚਦਾ ਵ ਸਏ ਇ ਸਰਲ਼ਟੀ ਸਲਚ ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ ਏਾਵਦ ਰਈ 

ਸਭਸਰਆ ਵ) ਉਵ (ਉ ਰਬੂ ਦਾ) ਲਏ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਰਬੂ (ਆਣੀ ਯਚੀ) ਏੁਦਯਸਤ ਸਲਚ ਸਲਆਏ ਵ, 

ਉ ਦਾ ਭੁੱਰ  ਨਵੀਂ ਏਦਾ; ਜ ਏਈ ਭੁੱਰ ਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਭੁੱਰ ਦੱਸਆ ਨਵੀਂ ਜਾ 

ਏਦਾ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਨਯੀ ਲ਼ਯ੍ਾ ਆਸਦ (ਬਾਲ, ਫਾਵਯਰੀਆਾਂ ਧਾਯਸਭਏ ਯਭਾਾਂ) ਦੀ ਵੀ ਸਲਚਾਯ ਏਯਦ ਵਨ, ਉਵ (ਜੀਲਨ 

ਦ ਵੀ ਭਨਯਥ ਨੂੂੰ) ਭਝਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਜੀਲਨ ਦਾ) ਾਯਰਾ ਏੂੰਢਾ ਸਏਲੇਂ ਰੱਬ ਏਦ ਵਨ? (ਵ ਬਾਈ!) ਯੱਫ ਤ 

ਬਯਾ ਯੱਐ—ਇਵ ਵ ਉ ਦ ਅੱ ਸਯ ਸਨਲਾਉਣਾ, ਆਣ  ਭਨ ਨੂੂੰ ਯੱਫ ਸਲਚ ਜੜਨਾ—ਇ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ੂੰਦੀ ਦਾ 

ਸਨਲ਼ਾਨਾ ਫਣਾ। ਸਪਯ ਸਜ ਾ ਲਐੀ, ਉ ਾ ਯੱਫ ਵਾਜ਼ਯ ਸਦੱਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਬਾ ਵ ਨ ਾਈ ਨਾ ਨੜ ਨਾ ਦੂਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਾਂ ਤਭਲ ਜਾ ਭਨੁ ਰਹ 
ਹਦੂਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯ ਬਾ—ੁਯ ੁਦਾ ੂੰ। ਲ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ (ਸਨਯਾ ਯੀਯਏ ਤਯ ਤ)। ਵਦੂਸਯ—ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ; 

ਚਯਨਾਾਂ ਸਲਚ, ਮਾਦ ਸਲਚ।  

ਅਯਥ:- (ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਵੀਂ) ੁਯ ੂਦ ਨੜ ਜਾਾਂ ੁਯ ੂਤੋਂ ਦੂਯ ਫਸਠਆਾਂ ੁਯ ੂਦਾ ੂੰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦਾ। ਵ ਨਾਨਏ! 

ਸਤੁਯੂ ਤਦੋਂ ਵੀ ਸਭਰਦਾ ਵ ਜਦੋਂ (ਸੱਐ ਦਾ) ਭਨ (ੁਯ ੂਦੀ) ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰ ਸਬਾ ਵ ਨ ਾਈ ਨਾ ਨੜ ਨਾ ਦੂਤਰ ॥ ਹਤਰ ਸਬਨਾ ਤਵਤਿ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਤਰ 
ਸਬਨਾ ਬਾਣਾ ॥ ਸਤਬ ਤੁਝ ਤਧਆਵਤਹ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਤਰ ਸਾਰਗ ਾਣਾ ॥ ਜ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ 
ਆਰਾਧਦ ਤਤਨ ਹਉ ਕੁਰਫਾਣਾ ॥ ਤੂੰ ਆ ਆਤ ਵਰਤਦਾ ਕਤਰ ਿਜ ਤਵਡਾਣਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀ—{ੂੰਸਿਤ ਲ਼ਫਦ ‘ਦਵ ੀ’} “ਸਜ ਦ ਦਵੀਂ ਾੀਂ ਜਰ ਵਲ। ” ਬਾਯਤ ਦ ੁਯਾਣ  ੂੰਸਿਤ 

ਸਲਦਲਾਨਾਾਂ ਨ  ਸਰਥਲੀ ਦੀ ਏਈ ਸਵੱਸਆਾਂ ਸਲਚ ਲੂੰਡ ਏੀਤੀ। ਏਈ ਇ ਦ ਚਾਯ ਸਵੱ ਏਯਦ ਵਨ, ਏਈ ੱਤ, 

ਏਈ ਨ  ਤ ਏਈ ਤਯਾਾਂ। ਵਯਏ ਸਵੱ ਦਾ ਨਾਉਂ ‘ਦਵ ੀ ਯੱਸਐਆ ਤ ਇਵ ੁਯਾਤਨ ਸਖ਼ਆਰ ਵ ਸਏ ਇਵ ਸਵੱ ਆ 

ਸਲਚੋਂ ਬਾਯ ਭੁੂੰਦਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਲੱਐ ਲੱਐ ਵਨ। ੂੰਸਿਤ ਦ ਇਏ ਰਸੱਧ ਏਲੀ ਲ਼ਰੀ ਵਯਲ਼ ਦ ਯਚ ਵ ੁਤਏ 

ਭਵਾਏਾਲਮ ਨਲ਼ਧਚਸਯਤ ਦ ਸਵਰ  ਯ ਸਲਚ 18 ਦਵ ੀ ਦੱ  ਵਨ, ਯ ਰਸੱਧ ਸਣਤੀ ੱਤ ਵੀ ਵ, 

ਸਜਵਾ ਸਏ ‘ਯੂਲੂੰਲ਼’ ਤ ‘ਲ਼ਏੁੂੰਤਰਾ’ ਨਾਭੀ ਰਸੱਧ ੁਤਏਾਾਂ ਸਲਚ ਦਯਜ ਵ। ਇਵਨਾਾਂ ੱਤਾਾਂ ਸਲਚੋਂ ਸਲਚਏਾਯਰ  

ਦਵ ੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜੂੰਫੂਦਵ ੀ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਾਡਾ ਦਲ਼ ਬਾਯਤ ਲਯਲ਼ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਦ ਅਲ਼ਟ ੁਯਾਣਾ—ਅਠਾਯਾਾਂ 

ੁਯਾਣ ਇਵ ਵਨ: 

bRwhm pwhm vYÕxv c _Yvz Bwgvz qQw। qQwNXNnwrdIXz c mwkL&fyXz c 

spRmz ॥ AwÀnyXmÕtkz pRo#qz BivÕXNnvmz qQw ॥ d_mz bRhmvYvzqL 

ilzgmykwd_z qQw ॥ vwrwhz ¬wd_wz pRokqz Ôkwzd cw> >Xod_z ॥ 



cqudL_z vwmnz c kOmL pöcd_z qQw ॥ mw^ÔXz c gw{fz cYvbRhm 

xwÕtwd_ qQw ॥ 

ਫਰਵਭ, ਦਭ, ਸਲਲ਼ਨੂ, ਸਲ਼ਲ, ਬਲਤ, ਨਾਯਦ, ਭਾਯਏੂੰਡ, ਅਨੀ, ਬਸਲੱਐਤ, ਫਰਵਭ ਸਲਲਯਤ, ਸਰੂੰ, ਲਯਾਵ, 

ਏੂੰਦ, ਲਾਭਨ, ਏੂਯਭ, ਭਤ, ਯੁੜ, ਫਰਵਭਾਾਂਡ। ਨਲ ਐੂੰਡ—ਧਯਤੀ ਦ ਨ  ਸਵੱ। ਾਯ—ਧਨੁਐ। ਾਣਾ—

ਾਸਣ, ਵੱਥ। ਾਯਾਣ—ਸਜ ਦ ਵੱਥ ਸਲਚ ਧਨੁਐ ਵ। ੁਯਭਸਐ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਵੀਂ, ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯ 

ਏ। ਚਜ—ਏਤਏ, ਰੀਰ੍ਾ। ਸਲਡਾਣਾ-ਅਚਯਜ।  

ਅਯਥ:- ੱਤ ਦੀ, ੱਤ ਭੁੂੰਦਯ, ਨ  ਐੂੰਡ, ਚਾਯ ਲਦ, ਅਠਾਯਾਾਂ ੁਯਾਣ, ਇਵਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਸਲਚ ਤੂੂੰ ਵੀ ਲੱ ਸਯਵਾ 

ਵੈਂ, ਤ ਬ ਨੂੂੰ ਸਆਯਾ ਰੱਦਾ ਵੈਂ। ਵ ਧਨੁਐ-ਧਾਯੀ ਰਬੂ! ਾਯ ਜੀਆ ਜੂੰਤ ਤਯਾ ਵੀ ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਵਨ। ਭੈਂ 

ਦਏ ਵਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਤੋਂ, ਜ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਤਨੂੂੰ ਜਦ ਵਨ (ਬਾਲੇਂ) ਤੂੂੰ ਅਚਯਜ ਰੀਰ੍ਾ ਯਚ ਏ ਆਸ ਵੀ 

ਆ ਬਨਾਾਂ ਸਲਚ ਸਲਆਏ ਵੈਂ।4।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਬਾ ਵ ਨ ਾਈ ਨਾ ਨੜ ਨਾ ਦੂਤਰ ॥ ਸਦਾ ਸਾਤਹਫ ਕ ਰੰਤਗ ਰਹ ਕਫਹੂੰ 
ਨ ਤੂਟਤਸ ਨਹੁ ॥ ਕਲਉ ਭਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਤਲਤਖਆ ਬੀ ਨਾਲ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹ ਰੀਤਤ ਨ 
ਜਾਇਸੀ ਜ ਧੁਤਰ ਛਡੀ ਸਿ ਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਏਰਉ—ਏਰਭ। ਭਾਜਨੀ—ਦਲਾਤ। ਯੂੰਸ—ਸਆਯ ਸਲਚ। ਵ ਰੀਸਤ—ਐਭ ਦਾ ਸਆਯ। 

ਧੁਸਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਆਣ  ਦਯ ਤੋਂ। ਚ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਨ। ਾਇ ਛਡੀ—(ਸਵਯਦ ਸਲਚ) ਾ ਸਦੱਤੀ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਏਰਭ ਦਲਾਤ ਭੂੰਾਣ ਦਾ ਏੀਵ ਰਾਬ? (ਵ ੱਜਣਾ!) ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਵੀ (ਵਯੀ ਦਾ ਨਾਭ) ਸਰਐ ਰ। 

(ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਜ) ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਾਈਂ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ (ਸਬੱਜਾ) ਯਵ (ਤਾਾਂ) ਇਵ ਸਆਯ ਏਦ ਨਵੀਂ ਤੱੁਟਾ (ਨਵੀਂ 

ਤਾਾਂ) ਏਰਭ ਦਲਾਤ ਤਾਾਂ ਨਾਲ਼ ਵ ਜਾਣ ਲਾਰੀ (ਲ਼) ਵ ਤ (ਇ ਦਾ) ਸਰਸਐਆ (ਏਾਗ਼ਜ਼) ਬੀ ਨਾਲ਼ ਵ ਜਾਣਾ ਵ। 

ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਸਆਯ ੱਚ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਦਯ ਤੋਂ (ਜੀਲ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚ) ਫੀਜ ਸਦੱਤਾ ਵ ਉ ਦਾ ਨਾ 

ਨਵੀਂ ਵਲਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਤਲ ਨ ਿਲਈ ਵਖਹੁ ਕ ਤਵਉਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸਿੁ ਤਦਰੜਾਇਆ 
ਸਤਿ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਦੀ ਸਿੁ ਹ ਕਰਭੀ ਲ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਏ—ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ। ਸਲਉਾਇ—ਸਨਯਣਾ ਏਯ ਏ। ਸਤੁਸਯ—ੁਯ ੂਨ। ਸਦਰੜਾਇਆ—ੱਏਾ 

ਏੀਤਾ ਵ। ਫਦੀ—ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਏਯਭੀ—ਸਭਵਯ ਨਾਰ। ਰ  ਾਇ—ਸਭਰਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਫਲ਼ਏ ਸਨਯਣਾ ਏਯ ਏ ਲਐ ਰਉ, ਜ ਏੁਝ (ਇਵਨਾਾਂ ਅੱਐੀਆਾਂ ਨਾਰ) ਸਦੱਦਾ ਵ (ਜੀਲ ਦ) ਨਾਰ ਨਵੀਂ 

ਜਾ ਏਦਾ, (ਇ ਏਯਏ) ਸਤੁਯੂ ਨ  ਸਨਲ਼ਚਾ ਏਯਾਇਆ ਵ (ਸਏ) ੱਚਾ ਰਬੂ (ਨਾਰ ਸਨਬਣ-ਜ ਵ), (ਤਾਾਂ ਤ) 

ਰਬੂ ਸਲਚ ਸਫਯਤੀ ਜੜੀ ਯੱਐ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਸਭਵਯ ਵਲ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ੱਚਾ ਵਯੀ ਸਵਯਦ 

ਸਲਚ ਲੱਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਅੰਦਤਰ ਫਾਹਤਰ ਇਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਤਹ ਬਤੁ ॥ ਜ ਕੀਿ ਸ ਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਭਰ ਭਨ 
ਹਤਰ ਿਤੁ ॥ ਸ ਡਰ ਤਜ ਾ ਕਭਾਵਦਾ ਧਰਭੀ ਤਵਗਸਤੁ ॥ ਤੂੰ ਸਿਾ ਆਤ ਤਨਆਉ ਸਿੁ ਤਾ 
ਡਰੀ ਕਤੁ ॥ ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਛਾਤਣਆ ਸ ਸਤਿ ਰਲਤੁ ॥੫॥ {ੰਨਾ 84} 



ਦਅਯਥ:- ਭਨ—ਵ ਭਨ! ਸਲਤੁ—ਖ਼ੁਲ਼ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਚਾ—ਅਟੱਰ। ਏਤੁ—ਸਏਉਂ? ਸਚ—ਦਾ-ਸਥਯ 

ਯਸਵਣ ਲਾਰ  ਵਯੀ ਸਲਚ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਵਯੀ! ਤੂੂੰ ਬ ਥਾਈਂ (ਅੂੰਦਸਯ ਫਾਵਸਯ) (ਸਲਆਏ) ਵੈਂ, (ਇ ਏਯਏ ਜੀਲਾਾਂ ਦ) ਸਵਯਸਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਤੂੂੰ ਵੀ 

ਜਾਣਦਾ ਵੈਂ। ਵ ਭਯ ਭਨ! ਜ ਏੁਝ ਏਯੀਦਾ ਵ (ਬ ਥਾਈਂ ਸਲਆਏ ਵਣ ਏਯਏ) ਉਵ ਵਯੀ ਜਾਣਦਾ ਵ, (ਤਾਾਂ ਤ) 

ਉ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ। ਾ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਨੂੂੰ (ਯੱਫ ਤੋਂ) ਡਯ ਰੱਦਾ ਵ, ਤ ਧਯਭੀ (ਲਐ ਏ) ਸਐੜਦਾ ਵ। ਵ 

ਵਯੀ! ਡਯੀ ਬੀ ਸਏਉਂ? (ਜਦੋਂ ਸਜਵਾ) ਤੂੂੰ ਆਸ ੱਚਾ ਵੈਂ (ਸਤਵਾ) ਤਯਾ ਸਨਆਉ ਬੀ ੱਚਾ ਵ। (ਡਯਨਾ ਤਾਾਂ ਸਏਤ 

ਸਯਵਾ), ਵ ਨਾਨਏ! ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ੱਚ ਵਯੀ ਦੀ ਭਝ ਈ ਵ, ਉਵ ਉ ਦ ਸਲਚ ਵੀ ਯਰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਉ ਦ 

ਨਾਰ ਇਏ-ਸਭਏ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ)।5।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਕਲਭ ਜਲਉ ਸਣੁ ਭਸਵਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬੀ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥ ਤਲਖਣ ਵਾਲਾ ਜਤਲ 
ਫਲਉ ਤਜਤਨ ਤਲਤਖਆ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਕਭਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯਸਫ ਸਰਸਐਆ—ਸਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਏਭਾਇਆ ਵਇਆ। ਭਨੱੁਐ ਜ ਜ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਦ 

ਸੱਟ ਸਨਏਰਦ ਵਨ—ਇਏ ਜ਼ਾਵਯਾ ਸਦੱਣ ਲਾਰਾ, ਭਾਇਏ ਰਾਬ ਜਾਾਂ ਵਾਨੀ; ਤ ਦੂਜਾ, ਉ ਏਯਭ ਦਾ ਅਯ 

ਜ ਭਨ ਤ ੈਂਦਾ ਵ, ਸਜ ਲਾਤ ‘ੂੰਏਾਯ’ ਰਜ਼ ਲਯਸਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਚੂੰ ਏਯਭ ਦਾ ਚੂੰਾ ੂੰਏਾਯ ਤ 

ਭੂੰਦ ਦਾ ਭੂੰਦਾ। ਸਏ ਏਯਭ ਦਾ ਚੂੰਾ ਜਾਾਂ ਭੂੰਦਾ ਵਣਾ ਬੀ ਏਯਭ ਦੀ ਫਾਵਯਰੀ ਸਦੱਦੀ ਸਲਧੀ ਜਾਾਂ ਤਯੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ 

ਜਾਸਚਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਇਵ ਬੀ ਭਨ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਦ ਅਧੀਨ ਵ।  ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਏੀਵ ਵ? ਉ ਦ ਸਛਰ  ਏੀਤ 

ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਇਏੱਠ। ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਇਵਨਾਾਂ ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ। ਜ ਇਵ ੂੰਏਾਯ ਚੂੰ 

ਵਣ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਬਰ  ਾ ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਜ ਭੂੰਦ ਵਣ ਤਾਾਂ ਭਾੜ ਾ। ਇ ਨੂੂੰ ਵੀ “ੂਯਸਫ ਸਰਸਐਆ” ਆਸਐਆ 

ਸਆ ਵ। ਇਵ ‘ੂਯਸਫ ਸਰਐ’ ੂੰਏਾਯ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ  ਜਤਨ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਸਭੱਟ ਏਦ, ਸਏਉਂਸਏ ‘ਆਣਾ 

ਜਤਨ’ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ ਵ, ਤ ਭਨ ਦਾ ਉਧਯ ਰਯਦਾ ਵ ਸਜਧਯ ਦ ਇ ਸਲਚ 

ੂੰਏਾਯ ਵਨ। ਇੱਏ ਵੀ ਤਯੀਏਾ ਵ ਇਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਟਣ ਦਾ—ਬਾਲ, ਭਨ ਦ ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਲਚ 

ਰੀਨ ਏਯ ਦਣਾ।  

ਜਰਉ—ੜ ਜਾ। ਣੁ—ਭਤ। ਜਸਰ ਫਰਉ—ੜ ਫਰ ਰਾ। ਸਜਸਨ—ਸਜ ਨ। ਬਾਉ—ਸਆਯ। 

ਦੂਜਾ ਬਾਉ—ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਏ ਦੂਜ ਦਾ ਸਆਯ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਸਆਯ।  

ਅਯਥ:- ੜ ਜਾ ਉਵ ਏਰਭ; ਭਤ ਦਲਾਤ ਦ, ਤ ਉਵ ਏਾਤ ਬੀ ੜ ਜਾ, ਸਰਐਣ ਲਾਰਾ ਬੀ ੜ ਭਯ, 

ਸਜ ਨ  (ਸਨਯਾ) ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਦਾ ਰਐਾ ਸਰਸਐਆ ਵ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਵ ਨਾਨਏ! (ਜੀਲ) ਉਵੀ ਏੁਝ ਏਭਾਾਂਦਾ 

ਵ, ਜ (ੂੰਏਾਯ ਆਣ  ਚੂੰ ਭੂੰਦ ਏੀਤ ਏੂੰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਸਵਰਾਾਂ ਤੋਂ (ਆਣ  ਸਵਯਦ ਉਤ) ਸਰਐੀ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, 

(ਜੀਲ) ਇ ਦ ਉਰਟ ਏੁਝ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਰੁ ਕੂੜੁ ੜਣਾ ਕੂੜੁ ਫਲਣਾ ਭਾਇਆ ਨਾਤਲ ਤਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਕ ਤਥਰੁ 
ਨਹੀ ਤੜ ਤੜ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਏੂੜੁ—ਨਾਲੂੰਤ, ਸਲਅਯਥ।  

ਅਯਥ:- ਵਯ (ਭਾਇਆ ੂੰਫੂੰਧੀ) ੜ੍ਨਾ ਸਲਅਯਥ ਉੱਦਭ ਵ, ਵਯ ਫਰਣਾ (ਬੀ) ਸਲਅਯਥ (ਸਏਉਂਸਏ ਇਵ 

ਉੱਦਭ) ਭਾਇਆ ਨਾਸਰ ਸਆਯ (ਲਧਾਉਂਦ ਵਨ) ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਏਈ ਬੀ ਦਾ ਨਵੀਂ 



ਯਸਵਣਾ (ਬਾਲ, ਦਾ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਸਨਬਣਾ), (ਇ ਲਾਤ) ਜ ਏਈ ਵਯ ੜ੍ਨੀਆਾਂ ਵੀ ੜ੍ਦਾ ਵ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੂੰਦਾ 

ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ 
ਜਾ ਤਨਆਉ ਹ ਧਰਭ ਕਾ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ ਜਾ ਪਲੁ ਹ ਜੀਅ ਕਾ  ॥ ਹਤਰ ਕੀ 
ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤਹਆ ਿੁਗਲ ਕਾ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ ਅੁਤਛਆ 
ਦਾਨੁ ਦਵਕਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਲਡੀ—ਲਡੀ ਏਯਣੀ, ਬ ਤੋਂ ਚੂੰਾ ਏੂੰਭ। ਜੀਅ ਏਾ ਪਰੁ—ਸਜੂੰਦ ਦਾ ਪਰ, ਜੀਲਨ ਦਾ ਭਨਯਥ। 

ਅੁਸਛਆ—ਸਏ ਦੀ ਾਰਾਵ ਰਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ, ਸਏ ਨੂੂੰ ੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਵਯੀ ਦਾ ਧਯਭ ਦਾ ਸਨਆਾਂ ਵ, ਉਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਤ ਉਦਾ ਏੀਯਤਨ ਏਯਨਾ—ਇਵ 

(ਜੀਲ ਰਈ) ਲੱਡੀ (ਏਯਣੀ) ਵ। ਵਯੀ ਦੀ ਲਸਡਆਈ ਏਯਨੀ ਬ ਤੋਂ ਚੂੰਾ ਏੂੰਭ ਵ (ਸਏਉਂਸਏ) ਜੀਲ ਦਾ 

(ਅਰੀ) ਪਰ (ਵੀ ਇਵ) ਵ (ਬਾਲ ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਵੀ ਇਵੀ ਵ)। ਜ ਰਬੂ ਚੁਰ ਦੀ ੱਰ ਲਰ ਏੂੰਨ ਨਵੀਂ 

ਧਯਦਾ, ਉ ਦੀ ਸਸਤ ਏਯਨੀ ਲੱਡੀ ਏਯਣੀ ਵ। ਜ ਰਬੂ ਸਏ ਨੂੂੰ ੁੱਛ ਏ ਦਾਨ ਨਵੀਂ ਦੇਂਦਾ ਉ ਦੀ ਲਸਡਆਈ 

ਉੱਤਭ ਏੂੰਭ ਵ।6।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਸਬ ਭੁਈ ਸੰਉ ਤਕਸ ਨ ਨਾਤਲ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਦੁਖੁ ਾਇਆ 
ਸਬ ਜਹੀ ਜਭਕਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਉਫਰ ਸਾਿਾ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 84} 

ਦਅਯਥ:- ਬ—ਾਯੀ ਸਰਲ਼ਟੀ। ਭੁਈ—ਦੁਐੀ ਵਈ ਵ। ਵਉ ਵਉ ਏਯਤੀ—ਅਵੂੰਏਾਯ ਏਯ ਏਯ ਏ। 

ੂੰਉ—ਧਨ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ। ਜਵੀ—ਤੱਏੀ, ਲਐੀ, ੂਸਯਆ। ਏਾਸਰ—ਏਾਸਰ ਨ। 

ਭਾਸਰ-ਾਾਂਬ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਧਨ ਸਏ ਦ ਨਾਰ ਨਵੀਂ (ਸਨਬਦਾ, ਯੂੰਤੂ ਧਨ ਦੀ ਟਏ ਯੱਐਣ ਲਾਰ  ਾਯ ਜੀਲ ਅਵੂੰਏਾਯੀ ਵ ਵ ਏ 

ਐਦ ਵਨ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ। ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਬ ਨ  ਦੁੱਐ (ਵੀ) ਾਇਆ ਵ 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਜਭਏਾਰ ਨ  (ਇਵ ਸਜਵ) ਬਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂਸਯਆ ਵ (ਬਾਲ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਸਲਚ ਪ ਜੀਲ ਭਤ ਤੋਂ 

ਥਯ-ਥਯ ਏੂੰਫਦ ਵਨ, ਭਾਨ , ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜਭਏਾਰ ੂਯ ਸਯਵਾ ਵ)। ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਭਨਭੁਐ ਯਸਵਣ ਲਾਰ  

ਭਨੱੁਐ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਾਾਂਬ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ ਤੋਂ ਫਚ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਗਲੀ ਅਸੀ ਿੰਗੀਆ ਆਿਾਰੀ ਫੁਰੀਆਹ ॥ ਭਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਫਾਹਤਰ 
ਤਿਟਵੀਆਹ ॥ ਰੀਸਾ ਕਤਰਹ ਤਤਨਾੜੀਆ ਜ ਸਵਤਹ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ ਨਾਤਲ ਖਸਭ ਰਤੀਆ 
ਭਾਣਤਹ ਸੁਤਖ ਰਲੀਆਹ ॥ ਹਦ ਤਾਤਣ ਤਨਤਾਣੀਆ ਰਹਤਹ ਤਨਭਾਨਣੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਭੁ 
ਸਕਾਰਥਾ ਜ ਤਤਨ ਕ ਸੰਤਗ ਤਭਲਾਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 85} 

ਦਅਯਥ:- ਆਚਾਯੀ—ਚਾਰ-ਚਰਣ ਸਲਚ। ਭਨਵੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਏੁੁਧਾ—ਐਟੀਆਾਂ। ਤਨਾੜੀਆ—ਉਵਨਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ। ਲਸਵ ਦਯ—ੁਫੂਵਾ ਭੱਰੀ ਫਠੀਆਾਂ ਵਨ। ਏਾਯਥਾ—ਪਰ।  

ਅਯਥ:- ਅੀਂ ੱਰਾਾਂ ਸਲਚ ੁਚੱਜੀਆਾਂ (ਵਾਾਂ, ਯ) ਆਚਯਨ ਦੀਆਾਂ ਭਾੜੀਆਾਂ ਵਾਾਂ, ਭਨੋਂ  ਐਟੀਆਾਂ ਤ ਏਾਰੀਆਾਂ (ਵਾਾਂ, 

ਯ) ਫਾਵਯੋਂ ਾ ੁਥਯੀਆਾਂ। (ਸਪਯ ਬੀ) ਅੀਂ ਯੀਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਏਯਦੀਆਾਂ ਵਾਾਂ ਜ ਾਲਧਾਨ ਵ ਏ ਐਭ ਦ 

ਸਆਯ ਸਲਚ ਸਬੱਜੀਆਾਂ ਵਈਆਾਂ ਵਨ ਤ ਆਨੂੰਦ ਸਲਚ ਯਰੀਆਾਂ ਭਾਣਦੀਆਾਂ ਵਨ, ਜ ਤਾਣ ਵੁੂੰਸਦਆਾਂ ਬੀ ਸਨਯਭਾਣ 



ਯਸਵੂੰਦੀਆਾਂ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਾਡਾ) ਜਨਭ ਪਰ (ਤਾਾਂ ਵੀ ਵ ਏਦਾ ਵ) ਜ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਸਤ ਸਲਚ 

ਯਵੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਆ ਜਲੁ ਭੀਨਾ ਹ ਆ ਆ ਹੀ ਆਤ ਜਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆ 
ਤਵਤਿ ਸਫਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆ ਕਭਲੁ ਅਤਲਤੁ ਹ ਸ ਹਥਾ ਤਵਤਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆ ਭੁਕਤਤ 
ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਤਨਭਖ ਘੜੀ ਕਤਰ ਤਖਆਲੁ ॥ ਹਤਰ ਤੁਧਹੁ ਫਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵਤਖ 
ਤਨਹਾਲੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 85} 

ਦਅਯਥ:- ਭੀਨਾ—ਭੱਛੀ। ਲਤਾਇਦਾ—ਸਲਛਾਾਂਦਾ। ਫਾਰੁ—(ੂੰ: ਲ਼ਲਾਰ) ਾਣੀ ਸਲਚ ਵਯ ਯੂੰ ਦਾ ਜਾਰਾ 

(ਬਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥ)। ਅਸਰਤੁ—ਸਨਯਾਰਾ।  ਵਥਾ ਸਲਸਚ—ੈਂਏੜ ਵੱਥ ਡੂੂੰ (ਾਣੀ) ਸਲਚ। 

ੁਰਾਰੁ—ਵਣਾ, ੁੂੰਦਯ। ਸਨਭਐ—ਅੱਐ ਝਭਏਣ ਸਜਤਨਾ ਭਾ। ਸਨਵਾਰੁ—ਰੂੰਨ, ਚੜ੍ਦੀ ਏਰਾ ਸਲਚ, 

ਸਐਸੜਆ ਵਇਆ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਰਬੂ!) ਤੂੂੰ ਆ ਵੀ (ਭੱਛੀ ਦਾ ਜੀਲਨ-ਯੂ) ਜਰ ਵੈਂ, ਆ ਵੀ (ਜਰ ਸਲਚ) ਭੱਛੀ ਵੈਂ, ਤ ਆ ਵੀ 

ਜਾਰ ਵੈਂ। ਤੂੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਰ ਸਲਛਾਾਂਦਾ ਵੈਂ ਅਤ ਆ ਵੀ ਜਰ ਸਲਚ ਜਾਰਾ ਵੈਂ, ਤੂੂੰ ਆ ਵੀ ਡੂੂੰ ਜਰ ਸਲਚ ੁੂੰਦਯ 

ਸਨਯਰ ਏੂੰਲਰ ਵੈਂ। (ਵ ਵਯੀ!) ਜ (ਜੀਲ) ਇਏ ਰਏ ਭਾਤਰ  (ਤਯਾ) ਸਧਆਨ ਧਯ, (ਉ ਨੂੂੰ) ਤੂੂੰ ਆ ਵੀ 

(ਇ ਜਾਰ ਸਲਚੋਂ) ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਵੈਂ। ਵ ਵਯੀ! ਤਥੋਂ ਯ ਵਯ ਏੁਝ ਨਵੀਂ ਵ, ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ (ਤਨੂੂੰ ਵਯ 

ਥਾਾਂ) ਲਐ ਏ (ਏਉਰ ਪੱੁਰ ਲਾਾਂ) ਚੜ੍ਦੀ ਏਰਾ ਸਲਚ ਯਸਵ ਏੀਦਾ ਵ।7।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਣ ਫਹੁਤਾ ਰਵ ॥ ਅੰਦਤਰ ਧਖਾ ਨੀਦ ਨ ਸਵ ॥ ਜ ਧਨ ਖਸਭ ਿਲ 
ਰਜਾਈ ॥ ਦਤਰ ਘਤਰ ਸਬਾ ਭਹਤਲ ਫੁਲਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਭੀ ਇਹ ਭਤਤ ਾਈ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ 
ਸਤਿ ਸਭਾਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 85} 

ਦਅਯਥ:- ਯਲ—ਏਰਦਾ ਵ। ਧਐਾ—ਸਚੂੰਤਾ। ਧਨ—ਜੀਲ-ਇਤਰੀ। ਦਸਯ— (ਰਬੂ ਦ) ਦਯ ਤ। ਭਸਵਰ—

ਰਬੂ ਦ ਭਵਰ ਸਲਚ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ। ਏਯਭੀ—ਸਭਵਯ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦ) ਬਾਣ  ਦੀ ਭਝ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ, ਉ ਨੂੂੰ ਫਵੁਤ ਏਰਣਾ ਰੱੀ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ; ਉ 

ਦ ਭਨ ਸਲਚ ਸਚੂੰਤਾ ਵੁੂੰਦੀ ਵ, (ਇ ਏਯਏ ੁਐ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਨਵੀਂ ੌਂ ਏਦਾ (ਬਾਲ, ਏਦ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦੀ)। ਜ 

(ਜੀਲ-) ਇਤਰੀ (ਰਬੂ) ਐਭ ਦ ਬਾਣ  ਸਲਚ ਤੁਯ, ਤਾਾਂ ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਤ ਇ ੂੰਾਯ ਸਲਚ ਉ ਦੀ ਬਾ ਵੁੂੰਦੀ 

ਵ ਅਤ (ਰਬੂ ਦੀ) ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ ਉ ਨੂੂੰ ਆਦਯ ਸਭਰਦਾ ਵ। (ਯ, ਵ ਨਾਨਏ!) ਰਬੂ ਸਭਵਯ ਏਯ ਤਾਾਂ (ਬਾਣਾ 

ਭੂੰਨਣ ਲਾਰੀ ਇਵ) ਭਝ ਸਭਰਦੀ ਵ, ਤ ੁਯ ੂਦੀ ਸਏਯਾ ਦੀ ਯਾਵੀਂ (ਬਾਣ  ਦ ਭਾਰਏ) ਦਾ-ਸਥਯ ਾਾਂਈ ਸਲਚ 

ਜੀਲ ਰੀਨ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਨਾਭ ਤਵਹੂਤਣਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਬਾ ਦਤਖ ਨ ਬੁਲੁ ॥ ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਤਦਨ ਥਤੜਆ ਛਛਾ 
ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੁ ॥ ਦੂਜ ਲਗ ਤਿ ਭੁ ਭੂਰਖ ਅਧੰ ਗਵਾਰ ॥ ਤਫਸਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟ ਸ ਇ ਿਤਹ 
ਵਾਰ ਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਰਤ ਸ ਰੰਗੁਲ ਗੁਰ ਕ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਬਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ਸਹਜ 
ਰਹ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 85} 

ਦਅਯਥ:- ਛਛਾ—ਤੱੁਛ। ਸਚ ਭੁ—ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੂੰਦ ਵਨ। ਏੀਟ—ਏੀੜ। ਇ— ਏ। ਲਾਯ ਲਾਯ—ਭੁੜ 

ਭੁੜ। ਯੂੰੁਰ—ਵਣ। ਵਸਜ—ਵਜ ਅਲਥਾ ਸਲਚ, ਅਡਰਤਾ ਸਲਚ। ਵਜ—‘ਵਜ’ ਸਲਚ।  



ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣ  ਭਨਭੁਐ! ਏੁੂੰਬ ਦਾ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਯੂੰ ਲਐ ਏ ਭੁਸਵਤ ਨਾਵ ਵ ਜਾ, ਇ ਦਾ ਯੂੰ 

(ਆਨੂੰਦ) ਥੜ ਸਦਨ ਵੀ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ, ਤ ਇ ਦਾ ਭੁੱਰ ਬੀ ਤੱੁਛ ਸਜਵਾ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਸਜਲੇਂ ਸਫਲ਼ਟ ਸਲਚ  ਵ ਏੀੜ 

ਸਲਰੂੂੰ ਸਲਰੂੂੰ ਏਯਦ ਵਨ, ਸਤਲੇਂ ਭੂਯਐ (ਅਏਰੋਂ) ਅੂੰਨ੍  ਤ ਭਸਤ-ਵੀਣ ਜੀਲ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਸਲਚ ਪ ਏ ਭੁੜ ਭੁੜ 

ਦੁਐੀ ਵੁੂੰਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਲ ੁਯ ੂਦ ਸਆਨ ਤ ੁਬਾਉ ਸਲਚ (ਆਣੀ ਭਸਤ ਤ ੁਬਾਉ ਰੀਨ ਏਯ ਦੇਂਦ 

ਵਨ), ਉਵ ਨਾਭ ਸਲਚ ਸਬੱਜ ਵ ਤ ੁੂੰਦਯ ਵਨ, ਵਜ ਅਲਥਾ ਸਲਚ ਰੀਨ ਯਸਵਣ ਏਯਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਬਤੀ 

ਦਾ ਯੂੰ ਏਦ ਨਵੀਂ ਉਤਯਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਸਸਤਟ ਉਾਈ ਸਬ ਤੁਧੁ ਆ ਤਰਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹਆ ॥ ਇਤਕ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਤਰ ਕ ਖਾਵਦ 
ਭੁਹਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਤਨੀ ਢਾਤਹਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਬਾਵ ਸ ਕਰਤਹ ਤੁਧੁ ਤ ਕੰਤਭ ਇ ਲਾਇਆ ॥ 
ਇਕਨਾ ਸਿੁ ਫੁਝਾਇਨੁ ਤਤਨਾ ਅਤੁਟ ਬੰਡਾਰ ਦਵਾਇਆ ॥ ਹਤਰ ਿਤਤ ਖਾਤਹ ਤਤਨਾ ਸਪਲੁ ਹ 
ਅਿਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 85} 

ਦਅਯਥ:- ੂੰਫਾਸਵਆ—ਅੜਾਇਆ। ਇਸਏ—ਏਈ ਜੀਲ। ਭੁਵਵ—ੁਭੂੂੰਵੋਂ। ਢਾਸਵਆ—ਫਸਰਆ। ਇ—

ਉਵ ਾਯ ਜੀਲ। ਫੁਝਾਇਨੁ—ਫੁਝਾਇਆ ਉ (ਵਯੀ) ਨ। ਚਸਤ—ਚਤ ਏ, ਸਭਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਵਯੀ!) ਤੂੂੰ ਆ (ਾਯਾ) ੂੰਾਯ ਯਸਚਆ ਵ, ਅਤ (ਬ ਨੂੂੰ) ਸਯਜ਼ਏ ਅੜਾ ਸਯਵਾ ਵੈਂ। (ਸਪਯ ਬੀ) 

ਏਈ ਜੀਲ (ਤਨੂੂੰ ਯਾਜ਼ਏ ਨਾਵ ਭਝਦ ਵ) ਲਰ-ਛਰ ਏਯ ਏ ਸਢੱਡ ਬਯਦ ਵਨ, ਤ ਭੂੂੰਵੋਂ ਏੂੜ ਏੁੱਤ ਫਰਦ 

ਵਨ। (ਵ ਵਯੀ!) ਜ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਵ ਈ ਉਵ ਏਯਦ ਵਨ, ਤੂੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਵ ਸਜਵ ਏੂੰਭ (ਲਰ-ਛਰ) ਸਲਚ ਵੀ ਰਾ 

ਯੱਸਐਆ ਵ। ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਯੀ ਨ  ਆਣ  ੱਚ ਨਾਭ ਦੀ ੂਝ ਫਖ਼ਲ਼ੀ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਇਤਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ੂੰਤਐ ਦ) ਉ 

ਨ  ਸਦੱਤ ਵਨ ਸਏ ਤਟ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਅਰੀ ੱਰ ਇਵ ਵ ਸਏ) ਜ ਜੀਲ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ ਏ ਭਾਇਆ 

ਲਯਤਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਉਵ ਸਤਰਲ਼ਨਾਤੁਯ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦ) ਤ ਯੱਫ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ੱਐਸਣਆਾਂ ਦ ਵੱਥ 

(ਦਾ) ਅੱਡ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਨਵੀਂ ਸਭਟਦੀ)।8।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਤੜ ਤੜ ੰਤਡਤ ਫਦ ਵਖਾਣਤਹ ਭਾਇਆ ਭਹ ਸੁਆਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਤਵਸਾਤਰਆ ਭਨ ਭੂਰਖ ਤਭਲ ਸਜਾਇ ॥ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਤਦਤਾ ਤਤਸੁ ਕਫਹੂੰ ਨ ਿਤ ਜ ਦੇਂਦਾ 
ਤਰਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ ਜਭ ਕਾ ਪਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਤਕਛੂ ਨ 
ਸੂਝ ਅੰਧੁਲ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਕਭਾਇ ॥ ੂਰ ਬਾਤਗ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭ ਲ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਭੁ ਵਸ ਭਤਨ 
ਆਇ ॥ ਸੁਖੁ ਭਾਣਤਹ ਸੁਖੁ ਨਣਾ ਸੁਖ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਨਾਉ ਭਨਹੁ ਨ ਤਵਸਾਰੀ 
ਤਜਤੁ ਦਤਰ ਸਿ ਸਬਾ ਾਇ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਲਐਾਣਸਵ—ਸਲਆਸਐਆ ਏਯਦ ਵਨ। ੁਆਇ—ੁਆਦ ਸਲਚ। ਸਜਸਨ—ਸਜ ਵਯੀ ਨ। ਜੀਉ—

ਸਜੂੰਦ। ੂੰਫਾਸਵ ਦੇਂਦਾ—ਅੜਾਾਂਦਾ ਵ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਲਚ। ਭਾਣਸਵ—(ਨਾਭ ਜਣ ਲਾਰ) ਭਾਣਦ ਵਨ। 

ੁਸਐ—ੁਐ ਸਲਚ। ੁਐ ੁਸਐ—ੁਐ ਵੀ ੁਐ ਸਲਚ। ਸਜਤੁ—ਸਜ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜੀਬ ਨਾਰ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ (ਯ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦ ੁਆਦ ਸਲਚ ੂੰਡਤ ਰਏ ਲਦਾਾਂ ਦੀ ਸਲਆਸਐਆ 

ਏਯਦ ਵਨ। (ਲਦ-ਾਠੀ ਵੁੂੰਸਦਆਾਂ ਬੀ) ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਵਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸਲਾਯਦਾ ਵ, ਉ 

ਭਨ ਦ ਭੂਯਐ ਨੂੂੰ ਦੂੰਡ ਸਭਰਦਾ ਵ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਸਜ ਵਯੀ ਨ  ਸਜੂੰਦ ਤ ਯੀਯ (ਬਾਲ, ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ) ਫਖ਼ਸਲ਼ਆ ਵ 

ਤ ਜ ਸਯਜ਼ਏ ੁਚਾਉਂਦਾ ਵ ਉ ਨੂੂੰ ਉਵ ਏਦ ਮਾਦ ਬੀ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ, ਜਭ ਦੀ ਪਾਵੀ ਉ ਦ ਰੋਂ  ਏਦ ਏੱਟੀ 

ਨਵੀਂ ਜਾਾਂਦੀ ਤ ਭੁੜ ਭੁੜ ਉਵ ਜੂੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਵ। ਅੂੰਨ੍  ਭਨਭੁਐ ਨੂੂੰ ਏੁਝ ਭਝ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤ (ਸਵਰ  ਏੀਤ 



ਏੂੰਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜ ੂੰਏਾਯ ਆਣ  ਸਵਯਦ ਤ) ਸਰਐਦਾ ਸਯਵਾ ਵ, (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਵੁਣ ਬੀ) ਲ 

ਏੂੰਭ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ) ੂਯ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ੁਐ-ਦਾਤਾ ਸਤੁਯੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਉ ਦ ਭਨ 

ਸਲਚ ਆ ਲੱਦਾ ਵ। (ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਣ ਲਾਰ  ਭਨੱੁਐ) ਆਤਭਏ ਆਨੂੰਦ ਭਾਣਦ ਵਨ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਾਣ) 

ਵੂੰਢਾਣ (ਉਵਨਾਾਂ ਲਾਤ) ਆਤਭਏ ਆਨੂੰਦ ਵੀ ਵ, ਤ (ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਉਭਯ) ਸਨਯਰ ੁਐ ਸਲਚ ਵੀ ਫੀਤਦੀ ਵ। ਵ 

ਨਾਨਏ! ਇਵ ਸਜਵਾ (ੁਐਦਾਈ) ਨਾਭ ਭਨੋਂ  ਸਲਾਯਨਾ ਚੂੰਾ ਨਵੀਂ, ਸਜ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ੱਚੀ ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਬਾ 

ਸਭਰਦੀ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਵ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਸਿੁ ਨਾਭੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਆੁ ਛਾਤਣਆ ਰਾਭ 
ਨਾਭ ਰਗਾਸੁ ॥ ਸਿ ਸਿੁ ਕਭਾਵਣਾ ਵਤਡਆਈ ਵਡ ਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਕਾ ਤਸਪਤਤ 
ਕਰ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਸਿ ਸਫਤਦ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖ ਸੁਤਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਤਫਨੁ 
ਨਾਵ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਨਾਉ ਾਈ ਭਨਭੁਖ ਭਤਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ 
ਨਾਨਕੁ ਤਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 86} 

ਦਅਯਥ:- ਸਲ—ਲਾ ਏਯ ਏ, ਵੁਏਭ ਭੂੰਨ ਏ। ੁਣਤਾੁ—ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ। 

ਫਸਦ—ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ੂੰਜਭ—ੁਇੂੰਦਰ ੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਯਏਣ ਦਾ ਉੱਦਭ। ਸਧਰ—ੁਸਪਟਏਾਯ-ਜ। ਭਸਵ—ਭਵ 

ਸਲਚ (ਪ ਏ)।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਨ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਲਾ ਏੀਤੀ ਵ (ਉ ਨੂੂੰ) ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ੱਚਾ ਨਾਭ (ਯੂੀ) ੁਐ 

ਰਾਤ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ੁਯ ੂਦੀ ਭਸਤ ਰ  ਏ (ਉਵ) ਆ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਦਾ ਵ, ਤ ਵਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦਾ (ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ) 

ਚਾਨਣ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਉਵ ਸਨਯਰ ਦਾ-ਸਥਯ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਵ, (ਇ ਏਯਏ) ਰਬੂ ਦੀ 

ਦਯਾਵ ਸਲਚ (ਉ ਨੂੂੰ) ਆਦਯ ਸਭਰਦਾ ਵ। ਸਜੂੰਦ ਤ ਯੀਯ ਬ ਏੁਝ ਰਬੂ ਦਾ (ਜਾਣ ਏ ਉਵ ਰਬੂ ਅੱ) 

ਫਨਤੀ ਤ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ। ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਉਵ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ ਏਯਦਾ ਵ, ਤ ਵਯ 

ਲਰ  ਆਤਭਏ ਆਨੂੰਦ ਸਲਚ ਰੀਨ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ। ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਭਨ ਸਲਚ ਲਾਣੀ—ਇਵੀ ਉ ਰਈ 

ਜ ਤ ਤ ੂੰਜਭ ਵ ਤ ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਜੀਲਨ (ਉ ਨੂੂੰ) ਸਪਟਏਾਯ-ਜ (ਰਤੀਤ ਵੁੂੰਦਾ ਵ)। (ਇਵੀ) ਨਾਭ 

ੁਯ ੂਦੀ ਭਸਤ ਤ ਚੱਸਰਆਾਂ ਸਭਰਦਾ ਵ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸੱਛ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਭਵ ਸਲਚ (ਪ ਏ) ਨਲ਼ਟ 

ਵੁੂੰਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਸਲਅਯਥ ਲਾ ਰੈਂਦਾ ਵ)। (ਵ ਰਬੂ!) ਸਜਲੇਂ ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਾ ਰੱ, ਸਤਲੇਂ ਵਤਾ ਏਯ 

(ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸਤ ਦਵ) ਨਾਨਏ ਤਯਾ ਲਏ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬੁ ਕ ਤਰਾ ਤੂੰ ਸਬਸੁ  ਦਾ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਰਾਤਸ ॥ ਸਤਬ ਤੁਧ ਾਸਹੁ ਭੰਗਦ ਤਨਤ ਕਤਰ 
ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂੰ ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਭਲ ਇਕਨਾ ਦੂਤਰ ਹ ਾਤਸ ॥ ਤੁਧੁ ਫਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕ 
ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਾਸਹੁ ਭੰਗੀ ਭਤਨ ਵਖਹੁ ਕ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥ ਸਤਬ ਤੁਧ ਨ ਸਾਲਾਹਦ ਦਤਰ ਗੁਰਭੁਖਾ ਨ 
ਰਗਾਤਸ ॥੯॥ {ੰਨਾ 86} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਏ—ਵਯਏ ਜੀਲ। ਯਾਸ—ੂੂੰਜੀ। ਅਯਦਾਸ—ਤਯਰਾ, ਅਯਜ਼ਈ। ਏਸਯ—ਏਯ ਏ। ਾਸ—

ਨੜ (ਵੁੂੰਦਾ ਵਇਆ ਬੀ)। ਸਨਯਜਾਸ—ਸਨਯਣਾ ਏਯ ਏ। ਏ—ਏਈ ਬੀ। ਦਸਯ—ਦਯ ਤ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਵਯੀ!) ਵਯਏ ਜੀਲ ਤਯਾ (ਫਣਾਇਆ ਵਇਆ ਵ) ਤੂੂੰ ਬ ਦਾ (ਭਾਰਏ ਵੈਂ ਅਤ) ਬਨਾਾਂ ਦਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੈਂ (ਬਾਲ, ਯਾਜ਼ਏ ਵੈਂ) ਇ ਏਯ ਏ ਦਾ ਜਦੜੀਆਾਂ ਏਯਏ ਾਯ ਜੀਲ ਤਯ ਾੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਭੂੰਦ ਵਨ। 

ਸਜ ਨੂੂੰ ਤੂੂੰ ਦਾਸਤ ਦੇਂਦਾ ਵੈਂ, ਉ ਨੂੂੰ ਬ ਏੁਝ ਸਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਉ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ)। (ਯ 



ਜ ਵਯ ਦਯ ਢੂੂੰਡਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ) ਤੂੂੰ ਸਨਏਟ-ਲਯਤੀ ਵੁੂੰਦਾ ਵਇਆ ਬੀ (ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਦੂਸਯ ਰਤੀਤ ਵ ਸਯਵਾ ਵੈਂ। 

ਏਈ ਸਧਯ ਬੀ ਭਨ ਸਲਚ ਸਨਯਨਾ ਏਯ ਏ ਲਐ ਰ (ਵ ਵਯੀ!) ਤਥੋਂ ਸਫਨਾ ਵਯ ਏਈ ਸਟਏਾਣਾ ਨਵੀਂ, ਸਜਥੋਂ ਏੁਝ 

ਭੂੰ ਏੀ। (ਉੰਾਂਞ ਤਾਾਂ) ਾਯ ਜੀਲ ਤਯੀ ਵੀ ਲਸਡਆਈ ਏਯ ਯਵ ਵਨ, (ਯ) (ਜ ਜੀਲ) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ 

ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ (ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) (ਤੂੂੰ ਆਣੀ ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਯਟ ਏਯਦਾ ਵੈਂ (ਬਾਲ, ਆਦਯ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵੈਂ)।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ੰਤਡਤੁ ਤੜ ਤੜ ਉਿਾ  ਕੂਕਦਾ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਆਰੁ ॥ ਅੰਤਤਰ ਫਰਹਭੁ ਨ 
ਿੀਨਈ ਭਤਨ ਭੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਜਗਤੁ ਰਫਧਦਾ ਨਾ ਫੂਝ ਫੀਿਾਰੁ ॥ ਤਫਰਥਾ ਜਨਭੁ 
ਗਵਾਇਆ ਭਤਰ ਜੰਭ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 86} 

ਦਅਯਥ:- ਅੂੰਤਸਯ—ਆਣ  ਅੂੰਦਯ। ਨ ਚੀਨਈ—ਨਵੀਂ ਛਾਣਦਾ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਲਚ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਯੱਫ 

ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਵਯ ਸਆਯ ਸਲਚ। ਯਫਧਦਾ—ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਭੱਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- ੜ੍ ੜ੍ ਏ ੂੰਸਡਤ (ਜੀਬ ਨਾਰ ਲਦ ਆਸਦਏ ਦਾ) ਉੱਚੀ ੁਯ ਨਾਰ ਉਚਾਯਣ ਏਯਦਾ ਵ, (ਯ) 

ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ ਸਆਯ (ਉ ਨੂੂੰ ਸਲਆ ਸਯਵਾ ਵ)। (ਉਵ) ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਯੱਫ ਦੀ ਬਾਰ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ, (ਇ 

ਏਯਏ) ਭਨੋਂ  ਭੂਯਐ ਤ ਅਨੜ੍ (ਵੀ ਵ) ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ (ਉ ਨੂੂੰ ਆ ਨੂੂੰ ਤਾਾਂ) ਭਝ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ, 

(ਤ) ੂੰਾਯ ਨੂੂੰ ਭੱਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ। (ਇਵ ਸਜਵਾ ੂੰਸਡਤ) ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਸਲਅਯਥ ਲਾਉਂਦਾ ਵ, ਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 

ੜ ਸਲਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਵਆ ਤਤਨੀ ਨਾਉ ਾਇਆ ਫੂਝਹੁ ਕਤਰ ਫੀਿਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਾਂਤਤ ਸੁਖੁ 
ਭਤਨ ਵਸ ਿੂਕ ਕੂਕ ੁਕਾਰ ॥ ਆ ਨ ਆੁ ਖਾਇ ਭਨੁ ਤਨਰਭਲੁ  ਹਵ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਿਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਫਤਦ ਰਤ ਸ ਭੁਕਤੁ ਹ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਤਤ ਤਆਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 86} 

ਦਅਯਥ:- ਚੂਏ—ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਵ। ਏੂਏ ੁਏਾਯ—ਏਰਣਾ। ਆ ਨ  ਆ—ੁਸਨਯਰ ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ, ਚੂੰੀ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਆਾ-ਬਾਲ ਨੂੂੰ। ਭੁਏਤੁ—ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ।  

ਅਯਥ:- ਸਲਚਾਯ ਏਯ ਏ ਭਝ ਰਲ (ਬਾਲ, ਲਐ ਰਲ), ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਵਈ ਏਾਯ ਏੀਤੀ ਵ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨੂੂੰ ਵੀ ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਈ ਵ। ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਵੀ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਦਾ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ੁਐ ਲੱਦਾ ਵ ਤ ਏਰਣਾ ਭੁੱਏ 

ਜਾਾਂਦੀ ਵ। ‘ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਐਾ ਜਾ (ਬਾਲ, ਆਾ-ਬਾਲ ਸਨਲਾਯ) ਤਾਾਂ ਭਨ ਾ ਵੁੂੰਦਾ ਵ’—ਇਵ ਸਲਚਾਯ 

(ਬੀ) ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ (ਉਜਦੀ ਵ)। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਸਲਚ ਯੱਤ ਵ 

ਵਨ, ਉਵ ਭੁਏਤ ਵਨ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਜੀ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਸਫਯਤੀ ਜੁੜੀ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਸਵਾ ਸਪਲ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਵ ਥਾਇ ॥ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਗੁਰੁ ਤਭਲ ਸ 
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਹਤਰ ਾਈ ਹਤਰ ਾਤਰ ਲਘਾਇ  ॥ ਭਨਹਤਠ ਤਕਨ ਨ 
ਾਇ ੁਛਹੁ ਵਦਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਸਵਾ ਸ ਕਰ ਤਜਸੁ ਲ ਹਤਰ ਲਾਇ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 
86} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਸਐ—ਉਵ ਭਨੱੁਐ ਜ ੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਦਾ ਵ। ੁਯਭੁਸਐ  ਾਲ ਥਾਇ—ੁਯਭੁਐ ਦੀ 

ਫੂੰਦੀ ਯਭਾਤਭਾ ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਵ। ਭਨ ਵਸਠ—ਭਨ ਦ ਵਠ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਫੂੰਦੀ (ਉੰਾਂਞ ਤਾਾਂ ਵਯ ਇਏ ਰਈ ਵੀ) ਪਰ ਵ (ਬਾਲ, ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਨੂੂੰ ਪਰਾ ਏਯਨ 

ਲਾਰੀ ਵ, ਯ) ਏਫੂਰ ਉ ਦੀ ਵੁੂੰਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ੂਯਨ ਪਰਤਾ ਉ ਨੂੂੰ ਵੁੂੰਦੀ ਵ) ਜ ਸਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ 



ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ। ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ (ਵੀ) ਸਤੁਯੂ ਸਭਰਦਾ ਵ, ਸਜ ਉਤ ਰਬੂ ਤਯੁੱਠਦਾ ਵ ਅਤ ਉਵ ਵੀ ਵਸਯ-ਨਾਭ ਦਾ 

ਸਭਯਨ ਏਯਦਾ ਵ। (ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰਾਯ-ਾਯ ਤੋਂ ਜ ਰਬੂ) ਾਯ ਰੂੰਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਵ ਸਭਰਦਾ ਵੀ ਸਤੁਯੂ ਦ 

ਲ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ਵ। ਲਦ (ਆਸਦਏ ਧਾਯਭਏ ੁਤਏਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਬੀ ਜਾ ਏ ੁੱਛ ਲਐ (ਬਾਲ, ੁਯਾਤਨ ਧਯਭ-ੁਤਏ 

ਬੀ ਇਵੀ ੱਰ ਦੱਦ ਵਨ) ਸਏ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵਠ ਨਾਰ ਸਏ ਨ  ਯੱਫ ਨਵੀਂ ਰੱਬਾ (ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ ਸਭਰਦਾ 

ਵ)। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਯੀ ਦੀ ਲਾ ਉਵੀ ਜੀਲ ਏਯਦਾ ਵ ਸਜ ਨੂੂੰ (ੁਯ ੂ ਸਭਰਾ ਏ) ਵਯੀ ਆਸ ਲਾ ਸਲਚ 

ਰਾ।10।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਭੁ ਤਜਤਨ ਤਵਿਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਭਾਤਰਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ਨਾਭੁ ਸਾਲਾਤਹ ਜਨਭੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਆਤ ਹਆ ਸਦਾ ਭੁਕਤੁ ਸਬੁ ਕੁਲੁ ਤਨਸਤਾਤਰਆ ॥ ਸਹਤਨ 
ਸਤਿ ਦੁਆਤਰ ਨਾਭੁ ਤਆਤਰਆ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭਰਤਹ ਅਹੰਕਾਤਰ ਭਰਣੁ ਤਵਗਾਤੜਆ ॥ ਸਬ ਵਰਤ 
ਹੁਕਭੁ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਤਵਿਾਤਰਆ ॥ ਆਹੁ ਦੂਜ ਲਤਗ ਖਸਭੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਨਾਵ 
ਸਬੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 86} 

ਦਅਯਥ:- ਅਵੂੰਏਯਣੁ—ਅਵੂੰਏਾਯ। ਲਯੀਆਭੁ—ੂਯਭਾ। ਭਯਣੁ—ਭਤ, ਅੂੰਤ ਲਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਭਨੱੁਐ ਫਵਾਦੁਯ ੂਯਭਾ ਵ ਸਜ ਨ  (ਭਨ) ਸਲਚੋਂ ਦੁਲ਼ਟ ਅਵੂੰਏਾਯ ਨੂੂੰ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਵ ਤ 

ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ (ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ ਏ ਜਨਭ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਉਵ (ੂਯਭਾ) ਆ 

ਦਾ ਰਈ (ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਛੱੁਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਤ (ਨਾਰ) ਾਯੀ ਏੁਰ ਨੂੂੰ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਵ। ‘ਨਾਭ’ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯਨ 

ਲਾਰ  ਫੂੰਦ ੱਚ ਵਯੀ ਦ ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਬਾ ਾਉਂਦ ਵਨ। ਯ, ਭਨਭੁਐ ਅਵੂੰਏਾਯ ਸਲਚ ੜਦ ਵਨ ਤ ਦੁਐੀ ਵ 

ਏ ਭਯਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਸਲਚਾਸਯਆਾਂ ਦ ਲੱ ਬੀ ਏੀਵ ਵ? ਬ (ਰਬੂ ਦਾ) ਬਾਣਾ ਲਯਤ ਸਯਵਾ ਵ। (ਭਨਭੁਐ 

ਆਣ  ਆ ਦੀ ਐਜ ਛੱਡ ਏ ਭਾਇਆ ਸਲਚ ਸਚੱਤ ਜੜਦ ਵਨ, ਤ ਰਬੂ-ਤੀ ਨੂੂੰ ਸਲਾਯਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! 

ਨਾਭ ਤੋਂ ਵੀਣ ਵਣ ਏਯਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾ ਦੁੱਐ ਸਭਰਦਾ ਵ, ੁਐ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਯ ਵੀ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ੁਐ ਦਾ 

ਏਦੀ ਭੂੂੰਵ ਨਵੀਂ ਲਐਦ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਦੜਾਇਆ ਤਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਬਰਭੁ ਿੁਕਾਇਆ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਹਤਰ 
ਕੀਰਤਤ ਗਾਈ ਕਤਰ ਿਾਨਣੁ ਭਗੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ ਹਉਭ ਭਾਤਰ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਤਰ ਨਾਭੁ 
ਵਸਾਇਆ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਜਭੁ ਜਤਹ ਨ ਸਾਕ ਸਾਿ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇਆ ॥ ਸਬੁ ਆ ਆਤ ਵਰਤ 
ਕਰਤਾ ਜ ਬਾਵ ਸ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਭੁ ਲ ਤਾ ਜੀਵ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਖਨੁ ਭਤਰ 
ਜਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 86-87} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਯ—ੁਯ ੂਨ। ਸਦਰੜਾਇਆ—ਸਵਯਦ ਸਲਚ ੱਏਾ ਏਯ ਸਦੱਤਾ। ਬਯਭੁ—ਬਟਏਣਾ। ਏੀਭਸਤ—

ਸਸਤ। ਭ—ੁਯਤਾ। ਨਾਸਭ—ਨਾਭ ਸਲਚ। ਬੁ—ਵਯ ਥਾਾਂ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਸਲਚ। ਸਐਨੁ—ਰਏ, ਰ 

ਬਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯ ਸਤੁਯੂ ਨ  ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਵਸਯ-ਨਾਭ ਸਦਰ ੜ੍ ਏਯ ਸਦੱਤਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨ  ਅੂੰਦਯੋਂ ਬਟਏਣਾ 

ਦੂਯ ਏਯ ਰਈ ਵ। ਉਵ ਵਯੀ-ਨਾਭ ਦੀ ਉਭਾ ਏਯਦ ਵਨ, ਤ (ਇ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਨੂੂੰ) ਚਾਨਣ ਫਣਾ ਏ 

(ਸੱਧਾ) ਯਤਾ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਵ। ਉਵ ਅਵੂੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਇੱਏ ਨਾਰ ਸਨਵੁੂੰ ਰਾਾਂਦ ਵਨ, ਅਤ ਸਵਯਦ 

ਸਲਚ ਨਾਭ ਲਾਾਂਦ ਵਨ। ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਤ ਤ ਤੁਯਨ ਦ ਏਾਯਨ ਜਭ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯ ਨਵੀਂ ਏਦਾ, (ਸਏਉਂਸਏ) ੱਚ 

ਨਾਭ ਸਲਚ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਸਫਯਤੀ ਜੁੜੀ ਵੁੂੰਦੀ ਵ। (ਯ) ਇਵ ਬ ਰਬੂ ਦਾ ਆਣਾ ਏਤਏ ਵ, ਸਜ ਤ ਰੂੰਨ ਵੁੂੰਦਾ 



ਵ ਉ ਨੂੂੰ ਨਾਭ ਸਲਚ ਜੜਦਾ ਵ। (ਇਵ) ਦਾ ਨਾਨਏ (ਬੀ) ‘ਨਾਭ’ ਦ ਆਯ ਵ, ਇਏ ਰਏ ਬਯ ਬੀ ‘ਨਾਭ’ 

ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਯਵ ਤਾਾਂ ਭਯਨ ਰਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜ ਤਭਤਲਆ ਹਤਰ ਦੀਫਾਣ ਤਸਉ ਸ ਸਬਨੀ ਦੀਫਾਣੀ ਤਭਤਲਆ ॥ ਤਜਥ ਹੁ ਜਾਇ ਤਤਥ 
ਹੁ ਸੁਰਖਰੂ ਉਸ ਕ ਭੁਤਹ ਤਡਠ ਸਬ ਾੀ ਤਤਰਆ ॥ ਸੁ ਅੰਤਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਨਾਭ 
ਰਵਤਰਆ ॥ ਨਾਉ ੂਜੀ ਨਾਉ ਭੰਨੀ ਨਾਇ ਤਕਲਤਵਖ ਸਬ ਤਹਤਰਆ ॥ ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਇਆ ਇਕ ਭਤਨ ਇਕ ਤਿਤਤ ਸ ਅਸਤਥਰੁ ਜਤਗ ਰਤਹਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 87} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਫਾਣ—ਦਯਫਾਯ। ੁਯਐਯੂ—ਸਐੜ ਭੱਥ ਲਾਰਾ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਵੀ। ਯਲਸਯਆ—ਯਲਾਯ, 

ਯਲ਼ਨੀ ਦਾ ਚੱਏਯ (ਸਜਲੇਂ ‘ਚੂੰਦ’ ਯਲਾਸਯਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ)। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਸਏਰਸਲਐ—ਾ। 

ਸਵਸਯਆ—ਨਾ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਇਏ ਭਸਨ—ਇਏ-ਭਨ ਵ ਏ। ਅਸਥਯ—ੁਅਟੱਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਵਯੀ ਦ ਦਯਫਾਯ ਸਲਚ ਸਭਸਰਆ (ਆਦਯ ਾਉਣ-ਮ ਵਇਆ) ਵ, ਉ ਨੂੂੰ (ੂੰਾਯ ਦ) 

ਬ ਦਯਫਾਯਾਾਂ ਸਲਚ ਆਦਯ ਸਭਰਦਾ ਵ। ਸਜਥ ਉਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਥ ਵੀ ਉ ਦਾ ਭੱਥਾ ਸਐਸੜਆ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ, ਉ 

ਦਾ ਭੂੂੰਵ ਲਐ ਏ (ਬਾਲ, ਉ ਦਾ ਦਯਲ਼ਨ ਏਯ ਏ) ਬ ਾੀ ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਵਨ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚ 

ਨਾਭ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ, ਤ ਨਾਭ ਵੀ ਉ ਦਾ ਯਲਾਯ ਵ (ਬਾਲ, ਨਾਭ ਵੀ ਉ ਦ ਸਯ ਦ ਦੁਆਰ  ਯਲ਼ਨੀ ਦਾ ਚੱਿ 

ਵ)। (ਵ ਬਾਈ!) ਨਾਭ ਸਭਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਤ ਨਾਭ ਦਾ ਵੀ ਸਧਆਨ ਧਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਨਾਭ (ਜਣ) ਏਯ 

ਏ ਬ ਾ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਏਾਯ ਸਚੱਤ ਵ ਏ ਨਾਭ ਜਸਆ ਵ, ਉਵ ੂੰਾਯ ਸਲਚ ਅਟੱਰ ਵ 

 ਵਨ (ਬਾਲ, ੂੰਾਯ ਸਲਚ ਦਾ ਰਈ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾ ਤ ਰਸਤਲ਼ਟਾ ਏਾਇਭ ਵ ਈ ਵ)।11।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਆਤਭਾ ਦਉ ੂਜੀ ਗੁਰ ਕ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਆਤਭ ਨ ਆਤਭ ਦੀ ਰਤੀਤਤ 
ਹਇ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਰਿਾ ਾਇ ॥ ਆਤਭਾ ਅਡਲੁ ਨ ਡਲਈ ਗੁਰ ਕ ਬਾਇ ਸੁਬਾਇ ॥ ਗੁਰ ਤਵਣੁ 
ਸਹਜੁ ਨ ਆਵਈ ਲਬੁ ਭਲੁ ਨ ਤਵ ਿਹੁ ਜਾਇ ॥ ਤਖਨੁ ਲੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਸ ਸਬ ਅਠਸਤਠ 
ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਸਿ ਭਲੁ ਨ ਲਗਈ ਭਲੁ ਲਾਗ ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਧਤੀ ਭੂਤਲ ਨ ਉਤਰ ਜ ਅਠਸਤਠ 
ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖ ਕਰਭ ਕਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਬੁ ਦੁਖ ਦੁਖੁ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ 
ਥੀ ਜਾ ਸਤਤਗੁਰ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 87} 

ਦਅਯਥ:- ਆਤਭਾ ਦਉ—ਯਭਾਤਭਾ। ਵਸਜ—ਵਜ ਸਲਚ, ਸਆਨ ਅਲਥਾ ਸਲਚ। ੁਬਾਇ—ੁਬਾਲ 

ਸਲਚ (ਰੀਨ ਵ ਏ)। ਰਤੀਸਤ—ਮਏੀਨ। ਯਚਾ—ਲਾਏੀ, ਸਆਯ। ਨਾਇ—ਨ੍ਾਇ, ਨ੍ਾ ਰੈਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਦੀ ਭਸਤ ਰ  ਏ ਤ ੁਯ ੂਦ ੁਬਾਉ ਸਲਚ (ਆਣਾ ੁਬਾਉ ਰੀਨ ਏਯ ਏ) ਜੀਲ-ਆਤਭਾ ਦਾ ਰਏਾਲ਼ 

ਏਯਨ ਲਾਰ  (ਵਯੀ) ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਜਦੋਂ ਜੀਲ ਨੂੂੰ ਰਬੂ (ਦੀ ਵੋਂਦ ਤ) 

ਸਦਏ ਫੱਝ ਜਾਲ, ਤਾਾਂ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਵੀ (ਰਬੂ ਨਾਰ) ਸਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਤ ਤੀਯਥ ਆਸਦਏਾਾਂ ਤ ਜਾਣ ਦੀ 

ਰੜ ਨਵੀਂ ਯਸਵੂੰਦੀ), ਸਏਉਂਸਏ ਸਤੁਯੂ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਤ ੁਬਾਉ ਸਲਚ (ਲਯਸਤਆਾਂ) ਜੀਲਾਤਭਾ (ਭਾਇਆਾਂ 

ਲਰੋਂ) ਅਸਵੱਰ ਵ ਏ ਡਰਣੋਂ  ਵਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤ ਨਾਵ ਵੀ ਭਨ 

ਸਲਚੋਂ ਰਬ-ਭਰ ਦੂਯ ਵੁੂੰਦੀ ਵ। ਜ ਇਏ ਰਏ ਬਯ ਬੀ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਸਲਚ ਲੱ ਜਾ (ਬਾਲ, ਜ ਜੀਲ ਇਏ 

ਭਨ ਇਏ ਰਏ ਬਯ ਬੀ ਨਾਭ ਜ ਏ) ਤਾਾਂ, ਭਾਨ , ਅਠਾਵਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ, (ਸਏਉਂਸਏ) 

ੱਚ ਸਲਚ ਜੁੜ ਵ ਨੂੂੰ ਭਰ ਨਵੀਂ ਰਦੀ, ਭ (ਦਾ) ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਰੱਦੀ ਵ, ਤ ਉਵ ਭਰ 

ਏਦ ਬੀ ਧਸਤਆਾਂ ਨਵੀਂ ਉਤਯਦੀ, ਬਾਲੇਂ ਅਠਾਵਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦ ਇਲ਼ਨਾਨ  ਏਯੀ। (ਏਾਯਨ ਇਵ ਵੁੂੰਦਾ ਵ ਸਏ) 



ਭਨੱੁਐ (ੁਯ ੂਲਰੋਂ) ਭਨਭੁਐ (ਵ ਏ) ਅਵੂੰਏਾਯ ਦ ਆਯ (ਤੀਯਥ-ਇਲ਼ਨਾਨ ਆਸਦਏ) ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਵ, ਤ ਦੁੱਐ 

ਵੀ ਦੁੱਐ ਵੜਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਭਰਾ (ਭਨ) ਤਦੋਂ ਵੀ ਸਲਤਰ  ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਜ (ਜੀਲ) ਸਤੁਯੂ ਸਲਚ ਰੀਨ ਵ ਜਾਲ 

(ਬਾਲ, ਆਾ-ਬਾਲ ਸਭਟਾ ਦਲ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਲਕੁ ਸਭਝਾਈ ਕਦਹੁ ਸਭਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲ 
ਇ ਤਕਰਤਤ ਤਪਰਾਇ ॥ ਤਲਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹ ਹੁਕਭੀ ਕਾਰ ਕਭਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆਣਾ 
ਭਨੁ ਭਾਤਰਆ ਸਫਤਦ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥ ਭਨ ਹੀ ਨਾਤਲ ਝਗੜਾ ਭਨ ਹੀ ਨਾਤਲ ਸਥ ਭਨ ਹੀ ਭੰਤਝ 
ਸਭਾਇ ॥ ਭਨੁ ਜ ਇਛ ਸ ਲਹ ਸਿ ਸਫਤਦ ਸੁਬਾਇ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਦ ਬੁੰਿੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਕਾਰ 
ਕਭਾਇ ॥ ਤਵਣੁ ਭਨ ਤਜ ਹਰੀ ਨਾਤਲ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖੀ ਭਨਹਤਠ ਹਾਤਰਆ 
ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਭਨੁ ਤਜਣ ਹਤਰ ਸਤੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਿੁ 
ਕਭਾਵ ਭਨਭੁਤਖ ਆਵ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 87} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਭੁਐ—ੁਉਵ ਸਜ ਦਾ ਭੂੂੰਵ ਆਣ  ਭਨ ਲਰ ਵ, ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ, ਆ-ਵੁਦਯਾ। ਸਏਯਤੁ—

ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਏੂੰਭ। ਸਏਯਸਤ—ਏੀਤ ਏੂੰਭ ਦ ਅਨੁਾਯ। ਇ ਸਏਯਸਤ—ਉਵਨਾਾਂ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੂੰਏਾਯਾਾਂ 

ਅਨੁਾਯ ਜ ਸੱਛ ਇਏੱਠ  ਵ ਚੁਏ ਵਨ। ਧਾਤੁ—ਭਾਇਆ। ਥ—ਝੜਾ ਸਨਫੜਨ ਰਈ ੂੰਚਤ ਇਏੱਠੀ 

ਏਯਨੀ। ਬੁੂੰਚੀ—ਛਏੀ। ਰੁਝਣਾ—ਝੜਨਾ। ਸਜਣ—ਸਜੱਤ ਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਲਰੋਂ  ਭੁਐ ਭੜੀ ਫਠਾ ਵ, ਉਵ ਭਝਾਇਆਾਂ ਬੀ ਏਦ ਨਵੀਂ ਭਝਦਾ, ਜ ਉ ਨੂੂੰ 

(ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਸਲਚ) ਯਰਾ ਬੀ ਦਲੀ, ਤਾਾਂ ਬੀ (ੁਬਾਲ ਏਯਏ) ਉਵਨਾਾਂ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਯਰਦਾ ਤ (ਸਛਰ  ਏੀਤ) 

ਸਯ  ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਬਟਏਦਾ ਸਪਯਦਾ ਵ। (ਉ ਸਲਚਾਯ ਉਤ ਬੀ ਏੀਵ ਯ? (ੂੰਾਯ ਸਲਚ) ਯਤ ਵੀ 

ਦ ਵਨ (ਵਯੀ ਨਾਰ) ਸਆਯ ਤ (ਭਾਇਆ ਨਾਰ) ਸਆਯ; (ਤ ਭਨਭੁਐ) ਰਬੂ ਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ (ਵੀ) (ਭਾਇਆ 

ਲਾਰੀ) ਏਾਯ ਸਆ ਏਯਦਾ ਵ। (ਦੂਜ ਾ, ਵੁਏਭ ਸਲਚ ਵੀ) ੁਯਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ 

ਏਲੱਟੀ ਰਾ ਏ (ਬਾਲ, ਯਐ ਏਯ ਏ) ਆਣ  ਭਨ ਨੂੂੰ ਭਾਯ ਰੈਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਲਰੋਂ  ਯਏ 

ਰੈਂਦਾ ਵ)। ਉਵ ਦਾ ਭਨ (ਦੀ ਸਲਏਾਯ-ਸਫਯਤੀ) ਨਾਰ ਝੜਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਤ ੱਥ ਏਯਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਉ ਨੂੂੰ 

ਭਝਾਉਂਦਾ ਵ, ਤ ਅੂੰਤ ਇ ਸਲਏਾਯ-ਸਫਯਤੀ ਨੂੂੰ) ਭਨ (ਦੀ ਲ਼ੁਬ-ਸਫਯਤੀ) ਸਲਚ ਰੀਨ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਵ। (ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਸਤੁਯੂ ਦ) ੁਬਾਉ ਸਲਚ (ਆਾ ਰੀਨ ਏਯਨ ਲਾਰਾ) ਭਨ ਜ ਇੱਛਾ ਏਯਦਾ ਵ  ਰੈਂਦਾ ਵ। (ਵ ਬਾਈ!) 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਲਾਰੀ ਏਾਯ ਏਯ ਏ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੂੰਸਭਰਤ ੀਲੀ। ਭਨ ਨੂੂੰ ਛੱਡ ਏ ਜ ਜੀਲ (ਯੀਯ ਆਸਦਏ) ਵਯ ਨਾਰ 

ਝੜਾ ਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਵ ਜਨਭ ਸਫਯਥਾ ਲਾਾਂਦਾ ਵ। ਭਨਭੁਐ ਭਨ ਦ ਵਠ ਸਲਚ (ਫਾਜ਼ੀ) ਵਾਯ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਤ ਏੂੜ-

ਏੁੱਤ (ਦੀ ਏਭਾਈ) ਏਯਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਭਨ ਨੂੂੰ ਸਜੱਤਦਾ ਵ, ਰਬੂ ਨਾਰ 

ਸਆਯ ਜੜਦਾ ਵ ਤ ਦਾ-ਸਥਯ ਵਸਯ-ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਵ। (ਯ,) ਭਨਭੁਐ ਬਟਏਦਾ ਸਪਯਦਾ 

ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਕ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਬਾਈ ਹਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਬਾਗੁ ਹਵ 
ਭੁਤਖ ਭਸਤਤਕ ਤਤਤਨ ਜਤਨ ਲ ਤਹਰਦ ਰਾਖੀ ॥ ਹਤਰ ਅੰਤਭਰਤ ਕਥਾ ਸਰਸਟ ਊਤਭ ਗੁਰ ਫਿਨੀ 
ਸਹਜ ਿਾਖੀ ॥ ਤਹ ਬਇਆ ਰਗਾਸੁ ਤਭਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਤਜਉ ਸੂਰਜ ਰਤਣ ਤਕਰਾਖੀ ॥ 
ਅਤਦਸਟੁ ਅਗਿਰੁ ਅਲਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸ ਦਤਖਆ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆਖੀ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 87} 



ਦਅਯਥ:- ਾਐੀ—ਸੱਸਐਆ। ਭੁਸਐ—ਭੂੂੰਵ ਤ। ਭਤਸਏ—ਭੱਥ ਤ। ਸਤਸਨ—ਉ ਨ। ਸਤਸਨ ਜਸਨ—ਉ 

ਜਨ ਨ। ਵਜ—ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਸਲਚ (ਅੱੜ ਏ)। ਤਵ—ਉ ਅਲਥਾ ਸਲਚ। ਯਸਣ—ਯਾਤ। ਸਏਯਾਐੀ—

ਸਐੱਚ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਅਚਯ—ੁਅ++ਚਯੁ। -ਇੂੰਦਰ । ਚਯੁ—ਚਰਣਾ, ਅੱੜਨਾ। ਅਚਯ—ੁਸਜ ਤਏ ਸਆਨ-

ਇੂੰਦਰ  ਵੁੂੰਚ ਨਵੀਂ ਏਦ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਵਯੀ ਦ ੂੰਤ ਜਨ ਸਆਸਯ! ਆਣ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ੁਣ  (ਬਾਲ, ਸੱਸਐਆ ਤ ਤੁਯ)। ਇ 

ਸੱਸਐਆ ਨੂੂੰ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਯ ਯੱਸਐਆ ਵ, ਸਜ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ ਵੀ ਬਾ ਵਲ। ਸਤੁਯੂ ਦੀ 

ਸੱਸਐਆ ਦੁਆਯਾ ਵੀ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਸਲਚ ਵੁੂੰਚ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਉੱਤਭ ਸਲਤਯ ਤ ਜੀਲਨ-ਏਣੀ ਫਖ਼ਲ਼ਣ 

ਲਾਰੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਸਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। (ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਨੂੂੰ ਜਵੜਾ ਸਵਯਦਾ ਇਏ 

ਲਾਯੀ ਧਾਯਨ ਏਯਦਾ ਵ) ਉ ਸਲਚ (ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਤ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਵਨਯਾ ਇਉਂ 

ਦੂਯ ਵੁੂੰਦਾ ਵ ਸਜਲੇਂ ੂਯਜ ਯਾਤ (ਦ ਵਨਯ) ਨੂੂੰ ਸਐੱਚ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਜ ਰਬੂ (ਇਵਨਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ) ਨਵੀਂ ਸਦੱਦਾ, 

ਇੂੰਸਦਰਆਾਂ ਦ ਸਲਲ਼ ਤੋਂ ਯ ਵ ਤ ਅਰੱਐ ਵ ਉਵ ਸਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵਣ ਏਯਏ ਅੱਐੀਂ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਵ।12।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵ ਆਣਾ ਸ ਤਸਰੁ ਲਖ ਲਾਇ ॥ ਤਵਿਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇ ਕ ਰਹਤਨ 
ਸਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸਤਵ ਤਤਨਾ ਤਫਰਥਾ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ 
ਬਾਵ ਸ ਕਰ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 88} 

ਦਅਯਥ:- ਰਐ ਰਾਇ—ਪਰਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਲ, ਅਵੂੰਏਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਵੜਾ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਲਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਉਵ ਭਨੱੁਐ ਆਣਾ ਸਯ (ਬਾਲ, ਭਨੱੁਐਾ 

ਜਨਭ) ਪਰਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਅਜਵ ਭਨੱੁਐ ਸਵਯਦ ਸਲਚੋਂ ਅਵੂੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ੱਚ ਨਾਭ ਸਲਚ ਸਫਯਤੀ ਜੜੀ 

ਯੱਐਦ ਵਨ। ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਲਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ, ਉਵਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਲਨ ਸਲਅਯਥ ਲਾ ਸਰਆ ਵ। 

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! (ਸਏ ਨੂੂੰ) ਏੁਝ (ਚੂੰਾ ਭੂੰਦਾ) ਆਸਐਆ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦਾ (ਸਏਉਂੰੁਸਏ) ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਾ 

ਰੱਦਾ ਵ, ਆ ਏਯਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨੁ ਵਕਾਰੀ ਵਤੜਆ ਵਕਾਰਾ ਕਰਭ ਕਭਾਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਅਤਗਆਨੀ ੂਜਦ ਦਰਗਹ 
ਤਭਲ ਸਜਾਇ ॥ ਆਤਭ ਦਉ ੂਜੀ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਫੂਝ ਨ ਾਇ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਬਾਣਾ 
ਸਤਤਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਭੀ ਲ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਵਾ ਸੁਰਤਤ ਕਭਾਵਣੀ ਜ ਹਤਰ ਬਾਵ ਸ ਥਾਇ ਾਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 88} 

ਦਅਯਥ:- ਲਸੜਆ—ਸਸਯਆ ਵਇਆ। ਫੂਝ—ਭਝ। ਏਯਭੀ—ਸਭਵਯ ਨਾਰ। ਰ  ਾਇ—ਸਭਰਦਾ ਵ। 

ਥਾਇ ਾਇ—ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- (ਇਵ ਏੁਦਯਸਤ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਵ ਸਏ) ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਸਲਚ ਪਸਆ ਵਇਆ ਭਨ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਲਾਰ  ਏਯਭ (ਵੀ) 

ਏਯਦਾ ਵ। (ਇ ਲਾਤ) ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ (ਪ ਯਸਵ ਏ) ਜ ਭਨੱੁਐ ੂਜਾ ਏਯਦ ਵਨ, (ਇ ੂਜਾ 

ਦਾ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਏੁਝ ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦਾ) ਦਯਾਵ ਸਲਚ ਜ਼ਾ (ਵੀ) ਸਭਰਦੀ ਵ। ਆਤਭਾ ਨੂੂੰ ਚਾਨਣ ਫਖ਼ਲ਼ਣ ਲਾਰ  

ਰਬੂ ਦੀ ਵੀ ੂਜਾ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ, (ਯ) ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਝ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ। ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਬਾਣਾ 

(ਭੂੰਨਣਾ)—ਇਵੀ ਜੁ ਤੁ ਤ ੂੰਜਭ ਵ, ਰਬੂ ਸਭਵਯ ਏਯ ਤਾਾਂ ਇਵ (ਬਾਣਾ ਭੂੰਨਣ ਦੀ ਭਯੱਥਾ) ਰਾਤ ਵੁੂੰਦੀ 

ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਜ ਲਾ ਵਯੀ ਨੂੂੰ ਚੂੰੀ ਰੱ ਉਵੀ ਯਲਾਨ ਵੁੂੰਦੀ ਵ, (ਯ) ਲਾ ਬੀ ੁਯਸਤ ਦੁਆਯਾ 

ਵੀ (ਬਾਲ, ੁਯਸਤ ਨੂੂੰ ਸਤੁਯੂ ਦ ਬਾਣ  ਸਲਚ ਸਟਏਾ ਏ ਵੀ) ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ।  



ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ਤਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਵ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ਤਜਤੁ ਤਸਭਰਤ ਸਤਬ ਤਕਲਤਵਖ ਾ ਲਹਾਤੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ 
ਤਜਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖ ਬੁਖ ਸਬ ਲਤਹ ਜਾਤੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ਭੁਤਖ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰੀਤਤ 
ਲਗਾਤੀ ॥ ਤਜਤੁ ਭੁਤਖ ਬਾਗੁ ਤਲਤਖ ਆ ਧੁਤਰ ਸਾਿ ਹਤਰ ਤਤਤੁ ਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਾਤੀ ॥ ੧੩॥ {ੰਨਾ 
88} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏਰਸਲਐ—ਾ। ਸਜਤੁ ਭੁਸਐ—ਸਜ ਭੂੂੰਵ ਤ। ਸਤਤੁ ਭੁਸਐ—ਉ ਭੂੂੰਵ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਭਯ ਭਨ! ਵਯੀ-ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ, ਸਜ ਤੋਂ ਯਾਤ ਸਦਨ ਦਾ ਦੁਐ ਵਲ। ਵ ਭਯ ਭਨ! ਵਯੀ ਨਾਭ 

ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਏ ਬ ਾ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਵ ਭਯ ਭਨ! ਵਯੀ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ, ਸਜ ਨਾਰ ਬ 

ਦਸਯਦਰ  ਦੁੱਐ ਤ ਬੱੁਐਾਾਂ ਰਸਵ ਜਾਣ। ਵ ਭਯ ਭਨ! ਵਯੀ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ, (ਸਜ ਏਯਏ) ਸਤੁਯੂ ਦ 

ਨਭੁਐ ਯਸਵ ਏ (ਤਯ ਅੂੰਦਯ) ਉੱਤਭ ਰੀਸਤ (ਬਾਲ, ਵਯੀ ਨਾਭ ਦੀ ਰੀਸਤ) ਫਣ ਜਾ। ਧੁਯ ੱਚੀ ਦਯਾਵ ਤੋਂ 

ਸਜ ਭੂੂੰਵ ਤ ਬਾ ਸਰਸਐਆ ਵਲ, ਰਬੂ ਉ ਭੂੂੰਵ ਤੋਂ (ਵੀ) ਆਣ  ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਾਉਂਦਾ ਵ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸਤਵ ਸਫਤਦ ਨ ਕੀਤ ਵੀਿਾਰੁ ॥ ਅੰਤਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨ 
ਆਇ ਤਭਰਤਕੁ ਹ ਸੰਸਾਤਰ ॥ ਲਖ ਿਉਰਾਸੀਹ ਪਰੁ ਇਆ ਭਤਰ ਜੰਭ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਸ ਕਰ ਤਜਸ ਨ ਆਤ ਕਰਾ ਸਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਤਿ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਕਰਤਭ 
ਰਾਤਤ ਹਇ ॥ ਸਤਿ ਰਤ ਗੁਰ ਸਫਦ ਤਸਉ ਤਤਨ ਸਿੀ ਸਦਾ ਤਲਵ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ ਭਲ 
ਨ ਤਵਛੁੜ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 88} 

ਦਅਯਥ:- ਫਸਦ—ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਸਆਨੁ—ਉੱਚੀ ਭਝ, ਚਾਨਣ, ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਦੀ ੂਝ। 

ਸਭਯਤਏੁ—ਭਇਆ ਵਇਆ। ਪਯ—ੁਪਯਾ, ਚੱਏਯ। ਸਤੁਯ ਏੀ ਲਾ—ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ। ਸਨਧਾਨੁ—

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਏਯਸਭ—ਸਭਵਯ ਨਾਰ। ਏਯਭ—ਸਭਵਯ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਰੱਬ ਏ) ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਜੀਲਾਾਂ ਨ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਲਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਤ ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਵੀਂ (ਵਯੀ ਨਾਭ ਦੀ) ਸਲਚਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ, (ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਸਵਯਦ ਸਲਚ ੱਚਾ ਚਾਨਣ ਨਵੀਂ ਵਇਆ, ਉਵ 

ਜੀਲ ੂੰਾਯ ਸਲਚ (ਜੀਊਂਦਾ ਸਦੱਦਾ ਬੀ) ਭਇਆ ਵਇਆ ਵ, (ਚਯਾੀ ਰੱਐ ਜੂਨਾਾਂ) ਸਲਚ ਉ ਨੂੂੰ ਚੱਏਯ 

ਏੱਟਣਾ ੈਂਦਾ ਵ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਤ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਸਜ ਜੀਲ ਾੋਂ ਰਬੂ ਆ ਏਯਾ, ਉਵੀ 

ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਸਤੁਯੂ ਦ ਾ ‘ਨਾਭ’ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ, ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਵਯ ਨਾਰ ਰਾਤ 

ਵੁੂੰਦਾ ਵ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ੱਚ ਨਾਭ ਸਲਚ ਯੂੰ ਵ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਸਫਯਤੀ ਦਾ ਇਏ 

ਤਾਯ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਨੂੂੰ (ਇਏ ਲਾਯੀ) ਭਰ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਉਵ (ਏਦ) ਸਲਛੁੜਦਾ ਨਵੀਂ, ਉਵ ਦਾ 

ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਸਲਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸ ਬਗਉਤੀ ਜੁ ਬਗਵੰਤ ਜਾਣ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਆੁ ਛਾਣ ॥ ਧਾਵਤੁ ਰਾਖ ਇਕਤੁ 
ਘਤਰ ਆਣ ॥ ਜੀਵਤੁ ਭਰ ਹਤਰ ਨਾ ਭੁ ਵਖਾਣ ॥ ਸਾ ਬਗਉਤੀ ਉਤਭੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿ 
ਸਭਾਵ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 88} 



ਦਅਯਥ:- ਬਉਤੀ—ਸਲਲ਼ਨੂੂੰ ਦ ਅਲਤਾਯ ਸਿਲ਼ਨ ਦਾ ਬਤ ਜ ਨੱਚਣ ਏੱੁਦਣ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਆਣੀ ਬਤੀ 

ਜ਼ਾਵਯ ਏਯਦਾ ਵ। ਜੁ—ਇਵਨਾਾਂ ਦ ‘ਰਾਾਂ’ ਸਲਚੋਂ ਥ (ੰੁ) ੜ੍ਨਾ ਵ (‘ਜੁ’)। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ। 

ਧਾਲਤੁ—ਦੜਦਾ। ਸਯ—ਯ ਸਲਚ। ਆਣ—ਸਰਆਲ।  

ਅਯਥ:- ਬਉਤੀ (ੱਚਾ ਬਤ) ਉਵ ਵ ਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵ (ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਵ), ਤ ਸਤੁਯੂ 

ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ (ਬਾਲ, ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਰ  ਏ) ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਛਾਣਦਾ ਵ, (ਲਾਲ਼ਨਾ ਲਰ) ਦੜਦ 

(ਭਨ) ਨੂੂੰ ਾਾਂਬ ਯੱਐਦਾ ਵ, ਤ ਇੱਏ ਸਟਏਾਣ  ਤ ਸਰਆਉਂਦਾ ਵ, ਅਤ ਜੀਊਂਦਾ ਵਇਆ ਵੀ (ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ) 

ਭਯਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ੂੰਾਯ ਸਲਚ ਸਲਚਯਦਾ ਵਇਆ ਵੀ ਭਨ ਨੂੂੰ ਲਾਲ਼ਨਾ ਲਰੋਂ  ਤੜੀ ਯੱਐਦਾ ਵ)। ਇਵ ਸਜਵਾ 

ਬਉਤੀ (ਬਤ) ਉੱਤਭ ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਸਲਚ ਰੀਨ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਤ ਸਪਯ ਨਵੀਂ 

ਸਲੱਛੁੜਦਾ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਅੰਤਤਰ ਕਟੁ ਬਗਉਤੀ ਕਹਾ ॥ ਾਖੰਤਡ ਾਰਫਰਹਭੁ ਕਦ ਨ ਾ ॥ ਰ ਤਨੰਦਾ ਕਰ 
ਅੰਤਤਰ ਭਲੁ ਲਾ ॥ ਫਾਹਤਰ ਭਲੁ ਧਵ ਭਨ ਕੀ ਜੂਤਠ ਨ ਜਾ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਤਸਉ ਫਾਦੁ ਰਿਾ ॥ 
ਅਨਤਦਨੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜ ਬਾਇ ਰਿਾ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਨ ਿਤ ਫਹੁ ਕਰਭ ਕਭਾ ॥ ੂਰਫ ਤਲਤਖਆ 
ਸੁ ਭਟਣਾ ਨ ਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵ ਭਖੁ ਨ ਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 88} 

ਦਅਯਥ:- ਏਟੁ—ਐਟ। ਾਐੂੰਡ—ਸਲਐਾਲ ਨਾਰ। ਅੂੰਤਸਯ—ਅੂੰਦਯ, ਭਨ ਸਲਚ। ਫਾਦੁ—ਝੜਾ। 

ਅਨਸਦਨੁ—ਯਜ਼, ਦਾ। ਭਐੁ—ਭੁਏਤੀ, ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਐਟ ਯੱਐ (ਯ ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ) ਬਉਤੀ (ੱਚਾ ਬਤ) ਅਐਲਾ, ਉਵ 

(ਇ) ਐੂੰਡ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਨਵੀਂ ਸਭਰ ਏਦਾ। (ਜੀਲ) ਯਾਈ ਸਨੂੰਦਾ ਏਯ ਏ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਭਰ ਰਾਈ 

ਜਾਲ, (ਤ) ਫਾਵਯੋਂ (ਯੀਯ ਦੀ) ਭਰ (ਇਲ਼ਨਾਨ ਆਸਦਏ ਨਾਰ) ਧੋਂਦਾ ਯਵ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਭਨ ਦੀ ਜੂਠ ਦੂਯ 

ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦੀ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ੂੰਸਤ ਨਾਰ ਝੜਾ ਾਈ ਯੱਐਦਾ ਵ, (ਬਾਲ, ਸਜ ਨੂੂੰ ਤ ੂੰ ਨਵੀਂ ਬਾਉਂਦਾ) ਉਵ 

ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਸਲਚ ਯੱਤਾ ਵਇਆ ਦਾ ਦੁਐੀ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ। ਵਯੀ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਛੱਡ ਏ ਵਯ ਫਥਯ 

ਏਯਭ ਏਾਾਂਡ ਏਯਦਾ ਯਵ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਸਵਰਾਾਂ (ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਚੂੰ ਭੂੰਦ ੂੰਏਾਯ ਜ ਭਨ ਤ) ਸਰਐ  

(ਵਨ, ਤ ਜਨਭ ਜਨਭ ਸਲਚ ਬਲਾਉਂਦ ਸਪਯਦ ਵਨ) ਸਭਟ ਨਵੀਂ ਏਦ। ਵ ਨਾਨਏ! (ੱਚ ਤਾਾਂ ਇਵ ਵ ਸਏ) 

ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਤੋਂ) ਛੁਟਏਾਯਾ ਵ ਵੀ ਨਵੀਂ ਏਦਾ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਸ ਕਤੜ ਨ ਸਵਾਹੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਸ 
ਤਤਰਤਤ ਅਘਾਹੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਜਭ ਡਰੁ ਨਾਹੀ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ਹਆ ਤਿਾਲੁ 
ਹਤਰ ਸ ਸਤਤਗੁਰ ਰੀ ਾਹੀ ॥ ਤਤਨ ਥ ਥ ਭੁਖ ਉਜਲ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਧ ਜਾਹੀ ॥ ੧੪॥ 
{ੰਨਾ 88-89} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸੜ—ਏੜ, ਏੜ੍ਦ, (ਲਐ, ਉੜੀ ਨੂੰ: 1 ‘ਬਉ ਸਫਐਭ ੁ ਤਸਯ’, ਤਸਯ—ਤਯ) ਦੁਐੀ ਵੁੂੰਦ। 

ਲਾਵੀ—ਫਾਵੀ, ੁਫਵ, ਲਯ (ਨਟ:- ਇ ਦਾ ਅਯਥ ‘ੁਆਵ’ ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਵ, ਦਵਾਾਂ ਦਾ ‘ਜੜ’ ਨਵੀਂ 

ਯਰਦਾ, ਲਐ ਆਾ ਦੀ ਲਾਯ ਸਲਚ “ਤਨ ਸਲਸਚ ੁਆਵ”। ‘ਏਸੜਨ’ ਾਠ ਬੀ ਗ਼ਰਤ ਵ, ਇ ਵਾਰਤ ਸਲਚ 

ਜੜ “ਏੜਸਨ” ਵੁੂੰਦਾ)।  

ਅਯਥ:- ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਸਯਆ ਵ, ਉਵ ਸਨੱਤ ਨਲੇਂ ੂਯਜ ਦੁਐੀ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਸਜਨ੍ਾਾਂ 

ਨ  ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਧਸਯਆ ਵ ਉਵ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਲਰੋਂ) ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਯੱਜ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ, (ਇ 



ਲਾਤ), ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਤ ਦਾ ਬੀ ਡਯ ਨਵੀਂ ਵੁੂੰਦਾ। ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਬੀ ਉਵੀ ਰੱਦ ਵਨ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਵਯੀ 

ਆ ਤੱੁਠਦਾ ਵ, ਉਵ ਦਵੀਂ ਜਵਾਨੀਂ ੁਯਖ਼ਯੂ ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ, ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਵ ਸਲਚ (ਬੀ) ਲਸਡਆ ਜਾਾਂਦ 

ਵਨ।14।  

ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਜ ਤਸਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਤਨਵ ਸ ਤਸਰੁ ਦੀਜ ਡਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤੰਜਰ ਭਤਹ ਤਫਰਹਾ 
ਨਹੀ ਸ ਤੰਜਰੁ ਲ ਜਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਡਾਸਯ ਦੀਜ—ੁੱਟ ਦਈ। ਸਫਯਥਾ—ਸਆਯ ਦੀ ਸਐੱਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਸਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਲਚ ਨਾਵ ਝੁਏ, ਉਵ ਸਤਆ ਦਣ-ਜ ਵ (ਬਾਲ, ਉ ਦਾ ਏਈ ੁਣ ਨਵੀਂ)। 

ਵ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਯੀਯ ਸਲਚ ਸਆਯ ਨਵੀਂ ਉਵ ਯੀਯ ਾੜ ਸਦ (ਬਾਲ, ਉਵ ਬੀ ਸਲਅਯਥ ਵ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੁੰਢਹੁ ਬੁਲੀ ਨਾਨਕਾ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਜਨਤਭ ਭੁਈਆਸੁ ॥ ਕਸਤੂਰੀ ਕ ਬਲੜ ਗੰਦ ਡੁੰਤਭ  
ਈਆਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁੂੰਢਵ-ਭੂਰ ਤੋਂ। ਬਰੜ—ਬੁਰਾਲ ਸਲਚ। ਡੁੂੰਸਭ—ਡੂੂੰ ਟ ਸਲਚ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! ਸਜ (ਜੀਲ-ਇਤਰੀ) ਨ  (ਬ ਦ) ਭੂਰ (ਸਯਜਣਵਾਯ) ਨੂੂੰ ਸਲਾਸਯਆ ਵ, ਉਵ ਭੁੜ ਭੁੜ 

ਜੂੰਭਦੀ ਭਯਦੀ ਵ, (ਤ ਉਵ) ਏਤੂਯੀ (ਬਾਲ, ਉੱਤਭ ਦਾਯਥ) ਦ ਬੁਰਐ (ਭਾਇਆ ਦ) ੂੰਦ ਟ ਸਲਚ ਈ 

ਵਈ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਸਾ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਭਨ ਭਰ ਜ ਸਬਨਾ ਉਤਰ ਹੁਕਭੁ ਿਲਾ ॥ ਸ ਸਾ 
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜੀ ਭਨ ਭਰ ਜ ਅੰਤੀ ਅਉਸਤਰ ਲ ਛਡਾ ॥ ਸ ਸਾ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜੀ ਭਨ 
ਭਰ ਜੁ ਭਨ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਸਬ ਬੁਖ ਗਵਾ ॥ ਸ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤਆ ਵਡਬਾਗੀ ਤਤਨ ਤਨੰਦਕ 
ਦੁਸਟ ਸਤਬ ਰੀ ਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਰਾਤਧ ਸਬਨਾ ਤ ਵਡਾ ਸਤਬ ਨਾਵ ਅਗ ਆਤਣ ਤਨਵਾ 
॥੧੫॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਅੂੰਤੀ ਅਉਸਯ—ਅਖ਼ੀਯਰ  ਭਏ ਤ। ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯ ੂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਲਡਬਾੀ—ਲੱਡ ਬਾਾਾਂ 

ਲਾਸਰਆਾਂ ਨ। ਆਸਣ—ਸਰਆ ਏ। ਸਬ—ਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਭਯ ਭਨ! ਜ ਰਬੂ ਬ ਜੀਲਾਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਵੁਏਭ ਚਰਾਉਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਸਜ ਦ ਵੁਏਭ ਅੱ ਬ 

ਜੀਲ ਜੂੰਤ ਸਨਊਂਦ ਵਨ) ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਵ ਭਯ ਭਨ! ਜ ਅੂੰਤ ਭੇਂ (ਭਤ ਦ ਡਯ ਤੋਂ) 

ਛੁਡਾ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਉ ਵਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਜ ਵਯੀ ਨਾਭ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਬ ਬੱੁਐਾਾਂ ਤ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਸਭਟਾ 

ਦੇਂਦਾ ਵ, ਵ ਭਯ ਭਨ! ਉ ਦਾ ਜਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਬ ਸਨੂੰਦਏ ਤ ਦੁਯਜਨ ਉਵਨਾਾਂ ਲਡਬਾੀਆਾਂ ਦੀ 

ਚਯਨੀਂ ਆ ਰੱਦ ਵਨ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ ਇਵ ਨਾਭ ੁਜਸਆ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ 

ਸਭਯਨ ਏਯ—ਇਵ (ਾਧਨ) ਬ (ਾਧਨਾਾਂ) ਤੋਂ ਲੱਡਾ ਵ; ਨਾਭ ਦ ਅੱ ਬ ਸਰਆ ਏ (ਰਬੂ ਨ) ਸਨਲਾ ਸਦੱਤ 

ਵਨ।15।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਵਸ ਕਰ ਕੁਰੂਤ ਕੁਲਖਣੀ ਭਤਨ ਖਟ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥ ਤਰ ਕ ਬਾਣ ਨਾ ਿਲ ਹੁਕਭੁ 
ਕਰ ਗਾਵਾਤਰ ॥ ਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਿਲ ਸਤਬ ਦੁਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਤਰ ॥ ਤਲਤਖਆ ਭਤਟ ਨ ਸਕੀ ਜ 
ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਉ ਕੰਤ ਕਉ ਸਫਦ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਕਨ ਨ 



ਾਇਆ ਦਖਹੁ ਤਰਦ ਫੀਿਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਆਤਲ ਸੁਲਖਣੀ ਤਜ ਰਾਵੀ ਤਸਰਜਨਹਾਤਰ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਲਾਯਣਵਾਸਯ—ਸਨਲਾਯਨ ਜੀ (ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ)। ਏਯਤਾਸਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ੁਆਸਰਉ—

ਵਣੀ। ਯਾਲੀ—ਭਾਣੀ ਵ। ਸਯਜਨਵਾਸਯ—ਸਯਜਨਵਾਯ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਝੂਠੀ, ਭਾਨ  ਐਟੀ, ਬੜ ਰੱਛਣਾਾਂ ਲਾਰੀ ਤ ਏਯੂ ਇਤਰੀ ਆਣ  ਯੀਯ ਨੂੂੰ ਸੂੰਾਯਦੀ ਵ; (ਯ) ਤੀ 

ਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ ਨਵੀਂ ਤੁਯਦੀ, (ੋਂ) ਭੂਯਐ ਇਤਰੀ (ਤੀ ਤ) ਵੁਏਭ ਚਰਾਉਂਦੀ ਵ (ਸੱਟਾ ਇਵ ਵੁੂੰਦਾ ਵ ਸਏ 

ਦਾ ਦੁਐੀ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ)। ਜ (ਜੀਲ-ਇਤਰੀ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸਲਚ ਚੱਰਦੀ ਵ ਉਵ ਅਾਣ ਾਯ ਦੁੱਐ-ਏਰਲ਼ 

ਸਨਲਾਯ ਰੈਂਦੀ ਵ। (ਯ, ਏੁਰੱਐਣੀ ਦ ਏੀਵ ਲੱ?) (ਜੀਲਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਏਯਤਾਯ ਨ  ਧੁਯੋਂ ਜ 

(ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਐ ਜੀਲਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਤ) ਸਰਐ ਸਦੱਤਾ ਵ, ਉਵ ਸਰਸਐਆ ਵਇਆ ਰਐ ਸਭਟਾਇਆ ਨਵੀਂ ਜਾ 

ਏਦਾ। (ੁਰੱਐਣੀ) ਤਨ ਭਨ (ਵਯੀ-) ਤੀ ਨੂੂੰ ਉਂ ਦੇਂਦੀ ਵ, ਤ ਸਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਸਲਚ ਸਫਯਤੀ ਜੜਦੀ 

ਵ। ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਸਲਚਾਯ ਏਯ ਏ ਲਐ (ਬੀ) ਰਲ, ਸਏ ਨਾਭ (ਜਣ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਏ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਨਵੀਂ ਸਭਸਰਆ। ਵ 

ਨਾਨਏ! ਚੂੰ ਰੱਛਣਾਾਂ ਲਾਰੀ ਤ ੁੂੰਦਯ (ਜੀਲ-) ਇਤਰੀ ਉਵੀ ਵ, ਸਜ ਉਤ ਸਯਜਨਵਾਯ (ਤੀ) ਨ  ਸਭਵਯ 

ਏੀਤੀ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਗੁਫਾਰੁ ਹ ਤਤਸ ਦਾ ਨ ਤਦਸ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਾਰੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਅਤਗਆਨੀ 
ਭਹਾ ਦੁਖੁ ਾਇਦ ਡੁਫ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥ ਬਲਕ ਉਤਠ ਫਹੁ ਕਰਭ ਕਭਾਵਤਹ ਦੂਜ ਬਾਇ 
ਤਆਰੁ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵਤਹ ਆਣਾ ਬਉਜਲੁ ਉਤਰ ਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁ ਤਖ ਸਤਿ ਸਭਾਵਤਹ 
ਸਿੁ ਨਾਭੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ੁਫਾਯ—ੁਵਨਯਾ। ਬਰਏ—ਸਨੱਤ ਲਯ, ਵਯ ਯਜ਼। ਬਉਜਰੁ—ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰਦਯ। ਉਯ—ਸਵਯਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ-ਸਆਯ (ਸਨਯਾ) ਵਨਯਾ ਵ, ਸਜ ਦਾ ਉਯਰਾ ਤ ਾਯਰਾ ਫੂੰਨਾ ਸਦੱਦਾ ਨਵੀਂ। 

ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਭੁਐ ਭੜਨ ਲਾਰ , ਸਆਨ ਤੋਂ ਵੀਣ ਜੀਲ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਲਾਯ ਏ (ਉ ਵਨਯ ਸਲਚ) ਤ ਐਾਾਂਦ 

ਵਨ ਤ ਫੜਾ ਦੁੱਐ ਸਵੂੰਦ ਵਨ, ਸਨਤ ਨਲੇਂ ੂਯਜ (ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ) ਵਯ ਫਥਯ ਏੂੰਭ ਏਯਦ ਵਨ ਤ ਭਾਇਆ ਦ 

ਸਆਯ ਸਲਚ (ਵੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ) ਸਫਯਤੀ (ਜੁੜੀ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ)। (ਜ ਜੀਲ) ਆਣ  ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਲਾ ਏਯਦ 

ਵਨ, ਉਵ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ-ਯੂ) ੂੰਾਯ-ਭੁੂੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੂੰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਸਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ 

ਯਸਵਣ ਲਾਰ  (ਜੀਲ) ੱਚ ਨਾਭ ਨੂੂੰ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਯ ਏ ਦਾ-ਸਥਯ (ਰਬੂ) ਸਲਚ ਰੀਨ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਬਰੂਤਰ ਦੂਜਾ ਨਾਤਹ ਕਇ ॥ ਹਤਰ ਆਤ ਫਤਹ ਕਰ 
ਤਨਆਉ ਕੂਤੜਆਰ ਸਬ ਭਾਤਰ ਕਢਇ ॥ ਸਤਿਆਰਾ ਦਇ ਵਤਡਆਈ ਹਤਰ ਧਰਭ ਤਨਆਉ 
ਕੀਇ ॥ ਸਬ ਹਤਰ ਕੀ ਕਰਹੁ ਉਸਤਤਤ ਤਜਤਨ ਗਰੀਫ ਅਨਾਥ ਰਾਤਖ ਲੀਇ ॥ ਜਕਾਰੁ ਕੀ 
ਧਰਭੀਆ ਕਾ ਾੀ ਕਉ ਡੰਡੁ ਦੀਇ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਭਵੀਅਸਰ—ਭਵੀ ਤਸਰ, ਧਯਤੀ ਦ ਉਯ। ਏੂਸੜਆਯ—ਐਟ ਭਨ ਲਾਰ । ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਵਯੀ) 

ਨ। ਜਏਾਯੁ—ਲਸਡਆਈ। ਡੂੰਡੁ—ਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਜਰ ਸਲਚ ਥਰ ਸਲਚ ਸਰਥਲੀ ਉੱਤ ਵਯ ਥਾਾਂ ਸਲਆਏ ਵ, ਉ ਦਾ ਏਈ ਲ਼ਯੀਏ ਨਵੀਂ ਵ, ਰਬੂ 

ਆ ਵੀ ਫਸਵ ਏ (ਬਾਲ, ਵੁ ਨਾਰ) (ਜੀਲਾਾਂ ਦ ਚੂੰ ਭੂੰਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ) ਸਨਆਾਂ ਏਯਦਾ ਵ, ਭਨ ਦ ਐਟ ਬ 



ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਯ ਏ ਏੱਢ ਦੇਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਲਛੜ ਦੇਂਦਾ ਵ), ੱਚ ਦ ਲਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਆਦਯ 

ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ—ਵਯੀ ਨ  ਇਵ ਧਯਭ ਦਾ ਸਨਆਾਂ ਏੀਤਾ ਵ। (ਵ ਬਾਈ!) ਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ, ਸਜ 

ਨ  (ਦਾ) ਗ਼ਯੀਫਾਾਂ ਅਨਾਥਾਾਂ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏੀਤੀ ਵ, ਧਯਭੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਲਸਡਆਈ ਸਦੱਤੀ ਵ ਤ ਾੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਦੂੰਡ ਸਦੱਤਾ 

ਵ।16।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭਲੀ ਕਾਭਣੀ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਤਰ ॥ ਤਰੁ ਛਤਡਆ ਘਤਰ ਆਣਾ ਰ 
ੁਰਖ ਨਾਤਲ ਤਆਰੁ ॥ ਤਤਰਸਨਾ ਕਦ ਨ ਿੁਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰ ੂਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਕੁਰੂਤ 
ਕੁਸਹਣੀ ਰਹਤਰ ਛਡੀ ਬਤਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 89} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਭਣੀ—ਜ਼ਨਾਨੀ। ਏੁਨਾਸਯ—ਬੜੀ ਨਾਯ। ਸਯ—ਯ ਸਲਚ। ਸਤਰਨਾ—(ਏਾਭ ਦੀ) ਲਾਨਾ। 

ਏੁਯੂਸ—ਬੜ ਯੂ ਲਾਰੀ। ਬਤਾਸਯ—ਬਤਾਯ ਨ। ਯਵਸਯ ਛਡੀ—ਸਤਆ ਛੱਡੀ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ (ਜੀਲ ਉ) ਐਟੀ ਚੂੰਦਯ ਰੱਛਣਾਾਂ ਲਾਰੀ ਤ ਭਰੀ ਇਤਰੀ (ਲਾਾਂ) ਵ (ਸਜ ਨ) ਯ 

ਸਲਚ (ਲੱਦਾ) ਆਣਾ ਐਭ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ ਵ ਤ ਯਾ ਆਦਭੀ ਨਾਰ ਸਆਯ (ਾਇਆ ਵਇਆ ਵ)। ਉ 

ਦੀ ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਏਦ ਨਵੀਂ ਸਭਟਦੀ ਤ (ਸਤਰਲ਼ਨਾ ਸਲਚ) ੜਦੀ ਵਈ ਸਲਰਏਦੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਭਨਭੁਐ ਜੀਲ) 

ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਬੜ ਯੂ ਲਾਰੀ ਤ ਏੁਵਣੀ ਇਤਰੀ ਲਾਾਂ ਵ ਤ ਐਭ ਲਰੋਂ  (ਬੀ) ਦੁਯਏਾਯੀ ਵਈ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਫਤਦ ਰਤੀ ਸਹਾਗਣੀ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਬਾਇ ਤਆਤਰ ॥ ਸਦਾ ਰਾਵ ਤਰੁ ਆਣਾ ਸਿ 
ਰਤਭ ਤਆਤਰ ॥ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਉ ਸੁੰਦਰੀ ਸਬਾਵੰਤੀ ਨਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਸਹਾਗਣੀ ਭਲੀ 
ਭਲਣਹਾਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਇ—ਸਆਯ ਸਲਚ। ੁਆਸਰ—ਵਣ  ਯੂ ਲਾਰੀ {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ੁਆਸਰ’ ਦਾ ਅਯਥ ਵ 

‘ਵਣ  ਯੂ ਲਾਰਾ’। ਦਵਾਾਂ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ ਲਾਰਾ ਵ}। ਭਰਣਵਾਸਯ—ਭਰਣਵਾਯ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਜੀਊਂਦ ਐਭ ਲਾਰੀ (ੁਯਭੁਐ ਜੀਲ-) ਇਤਰੀ (ਉਵ ਵ ਜ) ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਸਤੁਯੂ ਦ 

ਰਭ-ਸਆਯ ਸਲਚ ਦਾ ਆਣ  ਵਯੀ-ਐਭ (ਦੀ ਮਾਦ) ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਭਾਣਦੀ ਵ। ਉਵ ੁੂੰਦਯ ਨਾਯੀ ਫਵੁਤ 

ਵਣ  ਯੂ ਲਾਰੀ ਤ ਬਾ ਲਾਰੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਸਲਚ (ਜੁੜੀ ਵਣ ਏਯਏ) (ੁਯਭੁਐ) ਵਾਣ ਨੂੂੰ 

ਭਰਣਵਾਯ ਵਯੀ ਨ  (ਆਣ  ਸਲਚ) ਸਭਰਾ ਸਰਆ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਤਰੀ ਸਬ ਕਰਤਹ ਉਸਤਤਤ ਤਜਤਨ ਪਾਥ ਕਾਤਢਆ ॥ ਹਤਰ ਤੁਧਨ ਕਰਤਹ ਸਬ 
ਨਭਸਕਾਰੁ ਤਜਤਨ ਾ ਤ ਰਾਤਖਆ ॥ ਹਤਰ ਤਨਭਾਤਣਆ ਤੂੰ ਭਾਣੁ ਹਤਰ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਤਢਆ ॥ 
ਹਤਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਭਾਤਰ ਤਨਵਾ ਭਨਭੁਖ ਭੂੜ ਸਾਤਧਆ ॥ ਹਤਰ ਬਗਤਾ ਦਇ ਵਤਡਆਈ ਗਰੀਫ 
ਅਨਾਤਥਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਾਸਧਆ—ਸੱਧ ਯਾਵ ਤ ਾਾਂਦਾ ਵ। ਅਨਾਥ—ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਵਯ ਵਾਯਾ ਨਵੀਂ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਰਬੂ! ਬ ਜੀਲ ਤਯੀ (ਵੀ) ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦ ਵਨ, ਸਜ ਤੂੂੰ (ਉਵਨਾਾਂ ਭਾਇਆ ਸਲਚ) ਪਸਆਾਂ 

ਨੂੂੰ ਏੱਸਢਆ ਵ। ਵ ਵਯੀ! ਬ ਜੀਲ ਤਯ ਅੱ ਸਯ ਨਲਾਾਂਦ ਵਨ, ਸਜ ਤੂੂੰ (ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਾਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਵ। 

ਵ ਵਯੀ! ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਏਤ ਆਦਯ ਨਵੀਂ ਸਭਰਦਾ, ਤੂੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਫਣਦਾ ਵੈਂ। ਵ ਵਯੀ! ਤੂੂੰ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਏ 

ਡਾਢਾ ਵੈਂ। (ਵ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਅਵੂੰਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਯ ਏ (ਬਾਲ, ਸਫਤਾ ਸਲਚ ਾ ਏ) ਸਨਲਾਉਂਦਾ ਵ, ਤ ਭੂਯਐ 

ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੱਧ ਯਾਵ ਾਾਂਦਾ ਵ ਰਬੂ ਯੀਫ ਤ ਅਨਾਥ ਬਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਦਯ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ।17।  



ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਿਲ ਤਤਸੁ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹਇ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਉਤਭੁ 
ਭਤਨ ਵਸ ਭਤਟ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਜਸੁ ਆਣੀ ਤਤਸੁ ਕਰਤਭ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤ ਵਤਸ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੂਝ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਣ—ਵੁਏਭ ਸਲਚ। ਲਸਡਆਈ—ਆਦਯ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਲਚ। ਏਯਸਭ—ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਤੁਯੂ ਦ ਬਾਣ  ਸਲਚ ਜੀਲਨ ਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਦਾ (ਵਯੀ ਦੀ ਦਯਾਵ ਸਲਚ) ਫੜਾ 

ਆਦਯ ਵੁੂੰਦਾ ਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਉੱਤਭ ਨਾਭ ਉ ਦ ਭਨ ਸਲਚ ਯ ਏਯਦਾ ਵ (ਸਟਏਦਾ ਵ), ਤ ਏਈ (ਭਾਇਏ 

ਦਾਯਥ ਉੱਤਭ ‘ਨਾਭ’ ਦ ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚੋਂ) ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। (ਯ ਨਾਭ-ਰਾਤੀ ਦਾ 

ਏਾਯਨ, ਬਾਲ, ਬਾਣਾ ਭੂੰਨਣ ਦਾ ਉੱਦਭ, ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ  ਲੱ ਸਲਚ ਨਵੀਂ), ਏਈ ੁਯਭੁਐ ਜੀਊੜਾ ਭਝਦਾ 

ਵ, ਸਏ ਸਜ ਤ (ਵਯੀ ਆ) ਆਣੀ ਸਭਵਯ ਏਯ, ਉ ਨੂੂੰ ਉ ਸਭਵਯ ਦਏਾ (ਉੱਤਭ ਨਾਭ) ਰਾਤ ਵੁੂੰਦਾ ਵ, 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਵ ਨਾਨਏ! ਏਾਯਣ ਸਯਜਨਵਾਯ ਦ ਲੱ ਸਲਚ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਜਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥ ਭਾਇਆ ਫੰਦੀ ਖਸਭ 
ਕੀ ਤਤਨ ਅਗ ਕਭਾਵ ਕਾਰ ॥ ੂਰ ੂਰਾ ਕਤਰ ਛਤਡਆ ਹੁਕਤਭ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ  
ਤਜਤਨ ਫੁਤਝਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਤਨ ਭਾਰ ਜਭ ਜੰਦਾਰੁ 
॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨੀ ਅਰਾਤਧਆ ਤਤਨੀ ਤਤਰਆ ਬਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਸਤਬ ਅਉਗਣ ਗੁਣੀ 
ਤਭਟਾਇਆ ਗੁਰੁ ਆ ਫਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਸਦਨੁ—ਵਯ ਯਜ਼। ਸਰਲ ਤਾਯ—ਇਏ-ਯ। ਫੂੰਦੀ—ਦਾੀ। ੂਯ—ੂਯ (ੁਯ)ੂ ਨ। ਵੁਏਸਭ 

ਲਾਯਣਵਾਯ—ਲਾਯਣਵਾਯ ਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ। ਭਐ—ਭਾਇਆ ਦ ਫੂੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। ਜੂੰਦਾਯ—ੁਜੂੰਦਾਰ, 

ਜ਼ਾਰਭ, ਡਾਢਾ। ੁਣੀ—ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ। ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਵਯ ਯਜ਼ ਇਏ-ਯ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏੀਤਾ ਵ, ਐਭ ਰਬੂ ਦੀ ਦਾੀ 

ਭਾਇਆ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੱ ਏਾਯ ਏਭਾਾਂਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਉਵ ਫੂੰਦ ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਛ ਨਵੀਂ ਸਪਯਦ, ਭਾਇਆ ਉਵਨਾਾਂ 

ਦੀ ਲਏ ਫਣਦੀ ਵ), (ਸਏਉਂਸਏ) ਲਾਯਣਲਾਰ  (ਰਬੂ) ਦ ਵੁਏਭ ਸਲਚ ੂਯ (ੁਯ)ੂ ਨ  ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂਯਨ ਏਯ 

ਸਦੱਤਾ ਵ (ਤ ਉਵ ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਛ ਡਰਦ ਨਵੀਂ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਸਜ ਨ  (ਇਵ ਬਤ) ਭਝ 

ਸਰਆ ਵ, ਉ ਨ  ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯ ਰੱਬ ਸਰਆ ਵ। ਭਨਭੁਐ ਫੂੰਦ (ਰਬੂ ਦਾ) ਵੁਏਭ ਨਵੀਂ ਛਾਣਦ, (ਇ 

ਏਯਏ) ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਾਰਭ ਜਭ ਦੂੰਡ ਦੇਂਦਾ ਵ। ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਭਯਨ ਏੀਤਾ, ਉਵ ੂੰਾਯ-

ਾਯ ਨੂੂੰ ਤਯ  ਵਨ, (ਸਏਉਂਸਏ ਸਤੁਯੂ ਨ) ੁਣਾਾਂ ਦੁਆਯਾ (ਬਾਲ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ੁਣ ਯਟ 

ਏਯ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦ) ਾਯ ਅਉੁਣ ਸਭਟਾ ਸਦੱਤ ਵਨ। ੁਯ ੂਫੜਾ ਫਖ਼ਸਲ਼ੂੰਦ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਾ ਰਤੀਤਤ ਹਤਰ ਸਬ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥ ਹਤਰ ਜਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕਈ ਜਾਣੁ 
ਹਤਰ ਧਰਭੁ ਫੀਿਾਰਦਾ ॥ ਕਾੜਾ ਅੰਦਸਾ ਤਕਉ ਕੀਜ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਤਭ ਭਾਰਦਾ ॥ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ 
ਸਿੁ ਤਨਆਉ ਾੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ ॥ ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਬਗਤਹੁ ਕਰ ਜਤੜ ਹਤਰ ਬਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 90} 



ਦਅਯਥ:- ਯਤੀਸਤ—ਬਯਾ। ਜਲਡੁ—ਜਡਾ, ਫਯਾਫਯ ਦਾ। ਜਾਣੁ—ਜਾਣੂ, ਜਾਣਨ ਲਾਰਾ। ਧਯਭੁ—ਸਨਆਾਂ 

ਦੀ ੱਰ। ਏਾੜਾ—ਝਯਾ, ਸਏਯ। ਅੂੰਦਾ—ਡਯ। ਅਧਯਸਭ—ਅਸਨਆਉਂ ਨਾਰ। ਚਾ—ਦਾ-ਸਥਯ, ਅਟੱਰ, 

ਅਬੱੁਰ। ਏਯ ਜਸੜ—ਵੱਥ ਜੜ ਏ, ਸਨਭਰਤਾ ਨਾਰ ਸਨਯਭਾਣ ਵ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਉੱਤ (ਇਵ) ਬਯਾ ਵ ਸਏ ਰਬੂ ਅੂੰਤਯਜਾਭੀ ਵ, ਉ ਦ ਫਯਾਫਯ ਵਯ ਏਈ 

(ਸਵਯਸਦਆਾਂ ਦਾ) ਜਾਣੂ ਨਵੀਂ, (ਤ ਇ ਏਯਏ) ਰਬੂ ਸਨਆਾਂ ਦੀ ਸਲਚਾਯ ਏਯਦਾ ਵ। ਜ (ਇਵ ਬਯਾ ਵਲ ਸਏ) 

ਰਬੂ ਅਸਨਆਊਂ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਭਾਯਦਾ, ਤਾਾਂ ਏਈ ਸਏਯ ਡਯ ਨਵੀਂ ਯਸਵੂੰਦਾ। ਰਬੂ ਆ ਅਬੱੁਰ ਵ ਤ ਉ ਦਾ 

ਸਨਆਾਂ ਬੀ ਅਬੱੁਰ ਵ, (ਇ ‘ਭਾਯ’ ਦਾ ਦਏਾ ਵੀ) ਾੀ ਭਨੱੁਐ (ਾਾਾਂ ਲਰੋਂ) ਵਾਯਦਾ ਵ। ਵ ਬਤ ਜਨ ! 

ਸਨਯਭਾਣ ਵ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ, ਰਬੂ ਆਣ  ਬਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਵ।18।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਆਣ ਰੀਤਭ ਤਭਤਲ ਰਹਾ ਅੰਤਤਰ ਰਖਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸ ਰਬ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਗੁਰ ਕ ਹਤਤ ਤਆਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਨਦਤਰ ਕਰ ਤਤਸੁ ਭਤਲ ਲ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਉਸਯ—ਸਵਯਦ ਸਲਚ। ਾਰਾਵੀ—ਭੈਂ ਸਸਤ ਏਯਾਾਂ। ੁਯ ਏ ਵਸਤ—ੁਯ ੂਦ (ਦਾ ਏੀਤ) ਸਆਯ 

ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ੁਵਾਸਣ—ਜੀਊਂਦ ਐਭ ਲਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨ ਤਾਾਂਦਾ ਵ ਸਏ) ਆਣ  ਸਆਯ ਨੂੂੰ (ਦਾ) ਸਭਰੀ ਯਵਾਾਂ, ਅੂੰਦਯ ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਯ ਯੱਐਾਾਂ ਅਤ 

ਸਤੁਯੂ ਦ ਰਾ ਰਭ ਸਲਚ ਦਾ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦੀ ਯਵਾਾਂ। (ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਲਰ 

(ਉਵ ਸਆਯਾ ਸਆਯ ਨਾਰ) ਤੱਏਦਾ ਵ, ਉ ਨੂੂੰ (ਵੀ ਆਣ  ਨਾਰ) ਭਰਦਾ ਵ, ਤ ਉਵ ਇਤਰੀ ਜੀਊਂਦ 

ਾਾਂਈ ਲਾਰੀ (ਅਐਲਾਉਂਦੀ ਵ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਵਾ ਤ ਹਤਰ ਾਈ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ ਬ 
ਤਧਆਇਆ ਨਾਭੁ ਹਰ ॥ ਹਉਭ ਭਾਤਰ ਤਭਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ  ਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ 
ਸਭਾਇਅਨੁ ਹਤਰ ਆਣੀ ਤਿਾ ਕਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 90} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਰਾਇਅਨੁ—ਸਭਰਾ ਵਨ ਉ ਰਬੂ ਨ। ਸਵਜ—ਅਡਰਤਾ ਸਲਚ। ਭਾਇਅਨੁ—ਰੀਨ ਏੀਤ 

ਵਨ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਸਿਾ ਏਯ—ਸਿਾ ਏਯ ਏ। ਏਯ—ਏਸਯ, ਏਸਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਸਜ (ਜੀਲ) ਤ ਸਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ, ਉਵ (ਜੀਲ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯ ਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ 

ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਵ। ਵਯੀ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ ਏ ਜੀਲ ਭਨੱੁਐ (-ੁਬਾਲ) ਤੋਂ ਦਲਤਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਵਉਭ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਉ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਨਾਰ ਸਭਰਾਇਆ ਵ, ਉਵ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ 

ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਸਭਵਯ ਏਯ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਸਲਚ ਸਟਏਾ ਸਦੱਤਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਆਣੀ ਬਗਤਤ ਕਰਾਇ ਵਤਡਆਈ ਵਖਾਲੀਅਨੁ ॥ ਆਣੀ ਆਤ ਕਰ 
ਰਤੀਤਤ ਆ ਸਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥ ਹਤਰ ਬਗਤਾ ਨ ਦਇ ਅਨੰਦੁ ਤਥਰੁ ਘਰੀ ਫਹਾਤਲਅਨੁ ॥ 
ਾੀਆ ਨ ਨ ਦਈ ਤਥਰੁ ਰਹਤਣ ਿੁਤਣ ਨਰਕ ਘਤਰ ਿਾਤਲਅਨੁ ॥ ਹਤਰ ਬਗਤਾ ਨ ਦਇ ਤਆਰੁ 
ਕਤਰ ਅੰਗੁ ਤਨਸਤਾਤਰਅਨੁ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 91} 



ਦਅਯਥ:- ਲਐਾਰੀਅਨੁ—ਸਲਐਾਰੀ ਵ ਉ ਨ। ਾਰੀਅਨੁ—ਾਰ ਏਯਾਈ ਵ ਉ ਨ। ਫਵਾਰੀਅਨੁ—

ਫਵਾਰ  ਵਨ ਉ ਨ। ਚਾਸਰਅਨੁ—ਚਰਾ ਵਨ ਉ ਨ। ਸਨਤਾਸਯਅਨੁ—ਾਯ ਉਤਾਯ ਵਨ ਉ ਨ। {ਲਐ, 

‘ੁਯਫਾਣੀ ਸਲਆਏਯਣ’} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨ  (ਬਤਾਾਂ ਜਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਆ ਵੀ ਆਣੀ ਬਤੀ ਏਯਾ ਏ (ਬਤੀ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਆਣੀ) ਲਸਡਆਈ ਸਲਐਾਰੀ ਵ। ਰਬੂ (ਬਤਾਾਂ ਦ ਸਵਯਦ ਸਲਚ) ਆਣਾ ਬਯਾ ਆ (ਉਤੂੰਨ) ਏਯਦਾ ਵ 

ਤ ਉਵਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਲਾ ਉ ਨ  ਏਯਾਈ ਵ। (ਬਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਬਜਨ ਦਾ) ਅਨੂੰਦ (ਬੀ) ਆ ਵੀ 

ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ (ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਅਡਰ ਸਟਏਾ ਯੱਸਐਆ ਵ। (ਯ) ਾੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਅਡਰ-ਸਚੱਤ 

ਨਵੀਂ ਯਸਵਣ ਦੇਂਦਾ, ਚੁਣ ਏ (ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਯ ਨਯਏ ਸਲਚ ਾ ਸਦੱਤਾ ਵ। ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਆਯ ਏਯਦਾ ਵ, 

(ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ) ੱਐ ਏਯ ਏ ਉ ਨ  ਆ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਸਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾਇਆ ਵ।19।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕੁਫੁਤਧ ਡੂਭਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਤਣ ਰ ਤਨੰਦਾ ਘਟ ਿੂਹੜੀ ਭੁਠੀ ਿਤਧ ਿੰਡਾਤਲ 
॥ ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾਂ ਿਾ ਰ ਫਠੀਆ ਨਾਤਲ ॥ ਸਿੁ ਸੰਜਭੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ 
ਜਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗ ਊਤਭ ਸਈ ਤਜ ਾਾਂ ੰਤਦ ਨ ਦਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 91} 

ਅਯਥ:- ਬੜੀ ਭਤ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੂੰਦਯ ਦੀ) ਸਭਯਾਣ ਵ, ਫ-ਤਯੀ ਏਾਇਣ ਵ, ਯਾਈ ਸਨੂੰਸਦਆ ਅੂੰਦਯ ਦੀ 

ਚੂਵੜੀ ਵ, ਤ ਿਧ ਚੂੰਡਾਰਣੀ (ਵ ਸਜ) ਨ  (ਜੀਲ ਦ ਲ਼ਾਾਂਤ ੁਬਾਉ ਨੂੂੰ) ਠੱ ਯੱਸਐਆ ਵ। ਜ ਇਵ ਚਾਯ ਅੂੰਦਯ 

ਵੀ ਫਠੀਆਾਂ ਵਣ, ਤਾਾਂ (ਫਾਵਯ ਚੌਂਏਾ ੁੱਚਾ ਯੱਐਣ ਰਈ) ਰਏੀਯਾਾਂ ਏੱਢਣ ਦਾ ਏੀਵ ਰਾਬ? ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ 

‘ੱਚ’ ਨੂੂੰ (ਚੌਂਏਾ ੁੱਚਾ ਏਯਨ ਦੀ) ਜੁਸਤ ਫਣਾਾਂਦ ਵਨ, ਉੱਚ ਆਚਯਨ ਨੂੂੰ (ਚੌਂਏ ਦੀਆਾਂ) ਰਏੀਯਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦ ਵਨ, 

ਜ ਨਾਭ ਜਦ ਵਨ ਤ ਇ ਨੂੂੰ (ਤੀਯਥ) ਇਲ਼ਨਾਨ ਭਝਦ ਵਨ, ਜ ਵਯਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਾਾਾਂ ਲਾਰੀ ਸੱਸਐਆ ਨਵੀਂ 

ਦੇਂਦ, ਉਵ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਸਲਚ ਚੂੰ ਸਣ  ਜਾਾਂਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਕਆ ਹੰਸੁ ਤਕਆ ਫਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ 
ਕਰਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 91} 

ਅਯਥ:- ਸਜ ਲੱਰ (ਰਬੂ) ਸਆਯ ਨਾਰ ਤੱਏ ਉ ਦਾ ਫੁਰਾ (-ਨ, ਬਾਲ, ਐੂੰਡ ਦੂਯ ਵਣਾ) ਏੀਵ ਐਾ ਵ 

ਤ ਉ ਦਾ ਵੂੰ (ਬਾਲ, ਉੱਜਰ-ਭਸਤ ਫਣਨਾ ਏੀਵ (ਭੁਲ਼ਸਏਰ ਵ)? ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਚਾਵ (ਤਾਾਂ ਉਵ ਫਾਵਯੋਂ 

ਚੂੰ ਸਦੱਣ ਲਾਰ  ਨੂੂੰ ਤਾਾਂ ਸਏਤ ਸਯਵਾ) ਏਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ (ਬਾਲ, ਅੂੰਦਯੋਂ ੂੰਦ ਆਚਯਨ ਲਾਰ  ਨੂੂੰ ਬੀ ਉੱਜਰ-ਫੁਸਧ) ਵੂੰ 

ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕੀਤਾ ਲੜੀ ਕੰਭੁ ਸੁ ਹਤਰ ਤਹ ਆਖੀ ॥ ਕਾਰਜੁ ਦਇ ਸਵਾਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੁ 
ਸਾਖੀ ॥ ਸੰਤਾ ਸੰਤਗ ਤਨਧਾਨੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਿਾਖੀ ॥ ਬ ਬੰਜਨ ਤਭਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਰਬੁ ਲਾਖੀ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 91} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤੁਯ ਾਐੀ—ੁਯ ੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ੂੰਸ—ੂੰਸਤ ਸਲਚ। ਸਨਧਾਨੁ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 

ਸਭਵਯਲਾਨ—ਵ ਸਭਵਯਲਾਨ! ੁਣ ਾਇ—ੁਣ ਾ ਏ। ਰਾਐੀ—ਭਝ ਰਈਦਾ ਵ। ਚੁ—ਦਾ-ਸਥਯ 

ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਜਵੜਾ ਏੂੰਭ ਤੜ ਚਾੜ੍ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਲ, ਉਦੀ (ੂਯਨਤਾ ਰਈ) ਰਬੂ ਏਰ ਫਨਤੀ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ 

ਵ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਏਾਯਜ ਲਾਯ ਦੇਂਦਾ ਵ। ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਸਤ 

ਸਲਚ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਭਰਦਾ ਵ, ਤ ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਚੱਐ ਏੀਦਾ ਵ। ( ਇਵ ਫਨਤੀ 



ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਸਏ) ਵ ਡਯ ਨਾ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਤ ਦਇਆ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਵਯੀ! ਦਾ ਦੀ ਰਾਜ ਯੱਐ ਰ। ਵ 

ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯ੍੍ਾਾਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਵ ਏੀਸਤਆਾਂ ਅਰੱਐ ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈਦੀ ਵ। 20।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਕਾ ਸਬਸ ਦਇ ਅਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਵੀ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨ ਕਉ ਤਜਤਨ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਨਾ ਕ ਭੁਖ 
ਸਦ ਉਜਲ ਨਾ ਨ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਕਰ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 91} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਸਜੂੰਦ। ਸੂੰਡੁ—ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਵਯੀ ਬ ਜੀਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਧਯਲਾ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਇਵ ਸਜੂੰਦ ਤ ਯੀਯ ਬ ਏੁਝ ਉ ਦਾ (ਸਦੱਤਾ ਵਇਆ) ਵ। 

ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਸਵ ਏ () ਦਾਤਾਯ ਦੀ ਸਨੱਤ ਲਾ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਦਏ ਵਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਤੋਂ, 

ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਨਯੂੰਏਾਯ ਵਯੀ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏੀਤਾ ਵ। ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭੂੂੰਵ ਦਾ ਸਐੜ (ਯਸਵੂੰਦ ਵਨ) ਤ ਾਯਾ ੂੰਾਯ 

ਉਵਨਾਾਂ ਅੱ ਸਯ ਸਨਲਾਉਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤਭਤਲ ਉਲਟੀ ਬਈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਖਰਤਿਉ ਖਾਉ ॥ ਅਠਾਰਹ ਤਸਧੀ ਤਛ 
ਲਗੀਆ ਤਪਰਤਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਸ ਤਨਜ ਥਾਇ ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦ ਉਨਭਤਨ ਹਤਰ ਤਲਵ 
ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਬਗਤਤ ਤਤਨਾ ਕ ਭਤਨ ਵਸ ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਾਇ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 91} 

ਦਅਯਥ:- ਨਉਸਨਸਧ—ੁਯਾਤਨ ੂੰਸਿਤ ੁਤਏਾਾਂ ਸਲਚ ਧਨ ਦਾ ਦਲਤਾ ਏੁਫਯ ਨੂੂੰ ਭੂੰਸਨਆ ਸਆ ਵ। ਉ 

ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ ਏਰਾਲ਼ ਯਫਤ ਦੱਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਉ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਸਨਆਾਂ ਦੀ ਸਣਤੀ 9 ਵ, ਜ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੱੀ 

ਈ ਵ: 

mhwpªÓc pªÓc _zKo mkrkÁCpO [[ 

mukuNd kuNd nIlwÓc KvLÓc inDXo nv[[ 

ਭਵਾ ਦਭ, ਦਭ, ਲ਼ੂੰਐ, ਭਏਯ, ਏੱਛ, ਭੁਏੁੂੰਦ, ਏੁੂੰਦ, ਨੀਰ, ਐਯਲ। ਅਨਵਦ—ਇਏ-ਯ। ਧੁਨੀ—ੁਯ, 

ਸਭਯਨ ਦੀ ਯ। ਅਨਵਦ ਧੁਨੀ ਲਜਦ—(ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ) ਇਏ-ਯ ਸਟਏ ਯਸਵਣ ਲਾਰੀ ੁਯ ਲਾਰ  ਲਾਜ 

ਲੱਜਦ ਵਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ੁਯ ੂਸਭਰ , ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ੁਯਸਤ ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ  ਵਟ ਜਾਾਂਦੀ ਵ ( ਭਨੱੁਐ ਨੂੂੰ) ਐਾਣ-ਐਯਚਣ 

ਰਈ, ਭਾਨ , ਜਤ ਦੀ ਾਯੀ ਵੀ ਭਾਇਆ ਸਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਵ; ਅਠਾਯਾਾਂ (ਵੀ) ਸੱਧੀਆਾਂ (ਬਾਲ, ਆਤਭਏ 

ਲ਼ਏਤੀਆਾਂ) ਉ ਦ ਸੱਛ ਰੱੀਆਾਂ ਸਪਯਦੀਆਾਂ ਵਨ (ਯ ਉਵ ਯਲਾਵ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ ਤ) ਆਣ  ਸਵਯਦ ਸਲਚ 

ਅਡਰ ਯਸਵੂੰਦਾ ਵ। ਵਜ ੁਬਾਇ ਇਏ-ਯ ਉ ਦ ਅੂੰਦਯ ਸਭਯਨ ਦੀ ਯ ਚਰਦੀ ਯਸਵੂੰਦੀ ਵ ਤ ਸਆਯ ਦੀ 

ਤਾਾਂ ਸਲਚ ਉਵ ਵਯੀ ਨਾਰ ਸਫਯਤੀ ਜੜੀ ਯੱਐਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਯੀ ਦੀ (ਇਵ ਸਜਵੀ) ਬਤੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦ 

ਸਵਯਦ ਸਲਚ ਲੱਦੀ ਵ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭਤਏ ਤ (ਸਛਰ  ਬਤੀ ਬਾਲ ਲਾਰ  ਏੀਤ ਏੂੰਭਾਾਂ ਦ ੂੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) 

ਧੁਯ ਤੋਂ (ਬਤੀ ਲਾਰ  ੂੰਏਾਯ) ਸਰਐ  ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਤਰ ਰਬ ਖਸਭ ਕਾ ਹਤਰ ਕ ਦਤਰ ਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਅੰਦਤਰ ਸੁਣੀ ੂਕਾਰ 
ਢਾਢੀ ਭੁਤਖ ਲਾਇਆ ॥ ਹਤਰ ੁਤਛਆ ਢਾਢੀ ਸਤਦ ਕ ਤਕਤੁ ਅਰਤਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥ ਤਨਤ ਦਵਹੁ 



ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਰਬ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਦਾਤ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਾਇਆ ਨਾਨਕੁ 
ਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 91} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਰਬੂ ਐਭ ਦਾ ਢਾਢੀ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਅੱਸੜਆ, ਰਬੂ ਦ ਦਯਫਾਯ ਸਲਚ ਭਯੀ ਢਾਢੀ ਦੀ ੁਏਾਯ 

ੁਣੀ ਈ ਤ ਭਨੂੂੰ ਦਯਨ ਯਾਤ ਵਇਆ। ਭਨੂੂੰ ਢਾਢੀ ਨੂੂੰ ਵਯੀ ੱਦ ਏ, ੁੱਸਛਆ, ਵ ਢਾਢੀ! ਤੂੂੰ ਸਏ ਏੂੰਭ 

ਆਇਆ ਵੈਂ? (ਭੈਂ ਫਨਤੀ ਏੀਤੀ) ‘ਵ ਦਇਆਰ ਰਬੂ! ਦਾ (ਇਵੀ ਦਾਨ ਫਖ਼ਲ਼ ਸਏ) ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ 

ਏਯਾਾਂ। ’ (ਫਨਤੀ ੁਣ ਏ) ਦਾਤਾਯ ਵਯੀ ਨ  ਆਣਾ ਨਾਭ ਭਥੋਂ ਜਾਇਆ ਅਤ ਭਨੂੂੰ ਨਾਨਏ ਨੂੂੰ ਲਸਡਆਈ (ਬੀ) 

ਸਦੱਤੀ। 21।1। ੁਧੁ।  

 


