
ੁਐਭਨੀ ਦੀ ਬਾਵ-ਰੋੀ 
(1) ਅਏਾਰ-ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯਨ ਸਯ ਾਯ ਧਾਯਸਭਏ ਏੰਭਾਂ ਨਾਰੋਂ ਰਸ਼ਟ ਸ। 
(ਅਟਦੀਆਂ ਨੰ: 1, 2, 3)।  

(2) ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਪ ਜੀਵ ਉਤ ਯੱਫ ਵਰੋਂ ਸੀ ਭਸਯ ਸਵ ਤਾਂ ਸੀ ਇ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸਤ 
ਸਭਰਦੀ ਸ; ਸਏਉਂਸਏ ਭਾਇਆ ਦ ਏਈ ਏਤਏ ਇ ਨੰੂ ਭੋਂਸਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। (ਅ: 4, 5, 6)।  

(3) ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸੰੁਦੀ ਸ ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ „ਨਾਭ‟ ਦੀ 
ਫਯਏਸਤ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਸ ੁਯਭੁਐ ਉੱਚੀ ਏਯਣੀ ਵਾਰ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਾਧੂ ਏਸ , 
ਚਾਸ ਫਰਸਭ ਸਆਨੀ, ਚਾਸ ਏਈ ਸਯ ਨਾਭ ਯੱਐ ਰਵ, ਯ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਆਤਭਾ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ 
ਦ ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਸ। (ਅ: 7, 8, 9)।  

(4) ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਉਤਸਤ ਜਤ ਦ ਾਯ ਸੀ ਜੀਵ ਏਯ ਯਸ ਸਨ , ਉਸ ਸਯ ਥਾਂ 
ਸਵਆਏ ਸ, ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ ਉ ਾੋਂ ੱਸਤਆ ਸਭਰਦੀ ਸ। (ਅ: 10, 11)।  

(5) ਰਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ ਵਡਬਾੀ ਨੇ ਆਣ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਸਯ ਬੀ ਸੈਆਰ 
ਯੱਐਣਾ ਸ ਸਏ (ੳ) ੁਬਾਉ ਯੀਫੀ ਵਾਰਾ ਯਸ , (ਅ: 12); (ਅ) ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸ , 
(ਅ: 13); (ੲ) ਇਏ ਅਏਾਰ -ੁਯਐ ਤ ਟਏ ਯੱਐ , ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਰੋਾਂ ਜਾਣਨ ਤ ੂਯਨ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ ਸ। (ਅ: 14, 15)।  

(6) ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਏਾ ਸ ? ਬ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਸਨਯਰ ਸ (ਅ: 

16)। ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਅ: 17)। ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਣ ਸਆਂ ਉ ਰਬੂ ਦਾ 
ਯਏਾਸ਼ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸੁੰ ਦਾ ਸ (ਅ: 18)।  

(7) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਇਏ ਾ ਧਨ ਸ ਜ ਦਾ ਭਨੱੁਐ ਦ ਨਾਰ ਸਨਬਦਾ ਸ (ਅ: 19); ਰਬੂ ਦ 
ਦਯ ਉਤ ਅਯਜਈ ਏੀਸਤਆਂ ਇ ਧਨ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ (ਅ: 20)।  

(8) ਸਨਯੁਣ-ਯੂ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ ਜਤ -ਯੂ ਆਣਾ ਯੁਣ ਯੂ ਫਣਾਇਆ ਸ ਤ ਸਯ 
ਥਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਸਵਆਏ ਸ , ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ (ਅ: 21, 22)। ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸਤੁਯੂ ਦਾ 
ਸਆਨ-ਯੂ ੁਯਭਾ ਸਭਰਦਾ ਸ , ਤਦੋਂ ਸੀ ਇ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਇਸ ਚਾਨਣ ਸੰੁਦਾ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਸਯ 



ਥਾਂ ਸ (ਅ: 23)। 

(9) ਰਬੂ ਾਯ ੁਣਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਸਯਆਂ ਫਅੰਤ ੁਣ ਸਾਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , 

ਇ ਵਾਤ „ਨਾਭ‟ ੁਐਾਂ ਦੀ ਭਣੀ (ੁਐਭਨੀ) ਸ।  

ਗਉੜੀ ਸੁਖਭਨੀ ਭਃ ੫ ॥ 

ਇ ਫਾਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ „ੁਐਭਨੀ‟ ਅਤ ਇਸ ਉੋੀ ਯਾ ਸਵਚ ਦਯਜ ਸ। ਇ ਦ ਉਚਾਯਨ 
ਵਾਰ ੁਯੂ ਅਯਜਨੁ ਾਸਸਫ ਜੀ ਸਨ।  

ਸਲਕੁ ॥ ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਆਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ ਜੁਗਾਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਨਭਹ ॥ ਸਰੀ ਗੁਰਦਵ ਨਭਹ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਨਭਸ—ਨਭਏਾਯ। ੁਯ —(ਬ ਤੋਂ ) ਵੱਡ ਨੰੂ। ਆਸਦ —(ਬ ਦਾ ) ਭੁੱ ਢ। 
ਜੁਾਸਦ—(ਜ) ਜੱੁਾਂ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸ। ਸਤੁਯ —ਸਤੁਯੂ ਨੰੂ। ਰੀ ੁਯਦਵ —ਰੀ ੁਯੂ ਜੀ 
ਨੰੂ।1।  

ਨ ਟ:- ਰੌ „ਨਭਸ‟ ੰਰਦਾਨ ਏਾਯਏ ਨਾਰ ਵਯਸਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ; „ੁਯ‟ ੰਰਦਾਨ ਏਾਯਏ ਸਵਚ 
ਸ, ੰਸਏਰਤ ਰੌ „ੁਯੁ‟ ਤੋਂ ੰਰਦਾਨ ਏਾਯਏ „ੁਯਵ‟ ਸ ਜ ਇਥ „ੁਯ‟ ਸ। (ਸਯ ਸਵਥਾਯ 
ੂਯਵਏ ਸਵਚਾਯ “ੁਯਫਾਣੀ ਸਵਆਏਯਣ” ਸਵਚ ਦਯਜ ਏੀਤੀ ਈ ਸ)।  

ਅਯਥ:- (ਭਯੀ) ਉ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੰੂ ਨਭਏਾਯ ਸ ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੁੱ ਢ ਸ, ਅਤ 
ਜ ਜੁਾਂ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸ। ਸਤੁਯੂ ਨੰੂ (ਭਯੀ) ਨਭਏਾਯ ਸ ਰੀ ੁਯਦਵ ਜੀ ਨੰੂ (ਭਯੀ) ਨਭਏਾਯ 
ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਤਸਭਰਉ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖੁ ਾਵਉ ॥ ਕਤਲ ਕਲਸ ਤਨ ਭਾਤਹ ਤਭਟਾਵਉ 
॥ ਤਸਭਰਉ ਜਾਸੁ ਤਫਸੁੁੰ ਬਰ ਕ ॥ ਨਾਭੁ ਜਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ॥ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ 
ਸੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥ ਕੀਨੇ ਰਾਭ ਨਾਭ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥ ਤਕਨਕਾ ਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਫਸਾਵ ॥ ਤਾ 
ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵ ॥ ਕਾਂਖੀ ਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਤਹ ਉਧਾਰ 
॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 262} 

ਦਅਯਥ:- ਅਟਦੀ—(ਅੱਠ ਦਾਂ ਵਾਰੀ , ਅੱਠ ਫੰਦਾਂ ਵਾਰੀ )। ਸਭਯਉ—ਭੈਂ ਸਭਯਾਂ। 
ਸਭਸਯ—ਸਭਯ ਏ। ਏਸਰ —ਝੋ। ਭਾਸਸ —ਸਵਚ। ਸਭਟਾਵਉ —ਸਭਟਾ ਰਵਾਂ। ਜਾੁ —ਸਜ। 



ਸਫੰਬਯ—(ivÓvz-Br) {ਸਫੰ—ਜਤ। ਬਯ —ਾਰਏ} ਜਤ ਾਰਏ। ਜਾੁ …ਨਾਭ—ੁਸਜ 
ਇਏ ਜਤ -ਾਰਏ (ਸਯੀ) ਦਾ ਨਾਭ। ਇਏ ਆਐ੍੍ਯ —(Skt.Ekw˜r) ਅਏਾਰ ੁਯਐ। 
ੁਧਾਐ੍੍ਯ—ੁੱ ਧ ਅੱਐਯ , ਸਵਤਰ ਰੌ। ਸਜੁ ਜੀਅ —ਸਜ ਦ ਜੀ ਸਵਚ। ਭਸਸਭਾ —

ਵਸਡਆਈ। ਏਾਂਐੀ—ਚਾਸਵਾਨ। ਨਾਨਏ ਭਸਸ—ਭਨੰੂ ਨਾਨਏ ਨੰੂ। ਉਨ ੰਸ —ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ 
ਸਵਚ (ਯੱਐ ਏ)। ਉਧਾਯ—ਫਚਾ ਰਵ।1।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ) ਸਭਯਾਂ ਤ ਸਭਯ ਸਭਯ ਏ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯਾਂ ; (ਇ 
ਤਯਹਾਂ) ਯੀਯ ਸਵਚ (ਜ) ਦੁੱ ਐ ਸਫਐਾਂਧ (ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ) ਸਭਟਾ ਰਵਾਂ।  

ਸਜ ਇਏ ਜਤ ਾਰਏ (ਸਯੀ) ਦਾ ਨਾਭ ਅਨੇਏਾਂ ਤ ਅਣਸਣਤ (ਜੀਵ) ਜਦ ਸਨ , ਭੈਂ (ਬੀ 
ਉ ਨੰੂ) ਸਭਯਾਂ।  

ਵਦਾਂ ੁਯਾਨਾਂ ਤ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਸਵੱਤਰ ਨਾਭ ਭੰਸਨਆ 
ਸ।  

ਸਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਜੀ ਸਵਚ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਨਾ ਨਾਭ ) ਥੋਾ ਸਜਸਾ ਬੀ ਵਾਉਂਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ 
ਵਸਡਆਈ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ।  

(ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਜ ਭਨੱੁਐ ਤਯ ਦੀਦਾਯ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯੱਐ ਏ) 
ਭਨੰੂ ਨਾਨਏ ਨੰੂ (ੰਾਯ ਾਯ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰਵ।1।  

ਸੁਖਭਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ॥ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਐਭਨੀ—ੁਐਾਂ ਦੀ ਭਣੀ, ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ੁਐ। ਰਬ ਨਾਭੁ—ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਭਸਨ—

ਭਨ ਸਵਚ। ਬਤ ਜਨਾ ਏ ਭਸਨ—ਬਤ ਜਨਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਸਫਰਾਭ—ਸਟਏਾਣਾ। ਯਸਾਉ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ੁਐਦਾਈ ਨਾਭ (ਬ) ੁਐਾਂ ਦੀ ਭਣੀ ਸ , ਇ ਦਾ 
ਸਟਏਾਣਾ ਬਤਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸ।  

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਗਰਤਬ ਨ ਫਸ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੂਖੁ ਜਭੁ ਨਸ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ 
ਕਾਲੁ ਰਹਰ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਸਭਨੁ ਟਰ ॥ ਰਬ ਤਸਭਰਤ ਕਛੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥ 
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ 



ਦੁਖੁ ਨ ਸੁੰ ਤਾ ॥ ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰ ਤਗ 
॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 262} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਯਸਨ—ਸਭਯਨ ਦੁਆਯਾ, ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਰਬ ਏ ਸਭਯਸਨ —ਰਬੂ ਦਾ 
ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਯਸਬ —ਯਬ ਸਵਚ , ਭਾਂ ਦ ਟ ਸਵਚ , ਜੂਨ ਸਵਚ , ਜਨਭ (ਭਯਨ) 

ਸਵਚ। ਯਸਯ—(skt. pirHãto avoid, shun) ਯ ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਟਯ —ਟਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ਸਭਯਤ—ਸਭਯਸਦਆ,ਂ ਸਭਯਨ ਏੀਸਤਆਂ। ਏਛੁ —ਏਈ। ਸਫਨੁ —ਯੁਏਾਵਟ, ਏੋ। 
ਅਨਸਦਨੁ—ਸਯ ਯ। ਜਾ —ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਬਉ —ਡਯ। ਸਫਆ—ਯ ਾਉਂਦਾ ਸ , 

ਰਫਾ ਾਉਂਦਾ ਸ। ੰਤਾ —ਤੰ ਏਯਦਾ ਸ। ਯਫ —ਾਯ। ਸਨਧਾਨ—ੈਾਨੇ। ਨਾਨਏ—ਸ 
ਨਾਨਏ! ਯੰਸ—ਸਆਯ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਜੀਵ) ਜਨਭ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ , (ਜੀਵ ਦਾ) ਦੁਐ ਤ 
ਜਭ (ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਤ (ਦਾ ਬਉ) ਯ ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਸਵਏਾਯ ਯੂੀ) ਦੁਸ਼ਭਨ 
ਟਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆਂ (ਸੰਦੀ ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ ) ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਦਾ 
ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ) ਸਯ ਵਰ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ) ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਏਈ) ਡਯ (ਜੀਵ ਉਤ) ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ ਤ (ਏਈ) ਦੁੱ ਐ 
ਸਵਆਏੁਰ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸਭਯਨ ੁਯਭਸਐ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਸਭਰਦਾ ਸ); (ਅਤ ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਭਯਨ 
ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ (ਸੀ) (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ੈਾਨੇ 
(ਰਤੀਤ ਸੰੁਦ ਸਨ)।2।  

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤੁ ਫੁਤਧ 
॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਫਨਸ ਦੂਜਾ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ 
ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦਰਗਹ ਭਾਨੀ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥ 
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ ਸ ਤਸਭਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤ ਤਸਭਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ 
ਲਾਗਉ ਾ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 262-263} 



ਦਅਯਥ:- ਸਯਸਧ—ਭਾਨਸਏ ਤਾਏਤ। ਸਸਧ: 

Aixmw liGmw pRiÈq: pRwkwMh mihmw qQw ] 

eLi_Ävz c vi_Ävz c qQw kwmwvswiXqw ] 

ਭਾਨਸਏ ਤਾਏਤਾਂ, ਜ ਆਭ ਤਯ ਤ ਅੱਠ ਰਸੱਧ ਸਨ। ਨਉ ਸਨਸਧ: 

mhwpªÓc p©Óc _zKo mkrkÁCpO ] 

mukuNdkuNdnIlwÓc KvLÓc inDXo nv ] 

ਏੁਫਯ ਦਵਤ ਦ ਨ  ੈਾਨੇ , ਬਾਵ, ਜਤ ਦਾ ਾਯਾ ਧਨ ਦਾਯਥ। ਤਤੁ —ਅਰੀਅਤ, ਜਤ 
ਦਾ ਭੂਰ। ਫੁਸਧ —ਅਏਰ, ਭਝ। ਸਫਨ —ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਭਾਨੀ —ਭਾਨ ਵਾਰਾ , ਇੱਤ 
ਵਾਰਾ। ਪਰਾ—ਪਸਰਆ, ਪਰ ਵਾਰਾ ਸਇਆ। ੁਪਰ —ਚੰ ਪਰ ਵਾਰਾ। ੁਪਰ ਪਰਾ —(ਭਨੱੁਐਾ 
ਜਨਭ ਦਾ) ਉੱਚਾ ਭਨ ਯਥ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਨ—ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ। ਤਾ ਏ ਾ—ਉਸਨਾਂ ਦ ਯੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ (ਸੀ) ਾਯੀਆਂ ਸਯੱਧੀਆਂ ਸੱਧੀਆਂ ਤ ਨ  ੈਾਨੇ ਸਨ , ਰਬ-

ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਸੀ ਸਆਨ, ੁਯਸਤ ਦਾ ਸਟਏਾਉ ਤ ਜਤ ਦ ਭੂਰ (ਸਯੀ) ਦੀ ਭਝ ਵਾਰੀ ਫੁੱ ਧੀ 
ਸ।  

ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਸੀ (ਾਯ) ਜਾ ਤਾ ਤ  (ਦਵ-) ੂਜਾ ਸਨ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਸਭਯਨ ਏਯਨ 
ਨਾਰ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਏ ਸਯ ਉ ਵਯੀ ਸਤੀ ਦੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਸੈਆਰ ਸੀ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (ਆਤਭ-) ਤੀਯਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ, ਤ, ਦਯਾਸ 
ਸਵਚ ਇੱਤ ਸਭਰਦੀ ਸ; ਜਤ ਸਵਚ ਜ ਸ ਸਯਸਾ ਸ ਬਰਾ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਤ ਭਨੱੁਐ-ਜਨਭ ਦਾ 
ਉੱਚਾ ਭਨ ਯਥ ਸੱਧ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਨਾਭ) ਉਸੀ ਸਭਯਦ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਸ ਰਯਦਾ ਸ , (ਤਾਂ ਤ , ਆਐ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਭੈਂ 
ਉਸਨਾਂ (ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਸਰਆ)ਂ ਦੀ ਯੀਂ ਰੱਾਂ।3।  

ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਬ ਤ ਊਚਾ  ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰ ਭੂਚਾ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ 
ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਭ ਤਰਾਸਾ ॥ 
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ 
ਤਰਦ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥ ਰਬ ਜੀ ਫਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਤਨ ਦਸਨਾ 
॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 263} 



ਦਅਯਥ:- ਉਧਯ—(ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ) ਫਚ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਭੂਚਾ —ਭਸਾਨ ਉੱਚਾ , ਫਸੁਤ ਾਯ। 
ਸਤਰਨਾ—(ਭਾਇਆ ਦੀ ) ਸਤਰਸ। ਬੁ ਸਏਛੁ —ਸਯਏ ੱਰ। ਤਰਾ —ਡਯ। ਜਭ ਤਰਾਾ —ਜਭਾਂ ਦਾ 
ਡਯ। ਸਯਦ ਭਾਸਸ—ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਭਾਇ—ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਜਨ ਏਾ—ਜਨਾਂ ਦਾ, 
ਾਧਾਂ ਦਾ। ਾਧ—ੁਯਭੁਐ। ਦਾਸਨ ਦਨਾ—ਦਾਾਂ ਦਾ ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨਾ (ਸਯ) ਾਯ (ਆਸਯਾਂ) ਨਾਰੋਂ ਚੰਾ ਸ ; ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ 
ਏਯਨ ਨਾਰ ਫਸੁਤ ਾਯ (ਜੀਵ) (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਸਤਰਸ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ ਭਾਇਆ ਦ) ਸਯਏ 
(ਏਰ) ਦੀ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਜਭਾਂ ਦਾ ਡਯ ਭੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤ, (ਜੀਵ ਦੀ) ਆ ੂਯਨ ਸ ਜਾਂਦੀ 
ਸ (ਬਾਵ, ਆਾਂ ਵੱਰੋਂ ਭਨ ਯੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸ)।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏੀਸਤਆਂ ਭਨ ਦੀ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ 
ਸਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਜੀ ੁਯਭੁਐ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦੀ ਜੀਬ ਉਤ ਵੱਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਾਧ ਜਨ ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਦ ਸਨ )। 
(ਆਐ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਭੈਂ) ੁਯਭੁਐਾਂ ਦ ਵਏਾਂ ਦਾ ਵਏ (ਫਣਾਂ)।4।  

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਤਤਵੁੰ ਤ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ 
ਜਨ ਰਵਾਨ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ੁਰਖ ਰਧਾਨ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਫਭੁਹਤਾਜ 
॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਸਰਫ ਕ ਰਾਜ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਰਬ ਕਉ 
ਤਸਭਰਤਹ ਸਦਾ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ ਤਸਭਰਨ ਤ ਲਾਗ ਤਜਨ ਆਤ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ 
ਭੁੰ ਗ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 263} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਯਸਸ—(ਜ) ਸਭਯਦ ਸਨ।  —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਧਨਵੰਤ —ਧਨ ਵਾਰ , ਧਨਾਢ। 
ਸਤਵੰਤ—ਇੱਤ ਵਾਰ। ਯਵਾਨ —ਏਫੂਰ, ਭੰਨੇ ਰਭੰਨੇ। ੁਯਐ —ਭਨੱੁਐ। ਰਧਾਨ —ਰਸ਼ਟ, 

ਚੰ। ਸ—, ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਫਭੁਸਤਾਜ —ਫ-ਭੁਥਾਜ, ਫ-ਯਵਾਸ। ਅਸਫਨਾੀ—ਨਾ-ਯਸਸਤ, 

ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ। ਸਭਯਸਨ —ਸਭਯਨ ਸਵਚ। ਤ —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਸਜਨ —ਸਜਨਹ ਾਂ ਉਤ। 
ਆਸ—ਰਬੂ ਆ। ਜਨ—ਵਏ। ਯਵਾਰਾ—ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ।  



ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਧਨਾਢ ਸਨ, ਤ, ਉਸ ਇੱਤ ਵਾਰ ਸਨ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਭੰਨੇ-ਰਭੰਨੇ ਸ ਸਨ, ਤ ਉਸ (ਬ ਭਨੱੁਐਾਂ ਤੋਂ) ਚੰ ਸਨ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ਸਏ ਦ ਭੁਥਾਜ ਨਸੀਂ ਸਨ , ਉਸ (ਤਾਂ ੋਂ ) ਬ ਦ 
ਫਾਦਸ਼ਾਸ ਸਨ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ ਉਸ ੁਐੀ ਵੱਦ ਸਨ ਅਤ ਦਾ ਰਈ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਸ 
ਜਾਂਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਰਬ-ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰੱਦ ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਉਤ ਰਬੂ ਆਸ ਭਸਯਫਾਨ (ਸੰੁਦਾ ਸ); 
ਸ ਨਾਨਏ! (ਏਈ ਵਡ-ਬਾੀ) ਇਸਨਾਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੋ ਭੰਦਾ ਸ।5।  

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਰਉਕਾਰੀ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥ ਰਬ 
ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਭੁਖ ਸੁਹਾਵ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸੂਤਖ ਤਫਹਾਵ ॥ ਰਬ ਕਉ 
ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਾ ॥ ਰਬ ਕਉ 
ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰ ॥ ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਫਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰ ॥ ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾ ਤ 
ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ॥ ਨਾਨਕ ਤਸਭਰਨੁ ੂਰ ਬਾਤਗ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 263} 

ਦਅਯਥ:- ਉਏਾਯ—ਬਰਾਈ, ਨੇਏੀ। ਉਏਾਯੀ —ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਯਉਏਾਯੀ —

ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਸਤਨ —ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ। ਦ —ਦਾ। ਫਸਰਸਾਯੀ —ਦਏ, 
ਏੁਯਫਾਨ। ੁਸਾਵ —ਸਣ। ਸਤਨ —ਉਸਨਾਂ ਦੀ। ੂਸਐ —ੁਐ ਸਵਚ। ਸਫਸਾਵ —ਫੀਤਦੀ ਸ। 
ਸਤਨ—ਉਸਨਾਂ ਨੇ। ਆਤਭੁ—ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਸਤਨ ਯੀਤਾ —ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਯੀਤ। ਯੀਤ —ਸੰਦੀ 
ੁਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ। ਸਨਯਭਰ —ਭਰ-ਯਸਸਤ, ਸਵਤਰ। ਅਨਦ —ਅਨੰਦ, ਐੁਸ਼ੀਆ,ਂ ੁਐ। 
ਨੇਯ—ਫਸੁਤ। ਫਸਸ—ਵੱਦ ਸਨ। ਨੇਯ—ਨੇੋ। ਅਨਸਦਨੁ—ਸਯ ਯ , ਸਯ ਵਰ । ਜਾਸ—

ਜਾ ਏੀਦਾ ਸ। ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ੂਯ ਬਾਸ—ੂਯੀ ਸਏਭਤ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ ਬਰਾਈ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਣ ਜਾਂਦ 
ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ (ਭੈਂ) ਦਾ ਦਏ ਸਾਂ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭੂੰ ਸ ਸਣ (ਰੱਦ) ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ (ਉਭਯ) ੁਐ 
ਸਵਚ ੁਯਦੀ ਸ।  



ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ , ਉਸ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਸਜੱਤ ਰੈਂਦ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦੀ 
ੁਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ੈੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ 
ਸਯੂੀ ਸਵਚ ਵੱਦ ਸਨ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਸਯ ਵਰ (ਸਭਯਨ ਦੀ) ਜਾ ਆ ਏਦੀ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਸਭਯਨ 
(ਦੀ ਦਾਸਤ) ਵੱਡੀ ਸਏਭਤ ਨਾਰ (ਸਭਰਦੀ ਸ)।6।  

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਫਹੁ ਨ ਝੂਰ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਤਰ 
ਗੁਨ ਫਾਨੀ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਨੀ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸਨੁ ॥ ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ ਸੁਖੁ ਰਬ 
ਤਸਭਰਨ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰ ॥ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਰਬ ਭਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਨ 
ਸਰਨੀ ਇਆ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 263} 

ਦਅਯਥ:- ਝੂਯ—ਝੁਯਦਾ, ਸਚੰਤਾ ਏਯਦਾ। ਸਸਯ ੁਨ ਫਾਨੀ —ਸਯੀ ਦ ੁਣਾਂ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ। 
ਸਸਜ—ਸਜ ਸਵਚ, ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਭਾਨੀ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਨਸਚਰ—ਸਟਏਵਾਂ, 
ਨਾਸ ਸਸੱਰਣ ਵਾਰਾ। ਏਭਰ —ਸਸਯਦਾ ਯੂ ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ। ਸਫਾਨੁ —ਸਐੋਾਉ। ਅਨਸਦ—ਇਏ-

ਯ, ਰਾਤਾਯ। ਝੁਨਏਾਯ—ਯੀਰੀ ਸਭੱਠੀ ਆਵਾ। ਭਇਆ—ਭਸਯ, ਦਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦ (ਾਯ) ਏੰਭ ੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ 
ਰੋਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦਾ) ਅਤ ਏਦ ਸਚੰਤਾ ਦ ਵੱ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ , ਭਨੱੁਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ ਸੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਨੰੂ 
ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਆਦਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ) ਅਤ ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦਾ (ਭਨ ਯੂੀ) ਆਨ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ ਅਤ ਉ ਦ (ਸਸਯਦ 
ਦਾ) ਏਉਰ-ਪੁੱ ਰ ਸਐਸੋਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ) ਇਏ-ਯ ੰੀਤ (ਸਜਸਾ) (ਸੰੁਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ), 
(ਬਾਵ) ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਤੋਂ ਜ ੁਐ (ਉਜਦਾ) ਸ ਉਸ (ਏਦ) ਭੁੱ ਏਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ (ਰਬੂ ਨੰੂ ) ਸਭਯਦ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸੰੁਦੀ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ ! (ਏਈ 



ਵਡਬਾੀ) ਉਸਨਾਂ (ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਯਣੀ ੈਂਦਾ ਸ।7।  

ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਕਤਰ ਬਗਤ ਰਗਟਾ ॥ ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਲਤਗ ਫਦ ਉਾ ॥ ਹਤਰ 
ਤਸਭਰਤਨ ਬ ਤਸਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥ ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰ ਟ ਜਾਤ ॥ ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ 
ਧਾਰੀ ਸਬ ਧਰਨਾ ॥ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਕੀ ਸਗਲ 
ਅਕਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਤਸਭਰਨ ਭਤਹ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਆ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੮॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 263} 

ਦਅਯਥ:- ਸਸਯ ਸਭਯਨੁ—ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ। ਏਸਯ—ਏਯ ਏ। ਰਟਾ—ਭਸ਼ਸੂਯ ਸ। ਸਸਯ 
ਸਭਯਸਨ—ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ। ਰਸ —ਰੱ ਏ , ਜੁੋ ਏ। ਉਾ —ਦਾ ਏੀਤ। ਬ —ਸ 
। ਸਧ—ਉਸ ੁਯਸ਼ ਜ ਾਧਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦੀ ਸਐਯ ਤ ਸੰੁਚ ਜਾ। 
ਜਤੀ—ਆਣ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱ ਸਵਚ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ। ਚਸੁ ਏੁੰ ਟ —ਚਸੰੁ-ਾੀਂ, ਾਯ 
ਜਤ ਸਵਚ। ਜਾਤ —ਭਸ਼ਸੂਯ। ਸਭਯਸਨ —ਸਭਯਨ ਨੇ। ਧਾਯੀ —ਸਟਏਾਈ। ਧਯਨਾ —ਧਯਤੀ। 
ਏਾਯਨ ਏਯਨ—ਜਤ ਦਾ ਏਾਯਨ, ਜਤ ਦਾ ਭੂਰ, ਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏਯਤਾ। ਆਏਾਯਾ—ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ 
ਜਤ। ਭਸਸ —ਸਵਚ। ਸਜੁ —ਸਜ ਨੰੂ। ਨਾਨਏ —ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਤਸਨ—ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ। 
ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯ ਏ ਬਤ (ਜਤ ਸਵਚ) ਭਸ਼ਸੂਯ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਸੀ 
ਜੁੋ ਏ (ਸਯਸ਼ੀਆਂ ਨੇ) ਵਦ (ਆਸਦਏ ਧਯਭ ੁਤਏ) ਯਚ।  

ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਦੁਆਯਾ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਸੱਧ ਫਣ  , ਜਤੀ ਫਣ  , ਦਾਤ ਫਣ  ; ਸਭਯਨ 
ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਨੀਚ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ੰਾਯ ਸਵਚ ਯਟ ਸ ।  

ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਨੇ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਆਯਾ ਸਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸ ; (ਤਾਂ ਤ ਸ ਬਾਈ !) ਜਤ ਦ 
ਏਯਤਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ।  

ਰਬੂ ਨੇ ਸਭਯਨ ਵਾਤ ਾਯਾ ਜਤ ਫਣਾਇਆ ਸ ; ਸਜਥ ਸਭਯਨ ਸ ਥ ਸਨਯੰਏਾਯ ਆ 
ਵੱਦਾ ਸ।  

ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਦੀ) ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ 
ੁਯੂ ਦੁਆਯਾ ਸਭਯਨ (ਦੀ ਦਾਤ) ਰਾਤ ਏਯ ਰਈ ਸ।8।1।  



ਸਲਕੁ ॥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਬੁੰ ਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ ਸਰਤਣ ਤੁਭ੍ਹਾਰੀ ਆਇ 
ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਸਾਥ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 263-264} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਨ—ਯੀਫ, ਏੰਾਰ, ਏਭਯ। ਬੰਜਨਾ —ਤੋਨ ਵਾਰਾ , ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। 
ਸਟ—ਟ ਸਵਚ, ਯੀਯ ਸਵਚ। ਸਟ ਸਟ—ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ (ਸਵਆਏ)। ਨਾਥ—ਭਾਰਏ, 

ਐਭ। ਅਨਾਥ—ਮਤੀਭ, ਸਨਐਭ। ਨਾਥ—ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ। ਆਇ—ਆਇਆ ਸਾਂ। ਰਬ—ਸ 
ਰਬੂ! ਨਾਨਏ ਏ ਾਥ—ੁਯੂ ਦ ਨਾਰ, ੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ  ਏ।  

ਅਯਥ:- ਦੀਨਾਂ ਦ ਦਯਦ ਤ ਦੁੱ ਐ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਸ ਰਬੂ ! ਸ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਸਵਆਏ 
ਸਯੀ! ਸ ਅਨਾਥਾਂ ਦ ਨਾਥ! 

ਸ ਰਬੂ! ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਾ ੱਰਾ ਪੋ ਏ ਭੈਂ ਤਯੀ ਯਣ ਆਇਆ ਸਾਂ।2।  

ਨ ਟ:- ਰੌ “ਤੁਭ੍ਸਾਯੀ” ਦ ਅੱਐਯ „ਭ‟ ਦ ਸਠ ਅੱਧਾ „ਸ‟ ਸ।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਜਹ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥ ਭਨ ਊਹਾ ਨਾਭੁ ਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 
ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਲ  ॥ ਤਹ ਕਵਲ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਚਲ  ॥ ਜਹ ਭੁਸਕਲ ਹਵ 
ਅਤਤ ਬਾਰੀ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥ ਅਤਨਕ ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਰਹਰ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ॥ ਨਾਨਕ ਾਵਹੁ ਸੂਖ 
ਘਨੇਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 264} 

ਦਅਯਥ:- ਜਸ—ਸਜਥ (ਬਾਵ, ਸੰਦੀ ਦ ਇ ੌਯ ਸਵਚ )। ਤ—ੁੱੁਤਰ। ਭਨ—ਸ ਭਨ ! 

ਊਸਾ—ਥ। ਭਸਾ—ਵੱਡਾ। ਬਇਆਨ—ਸਬਆਨਏ, ਡਯਾਉਣਾ। ਦੂਤ ਜਭ —ਜਭਦੂਤ। ਦੂਤ ਜਭ 
ਦਰ—ਜਭਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰ। ਤਸ—ਥ। ਏਵਰ—ਸਯੌ। ਸਐਨ ਭਾਸਸ—ਸਐਨ ਸਵਚ, ਅੱਐ ਦ ਪਯ 
ਸਵਚ। ਉਧਾਯੀ—ਫਚਾਉਂਦਾ ਸ। ਅਸਨਏ —ਅਨੇਏ, ਫਸੁਤ। ੁਨਸ ਚਯਨ {skt. pun: Awcrx। 
ਆਚਯਨ—ਧਾਯਸਭਏ ਯਭ }—ਭੁੋ ਭੁੋ ਏਈ ਧਾਯਸਭਏ ਯਭਾਂ (ਏਯਨੀਆ)ਂ। ਏ—ਏਾ, ਦਾ। 
ਏਸਟ—ਏਯੋ। ਯਸਯ—ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ।1।  

ਅਯਥ:- ਸਜਥ ਭਾਂ, ਸਉ, ੱੁਤਯ, ਸਭੱਤਰ, ਬਯਾ ਏਈ (ਾਥੀ) ਨਸੀਂ (ਫਣਦਾ), ਥ ਸ ਭਨ ! (ਰਬੂ) 
ਦਾ ਨਾਭ ਤਯ ਨਾਰ ਸਤਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (ਸ)।  

ਸਜਥ ਵੱਡ ਡਯਾਉਣ ਜਭਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਸ, ਥ ਤਯ ਨਾਰ ਸਯੌ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸ।  



ਸਜਥ ਫੋੀ ਬਾਯੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, (ਥ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਸਵਚ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਨੇਏਾਂ ਧਾਯਸਭਏ ਯਭਾਂ ਏਯ ਏ ਬੀ (ਭਨੱੁਐ ਾਾਂ ਤੋਂ ) ਨਸੀਂ ਫਚਦਾ , (ਯ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਏਯੋਾਂ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਤਾਂ ਤ) ਸ ਭਯ ਭਨ! ੁਯੂ ਦੀ ਯਣ  ਏ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਜ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ 
ਨਾਰ) ਫੋ ੁਐ ਾਵਸਸਂਾ।1।  

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਹਇ ਸੁਖੀਆ ॥ ਲਾਖ ਕਰਰੀ ਫੁੰ ਧੁ 
ਨ ਰ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਸਤਰ ॥ ਅਤਨਕ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਗ ਤਤਖ ਨ ਫੁਝਾਵ ॥ ਹਤਰ 
ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਘਾਵ ॥ ਤਜਹ ਭਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕਲਾ ॥ ਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤ 
ਸੁਹਲਾ ॥ ਸਾ ਨਾਭੁ ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਭ ਗਤਤ ਾਈ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 264} 

ਦਅਯਥ:- ਰ—ਾਯੀ। ਸਰਸਟ —ਦੁਨੀਆ। ਏ —ਦਾ। ਰਾਐ ਏਯਯੀ —ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ 
(ਯੁਇਆ)ਂ ਨਾਰ, ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ ਯੁ ਏਭਾ ਏ ਬੀ। ਫੰਧੁ —ਯਏ, ਥੰਭਹ। ਨ ਯ —ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। 
ਸਨਤਯ—ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਸਨਏ ਭਾਇਆ ਯੰ—ਭਾਇਆ ਦ ਅਨੇਏ ਯੰ, ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ 
ਅਨੇਏਾਂ ਭਜਾਂ (ਸੰੁਸਦਆਂ ਬੀ)। ਸਤਐ—ਸਤਰਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ। ਆਾਵ —ਯੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਸ 
ਭਾਯ—ਸਜਨਹ ਾਂ ਯਸਤਆਂ ਤ। ੁਸਰਾ —ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਭਨ —ਸ ਭਨ ! ਯਭ—ਉੱਚਾ। 
ਸਤ—ਦਯਜਾ। ਾਈ—ਾਈਦਾ ਸ, ਸਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ) ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਜਾ (ਸ ਏ ਬੀ ) ਦੁਐੀ (ਯਸਸੰਦਾ ਸ ) ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਜਸਆਂ ੁਐੀ (ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ); 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ (ਯੁ) ਏਭਾ ਏ ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ ਸਵਚ ) ਯਏ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ , ( 
ਭਾਇਆ-ਏਾਂ ਤੋਂ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਏ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫ-ਅੰਤ ਭਜਾਂ ਸੁੰ ਸਦਆਂ ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਸਤਰਸ ਨਸੀਂ ਫੁੱ ਝਦੀ, (ਯ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਜਸਆਂ (ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਯੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜਸਨੀਂ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵ ਇਏੱਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਸੰਦੀ ਦ ਸਜਨਹ ਾਂ ਝੰਫਸਰਆਂ ਸਵਚ ਇ 
ਸਚੰਤਾਤੁਯ ਜੀਵ ਦੀ ਏਈ ਸਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ ) ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਇ ਦ ਨਾਰ ੁਐ ਦਣ 



ਵਾਰਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

(ਤਾਂ ਤ ) ਸ ਭਨ ! ਅਜਸਾ (ੁਸਰਾ) ਨਾਭ ਦਾ ਸਭਯੀ , ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਨਾਭ 
ਜਸਆਂ) ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕਤਟ ਲਖ ਫਾਹੀ ॥ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਹ ਾਤਰ ਰਾਹੀ ॥ ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਜਹ 
ਆਇ ਸੁੰ ਘਾਰ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਰ ਜਾਭ ॥ ਨਾਭੁ 
ਜਤ ਾਵ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਹਉ ਭਲਾ ਭਲੁ ਕਫਹੁ ਨ ਧਵ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਖਵ ॥ 
ਸਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਨਾਨਕ ਾਈ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 264} 

ਦਅਯਥ:- ਛੂਟਤ—ੈਰਾੀ ਾਉਂਦਾ, ਫਚ ਏਦਾ। ਫਾਸੀ—ਫਾਸਵਾਂ ਨਾਰ, ਬਯਾਵਾਂ ਦ ਸੰੁਸਦਆਂ। 
ਯਾਸੀ—ਯਸਸ, ੈਂਦ ਸਨ। ਾਸਯ ਯਾਸੀ —ਾਯ ਰੰੰੰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਆਇ —ਆ ਏ । 
ੰਾਯ—(skt. szHã) ਨਾ ਏਯਦ ਸਨ , ਦੁਐੀ ਏਯਦ ਸਨ। ਤਤਏਾਰ —ਤੁਯਤ। ਸਫਰਾਭ —

ਸਟਏਾਉ। ਸਉ —ਅਣੱਤ, ਵਐਵਾਂ-ਨ। ਏਸਟ —ਏਯੋਾਂ। ਭਨ —ਸ ਭਨ ! ਯੰਸ—ਯੰ ਸਵਚ , 

ਸਆਯ ਨਾਰ। ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! 

ਅਯਥ:- ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ ਬਯਾਵਾਂ ਦ ਸੰੁਸਦਆਂ (ਭਨੱੁਐ ਸਜ ਦੀਨ ਅਵਥਾ ਤੋਂ ) ੈਰਾੀ ਨਸੀਂ ਾ 
ਏਦਾ, ਥੋਂ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਜਸਆਂ (ਜੀਵ) ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸਜਥ ਅਨੇਏਾਂ ਏੋਾਂ ਆ ਦਫਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, (ਥ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤੁਯਤ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਜੀਵ) ਅਨੇਏਾਂ ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ ਜੰਭਦਾ ਸ , ਭਯਦਾ ਸ (ਸਪਯ) ਜੰਭਦਾ ਸ ( ਤਯਹਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 
ੋ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ), ਨਾਭ ਜਸਆ ਂ(ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ) ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਉਭ ਨਾਰ ੰਦਾ ਸਇਆ (ਜੀਵ) ਏਦ ਇਸ ਭਰ ਧੋਂਦਾ ਨਸੀਂ , (ਯ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਏਯੋਾਂ ਾ 
ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਭਨ! (ਰਬੂ ਦਾ) ਅਜਸਾ ਨਾਭ ਸਆਯ ਨਾਰ ਜ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ) ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ 
ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਭਰਦਾ ਸ।3।  

ਤਜਹ ਭਾਰਗ ਕ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕਸਾ  ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਊਹਾ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਾ ॥ ਤਜਹ ਡ ਭਹਾ 
ਅੁੰ ਧ ਗੁਫਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ ਜਹਾ ੁੰ ਤਥ ਤਰਾ ਕ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥ ਹਤਰ 
ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਹ ਨਾਤਲ ਛਾਨੂ ॥ ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਹੁ ਘਾਭ ॥ ਤਹ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ 



ਕੀ ਤੁਭ ਊਤਰ ਛਾਭ ॥ ਜਹਾ ਤਤਰਖਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖ ॥ ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ 
ਫਰਖ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 264} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜਸ—ਸਜ। ਭਾਯ—ਯਾਸ, ੈਂਡਾ। ਊਸਾ—ਥ। ੰਸ—(ਤਯ) ਨਾਰ। ਤਾ—
ੈਯਚ, ੰੂਜੀ। ਸਜਸ ਡ—ਸਜ ਯਾਸ ਸਵਚ । ੁਫਾਯਾ—ਸਨੇਯਾ। ਉਜੀਆਯਾ—ਚਾਨਣ। ੰਸਥ—

ਯਾਸ ਸਵਚ। ਬਇਆਨ —ਸਬਆਨਏ, ਡਯਾਉਣਾ। ਤਸਤ —ਤਸ਼। ਾਭ —ਯਭੀ। ਛਾਭ —ਛਾਂ। 
ਸਤਰਐਾ—ਸਤਰਸ। ਆਏਯਐ—ਸਐੱਚਦੀ ਸ , ਫਯਾਸਟ ਾਉਂਦੀ ਸ। ਤੁਝੁ —ਤਨੰੂ। ਫਯਐ—ਵਯਦਾ 
ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ (ਸੰਦੀ ਯੂੀ) ੈਂਡ ਦ ਏਸ ਸਣ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ , ਉਥ (ਬਾਵ, ਉ ਰੰਭ ੌਯ 
ਸਵਚ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਜੀਵ ਦ) ਨਾਰ (ਯਾਸ ਦੀ) ਯਾ-ੰੂਜੀ ਸ।  

ਸਜ (ਸੰਦੀ ਯੂ) ਯਾਸ ਸਵਚ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦਾ) ਫੋਾ ੱੁ ਸਨੇਯਾ ਸ, (ਥ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਜੀਵ 
ਦ) ਨਾਰ ਚਾਨਣ ਸ।  

ਸਜ ਯਤ ਸਵਚ (ਸ ਜੀਵ !) ਤਯਾ ਏਈ (ਅਰੀ) ਭਯਸਭ ਨਸੀਂ ਸ , ਥ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਯ 
ਨਾਰ (ੱਚਾ) ਾਥੀ ਸ।  

ਸਜਥ (ਸੰਦੀ ਦ ੌਯ ਸਵਚ) (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਫੋੀ ਸਬਆਨਏ ਤਸ਼ ਤ ਯਭੀ ਸ, ਥ ਰਬੂ ਦਾ 
ਨਾਭ (ਸ ਜੀਵ!) ਤਯ ਉਤ ਛਾਂ ਸ।  

(ਸ ਜੀਵ !) ਸਜਥ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਸਤਰਸ ਤਨੰੂ (ਦਾ) ਸਐੱਚ ਾਉਂਦੀ ਸ , ਥ, ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦ 
ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਐਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ (ਜ ਤਸ਼ ਨੰੂ ਫੁਝਾ ਦੇਂਦੀ ਸ)।4।  

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਫਰਤਤਨ ਨਾਭੁ ॥ ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਦਾਸ ਕੀ 
ਟ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਜਨ ਕਤਟ ॥ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੁੰ ਤ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਭਾਤਤ ॥ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ ਾਰਫਰਹਤਭ ਜਨ ਕੀਨ  ਦਾਨ 
॥ ਭਨ ਤਨ ਰੁੰ ਤਗ ਰਤ ਰੁੰ ਗ ਕ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਤਫਰਤਤ ਤਫਫਕ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 264} 

ਦਅਯਥ:- ਫਯਤਸਨ—ਵਯਤੋਂ, ਉਸ ਚੀ ਜ ਸਯ ਵਰ ਰੋੀਂਦੀ ਸ , ਸੱਥ-ਠ ਏਾ। ਭਸਨ—ਭਨ 
ਸਵਚ। ਟ—ਆਯਾ। ਸਸਯ ਏ ਨਾਸਭ—ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜਨ—ਭਨੱੁਐ। ਸਸਯ ਜੁ—ਸਯੀ 
ਦੀ ਸੌਸਤ , ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ। ਅਉਐਧੁ —ਦਵਾਈ, ਦਾਯੂ। ਏਭਾਸਤ—ਏਭਾਉਂਦ ਸਨ , ਸਾਰ 



ਏਯਦ ਸਨ। ਸਸਯ ਜਨ ਏ —ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਦ (ਾ)। ਸਨਧਾਨੁ—ੈਾਨਾ। ਾਯਫਰਸਸਭ —

ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ , ਰਬੂ ਨੇ। ਏੀਨ —ਏੀਤਾ ਸ। ਜਨ —ਜਨਾਂ ਨੰੂ , ਆਣ ਵਏਾਂ ਨੰੂ। ਯੰ —ਸਆਯ। 
ਸਫਯਸਤ—ੁਬਾਉ, ਯੁਚੀ। ਸਫਫਏ —ਯਐ, ਸਵਚਾਯ। ਸਫਯਸਤ ਸਫਫਏ —ਚੰ ਭੰਦ ਦੀ ਯਐ 
ਏਯਨ ਦਾ ੁਬਾਉ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ-ਨਾਭ ਬਤਾਂ ਦਾ ਸੱਥ-ਠ ਏਾ ਸ, ਬਤਾਂ ਦ ਸੀ ਭਨ ਸਵਚ ਇਸ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ , ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਏਯੋਾਂ ਫੰਦ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦ 
ਸਨ।  

ਬਤ ਜਨ ਸਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਯਦ ਸਨ , ਤ, ਰਬੂ-ਨਾਭ ਯੂੀ ਦਵਾਈ ਇਏੱਠੀ 
ਏਯਦ ਸਨ (ਸਜ ਨਾਰ ਸਉਭ ਯ ਦੂਯ ਸੰੁਦਾ ਸ)।  

ਬਤਾਂ ਦ ਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ੈਾਨਾ ਸ , ਰਬੂ ਨੇ ਨਾਭ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਆਣ ਵਏਾਂ ਤ ਆ 
ਏੀਤੀ ਸ।  

ਬਤ ਜਨ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੰ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ; ਸ ਨਾਨਏ! ਬਤਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 
ਚੰ ਭੰਦ ਦੀ ਯਐ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਕਉ ਤਤਰਤਤ ਬੁਗਤਤ ॥ ਹਤਰ 
ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂ ਰੁੰ ਗੁ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਫ ਰ ਨ ਬੁੰ ਗੁ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ 
ਵਤਡਆਈ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਸਬਾ ਾਈ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਬਗ ਜਗ ॥ ਹਤਰ 
ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਫਗੁ ॥ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਸਵਾ ॥ ਨਾਨਕ ੂਜ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਦਵਾ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 264-265} 

ਦਅਯਥ:- ਜਨ ਏਉ —ਬਤ ਜਨਾਂ ਵਾਤ। ਭੁਏਸਤ —(ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ) ਛੁਟਏਾਯਾ। 
ਜੁਸਤ—ਤਯੀਏਾ, ਵੀਰਾ। ਸਤਰਸਤ—ਯਜਵਾਂ, ਤੱਰੀ। ਬੁਸਤ—(ਭਾਇਏ) ਬ। ਯੂ ਯੰੁ —

ੁਸਣੱ। ਬੰੁ —ਸਵਨ। ਵਸਡਆਈ —ਇੱਤ। ਜਨ —(ਬਤ) ਜਨਾਂ ਨੇ। ਸਫੁ —ਸਵਛੋਾ, 
ਏਰਸ਼, ਦੁੱ ਐ। ਯਾਤਾ—ਯੱਤਾ ਸਇਆ, ਸਬੱਸਜਆ ਸਇਆ, ਭਤ। ਦਵਾ—ਦਵ, ਚਾਨਣ-ਯੂ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਬਤ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ) ਛੁਟਏਾਯ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸ , 
(ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਬਤ (ਭਾਇਆ ਦ) ਬਾਂ ਵਰੋਂ ਯੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸ।  



ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤ ਦਾ ਸਜ ੁਸਣੱ ਸ , ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਦਆਂ (ਬਤ ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ) ਏਦ 
(ਏਈ) ਅਟਏਾਉ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਬਤ ਦੀ ਤ-ਇੱਤ ਸ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸੀ) ਬਤਾਂ ਨੇ 
(ਜਤ ਸਵਚ) ਨਾਭਣਾ ਾਇਆ ਸ।  

(ਸਤਆੀ ਦਾ) ਜ (-ਾਧਨ) ਤ ਸਰਸਤੀ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦਾ ਬ ਬਤ ਜਨ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ 
ਨਾਭ (ਸੀ) ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਦਆਂ (ਉ ਨੰੂ) ਏਈ ਦੁੱ ਐ ਏਰਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

(ਰਬੂ ਦਾ) ਬਤ (ਦਾ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਾ (ਸਭਯਨ) ਸਵਚ ਭਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਬਤ ਦਾ) ਰਬੂ-ਦਵ ਨੰੂ ੂਜਦਾ ਸ।6।  

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਭਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਜਨ ਕ ਟ ਸਤਾਣੀ ॥ ਹਤਰ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ 
ਰਾਤ ॥ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਨਾਭ ਰਸ ਭਾਤ ॥ ਆਠ ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਬਗਤੁ 
ਰਗਟ ਨਹੀ ਛ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਫਹੁ ਕਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰ ਤਗ ਕਤ ਤਰ ॥੭ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 265} 

ਦਅਯਥ:- ਜਨ ਏ—ਬਤ ਦ (ਸਸਯਦ ਸਵਚ), ਬਤ ਵਾਤ। ਐਜੀਨਾ—ੈਾਨਾ, ਧਨ। ਆ 
ਰਸਬ—ਰਬੂ ਨੇ ਆ। ਤਾਣੀ —ਤਾਣ ਵਾਰੀ , ਫਰਵਾਨ, ਤਏੋੀ। ਸਸਯ ਰਤਾਸ—ਰਬੂ ਦ ਰਤਾ 
ਨਾਰ। ਅਵਯ—(ਏਈ) ਸਯ (ਟ)। ਸਤ ਸਤ—{Skt. Aoq pRoq—Sewn crosswise 

and lengthwise, extending in all directions} ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ , ਬਾਵ, ੂਯ ਤਯ ਤ 
ਸਯ ਾਸਓਂ। ਯਸ —ਯ ਸਵਚ। ਯਾਤ —ਯੰ ਸ , ਸਬੱਜ ਸ। ੁੰ ਨ —ੁੰ ਞ, ਸਜੱਥ ਏੁਝ ਬੀ ਨਾ 
ਸਵ। ੁੰ ਨ ਭਾਸਧ—(ਭਨ ਦਾ ਉਸ) ਸਟਏਾਉ ਸਜ ਸਵਚ ਏਈ ਬੀ ਪੁਯਨਾ ਨਾਸ ਸਵ। ਭਾਤ—ਭੱਤ 
ਸ। ਫਸ—ੁਫਸੁਸਤਆਂ ਨੰੂ। ਏਤ—ਏਈ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਤ ਦ ਵਾਤ ਭਾਰ ਧਨ ਸ, ਇਸ ਨਾਭ-ਯੂੀ ਧਨ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਆਣ 
ਬਤ ਨੰੂ ਸਦੱਤਾ ਸ।  

ਬਤ ਵਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਸੀ) ਤਏੋਾ ਆਯਾ ਸ, ਬਤਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਦ ਰਤਾ ਨਾਰ ਸਏ ਸਯ 
ਆਯ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਤੱਸਏਆ।  



ਬਤ ਜਨ ਰਬੂ-ਨਾਭ-ਯ ਸਵਚ ੂਯ ਤਯ ਤ ਸਬੱਜ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , (ਅਤ) ਨਾਭ-ਯ ਦ ਭੱਤ ਸ 
(ਭਨ ਦਾ ਉਸ) ਸਟਏਾਉ (ਭਾਣਦ ਸਨ) ਸਜਥ ਏਈ ਪੁਯਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

(ਰਬੂ ਦਾ ) ਬਤ ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਦਾ ਸ , (ਜਤ ਸਵਚ ) ਬਤ ਉੱਾ (ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ) 
ਰੁਸਏਆ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦਾ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ) ੈਰਾੀ ਸਦਵਾਉਂਦੀ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ ! ਬਤ ਦੀ 
ੰਸਤ ਸਵਚ ਏਈ ਸਯ (ਬੀ) ਤਯ ਜਾਂਦ ਸਨ।7।  

ਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ॥ ਕਾਭਧਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ ਸਬ ਤ ਊਤਭ ਹਤਰ ਕੀ 
ਕਥਾ ॥ ਨਾਭੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਸੁੰ ਤ ਤਰਦ ਵਸ ॥ ਸੁੰ ਤ ਰਤਾਤ 
ਦੁਰਤੁ ਸਬੁ ਨਸ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਸਵਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ ਨਾਭ 
ਤੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥੮॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 265} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯਜਾਤੁ—ੁਯ ਦ ੰਜ ਯੱੁਐ 

pcYqy dyvqrvo mzdwr: pwirjwiqk: ] 

szqwn: kÑpvã˜Óc puzis vw hircNdnm` ] 

ੁਯ ਦ ੰਜ ਯੱੁਐਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇਏ ਦਾ ਨਾਭ „ਾਯਜਾਤ‟ ਸ, ਇ ਦੀ ਫਾਫਤ ਇਸ ਸੈਆਰ ਫਸਣਆ 
ਸਇਆ ਸ ਸਏ ਇਸ ਸਯਏ ਭਨ -ਏਾਭਨਾ ੂਯੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਏਾਭਧਨ —ੁਯ ਦੀ ਾਂ ਜ ਸਯਏ 
ਭਨ -ਏਾਭਨਾ ੂਯੀ ਏਯਦੀ ਸ। ਾਭ —ਾਉਣ। ਦੁਯਤੁ—ਾ। ਨਾਭ ਤੁਸਰ—ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ। 
ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜਨੁ ਏਇ—ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਭ (ਸੀ) “ਾਯਜਾਤ” ਯੱੁਐ ਸ , ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ (ਸੀ ਇੱਛਾ-ੂਯਏ) 

“ਏਾਭਧਨ” ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀਆਂ (ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆ)ਂ ੱਰਾਂ (ਸਯ) ਬ (ੱਰਾਂ) ਤੋਂ ਚੰੀਆਂ ਸਨ (ਸਏਉਂਸਏ ਰਬੂ ਦਾ) 
ਨਾਭ ੁਸਣਆਂ ਾਯ ਦੁਐ ਦਯਦ ਰਸਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

(ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ੰਤਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵੱਦੀ ਸ (ਅਤ) ੰਤਾਂ ਦ ਰਤਾ ਨਾਰ ਾਯਾ 
ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ (ਅਤ) ੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾ (ਏੀਸਤਆ)ਂ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ 



ਸਭਯੀਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸਯ ਏਈ (ਦਾਯਥ) ਨਸੀਂ, ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਏਈ 
ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ (ਦੀ ਦਾਸਤ) ਰੱਬਦਾ ਸ।8।2।  

ਸਲਕੁ ॥ ਫਹੁ ਸਾਸਤਰ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤੀ ਖ ਸਰਫ ਢਢਤਲ ॥ ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰ ਨਾਨਕ 
ਨਾਭ ਅਭਲ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਐ—ਵਐ ਸਨ। ਯਫ —ਾਯ। ਢਢਸਰ—ਢੂੰ ਡ ਏ , ਐਜ ਏ। ੂਜਸ ਨਾਸੀ —ਨਸੀਂ 
ਅੱੋਦ, ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ। ਅਭਰ —ਸਜ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਾਤਰ —
{Skt. _wÔ>} 1. ਧਾਯਸਭਏ ੁਤਏ। 2. ਦਾਯਥ ਸਵੱਸਦਆ ਦ ੁਤਏ। ਸਸਭਰਸਤ—ਸਸੰਦੂ ਏਭ 
ਵਾਤ ਧਾਯਸਭਏ ਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਏਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ੁਤਏਾਂ ਜ ਭਨੂ ਆਸਦਏ ਆੂਆਂ ਨੇ ਸਰਐੀਆਂ।  

ਅਯਥ:- ਫਸੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤ ਫਸੁ ਸੰਸਭਰਤੀਆਂ , ਾਯ (ਅਾਂ) ਐਜ ਏ ਵਐ ਸਨ ; (ਇਸ ੁਤਏ ਏਈ 
ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸਆਨ-ਚਯਚਾ ਤ ਏਈ ਧਾਯਸਭਏ ਤ ਬਾਈਚਾਯਏ ਯਭਾਂ ਸਐਾਉਂਦ ਸਨ ) (ਯ ਇਸ) 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ 
ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਜਾ ਤਾ ਤਗਆਨ ਸਤਬ ਤਧਆਨ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਤਖਆਨ ॥ ਜਗ 
ਅਤਬਆਸ ਕਰਭ ਧਰਭ ਤਕਤਰਆ  ॥ ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਰਆ ॥ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ 
ਕੀ ਫਹੁ ਜਤਨਾ ॥ ੁੁੰ ਨ ਦਾਨ ਹਭ ਫਹੁ ਰਤਨਾ ॥ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹਭ ਕਤਰ ਰਾਤੀ ॥ ਵਰਤ 
ਨੇਭ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤੀ ॥ ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਰਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜੀ 
ਇਕ ਫਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 265} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾ—ਵਦ ਆਸਦਏਾਂ ਦ ਭੰਤਰਾਂ (ਜਾਂ ਦਵਸਤਆਂ ਦ ਨਾਭ ) ਸਜ ਸਜ ਉਚਾਯਨੇ। 
ਤਾ—ਯੀਯ ਨੰੂ ਧੂਣੀਆਂ ਆਸਦਏ ਨਾਰ ਏਸ਼ਟ ਦਣ ਤਾਸਏ ਯੀਯਏ ਇੰਦਰ ਭਨ ਅਤ ਆਤਭਾ 
ਉਤ ਯ ਨਾਸ ਾ ਏਣ। ਸਧਆਨ—ਸਏ ਦਵਤਾ ਆਸਦਏ ਦ ੁਣਾਂ ਨੰੂ ਭਨ ਦ ਾਸਭਣ ਯੱਐਣਾ। 
ਐਟ ਾਤਰ —ਛ ਸ਼ਾਤਰ , ਛ ਦਯਸ਼ਨ (ਾਂਐ, ਮ, ਸਨਆਇ, ਵਸ਼ਸਸ਼ਏ, ਭੀਭਾਂਾ, ਵਦਾਂਤ)। 
ਵਸਐਆਨ—ਉਦਸ਼। ਏਯਭ ਧਰਭ ਸਏਸਯਆ—ਏਯਭ-ਏਾਂਡ ਦ ਧਯਭ ਦ ਏੰਭ। ਸਤਆਸ—ਛੱਡ ਏ। 
ਭਧ—ਸਵਚ। ਸਭ—ਸਵਨ ਏਯ, ਅੱ ਸਵਚ ਾਵ। ਯਤਨਾ—ਸਉ। ਏਸਯ ਯਾਤੀ—ਯਤੀ ਯਤੀ ਏਯ 



ਏ। ਨੇਭ—ਫੰਧਜ। ਇਏ ਫਾਯ—ਇਏ ਵਾਯੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਏਈ ) (ਵਦ-ਭੰਤਰਾਂ ਦ ) ਜਾ ਏਯ , (ਯੀਯ ਨੰੂ ਧੂਣੀਆਂ ਨਾਰ ) ਤਾ, (ਸਯ) ਏਈ 
ਸਆਨ (ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਏਯ ) ਤ (ਦਵਸਤਆਂ ਦ ) ਸਧਆਨ ਧਯ , ਛ ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਤ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਦਾ 
ਉਦਸ਼ ਏਯ; 

ਜ ਦ ਾਧਨ ਏਯ, ਏਯਭ ਏਾਂਡੀ ਧਯਭ ਦੀ ਸਏਰਆ ਏਯ, (ਜਾਂ) ਾਯ (ਏੰਭ) ਛੱਡ ਏ ਜੰਰਾਂ ਸਵਚ 
ਬਉਂਦਾ ਸਪਯ; 

ਅਨੇਏਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ਫੋ ਜਤਨ ਏਯ , ੰੁਨਦਾਨ ਏਯ ਤ ਫਸੁਤ ਾਯਾ ਸਉ ਸਵਨ ਏਯ , ਆਣ 
ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਤੀ ਯਤੀ ਏਯ ਏ ਏਟਾਵ ਤ ਅੱ ਸਵਚ ਾੋ ਦਵ , ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ਵਯਤਾਂ ਦ ਫੰਧਜ 
ਏਯ; 

(ਯ ਇਸ ਾਯ ਸੀ ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਸਵਚਾਯ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਸੀਂ ਸਨ , (ਬਾਵੇਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ 
ਨਾਭ ਇਏ ਵਾਯੀ (ਬੀ) ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਜਸਆ ਜਾ।1।  

ਨਉ ਖੁੰ ਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਰ ਤਚਰੁ ਜੀਵ ॥ ਭਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤੀਸਰੁ ਥੀਵ ॥ ਅਗਤਨ ਭਾਤਹ ਹਭਤ 
ਰਾਨ ॥ ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹਵਰ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥ ਤਨਉਲੀ ਕਰਭ ਕਰ ਫਹੁ ਆਸਨ ॥ ਜਨ ਭਾਰਗ 
ਸੁੰ ਜਭ ਅਤਤ ਸਾਧਨ ॥ ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵ ॥ ਤਉ ਬੀ ਹਉਭ ਭਲੁ ਨ ਜਾਵ 
॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਸਭਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 265} 

ਦਅਯਥ:- ਨਉ ਐੰਡ—ਨਉਂ ਸਸੱ। ਸਰਥਭੀ—ਧਯਤੀ। ਨਉ ਐੰਡ ਸਰਥਭੀ —ਧਯਤੀ ਦ ਨਉਂ ਸੀ 
ਸਸੱ, ਬਾਵ, ਾਯੀ ਧਯਤੀ। ਸਚਯੁ—ਫਸੁਤ ਰੰਭੀ ਉਭਯ। ਤੀਯੁ—ਵੱਡਾ ਤੀ। ਥੀਵ—ਸ ਜਾ। 
ਸਨਉਰੀ ਏਯਭ —ਮ ਦਾ ਇਏ ਾਧਨ ਸ ਸਜ ਨਾਰ ਆਂਦਯਾਂ ਾੌ ਏਯੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਾਸ 
ਫਾਸਯ ਨੰੂ ਏੱਢ ਏ ਟ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਵਰ ਸਐੱਚ ਰਈਦਾ ਸ , ਪਯ ਆਂਦਯਾਂ ਨੰੂ ਇਏੱਠੀਆਂ ਏਯ ਏ 
ੁਭਾਈਦਾ ਸ। ਇਸ ਾਧਨ ਵਯ ੈਾਰੀ ਟ ਏਯੀਦਾ ਸ। ਭਾਯ —ਯਤਾ। ਸਨਭਐ ਸਨਭਐ —

ਥੋਾ ਥੋਾ। ਭਸਯ —ਫਯਾਫਯ। ੁਯਭੁਸਐ—ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜ ੁਯੂ ਦ 
ਨਭੁਐ ਸਨ। ਯਾਨ—ਸਜੰਦ। ਏਸਨਏ—ਨਾ (gold)। ਅਵ—ੋ। ਸਵਯ—{hrwvr} ਵਧੀਆ 
ੋ। ਬੂਸਭ ਦਾਨ—ਭੀਨ ਦਾ ਦਾਨ।  



ਅਯਥ:- (ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ) ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਤ ਸਪਯ , ਰੰਭੀ ਉਭਯ ਤਏ ਜੀਊਂਦਾ ਯਸ , (ਜਤ ਵਰੋਂ ) 
ਫਸੁਤ ਉਯਾਭ ਸ ਏ ਵੱਡਾ ਤੀ ਫਣ ਜਾ; 

ਅੱ ਸਵਚ (ਆਣੀ) ਸਜੰਦ ਸਵਨ ਏਯ ਦਵ; ਨਾ, ੋ, ਵਧੀਆ ੋ ਤ ਸਭੀਂ ਦਾਨ ਏਯ; 

ਸਨਉਰੀ ਏਯਭ ਤ ਸਯ ਫਸੁਤ ਾਯ (ਮ-) ਆਨ ਏਯ , ਜਨੀਆਂ ਦ ਯਤ (ਚੱਰ ਏ ) ਫੋ 
ਏਸਠਨ ਾਧਨ ਤ ੰਜਭ ਏਯ; 

ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਤਾ ਯਤਾ ਏਯ ਏ ਏਟਾ ਦਵ, ਤਾਂ ਬੀ (ਭਨ ਦੀ) ਸਉਭ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ।  

(ਅਜਸਾ) ਏਈ (ਉੱਦਭ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਸੀਂ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ 
ਸ ਏ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯਦ ਸਨ।2।  

ਭਨ ਕਾਭਨਾ ਤੀਰਥ ਦਹ ਛੁਟ ॥ ਗਰਫੁ ਗੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਹੁਟ ॥ ਸਚ ਕਰ ਤਦਨਸੁ ਅਰੁ 
ਰਾਤਤ ॥ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥ ਇਸੁ ਦਹੀ ਕਉ ਫਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ॥ ਭਨ ਤ 
ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਤਖਆ ਟਰ ॥ ਜਤਲ ਧਵ ਫਹੁ ਦਹ ਅਨੀਤਤ ॥ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹਇ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥ 
ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਊਚ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਤਤਤ ਫਹੁ ਭੂਚ ॥੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਨ ਏਾਭਨਾ—ਭਨ ਦੀ ਏਾਭਨਾ , ਭਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਤੀਯਥ —ਤੀਯਥਾਂ ਉਤ। ਛੁਟ —
ਸਵਛੁੋ, (ਜੀਵਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ) ਵੱਐ ਸਵ। ਯਫੁ —ਅਸੰਏਾਯ। ੁਭਾਨੁ —ਅਸੰਏਾਯ। ਸੁਟ —ਟਦਾ। 
ਚ—ਚ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨ ਤ —ਯੀਯ ਤੋਂ , ਯੀਯ ਧਸਤਆਂ। ਨ ਜਾਸਤ —ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਸੀ 
ਏਉ—ਯੀਯ ਦੀ ੈਾਤਯ। ਾਧਨਾ—ਉੱਦਭ। ਸਫਸਐਆ—ਭਾਇਆ। ਨ ਟਯ—ਨਸੀਂ ਟਰਦੀ, ਨਸੀਂ 
ਸਟਦੀ। ਜਸਰ—ਾਣੀ ਨਾਰ। ਅਨੀਸਤ —ਨਾਸ ਸਨਿੱਤ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ (ਦਸ), ਨਾਵੰਤ। ਬੀਸਤ—

ਏੰਧ। ਨਾਸਭ —ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਫਸੁ ਭੂਚ —ਫਸੁਤ, ਅਣਸਣਤ (ਜੀਵ)। ਸਤਤ—ਸਡੱ ਸ , 

ਭੰਦ-ਏਯਭੀ।  

ਅਯਥ:- (ਏਈ ਰਾਣੀਆਂ ਦ ) ਭਨ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਸੰੁਦੀ ਸ ਸਏ ) ਤੀਯਥਾਂ ਤ (ਜਾ ਏ ) ਯੀਯਏ ਚਰਾ 
ਛੱਸਡਆ ਜਾ, (ਯ ਇ ਤਯਹਾਂ ਬੀ) ਸਉਭ ਅਸੰਏਾਯ ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਟਦਾ ਨਸੀਂ।  

(ਭਨੱੁਐ) ਸਦਨ ਤ ਯਾਤ (ਬਾਵ, ਦਾ) (ਤੀਯਥਾਂ ਤ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ, (ਪਯ ਬੀ) ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਯੀਯ 
ਧਸਤਆਂ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ।  



(ਜ) ਇ ਯੀਯ ਨੰੂ (ਾਧਨ ਦੀ ੈਾਤਯ ) ਏਈ ਜਤਨ ਬੀ ਏਯ , (ਤਾਂ ਬੀ) ਏਦ ਭਨ ਤੋਂ ਭਾਇਆ 
(ਦਾ ਰਬਾਵ) ਨਸੀਂ ਟਰਦਾ।  

(ਜ) ਇ ਨਾਵੰਤ ਯੀਯ ਨੰੂ ਏਈ ਵਾਯ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬੀ ਧਵ (ਤਾਂ ਬੀ ਇਸ ਯੀਯ ਯੂੀ ) ਏੱਚੀ 
ਏੰਧ ਸਏਥ ਸਵਤਰ ਸ ਏਦੀ ਸ? 

ਸ ਭਨ ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਫਸੁਤ ਵੱਡੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ 
ਅਣਸਣਤ ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ਜੀਵ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦ ਸਨ।3।  

ਫਹੁਤੁ ਤਸਆਣ ਜਭ ਕਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥ ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਤਤਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥ ਬਖ 
ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਫੁਝ ॥ ਕਤਟ ਉਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝ ॥ ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਬ 
ਇਆਤਲ ॥ ਭਤਹ ਤਫਆਤਹ ਭਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਤ ਸਗਲੀ ਜਭੁ ਡਾਨੈ ॥ 
ਗਤਵੁੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਭਾਨੈ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ  ॥ ਨਾਨਕ ਫਲ  
ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 

ਦਅਯਥ:- ਸਆਣ—ਚਤੁਯਾਈ। ਬਉ —ਡਯ। ਸਫਆ —ਸਫਆਦਾ ਸ , ਯ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। 
ਏਸਯ—ਏਯ ਏ , ਏੀਸਤਆਂ। ਸਤਰਨ—ਸਤਰਸ, ਰਾਰਚ। ਨ ਧਰਾ —ਨਸੀਂ ਯੱਜਦੀ। ਬਐ —ਧਾਯਸਭਏ 
ੁਸ਼ਾਏ। ਅਸਨ —ਅੱ, ਰਾਰਚ ਦੀ ਅੱ। ਏਸਟ —ਏਰੋਾਂ। ਉਾਵ —ਤਯੀਏ, ਵੀਰ। ਸਝ —
ਸੱਝਦਾ, ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰ ਦਾ। ਛੂਟਸ ਨਾਸੀ —ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਊਬ —ਉਤਾਂਸ, ਆਏਾਸ਼ ਸਵਚ। 
ਇਆਸਰ—ਾਤਾਰ ਸਵਚ। ਊਬ ਇਆਸਰ —ਚਾਸ ਅਏਾਸ਼ ਤ ਚੋਹ ਜਾ , ਚਾਸ ਾਤਾਰ ਸਵਚ 
ਰੁਏ ਜਾਵ। ਭਸਸ—ਭਸ ਸਵਚ। ਸਫਆਸਸ—ਪ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਜਾਸਰ—ਜਾਰ ਸਵਚ। ਡਾਨੈ—ਡੰਨਦਾ 
ਸ, ਡੰਨ ਰਾਉਂਦਾ ਸ। ਸਤਰੁ —ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਭਾਨੈ —ਭੰਨਦਾ। ਸਸਜ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। 
ੁਬਾਇ—ਰਭ ਨਾਰ। ਬਾਉ—ਰਭ।  

ਅਯਥ:- (ਜੀਵ ਦੀ ) ਫਸੁਤੀ ਚਤੁਯਾਈ (ਦ ਏਾਯਣ ) ਜਭਾਂ ਦਾ ਡਯ (ਜੀਵ ਨੰੂ ) ਆ ਦਫਾਂਦਾ ਸ 
(ਸਏਉਂਸਏ ਚਤੁਯਾਈ ਦ) ਅਨੇਏਾਂ ਜਤਨ ਏੀਸਤਆਂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਸਤਰਸ ਨਸੀਂ ਭੁੱ ਏਦੀ।  

ਅਨੇਏਾਂ (ਧਾਯਸਭਏ) ਬਐ ਏੀਸਤਆਂ (ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱ ਨਸੀਂ ਫੁੱ ਝਦੀ , (ਇਸ ਸਜਸ ) ਏਰੋਾਂ ਤਯੀਏ 
(ਵਯਸਤਆਂ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ) ਦਯਾਸ ਸਵਚ ੁਯੈਯੂ ਨਸੀਂ ਸਈਦਾ।  

(ਇਸਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਰ) ਜੀਵ ਚਾਸ ਅਏਾਸ਼ ਤ ਚੋਹ ਜਾ , ਚਾਸ ਤਾਰ ਸਵਚ ਰੁਏ ਜਾ (ਭਾਇਆ 



ਤੋਂ) ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, (ੋਂ) ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਜਾਰ ਸਵਚ ਤ ਭਸ ਸਵਚ ਪਦ ਸਨ।  

(ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ) ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਏਯਤੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜਭਯਾਜ ਡੰਨ ਰਾਂਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ 
ਯਤਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਤੀਜਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਜ ਭਨੱੁਐ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ ਰਭ ਨਾਰ 
(ਸਸਯ-ਨਾਭ) ਉਚਾਯਦਾ ਸ (ਉ ਦਾ ਦੁੱ ਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਦਆਂ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ)।4।  

ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਜ ਕ ਭਾਗ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਵਾ ਲਾਗ ॥ ਜ ਕ ਆੁਨਾ ਦੂਖੁ ਤਭਟਾਵ ॥ 
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਗਾਵ ॥ ਜ ਕ ਅੁਨੀ ਸਬਾ ਲਰ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਇਹ ਹਉਭ ਛਰ ॥ 
ਜ ਕ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤ ਡਰ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਰ ॥ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਰਬ ਦਰਸ 
ਤਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 

ਦਅਯਥ:- ਚਾਸਯ ਦਾਯਥ —ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਏਾਭ, ਭਐ। ਏ —ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਸਯਦ —ਸਸਯਦ 
ਸਵਚ। ਦ—ਦਾ। ਰਯ—ਚਾਸ। ਾਧ ੰਸ—ਬਸਰਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ)। ਛਯ—ਛੱਡ 
ਦਵ। ਰਬ ਦਯ ਸਆਾ —ਰਬੂ ਦ ਦਯਨ ਦੀ ਚਾਸ। ਤਾ ਏ —ਉ ਤੋਂ। ਜਾਾ—ਜਾਵਾਂ। ਫਸਰ 
ਜਾਾ—ਦਏ ਜਾਵਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਏਾਭ, ਭਐ) ਚਾਯ ਦਾਯਥਾਂ ਦਾ ਰੋਵੰਦ ਸਵ , (ਤਾਂ ਉ 
ਨੰੂ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਸਏ) ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਰੱ।  

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਆਣਾ ਦੁੱ ਐ ਸਭਟਾਣਾ ਚਾਸ ਤਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਭਯ।  

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਬਾ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸਵ ਸ ਤਾਂ ਤੰ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ ) ਇ ਸਉਭ ਦਾ 
ਸਤਆ ਏਯ।  

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ ੋ) ਤੋਂ ਡਯਦਾ ਸਵ, ਤਾਂ ਉਸ ੰਤਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ ਸਏ ) ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤਾਂ ਸ , ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏ 
ਜਾਵਾਂ।5।  

ਸਗਲ ੁਰਖ ਭਤਹ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਆਸ ਕਉ ਜ 
ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥ ਸਊ ਗਨੀ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਨਾਭੁ ਤਤਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਰਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥ ਖ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ 
ਸਾਜਨਾ ॥ ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਭ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਾ ੁੁੰ ਨ ਨਹੀ ਲਾ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 



ਦਅਯਥ:- ਜਾ ਏਾ—ਸਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦਾ। ਰ—ਾਯ। ੁਯਐ—ਭਨੱੁਐ। ਆ ਏਉ—ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ। ਨੀਚਾ —ਨੀਵਾਂ, ਭੰਦਾ, ਭਾੋਾ। ਊ —ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ। ਨੀ —ਜਾਣੀ, ਭਝੀ। 
ਯੀਨਾ—ਧੂੋ, ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ। ਨਾਭੁ —ਯਫ-ਸਵਆਏ ਤਾਏਤ। ਸਤਸਨ —ਉ (ਭਨੱੁਐ ਨੇ )। 
ਸਟ ਸਟ—ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ। ਚੀਨਾ—ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ। ਫੁਯਾ—ਫੁਯਾਈ। ਐ—ਵਐਦਾ ਸ। 
ਭ—ਫਯਾਫਯ, ਇਏ ਸਜਸਾ। ਸਦਰਟਤਾ —ਵਐਣ ਵਾਰਾ। ਰਾ —ਅਯ, ਰਬਾਵ। ਜਨ—(ਉਸ) 

ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਤ ੰ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ) ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਉਸ) ਭਨੱੁਐ ਾਯ 
ਭਨੱੁਐਾਂ ਸਵਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ (ਾਸਯਆਂ ਨਾਰੋਂ ) ਭੰਦ-ਏਯਭੀ ਸੈਆਰ ਏਯਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਾਸਯਆਂ 
ਨਾਰੋਂ ਚੰਾ ਭਝਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਬਨਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਬ ਨਾਰ ਯੀਫੀ -ੁਬਾਉ 
ਵਯਤਦਾ ਸ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦੀ ੱਤਾ ਛਾਣ ਰਈ ਸ।  

ਸਜ ਨੇ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਫੁਯਾਈ ਸਭਟਾ ਸਦੱਤੀ ਸ , ਉਸ ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ (ਦ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ) 
ਸਭਤਰ ਵਐਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਸਜਸ ) ਭਨੱੁਐ ੁਐਾਂ ਤ ਦੁਐਾਂ ਨੰੂ ਇਏ ਸਜਸਾ ਭਝਦ ਸਨ , (ਤਾਸੀ)ਂ ਾ ਤ 
ੰੁਨ ਦਾ ਉਸਨਾਂ ਉਤ ਅਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ (ਬਾਵ, ਨਾਸ ਏਈ ਭੰਦਾ ਏਯਭ ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਪਾ 
ਏਦਾ ਸ, ਤ ਨਾਸ ਸੀ ੁਯ ਆਸਦਏ ਦਾ ਰਾਰਚ ਏਯ ਏ ਜਾਂ ਦੁੱ ਐ ਏਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਯ ਏ ਉਸ ੰੁਨ 
ਏਯਭ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ੁਬਾਵ ਸੀ ਨੇਏੀ ਏਯਨਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ)।6।  

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤਰ ਨਾਉ ॥ ਤਨਥਾਵ ਕਉ ਨਾਉ ਤਰਾ ਥਾਉ ॥ ਤਨਭਾਨੇ ਕਉ ਰਬ ਤਰ 
ਭਾਨੁ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਭੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕ 
ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ ਅਨੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆ ॥ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤ ਰਬ ਰਾਤ ॥ 
ਤੁਭ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕਇ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯਧਨ—ਧਨ-ਸੀਨ, ਏੰਾਰ। ਏਉ—ਨੰੂ, ਵਾਤ। ਸਨਥਾਵ ਏਉ —ਸਨਆਯ ਨੰੂ। 
ਥਾਉ—ਆਯਾ। ਸਨਭਾਨਾ—ਸਜ ਨੰੂ ਸਏਤ ਭਾਣ ਆਦਯ ਨਾਸ ਸਭਰ, ਦੀਨ। ਟ—ਯੀਯ, ਰਾਣੀ। 



ਦਵਸੁ—ਤੂੰ  ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਅੰਤਯਜਾਭੀ —ਅੰਦਯ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ , ਸਦਰ ਦੀ ਫੁੱ ਝਣ ਵਾਰਾ। ਸਤ —

ਸਾਰਤ, ਅਵਥਾ। ਰਬ —ਸ ਰਬੂ ! ਯਾਤ—ਭਨ, ਭਤ। ਉਤਸਤ —ਬਾ, ਵਸਡਆਈ। ਤੁਭ 
ਤ—ਤਥੋਂ। ਏਇ—ਏਈ ਸਯ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ) ਏੰਾਰ ਵਾਤ ਤਯਾ ਨਾਭ ਸੀ ਧਨ ਸ, ਸਨਆਯ ਨੰੂ ਤਯਾ ਆਯਾ ਸ। ਸਨਭਾਣ 
ਵਾਤ ਤਯਾ (ਨਾਭ), ਸ ਰਬੂ! ਆਦਯ ਭਾਣ ਸ, ਤੂੰ  ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ੁਆਭੀ! ਸ ਾਯ ਰਾਣੀਆਂ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰ ! ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸੈਂ , ਤ, 
ਆ ਸੀ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਰਬੂ ! ਤੂੰ  ਆਣੀ ਸਾਰਤ ਤ ਆਣੀ (ਵਸਡਆਈ ਦੀ ) ਭਯਮਾਦਾ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ ; ਤੂੰ  
ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਆ ਸੀ ਭਨ ਸੈਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ, ਸਏ, ਸ ਰਬੂ !) ਤਯੀ ਵਸਡਆਈ ਤਥੋਂ ਸੀ (ਸਫਆਨ) ਸ ਏਦੀ ਸ , ਏਈ ਸਯ 
ਤਯੀ ਵਸਡਆਈ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ।7।  

ਸਰਫ ਧਰਭ ਭਤਹ ਸਰਸਟ ਧਰਭੁ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਰਭਲ ਕਰਭੁ ॥ ਸਗਲ ਤਕਰਆ 
ਭਤਹ ਊਤਭ ਤਕਤਰਆ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥ ਸਗਲ ਉਦਭ ਭਤਹ ਉਦਭੁ 
ਬਲਾ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ ਸਗਲ ਫਾਨੀ ਭਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥ ਹਤਰ ਕ 
ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਫਖਾਨੀ ॥ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤ ਹੁ ਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸ 
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੮॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 

ਦਅਯਥ:- ਰਟ—ਬ ਤੋਂ ਚੰਾ। ਸਨਯਭਰ—ਸਵਤਰ, ੁੱ ਧ। ਏਯਭ—ੁਏੰਭ, ਆਚਯਨ। ਸਏਰਆ—

ਧਾਯਸਭਏ ਯਭ। ਦੁਯਭਸਤ —ਬੋੀ ਭਸਤ। ਸਸਸਯਆ —ਦੂਯ ਏੀਤੀ। ਜੀਅ —ਸ ਜੀ ! ਸ ਭਨ ! 

ਅੰਸਭਰਤ—ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰੀ। ਯਨ—ਜੀਬ। ਫਐਾਨੀ—ਉੱਚਾਯ, ਫਰ। ਸਜਸ ਸਟ—ਸਜ ਟ 
ਸਵਚ, ਸਜ ਯੀਯ ਸਵਚ, ਸਜ ਸਸਯਦ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ (ਤ) ਸਵਤਰ ਆਚਯਣ (ਫਣਾ)—ਇਸ ਧਯਭ ਾਯ ਧਯਭਾਂ 
ਨਾਰੋਂ ਚੰਾ ਸ।  

ਤੰ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ ) ਬੋੀ ਭਸਤ (ਯੂ) ਭਰ ਦੂਯ ਏੀਤੀ ਜਾ —ਇਸ ਏੰਭ ਸਯ ਾਯੀਆਂ 
ਧਾਯਸਭਏ ਯਭਾਂ ਨਾਰੋਂ ਉੱਤਭ ਸ।  



ਸ ਭਨ! ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ—ਇਸ ਉੱਦਭ (ਸਯ) ਾਯ ਉੱਦਭਾਂ ਨਾਰੋਂ ਬਰਾ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਜ 
(ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ) ੁਣ (ਤ) ਜੀਬ ਨਾਰ ਫਰ—(ਰਬੂ ਦ ਜ ਦੀ ਇਸ ) ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ 
ਫਾਣੀ ਸਯ ਬ ਫਾਣੀਆਂ ਨਾਰੋਂ ੁੰ ਦਯ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਜ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ , ਉਸ (ਸਸਯਦਾ-ਯੂ) ਥਾਂ ਸਯ ਾਯ 
(ਤੀਯਥ) ਅਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਤਰ ਸ।8।3।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਭਾਤਲ  ॥ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਸੁ ਚੀਤਤ 
ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 266} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯੁਨੀਆਯ—ਸ ਸਨਯੁਣ ਜੀਵ ! ਸ ੁਣ-ਸੀਣ ਜੀਵ! ਇਆਸਨਆ—ਸ ਅੰਞਾਣ ! 

ਭਾਸਰ—ਚਤ ਯੱਐ, ਮਾਦ ਏਯ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਏੀਆ—ਦਾ ਏੀਤਾ। ਸਤੁ—ਉ ਨੰੂ। 
ਸਚਸਤ—ਸਚੱਤ ਸਵਚ। ਸਨਫਸੀ—ਸਨਬਦਾ ਸ, ਾਥ ਸਨਫਾਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਅੰਞਾਣ! ਸ ੁਣ-ਸੀਨ (ਭਨੱੁਐ)! ਉ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਦਾ ਮਾਦ ਏਯ। ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਨੇ 
ਤਨੰੂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸਚੱਤ ਸਵਚ (ਰ) ਯੱਐ, ਉਸੀ (ਤਯ) ਨਾਰ ਾਥ ਸਨਫਾਸਾ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਰਭਈਆ ਕ ਗੁਨ ਚਤਤ ਰਾਨੀ ॥ ਕਵਨ ਭੂਲ ਤ ਕਵਨ ਤਦਰਸਟਾਨੀ ॥ ਤਜਤਨ 
ਤੂੁੰ  ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥ ਗਰਬ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਫਾਤਰਆ ॥ ਫਾਰ ਤਫਵਸਥਾ 
ਤੁਝਤਹ ਤਆਰ ਦੂਧ ॥ ਬਤਰ ਜਫਨ ਬਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ ਤਫਰਤਧ ਬਇਆ ਊਤਰ ਸਾਕ ਸਨ 
॥ ਭੁਤਖ ਅਤਆਉ ਫਠ ਕਉ ਦਨ ॥ ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਫੂਝ ॥ ਫਖਤਸ ਲਹੁ ਤਉ 
ਨਾਨਕ ਸੀਝ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 266-267} 

ਦਅਯਥ:- ਯਭਈਆ—ਸਣਾ ਯਾਭ। ਚਸਤ —ਚਤ ਏਯ , ਮਾਦ ਏਯ। ਯਾਨੀ —ਸ ਜੀਵ ! 

ਸਦਰਟਾਨੀ—ਸਵਐਾ ਸਦੱਤਾ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਤੂੰ—ਤਨੰੂ। ਾਸਜ—ਦਾ ਏਯ ਏ। ਵਾਸਯ—

ਜਾ ਏ। ਯਬ ਅਸਨ—ਟ ਦੀ ਅੱ। ਉਫਾਸਯਆ—ਫਚਾਇਆ। ਫਾਯ—ਫਾਰਏ। ਸਫਵਥਾ—
ਉਭਯ, ਸਾਰਤ। ਸਆਯ —ਸਆਰਦਾ ਸ। ਬਸਯ ਜਫਨ —ਜੁਆਨੀ ਦ ਬਯ ਸਵਚ , ਬਯ-ਜੁਆਨੀ 
ਸਵਚ। ੂਧ —ੂਝ। ਸਫਯਸਧ —ਫੁੱ ਢਾ। ਉਸਯ —ਉਤ, ਵਾ ਏਯਨ ਨੰੂ। ਨ —ੱਜਣ, ਸਭਤਰ। 
ਭੁਸਐ—ਭੂੰ ਸ ਸਵਚ। ਅਸਆਉ —{skt. AwÈXTo grow fat. (caus) To make fat or 

comfortable. AwÈXwXnz) ਚੰ ਬਜਨ। ਫਠ ਏਉ—ਫਠੇ ਨੰੂ। ਦਨ—ਦੇਂਦ ਸਨ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਜੀਵ! ਸਣ ਯਾਭ ਦ ੁਣ ਮਾਦ ਏਯ, (ਵਐ) ਸਏ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ (ਤਨੰੂ) ਏਸਾ (ਸਣਾ ਫਣਾ 
ਏ ਉ ਨੇ) ਸਵਐਾਇਆ ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਨੇ ਤਨੰੂ ਫਣਾ ਵਾਯ ਏ ਸਣਾ ਏੀਤਾ ਸ , ਸਜ ਨੇ ਤਨੰੂ ਟ ਦੀ ਅੱ ਸਵਚ (ਬੀ) 
ਫਚਾਇਆ; 

ਜ ਫਾਰ ਉਭਯ ਸਵਚ ਤਨੰੂ ਦੁੱ ਧ ਸਆਰਦਾ ਸ , ਬਯ-ਜੁਆਨੀ ਸਵਚ ਬਜਨ ਤ ੁਐਾਂ ਦੀ ੂਝ (ਦੇਂਦਾ 
ਸ); 

(ਜਦੋਂ ਤੂੰ ) ਫੁੱ ਢਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ (ਤਾਂ) ਵਾ ਏਯਨ ਨੰੂ ਾਏ -ੱਜਣ (ਸਤਆਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ) ਜ ਫਠੇ 
ਸ ਨੰੂ ਭੂੰ ਸ ਸਵਚ ਚੰ ਬਜਨ ਦੇਂਦ ਸਨ, (ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚਤ ਏਯ)।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ, ਸ ਰਬੂ!) ਇਸ ੁਣ-ਸੀਣ ਜੀਵ (ਤਯਾ) ਏਈ ਉਏਾਯ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ , 
(ਜ) ਤੂੰ  ਆਸ ਭਸਯ ਏਯੇਂ, ਤਾਂ (ਇਸ ਜਨਭ-ਭਨ ਯਥ ਸਵਚ) ਪਰ ਸਵ।1।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਧਰ ਊਤਰ ਸੁਤਖ ਫਸਤਹ ॥ ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ਸੁੰ ਤਗ ਹਸਤਹ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ੀਵਤਹ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ ਸੁਖਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਕੁ ਅਭੁਲਾ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਬਗਤਹ 
ਸਤਬ ਰਸਾ ॥ ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਤਥ ਫਸਾ ॥ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ॥ 
ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨਾ ॥ ਸ ਦਖ ਭੂੜ ਅੁੰ ਧ ਤਫਆ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ 
ਰਬ ਆ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 267} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜਸ ਰਾਸਦ—ਸਜ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ। ਧਯ—ਧਯਤੀ। ੁਸਐ—ੁਐ ਨਾਰ। ਫਸਸ—

ਤੂੰ  ਵੱਦਾ ਸੈਂ। ੁਤ —ੱੁਤਰ। ਬਰਾਤ—ਬਯਾ। ਫਸਨਤਾ—ਇਤਰੀ। ਸਸਸ—ਤੂੰ  ਸੱਦਾ ਸੈਂ। ੀਤਰ —

ਠੰਢਾ। ਵਨੁ—ਸਵਾ। ਾਵਏੁ—ਅੱ। ਰ—ਾਯ। ਭਰੀ—ਦਾਯਥ। ਸਤ—ਸੱਥ। ਾਵ—

ਯ। ਏਯਨ—ਏੰਨ। ਨੇਤਰ—ਅੱਐਾਂ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਸਤਸੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੰੂ। ਸਤਆਸ—ਛੱਡ ਏ, 
ਸਵਾਯ ਏ। ਯਚਨਾ —ਯੱੁਝਾ ਸਇਆ ਸੈਂ , ਭਨ ਸੈਂ। ਦਐ —ਭੰਦ ਏਯਭ। ਭੂੋ —ਭੂਯਐ ਜੀਵ। 
ਸਫਆ—ਪ ਸ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਜੀਵ!) ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਧਯਤੀ ਉਤ ੁਐੀ ਵੱਦਾ ਸੈਂ , ੁਤਰ ਬਯਾ ਸਭਤਰ 
ਇਤਰੀ ਨਾਰ ਸੱਦਾ ਸੈਂ; 

ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਠੰਢਾ ਾਣੀ ੀਂਦਾ ਸੈਂ , ੁਐ ਦਣ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਤ ਅਭਰਏ ਅੱ (ਵਯਤਦਾ 



ਸੈਂ); 

ਸਜ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਾਯ ਯ ਬਦਾ ਸੈਂ , ਾਯ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਯਸਸੰਦਾ ਸੈਂ (ਬਾਵ, ਾਯ 
ਦਾਯਥ ਵਯਤਣ ਰਈ ਤਨੰੂ ਸਭਰਦ ਸਨ); 

(ਸਜ ਨੇ) ਤਨੰੂ ਸੱਥ ਯ ਏੰਨ ਅੱਐਾਂ ਜੀਬ ਸਦੱਤ ਸਨ , ਉ (ਰਬੂ) ਨੰੂ ਸਵਾਯ ਏ (ਸ ਜੀਵ !) ਤੂੰ  
ਸਯਨਾਂ ਨਾਰ ਭਨ ਸੈਂ।  

(ਇਸ) ਭੂਯਐ ਅੰਨਹੇ  ਜੀਵ (ਬਰਾਈ ਸਵਾਯਨ ਵਾਰ ) ਇਸ ਸਜਸ ੁਣਾਂ ਸਵਚ ਪ ਸ ਸਨ। ਸ 
ਨਾਨਏ! (ਇਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਤ ਅਯਦਾ ਏਯ , ਤ ਆਐ)—ਸ ਰਬੂ! (ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ) ਆ (ਇਸਨਾਂ 
ੁਣਾਂ ਸਵਚੋਂ) ਏੱਢ ਰ।2।  

ਆਤਦ ਅੁੰ ਤਤ ਜ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ਗਵਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ 
ਾਵ ॥ ਤਾ ਤਸਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵ ॥ ਜ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ ਤਾ ਕਉ ਅੁੰ ਧਾ 
ਜਾਨਤ ਦੂਰ ॥ ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਾਵ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਫਸਾਰ ਭੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਇਹੁ ਬੂਲਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 267} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸਦ—ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ (ਬਾਵ, ਜਨਭ ਭ ਤੋਂ)। ਅੰਸਤ—ਅੈੀਯ ਤਏ (ਬਾਵ, ਭਯਨ ਤਏ)। 
ਵਾਯੁ—ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ। ਜਾ ਏੀ —ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ। ਨਵ ਸਨਸਧ —ਨ  ੈਾਨੇ। ਤਾ ਸਉ —ਉ 
ਨਾਰ। ਭੂੋਾ—ਭੂਯਐ। ਸਜੂਯ—ਸਾਯ-ਨਾਯ, ਅੰ-ੰ। ਤਾ ਏਉ —ਉ ਨੰੂ। ਸਤਸਸ —ਉ 
(ਰਬੂ) ਨੰੂ। ਭੁਧੁ—ਭੂਯਐ। ਇਸੁ—ਇਸ (ਜੀਵ)। ਅਾਯੁ—ਫਅੰਤ।  

ਅਯਥ:- ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , ਜ (ਇ ਦ) ਜਨਭ ਤੋਂ ਰ ਏ ਭਯਨ 
ਭ ਤਏ (ਇ ਦੀ) ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਭੂਯਐ ਜੀਵ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਚੱਤ ਨਸੀਂ ਜੋਦਾ , ਸਜ ਦੀ ਵਾ ਏੀਸਤਆਂ (ਇ ਨੰੂ ਸਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਨ  
ਸੀ ੈਾਨੇ ਸਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਅੰਨਹ ਾ ਭਨੱੁਐ ਉ ਠਾਏੁਯ ਨੰੂ (ਸਏਤ) ਦੂਯ (ਫਠਾ) ਭਝਦਾ ਸ, ਜ ਸਯ ਵਰ ਇ ਦ ਅੰ-ੰ ਸ।  

ਭੂਯਐ ਤ ਅੰਞਾਣ ਜੀਵ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਵਾਯ ਫਠਦਾ ਸ , ਸਜ ਦੀ ਟਸਰ ਏੀਸਤਆਂ ਇ ਨੰੂ (ਰਬੂ 
ਦੀ) ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਆਦਯ ਸਭਰਦਾ ਸ।  



(ਯ ਏਸੋਾ ਏਸੋਾ ੁਣ ਸਚਤਾਯੀ ?) ਇਸ ਜੀਵ (ਤਾਂ) ਦਾ ਸੀ ਬੁੱ ਰਾਂ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ; ਸ 
ਨਾਨਏ! ਯੱਸਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਫਅੰਤ ਸ (ਉਸ ਇ ਜੀਵ ਦ ੁਣਾਂ ਵਰ ਨਸੀਂ ਤੱਏਦਾ)।3।  

ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚ ॥ ਸਾਚੁ ਛਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰ ਤਗ ਭਚ ॥ ਜ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰੁ 
ਕਤਰ ਭਾਨੈ ॥ ਜ ਹਵਨੁ ਸ ਦੂਤਰ ਰਾਨੈ ॥ ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤਸ ਕਾ ਸਰਭੁ ਕਰ ॥ ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ 
ਤਤਸੁ ਰਹਰ ॥ ਚੁੰ ਦਨ ਲੁ ਉਤਾਰ ਧਇ ॥ ਗਰਧਫ ਰੀਤਤ ਬਸਭ ਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ॥ ਅੁੰ ਧ ਕੂ 
ਭਤਹ ਤਤਤ ਤਫਕਰਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ ਰਬ ਦਇਆਲ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 267} 

ਦਅਯਥ:- ਯਚ—ਯੱੁਝਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ੈੁਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਛਸਡ —ਛੱਡ ਏ । ਭਚ—ਭੱਚਦਾ ਸ , ਬੂਸ 
ਸੰੁਦਾ ਸ, ਆਏੋਦਾ ਸ। ਜ—ਜ (ਧਨ ਦਾਯਥ)। —ੁਉ ਨੰੂ। ਅਸਥਯੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ 
ਵਾਰਾ। ਸਵਨੁ—ਸਵਨਸਾਯ, ਯੂਯ ਸਣਾ ਸ , (ਬਾਵ, ਭਤ)। ਯਾਨੈ—ਛਾਣਦਾ ਸ, ਭਝਦਾ ਸ। 
ਸਤ ਏਾ —ਉ ਦਾ , ਉ ਦੀ ੈਾਤਯ। ਰਭੁ —ਭਸਨਤ, ਐਚਰ। ਸਾਈ —ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ 
ਵਾਰਾ। ਯਸਯ—ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਉਤਾਯ —ਰਾਸ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਯਧਫ ਰੀਸਤ —ਐਤ ਦਾ ਸਆਯ। 
ਬਭ—ੁਆਸ। ਏੂ—ਐੂਸ। ਸਤਤ—ਸਡੱਾ ਸਇਆ। ਸਫਏਯਾਰ —ਡਯਾਉਣਾ। ਸਫਏਯਾਰ ਏੂ 
ਭਸਸ—ਸਬਆਨਏ ਐੂਸ ਸਵਚ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! 

ਅਯਥ:- (ਭਾਇਆ-ਧਾਯੀ ਜੀਵ ) (ਨਾਭ-) ਯਤਨ ਛੱਡ ਏ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਏਉਡੀ ਨਾਰ ੈੁਸ਼ 
ਸਪਯਦਾ ਸ। ੱਚ (ਰਬੂ) ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਨਾਵੰਤ (ਦਾਯਥਾਂ) ਨਾਰ ਬੂਸ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਜ (ਭਾਇਆ) ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਅਟੱਰ ਭਝਦਾ ਸ ; ਜ (ਭਤ) ਯੂਯ ਵਾਯਨੀ ਸ , 
ਉ ਨੰੂ (ਸਏਤ) ਦੂਯ (ਫਠੀ) ਸੈਆਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਉ (ਧਨ ਦਾਯਥ) ਦੀ ੈਾਤਯ (ਸਨਿੱਤ) ਐਚਰ ਏਯਦਾ (ਸਪਯਦਾ) ਸ ਜ (ਅੰਤ) ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਸ; ਜ 
(ਰਬੂ) (ਇ) ਨਾਰ ਯਾਐਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਸਵਾਯ ਫਠਾ ਸ।  

ਐਤ ਦਾ ਸਆਯ (ਦਾ) ੁਆਸ ਨਾਰ (ਸੀ) ਸੰੁਦਾ ਸ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰ ਧ ਏ ਰਾਸ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ) ਸਨੇਯ ਸਬਆਨਏ ਐੂਸ ਸਵਚ ਸਡੱ  ਸਨ ; ਸ ਨਾਨਏ ! (ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ 
ਆਐ) ਸ ਸਦਆਰ ਰਬ!ੂ (ਇਸਨਾਂ ਨੰੂ ਆ ਇ ਐੂਸ ਸਵਚੋਂ) ਏੱਢ ਰ।4।  

ਕਰਤੂਤਤ ਸੂ ਕੀ ਭਾਨਸ ਜਾਤਤ ॥ ਲਕ ਚਾਰਾ ਕਰ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਅੁੰ ਤਤਰ 
ਭਲੁ ਭਾਇਆ ॥ ਛਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰ ਛਾਇਆ ॥ ਫਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ 



॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਫਆ ਲਬੁ ਸੁਆਨੁ ॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਅਗਤਨ ਫਾਹਤਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ ਗਤਲ ਾਥਰ 
ਕਸ ਤਰ ਅਥਾਹ ॥ ਜਾ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਰਬੁ ਆਤ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਤਤ ॥੫ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 267} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਨ—ਭਨੱੁਐ ਦੀ। ਚਾਯਾ —(Skt. @pcwr) ਸਵਐਾਵਾ। ਅੰਤਸਯ —ਭਨ ਸਵਚ। 
ਏਛੁ ਏਯ—(ਬਾਵੇਂ) ਏਈ (ਜਤਨ) ਏਯ। ਸਫਆ—ਯ ਾ ਸਯਸਾ ਸ। ੁਆਨੁ —ਏੁੱ ਤਾ। ਅਸਨ—

(ਸਤਰਨਾ ਦੀ) ਅੱ। ਸਰ—ਰ ਸਵਚ। ਅਥਾਸ—ਸਜ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ ਦਾ ਤਾ ਨਾ ਰੱ ਏ। ਜਾ 
ਏ ਅੰਤਸਯ—ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਸਸਜ—ਸਜ ਸਵਚ, ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਜਥ ਭਨ 
ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ। ਭਾਸਤ—ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜਾਸਤ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਭਨੱੁਐ-ਸ਼ਰਣੀ ਸਵਚੋਂ ਜੰਸਭਆ ਸ ) ਯ ਏੰਭ ਸ਼ੂਆਂ ਵਾਰ ਸਨ , 

(ਉਂਞ) ਸਦਨ ਯਾਤ ਰਏਾਂ ਵਾਤ ਸਵਐਾਵਾ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਫਾਸਯ (ਯੀਯ ਉਤ) ਧਾਯਸਭਏ ੁਸ਼ਾਏ ਸ ਯ ਭਨ ਸਵਚ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਰ ਸ , (ਫਾਸਯਰ ਬਐ 
ਨਾਰ) ਛਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏੀਸਤਆਂ (ਭਨ ਦੀ ਭਰ) ਰੁਏਦੀ ਨਸੀਂ।  

ਫਾਸਯ (ਸਵਐਾਵ ਵਾਤ) (ਤੀਯਥ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਤ ਸਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਏਯਦਾ ਸ , ਭਾਧੀਆਂ ਬੀ 
ਰਾਉਂਦਾ ਸ, ਯ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬ (-ਯੂ) ਏੁੱ ਤਾ ਯ ਾ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਭਨ ਸਵਚ (ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱ ਸ, ਫਾਸਯ ਯੀਯ ੁਆਸ (ਨਾਰ ਸਰਫਸੋਆ ਸਇਆ ਸ); (ਜ) ਰ 
ਸਵਚ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦ) ੱਥਯ (ਸਣ ਤਾਂ) ਅਥਾਸ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਨੰੂ ਜੀਵ) ਸਏਵੇਂ ਤਯ? 

ਸਜ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ ਆ ਵੱਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ 
ਸਟਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।5।  

ਸੁਤਨ ਅੁੰ ਧਾ ਕਸ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ ਕਰੁ ਗਤਹ ਲਹੁ ਤੜ ਤਨਫਹਾਵ ॥ ਕਹਾ ਫੁਝਾਰਤਤ ਫੂਝ 
ਡਰਾ ॥ ਤਨਤਸ ਕਹੀ ਤਉ ਸਭਝ ਬਰਾ  ॥ ਕਹਾ ਤਫਸਨਦ ਗਾਵ ਗੁੁੰ ਗ ॥ ਜਤਨ ਕਰ ਤਉ 
ਬੀ ਸੁਰ ਬੁੰ ਗ ॥ ਕਹ ਤੁੰ ਗੁਲ ਰਫਤ ਰ ਬਵਨ ॥ ਨਹੀ ਹਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ ਕਰਤਾਰ 
ਕਰੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਕਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਤਰ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 267} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਨ—ੁਣ ਏ। ਭਾਯੁ—ਯਤਾ। ਾਵ—ਰੱਬ ਰ। ਏਯੁ—ਸੱਥ। ਸਸ ਰਸੁ—ਪੋ 
ਰਵ। ਸੋ —ਅੈੀਯ ਤਏ। ਫੁਝਾਯਸਤ —ਨਤ। ਡਯਾ —ਫਰਾ। ਸਨਸ —ਯਾਤ। ਬਯਾ —ਸਦਨ। 



ਬੰ—ਟੁੱ ਟੀ ਸਈ। ਸੰੁਰ—ਰੂਰਹਾ। ਯਬਵਨ—(Skt.pRBvn) ਬਣਾ, ਸਪਯਨਾ। ਉ—ਉ ਦੀ। 
ਵਨ—ਸੰੁਚ। ਏਯੁਣਾ—ਤਯ। ਏਯੁਣਾ ਭ—ਤਯਵਾਨ, ਦਇਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (Note—Skt. 

mX (ੰਜਾਫੀ „ਭ‟) is an affix used to indicate ‘made of, consisting of.’ ‘full 

of’) [ ਦੀਨੁ—ਸਨਭਾਣਾ (ਜੀਵ)।  

ਅਯਥ:- ਅੰਨਹ ਾ ਭਨੱੁਐ (ਸਨਯਾ) ੁਣ ਏ ਸਏਵੇਂ ਯਾਸ ਰੱਬ ਰ ? (ਸ ਰਬੂ! ਆ ਇ ਦਾ) ਸੱਥ ਪੋ 
ਰਵ (ਤਾਸਏ ਇਸ) ਅੈੀਯ ਤਏ (ਰੀਤ) ਸਨਫਾਸ ਏ।  

ਫਰਾ ਭਨੱੁਐ (ਸਨਯੀ) ਨਤ ਨੰੂ ਏੀਸ ਭਝ? (ਨਤ ਨਾਰ ਜ ) ਆਐੀ (ਇਸ) ਯਾਤ ਸ ਤਾਂ ਉਸ 
ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਇਸ) ਸਦਨ (ਸ)।  

ੰੂਾ ਸਏਵੇਂ ਸਫਸ਼ਨ -ਦ ਾ ਏ? (ਏਈ) ਜਤਨ (ਬੀ) ਏਯ ਤਾਂ ਬੀ ਉ ਦੀ ੁਯ ਟੁੱ ਟੀ ਯਸਸੰਦੀ 
ਸ।  

ਰੂਰਹਾ ਸਏਥ ਸਾੋਾਂ ਤ ਬਉਂ ਏਦਾ ਸ? ਥ ਉ ਦੀ ਸੰੁਚ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਇ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਏਵਰ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ ) ਸ ਏਯਤਾਯ ! ਸ ਦਇਆ ਦ 
ਾਯ! (ਇਸ)  ਸਨਭਾਣਾ ਦਾ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਯੀ ਭਸਯ ਨਾਰ (ਸੀ) ਤਯ ਏਦਾ ਸ।6।  

ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥ ਜ ਫਰਾਈ ਤਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ॥ ਫਲੂਆ ਕ ਤਗਰਹ ਬੀਤਤਰ 
ਫਸ ॥ ਅਨਦ ਕਲ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਤਗ ਰਸ ॥ ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ਭਨਤਹ ਰਤੀਤਤ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵ 
ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥ ਫਰ ਤਫਰਧ ਕਾਭ ਕਰਧ ਭਹ ॥ ਝੂਠ ਤਫਕਾਰ ਭਹਾ ਲਬ ਧਰਹ ॥ ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਤ 
ਤਫਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਭ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲਹੁ ਆਨ ਕਤਰ ਕਰਭ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 267-268} 

ਦਅਯਥ:- ਚੀਸਤ—ਸਚੱਤ ਸਵਚ। ਫਯਾਈ—ਵਯੀ। ਫਰੂਆ—ਯਤ। ਸਰਸ—ਯ। ਬੀਤਸਯ—ਸਵਚ। 
ਯੰਸ—ਯੰ ਸਵਚ , ਭਤੀ ਸਵਚ । ਏਰ—ਚਜ-ਐਡਾਂ। ਸਦਰੋੁ —ੱਏਾ। ਭਨਸਸ —ਭਨ ਸਵਚ। 
ਰਤੀਸਤ—ਮਏੀਨ। ਭੂੋ ਚੀਸਤ —ਭੂਯਐ ਦ ਸਚੱਤ ਸਵਚ। ਏਾਰੁ —ਭਤ। ਸਫਯਧ —ਭੁੈਾਰੌਤ। 
ਧਰਸ—ਠੱੀ, ਦਾ। ਇਆਸੂ ਜੁਸਤ —ਇ ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਸਫਸਾਨੇ —ੁਯ  ਸਨ। ਆਨ 
ਏਯਭ—ਆਣੀ ਭਸਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ (ਇ ਭੂਯਐ ਦਾ ) ੰੀ ਾਥੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਇਸ) ਚਤ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , (ਯ) ਜ 
ਵਯੀ ਸ ਉ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ।  



ਯਤ ਦ ਯ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸ (ਬਾਵ ਯਤ ਦ ਸਏਣਸਏਆਂ ਵਾਂ ਉਭਯ ਸਛਨ ਸਛਨ ਏਯ ਏ ਸਏਯ ਯਸੀ 
ਸ), (ਸਪਯ ਬੀ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤੀ ਸਵਚ ਆਨੰਦ ਭਜਾਂ ਭਾਣ ਸਯਸਾ ਸ।  

(ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਅਭਯ ਭਝੀ ਫਠਾ ਸ , ਭਨ ਸਵਚ (ਇਸੀ) ਮਏੀਨ ਫਸਣਆ ਸਇਆ ਸ ; ਯ 
ਭੂਯਐ ਦ ਸਚਤ ਸਵਚ (ਏਦ) ਭਤ (ਦਾ ਸੈਆਰ ਬੀ) ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਵਯ ਸਵਯਧ , ਏਾਭ, ੱੁਾ, ਭਸ, ਝੂਠ, ਭੰਦ ਏਯਭ , ਬਾਯੀ ਰਾਰਚ ਤ ਦਾ —ਇ ਯਾਸ  ਏ 
(ਇ ਦ) ਏਈ ਜਨਭ ੁਾਯ  ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਇ ਸਵਚਾਯ ਜੀਵ ਵਾਤ ਰਬੂ -ਦਯ ਤ 
ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ) ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਇ ਨੰੂ) ਫਚਾ ਰਵ।7।  

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ 
ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ 
ਊਚਾ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥ ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 
ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥੮॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 268} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਭ ਸਸ—ਤਯ ਾ। ਸੰਡੁ —ਯੀਯ। ਯਾਸ—ਫੈਸ਼ੀਸ਼, ੰੂਜੀ। ਨੇਯ—ਫਸੁਤ। 
ਭਰੀ—ਦਾਯਥ। ੂਸਤਰ—ੂਤਰ ਸਵਚ , ਭਯਮਾਦਾ ਸਵਚ , ਸੁਏਭ ਸਵਚ। ਧਾਯੀ —ਸਟਏੀ ਸਈ ਸ। 
ਤੁਭ ਤ—ਤਥੋਂ। ਸਇ—(ਜ ਏੁਝ) ਸਤੀ ਸਵਚ ਆਇਆ ਸ , ਦਾ ਸਇਆ ਸ। ਆਸਆਏਾਯੀ —
(ਤਯ) ਸੁਏਭ ਨੰੂ ਭੰਨ ਸਯਸਾ ਸ। ਏੁਯਫਾਨੀ —ਦਏ। ਸਭਸਤ —ਭਯਮਾਦਾ, ਅੰਦਾਾ। ਸਤ —

ਸਾਰਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ !) ਤੂੰ  ਭਾਸਰਏ ਸੈਂ (ਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ) ਅਯ ਤਯ ਅੱ ਸੀ ਸ , ਇਸ ਸਜੰਦ ਤ 
ਯੀਯ (ਜ ਤੂੰ  ਾਨੰੂ ਸਦੱਤਾ ਸ) ਬ ਤਯੀ ਸੀ ਫੈਸ਼ੀਸ਼ ਸ।  

ਤੂੰ  ਾਡਾ ਭਾਂ ਸਉ ਸੈਂ, ਅੀਂ ਤਯ ਫਾਰ ਸਾਂ, ਤਯੀ ਭਸਯ (ਦੀ ਨਯ) ਸਵਚ ਫਅੰਤ ੁਐ ਸਨ।  

ਏਈ ਤਯਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਤੂੰ  ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਵਾਨ ਸੈਂ।  

(ਜਤ ਦ) ਾਯ ਦਾਯਥ ਤਯ ਸੀ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸਟਏ ਸ ਸਨ ; ਤਯੀ ਯਚੀ ਸਈ ਸਰਸ਼ਟੀ ਤਯੀ 
ਸੀ ਆਸਆ ਸਵਚ ਤੁਯ ਯਸੀ ਸ।  

ਤੂੰ  ਸਏਸ ਸਜਸਾ ਸੈਂ ਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂ —ਇਸ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ, ਸ ਰਬੂ!) 
ਤਯ ਵਏ (ਤਥੋਂ) ਦਾ ਦਏ ਜਾਂਦ ਸਨ।8।4।  



ਸਲਕੁ ॥ ਦਨਹਾਰੁ ਰਬ ਛਤਡ ਕ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਫਨੁ ਨਾਵ 
ਤਤ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 268} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਸਸ—ਰੱਦ ਸਨ। ਆਨ —ਸਯ (skt. ANX)। ੁਆਇ—ੁਆਦ ਸਵਚ , 

ੁਆਯਥ ਸਵਚ। ਏਸੂ ਨ—ਏਦ ਨਸੀਂ। ੀਝਈ—ਸੱਝਦਾ, ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰ ਦਾ, ਪਰ ਸੰੁਦਾ। ਸਤ—

ਇੱਤ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ) ਦਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ (ਜੀਵ) ਸਯ ੁਆਦ ਸਵਚ ਰੱਦ ਸਨ ; 

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ ! (ਇਸ ਸਜਸਾ ) ਏਦ (ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਜੀਵਨ -ਮਾਤਰਾ ਸਵਚ ) ਏਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ 
(ਸਏਉਂਸਏ ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇੱਤ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦੀ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਦਸ ਫਸਤੂ ਲ  ਾਛ ਾਵ ॥ ਕ ਫਸਤੁ ਕਾਰਤਨ ਤਫਖਤਟ ਗਵਾਵ ॥ ਕ ਬੀ ਨ 
ਦਇ ਦਸ ਬੀ ਤਹਤਰ ਲਇ ॥ ਤਉ ਭੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰਇ ॥ ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ 
॥ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜ ਸਦ ਨਭਸਕਾਰਾ ॥ ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ ਸਰਫ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਭਤਨ 
ਵੂਠਾ ॥ ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਨਾ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥ ਸਰਫ ਥਕ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੧ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 268} 

ਦਅਯਥ:- ਫਤ—ੂਚੀਾਂ। ਰ —ਰ ਏ। ਾਛ ਾਵ —ਾਂਬ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸਫਐਸਟ —{Skt. K`roit 

A cunning or shrewed woman, iv, without.} ਐਟ-ਸੀਨਤਾ, ਐਯਾ-ਨ, ਇਤਫਾਯ। 
ਸਸਸਯ ਰਇ—ਐਸ ਰ। ਭੂੋਾ—ਭੂਯਐ। ਏਸਾ ਏਯਇ—ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? ਚਾਯਾ—ਯ, ਸ਼। 
ਦ—ਦਾ। ਯਫ —ਾਯ। ਤਾਸੂ ਭਸਨ —ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਵੂਠਾ —ਆ ਵੱਦ ਸਨ। ਸਜੁ 
ਜਨ—ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ। ਥਏ—ਦਾਯਥ। ਸਤਸਨ—ਉ (ਭਨੱੁਐ) ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਤੋਂ) ਦ ਚੀਾਂ ਰ ਏ ਾਂਬ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਯ) ਇਏ ਚੀ ਦੀ ੈਾਤਯ ਆਣਾ 
ਇਤਫਾਯ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ ਸਭਰੀਆਂ ਚੀਾਂ ਫਦਰ ਸ਼ੁਏਯੀਆ ਤਾਂ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , ਜਸੋੀ 
ਨਸੀਂ ਸਭਰੀ ਉ ਦਾ ਸਰਾ ਏਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ)।  

(ਜ ਰਬੂ) ਇਏ ਚੀ ਬੀ ਨਾਸ ਦਵ , ਤ, ਦ (ਸਦੱਤੀਆਂ ਸਈਆਂ) ਬੀ ਐਸ ਰ , ਤਾਂ, ਦੱ, ਇਸ 
ਭੂਯਐ ਏੀਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? 

ਸਜ ਭਾਰਏ ਦ ਨਾਰ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ , ਉ ਦ ਅੱ ਦਾ ਸਯ ਸਨਵਾਉਣਾ ਸੀ ਚਾਸੀਦਾ ਸ , 



(ਸਏਉਂਸਏ) 

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬੂ ਸਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ , ਾਯ ੁਐ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਆ ਵੱਦ 
ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਤੋਂ ਰਬੂ ਆਣਾ ਸੁਏਭ ਭਨਾਉਂਦਾ ਸ, (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ਦਾਯਥ (ਭਾਨ ) 
ਉ ਨੇ ਰੱਬ ਰ ਸਨ।1।  

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਨੀ ਦ ਰਾਤਸ ॥ ਖਾਤ ੀਤ ਫਰਤ ਅਨਦ ਉਲਾਤਸ ॥ ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਕਛੁ 
ਫਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲਇ ॥ ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਨ ਰਸੁ ਕਰਇ ॥ ਅਨੀ ਰਤੀਤਤ ਆ ਹੀ ਖਵ ॥ 
ਫਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਫਸਵਾਸੁ ਨ ਹਵ ॥ ਤਜਸ ਕੀ ਫਸਤੁ ਤਤਸੁ ਆਗ ਰਾਖ ॥ ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ 
ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥ ਉਸ ਤ ਚਉਗੁਨ ਕਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 
268} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਤ ਯਾਸ—ਅਣਸਣਤ (ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ) ੰੂਜੀ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਐਾਤ ੀਤ —

ਐਾਂਦਾ ੀਂਦਾ। ਫਯਤ —ਵਯਤਦਾ ਸ। ਅਨਦ ਉਰਾਸ —ਚਾਉ ੈੁਸ਼ੀ ਨਾਰ। ਅਭਾਨ —ਅਭਾਨਤ। 
ਫਸੁਸਯ—ਭੁੋ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਯੁ—ਯਾ, ੱੁਾ। ਯਤੀਸਤ—ਇਤਫਾਯ। ਐਵ—ਵਾ ਰੈਂਦਾ 
ਸ। ਸਫਵਾ—ੁਸਵਾਸ। ਸਨਸਾਰੁ—ਰੰਨ, ੈੁਸ਼।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ) ਸ਼ਾਸ ਅਣਸਣਤ (ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ) ੰੂਜੀ (ਜੀਵ ਵਣਜਾਯ ਨੰੂ ) ਦੇਂਦਾ ਸ , (ਜੀਵ) 

ਐਾਂਦਾ ੀਂਦਾ ਚਾਉ ਤ ੈੁਸ਼ੀ ਨਾਰ (ਇਸਨਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ) ਵਯਤਦਾ ਸ।  

(ਜ) ਸ਼ਾਸ ਆਣੀ ਏਈ ਅਭਾਨਤ ਭੋ ਰ, ਤਾਂ (ਇਸ) ਅਸਆਨੀ ਭਨ ਸਵਚ ਯਾ ਏਯਦਾ ਸ; 

(ਇ ਤਯਹਾਂ) ਆਣਾ ਇਤਫਾਯ ਆ ਸੀ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਤ ਭੁੋ ਇ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ।  

(ਜ) ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ (ਫੈਸ਼ੀ ਸਈ) ਚੀ ਸ ਉ ਦ ਅੱ (ਆ ਸੀ ੈੁਸ਼ੀ ਨਾਰ) ਯੱਐ ਦ, ਤ ਰਬੂ 
ਦਾ ਸੁਏਭ (ਏਈ ਚੀ ਐੱੁਣ ਵਰ ) ਸਯ ਭੱਥ ਤ ਭੰਨ ਰ , ਤਾਂ (ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ ) ਅੱ ਨਾਰੋਂ 
ਚਉੁਣਾ ਸਨਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਭਾਰਏ ਦਾ ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।2।  

ਅਤਨਕ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਕ ਹਤ ॥ ਸਰਰ ਹਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ 
ਰੁੰ ਗੁ ਲਾਵ ॥ ਹ ਤਫਨਸ ਉਹੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥ ਜ ਦੀਸ ਸ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ ਲਤਟ ਰਤਹ 



ਤਹ ਅੁੰ ਧ ਅੁੰ ਧਾਰੁ ॥ ਫਟਾਊ ਤਸਉ ਜ ਲਾਵ ਨੇਹ ॥ ਤਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵ ਕਹ ॥ ਭਨ ਹਤਰ 
ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਰੀਤਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਨਾਨਕ ਆਤ ਲ ਲਾਈ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 268} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਸਤ—ਸਏਭ। ਸਤ —ਸਆਯ। ਯਯ —ਅੰਤ ਨੰੂ , ਯੂਯ। ਜਾਨੁ —ਭਝ। 
ਅਨੇਤ—ਨਾਸ ਸਨਿੱਤ ਯਸਸਣ ਵਾਰ , ਨਾਵੰਤ। ਸਫਯਐ —ਯੱੁਐ। ਯੰੁ —ਸਆਯ। ਸ —ਉਸ 
(ਛਾਇਆ)। ਉਸ—ੁਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਜ ਛਾਂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾਉਂਦਾ ਸ )। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਦੀ—
ਸਦੱਦਾ ਸ। ਚਾਰਨਸਾਯੁ —ਨਾਵੰਤ, ਤੁਯ ਜਾਣ ਵਾਰਾ। ਰਸਟ ਯਸਸ —ਜੁੋ ਸਯਸਾ ਸ , ਜੱਪਾ 
ਾਈ ਫਠਾ ਸ। ਤਸ —ਥ, ਉ ਨਾਰ (ਜ ਚੱਰਣਸਾਯ ਸ )। ਅੰਧ—ਅੰਨਹ ਾ। ਅੰਧ ਅੰਧਾਯੁ —

ਅੰਸਨਹ ਆਂ ਦਾ ਅੰਨਹ ਾ , ਭਸਾ ਭੂਯਐ। ਫਟਾਊ —ਯਾਸੀ, ਭੁਾਸੌਯ। ਨੇਸ —ਸਆਯ, ਭੁਸੱਫਸਤ। ਤਾ 
ਏਉ—ਉ ਨੰੂ। ਸਾਸਥ—ਸੱਥ ਸਵਚ। ਨ ਏਸ—ਏੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦ ਸਆਯ ਅਨੇਏਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਅਨੇਏਾਂ ਸਣ ਯੂ 
ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਭੋਂਸਦ ਸਨ), (ਯ ਇਸ ਾਯ) ਅੰਤ ਨੰੂ ਨਾ ਸ ਜਾਣ ਵਾਰ ਭਝ। 

(ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ) ਯੱੁਐ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾ ਫਠੇ , (ਸੱਟਾ ਏੀਸ ਸਨਏਰਾ?) ਉਸ ਛਾਂ ਨਾ ਸ 
ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਭਨ ਸਵਚ ਛੁਤਾਂਦਾ ਸ।  

(ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ) ਜ ਸਦੱ ਸਯਸਾ ਸ ਨਾਵੰਤ ਸ , ਇ (ਜਤ) ਨਾਰ ਇਸ ਅੰਸਨਹ ਆਂ ਦਾ ਅੰਨਹ ਾ 
(ਜੀਵ) ਜੱਪਾ ਾਈ ਫਠਾ ਸ।  

ਜ (ਬੀ) ਭਨੱੁਐ (ਸਏ) ਯਾਸੀ ਨਾਰ ਸਆਯ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਅੰਤ ਨੰੂ) ਉ ਦ ਸੱਥ ੱਰ ਏੁਝ ਨਸੀਂ 
ੈਂਦਾ।  

ਸ ਭਨ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸਆਯ (ਸੀ) ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਸਆਯ ਉ 
ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਨੀਫ ਸੁੰ ਦਾ ਸ, ਸਜ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਆ ਰਾਉਂਦਾ ਸ।3।  

ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰ ਫੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ਤਭਤਥਆ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥ ਤਭਤਥਆ ਰਾਜ 
ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਲ ॥ ਤਭਤਥਆ ਕਾਭ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ ਤਭਤਥਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਫਸਤਰਾ ॥ 
ਤਭਤਥਆ ਰੁੰ ਗ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤਖ ਹਸਤਾ ॥ ਤਭਤਥਆ ਧਰਹ ਭਹ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਤਭਤਥਆ 
ਆਸ ਊਤਰ ਕਰਤ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਅਸਤਥਰੁ ਬਗਤਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਤ ਜਤ 
ਜੀਵ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 268} 



ਦਅਯਥ:- ਸਭਸਥਆ—ਦਾ ਨਾਸ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , ਸਜ ਦਾ ਭਾਣ ਏਯਨਾ ਝੂਠਾ ਸਵ। 
ਏੁਟੰਫ—ੁਯਵਾਯ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਭਭਤਾ—ਭਾਰਏੀ ਦਾ ਸੈਆਰ , ਇਸ ਸੈਆਰ ਸਏ ਇਸ 
ਚੀ ਭਯੀ ਸ। ਜਫਨ —ਜੁਆਨੀ। ਸਫਏਯਾਰ —ਡਯਾਉਣਾ। ਸਤੀ —ਸਾਥੀ। ਅਵ —ੋ। 
ਫਤਰਾ—ਏੱੋ। ਯੰ ੰਸ—ਸਆਯ ਨਾਰ। ਸਐ—ਵਐ ਏ। ਸਤਾ—ਸੱਦਾ ਸ। ਧਰਸ—ਦਾ। 
ਆ ਊਸਯ—ਆਣ ਉਤ। ਅਸਥਯ—ੁਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ। ਬਸਤ—ਫੰਦੀ, ਬਜਨ। 
ਜਸ ਜਸ—ਦਾ ਜ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦ ਇਸ) ਯੀਯ, ਧਨ ਤ ਾਯਾ ਯਵਾਯ ਨਾਵੰਤ ਸ , (ਤਾਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਾਰਏੀ ਤ 
ਸਉਭ (ਬਾਵ, ਧਨ ਤ ਯਵਾਯ ਦ ਏਾਯਣ ਵਡੱਣ)—ਇਸਨਾਂ ਉਤ ਭਾਣ ਬੀ ਝੂਠਾ।  

ਯਾਜ ਜੁਆਨੀ ਤ ਧਨ ਭਾਰ ਬ ਨਾਵੰਤ ਸਨ , (ਇ ਵਾਤ ਇਸਨਾਂ ਦ ਏਾਯਣ ) ਏਾਭ (ਦੀ 
ਰਸਯ) ਤ ਸਬਆਨਏ ਏਰਧ ਇਸ ਬੀ ਸਵਅਯਥ ਸਨ।  

ਯਥ, ਸਾਥੀ, ੋ ਤ (ੁੰ ਦਯ) ਏੱੋ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਨਸੀਂ ਸਨ, (ਇ ਾਯੀ) ਭਾਇਆ 
ਨੰੂ ਸਆਯ ਨਾਰ ਵਐ ਏ (ਜੀਵ) ਸੱਦਾ ਸ, (ਯ ਇਸ ਸਾਾ ਤ ਭਾਣ ਬੀ) ਸਵਅਯਥ ਸ।  

ਦਾ, ਭਸ ਤ ਅਸੰਏਾਯ —(ਇਸ ਾਯ ਸੀ ਭਨ ਦ ) ਸਵਅਯਥ (ਤਯੰ) ਸਨ; ਆਣ ਉਤ ਭਾਣ 
ਏਯਨਾ ਬੀ ਝੂਠਾ (ਨਸ਼ਾ) ਸ।  

ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ (ਰਬੂ ਦੀ) ਬਤੀ (ਸੀ ਸ ਜ) ੁਯੂ ਦੀ ਯਣ  ਏ (ਏੀਤੀ ਜਾ)। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਚਯਣ (ਸੀ) ਦਾ ਜ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਅਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸ।4।  

ਤਭਤਥਆ ਸਰਵਨ ਰ ਤਨੁੰ ਦਾ ਸੁਨਤਹ ॥ ਤਭਤਥਆ ਹਸਤ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ ਤਭਤਥਆ 
ਨੇਤਰ ਖਤ ਰ ਤਤਰਅ ਰੂਾਦ ॥ ਤਭਤਥਆ ਰਸਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ ॥ ਤਭਤਥਆ ਚਰਨ ਰ 
ਤਫਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥ ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਰ ਲਬ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਹੀ 
ਰਉਕਾਰਾ ॥ ਤਭਤਥਆ ਫਾਸੁ ਲਤ ਤਫਕਾਰਾ ॥ ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਸਬ ਬ ॥ ਸਪਲ 
ਦਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭ ਲ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਸਥਆ—ਸਵਅਯਥ। ਰਵਨ—ਏੰਨ। ੁਨਸਸ—ੁਣਦ ਸਨ। ਸਤ —ਸੱਥ, {ਰੌ 
“ਸਤ” ਅਤ “ਸਸਤ” ਦਾ ਜੋ ਵਐ ਵਐਯਾ ਸ , ਤ, ਅਯਥ ਬੀ ਵਐ ਵਐਯ। ਸਤ —ਸੱਥ। 
ਸਸਤ—ਸਾਥੀ}। ਦਯਫ—ਧਨ। ਸਸਯਸਸ—ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ। ਨੇਤਰ —ਅੱਐਾਂ। ਸਤਰਅ—ਇਤਰੀ ਦਾ। 



ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਅਨ ਵਾਦ —ਸਯ ੁਆਦਾਂ ਸਵਚ। ਧਾਵਸਸ —ਦੋਦ ਸਨ। ਸਫਏਾਯ —ਸਵਾੋ, 

ਨੁਏਾਨ। ਭਨ—ਸ ਭਨ! ਯ ਰਬੁ—ਯਾ (ਧਨ ਆਸਦਏ) ਦਾ ਰਬ। ਯਉਏਾਯ—ਦੂਸਜਆਂ 
ਦੀ ਬਰਾਈ। ਫਾੁ —ਵਾਸ਼ਨਾ, ੁੰਧੀ। ਸਫਨੁ ਫੂਝ —(ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ) ਭਝਣ ਤੋਂ 
ਸਫਨਾ। ਦਸ—ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ ਦ) ਏੰਨ ਸਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਉਸ ) ਯਾਈ ਫੈੀਰੀ ੁਣਦ ਸਨ , ਸੱਥ ਸਵਅਯਥ 
ਸਨ (ਜ ਇਸ) ਯਾ ਧਨ ਨੰੂ ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ; 

ਅੱਐਾਂ ਸਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਇਸ) ਯਾਈ ਨਾਨੀ ਦਾ ਯੂ ਤੱਏਦੀਆਂ ਸਨ , ਜੀਬ ਸਵਅਯਥ ਸ (ਜ 
ਇਸ) ਐਾਣ ਤ ਸਯ ੁਆਦਾਂ ਸਵਚ (ਰੱੀ ਸਈ ਸ); 

ਯ ਸਵਅਯਥ ਸਨ (ਜ ਇਸ ) ਯਾ ਨੁਏਾਨ ਵਾਤ ਦੋ -ਬੱਜ ਯਸ ਸਨ। ਸ ਭਨ ! ਤੂੰ  ਬੀ 
ਸਵਅਯਥ ਸੈਂ (ਜ ਤੂੰ ) ਯਾ ਧਨ ਦਾ ਰਬ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸੈਂ।  

(ਉਸ) ਯੀਯ ਸਵਅਯਥ ਸਨ ਜ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਰ ਬਰਾਈ ਨਸੀਂ ਏਯਦ , (ਨੱਏ) ਸਵਅਯਥ ਸ (ਜ) 
ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰ ਸਯਸਾ ਸ।  

(ਆ ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਦਾ ਭਨ ਯਥ ) ਭਝਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਇਸ) ਾਯ (ਅੰ) ਸਵਅਯਥ ਸਨ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ ਯੀਯ ਪਰ ਸ ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ।5।  

ਤਫਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ ਸਾਚ ਤਫਨਾ ਕਹ ਹਵਤ ਸੂਚਾ ॥ ਤਫਰਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ 
ਅੁੰ ਧ ॥ ਭੁਤਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕ ਦੁਰਗੁੰ ਧ ॥ ਤਫਨੁ ਤਸਭਰਨ ਤਦਨੁ ਰਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਹਾਇ ॥ ਭਘ 
ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਖਤੀ ਜਾਇ ॥ ਗਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਭ ॥ ਤਜਉ ਤਕਰਨ ਕ 
ਤਨਰਾਰਥ ਦਾਭ ॥ ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਫਤਸ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ 
ਫਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਯਥੀ—ਸਵਅਯਥ। ਾਏਤ—(ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ) ਟੁੱ ਟਾ ਸਇਆ। ਆਯਜਾ —ਉਭਯ। ਤਨੁ 
ਅੰਧ—ਅੰਨਹੇ  ਦਾ ਯੀਯ। ਭੁਸਐ—ਭੂੰ ਸ ਸਵਚੋਂ। ਤਾ ਏ ਭੁਸਐ—ਉ ਦ ਭੂੰ ਸ ਸਵਚੋਂ। ਦੁਯੰਧ—ਫਦ-ਫੂ। 
ਯਸਨ—ਯਾਤ। ਸਫਸਾਇ —ੁਯ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਭ —ਫੱਦਰ। ਸਏਯਨ —ਏੰਜੂ। ਸਨਯਾਯਥ —

ਸਵਅਯਥ। ਦਾਭ—, ਧਨ। ਧੰਸਨ—ਭੁਫਾਯਏ। ਸਜਸ ਸਟ —ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਤਾ ਏ —
ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਸਰ ਫਸਰ—ਦਏ।  



ਅਯਥ:- (ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ) ਟੁੱ ਟ ਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵਅਯਥ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ੱਚ ਰਬੂ (ਦ 
ਨਾਭ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਉਸ ਸਏਵੇਂ ੁੱ ਚਾ ਸ ਏਦਾ ਸ? 

ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਅੰਨਹੇ  (ਾਏਤ) ਦਾ ਯੀਯ (ਸੀ) ਸਏ ਏੰਭ ਨਸੀਂ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਉ ਦ ਭੂੰ ਸ ਸਵਚੋਂ 
(ਸਨੰਦਾ ਆਸਦਏ) ਫਦ-ਫੂ ਆਉਂਦੀ ਸ।  

ਸਜਵੇਂ ਵਯਐਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਰੀ ਸਨਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਸਤਵੇਂ) ਸਭਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਾਏਤ ਦ) ਸਦਨ 
ਯਾਤ ਅੱਪਰ ਚਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਦ ਬਜਨ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਯਸਸਣ ਏਯਏ (ਭਨੱੁਐ ਦ) ਾਯ ਸੀ ਏੰਭ ਸਏ ਅਯਥ ਨਸੀਂ , (ਸਏਉਂਸਏ 
ਇਸ ਏੰਭ ਇ ਦਾ ਆਣਾ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਵਾਯਦ ) ਸਜਵੇਂ ਏੰਜੂ ਦਾ ਧਨ ਉ ਦ ਆਣ ਸਏ ਏੰਭ 
ਨਸੀਂ।  

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਭੁਫਾਸਯਏ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ 
ਸਏ) ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ (ੁਯਭੁਐਾਂ) ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ।6।  

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਭਾਵਤ ॥ ਭਤਨ ਨਹੀ ਰੀਤਤ ਭੁਖਹੁ ਗੁੰ ਢ ਲਾਵਤ ॥ ਜਾਨਨਹਾਰ 
ਰਬੂ ਰਫੀਨ ॥ ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਨ ॥ ਅਵਰ ਉਦਸ ਆਤ ਨ ਕਰ ॥ ਆਵਤ 
ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਰ ॥ ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥ ਜ 
ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਰਾਤਾ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਤ—ਧਯਭ ਦ ਫਾਸਯਰ ਸਚੰਨਹ  ਜ ਧਾਯ ਸ ਸਨ। ਅਵਯ —ਸਯ। ਏਛੁ ਅਵਯ—

ਏੁਝ ਸਯ। ਏਭਾਵਤ —ਏਭਾਂਦਾ ਸ , ਅਭਰੀ ਸੰਦੀ ਸ। ਭਸਨ —ਭਨ ਸਵਚ। ੰਢ ਰਾਵਤ —ਾਂਢ 
ਰਾਂਦਾ ਸ , ਜੋ-ਤੋ ਏਯਦਾ ਸ। ਯਫੀਨ —ਚਤੁਯ, ਸਆਣਾ। ਏਾਸੂ—ਸਏ ਦ। ਬੀਨ—ਸਬੱਜਦਾ, 
ਰੰਨ ਸੰੁਦਾ। ਅਵਯ—ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ। ਸਜ ਏ ਅੰਤਸਯ—ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ੀਐ—ਸੱਸਐਆ। 
ਸਤ ਏੀ ੀਐ—ਉ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਨਾਰ। ੰਾਯੁ—ਜਤ (ਬਾਵ, ਜਤ ਦਾ ਸਯਏ ਜੀਵ)। ਤੁਭ 
ਬਾਨੇ—ਤਨੰੂ ਬਾਉਂਦ ਸਨ , ਤਨੰੂ ਚੰ ਰੱਦ ਸਨ। ਸਤਨ —ਉਸਨਾਂ ਨੇ। ਉਨ ਜਨ ਚਯਨ —ਉਸਨਾਂ 
ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਯਾਂ ਤ। ਯਾਤਾ—ੈਂਦਾ ਸ। ਭੁਐਸੁ—ਭੂੰ ਸੋਂ, ਭੂੰ ਸ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਧਯਭ ਦ ਫਾਸਯਰ ਧਾਯ ਸ ਸਚੰਨਹ  ਸਯ ਸਨ ਤ ਅਭਰੀ ਸੰਦੀ ਏੁਝ ਸਯ ਸ ; ਭਨ 
ਸਵਚ (ਤਾਂ) ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਆਯ ਨਸੀਂ, ਭੂੰ ਸ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਨਾਰ ਯ ੂਯਾ ਏਯਦਾ ਸ।  



(ਯ ਸਦਰ ਦੀਆਂ ) ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਸਆਣਾ ਸ , (ਉਸ ਏਦ ) ਸਏ ਦ ਫਾਸਯਰ ਬਐ ਨਾਰ 
ਰੰਨ ਨਸੀਂ ਸਇਆ।  

(ਜ ਭਨੱੁਐ) ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਭੱਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਯ) ਆ ਨਸੀਂ ਏਭਾਉਂਦਾ , ਉਸ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 
ੋ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਨਯੰਏਾਯ ਵੱਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਨਾਰ ਜਤ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) 
ਫਚਦਾ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ !) ਜ (ਬਤ) ਤਨੰੂ ਸਆਯ ਰੱਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਤਨੰੂ ਛਾਸਣਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! 

(ਆਐ)—ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ (ਬਤਾਂ) ਦ ਚਯਨਾਂ ਤ ੈਂਦਾ ਸਾਂ।7।  

ਕਰਉ ਫਨਤੀ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਬੁ ਜਾਨੈ ॥ ਅਨਾ ਕੀਆ ਆਤਹ ਭਾਨੈ ॥ ਆਤਹ ਆ ਆਤ 
ਕਰਤ ਤਨਫਰਾ ॥ ਤਕਸ ਦੂਤਰ ਜਨਾਵਤ ਤਕਸ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ ਉਾਵ ਤਸਆਨ ਸਗਲ ਤ 
ਰਹਤ ॥ ਸਬੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਕੀ ਰਹਤ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ ਥਾਨ 
ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥ ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾ ਕਰੀ ॥ ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਜਤ ਨਾਨਕ 
ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਉ—ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ। ਏੀਆ—ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ (ਜੀਵ)। ਆਸਸ—ਆ ਸੀ। 
ਭਾਨੈ—ਭਾਣ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਆਸਸ ਆ —ਆ ਸੀ। ਸਨਫਯਾ —ੌਰਾ, ਸਨਐੋਾ। ਨੇਯਾ —ਨੇੋ। 
ਰ ਤ ਯਸਤ —ਬ ਤੋਂ ਯ ਸ। ਉਾਵ —ਸੀਰ। ਯਸਤ —ਯਸਸਣੀ। ਆਤਭ ਏੀ ਯਸਤ —

ਆਤਭਾ ਦੀ ਯਸਸਣੀ , ਆਤਭਏ ਸੰਦੀ। ਸਜ ਬਾਵ —ਜ ਸਤੁ ਬਾਵ , ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ। 
ਸਤ—ੁਉ ਨੰੂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਸਯ —ਸਯ ਥਾਂ। ਭਾਇ ਯਸਸਆ —ਭਜੂਦ ਸ। ਸਨਭਐ ਸਨਭਐ —ਅੱਐ 
ਦ ਪਯਏਣ ਦ ਭ ਸਵਚ ਬੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਜ) ਫਨਤੀ ਭੈਂ ਏਯਦਾ ਸਾਂ , ਰਬੂ ਬ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਆਣ ਦਾ ਏੀਤ ਜੀਵ ਨੰੂ ਉਸ 
ਆ ਸੀ ਭਾਣ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ।  

(ਜੀਵਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸਨਐੋਾ ਏਯਦਾ ਸ , (ਬਾਵ) ਸਏ ਨੰੂ ਇਸ ਫੁਸਧ 
ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਾਡ ਨੇੋ ਸ ਤ ਸਏ ਨੰੂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਸ ਸਏ ਰਬੂ ਸਏਤ ਦੂਯ ਸ।  

ਬ ਸੀਸਰਆਂ ਤ ਚਤੁਯਾਈਆਂ ਤੋਂ (ਰਬੂ) ਯ ਸ (ਬਾਵ, ਸਏ ਸੀਰ ਚਤੁਯਾਈ ਨਾਰ ਰੰਨ ਨਸੀਂ 



ਸੰੁਦਾ) (ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ) ਆਤਭਏ ਯਸਸਣੀ ਦੀ ਸਯਏ ੱਰ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਜ (ਜੀਵ) ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਰੋ ਰਾਉਂਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ। ਉਸੀ 
ਭਨੱੁਐ (ਅਰੀ) ਵਏ ਫਣਦਾ ਸ ਸਜ ਉਤ ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! () ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਮਾਦ ਏਯ।8।5।  

ਸਲਕੁ ॥ ਕਾਭ ਕਰਧ ਅਰੁ ਲਬ ਭਹ ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰ ਭਵ ॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ 
ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦਵ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਨਸ ਜਾਇ—ਨਾ ਸ ਜਾ , ਸਭਟ ਜਾ , ਦੂਯ ਸ ਜਾ। ਅਸੰਭਵ —{Skt. Ahz 

Ev। ਭੈਂ ਸੀ (ਸਾਂ), ਇਸ ਸੈਆਰ ਸਏ ਭੈਂ ਸੀ (ਵੱਡਾ) ਸਾਂ} ਅਸੰਏਾਯ। ਯਣਾਤੀ—ਯਣ ਆਇਆ 
ਸਾਂ। ਰਾਦ—ੁਸਏਰਾ, ਭਸਯ। ੁਯਦਵ—ਸ ੁਯਦਵ! 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਫਨਤੀ ਏਯ ਤ ਆਐ)—ਸ ੁਯਦਵ! ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਯਣ ਆਇਆ ਸਾਂ , (ਭਯ 
ਉਤ) ਭਸਯ ਏਯ, (ਭਯਾ) ਏਾਭ, ਏਰਧ, ਰਬ, ਭਸ ਅਤ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾ।1।  

ਨ ਟ:- ਰੌ „ਰਾਦ‟ੁ ਸਏਰਆ (verb) “ਏਸਯ” ਦ ਨਾਰ „ਏਯਭ ਏਾਯਏ ‟ (Objective 

Case) ਸ। ਅਾਂਸ ਅਟਦੀ ਸਵਚ ਰੌ “ਰਾਸਦ” ਆਉਂਦਾ ਸ। (ਸੰ) „ਏਯਣ ਏਾਯਏ ‟ 

(Instrumental case) ਦਾ ਸਚੰਨਹ  ਸ , “ਰਾਸਦ” ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ਸਏਰਾ ਨਾਰ , ਸਏਰਾ ਦੁਆਯਾ‟। 
ਇ ਤਯਹਾਂ ਭੂਰ ਭੰਤਰ ਸਵਚ “ੁਯ ਰਾਸਦ” ਦਾ ਅਯਥ ਸ „ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ‟, ਬਾਵ, ਸਸਰ 
ਰੌਾਂ ਸਵਚ ਦੱੀਆਂ ਸੌਤਾਂ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ (ਸਭਰਦਾ ਸ )। (ਵਐ 
„ਜੁ‟ ਟੀਏ।) 

ਅਸਟਦੀ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਛਤੀਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਖਾਤਹ ॥ ਤਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਗੁੰ ਧਤ ਤਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥ ਤਤਸ ਕਉ ਤਸਭਰਤ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਫਸਤਹ ਸੁਖ ਭੁੰ ਦਤਰ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਦਾ ਭਨ ਅੁੰ ਦਤਰ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਗਰਹ 
ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਖ ਫਸਨਾ ॥ ਆਠ ਹਰ ਤਸਭਰਹੁ ਤਤਸੁ ਰਸਨਾ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰੁੰ ਗ ਰਸ ਬਗ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਤਧਆਵਨ ਜਗ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 269} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜਸ ਰਾਸਦ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ। ਅੰਸਭਰਤ—ੁਆਦਰ ਬਜਨ। ਐਾਸਸ—ਤੂੰ  
ਐਾਂਦਾ ਸੈਂ। ੁੰਧਤ—ਸਣੀ ਸਭੱਠੀ ਵਾਨਾ ਵਾਰੀਆਂ ਚੀਾਂ। ਤਸਨ—ਯੀਯ ਉਤ। ਯਭ—ਉੱਚੀ। 



ਸਤ—ਦਵੀ, ਦਯਜਾ। ਭੰਦਸਯ—ਭੰਦਯ ਸਵਚ, ਯ ਸਵਚ। ਸਤਸਸ—ਉ ਨੰੂ। ੰਸ ੁਐ—ੁਐ 
ਨਾਰ, ਭਜ ਨਾਰ। ਯਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ੁਆਦਰ ਐਾਣ ਐਾਂਦਾ ਸੈਂ , 

ਉ ਨੰੂ ਭਨ ਸਵਚ (ਚਤ) ਯੱਐ।  

ਸਜ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਆਣ ਯੀਯ ਉਤ ਤੂੰ  ੁੰਧੀਆਂ ਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ , ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏੀਸਤਆਂ ਤੂੰ  
ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰਂਾ।  

ਸਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤੂੰ  ੁਐ-ਭਸਰਾਂ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸੈਂ, ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਭਨ ਸਵਚ ਸਭਯ।  

ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਯ ਭਜਾਂ ਨਾਰ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸੈਂ , ਉ ਨੰੂ ਜੀਬ ਨਾਰ ਅੱਠੇ ਸਯ 
ਮਾਦ ਏਯ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏਯਏ ਚਜ -ਤਭਾਸ਼, ੁਆਦਰ ਐਾਣ ਤ ਦਾਯਥ (ਨੀਫ 
ਸੰੁਦ ਸਨ) ਉ ਸਧਆਉਣ-ਜ ਨੰੂ ਦਾ ਸੀ ਸਧਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।1।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਟ ਟੁੰ ਫਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਜ ਸਈਜ ॥ ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ 
ਸਬੁ ਕਊ ਭਾਨੈ ॥ ਭੁਤਖ ਤਾ ਕ ਜਸੁ ਰਸਨ ਫਖਾਨੈ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਰਹਤਾ ਧਰਭੁ ॥ 
ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ਾਵਤਹ ॥ ਨਾਨਕ 
ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 269-270} 

ਦਅਯਥ:- ਟੰਫਯ—ਟ-ਅੰਫਯ, ਯਸ਼ਭ ਦ ਏੱੋ। ਏਤ ਅਵਯ—ਸਏ ਸਯ ਥਾਂ? ਰੁਬਾਵਸਸ—

ਤੂੰ  ਰਬ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸੈਂ। ਈਜ —ਵੀਂਦਾ ਸ। ਾਵੀਜ—ਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਬੁ ਏਊ —ਸਯਏ 
ਜੀਵ। ਭਾਨੈ —ਆਦਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਭਾਣ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭੁਸਐ —ਭੂੰ ਸ ਨਾਰ। ਯਨ —ਜੀਬ ਨਾਰ। 
ਫਐਾਨੈ—ਉਚਾਯ, ਫਰ। ਏਵਰ—ਸਯੌ। ਸਤ ਤੀ—ਇੱਤ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਯਸ਼ਭੀ ਏੱੋ ਸੰਢਾਉਂਦਾ ਸੈਂ , ਉ ਨੰੂ ਸਵਾਯ 
ਏ ਸਯ ਸਏੱਥ ਰਬ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸੈਂ? 

ਸਜ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਜ ਉੱਤ ੁਐੀ ਵੀਂਦਾ ਸ , ਸ ਭਨ ! ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਜ ਅੱਠੇ ਸਯ 
ਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  



ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ ਤਯਾ ਆਦਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਵਸਡਆਈ (ਆਣ) ਭੂੰ ਸੋਂ 
ਜੀਬ ਨਾਰ (ਦਾ) ਏਯ।  

ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤਯਾ ਧਯਭ (ਏਾਇਭ) ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸ ਭਨ! ਤੂੰ  ਦਾ ਉ ਯਭਸ਼ਯ 
ਨੰੂ ਸਭਯ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਏੀਸਤਆਂ (ਉ ਦੀ ) ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਭਾਣ ਾਵਸਸਂਾ , ਤ, 
(ਇਥੋਂ) ਇੱਤ ਨਾਰ ਆਣ (ਯਰਏ ਦ) ਯ ਸਵਚ ਜਾਵਸਸਂਾ।2।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਰਗ ਕੁੰ ਚਨ ਦਹੀ ॥ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਤਸੁ ਰਾਭ ਸਨੇਹੀ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ 
ਲਾ ਰਹਤ ॥ ਭਨ ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਸਗਲ ਤਛਦਰ 
ਢਾਕ ॥ ਭਨ ਸਰਨੀ ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਰਬ ਤਾ ਕ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ ਭਨ ਸਾਤਸ 
ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਰਬ ਊਚ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਈ ਦੁਲਬ ਦਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹ 
॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 270} 

ਦਅਯਥ:- ਆਯ—ਯ-ਯਸਸਤ, ਨਯਆ। ਏੰਚਨ ਦਸੀ —ਨੇ ਵਯਾ ਯੀਯ। ਨੇਸੀ —

ਸਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ , ਨੇਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਰਾ —ਯਦਾ। ਸਛਦਰ —ਨੁਏ, ਫ। ਸੂਚ —
ਅੱੋਦਾ, ਫਯਾਫਯੀ ਏਯਦਾ। ਾਸ ਾਸ—ਦਭ-ਫ-ਦਭ। ਦੁਰਬ—ਜ ਫੋੀ ਭੁਸ਼ਏਰ ਨਾਰ ਰੱਬ। 
ਏਯਸ—ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਨੇ ਵਯਾ ਤਯਾ ਨਯਆ ਸਜਭ ਸ , ਉ ਸਆਯ ਯਾਭ 
ਨਾਰ ਸਰਵ ਜੋ।  

ਸਜ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਤਯਾ ਯਦਾ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸ ਭਨ! 

ਸਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯ ਾਯ ਫ ਢੱਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਸ ਭਨ! ਉ ਰਬੂ ਠਾਏੁਯ ਦੀ ਯਣ 
ਉ।  

ਸਜ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਏਈ ਤਯੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ , ਸ ਭਨ! ਉ ਉਚ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਾ 
ਵਾ ਮਾਦ ਏਯ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ -ਯੀਯ ਰੱਬਾ ਸ ਜ ਫੋੀ ਭੁਸ਼ਸਏਰ ਨਾਰ 
ਸਭਰਦਾ ਸ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯ।3।  



ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਬੂਖਨ ਤਹਰੀਜ ॥ ਭਨ ਤਤਸੁ ਤਸਭਰਤ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਅਸਵ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਭਨ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਸਾਰੀ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ 
ਫਾਗ ਤਭਲਖ ਧਨਾ ॥ ਰਾਖੁ ਰਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥ ਤਜਤਨ ਤਰੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 
ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਦ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜ ਕ ਅਲਖ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ 
ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਰਖ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 270} 

ਦਅਯਥ:- ਆਬੂਐਨ—ਸਣ, ਵਯ। ਸਸਯੀਜ —ਸਸਨੀਦ ਸਨ। ਅਵ —ੋ। ਸਸਤ —

ਸਾਥੀ। ਸਭਰਐ—ਭੀਨ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਫਨਤ—ਫਨਾਵਟ। ਤਯੀ ਫਨਤ ਫਨਾਈ —

ਤਯੀ ਫਣਤ ਫਣਾਈ ਸ, ਤਨੰੂ ਾਸਜਆ ਸ। ਦ—ਦਾ। ਅਰਐ—ਜ ਰਸਐਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਜ 
ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। ਈਸਾ —ਇਥ, ਇ ਰਏ ਸਵਚ। ਊਸਾ —ਥ, ਯਰਏ ਸਵਚ। 
ਯਐ—ਤਯੀ ਰਾਜ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਸਣ ਸਸਨੀਦ ਸਨ , ਸ ਭਨ ! ਉ ਨੰੂ ਸਭਯਸਦਆਂ 
ਸਏਉਂ ਆਰ ਏੀਤਾ ਜਾ? 

ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੋ ਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਏਯਦਾ ਸੈਂ , ਸ ਭਨ! ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਏਦ ਨਾਸ 
ਸਵਾਯੀਂ।  

ਸਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਫਾ ਭੀਨਾਂ ਤ ਧਨ (ਤਨੰੂ ਨੀਫ ਸਨ) ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ 
ਰ ਯੱਐ।  

ਸ ਭਨ! ਸਜ (ਰਬੂ) ਨੇ ਤਨੰੂ ਾਸਜਆ ਸ, ਉਠਦ ਫਠਦ (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ) ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯ , ਜ ਇੱਏ ਸ , ਤ, ਫਅੰਤ ਸ। ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਸਵਚ (ਉਸੀ) ਤਯੀ 
ਰਾਜ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ ਸ।4।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਕਰਤਹ ੁੁੰ ਨ ਫਹੁ ਦਾਨ ॥ ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਕਤਰ ਤਤਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਰੀ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ 
ਤਰਾ ਸੁੁੰ ਦਰ ਰੂੁ ॥ ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂੁ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਤ ॥ ਸ 
ਰਬੁ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਤਤ ਰਹ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁ 
ਕਹ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 270} 



ਦਅਯਥ:- ਏਯਸਸ—ਤੂੰ  ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਆਚਾਯ —{Skt. Awcwr} ਯਭ ਸਯਵਾਜ। ਸਫਉਸਾਯੀ —
{Skt.  ÒXvhwirn`} ਸਵਸਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ , (ਯਭ ਸਯਵਾਜ) ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਅਨੂੁ—ਅਨ ਊ, 

ਉਭਾ-ਯਸਸਤ, ਸਜ ਵਯਾ ਏਈ ਨਸੀਂ। ਨੀਏੀ—ਚੰੀ। ਸਤ—ਇੱਤ। ਏਸ—ਆਐਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ (ਰਬੂ) ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਫਸੁਤ ਦਾਨ ੰੁਨ ਏਯਦਾ ਸੈਂ , ਸ ਭਨ! ਅੱਠੇ ਸਸਯ ਉ 
ਦਾ ਚਤਾ ਏਯ।  

ਸਜ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਯੀਤਾਂ ਯਭਾਂ ਏਯਨ ਜਾ ਸਇਆ ਸੈਂ , ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਾ ਵਾ ਮਾਦ 
ਏਯ।  

ਸਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯੀ ਸਣੀ ਸ਼ਏਰ ਸ, ਉ ਸਣ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ਚੰੀ (ਭਨੱੁਐ) ਜਾਤੀ ਸਭਰੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਸਦਨ ਯਾਤ ਮਾਦ 
ਏਯ।  

ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤਯੀ ਇੱਤ (ਜਤ ਸਵਚ) ਫਣੀ ਸਈ ਸ (ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯ )। ੁਯੂ 
ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਰ ਏ (ਵਡਬਾੀ ਭਨੱੁਐ) ਉ ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ।5।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਖਤਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ 
ਫਲਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸਨਾ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਜ ਫਸਨਾ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਹਸਤ ਕਰ 
ਚਲਤਹ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁੰ ੂਰਨ ਪਲਤਹ  ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ ਸਾ ਰਬੁ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ 
ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਜਾਗਹ ੁ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 270} 

ਦਅਯਥ:- ੁਨਸਸ—ਤੂੰ  ੁਣਦਾ ਸੈਂ। ਏਯਨ —ਏੰਨਾਂ (ਨਾਰ)। ਨਾਦ—(ਯੀਰੀ) ਆਵਾ। 
ਐਸਸ—ਤੂੰ  ਵਐਦਾ ਸੈਂ। ਸਫਭਾਦ —ਅਚਯਜ (ਨਾਯ)। ਅੰਸਭਰਤ—ਸਭੱਠੇ ਫਰ। ਯਨਾ —ਜੀਬ 
(ਨਾਰ)। ਸਜ—ੁਬਾਵਏ ਸੀ। ਸਤ —ਸੱਥ। ਏਯ —ਸੱਥ। ਚਰਸਸ —ਚੱਰਦ ਸਨ , ਏੰਭ ਦੇਂਦ 
ਸਨ। ੰੂਯਨ—ੂਯਨ ਤਯ ਤ, ਸਯਏ ਏਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਸਵਚ, ਸਯ ਾ। ਪਰਸਸ—ਪਰਦਾ ਸੈਂ, ਪਰ 
ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸੈਂ , ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰ ਦਾ ਸੈਂ। ਸਸਜ —ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਵਚ , ਫ-ਸੌਏਯੀ ਸਵਚ। 
ਭਾਵਸਸ—ਤੂੰ  ਸਟਸਏਆ ਫਠਾ ਸੈਂ। ਅਵਯ ਏਤ —ਸਯ ਸਏਥ ? ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਜਾਸੁ —

ਸੁਸ਼ੀਆਯ ਸਵ।  



ਅਯਥ:- ਸਜ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  (ਆਣ) ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ ਆਵਾ ੁਣਦਾ ਸੈਂ (ਬਾਵ, ਤਨੰੂ ੁਣਨ ਦੀ 
ਤਾਏਤ ਸਭਰੀ ਸ), ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਅਚਯਜ ਨਾਯ ਵਐਦਾ ਸੈਂ; 

ਸਜ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਾ ਏ ਜੀਬ ਨਾਰ ਸਭੱਠੇ ਫਰ ਫਰਦਾ ਸੈਂ , ਸਜ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ੁਬਾਵਏ ਸੀ 
ੁਐੀ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸੈਂ; 

ਸਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਤਯ ਸੱਥ (ਆਸਦਏ ਾਯ ਅੰ) ਏੰਭ ਦ ਯਸ ਸਨ , ਸਜ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ 
ਤੂੰ  ਸਯਏ ਏਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਸਵਚ ਏਾਭਮਾਫ ਸੰੁਦਾ ਸੈਂ; 

ਸਜ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸਭਰਦਾ ਸ , ਅਤ ਤੂੰ  ੁਐ ਤ ਫ -ਸੌਏਯੀ ਸਵਚ ਭਤ 
ਸੈਂ; 

ਅਜਸਾ ਰਬੂ ਸਵਾਯ ਏ ਤੂੰ  ਸਯ ਸਏ ਾ ਰੱ ਸਯਸਾ ਸੈਂ ? ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯੂ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਰ ਏ 
ਭਨ ਸਵਚ ਸੁਸ਼ੀਆਯ ਸਸੁ।6।  

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਰਗਟੁ ਸੁੰ ਸਾਤਰ ॥ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਭੂਤਲ ਨ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਤਰ ॥ ਤਜਹ 
ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਰਤਾੁ ॥ ਰ ਭਨ ਭੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾੁ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 
ਤਤਸਤਹ ਜਾਨੁ ਭਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥ ਰ ਭਨ ਭਰ ਤੂੁੰ  ਤਾ ਤਸਉ 
ਰਾਚੁ ॥ ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸਬ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾੁ ਜ ਜੁ ਸਇ ॥੭ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
270} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜ ਰਾਸਦ—ਸਜ ਰਾਸਦ , ਸਜ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ। ਰਟੁ —ਰਸੱਧ, ਭਸ਼ਸੂਯ, 

ਬਾ ਵਾਰਾ। ੰਾਸਯ —ੰਾਯ ਸਵਚ। ਭਨਸੁ —ਭਨ ਤੋਂ। ਭੂੋ —ਭੂਯਐ। ਤਾ ਏਉ —ਉ ਨੰੂ। 
ਜਾੁ—ਮਾਦ ਏਯ। ਏਾਯਜ —ਏੰਭ। ੂਯ —ਭੁਏੰਭਰ, ਸਯ ਚੋਹਦ ਸਨ। ਜਾਨੁ —ਭਝ ਰ। 
ਸਜੂਯ—ਅੰ-ੰ। ਯਾਚੁ —ਯਚ, ਯੱੁਝ, ਜੁਸੋਆ ਯਸੁ। ਇ —ਸੀ ਭਨੱੁਐ। ਬ ਏੀ —ਸਯਏ 
ਜੀਵ ਦੀ। ਸਤ—{Skt. giq—access, entrance}ਸੰੁਚ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਜਤ ਸਵਚ ਬਾ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਉ ਨੰੂ ਏਦ ਬੀ ਭਨੋਂ  ਨ ਬੁਰਾ।  

ਸਜ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ਵਸਡਆਈ ਸਭਰੀ ਸਈ ਸ, ਸ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਤੂੰ  ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ।  

ਸਜ ਦੀ ਸਏਰਾ ਨਾਰ ਤਯ (ਾਯ) ਏੰਭ ਸਯ ਚੋਹਦ ਸਨ , ਸ ਭਨ! ਤੂੰ  ਉ (ਰਬੂ) ਨੰੂ ਦਾ ਅੰ 
ੰ ਜਾਣ।  



ਸਜ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਤਨੰੂ ੱਚ ਯਾਤ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੰ  ਉ (ਰਬੂ) ਨਾਰ ਜੁਸੋਆ 
ਯਸੁ।  

ਸਜ (ਯਾਭਤਭਾ) ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਸਯਏ (ਜੀਵ) ਦੀ (ਉ ਤਏ) ਸੰੁਚ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਉ ਨੰੂ 
ਜ)। ਸ ਨਾਨਏ! (ਸਜ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ) ਉਸ (ਸਸਯ-) ਜਾ ਸੀ ਜਦਾ ਸ।7।  

ਆਤ ਜਾ ਜ ਸ ਨਾਉ ॥ ਆਤ ਗਾਵਾ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਹਇ 
ਰਗਾਸੁ ॥ ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸੁ ॥ ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਫਸ ਭਤਨ ਸਇ ॥ ਰਬ ਦਇਆ 
ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਇ ॥ ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਰੀ ਭਇਆ ॥ ਆਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ 
॥ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮ ॥੬॥ 

{ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਾ—ਾਵਣ ਸਵਚ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ , ਾਵਣ ਰਈ ਰਯਦਾ ਸ। ਰਾੁ —
ਚਾਨਣ। ਰਬੂ ਦਇਆ —ਰਬੂ ਦੀ ਦਇਆ। ਏਭਰ ਸਫਾੁ —ਏਭਰ ਦਾ ਸਫਾ , ਸਸਯਦ ਯੂੀ 
ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ ਦਾ ਸਐੋਾਉ। ਰੰਨ—ੈੁਸ਼। ਇ—ਉਸ (ਰਬੂ)। ਸਨਧਾਨ—ੈਾਨੇ। ਭਇਆ—{Skt. 

mXs`n. pleasure, delight, satisfaction} ੈੁਸ਼ੀ, ਰੰਨਤਾ। ਆਸੁ—ਆਣ ਆ ਤੋਂ , 
ਆਣ ਉੱਦਭ ਨਾਰ। ਸਏਨਸੂ —ਸਏ ਨੇ ਬੀ। ਸਸਯ ਨਾਥ —ਸ ਸਯੀ ! ਸ ਨਾਥ ! ਇਨ ਏ ਸਾਥ —

ਇਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦ ਸੱਥਾਂ ਸਵਚ, ਇਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦ ਵੱ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਸਜ ਾੋਂ ਆ ਜਾਉਂਦਾ ਸ , ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ 
ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਾਵਣ ਰਈ ਰਯਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ (ਭਨ ਸਵਚ ਸਆਨ ਦਾ ) ਰਏਾਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ ; ਉ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਸਸਯਦਾ -
ਯੂ ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ ਸਐੋਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਰਬੂ (ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ) ਭਨ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ਸਜ ਉਤ ਉਸ ਤੱੰੇਯੁਠਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ 
ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਭੱਤ ਚੰੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਤਯੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਸਵਚ ਾਯ ੈਾਨੇ ਸਨ , ਆਣ ਜਤਨ ਨਾਰ ਸਏ ਨੇ ਬੀ ਏੁਝ 
ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ (ਬਾਵ, ਜੀਵ ਦਾ ਉੱਦਭ ਤਦੋਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰੁਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ  ਵੱਰੀ ਨਯ ਏਯਦਾ ਸੈਂ)।  

ਸ ਸਯੀ ! ਸ ਨਾਥ ! ਸਜਧਯ ਤੂੰ  ਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਉਧਯ ਇਸ ਜੀਵ ਰੱਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਇਸਨਾਂ 



ਜੀਵਾਂ ਦ ਵੱ ਏੁਝ ਨਸੀਂ।8।6।  

ਸਲਕ ੁ॥ ਅਗਭ ਅਗਾਤਧ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਇ ॥ ਜ ਜ ਕਹ ਸੁ ਭੁਕਤਾ ਹਇ ॥ ਸੁਤਨ ਭੀਤਾ 
ਨਾਨਕੁ ਤਫਨਵੁੰ ਤਾ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- ਅਭ—ਸਜ ਤਏ ਸੰੁਚ ਨਾ ਸ ਏ। ਅਾਸਧ —ਅਥਾਸ। ਏਸ —ਆਐਦਾ ਸ , 
ਰਾਸੰੁਦਾ ਸ। ਭੁਏਤਾ —(ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ) ਆਾਦ। ਭੀਤਾ —ਸ ਸਭਤਰ ! ਨਾਨਏ—ੁ

{Nominative Case, Singular Number, Subject to the verb ਸਫਨਵੰਤਾ, ਏਯਤਾ-
ਏਾਯਏ, ੁਸਰੰ, ਇਏ-ਵਚਨ। } ਨਾਨਏੁ ਸਫਨਵੰਤਾ —ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਾਧ —ਉਸ 
ਭਨੱੁਐ ਸਜ ਨੇ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਾਸਧਆ ਸ , ਸਜ ਨੇ ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ ਵੱ ਸਵਚ ਏੀਤਾ ਸ , 

ੁਯਭੁਐ। ਅਚਯਜ—ਸਯਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰੀ। ਏਥਾ—ਸਏਯ, ੱਰ-ਫਾਤ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਫਅੰਤ ਰਬੂ (ਜੀਵ ਦੀ) ਸੰੁਚ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤ ਅਥਾਸ ਸ।  

ਜ ਜ (ਭਨੱੁਐ ਉ ਨੰੂ) ਸਭਯਦਾ ਸ ਉਸ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦ ਜਾਰ ਤੋਂ) ੈਰਾੀ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਸਭਤਰ! ੁਣ, ਨਾਨਏ ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ: 

(ਸਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰ ) ੁਯਭੁਐਾਂ (ਦ ੁਣਾਂ) ਦਾ ਸਏਯ ਸਯਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸਭਯਨ 
ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ਬਤ ਜਨਾਂ ਸਵਚ ਇਤਨੇ ੁਣ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਸਏ ਉਸਨਾਂ ੁਣਾਂ ਦੀ ੱਰ 
ਛਸੋਆਂ ਅਚਯਜ ਯਸਸ ਜਾਈਦਾ ਸ)।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਭਲੁ ਸਗਲੀ ਖਤ ॥ ਸਾਧ ਕ 
ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਰਗਟ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਰਾ ॥ 
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਬੁ ਹਤ ਤਨਫਰਾ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਰਤਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ 
ਊਤਰ ਜਤਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਰਨੈ ਕਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਰਬ ਭਾਤਹ 
ਸਭਾਨੀ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- ਊਜਰ—ਉਜਰਾ, ਾੌ। ਭੁਐ ਊਜਰ ਸਤ —ਭੂੰ ਸ ਉੱਜਰਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਇੱਤ ਫਣ 
ਆਉਂਦੀ ਸ। ਰੀ —ਾਯੀ। ਐਤ—ਨਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ੁ ਸਆਨੁ —ਰਸ਼ਟ ਸਆਨ। ਨੇਯਾ —
ਨੇੋ, ਅੰ-ੰ। ਸਨਫਯਾ —ਸਨਫੋਾ, ੌਰਾ। ਏ ਊਸਯ —ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸਭਰਣ ਰਈ। 
ਭਸਸਭਾ—ਵਸਡਆਈ। ਫਯਨੈ—ਸਫਆਨ ਏਯ। ਰਬ ਭਾਸਸ ਭਾਨੀ—ਰਬੂ ਸਵਚ ਸਟਏੀ ਸਈ ਸ, ਰਬੂ 



ਦੀ ਬਾ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਭੂੰ ਸ ਉਜਰ ਸੰੁਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇੱਤ ਫਣ ਆਉਂਦੀ ਸ ) 
(ਸਏਉਂਸਏ) ਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦ ਾ ਸਯਸਾਂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਾਯੀ ਭਰ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਾਧੂਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਅਤ ਰਸ਼ਟ ਸਆਨ ਯਟ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਚੰੀ ਭਸਤ ਆਉਂਦੀ ਸ)।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਤ ਸਵਚ ਰਬੂ ਅੰ -ੰ ਵੱਦਾ ਜਾਦਾ ਸ , (ਇ ਵਾਤ ਭੰਦ ੰਏਾਯਾਂ ਜਾਂ 
ਵਾਨਾ ਦਾ) ਾਯਾ ਸਨਫੋਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭੰਦ ਾ ਜੀਵ ੈਂਦਾ ਨਸੀਂ)।  

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ -ਯੂ ਯਤਨ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਤ, ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਦਾ 
ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਸਏਸੋਾ ਭਨੱੁਐ ਸਫਆਨ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧ ਜਨਾਂ 
ਦੀ ਬਾ ਰਬੂ ਦੀ ਬਾ ਦ ਫਯਾਫਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।1।  

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਗਚਰੁ ਤਭਲ  ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਰਪੁਲ  ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਆਵਤਹ ਫਤਸ 
ੁੰ ਚਾ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਬੁੁੰ ਚਾ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ਸਬ ਕੀ ਰਨ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ 
ਭਨ ਹਰ ਫਨ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਤਹੂੁੰ  ਧਾਵ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਸਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥ ਸਾਧ ਕ 
ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- —ਸਆਨ-ਇੰਦਰਾ, ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਜ ਫਾਸਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਵਾਏੌੀਅਤ ਇਨਾਨ ਨੰੂ 
ਦੇਂਦਾ ਸ। ਚਯ —(Skt. gocr) ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਸੰੁਚ। ਅਚਯ —ਉਸ (ਰਬੂ) ਜ 
ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਸੰੁਚ ਤੋਂ ਯ ਸ। ਯਪੁਰ —ਸਐੋਦਾ ਸ। ਫਸ—ਏਾਫੂ ਸਵਚ। ੰਚ—ੰਜ 
(ਰਸੱਧ ਸਵਏਾਯ ); ਏਾਭ, ਏਰਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਅਸੰਏਾਯ। ਅੰਸਭਰਤ ਯੁ —ਨਾਭ ਯੂ ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ 
ੁਆਦ। ਬੁੰ ਚਾ—ਚੱਸਐਆ। ਯਨ —(ਚਯਨਾਂ ਦੀ ) ਧੂੋ। ਭਨ ਸਯ —ਭਨ ਨੰੂ ਸਯਨ ਵਾਰ , ਭਨ ਨੰੂ 
ਸਐੱਚ ਾਉਣ ਵਾਰ। ਫਨ —ਫਚਨ, ਫਰ। ਏਤਸੰੂ —ਸਏ ਾ। ਧਾਵ —ਦੋਦਾ। ਅਸਥਸਤ —

(Skt. iÔQiq) ਸਟਏਾਉ। ਸਬੰਨ—ਵੱਐਯਾ, ਸਨਯਰ, ਫ-ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ) ਉਸ ਰਬੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਜ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ 
ਸੰੁਚ ਤੋਂ ਯ ਸ; ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਸਐੋ ਭੱਥ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  



ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਏਾਭਾਸਦਏ ੰਜ ਸਵਏਾਯ ਏਾਫੂ ਸਵਚ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ , (ਸਏਉਂਸਏ 
ਭਨੱੁਐ) ਨਾਭ ਯੂ ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ ਯ ਚੱਐ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਏੀਸਤਆਂ (ਭਨੱੁਐ) ਬ (ਰਾਣੀਆਂ) ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ 
(ਬ ਨਾਰ) ਸਭੱਠੇ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਜਨਾਂ ਦ ੰ ਸਯਸਾਂ (ਭਨੱੁਐ ਦਾ ) ਭਨ ਸਏ ਾ ਨਸੀਂ ਦੋਦਾ ਸ , ਅਤ (ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ 
ਸਵਚ) ਸਟਏਾਉ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆਂ (ਭਨੱੁਐ) ਭਾਇਆ (ਦ ਅਯ ) ਤੋਂ ਫ -ਦਾ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਅਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇ ਉਤ ਦਇਆਵਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ।2।  

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਸਭਨ ਸਤਬ ਭੀਤ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਾ ੁਨੀਤ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ 
ਫਰੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਫੀਗਾ ਰੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਕ ਭੁੰ ਦਾ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾਨੇ 
ਰਭਾਨੁੰ ਦਾ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾੁ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜ ਸਬੁ ਆੁ ॥ ਆ 
ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਫਡਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਾ ੁਨੀਤ—ਫਸੁਤ ਸਵਤਰ। ਫਯੁ —ਵਯ। ਫੀਾ—ਸਵੰਾ। ਫੀਾ ਫਯੁ —ਸਵੰੰੰਾ 
ਯ, ਸਵੰ ਾ ਏਦਭ। ਏ —ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਯਭਾਨੰਦਾ—ਯਭ-ਆਨੰਦਾ, ਬ ਤੋਂ ਉੱਚ ੁਐ ਦਾ 
ਭਾਰਏ। ਸਉ—ਸਉਭ, ਆਣੀ ਸਤੀ ਦਾ ਭਾਣ , ਬ ਨਾਰੋਂ ਵੱਐਯ -ਨ ਦਾ ਸੈਆਰ। ਆੁ —

ਆਾ-ਬਾਵ, ਸਉਭ। ਤਜ —ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਾਧ ਫਡਾਈ —ਾਧ ਦੀ ਵਸਡਆਈ। ਫਸਨ 
ਆਈ—ੱਏੀ ਰੀਤ ਫੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਾਯ ਵਯੀ (ਬੀ) ਸਭਤਰ (ਸਦੱਣ ਰੱ ਜਾਂਦ ਸਨ ), 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਤ ਸਵਚ (ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਣਾ ਸਸਯਦਾ) ਫਸੁਤ ਾੌ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਫਸਠਆਂ ਸਏ ਨਾਰ ਵਯ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਸਏ ਭੰਦ ਾ ਯ ਨਸੀਂ 
ੱੁਟੀਦਾ।  

ਬਸਰਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਬੋਾ ਨਸੀਂ ਸਦੱਦਾ, (ਸਏਉਂਸਏ ਸਯ ਥਾਂ ਭਨੱੁਐ) ਉੱਚ ੁਐ ਦ 
ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਐ ਦੀ ੰਸਤ ਏੀਸਤਆਂ ਸਉਭ ਯੂ ਤਾ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਾਧੂ ਦੀ ੰਸਤ 



ਸਵਚ ਭਨੱੁਐ ਾਯੀ ਅਣੱਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਾਧ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਾਧ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ੱਏਾ 
ਸਆਯ  ਜਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਫਹੂ ਧਾਵ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਫਸਤੁ ਅਗਚਰ 
ਲਹ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫਸ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਤਲ 
ਹੂਚ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਦਰੜ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭ ॥ ਸਾਧ ਕ 
ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਤਨਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕ ਕੁਰਫਾਨ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 271} 

ਦਅਯਥ:- ਏਫਸੂ—ਏਦ ਬੀ। ਧਾਵ —ਦੋਦਾ, ਬਟਏਦਾ। ਫਤੁ—ਚੀ, ਵਤ। ਅਚਯ —

ਸਜ ਤਾਈ ਂਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਸੰੁਚ ਨ ਸ ਏ। ਰਸ —ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਅਜਯੁ —(ਉਸ 
ਭਯਤਫਾ) ਜ ਜਸਯਆ ਨ ਜਾ ਏ। ਥਾਸਨ ਊਚ —ਉੱਚ ਥਾਂ ਤ। ਭਸਸਰ —ਭਸਰ ਸਵਚ , ਰਬੂ ਦ 
ਸਟਏਾਣ ਤ। ਸਦਰੋ —ਸਦਰੋਹ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸਬ —ਾਯ। ਧਯਭ—

ੌਯ। ਸਨਧਾਨ—ੈਾਨਾ। ਏੁਯਫਾਨ—ਦਏ।  

ਅਯਥ:- ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਏਦ ਬਟਏਦਾ ਨਸੀਂ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਾਧ 
ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਭਨੱੁਐ) ਦਾ ੁਐ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਯੂ ਅਚਯ ਵਤ ਸਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਅਤ ਭਨੱੁਐ) 

ਇਸ ਨਾਸ ਜਸਯਆ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਭਯਤਫਾ ਜਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਭਨੱੁਐ ਉਚ  (ਆਤਭਏ) ਸਟਏਾਣ ਤ ਵੱਦਾ ਸ ਅਤ ਅਏਾਰ 
ੁਯਐ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਜੁਸੋਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਾਯ ਧਯਭਾਂ (ੌਯਾਂ) ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ 
ਅਤ ਸਯੌ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ (ਸਯ ਥਾਂ ਵਐਦਾ ਸ)।  

ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਭਨੱੁਐ) ਨਾਭ ੈਾਨਾ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ; (ਤਾਂ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) 

ਭੈਂ ਾਧ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਂ।  

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਾਜਨ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਤਨਸਤਾਰ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ 
ਸ ਧਨੁ ਾਵ ॥ ਤਜਸੁ ਧਨ ਤ ਸਬੁ ਕ ਵਰਸਾਵ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕਰ ਸਵਾ ॥ ਸਾਧ 



ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬਾ ਸੁਰਦਵਾ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਲਾਇਨ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ  
॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਥਾਨ ਗੁੰ ਤਭ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਪਲ ਜਨੁੰ ਭ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 271-

272} 

ਦਅਯਥ:- ਉਧਾਯ—ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਏੁਟੰਫ—ਯਵਾਯ। ਸਨਤਾਯ—ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਬੁ ਏ —
ਸਯਏ ਜੀਵ। ਵਯਾਵ—{Skt. vã—`A. v—LXqy—1. To be powerful or eminent} 

ਫਰਵਾਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਨਾਭਣ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ । ੁਯ—ਦਵਤ। ਰਾਇਨ—{Skt. Èlu! A. 

fade away, disappear} ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਰਫ—ਯਫ, ਾਯ। ੰਸਭ—ਸੰੁਚ।  

ਅਯਥ:- ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ (ਭਨੱੁਐ ਆਣੀਆਂ ) ਾਯੀਆਂ ਏੁਰਾਂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ) 
ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤ (ਆਣ) ੱਜਣਾਂ ਸਭੱਤਰਾਂ ਤ ਯਵਾਯ ਨੰੂ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉਸ ਧਨ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਧਨ ਦ ਸਭਰਣ ਨਾਰ ਸਯਏ ਭਨੱੁਐ 
ਨਾਭਣ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਧਯਭਯਾਜ (ਬੀ) ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ (ਦਵਤ ਬੀ) ਬਾ ਏਯਦ 
ਸਨ।  

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , (ਸਏਉਂਸਏ ਥ) ਰਬੂ ਦ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰ 
ੁਣ (ਭਨੱੁਐ) ਾਉਂਦ ਸਨ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਬ ਥਾਈ ਂਸੰੁਚ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਭਯੱਥਾ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਸ); ਸ ਨਾਨਏ! ਾਧੂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦਾ ਪਰ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ ਦਰਸਨੁ ਬਟਤ ਹਤ ਤਨਹਾਲ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਲੂਖਤ 
ਹਰ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਰਕ ਰਹਰ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹਲਾ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ 
ਤਫਛੁਰਤ ਹਤਰ ਭਲਾ ॥ ਜ ਇਛ ਸਈ ਪਲੁ ਾਵ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਤਫਰਥਾ ਜਾਵ ॥ 
ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਾਧ ਤਰਦ ਫਸ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 272} 

ਦਅਯਥ:- ਾਰ—ਭਸਨਤ, ਤ ਆਸਦਏ ਸਾਯਨੇ। ਸਤ —ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਸਨਸਾਰ —ਰੰਨ। 
ਏਰੂਐਤ—ਾ, ਸਵਏਾਯ। ਸਯ—ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਯਸਯ—ਯ ਸਟਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਈਸਾ—ਇ 
ਜਨਭ ਸਵਚ , ਇ ਰਏ ਸਵਚ। ਊਸਾ —ਯਰਏ ਸਵਚ। ੁਸਰਾ —ੁਐੀ। ਸਫਛੁਯਤ —(ਰਬੂ ਤੋਂ ) 



ਸਵਛੁੋ ਸ ਦਾ। ਇਛ —ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ। ਸਫਯਥਾ —ੈਾਰੀ, ੱਐਣਾ। ਸਯਦ—ਸਸਯਦਾ। ਾਧ ਯ —
ਾਧੂ ਦੀ ਯਨਾ ਤੋਂ, ਜੀਬ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਤ ਆਸਦਏ ਤਨ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦੀ, (ਸਏਉਂਸਏ 
ਉਸਨਾਂ) ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸੀ ਏਯ ਏ ਸਸਯਦਾ ਸਐੋ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਭਨੱੁਐ ਆਣ) ਾ ਨਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ) ਨਯਏਾਂ ਤੋਂ 
ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ (ਭਨੱੁਐ) ਇ ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਸਵਚ ਐਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਰਬੂ 
ਤੋਂ ਸਵਛੁਸੋਆ ਸਇਆ (ਭੁੋ) ਉ ਨੰੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚੋਂ (ਭਨੱੁਐ) ਫ-ਭੁਯਾਦ ਸ ਏ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦਾ , (ੋਂ) ਜ ਇੱਛਾ ਏਯਦਾ ਸ , 
ਸੀ ਪਰ ਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ੰਤ ਜਨਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਨੱੁਐ) ਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਯਨਾ 
ਤੋਂ (ਉਦਸ਼) ੁਣ ਏ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਭਨ 
ਤ ਤਫਸਰ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਰਰ ਤਨਸਤਰ ॥ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਲਗ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ 
ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਗਤਤ ਬਈ ਹਭਾਰੀ ॥ ਸਾਧ 
ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਸਤਬ ਰਗ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਟ ਸੁੰ ਜਗ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 272} 

ਦਅਯਥ:- ੁਨਉ—ਭੈਂ ੁਣਾਂ। ਾਉ —ਭੈਂ ਾਵਾਂ। ਸਫਯ —ਬੁੱ ਰ ਜਾ। ਯਯ —ਯੂਯ। ਸਟ 
ਸਟ—ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ। ਆਸਆਏਾਯੀ—ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ ਵਾਰ। ਸਤ—ਚੰੀ ਸਾਰਤ। 
ਬਟ—ਸਭਰਦ ਸਨ। ੰਜ—ਬਾਾਂ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਾਂ ਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵਾਂ (ਇਸ 
ਭਯੀ ਏਾਭਨਾ ਸ)।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਰਬੂ ਭਨ ਤੋਂ ਬੁੱ ਰਦਾ ਨਸੀਂ , ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਭਨੱੁਐ 
ਯੂਯ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਸਨਏਰਦਾ ਸ।  



ਬਸਰਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਰਬੂ ਸਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ 
ਸਦਐਾਈ ਦਣ ਰੱ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਾਧੂਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਏੀਸਤਆਂ (ਅੀ) ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ ਵਾਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਾਂ ਅਤ ਾਡੀ 
ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ੁਧਯ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ੁਸਫਤ ਸਵਚ (ਸਵਏਾਯ ਆਸਦਏ) ਾਯ ਯ ਸਭਟ ਜਾਂਦ ਸਨ ; ਸ ਨਾਨਏ ! (ਵੱਡ) 
ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਾਧ ਜਨ ਸਭਰਦ ਸਨ।7।  

ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ ਜਤਾ ਸੁਨਤਹ ਤਤਾ ਫਤਖਆਨਤਹ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ 
ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਤ ਦੂਤਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਰਹੀ ਬਰੂਤਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰ ਤ ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਦਾ ਫਅੁੰ ਤ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥ 
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬ ਬਦੁ ਨ ਬਾਈ ॥੮॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 272} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਸਭਾ—ਵਸਡਆਈ। ਨ ਜਾਨਸਸ—ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ। ਜਤਾ—ਸਜਤਨਾ। ਤਤਾ—ਉਤਨਾ। 
ਫਸਐਆਨਸਸ—ਸਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਉਭਾ —ਭਾਨਤਾ। ਯਸੀ ਬਯੂਸਯ—ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ 
ਸ। ਭੂਚ—ਵੱਡੀ। ਾਧ ਫਸਨ ਆਈ—ਾਧੂ ਨੰੂ ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ। ਬਦ—ੁੌਯਏ। ਬਾਈ—ਸ ਬਾਈ! 

ਅਯਥ:- ਾਧ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਵਦ (ਬੀ) ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ, ਉਸ ਤਾਂ ਸਜਤਨਾ ੁਣਦ ਸਨ , ਉਤਨਾ ਸੀ 
ਸਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ (ਯ ਾਧ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸ)।  

ਾਧ ਦੀ ਭਾਨਤਾ ਸਤੰਨਾਂ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸ (ਬਾਵ, ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਾ ਸਵਚ ਏਈ ਅਜਸੀ ਸਤੀ 
ਨਸੀਂ ਸਜ ਨੰੂ ਾਧ ਵਯਾ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏ; ਸਾਂ) ਾਧ ਦੀ ਭਾਨਤਾ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਸ ਏਦੀ 
ਸ ਜ ਾਯ ਸਵਆਏ ਸ।  

ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਦਾ ਅੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਰੱ ਏਦਾ, ਦਾ (ਇ ਨੰੂ) ਫਅੰਤ ਸੀ (ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ) ਸ।  

ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਸਯ ਬ ਦੀ ਬਾ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਉੱਚੀ ਸ ਤ ਫਸੁਤ ਵੱਡੀ ਸ।  

ਾਧੂ ਦੀ ਬਾ ਾਧੂ ਨੰੂ ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸ ਬਾਈ ! ਾਧੂ ਤ ਰਬੂ 
ਸਵਚ (ਏਈ) ੌਯਏ ਨਸੀਂ ਸ।8।7।  

ਸਲਕੁ ॥ ਭਤਨ ਸਾਚਾ ਭੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਖ ਕਸੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ 
ਲਛਣ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਹਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 272} 



ਦਅਯਥ:- ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਾਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਭੁਸਐ —ਭੂੰ ਸ 
ਸਵਚ। ਅਵਯੁ ਏਇ —ਏਈ ਸਯ। ਐ —ਵਐਦਾ ਸ। ਏੁ ਸਫਨੁ —ਇਏ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ। ਇਸ 
ਰਛਣ—ਇਸਨਾਂ ਰੱਛਣਾਂ ਦ ਏਾਯਣ , ਇਸਨਾਂ ੁਣਾਂ ਨਾਰ। ਫਰਸਭਸਆਨੀ —ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ 
ਸਆਨ ਵਾਰਾ। ਸਆਨ—ਜਾਣ-ਛਾਣ, ਡੂੰ ੀ ਾਂਝ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ) ਭਨ ਸਵਚ ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ (ਵੱਦਾ ਸ), (ਜ) ਭੂੰ ਸੋਂ (ਬੀ) 
ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਜਦਾ ਸ), (ਜ ਭਨੱੁਐ) ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਸਏਤ ਬੀ) ਸਏ ਸਯ ਨੰੂ ਨਸੀਂ 
ਵਐਦਾ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਭਨੱੁਐ) ਇਸਨਾਂ ੁਣਾਂ ਦ ਏਾਯਣ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਲ ॥ ਜਸ ਜਲ ਭਤਹ ਕਭਲ ਅਲ ॥ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਦਖ ॥ ਜਸ ਸੂਰੁ ਸਰਫ ਕਉ ਸਖ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਦਰਸਤਟ 
ਸਭਾਤਨ ॥ ਜਸ ਰਾਜ ਰੁੰ ਕ ਕਉ ਲਾਗ ਤੁਤਲ ਵਾਨ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਧੀਰਜੁ ਕ ॥ 
ਤਜਉ ਫਸੁਧਾ ਕਊ ਖਦ ਕਊ ਚੁੰ ਦਨ ਲ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਉ 
ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਬਾਉ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 272} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯਰ—ਫਦਾ। ਅਰ—(ਸਚੱਏੋ ਤੋਂ) ਾੌ। ਸਨਯਦਐ—ਦਐ-ਯਸਸਤ, ਾਾਂ ਤੋਂ 
ਫਯੀ। ੂਯੁ—ੂਯਜ। ਐ—{Skt. _o—x} ੁਏਾਉਣ ਵਾਰਾ। ਸਦਰਸਟ —ਨਯ। ਭਾਸਨ—ਇਏ 
ਸਜਸੀ। ਯੰਏ—ਏੰਾਰ। ਤੁਸਰ—ਫਯਾਫਯ। ਵਾਨ—ਵਨ, ਸਵਾ। ਏ—ਇਏ-ਤਾਯ। ਫੁਧਾ—
ਧਯਤੀ। ਰ—ਚ, ਰਣ। ੁਨਾਉ—ੁਣ। ਾਵਏ—ਅੱ। ਸਜ—ਏੁਦਯਤੀ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ ) ਦਾ-ਫਦਾ (ਯਸਸੰਦ ਸਨ ) ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਸਵਚ 
(ਉੱ ਸ) ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ (ਸਚੱਏੋ ਤੋਂ) ਾੌ ਸੁੰ ਦ ਸਨ।  

ਸਜਵੇਂ ੂਯਜ ਾਯ (ਯਾਂ) ਨੰੂ ੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਸਤਵੇਂ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ) (ਾਯ ਾਾਂ ਨੰੂ ਾੋ 
ਦੇਂਦ ਸਨ) ਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਸਜਵੇਂ ਸਵਾ ਯਾਜ ਤ ਏੰਾਰ ਨੰੂ ਇਏ ਸਜਸੀ ਰੱਦੀ ਸ (ਸਤਵੇਂ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਅੰਦਯ (ਬ 
ਵਰ) ਇਏ ਸਜਸੀ ਨਯ (ਨਾਰ ਤੱਏਣ ਦਾ ੁਬਾਉ ਸੁੰ ਦਾ) ਸ।  

(ਏਈ ਬਰਾ ਏਸ ਬਾਵੇਂ ਫੁਯਾ , ਯ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਏ -ਤਾਯ ਸਰਾ (ਏਾਇਭ 
ਯਸਸੰਦਾ) ਸ, ਸਜਵੇਂ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਏਈ ਤਾਂ ਐਤਯਦਾ ਸ , ਤ ਏਈ ਚੰਦਨ ਦ ਰਣ ਏਯਦਾ ਸ (ਯ 



ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ)।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਜਵੇਂ ਅੱ ਦਾ ਏੁਦਯਤੀ ੁਬਾਉ ਸ (ਸਯਏ ਚੀ ਦੀ ਭਰ ਾੋ ਦਣੀ ) (ਸਤਵੇਂ) 
ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਇਸੀ ੁਣ ਸ।1।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਭਲ ਤ ਤਨਰਭਲਾ ॥ ਜਸ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਜਲਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ 
ਭਤਨ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥ ਜਸ ਧਰ ਊਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਭਤਰ ਸਤੁ ਸਭਾਤਨ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ  ॥ ਭਤਨ ਅਨੈ ਹ 
ਸਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸ ਜਨ ਬ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 272} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਰਾੁ —ਚਾਨਣ, ਸਆਨ। ਧਯ—ਧਯਤੀ। ਤੁ —ਵਯੀ। 
ਸਜਨ—ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ। ਏਯਇ—ਏਯਦਾ ਸ, ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਨੰੂ ਏਦ ਭਰ ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਏਦੀ (ਫੁੈਾਯਾਤ ਆਸਦਏ ਫਣ ਏ ਭੁੋ ਾੌ ਦਾ 
ਾੌ, ਸਤਵੇਂ ਸੀ ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਭਨੱੁਐ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ਭਰ ਤੋਂ ਦਾ ਫਸਚਆ ਯਸਸ ਏ ) ਭਸਾ 
ਸਨਯਭਰ ਸ।  

ਸਜਵੇਂ ਧਯਤੀ ਉਤ ਆਏਾਸ਼ (ਬ ਥਾਂ ਸਵਆਏ ਸ , ਸਤਵੇਂ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਇਸ) 

ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਸਏ ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਂ ਭਜੂਦ ਸ)।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਨੰੂ ੱਜਣ ਤ ਵਯੀ ਇਏ ਸਜਸਾ ਸ (ਸਏਉਂਏ) ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਅਸੰਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸ 
(ਸਏ ਦ ਚੰ ਭੰਦ ਰੂਏ ਦਾ ਸਯਐ  ਨਸੀਂ)।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ) ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ , (ਯ) ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ (ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ) ਬ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ (ਜਾਣਦਾ ਸ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਫਣਦ ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ।2।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਆਤਭ ਰਸੁ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ 
ਕੀ ਸਬ ਊਤਰ ਭਇਆ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤ ਕਛੁ ਫੁਰਾ ਨ ਬਇਆ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ 
ਸਦਾ ਸਭਦਰਸੀ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਸੀ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫੁੰ ਧਨ ਤ 



ਭੁਕਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਜੁਗਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਰਹਭ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 272-273} 

ਦਅਯਥ:- ਯੀਨਾ (ਚਯਨਾਂ ਦੀ ) ਧੂੋ। ਆਤਭ ਯੁ —ਆਤਭਾ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਚੀਨਾ —ਛਾਸਣਆ 
ਸ। ਭਇਆ—ੈੁਸ਼ੀ, ਰੰਨਤਾ, ਭਸਯ। ਏਛੁ—ਏਈ, ਏਈ (ਏੰਭ ਜਾਂ ੱਰ )। ਬਦਯੀ—(ਬ 
ਵਰ) ਇਏ ਸਜਸਾ ਵਐਣ ਵਾਰਾ। ਫਯੀ —ਵਯਐਾ ਏਯਨ ਵਾਰੀ। ਭੁਏਤਾ —ਆਾਦ। ਜੁਤਾ—
ਜੁਤੀ, ਤਯੀਏਾ, ਭਯਮਾਦਾ, ਸੰਦੀ ੁਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਾਯ (ਫੰਸਦਆ)ਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ (ਸ ਏ ਯਸਸੰਦਾ) ਸ; ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਨੇ 
ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ਬ ਉਤ ੈੁਸ਼ੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਫਰਸਭ-ਸਆਨੀ ਬ ਨਾਰ ਸੱਦ -ਭੱਥ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ,) ਅਤ ਉਸ ਏਈ ਭੰਦਾ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦਾ ਬ ਵਰ ਇਏ ਸਜਸੀ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਨਯ ਤੋਂ (ਬ ਉਤ) 
ਅੰਸਭਰਤ ਦੀ ਵਯਐਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਭਾਇਆ ਦ) ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਾਦ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਅਤ ਉ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਤੀ ਸਵਏਾਯਾਂ 
ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਸ।  

(ਯੱਫੀ-) ਸਆਨ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ੈੁਯਾਏ ਸ (ਬਾਵ, ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ਆਤਭਏ ਸੰਦੀ ਦਾ 
ਆਯਾ ਸ), ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ੁਯਸਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਜੁੋੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਊਤਰ ਆਸ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ 
ਕ ਗਰੀਫੀ ਸਭਾਹਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਰਉਕਾਰ ਉਭਾਹਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ 
ਧੁੰ ਧਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਲ  ਧਾਵਤੁ ਫੁੰ ਧਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ 
ਜ ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 273} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਟਏ, ਆਯਾ। ਸਫਨਾ—ਨਾ, ਅਬਾਵ। ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਏ—ਫਰਸਭਸਆਨੀ 
ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਭਾਸਾ—ਭਾਈ ਸਈ ਸ, ਸਟਏੀ ਸਈ ਸ। ਉਭਾਸਾ—ਉਤਸ਼ਾਸ, ਚਾਉ। ਰ—ਰ ਏ, 
ਏਾਫੂ ਏਯ ਏ। ਫੰਧਾ —ਯਏ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਫੰਨਹ  ਯੱਐਦਾ ਸ। ੁਪਰ —ਚੰ ਪਰ ਵਾਰਾ ਸ ਏ , ਚੰੀ 



ਭੁਯਾਦ ਨਾਰ। ਪਰਾ —ਪਰਦਾ ਸ , ਏਾਭਮਾਫ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਜ —ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ ਜਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉਤ ਆ ਯੱਐਦਾ ਸ ; ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ) ਦਾ ਏਦ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯੀਫੀ ਸਟਏੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ , ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਬਰਾਈ 
ਏਯਨ ਦਾ (ਦਾ) ਚਾਉ (ਚਸੋਹਆ ਯਸਸੰਦਾ) ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਭਾਇਆ ਦਾ ) ਜੰਜਾਰ ਨਸੀਂ ਸਵਆਦਾ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ ਬਟਏਦ 
ਭਨ ਨੰੂ ਏਾਫੂ ਏਯ ਏ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਯਏ ਏਦਾ ਸ।  

ਜ ਏੁਝ (ਰਬੂ ਵਰੋਂ ) ਸੰੁਦਾ ਸ , ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਬਰਾ ਰਤੀਤ ਸੰੁਦਾ ਸ , (ਇ 
ਤਯਹਾਂ) ਉ ਦਾ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਏਾਭਮਾਫ ਸੰੁਦਾ ਸ। 

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਬ ਦਾ ਫੋਾ ਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ ! 

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਾਯਾ ਜਤ (ਸੀ) (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਜਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।4।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਫਸ ਰਬੁ ਸੁੰ ਗ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ 
ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਰਵਾਰੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰ ਫੁਤਧ ਤਤਆਗਤ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਕ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 273} 

ਦਅਯਥ:- ਏ—ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ। ਯੰ —ਸਆਯ। ੰ —ੰਸ, ਨਾਰ। ਅਧਾਯੁ —ਆਯਾ। 
ਦ—ਦਾ। ਅਸੰਫੁਸਧ—„ਭੈਂ ਭੈਂ‟ (ਆਐਣ) ਵਾਰੀ ਫੁਸਧ, ਅਸੰਏਾਯ ਵਾਰੀ ਭੱਸਤ। ਸਤਆਤ —ਛੱਡ 
ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭਸਨ —ਭਨ ਸਵਚ। ਯਭਾਨੰਦ —ਯਭ ਅਨੰਦ ਵਾਰਾ ਰਬੂ , ਉੱਚ ੁਐ ਦਾ ਭਾਰਏ 
ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਸਜ—ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਤ। ਸਫਨਾ—ਨਾ, ਅਬਾਵ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਦਾ) ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸਆਯ (ਵੱਦਾ ਸ ), 
(ਤਾਸੀ)ਂ ਰਬੂ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਅੰ-ੰ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ (ਸੀ) ਟਏ ਸ ਅਤ ਨਾਭ ਸੀ ਉ ਦਾ ਯਵਾਯ ਸ।  



ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦਾ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦ ਸਭਰ ਵਰੋਂ ) ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਅਤ „ਭੈਂ ਭੈਂ‟ ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਭੱਤ 
ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਉੱਚ ੁਐ ਦਾ ਭਾਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ , (ਤਾਸੀ)ਂ ਉ ਦ 
ਸਸਯਦ-ਯੂ ਯ ਸਵਚ ਦਾ ੈੁਸ਼ੀ ਸਐੋਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ) ੁਐ ਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ; (ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਸਆਨੀ 
(ਦੀ ਇ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ) ਦਾ ਏਦ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।5।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਰਹਭ ਕਾ ਫਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ 
ਹਇ ਅਤਚੁੰ ਤ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰ ਤ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰ ਰਬੁ ਆਤ 
॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਡ ਰਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਈ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖਜਤਹ ਭਹਸੁਰ  ॥ 
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਰਭਸੁਰ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 273} 

ਦਅਯਥ:- ਫਤਾ—{Skt. ivd` to know vyÙw one who knows} ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ , 

ਭਸਸਯਭ, ਵਾਸਏੌ। ਏ ੰਸ —ਇਏ ਰਬੂ ਨਾਰ। ਸਤਾ —ਸਆਯ। ਅਸਚੰਤ —ਅਸਚੰਤਤਾ, 
ਫਸੌਏਯੀ। ਸਨਯਭਰ—ਭਰ-ਸੀਣ, ਸਵਤਰ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਭੰਤ —ਭੰਤਯ, ਉਦਸ਼। ਫਡ—ਵੱਡਾ। 
ਦਯ—ੁਦਯਨ। ਾਈ —ਾਈਦਾ ਸ। ਫਸਰ ਫਸਰ —ਦਏ। ਐਜਸਸ —ਐਜਦ ਸਨ , ਬਾਰਦ 
ਸਨ। ਭਸੁਯ —ਭਸਾ ਈੁਯ , ਸਸ਼ਵ ਜੀ (ਆਸਦਏ ਦਵਤ )। ਯਭੁਯ—ਯਭਾਤਭਾ, ਅਏਾਰ 
ੁਯਐ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਭਨੱੁਐ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਭਸਯਭ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਇਏ ਰਬੂ 
ਨਾਰ ਸੀ ਸਆਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਦਾ) ਫਸੌਏਯੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ , ਉ ਦਾ ਉਦਸ਼ (ਬੀ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ) 

ਸਵਤਰ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦਾ ਫੋਾ ਨਾਭਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਯ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਫਣਦਾ ਸ ) ਸਜ 
ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਾਈਦਾ ਸ; ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏ ਜਾਈ।  



ਸਸ਼ਵ (ਆਸਦਏ ਦਵਤ ਬੀ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਨੰੂ ਬਾਰਦ ਸਪਯਦ ਸਨ; ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ 
ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦਾ ਯੂ) ਸ।6।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਗਲ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਬਦੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ 
ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ 
ਤਭਤਤ ਕਉਨੁ ਫਖਾਨੈ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਤ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ 
ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 273} 

ਦਅਯਥ:- ਰ—ਾਯ। ਭਨ ਭਾਸਸ —ਭਨ ਸਵਚ। ਬਦੁ —ਯਾ, ਭਯਭ। ਅਦੁ —ਰਣਾਭ, 

ਨਭਏਾਯ। ਅਦਾਐ੍੍ਯ —(ਭਸਸਭਾ ਦਾ ) ਅੱਧਾ ਅੱਐਯ (ਬੀ)। ਸਭਸਤ—ਭਾ, ਭਯਮਾਦਾ, 
ਅੰਦਾਾ। ਸਤ—ਸਾਰਤ। ਫਐਾਨੈ—ਸਫਆਨ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦ ੁਣਾਂ) ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ , ਾਯ ਸੀ (ੁਣ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ 
ਅੰਦਯ ਸਨ।  

ਏਸੋਾ ਭਨੱੁਐ ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੰਦੀ ) ਦਾ ਬਤ ਾ ਏਦਾ ਸ ? ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦ 
ਅੱ ਦਾ ਸਨਊਣਾ ਸੀ (ਪੱਫਦਾ) ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦੀ ਭਸਸਭਾ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਐਯ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ; ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਾਯ 
(ਜੀਵਾਂ) ਦਾ ੂਜ੍ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੰਦੀ ) ਦਾ ਅੰਦਾਾ ਏਣ ਰਾ ਏਦਾ ਸ ? ਉ ਦੀ ਸਾਰਤ (ਉ 
ਵਯਾ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ (ਦ ੁਣਾਂ ਦ ਭੁੰ ਦਯ) ਦਾ ਏਈ ਸੱਦ ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ; ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਫਰਸਭਸਆਨੀ 
ਦ ਚਯਨਾਂ ਤ ਸਆ ਯਸੁ।7।  

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਨਹੀ ਭਰਤਾ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਬ ਊਤਰ ਹਾਥੁ ॥ ਫਰਹਭ 
ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ  ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ 



ਸਬਾ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮ ॥੮॥ {ੁੰ ਨਾ 
273-274} 

ਦਅਯਥ:- ਸਰਸਟ—ਦੁਨੀਆ। ਦ—ਦਾ। ਭੁਏਸਤ ਜੁਸਤ —ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਯਤਾ। ਜੀਅ ਏਾ 
ਦਾਤਾ—(ਆਤਭਏ) ਸੰਦੀ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਸਫਧਾਤਾ —ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ੂਯਨ ੁਯਐੁ —ਬ 
ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ। ਨਾਥੁ —ਐਭ। ਬ ਊਸਯ ਸਾਥੁ —ਬ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਰ 
ਅਏਾਯੁ—ਾਯਾ ਸਦੱਦਾ ੰਾਯ। ਅਏਾਯੁ—ਯੂ। ਫਨੀ—ਪਫਦੀ ਸ। ਧਨੀ—ਭਾਰਏ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਦਾ ਸੀ ਸਜਊਂਦਾ ਸ , ਏਦ (ਜਨਭ) 

ਭਯਨ ਦ ੋ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਯਾਸ (ਦੱਣ ਵਾਰਾ ਤ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ) ਸੰਦੀ ਦਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ , 
ਉਸੀ ੂਯਨ ੁਯਐ ਤ ਏਾਦਯ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਸਨੈਸਭਆਂ ਦਾ ੈਭ ਸ, ਬ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਾਯਾ ਸਦੱਦਾ ਜਤ ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦਾ (ਆਣਾ) ਸ, ਉਸ (ਤਾਂ ਰਤੱਐ) ਆ ਸੀ ਯੱਫ ਸ।  

ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਦੀ ਭਸਸਭਾ (ਏਈ) ਫਰਸਭਸਆਨੀ ਸੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਫਰਸਭਸਆਨੀ 
ਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ।8। 8।  

ਸਲਕੁ ॥ ਉਤਰ ਧਾਰ ਜ ਅੁੰ ਤਤਰ ਨਾਭੁ ॥ ਸਰਫ ਭ ਖ ਬਗਵਾਨੁ ॥ ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਠਾਕੁਰ 
ਨਭਸਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁ ਅਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਉਸਯ—ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਅੰਤਸਯ —ਅੰਦਯ, ਭਨ ਸਵਚ। ਧਾਯ —ਸਟਏਾ। ਭ —(Skt. 

mX) „ਭ‟ ਸਵਆਏਯਣ ਦਾ ਇਏ „ਸਛਤਯ‟ ਸ, ਸਜ ਦਾ ਬਾਵ ਸ „ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ , ਬਸਯਆ 
ਸਇਆ, ਸਵਆਏ‟। ਯਫ ਭ —ਾਸਯਆਂ ਸਵਚ ਸਵਆਏ। ਸਨਭਐ —ਅੱਐ ਦਾ ਪਯਏਣਾ। 
ਅਯੁ—ਅਛਸ, (Skt. AÔp_L) ਜ ਸਏ ਨਾਰ ਨਾਸ ਛਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਸਟਏਾ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਅਤ 
ਬਵਾਨ ਨੰੂ ਬਨਾਂ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਵਐਦਾ ਸ , ਜ ਰ ਰ ਆਣ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜੁਸਾਯਦਾ ਸ ; ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ (ਅਰੀ) ਅਯ ਸ ਅਤ ਉਸ ਬ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ) ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ 
ਸ।1।  



ਨ ਟ:- ਸਸੰਦੂ ਭਤ ਸਵਚ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਫੋੀ ੁੱ ਚ ਯੱਐਣ ਦ ਅਸਜਸ ਬਯਭ ਸਵਚ  ਜਾਂਦ ਸਨ ਸਏ 
ਸਏ ਸਯ ਦ ਨਾਰ ਛੋਂਸਦ ਬੀ ਨਸੀਂ , ਯ ੁਯਭਸਤ ਅਨੁਾਯ ਅਰੀ ੁੱ ਚਾ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸ ਜ ਸਯ 
ਵਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਤਭਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਸ ॥ ਭਨ ਭਤਹ ਰੀਤਤ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਦਰਸ ॥ ਰ 
ਤਤਰਅ ਰੂੁ ਨ ਖ ਨੇਤਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ॥ 
ਸਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆਸ ਕਉ ਭੁੰ ਦਾ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਫਤਖਆ ਰਹਰ ॥ ਭਨ ਕੀ ਫਾਸਨਾ ਭਨ 
ਤ ਟਰ ॥ ਇੁੰ ਦਰੀ ਤਜਤ ੁੰ ਚ ਦਖ ਤ ਰਹਤ ॥ ਨਾਨਕ ਕਤਟ ਭਧ ਕ ਸਾ ਅਰਸ ॥੧ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਸਥਆ—ਝੂਠ। ਯ—ਛਸ। ਰੀਸਤ ਸਨਯੰਜਨ ਦਯ —ਅੰਜਨ (ਏਾਰੈ)-ਯਸਸਤ 
ਰਬੂ ਦ ਦਯਨ ਦੀ ਰੀਸਤ। ਸਤਰਅ ਯੂੁ —ਇਤਰੀ ਦਾ ਯੂ। ਸਤ —ਸਆਯ। ਏਯਨ—ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ। 
ਏਾਸੂ ਏੀ —ਸਏ ਦੀ ਬੀ। ਸਫਸਐਆ —ਭਾਇਆ। ਯਸਯ —ਸਤਆ ਦਵ। ਫਾਨਾ —ਵਾਨਾ, 
ਪੁਯਨਾ। ਟਯ—ਟਰ ਜਾ। ਇੰਦਰੀਸਜਤ—ਸਆਨ-ਇੰਸਦਰਆਂ ਨੰੂ ਸਜੱਤਣ ਵਾਰਾ। ਦਐ—ਸਵਏਾਯ। ੰਚ 
ਦਐ—ਏਾਭ, ਏਰਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਅਸੰਏਾਯ। ਏਸਟ—ਏਯੋ। ਭਧ—ਸਵਚ। ਏ—ਏਈ ਸਵਯਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਜੀਬ ਨਾਰ ਝੂਠ ਨੰੂ ਛਸਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਭਨ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ 
ਤਾਂ ਯੱਐਦਾ ਸ; 

ਜ ਯਾਈ ਇਤਰੀ ਦ ਸੁਨ ਨੰੂ ਆਣੀਆਂ ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਤੱਏਦਾ , ਬਰ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦੀ ਟਸਰ 
(ਏਯਦਾ ਸ) ਤ ੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਰੀਤ (ਯੱਐਦਾ ਸ); 

ਜ ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ ਸਏ ਦੀ ਬੀ ਸਨੰਸਦਆ ਨਸੀਂ ੁਣਦਾ , (ੋਂ) ਾਸਯਆਂ ਨਾਰੋਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਭਾੋਾ 
ਭਝਦਾ ਸ; 

ਜ ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦਾ ਦਏਾ ਭਾਇਆ (ਦਾ ਰਬਾਵ ) ਯ ਸਟਾ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਤ ਸਜ ਦ ਭਨ ਦੀ 
ਵਾਨਾ ਭਨ ਤੋਂ ਟਰ ਜਾਂਦੀ ਸ; 

ਜ ਆਣ ਸਆਨ -ਇੰਸਦਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱ ਸਵਚ ਯੱਐ ਏ ਏਾਭਾਸਦਏ ੰਜ ਸੀ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ ! ਏਯੋਾਂ ਸਵਚੋਂ ਏਈ ਇਸ ਸਜਸਾ ਸਵਯਰਾ ਫੰਦਾ “ਅਯ” (ਸਏਸਾ ਜਾ 
ਏਦਾ ਸ)।1।  



ਫਸਨ  ਸ ਤਜਸੁ ਊਤਰ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ ਤਫਸਨ ਕੀ ਭਾਇਆ ਤ ਹਇ ਤਬੁੰ ਨ ॥ ਕਰਭ ਕਰਤ ਹਵ 
ਤਨਹਕਰਭ ॥ ਤਤਸੁ ਫਸਨ  ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਧਰਭ ॥ ਕਾਹੂ ਪਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਫਾਛ ॥ ਕਵਲ 
ਬਗਤਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚ ॥ ਭਨ ਤਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਸਭਰਨ ਗਾਲ ॥ ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ 
ਤਕਰਾਲ ॥ ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁ ਫਸਨ  ਰਭ ਗਤਤ ਾਵ 
॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਫਨ —(Skt. vYÕxv) ਸਵਸ਼ਨੂ ਦਾ ੁਜਾਯੀ। ਸਫਨ —{Skt. ivÕxu The 

second deity of the Sacred Hindu Triad, entrusted with the preservation 
of the world, which duty he is represented to have duly discharged by his 
various incarnations; The word is thus popularly derived: 

XÔmwi¬Óvimdz svLz qÔX _#ÄX: mhwÄmnw ] 

qÔmwdyvoÁXqy ivÕxuivL_Dwqo: pRvy_nwq` ] 

ਜਤ-ਾਰਏ। ਸਨਸਏਯਭ —ਏਯਭ-ਯਸਸਤ, ਏੀਤ ਸ ਏੰਭਾਂ ਦ ਪਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਸ ਯੱਐਦਾ 
ਸਇਆ। ਫਾਛ—ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ। ਸਦਰੋ—ੱਏਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਏਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ ਫ -ਦਾ ਸ, ਤ, ਸਜ ਉਤ ਰਬੂ ਆ ਤੁਠਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਸ ਅਰੀ ਵਸ਼ਨ ।  

ਉ ਵਸ਼ਨ  ਦਾ ਧਯਭ (ਬੀ) ਸਵਤਰ ਸ ਜ (ਧਯਭ ਦ) ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਇਸਨਾਂ ਏੰਭਾਂ ਦ ਪਰ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਸੀਂ ਯੱਐਦਾ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਨਯਾ ਬਤੀ ਤ ਏੀਯਤਨ ਸਵਚ ਭਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਤ ਸਏ ਬੀ ਪਰ ਦੀ ੈਾਸਸ਼ ਨਸੀਂ 
ਏਯਦਾ; 

ਸਜ ਦ ਭਨ ਤਨ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸ, ਜ ਬ ਜੀਵਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਏਯਦਾ ਸ, 

ਜ ਆ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ) ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਏਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਭ ਜਾਉਂਦਾ ਸ , ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ ਵਸ਼ਨ  ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।2।  

ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰ ਤ ਬਗਤਤ ਕਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥ ਸਗਲ ਤਤਆਗ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥ ਭਨ ਤ ਤਫਨਸ 
ਸਗਲਾ ਬਰਭੁ ॥ ਕਤਰ ੂਜ ਸਗਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਾ ਭਲੁ ਖਵ ॥ ਤਤਸੁ 
ਬਗਉਤੀ ਕੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਵ ॥ ਬਗਵੁੰ ਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰ 



ਤਫਸਨ ਰੀਤਤ ॥ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰ ਤ ਕਉ 
ਾਵ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਬਉਤੀ—(Skt. Bgvq`) ਬਵਾਨ ਦਾ ਉਾਸ਼ਏ , ਸਵਤਰ-ਆਤਭਾ। ਏਸਯ 
ਰ—ਰ ਏਸਯ , ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਜਾਣ ਏ। ਅਯ —ਦਏ ਏਯਦਾ ਸ , ਏੁਯਫਾਨ 
ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਬਵਾਨ ਦਾ (ਅਰੀ) ਉਾਸ਼ਏ (ਉਸ ਸ ਸਜ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ) ਬਵਾਨ ਦੀ ਬਤੀ 
ਦਾ ਸਆਯ ਸ ਤ ਜ ਬ ਭੰਦ-ਏਯਭੀਆਂ ਦੀ ੁਸਫਤ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ; 

ਸਜ ਦ ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਵਸਸਭ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਂ ਭਜੂਦ 
ਜਾਣ ਏ ੂਜਦਾ ਸ।  

ਉ ਬਉਤੀ ਦੀ ਭਸਤ ਉੱਚੀ ਸੰੁਦੀ ਸ , ਜ ੁਯਭੁਐਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਾਾਂ ਦੀ ਭਰ 
(ਭਨ ਤੋਂ) ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਜ ਸਨਿੱਤ ਬਵਾਨ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ , ਜ ਰਬੂ-ਸਆਯ ਤੋਂ ਆਣਾ ਭਨ ਤ ਤਨ ਏੁਯਫਾਨ 
ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ; 

ਜ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨ (ਦਾ ਆਣ ) ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਉਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਅਜਸਾ ਬਉਤੀ 
ਬਵਾਨ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਰਫਧ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਆਤਭ ਭਤਹ ਸਧ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ੀਵ ॥ 
ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕ ਉਦਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਤਪਤਰ 
ਜਤਨ ਨ ਆਵ ॥ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਲ ॥ ਸੂਖਭ ਭਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ ਚਹੁ 
ਵਰਨਾ ਕਉ ਦ ਉਦਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਯਫਧ—ਜਾਉਂਦਾ ਸ। ਆਤਭ ਭਸਸ—ਆਣ ਆ ਸਵਚ , ਆਣ ਆਤਭਾ ਸਵਚ। 
ਧ—ੋਤਾਰ ਏਯਦਾ ਸ , ਜਾਚਦਾ ਸ। ਾਯੁ —ਰਸ਼ਟ, ਚੰਾ, ਸਭੱਠਾ। ਉਦਸ—ਉਦ 
ਨਾਰ। ਜੀਵ—ਜੀਊਂਦਾ ਸ , ਯੂਸਾਨੀ ਸੰਦੀ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਭੂਰ —ਭੁੱ ਢ। ੁਯਾਨ—ਸਵਆ 
ਸਯਸ਼ੀ ਦ ਸਰਐ ਸ 18 ਧਯਭ ੁਤਏ। ੂਐਭ—ਅਸਦਰਸ਼ਟ, ਨਾਸ ਸਦੱਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਅਥੂਰੁ—

(Skt. ÔQul) ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ, ਇਸਨੀਂ ਅੱਐੀਂ ਸਦੱਦਾ ੰਾਯ। ਅਦ—ੁਨਭਏਾਯ, ਰਣਾਭ।  



ਅਯਥ:- (ਅਰੀ) ੰਸਡਤ ਉਸ ਸ ਜ ਆਣ ਭਨ ਨੰੂ ਸੱਸਐਆ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਅਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ 
ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਬਾਰਦਾ ਸ।  

ਉ ੰਸਡਤ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ (ਾਯਾ) ੰਾਯ ਯੂਸਾਨੀ ਸੰਦੀ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ , ਜ ਰਬੂ-ਨਾਭ 
ਦਾ ਸਭੱਠਾ ੁਆਦ ਚੱਐਦਾ ਸ।  

ਉਸ ੰਸਡਤ ਭੁੋ ਜਨਭ (ਭਯਨ) ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ , ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ) 

ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਵਦ ੁਯਾਣ ਸਸਭਰਤੀਆਂ (ਆਸਦਏ ਬ ਧਯਭ -ੁਤਏਾਂ) ਦਾ ਭੁੱ ਢ (ਰਬੂ ਨੰੂ ) ਭਝਦਾ ਸ , ਜ 
ਇਸ ਜਾਣਦਾ ਸ ਸਏ ਇਸ ਾਯਾ ਸਦੱਦਾ ਜਤ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਦ ਸੀ ਆਯ ਸ; 

ਜ (ਫਰਾਸਭਣ, ਐਤਰੀ, ਵਸ਼, ਸ਼ੂਦਯ) ਚਾਯ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਸਐਆ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ) 

ਉ ੰਸਡਤ ਅੱ ਅੀਂ ਦਾ ਸਯ ਸਨਵਾਉਂਦ ਸਾਂ।4।  

ਫੀਜ ਭੁੰ ਤੁ ਸਰਫ ਕ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਭਤਹ ਜ ਕਊ ਨਾਭੁ ॥ ਜ ਜ ਜ ਤਤਸ ਕੀ 
ਗਤਤ ਹਇ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ॥ ਸੁ ਰਤ 
ਭੁਘਦ ਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰ ॥ ਸਰਫ ਰਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਭੁ  ॥ ਕਤਲਆਣ ਰੂ ਭੁੰ ਗਲ ਗੁਣ 
ਗਾਭ ॥ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਕਤ ਨ ਾਈ ਧਰਤਭ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਤਭਲ  ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ 
ਕਰਤਭ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 274} 

ਦਅਯਥ:- ਫੀਜ ਭੰਤੁ —(ਬ ਭੰਤਰਾਂ ਦਾ ) ਭੁੱ ਢ ਭੰਤਰ। ਏ —ਦਾ। ਅੰਤਸਯ ਉਯ —ਉਯ ਅੰਤਸਯ , 

ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਭੁਦ—ਭੁਧ, ਭੂਯਐ। ਰਤ—{Skt. pRyq—1. The departed spirit, the 

spirit before obsequial rites are performed, 2. A ghost, evil spirit.} ਚੰਦਯੀ 
ਯੂਸ। ਅਉਐਦੁ —ਦਵਾਈ। ਏਸਰਆਣ —ੁਐ। ਭੰਰ —ਚੰ ਬਾ। ਾਭ —ਾਉਣ। ਏਾਸੂ 
ਧਯਸਭ—ਸਏ ਬੀ ਧਯਭ ਦੁਆਯਾ , ਸਏ ਬੀ ਧਾਯਸਭਏ ਯਭ ਸਯਵਾਜ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਧੁਸਯ —

ਧੁਯੋਂ, ਯੱਫ ਵਰੋਂ। ਏਯਸਭ—ਭਸਯ ਅਨੁਾਯ।  

ਅਯਥ:- (ਫਰਾਸਭਣ, ਐਤਰੀ, ਵਸ਼, ਸ਼ੂਦਯ) ਚਾਯ ਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ 
ਜ (ਏ ਵਐ ਰ), ਨਾਭ (ਸਯ ਬ ਭੰਤਰਾਂ ਦਾ) ਭੁੱ ਢ ਭੰਤਰ ਸ ਅਤ ਬ ਦਾ ਸਆਨ (ਦਾਤਾ) ਸ।  

ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੰਦੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਯ) ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ 



ਾਧ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ) (ਇ ਨੰੂ) ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਸ਼ੂ, ਚੰਦਯੀ ਯੂਸ, ਭੂਯਐ, ੱਥਯ (-ਸਦਰ) (ਏਈ ਬੀ ਸਵ ਬ) ਨੰੂ (ਨਾਭ) ਤਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਜ ਰਬੂ) 
ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਉ ਦ) ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਨਾਭ) ਸਟਏਾ ਦਵ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਾਯ ਯਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ, ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ ਚੰ ਬਾਾਂ ਤ ੁਐ ਦਾ ਯੂ ਸ।  

(ਯ ਇਸ ਨਾਭ ਸਯ ) ਸਏ ਢੰ ਨਾਰ ਜਾਂ ਸਏ ਧਾਯਸਭਏ ਯਭ ਸਯਵਾਜ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ ਨਸੀਂ 
ਸਭਰਦਾ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਨਾਭ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸਭਰਦਾ ਸ ਸਜ (ਦ ਭੱਥ ਤ ) ਧੁਯੋਂ (ਰਬੂ ਦੀ) 
ਭਸਯ ਅਨੁਾਯ ਸਰਸਐਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਤਜਸ ਕ ਭਤਨ ਾਰਫਰਹਭ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥ ਆਤਭ ਰਾਭੁ 
ਤਤਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਦਾਸ ਦਸੁੰ ਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥ ਸਦਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ 
ਜਾਨੁ ॥ ਸ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥ ਅੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਤ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ ਤਤਸੁ ਦਾਸ 
ਕਉ ਸਬ ਸਝੀ ਰ ॥ ਸਗਲ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤਭ ਉਦਾਸੁ ॥ ਸੀ ਜੁਗਤਤ ਨਾਨਕ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥੬॥ 

{ੁੰ ਨਾ 275} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—{sÄX—true, real, genuine.} ਅਰੀ। ਯਾਭਦਾੁ —ਯਾਭ ਦਾ ਦਾ , 

ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ। ਆਤਭ ਯਾਭੁ —ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ। ਬਾਇ —ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ , ੁਬਾਉ ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ। ਦਾ ਦੰਤਣ ਬਾਇ —ਦਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸਣ ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ। ਸਤਸਨ —ਉ (ਭਨੱੁਐ) ਨੇ। 
ਸਨਏਸਟ—ਨੇੋ। ਜਾਨੁ —(ਜ) ਜਾਣਦਾ ਸ। ਝੀ —ਭਝ। ਯ —ੋ, ੈਂਦੀ ਸ। ਆਤਭ 
ਉਦਾ—ੁਅੰਦਯੋਂ ਸਨਯਭਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ , ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਨਾਭ ਅਰੀ (ਅਯਥਾਂ 
ਸਵਚ) „ਯਾਭਦਾ‟ੁ (ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ) ਸ; 

ਉ ਨੰੂ ਯਫ-ਸਵਆੀ ਰਬੂ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਸ , ਦਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸਣ ਦ ੁਬਾਉ ਨਾਰ ਉ ਨੇ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਰੱਬਾ ਸ।  

ਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨੇੋ ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਵਏ ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਏਫੂਰ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਉ ਵਏ ਉਤ ਆ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਵਏ ਨੰੂ ਾਯੀ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ।  



ਾਯ ਯਵਾਯ ਸਵਚ (ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ) ਉਸ ਅੰਦਯੋਂ ਸਨਯਭਸ ਸੰੁਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਸਜਸੀ 
(ਜੀਵਨ-) ਜੁਤੀ ਨਾਰ ਉਸ (ਅਰੀ) “ਯਾਭਦਾ” (ਯਾਭ ਦਾ ਦਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ)।6।  

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਤਭ ਤਹਤਾਵ ॥ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸਊ ਕਹਾਵ ॥ ਤਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸਾ ਉਸੁ 
ਸਗੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਤਫਗੁ ॥ ਤਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤਸੀ ਉਸੁ ਭਾਟੀ ॥ ਤਸਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ 
ਤਸੀ ਤਫਖੁ ਖਾਟੀ ॥ ਤਸਾ ਭਾਨੁ ਤਸਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਤਸਾ ਰੁੰ ਕੁ ਤਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਜ ਵਰਤਾ 
ਸਾਈ ਜੁਗਤਤ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁ ੁਰਖੁ ਕਹੀ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 275} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸਆ—ਸੁਏਭ, ਯਾ। ਆਤਭ —ਆਣ ਅੰਦਯ। ਸਸਤਾਵ —ਸਸਤ ਵਾਰੀ ਜਾਣ , 
ਸਭੱਠੀ ਏਯ ਏ ਭੰਨੇ। ਜੀਵਨ ਭੁਏਸਤ —(ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਜ ਨੰੂ ) ਜੀਊਂਸਦਆਂ ਸੀ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ 
ਤੋਂ) ੈਰਾੀ ਸਭਰ ਈ ਸ। ਸਯਐੁ —ੈੁਸ਼ੀ। ੁ—ਭੀ। ਸਫੁ—ਸਵਛੋਾ। ੁਵਯਨੁ—ਨਾ। 
ਸਫਐੁ—ਸਵਸੁ, ਸਯ। ਐਾਟੀ—ਏੋੀ, ਸਾਨੀਏਾਯਏ (Skt. ktu)। ਭਾਨੁ—ਆਦਯ। ਯੰਏੁ—ਏੰਾਰ। 
ਜੁਸਤ—ਯਾਸ, ਯਤਾ, ਤਯੀਏਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਨੰੂ ਭਨ ਸਵਚ ਸਭੱਠੀ ਏਯ ਏ ਭੰਨਦਾ ਸ , ਉਸੀ ਜੀਊਂਦਾ ਭੁਏਤ 
ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ; 

ਉ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ੀ ਤ ਭੀ ਇਏ ਸਜਸੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) ਥ (ਬਾਵ, ਉ ਦ 
ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬ-ੂਚਯਨਾਂ ਤੋਂ) ਸਵਛੋਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਨਾ ਤ ਸਭੱਟੀ (ਬੀ ਉ ਭਨੱੁਐ ਵਾਤ ) ਫਯਾਫਯ ਸ (ਬਾਵ, ਨਾ ਵਐ ਏ ਉਸ ਰਬ ਸਵਚ ਨਸੀਂ 
ਪਦਾ), ਅੰਸਭਰਤ ਤ ਏਉੋੀ ਸਵਸੁ ਬੀ ਉ ਰਈ ਇਏ ਜੀ ਸ। (ਸਏ ਵਰੋਂ) ਆਦਯ (ਦਾ ਵਯਤਾਉ 
ਸਵ) ਜਾਂ ਅਸੰਏਾਯ (ਦਾ) (ਉ ਭਨੱੁਐ ਵਾਤ) ਇਏ ਭਾਨ ਸ, ਏੰਾਰ ਤ ਸ਼ਸਨਸ਼ਾਸ ਬੀ ਉ ਦੀ 
ਨਯ ਸਵਚ ਫਯਾਫਯ ਸ।  

ਜ (ਯਾ ਰਬੂ) ਵਯਤਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ (ਉ ਵਾਤ) ਸੰਦੀ ਦਾ ਾਡੀ-ਯਾਸ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ 
ਭਨੱੁਐ ਜੀਊਂਦਾ ਭੁਏਤ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।7।  

ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸਗਲ  ਠਾਉ ॥ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ਤਸਾ ਤਤਨ ਨਾਉ ॥ ਆ ਕਰਨ 
ਕਰਾਵਨ ਜਗੁ ॥ ਰਬ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਹਗੁ ॥ ਸਤਰ ਆਤ ਹਇ ਅਨਤ ਤਰੁੰ ਗ ॥ ਲਖ ਨ 
ਜਾਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥ ਜਸੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਸਾ ਰਗਾਸ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਕਰਤਾ 



ਅਤਫਨਾਸ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਨਕ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥੮ ॥੯॥ 

{ੁੰ ਨਾ 275} 

ਦਅਯਥ:- ਰ—ਾਯ। ਠਾਉ —ਥਾਂ। ਸਜਤੁ —ਸਜ ਸਵਚ। ਸਜਤੁ ਸਯ —ਸਜ ਯ ਸਵਚ। 
ਸਤਨ—ਉਸਨਾਂ ਦਾ। ਜੁ —ਭਯੱਥ, ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ। ਰਬ ਬਾਵ —(ਜ ਏੁਝ ) ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ। 
ਪੁਸਨ—ਪਯ, ਭੁੋ। ਸੁ—ਸਵਾ। ਸਯ—ਸਐਰਸਯਆ ਸਇਆ ਸ , ਸਵਆਏ ਸ। ਅਨਤ —

ਅਨੰਤ, ਫਅੰਤ। ਤਯੰ—ਰਸਸਯਾਂ। ਸਇ ਅਨਤ ਤਯੰ—ਫਅੰਤ ਰਸਸਯਾਂ ਸ ਏ। ਰਐ ਨ ਜਾਸਸ —

ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ। ਯੰ —ਤਭਾਸ਼, ਐਰ। ਯਾ—ਚਾਨਣ, ਸੂਯ। ਅਸਫਨਾ—

ਨਾ-ਯਸਸਤ। ਬ ਸਨਸਾਰ—(ਜੀਵ) ਸਨਸਾਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। {Skt. inhwirn`—1. Diffusive, 

spreading wide (as fragrance), 2. Fragrant} ੁੰਧੀ ਦਣ ਵਾਰ , ਸਐੋ ਸ (ਪੁੱ ਰ 
ਵਾਂ)।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਥਾਂ (ਯੀਯ-ਯੂ ਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੀ ਸਨ, ਸਜ ਸਜ ਥਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਯੱਐਦਾ 
ਸ, ਉਸ ਸਜਸਾ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ( ਜਾਂਦਾ ਸ)।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਬ ਏੁਝ) ਏਯਨ ਦੀ (ਤ ਜੀਵਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸ ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

(ਸੰਦੀ ਦੀਆਂ ) ਫਅੰਤ ਰਸਸਯਾਂ ਫਣ ਏ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ) ਆ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ , ਅਏਾਰ 
ੁਯਐ ਦ ਐਰ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ।  

ਸਜਸ ਸਜਸੀ ਅਏਰ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਸਜਸਾ ਸੂਯ (ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ) ਸੰੁਦਾ ਸ; ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਆ 
ਬ ਏੁਝ) ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਏਦ ਭਯਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵ ਉ ਨੰੂ) ਦਾ ਸਭਯ ਏ (ਪੁੱ ਰ ਵਾਂ) ਸਐੋ 
ਯਸਸੰਦ ਸਨ।8।9।  

ਸਲਕੁ ॥ ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਰਤਬ ਰਚੀ ਫਹੁ 
ਤਫਤਧ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 275} 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਸਤ—ਵਸਡਆਈ। ਏਯਸਸ—ਏਯਦ ਸਨ। ਅੰਤੁ ਨ ਾਯਾਵਾਯ—ਾਯ ਅਵਾਯ ਦਾ 
ਅੰਤ ਨ , ਾਯਰ ਉਯਰ ਫੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ , (ੁਣਾਂ ਦ ) ਾਯਰ ਉਯਰ ਫੰਨੇ ਦਾ ਅੈੀਯ ਨਸੀਂ 



(ਰੱਬਦਾ)। ਰਸਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਯਚਨਾ—ਸਰਸ਼ਟੀ; ਜਤ ਦੀ ਫਣਤਯ। ਫਸੁ ਸਫਸਧ—ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ 
ਨਾਰ। ਰਏਾਯ—ਸਏਭ। ਸਫਸਧ—ਤਯੀਏਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਨੇਏਾਂ ਫੰਦ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਦਾ ਸਏਯ ਏਯਦ ਸਨ , ਯ ਉਸਨਾਂ ੁਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦ -ਫੰਨਾ 
ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸੀ ਾਯੀ) ਸਰਸ਼ਟੀ (ਉ) ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦੀ ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ 
ਨਾਰ ਫਣਾਈ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਹ ੂਜਾਰੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਬ 
ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਹ ਉਦਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ਕ ਸਰਤ ॥ ਕਈ ਕਤਟ 
ਤੀਸੁਰ ਹਤ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਕਤਫ ਕਾਤਫ ਫੀਚਾਰਤਹ ॥ 
ਕਈ ਕਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਵਤਹ ॥੧ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
275} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸਟ—ਏਯੋ। ਆਚਾਯ ਸਫਉਸਾਯੀ—ਧਾਯਸਭਏ ਯੀਤਾਂ ਯਭਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਵਾੀ—
ਵੱਣ ਵਾਰ। ਫਨ—ਜੰਰਾਂ ਸਵਚ। ਬਰਭਸਸ—ਸਪਯਦ ਸਨ। ਉਦਾੀ—ਜਤ ਵਰੋਂ ਉਯਾਭ ਸ ਏ। 
ਰਤ—ੁਣਨ ਵਾਰ। ਤੀੁਯ —ਤੀ ਈੁਯ , ਵੱਡ ਵੱਡ ਤੀ। ਆਤਭ —ਭਨ ਸਵਚ। ਸਧਆਨੁ 
ਧਾਯਸਸ—ੁਯਸਤ ਜੋਦ ਸਨ। ਏਸਫ —ਏਸਵ, ਏਵੀ। ਏਾਸਫ —ਏਾਵ੍, ਏਸਵਤਾ, ਏਵੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਯਚਨਾਂ। ਫੀਚਾਯਸਸ—ਸਵਚਾਯਦ ਸਨ। ਨਵਤਨ—ਨਵਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਇ ਯਚੀ ਸਈ ਦੁਨੀਆ ਸਵਚ ) ਏਈ ਏਯੋਾਂ ਰਾਣੀ ੁਜਾਯੀ ਸਨ , ਅਤ ਏਈ 
ਏਯੋਾਂ ਧਾਯਸਭਏ ਯੀਤਾਂ ਯਭਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰ ਸਨ; 

ਏਈ ਏਯੋਾਂ (ਫੰਦ) ਤੀਯਥਾਂ ਦ ਵਨੀਏ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ਏਯੋਾਂ (ਜਤ ਵਰੋਂ ) ਉਯਾਭ ਸ ਏ 
ਜੰਰਾਂ ਸਵਚ ਸਪਯਦ ਸਨ; 

ਏਈ ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਵਦਾਂ ਦ ੁਣਨ ਵਾਰ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ਏਯੋਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਤੀ ਫਣ ਸ ਸਨ; 

ਏਈ ਏਯੋਾਂ (ਭਨੱੁਐ) ਆਣ ਅੰਦਯ ੁਯਸਤ ਜੋ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ਏਯੋਾਂ (ਭਨੱੁਐ) ਏਵੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਯਚੀਆਂ ਏਸਵਤਾ ਸਵਚਾਯਦ ਸਨ; 

ਏਈ ਏਯੋਾਂ ਫੰਦ (ਰਬੂ ਦਾ) ਸਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾਭ ਸਭਯਦ ਸਨ, (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਏਯਤਾਯ ਦਾ 
ਏਈ ਬੀ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ।1।  



ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਅੁੰ ਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਤਕਰਨ ਕਠ ਰ ॥ 
ਕਈ ਕਤਟ ਅਤਬਗ ਆਤਭ ਤਨਕਰ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਰ 
ਦੂਖਨਾ ਕਰਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਸਰਭ ਭਾਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਰਦਸ ਬਰਭਾਤਹ ॥ ਤਜਤੁ 
ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
275} 

ਦਅਯਥ:- ਅਸਬਭਾਨੀ—ਅਸੰਏਾਯੀ। ਅੰਧ —ਅੰਨਹੇ । ਅਸਆਨੀ —ਜਾਸਸਰ, ਭੂੋਹ। ਅੰਧ 
ਅਸਆਨੀ—ਭਸਾ ਭੂਯਐ। ਸਏਯਨ —ਏੰਜੂ। ਏਠ ਯ —ੈਤ-ਸਦਰ। ਅਸਬ —ਨਾਸ ਸਬੱਜਣ 
ਵਾਰ , ਨਾਸ ਨਯਭ ਸਣ ਵਾਰ। ਸਨਏਯ —ਸਨਯ ਏਯ , ਫੋ ਯੱੁਐ। ਦਯਫ—ਧਨ। ਯ—ਯਾਇਆ, 

ਸਫਾਨਾ। ਸਸਯਸਸ —ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ। ਦੂਐਨਾ —ਸਨੰਸਦਆ। ਰਭ —ਭਸਨਤ। ਭਾਇਆ —ਧਨ-

ਦਾਯਥ। ਬਰਭਾਸਸ —ਬਰਭਸਸ, ਸਪਯਦ ਸਨ। ਸਜਤੁ —ਸਜ (ਏੰਭ ਸਵਚ )। ਸਤਤ—ੁਉ (ਆਸਯ) 

ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਸਵਚ) ਏਯੋਾਂ ਅਸੰਏਾਯੀ ਜੀਵ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਫੰਦ ੱੁਜ ਏ 
ਜਾਸਸਰ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ (ਭਨੱੁਐ) ਸ਼ੂਭ ਤ ੱਥਯ-ਸਦਰ ਸਨ, ਅਤ ਏਈ ਏਯੋ ਅੰਦਯੋਂ ਭਸਾ ਏਯ ਸਨ ਜ (ਸਏ ਦਾ 
ਦੁੱ ਐ ਤੱਏ ਏ ਬੀ ਏਦ) ੀਜਦ ਨਸੀਂ; 

ਏਯੋਾਂ ਫੰਦ ਦੂਸਜਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਯਾਉਂਦ ਸਨ, ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਦ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ (ਭਨੱੁਐ) ਧਨ ਦਾਯਥ ਦੀ (ੈਾਤਯ) ਭਸਨਤ ਸਵਚ ਜੁੱ ਟ ਸ ਸਨ , ਅਤ ਏਈ ਏਯੋ ਦੂਜ 
ਦਸ਼ਾਂ ਸਵਚ ਬਟਏ ਯਸ ਸਨ; 

(ਸ ਰਬੂ !) ਸਜ ਸਜ ਆਸਯ ਤੂੰ  ਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਉ ਉ ਆਸਯ ਸਵਚ ਜੀਵ ਰੱ ਸ ਸਨ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਯਚਨਾ (ਦਾ ਬਤ) ਏਯਤਾਯ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।2।  

ਕਈ ਕਤਟ ਤਸਧ ਜਤੀ ਜਗੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਰਸ ਬਗੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ੁੰ ਖੀ ਸਰ ਉਾ 
॥ ਕਈ ਕਤਟ ਾਥਰ ਤਫਰਖ ਤਨਜਾ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਦਸ 
ਬੂ ਭੁੰ ਡਲ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੁੰ ਦਰ ਤਸਤਰ ਛਤਰ 



॥ ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਅਨੈ ਸੂਤਤ ਧਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਤਨਸਤਾਰ ॥੩ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 275-276} 

ਦਅਯਥ:- ਸਧ—ੱੁਸਆ ਸਇਆ ਜੀ। ਜਤੀ —ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਜ ਨੇ ਏਾਭ ਨੰੂ ਵੱ ਸਵਚ 
ਯੱਸਐਆ ਸਇਆ ਸ। ਯ ਬੀ —ੁਆਦਰ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਭਾਣਨ ਵਾਰ। ਉਾ —ਦਾ ਏੀਤ। 
ਸਫਯਐ—ਯੱੁਐ। ਸਨਜਾ—ਉਾ। ਫੰਤਯ—ਅੱ। ਬੂ—ਧਯਤੀ। ਬੂ ਭੰਡਰ —ਧਯਤੀ ਦ ਚੱਏਰ। 
ੀਅਯ—(Skt. _i_Dr) ਚੰਦਰਭਾ। ੂਯ —ੂਯਜ। ਨਐ੍੍ਤਰ —ਤਾਯ। ਦਾਨਵ —ਦੈਂਤ, ਯਾਐਸ਼। 
ਸਸਯ—ਸਯ ਉਤ। ਭਰੀ—ਦਾਯਥ। ੂਸਤ—ੂਤ ਸਵਚ, ਰੋੀ ਸਵਚ, (ਭਰਮਾਦਾ ਦ) ਧਾ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਸਰਸ਼ਸਟ-ਯਚਨਾ ਸਵਚ) ਏਯੋਾਂ ੱੁ ਸ, ਤ ਏਾਭ ਨੰੂ ਵੱ ਸਵਚ ਯੱਐਣ ਵਾਰ ਜੀ 
ਸਨ, ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਭਜਾਂ ਭਾਣਨ ਵਾਰ ਯਾਜ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ੰਛੀ ਤ ੱ (ਰਬੂ ਨੇ) ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ, ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ੱਥਯ ਤ ਯੱੁਐ ਉਾ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਸਵਾ ਾਣੀ ਤ ਅੱਾਂ ਸਨ , ਏਯੋਾਂ ਦ ਤ ਧਯਤੀਆਂ ਦ ਚੱਏਰ ਸਨ ; ਏਈ ਏਯੋਾਂ ਚੰਦਰਭਾਂ , 
ੂਯਜ ਤ ਤਾਯ ਸਨ, ਏਯੋਾਂ ਦਵਤ ਤ ਇੰਦਰ ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਸਯ ਉਤ ਛਤਰ ਸਨ; 

(ਇਸਨਾਂ) ਾਯ (ਜੀਅ ਜੰਤਾਂ ਤ) ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਨੇ) ਆਣ (ਸੁਏਭ ਦ) ਧਾ ਸਵਚ ਯਇਆ 
ਸਇਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਉ ਉ ਨੰੂ (ਰਬੂ) ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜਸ ਤਾਭਸ ਸਾਤਕ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ ਕਈ 
ਕਤਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਭੁਦ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਨਾ ਰਕਾਰ ਜੁੰ ਤ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਤਚਰ ਜੀਵ ॥ 
ਕਈ ਕਤਟ ਤਗਰੀ ਭਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰ ਨਰ ਤਸਾਚ ॥ ਕਈ ਕਤਟ 
ਬੂਤ ਰਤ ਸੂਕਰ ਤਭਰਗਾਚ ॥ ਸਬ ਤ ਨੇਰ ਸਬਹੂ ਤ ਦੂਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆਤ ਅਤਲਤੁ ਰਤਹਆ 
ਬਰੂਤਰ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 276} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਜ......, {Skt. rjs`, sÄv, qms`}—ਭਾਇਆ ਦ ਤਰਵ ੁਣ। ਨਾਨਾ ਰਏਾਯ —

ਏਈ ਸਏਭ ਦ। ਸਚਯ ਜੀਵ —ਸਚਯ ਤਏ ਜੀਊਣ ਵਾਰ , ਰੰਭੀਆਂ ਉਭਯਾਂ ਵਾਰ। ਸਯੀ —ਸਾੋ। 
ਥੀਵ—ਸ , ਫਣ । ਜਐ੍੍—{Skt. X˜} ਇਏ ਸਏਭ ਦ ਦਵਤ ਜ ਧਨ-ਦਵਤ ਦ ਅਧੀਨ 
ਸਨ। ਸਏੰਨਯ—{Skt. ikNnr}ਦਵਸਤਆਂ ਦੀ ਇਏ ਸਏਭ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੋ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਤ ਸਯ ੋ 
ਦਾ ਸ। ਸਾਚ—{Skt. ip_wc} ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦ ਫੰਦ। ੂਏਯ—ੂਯ। ਸਭਰਾਚ—{ਸਭਰ-ਅਚ} 



ਸਭਰਾਂ ਨੰੂ ਐਾਣ ਵਾਰ, ਸ਼ਯ। ਅਸਰਤੁ—ਸਨਯ-ਰ, ਫ-ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ (ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ) ਯਜ, ਤਭ ਤ ਤ ਸਵਚ ਸਨ, ਏਯੋਾਂ (ਫੰਦ) ਵਦ 
ੁਯਾਨ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਤ ਸ਼ਾਤਰਾਂ (ਦ ੋਹਨ ਵਾਰ) ਸਨ; 

ਭੁੰ ਦਯ ਸਵਚ ਏਯੋਾਂ ਯਤਨ ਦਾ ਏਯ ਸਦੱਤ ਸਨ ਅਤ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ਜੀਅ ਜੰਤ ਫਣਾ ਸਦੱਤ 
ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਰੰਭੀਆਂ ਉਭਯਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ , ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਨੇ ਦ ੁਭਯ ਯਫਤ ਫਣ  
ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਜੱਐ ਸਏੰਨਯ ਤ ਸਸ਼ਾਚ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਬੂਤ ਰਤ ੂਯ ਤ ਸ਼ਯ ਸਨ ; (ਰਬੂ) 
ਇਸਨਾਂ ਬਨਾਂ ਦ ਨੇੋ ਬੀ ਸ ਤ ਦੂਯ ਬੀ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਬੀ ਸ ਤ ਸ ਬੀ 
ਸਨਯਰ।4।  

ਕਈ ਕਤਟ ਾਤਾਲ ਕ ਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਜਨਭਤਹ 
ਜੀਵਤਹ ਭਰਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਫਹੁ ਜਨੀ ਤਪਰਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਫਠਤ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ 
ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਚੁੰ ਤ ॥ ਜਹ 
ਜਹ ਬਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਰਬ ਕ ਹਾਥ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 276} 

ਦਅਯਥ:- ਾਰਸਸ—ਭਸਨਤ ਏਯਦ ਸਨ। ਧਨਵੰਤ—ਧਨ ਵਾਰ। ਸਚੰਤ—ਸਚੰਤਾ, ਸੌਏਯ। ਜਸ 
ਜਸ—ਸਜਥ ਸਜਥ। ਬਾਣਾ—(ਉ ਰਬੂ ਦੀ) ਯਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਾਤਾਰ ਸਵਚ ਵੱਣ ਵਾਰ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਨਯਏਾਂ ਤ ੁਯਾਂ ਸਵਚ 
ਵੱਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਦੁਐੀ ਤ ੁਐੀ ਸਨ); 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਜੰਭਦ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਏਈ ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ ਬਟਏ ਯਸ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਫਠੇ ਸੀ ਐਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ( ਸਨ ਜ ਯਟੀ ਦੀ ੈਾਤਯ) ਭਸਨਤ ਏਯਦ ਸਨ 
ਤ ਥੱਏ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ (ਰਬੂ ਨੇ ) ਧਨ ਵਾਰ ਫਣਾ ਸਨ ਅਤ ਏਯੋਾਂ ( ਸਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ) ਭਾਇਆ ਦਾ 
ਸੌਏਯ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸ।  



ਸਜਥ ਸਜਥ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ, ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਥ ਥ ਸੀ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਯਏ ੱਰ ਰਬੂ ਦ ਆਣ 
ਸੱਥ ਸਵਚ ਸ।5।  

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਫਰਾਗੀ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਤਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਰਬ ਕਉ 
ਖਜੁੰ ਤ ॥ ਆਤਭ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ਲਹੁੰ ਤ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਦਰਸਨ ਰਬ ਤਆਸ ॥ ਤਤਨ ਕਉ 
ਤਭਤਲ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਗਤਹ ਸਤਸੁੰ ਗੁ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਤਤਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥ 
ਤਜਨ ਕਉ ਹ ਆਤ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਦਾ ਧਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 276} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਨ—ਉਸਨਾਂ ਦੀ। ਆਤਭ ਭਸਸ—ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ। ਰਸੰਤ—ਰੱਬਦ ਸਨ, ਬਾਰਦ 
ਸਨ। ਸਆ—ਤਰਸ, ਇੱਛਾ, ਤਾਂ। ਅਸਫਨਾ—ਨਾ-ਯਸਸਤ, ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ। ਯੰੁ—

ਸਆਯ। ਧਸਨ ਧੰਸਨ—ਬਾਾਂ ਵਾਰ।6।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਯਚਨਾ ਸਵਚ ) ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਵਯਾ ਵਾਰ ਸ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ੁਯਸਤ ਅਏਾਰ 
ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਰੱੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ; 

ਏਯੋਾਂ ਫੰਦ ਰਬੂ ਨੰੂ ਐਜਦ ਸਨ, ਤ ਆਣ ਅੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਬਾਰਦ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਫਨਾੀ ਰਬੂ ਸਭਰ 
ੈਂਦਾ ਸ।  

ਏਯੋਾਂ ਭਨੱੁਐ ਤ-ੰ ਭੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਇਸ਼ਏ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਸਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਉਤ ਰਬੂ ਆ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ।6।  

ਕਈ ਕਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੁੰ ਡ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਅਕਾਸ ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਹ ਅਵਤਾਰ ॥ ਕਈ 
ਜੁਗਤਤ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰ ॥ ਕਈ ਫਾਰ ਸਤਰ ਾਸਾਰ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਕੁੰ ਕਾਰ ॥ ਕਈ 
ਕਤਟ ਕੀਨੇ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ ਰਬ ਤ ਹ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਤ ॥ ਤਾ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਇ ॥ 
ਆ ਆਤ ਨਾਨਕ ਰਬੁ ਸਇ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 276} 

ਦਅਯਥ:- ਐਾਣੀ—ਾਯ ਜਤ-ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਦ ਚਾਯ ਵੀਰ (ਐਾਣਾਂ) ਭੰਨੇ  ਸਨ , 

“ਅੰਡਜ”, ਅੰਡ ਤੋਂ ਦਾ ਸਣ ਜੀਵ; “ਜਯਜ”, ਸਜਯ ਤੋਂ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ ; “ਤਜ” ਭੁੋਹਏ ਤੋਂ ਅਤ 
“ਉਤਬੁਜ”, ਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਧਯਤੀ ਸਵਚੋਂ ਦਾ ਸਣ ਵਾਰ। ਅਯੁ —ਅਤ। ਐੰਡ—ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਦ 
ਨ  ਸਸੱ ਜਾਂ ਨ  ਐੰਡ ਭੰਨੇ  ਸਨ। ਏਈ ਜੁਸਤ —ਏਈ ਜੁਤੀਆਂ ਨਾਰ। ਸਯ —



ਸਐਰਾਸਯਆ ਸ। ਾਾਯ —{Skt. pRswr:} ਸਐਰਾਯਾ। ਬਾਸਤ—ਸਏਭ। ਭਾਸਤ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦ 
ਸਨ। ਅਵਤਾਯ—ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਜੀਵ।7।  

ਅਯਥ:- (ਧਯਤੀ ਦ ਨ ) ਐੰਡਾਂ (ਚਸੰੁਆ)ਂ ਐਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਜੀਵ ਉਤੰਨ ਸ ਸਨ , 

ਾਯ ਆਏਾਸ਼ਾਂ ਫਰਸਭੰਡਾਂ ਸਵਚ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਜੀਵ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ ਯਸ ਸਨ; ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੇ ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਾ ਏੀਤੀ ਸ; 

(ਰਬੂ ਨੇ) ਏਈ ਵਾਯੀ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਏੀਤੀ ਸ , (ਭੁੋ ਇ ਨੰੂ ਭਟ ਏ ) ਦਾ-ਇਏ ਆ ਸੀ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ਏਯੋਾਂ ਸੀ ਜੀਵ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਸਨ , ਜ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਾ ਸ ਏ ਸਪਯ ਰਬੂ 
ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਅੰਤ ਏਈ ਫੰਦਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ; (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਰਬੂ (ਆਣ ਵਯਾ ) 
ਆ ਸੀ ਆ ਸ।7।  

ਕਈ ਕਤਟ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਦਾਸ ॥ ਤਤਨ ਹਵਤ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਤਤ ਕ ਫਤ  
॥ ਸਦਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਕ ਨੇਤਰ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਰਸੁ ੀਵਤਹ ॥ ਅਭਰ ਬ ਸਦ ਸਦ ਹੀ 
ਜੀਵਤਹ ॥ ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ ਆਤਭ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ ਅੁਨੇ 
ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਇ ਰਭਸੁਰ ਕ ਤਆਰ ॥੮ ॥੧੦॥ {ੁੰ ਨਾ 
276} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾ—ਚਾਨਣ। ਤਤ —ਅਰੀਅਤ। ਫਤ —ਜਾਣਨ ਵਾਰ , ਭਸਯਭ। 
ਸਨਸਾਯਸਸ—ਵਐਦ ਸਨ। ਨੇਤਰ —ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ। ਅਭਯ —ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ। ਦ —ਦਾ। 
ਆਤਭ ਯਸ—ਆਤਭਾ ਦ ਯ ਸਵਚ , ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਸਵਚ। ਭਾਵਸਸ —ਸਟਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। 
ਾਸ ਾਸ—ਦਭ-ਫ-ਦਭ। ਭਾਯ—ੰਬਾਰਦਾ ਸ, ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਇ—ਉਸ (ਵਏ ਜ ਉ 
ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦ ਸਨ) {ਰੌ „ਇ‟ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ}।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਜਤ -ਯਚਨਾ ਸਵਚ ) ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ਵਏ (ਬਤ) ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ 
ਆਤਭ ਸਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ) ਯਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਏਯੋਾਂ ਜੀਵ (ਜਤ ਦ) ਅਰ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ) ਦ ਭਸਯਭ ਸਨ ਜ ਦਾ ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅੱਐਾਂ 



ਨਾਰ (ਸਯ ਥਾਂ) ਵਐਦ ਸਨ; 

ਏਯੋਾਂ ਫੰਦ ਰਬੂ -ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ , ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਸ ਏ ਦਾ ਸੀ 
ਜੀਊਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਏਰੋਾਂ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ -ਨਾਭ ਦ ੁਣ ਾਂਦ ਸਨ , ਉਸ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਸਵਚ ੁਐ ਸਵਚ ਤ ਅਡਰ 
ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਸਟਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਆਣ ਬਤਾਂ ਨੰੂ ਦਭ -ਫ-ਦਭ ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਬਤ ਰਬੂ ਦ 
ਸਆਯ ਸੁੰ ਦ ਸਨ।8।10।  

ਸਲਕੁ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਰਬੁ ਕੁ ਹ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜਤਲ 
ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਸਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 276} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਣ—{Skt. krx} ਯਚਨਾ। ਜਸਰ—ਜਰ ਸਵਚ। ਭਸੀਅਸਰ—{Skt. mhIql, The 

surface of the earth} ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉਤ। ਭਸੀ—ਧਯਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਾਯ) ਜਤ ਦਾ (ਭੂਰ-) ਏਾਯਣ (ਬਾਵ, ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ) ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ 
ਸ, ਏਈ ਦੂਜਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਭੈਂ) ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਏ (ਸਾਂ), ਜ ਜਰ ਸਵਚ ਥਰ ਸਵਚ ਤ 
ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉਤ (ਬਾਵ, ਆਏਾਸ਼ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ)।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਗੁ ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਥਾਤ 
ਉਥਾਨਹਾਰਾ ॥ ਅੁੰ ਤੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਾਰਾਵਾਰਾ  ॥ ਹੁਕਭ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵ ॥ ਹੁਕਭ 
ਉਜ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਵ ॥ ਹੁਕਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਹਾਰ ॥ ਹੁਕਭ ਅਤਨਕ ਰੁੰ ਗ ਰਕਾਰ ॥ ਕਤਰ 
ਕਤਰ ਦਖ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬ ਭਤਹ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਜੁ—ਭਯੱਥ, ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ। ਸੁ —ਸਵਾ। ਥਾਸ —ਦਾ ਏਯ ਏ। 
ਉਥਾਨਸਾਯਾ—ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਾਯਾਵਾਯਾ —ਾਯ ਤ ਅਵਾਯ , ਾਯਰਾ ਤ ਉਯਰਾ ਫੰਨਾ। 
ਧਾਸਯ—ਸਟਏਾ ਏ। ਅਧਯ—ਅ-ਧਯ, ਸਫਨਾ ਆਯ। ਯਸਾਵ—ਯਐਾਵ, ਯੱਐਦਾ ਸ। ਉਜ—ਦਾ 
ਸੰੁਦਾ ਸ। ਯਏਾਯ—ਸਏਭ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ (ਬ ਏੁਝ) ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਤ (ਜੀਆਂ ਨੰੂ) ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਰਯਨ 
ਜਾ ਬੀ ਸ, ਸੀ ਏੁਝ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਜ ਉ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ।  



ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਸਵਚ ਜਤ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯ ਏ ਨਾ ਬੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ , (ਉ ਦੀ ਤਾਏਤ) ਦਾ ਏਈ 
ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

(ਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਆਣ) ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਦਾ ਏਯ ਏ ਸਫਨਾ ਸਏ ਆਯ ਸਟਏਾ ਯੱਐਦਾ ਸ, (ਜਤ ਉ 
ਦ) ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਤ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਉੱਚ ਤ ਨੀਵੇਂ ਫੰਸਦਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਬੀ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ ਸ , ਅਨੇਏਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ਐਡ-ਤਭਾਸ਼ 
ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸ ਯਸ ਸਨ।  

ਆਣੀ ਫਯੁੀ (ਦ ਏੰਭ ) ਏਯ ਏਯ ਏ ਆ ਸੀ ਵਐ ਸਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾਂ 
ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ।1।  

ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਖ ਗਤਤ ਾਵ ॥ ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਰ ਤਰਾਵ ॥ ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਸਾਸ ਤ 
ਰਾਖ ॥ ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਖ ॥ ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਰ ॥ ਆਤ ਕਰ ਆਨ 
ਫੀਚਾਰ ॥ ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤ ਸੁਆਭੀ ॥ ਖਲ  ਤਫਗਸ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ ਜ ਬਾਵ ਸ ਕਾਰ 
ਕਰਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਰਬ ਬਾਵ—ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱ। ਸਤ —ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ। ਸਤਤ —

(ਧਯਭ ਤੋਂ ) ਸਡੱ ਸ। ਆਨ ਫੀਚਾਯ —ਆਣ ਸਵਚਾਯ ਅਨੁਾਯ। ਦੁਸਾ ਸਸਯਆ ਏਾ —ਰਏ 
ਯਰਏ ਦਾ। ਐਰ —ਐਰ ਐਰਦਾ ਸ , ਜਤ ਯਚਨਾ ਦੀ ਐਡ ਐਡਦਾ ਸ। ਸਫ —(ਇਸ ਐਡ 
ਵਐ ਏ ) ਐੁਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ। ਅੰਤਯਜਾਭੀ —(ਜੀਵਾਂ ਦ ) ਅੰਦਯ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਸਦਰਟੀ —ਨਯ 
ਸਵਚ। ਅਵਯੁ—(ਏਈ) ਸਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰੀ ਰੱ ਤਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਅਤ ੱਥਯ (-

ਸਦਰਾਂ) ਨੰੂ ਬੀ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਰਬੂ ਚਾਸ ਤਾਂ ੁਆਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਬੀ ਰਾਣੀ ਨੰੂ (ਭਤ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਭਸਯ ਸਵ 
ਤਾਂ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਸਵ ਤਾਂ ਸਯ ਸ ਚਰਨ ਵਾਸਰਆਂ ਨੰੂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਜ 
ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸ, ਆਣੀ ਰਾਸ ਅਨੁਾਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਰਏ ਯਰਏ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ, ਉਸ ਬ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਆ ਜਤ-ਐਡ 



ਐਡਦਾ ਸ ਤ (ਇ ਨੰੂ ਵਐ ਏ) ੈੁਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ। 

ਜ ਉ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਉ ਵਯਾ ) ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ 
ਸਦੱਦਾ।2।  

ਕਹੁ ਭਾਨੁਖ ਤ ਤਕਆ ਹਇ ਆਵ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਾਵ ॥ ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਹਇ ਤਾ 
ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਲਇ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਇ ॥ ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਖਆ ਭਤਹ ਰਚ ॥ ਜ 
ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥ ਬਰਭ ਬੂਲਾ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵ ॥ ਤਨਭਖ ਭਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਤਪਤਰ 
ਆਵ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਅਨੀ ਬਗਤਤ ਦਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਲਇ ॥੩ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸ—ੁਦੱ। ਸਾਸਥ—ਸੱਥ ਸਵਚ , ਵੱ ਸਵਚ। ਅਨਜਾਨਤ —ਨਾਸ ਜਾਣਦਾ ਸਇਆ , 

ਭੂਯਐ ਸਣ ਏਯਏ। ਸਫਸਐਆ—ਭਾਇਆ। ਜਾਨਤ—ਭਝ ਵਾਰਾ ਸਵ। ਦਸ—ਦ। ਸਦਸ—ਾ, 
ਤਯੌਾਂ। ਦਸਸਦਸ—ਦੀਂ ਾੀਂ। ਧਾਵ —ਦੋਦਾ ਸ। ਸਨਭਐ —ਅੱਐ ਦ ਪਯਏਣ ਸਜਤਨਾ ਭਾ। 
ਏੁੰ ਟ—ਏੂਟ {Skt. kUt—end, corner} ਨੱੁਏਯਾਂ। ਨਾਸਭ —ਨਾਭ ਸਵਚ। ਸਭਰਇ —ਜੁੋ  
ਸਨ, ਰੀਨ ਸ  ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਦੱ, ਭਨੱੁਐ ਾੋਂ (ਆਣ ਆ) ਏਸੋਾ ਏੰਭ ਸ ਏਦਾ ਸ ? ਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ 
ਸ, ਉਸੀ (ਜੀਵ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਇ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਵੱ ਸਵ ਤਾਂ ਸਯਏ ਚੀ ਾਂਬ ਰ, (ਯ) ਰਬੂ ਉਸੀ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸ ਜ ਉ ਨੰੂ 
ਬਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਭੂਯਐਤਾ ਦ ਏਾਯਣ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਯੁੱ ਝ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਜ ਭਝ ਵਾਰਾ ਸਵ ਤਾਂ ਆਣ ਆ 
(ਇ ਤੋਂ) ਫਸਚਆ ਯਸ; 

(ਯ ਇ ਦਾ ਭਨ ) ਬੁਰਐ ਸਵਚ ਬੁੱ ਰਾ ਸਇਆ (ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਸਤਯ ) ਦੀਂ ਾੀਂ ਦੋਦਾ ਸ , 
ਅੱਐ ਦ ਪਯ ਸਵਚ ਚਸੁੰ  ਏੂਟਾਂ ਸਵਚ ਬੱਜ ਦੋ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

(ਰਬੂ) ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਸਜ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਆਣੀ ਬਤੀ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ 
ਨਾਭ ਸਵਚ ਸਟਏ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।3।  



ਤਖਨ ਭਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਗਰੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥ ਜਾ ਕਾ ਤਦਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ 
ਆਵ ॥ ਤਤਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਤਦਸ ਰਗਟਾਵ ॥ ਜਾ ਕਉ ਅੁਨੀ ਕਰ ਫਖਸੀਸ ॥ ਤਾ ਕਾ 
ਲਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥ ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬ ਤਤਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ ਘਤਟ ਘਤਟ ੂਰਨ ਫਰਹਭ 
ਰਗਾਸ ॥ ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦਤਖ ਫਡਾਈ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਟ—ਏੀੋਾ। ਸਨਵਾਜ—ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਜਾ ਏਾ ਏਛੂ —ਸਜ ਦਾ ਏਈ ੁਣ। 
ਸਦਰਸਟ ਨ ਆਵ—ਨਸੀਂ ਸਦੱਦਾ। ਤਤਏਾਰ—ਤੁਯਤ। ਫਐੀ—ਫੈਸ਼ਸ਼, ਦਇਆ। ਜਦੀ—

ਜਤ-ਈ, ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ। ਯਾਸ —ੰੂਜੀ। ਸਤ ਏੀ —ਉ ਰਬੂ ਦੀ। ਸਟ ਸਟ —ਸਯਏ 
ਟ ਸਵਚ , ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ। ੂਯਨ —ਸਵਆਏ। ਰਾ —ਜਰਵਾ। ਫਣਤ —ਫਨਾਵਟ, 

ਆਏਾਯ, ਜਤ-ਯੂ ਾੋਤ। ਜੀਵ—ਜੀਊਂ ਸਯਸਾ ਸ, ਰੰਨ ਸ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਐਣ ਸਵਚ ਰਬੂ ਏੀੋ (ਵਯ) ਨੀਵੇਂ (ਭਨੱੁਐ) ਨੰੂ ਯਾਜ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਯੀਫਾਂ ਤ 
ਭਸਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਏਈ ੁਣ ਨਸੀਂ ਸਦੱ ਆਉਂਦਾ , ਉ ਨੰੂ ਰਏ ਸਵਚ ਦੀਂ ਾੀਂ ਉੱਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ 
ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆਣੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ ; ਉ ਦਾ (ਏਯਭਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ 
ਨਸੀਂ ਸਣਦਾ।  

ਇਸ ਸਜੰਦ ਤ ਯੀਯ ਬ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਸਦੱਤੀ ਸਈ ੂੰ ਜੀ ਸ , ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ 
ਦਾ ਸੀ ਜਰਵਾ ਸ।  

ਇਸ (ਜਤ-) ਯਚਨਾ ਉ ਨੇ ਆ ਯਚੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਆਣੀ (ਇ) ਫਯੁੀ ਨੰੂ ਆ ਵਐ 
ਏ ੈੁਸ਼ ਸ ਸਯਸਾ ਸ।4।  

ਇਸ ਕਾ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਫ ਕ ਨਾਥ ॥ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਫੁਰਾ 
ਜੀਉ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥ ਕਫਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਭਤਹ ਫਸ ॥ ਕਫਹੂ ਸਗ ਹਰਖ 
ਰੁੰ ਤਗ ਹਸ ॥ ਕਫਹੂ ਤਨੁੰ ਦ ਤਚੁੰ ਦ ਤਫਉਹਾਰ ॥ ਕਫਹੂ ਊਬ ਅਕਾਸ ਇਆਲ ॥ ਕਫਹੂ ਫਤਾ 
ਫਰਹਭ ਫੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਭਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਯਫ ਏ ਨਾਥ —ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ। ਫੁਯਾ —ਸਵਚਾਯਾ। ਆਸਆਏਾਯੀ —



ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ। ਜੀਉ —ਜੀਵ। ਥੀਉ—ਸੰੁਦਾ ਸ , ਵਯਤਦਾ ਸ। ਏਫਸੂ —ਏਦ। —

ਸਚੰਤਾ। ਸਯਐ—ੈੁਸ਼ੀ। ਸਨੰਦ ਸਚੰਦ—ਸਨੰਸਦਆ ਦੀ ਸਵਚਾਯ। ਸਫਉਸਾਯ—ਸਵਸਾਯ, ਵਤੀਯਾ। ਊਬ—

ਉੱਚਾ। ਇਆਰ—ਤਾਰ। ਫਤਾ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ, ਭਸਯਭ। ਫਰਸਭ ਫੀਚਾਯ—ਯੱਫੀ ਸਵਚਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਇ (ਜੀਵ) ਦੀ ਤਾਏਤ ਇ ਦ ਆਣ ਸੱਥ ਨਸੀਂ ਸ , ਬ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆ 
ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਏਯਾਉਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ।  

ਸਵਚਾਯਾ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਸੀ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) ਸੰੁਦਾ ਸੀ ਸ ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਬਾਉਂਦਾ ਸ।  

(ਰਬੂ ਆ) ਏਦ ਉੱਸਚਆਂ ਸਵਚ ਏਦ ਨੀਸਵਆਂ ਸਵਚ ਰਟ ਸ ਸਯਸਾ ਸ , ਏਦ ਸਚੰਤਾ ਸਵਚ ਸ ਤ 
ਏਦ ਐੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਜ ਸਵਚ ਸੱ ਸਯਸਾ ਸ; 

ਏਦ (ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ) ਸਨੰਸਦਆ ਸਵਚਾਯਨ ਦਾ ਸਵਸਾਯ ਫਣਾਈ ਫਠਾ ਸ , ਏਦ (ੈੁਸ਼ੀ ਦ ਏਾਯਣ ) 

ਅਏਾਸ਼ ਸਵਚ ਉੱਚਾ (ਚੋਹਦਾ ਸ) (ਏਦ ਸਚੰਤਾ ਦ ਏਾਯਣ) ਤਾਰ ਸਵਚ (ਸਡੱਾ ਸਆ ਸ); 

ਏਦ ਆ ਸੀ ਯੱਫੀ ਸਵਚਾਯ ਦਾ ਭਸਯਭ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਚ ਭਰਣ ਵਾਰਾ ਆ 
ਸੀ ਸ।5।  

ਕਫਹੂ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ ਕਫਹੂ ਸਇ ਰਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਕਫਹੂ ਭਹਾ ਕਰਧ 
ਤਫਕਰਾਲ ॥ ਕਫਹੂੁੰ  ਸਰਫ ਕੀ ਹਤ ਰਵਾਲ ॥ ਕਫਹੂ ਹਇ ਫਹ ਫਡ ਰਾਜਾ ॥ ਕਫਹੁ ਬਖਾਰੀ 
ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ ਕਫਹੂ ਅਕੀਰਤਤ ਭਤਹ ਆਵ ॥ ਕਫਹੂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ ਤਜਉ ਰਬੁ 
ਰਾਖ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 277} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯਸਤ—ਨਾਚ। ਬਾਸਤ —ਸਏਭ। ਇ ਯਸ —ੁੱ ਤਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਫਏਯਾਰ —

ਸਬਆਨਏ। ਯਵਾਰ —ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ। ਫਡ —ਵੱਡਾ। ਬਐਾਯੀ —ਭੰਤਾ। ਾਜਾ —ਾਂ। 
ਅਏੀਯਸਤ—ਅ-ਏੀਯਸਤ, ਭੰਦੀ ਬਾ, ਫਦਨਾਭੀ। ਚੁ ਏਸ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸਭਯਦਾ ਸ। 
ਸਤਵ ਸੀ—ਉ ਤਯਹਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ ਏ) ਏਦ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ਨਾਚ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ , ਏਦ ਸਦਨੇ 
ਯਾਤ ੁੱ ਤਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਏਦ ਏਰਧ (ਸਵਚ ਆ ਏ ) ਫੋਾ ਡਯਾਉਣਾ (ਰੱਦਾ ਸ), ਏਦ ਜੀਵਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ (ਫਸਣਆ 



ਯਸਸੰਦਾ ਸ); 

ਏਦ ਵੱਡਾ ਯਾਜਾ ਫਣ ਫਠਦਾ ਸ, ਏਦ ਇਏ ਨੀਵੀਂ ਜਾਸਤ ਦ ਭੰਤ ਦਾ ਾਂ (ਫਣਾ ਯੱਸਐਆ ਸ); 

ਏਦ ਆਣੀ ਫਦਨਾਭੀ ਏਯਾ ਸਯਸਾ ਸ, ਏਦ ਚੰਾ ਅਐਵਾ ਸਯਸਾ ਸ; 

ਜੀਵ ਉ ਤਯਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਤੀਤ ਏਯਦਾ ਸ ਸਜਵੇਂ ਰਬੂ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਏਈ ਸਵਯਰਾ 
ਭਨੱੁਐ) ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯਦਾ ਸ।6।  

ਕਫਹੂ ਹਇ ੁੰ ਤਡਤੁ ਕਰ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ ਕਫਹੂ ਭਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥ ਕਫਹੂ ਤਟ 
ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ ਕਫਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਭੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ ਕਫਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਤ ਤੁੰ ਗ ਹਇ 
ਜੀਆ ॥ ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਬਰਭ ਬਰਭੀਆ ॥ ਨਾਨਾ ਰੂ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਦਖਾਵ ॥ ਤਜਉ ਰਬ 
ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੭ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
277-278} 

ਦਅਯਥ:- ਫਐ੍੍ਾਨੁ—ਵਸਐਆਨ, ਉਦਸ਼। ਭਨਧਾਯੀ—ਚੁੱ  ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , ਏਦ ਨ ਫਰਣ 
ਵਾਰਾ। ਤਟ—ਨਦੀ ਦਾ ਸਏਨਾਯਾ। ਸਧ —ੱੁਾ ਸਇਆ ਜੀ। ਾਸਧਏ —ਾਧਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ। 
ਭੁਸਐ—ਭੂੰ ਸ ਤੋਂ। ਏੀਟ—ਏੀੋਾ। ਸਸਤ—ਸਾਥੀ। ਤੰ—ਬੰਫਟ। ਬਯਭੀਆ—ਬਵਾਇਆ ਸਇਆ, 

ਬਯਭ ਸਵਚ ਾਇਆ ਸਇਆ। ਨਾਨਾ—ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ। ਰਬ ਬਾਵ—ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਯਫ-ਸਵਆੀ ਰਬੂ ) ਏਦ ੰਡਤ ਫਣ ਏ (ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ) ਉਦਸ਼ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ , ਏਦ 
ਭਨੀ ਾਧੂ ਸ ਏ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਫਠਾ ਸ; 

ਏਦ ਤੀਯਥਾਂ ਦ ਸਏਨਾਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ , ਏਦ ਸੱਧ ਤ ਾਸਧਏ (ਦ ਯੂ ਸਵਚ ) ਭੂੰ ਸੋਂ 
ਸਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਏਯਦਾ ਸ; 

ਏਦ ਏੀੋ ਸਾਥੀ ਬੰਫਟ (ਆਸਦਏ) ਜੀਵ ਫਸਣਆ ਸਇਆ ਸ ਅਤ (ਆਣਾ ਸੀ) ਬਵਾਇਆ ਸਇਆ 
ਏਈ ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ ਬਉਂ ਸਯਸਾ ਸ; 

ਫਸ-ੁਯੂੀ ਵਾਂ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦ ਯੂ ਸਵਐਾ ਸਯਸਾ ਸ , ਸਜਉਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਸਤਵੇਂ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) 

ਨਚਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਉਸੀ ਸੰੁਦਾ ਸ ਜ ਉ (ਭਾਰਏ) ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਉ ਵਯਾ) ਏਈ ਸਯ ਦੂਜਾ 



ਨਸੀਂ ਸ।7।  

ਕਫਹੂ ਸਾਧਸੁੰ ਗਤਤ ਇਹੁ ਾਵ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਹਇ ਤਗਆਨ 
ਰਗਾਸੁ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸੁ ॥ ਭਨ ਤਨ ਨਾਤਭ ਰਤ ਇਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਸਦਾ 
ਫਸਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ ਤਜਉ ਜਲ ਭਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ ਤਤਉ ਜਤੀ ਸੁੰ ਤਗ 
ਜਤਤ ਸਭਾਨਾ ॥ ਤਭਤਟ ਗ ਗਵਨ ਾ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ ਸਦ ਕੁਰਫਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

{ੁੰ ਨਾ 278} 

ਦਅਯਥ:- ਫਸੁਸਯ—ਭੁੋ, ਵਾ। ਸਆਨ ਯਾੁ —ਸਆਨ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ , ਸਆਨ ਦਾ 
ਜਰਵਾ। ਇਏ ਯੰਸ —ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ। ਐਟਾਨਾ —ਸਭਰਦਾ ਸ। ਵਨ —ਬਟਏਣਾ, 
ਜਨਭ ਭਯਨ ਸਵਚ ਪਯ। ਸਫਰਾਭ—ਸਟਏਾਣਾ, ਆਯਾਭ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ) ਏਦ (ਰਬੂ ਦੀ ਅੰਸ਼) ਇਸ ਜੀਵ ਤੰਸ ਸਵਚ ਅੱੋਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੁੋ 
ਵਾ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ; 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦ ਸਆਨ ਦਾ ਯਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤ) ਉ (ਸਆਨ ਦ 
ਯਏਾਸ਼ ਵਾਰੀ) ਸਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ; 

(ਸਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ) ਤਨ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਤ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੱਤ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਉਸ ਦਾ 
ਰਬੂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਸਵਚ ਵੱਦ ਸਨ।  

() ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਸਵਚ ਾਣੀ ਆ ਯਰਦਾ ਸ ਸਤਵੇਂ (ਤੰ ਸਵਚ ਸਟਏ ਸ ਦੀ ) ਆਤਭਾ ਰਬੂ ਦੀ 
ਜਸਤ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ; 

ਉ ਦ (ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ) ਪਯ ਭੁੱ ਏ ਜਾਂਦ ਸਨ, (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ) ਉ ਨੰੂ ਸਟਏਾਣਾ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ 
ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਈ।8।11।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸੁਖੀ ਫਸ ਭਸਕੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਲ  ॥ ਫਡ ਫਡ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ 
ਗਰਤਫ ਗਲ  ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 278} 

ਦਅਯਥ:- ਭਏੀਨੀਆ—ਭਏੀਨ ਭਨੱੁਐ, ਯੀਫੀ ੁਬਾਉ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ। ਆੁ —ਆਾ-ਬਾਵ, 

ਅਣਤ, ਸਉਭ। ਸਨਵਾਸਯ—ਦੂਯ ਏਯ ਏ। ਤਰ —ਸਠਾਂ, ਨੀਵਾਂ (ਸ ਏ)। ਯਸਫ—ਯਫ ਸਵਚ , 
ਅਸੰਏਾਯ ਸਵਚ। ਰ—ਰ ।  



ਅਯਥ:- ਯੀਫੀ ੁਬਾਉ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਏਯ ਏ, ਤ ਨੀਵਾਂ ਯਸਸ ਏ ੁਐੀ ਵੱਦਾ ਸ, 
(ਯ) ਵੱਡ ਵੱਡ ਅਸੰਏਾਯੀ ਭਨੱੁਐ, ਸ ਨਾਨਏ! ਅਸੰਏਾਯ ਸਵਚ ਸੀ ਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਸ ਨਰਕਾਤੀ ਹਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ ਜ ਜਾਨੈ 
ਭ ਜਫਨਵੁੰ ਤੁ ॥ ਸ ਹਵਤ ਤਫਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰ ਤੁ ॥ ਆਸ ਕਉ ਕਰਭਵੁੰ ਤੁ ਕਹਾਵ ॥ ਜਨਤਭ ਭਰ 
ਫਹੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥ ਧਨ ਬੂਤਭ ਕਾ ਜ ਕਰ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਸ ਭੂਰਖੁ ਅੁੰ ਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ ਕਤਰ 
ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕ ਤਹਰਦ ਗਰੀਫੀ ਫਸਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਭੁਕਤੁ ਆਗ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥੧ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 278} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਜ ਅਸਬਭਾਨੁ—ਯਾਜ ਦਾ ਭਾਣ। ੁਆਨੁ —ਏੁੱ ਤਾ। ਨਯਏਾਤੀ—ਨਯਏਾਂ ਸਵਚ ਣ 
ਦਾ ਅਸਧਏਾਯੀ। ਜਫਨਵੰਤੁ —ਜਫਨ ਵਾਰਾ , ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਭਾਰਏ , ਫੋਾ ਸਣਾ। ਸਫਟਾ —ੰੂਸ। 
ਜੰਤੁ—ਏੀੋਾ। ਏਯਭਵੰਤੁ—(ਚੰ) ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਜਨਸਭ—ਜਨਭ ਰ ਏ , ਜੰਭ ਏ। ਬਰਭਾਵ—
ਬਟਏਦਾ ਸ। ਬੂਸਭ—ਧਯਤੀ। ਅਸਆਨੁ—ਜਾਸਸਰ। ਈਸਾ—ਥ, ਇ ਸੰਦੀ ਸਵਚ। ਭੁਏਤੁ —
(ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਾਦ। ਆ—ਯਰਏ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਯਾਜ ਦਾ ਭਾਣ ਸ , ਉਸ ਏੁੱ ਤਾ ਨਯਏ ਸਵਚ ਣ ਦਾ ਾਵਾਯ 
ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਫੋਾ ਸਣਾ ਭਝਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਵਸ਼ਟਾ ਦਾ ਸੀ ਏੀੋਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ 
ਦਾ ਸਵਸ਼-ਸਵਏਾਯਾਂ ਦ ੰਦ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ)।  

ਜਸੋਾ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਚੰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਦਾ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਸ , 
ਏਈ ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ ਬਟਏਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਧਨ ਤ ਧਯਤੀ (ਦੀ ਭਾਰਏੀ) ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭੂਯਐ ਸ, ਫੋਾ ਜਾਸਸਰ ਸ।  

ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਦਰ ਸਵਚ ਯੀਫੀ (ੁਬਾਉ) ਾਂਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ ਭਨੱੁਐ) 

ਇ ਸੰਦੀ ਸਵਚ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਤ ਯਰਏ ਸਵਚ ੁਐ ਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਧਨਵੁੰ ਤਾ ਹਇ ਕਤਰ ਗਰਫਾਵ ॥ ਤਤਰਣ ਸਭਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਜਾਵ ॥ ਫਹੁ ਲਸਕਰ ਭਾਨੁਖ 
ਊਤਰ ਕਰ ਆਸ ॥ ਲ ਬੀਤਤਰ ਤਾ ਕਾ ਹਇ ਤਫਨਾਸ ॥ ਸਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਲਵੁੰ ਤੁ ॥ 
ਤਖਨ ਭਤਹ ਹਇ ਜਾਇ ਬਸਭੁੰ ਤੁ ॥ ਤਕਸ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀ ॥ ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤਸੁ ਕਰ 



ਖੁਆਰੀ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਸ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 278} 

ਦਅਯਥ:- ਧਨਵੰਤਾ—ਧਨ ਵਾਰਾ, ਧਨਾਢ। ਯਫਾਵ—ਯਫ (ਭਾਣ) ਏਯਦਾ ਸ। ਸਤਰਣ—ਾਸ 
ਦਾ ਤੀਰਾ। ਭਾਸਨ —ਫਯਾਫਯ। ੰਸ —ਨਾਰ। ਬੀਤਸਯ —ਸਵਚ। ਆ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। 
ਫਰਵੰਤ—ੁਫਰ ਵਾਰਾ , ਫਰੀ, ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ। ਬਭੰਤੁ —ੁਆਸ। ਫਦ —ਫਦਦਾ ਸ , ਯਵਾਸ 
ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਐ ਧਨ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਭਾਣ ਏਯਦਾ ਸ , (ਯ ਉ ਦ ) ਨਾਰ (ਅੰਤ ਵਰ ) ਇਏ ਤੀਰ 
ਸਜਤਨੀ ਬੀ ਏਈ ਚੀ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ।  

ਫਸੁਤ ਰਸ਼ਏਯ ਅਤ ਭਨੱੁਐਾਂ ਉਤ ਫੰਦਾ ਆਾਂ ਰਾਈ ਯੱਐਦਾ ਸ, (ਯ) ਰਏ ਸਵਚ ਉ ਦਾ ਨਾ 
ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਉਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਏਈ ਬੀ ਸਾਈ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ)।  

ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਬ ਨਾਰੋਂ ਫਰੀ ਭਝਦਾ ਸ , (ਯ ਅੰਤ ਵਰ ) ਇਏ ਸਐਣ ਸਵਚ (ੋ ਏ) 
ੁਆਸ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਜ ਫੰਦਾ ) ਆ (ਇਤਨਾ) ਅਸੰਏਾਯੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਏ ਸਏ ਦੀ ਬੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ , 

ਧਯਭਯਾਜ (ਅੰਤ ਵਰ) ਉ ਦੀ ਸਭੱਟੀ ਰੀਤ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਰ ਸਜ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਸਭਟਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ , ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦੀ 
ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਏਫੂਰ ਸੰੁਦਾ ਸ।2।  

ਕਤਟ ਕਰਭ ਕਰ ਹਉ ਧਾਰ ॥ ਸਰਭੁ ਾਵ ਸਗਲ  ਤਫਰਥਾਰ ॥ ਅਤਨਕ ਤਤਸਆ ਕਰ 
ਅਹੁੰ ਕਾਰ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਆਤਭ ਨਹੀ ਦਰਵ ॥ 
ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕਸ ਗਵ ॥ ਆਸ ਕਉ ਜ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ ਤਤਸਤਹ ਬਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ 
ਆਵ ॥ ਸਰਫ ਕੀ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਸਇ ॥੩ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
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ਦਅਯਥ:- ਏਸਟ—ਏਯੋ। ਸਉ —ਅਸੰਏਾਯ। ਰਭੁ —ਥਏਵਾਂ। ਰ —ਾਯ (ਏਯਭ)। 
ਸਫਯਥਾਯ—ਸਵਅਯਥ, ਫੌਾਇਦਾ। ਤਸਆ —ਤ ਦ ਾਧਨ। ਅਵਤਾਯ —ਜਨਭ। ਦਰਵ —
ਦਰਵਦਾ, ਨਯਭ ਸੰੁਦਾ। ਵ —ਜਾਵ, ਸੰੁਚ। ਆ ਏਉ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਸਤਸਸ —ਉ ਨੰੂ। 



ਸਨਏਸਟ—ਨੇੋ। ਯਨ—ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ। ਇ—ਬਾ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨੱੁਐ) ਏਯੋਾਂ (ਧਾਯਸਭਏ) ਏੰਭ ਏਯ (ਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ) ਅਸੰਏਾਯ (ਬੀ) ਏਯ ਤਾਂ ਉਸ 
ਾਯ ਏੰਭ ਸਵਅਯਥ ਸਨ, (ਉਸਨਾਂ ਏੰਭਾਂ ਦਾ ਪਰ ਉ ਨੰੂ ਏਵਰ) ਥਏਵਾਂ (ਸੀ) ਸਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਨੇਏਾਂ ਤ ਦ ਾਧਨ ਏਯ ਏ ਜ ਇਸਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਏਯ , (ਤਾਂ ਉਸ ਬੀ) ਨਯਏਾਂ ੁਯਾਂ ਸਵਚ ਸੀ 
ਭੁੋ ਭੁੋ ਜੰਭਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਏਦ ੁਐ ਤ ਏਦ ਦੁਐ ਬਦਾ ਸ)।  

ਅਨੇਏਾਂ ਜਤਨ ਏੀਸਤਆਂ ਜ ਸਸਯਦਾ ਨਯਭ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ 
ਸਵਚ ਸਏਵੇਂ ਸੰੁਚ ਏਦਾ ਸ? 

ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਨੇਏ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ, ਨੇਏੀ ਉ ਦ ਨੇੋ ਬੀ ਨਸੀਂ ਢੁੱ ਏਦੀ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਬਨਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਆਐ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ 
ਸਣੀ ਬਾ ਸਐਰਯਦੀ ਸ।3।  

ਜਫ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਕਛੁ ਹਇ ॥ ਤਫ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਜਫ ਇਹ ਜਾਨੈ ਭ 
ਤਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥ ਤਫ ਲਗੁ ਗਰਬ ਜਤਨ ਭਤਹ ਤਪਰਤਾ ॥ ਜਫ ਧਾਰ ਕਊ ਫਰੀ ਭੀਤੁ ॥ ਤਫ 
ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ ਜਫ ਲਗੁ ਭਹ ਭਗਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇ ॥ ਤਫ ਲਗੁ ਧਰਭ ਰਾਇ 
ਦਇ ਸਜਾਇ ॥ ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਫੁੰ ਧਨ ਤੂਟ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟ ॥੪ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
278} 

ਦਅਯਥ:- ਜਫ ਰੁ —ਜਦੋਂ ਤਏ। ਭੁਝ ਤ —ਭਯ ਾੋਂ। ਏਛੁ —ਏੁਝ। ਧਾਯ —ਸਭਥਦਾ ਸ , 
ਸੈਆਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਨਸਚਰੁ —ਅਡਰ, ਸਟਏਾਣ, ਥਾਂ ਸਯ। ਚੀਤੁ —ਸਚੱਤ। ਭਸ ਭਨ ੰਸ 
ਭਾਇ—ਭਾਇ ਭਸ ੰਸ ਭਨ , ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਡੁੱ ਫਾ ਸਇਆ । ਭਨ—ਯਏ, ਡੁੱ ਫਾ 
ਸਇਆ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸਉ—ਅਸੰਏਾਯ, ਵੱਐਯਾ-ਨ। ਛੂਟ—ਭੁੱ ਏਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਐ ਜਦ ਤਏ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸ ਸਏ ਭਥੋਂ ਏੁਝ ਸ ਏਦਾ ਸ , ਤਦ ਤਾਈ ਂਇ ਨੰੂ ਏਈ 
ੁਐ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ।  

ਜਦ ਤਏ ਇਸ ਭਝਦਾ ਸ ਸਏ ਭੈਂ (ਆਣ ਫਰ ਨਾਰ) ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸਾਂ , ਤਦ ਤਏ (ਵੱਐਯਾ-ਨ 
ਦ ਏਾਯਣ) ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  



ਜਦ ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਸਏ ਨੰੂ ਵਯੀ ਤ ਸਏ ਨੰੂ ਸਭਤਰ ਭਝਦਾ ਸ , ਤਦ ਤਏ ਇ ਦਾ ਭਨ ਸਟਏਾਣ 
ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਜਦ ਤਏ ਫੰਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਯਏ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਤਦ ਤਏ ਇ ਨੰੂ ਧਯਭ -ਯਾਜ ਡੰਡ 
ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(ਭਾਇਆ ਦ ) ਫੰਧਨ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਟੁੱ ਟਦ ਸਨ , ਸ ਨਾਨਏ ! ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਸਉਭ ੁਯੂ ਦੀ 
ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਭੁੱ ਏਦੀ ਸ।4।  

ਸਹਸ ਖਟ ਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥ ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥ ਅਤਨਕ ਬਗ 
ਤਫਤਖਆ ਕ ਕਰ ॥ ਨਹ ਤਤਰਤਾਵ ਖਤ ਖਤ ਭਰ ॥ ਤਫਨਾ ਸੁੰ ਤਖ ਨਹੀ ਕਊ ਰਾਜ ॥ 
ਸੁਨ ਭਨ ਰਥ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਜ ॥ ਨਾਭ ਰੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਫਡਬਾਗੀ ਤਕਸ ਰਾਤਤ 
ਹਇ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਸ—ਸਾਯਾਂ (ਯੁ)। ਐਟ—ਏਭਾਉਂਦਾ ਸ। ਰਐ ਏਉ —ਰੱਐਾਂ (ਯੁਇਆਂ) ਦੀ 
ੈਾਤਯ। ਧਾਵ —ਦੋਦਾ ਸ। ਸਤਰਸਤ —ਯਜਵਾਂ। ਾਛ ਾਵ —ਜਭਹਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਸਫਸਐਆ —

ਭਾਇਆ। ਸਤਰਤਾਵ—ਯੱਜਦਾ ਸ। ਐਸ ਐਸ —ਦੁੱ ਐੀ ਸ ਸ ਏ। ਭਨ ਯਥ —ਭਨ ਦ ਯਥ , ਭਨ 
ਦੀਆਂ ਦੋਾਂ, ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ, ੈਾਸਸ਼ਾਂ। ਸਫਰਥ—ਸਵਅਯਥ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ) ਸਾਯਾਂ (ਯੁ) ਏਭਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਰੱਐਾਂ (ਯੁਇਆ)ਂ ਦੀ ੈਾਤਯ ਉੱਠ ਦੋਦਾ ਸ ; 
ਭਾਇਆ ਜਭਹਾ ਏਯੀ ਜਾਂਦਾ ਸ, (ਯ) ਯੱਜਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏਾਂ ਭਜਾਂ ਭਾਣਦਾ ਸ , ਤੱਰੀ ਨਸੀਂ ੁ ਸੰੁਦੀ , (ਬਾਂ ਦ ਭਯ ਸਯ ਬੱਜਦਾ ਸ 
ਤ) ਫੋਾ ਦੁੱ ਐੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ਜ ਅੰਦਯ ੰਤਐ ਨਾਸ ਸਵ , ਤਾਂ ਏਈ (ਭਨੱੁਐ) ਯੱਜਦਾ ਨਸੀਂ, ਸਜਵੇਂ ੁੌਸਨਆਂ ਤੋਂ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ 
ਸੰੁਦਾ, ਸਤਵੇਂ (ੰਤਐ-ਸੀਣ ਭਨੱੁਐ ਦ) ਾਯ ਏੰਭ ਤ ੈਾਸਸ਼ਾਂ ਸਵਅਯਥ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਭਜ ਸਵਚ (ਸੀ) ਾਯਾ ੁਐ ਸ , (ਅਤ ਇਸ ੁਐ ) ਸਏ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਨੰੂ 
ਸਭਰਦਾ ਸ।  

(ਜ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਤ (ਜੀਵਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉ 
ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ।5।  



ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਜਸੀ ਤਦਰਸਤਟ ਕਰ ਤਸਾ ਹਇ 
॥ ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਕੀਨ  ਸੁ ਅਨੈ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਸਬ ਤ ਦੂਤਰ ਸਬਹੂ ਕ 
ਸੁੰ ਤਗ ॥ ਫੂਝ ਦਖ ਕਰ ਤਫਫਕ ॥ ਆਤਹ ਕ ਆਤਹ ਅਨੇਕ  ॥ ਭਰ ਨ ਤਫਨਸ ਆਵ ਨ 
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸਾ—ਸਏਥ? ਏੀਸ? ਫੀਚਾਯੁ—ਸਵਚਾਯ ਏਯ , ਸਵਚਾਯ ਏ ਵਐ। ਸਦਰਸਟ —ਨਯ। 
ਅਨੈ ਯੰਸ—ਆਣੀ ਭਜ ਸਵਚ। ਬਸੂ ਏ —ਾਸਯਆਂ ਦ ਸੀ। ੰਸ—ਨਾਰ। ਸਫਫਏ—ਛਾਣ, 

ਯਐ। ਆਸਸ—ਆ ਸੀ। ਆਵ ਨ ਜਾਇ —ਨਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸ ਨਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ; ਨਾਸ ਜੰਭਦਾ ਸ 
ਨਾਸ ਭਯਦਾ ਸ। ਦ ਸੀ — ਦਾ ਸੀ। ਯਸਸਆ ਭਾਇ —ਭਾਇ ਯਸਸਆ , ਆਣ ਆ ਸਵਚ 
ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਵਚਾਯ ਏ ਵਐ ਰ , ਇ ਜੀਵ ਦ ਸੱਥ ਏੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸ ; ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ 
ਜਾ ਸ ਤ (ਜੀਵਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਜਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਸਜਸ ਸਜਸੀ ਨਯ (ਫੰਦ ਵਰ) ਏਯਦਾ ਸ (ਫੰਦਾ) ਉਸ ਸਜਸਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਰਬੂ ਆ 
ਸੀ ਆ ਸ।  

ਜ ਏੁਝ ਉ ਫਣਾਇਆ ਸ ਆਣੀ ਭਜ ਸਵਚ ਫਣਾਇਆ ਸ ; ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ਅੰ -ੰ ਬੀ ਸ ਤ 
ਬ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਬੀ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਇੱਏ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਅਨੇਏ (ਯੂ) ਧਾਯ ਸਯਸਾ ਸ; ਬ ਏੁਝ ਭਝਦਾ ਸ, ਵਐਦਾ ਸ 
ਤ ਛਾਣਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਨਾਸ ਏਦ ਭਯਦਾ ਸ ਨ ਸਫਨਦਾ ਸ ; ਨਾਸ ਜੰਭਦਾ ਸ ਨ ਭਯਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ 
ਸੀ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।6।  

ਆਤ ਉਦਸ ਸਭਝ ਆਤ ॥ ਆ ਰਤਚਆ ਸਬ ਕ ਸਾਤਥ ॥ ਆਤ ਕੀਨ  ਆਨ 
ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ ਸਬੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਉਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ ਥਾਨ 
ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ ਅੁਨੇ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਣਹਾਰ ॥ ਕਉਤਕ ਕਰ ਰੁੰ ਗ ਆਾਰ ॥ ਭਨ 
ਭਤਹ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਭਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਯਸਚਆ—ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ। ਸਫਥਾਯੁ —ਸਐਰਾਯਾ। ਆਨ —ਆਣਾ। 



ਏਯਨੈਸਾਯੁ—ਏਯਨ ਜਾ। ਸਬੰਨ —ਵੱਐਯਾ। ਏਸਸੁ—ਦੱ। ਸਏਛੁ—ਏੁਝ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਸਯ —ਥਾਨ 
ਥਾਨ ਅੰਤਸਯ , ਸਯਏ ਥਾਂ ਸਵਚ। ਚਸਰਤ —ਚਸਯਤਰ, ਤਭਾਸ਼, ਐਡਾਂ। ਆਾਯ —ਫਅੰਤ। ਏੀਭਸਤ—

ਭੁੱ ਰ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ਨਾਰ ਸਭਸਰਆ ਸਇਆ ਸ , ( ਉਸ ) ਆ ਸੀ ਸੱਸਐਆ 
ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਉ ਸੱਸਐਆ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ।  

ਆਣਾ ਸਐਰਾਯਾ ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ ਸ, (ਜਤ ਦੀ) ਸਯਏ ਸ਼ ਉ ਦੀ ਫਣਾਈ ਸਈ ਸ, 
ਉਸ ਫਨਾਉਣ ਜਾ ਸ।  

ਦੱ, ਉ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਏੁਝ ਸ ਏਦਾ ਸ? ਸਯ ਥਾਂ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਭਜੂਦ) ਸ।  

ਆਣ ਐਰ ਆ ਸੀ ਏਯਨ ਜਾ ਸ, ਫਅੰਤ ਯੰਾਂ ਦ ਤਭਾਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ।  

(ਜੀਵਾਂ ਦ ) ਭਨ ਸਵਚ ਆ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸ , (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ) ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਏਾਈ ਫਠਾ ਸ ; ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਦੱਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ।7।  

ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸੁਆਭੀ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਬੁ 
ਕੀਨਾ ॥ ਕਤਟ ਭਧ ਤਕਨੈ ਤਫਰਲ  ਚੀਨਾ ॥ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਤਰਾ ਰੂ ॥ ਅਤਤ ਸੁੁੰ ਦਰ ਅਾਰ 
ਅਨੂ ॥ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਰੀ ਫਾਣੀ ॥ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਫਖ੍੍ਾਣੀ ॥ 
ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥ ਨਾਭੁ ਜ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰੀਤਤ ॥੮॥੧੨॥ {ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ। ੁਯ ਯਾਸਦ —ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ। 
ਸਏਨੈ—ਸਏ ਸਵਯਰ ਨੇ। ਵਸਐਆਨੀ —ਸਫਆਨ ਏੀਤੀ ਸ। ਚੁ —ਦਾ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , 

ਭੁਏੰਭਰ। ਚੀਨਾ —ਛਾਸਣਆ ਸ। ਅਨੂ —ਸਜ ਵਯਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ। ਰਵਨ —ਏੰਨਾਂ (ਦੀ 
ਯਾਸੀਂ)। ਫਐ੍੍ਾਣੀ—(ਜੀਬ ਨਾਰ) ਉਚਾਯੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ੁਨੀਤ—ਸਵਤਰ।  

ਅਯਥ:- (ਬ ਦਾ) ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ —ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸਏ 
ਸਵਯਰ ਨੇ (ਇਸ ੱਰ) ਦੱੀ ਸ।  

ਜ ਏੁਝ ਉ ਨੇ ਫਣਾਇਆ ਸ ਉਸ ਬੀ ਭੁਏੰਭਰ ਸ (ਬਾਵ, ਅਧੂਯਾ ਨਸੀਂ) ਇਸ ੱਰ ਏਰੋਾਂ ਸਵਚੋਂ 
ਸਏ ਸਵਯਰ ਨੇ ਛਾਣੀ ਸ।  



ਸ ਅੱਤ ਸਣ, ਫਅੰਤ ਤ ਫ-ਸਭਾਰ ਰਬ!ੂ ਤਯਾ ਯੂ ਸਏਆ ਸਆਯਾ ਸਆਯਾ ਸ! 

ਤਯੀ ਫਰੀ ਬੀ ਸਭੱਠੀ ਸਭੱਠੀ ਸ , ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਏੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਣੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ , ਤ ਜੀਬ 
ਨਾਰ ਉੱਚਾਯੀ ਜਾ ਯਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਫਰ ਸਯਸਾ ਸੈਂ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜ ਅਜਸ ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਰੀਤ ਨਾਰ ਭਨ ਸਵਚ ਜਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਵਤਰ ਸੀ ਸਵਤਰ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ।8।12।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸੁੰ ਤ ਸਰਤਨ ਜ ਜਨੁ ਰ ਸ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਫਹੁਤਰ 
ਫਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਜਨੁ—ਭਨੱੁਐ। ਯ—ੈਂਦਾ ਸ। ਉਧਯਨਸਾਯੁ—(ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਰ ਤੋਂ ) ਫਚਣ ਜਾ। 
ਫਸੁਸਯ ਫਸੁਸਯ—ਭੁੋ ਭੁੋ, ਪਯ ਪਯ। ਅਵਤਾਯ—ਜਨਭ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ੰਤਾਂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ ; (ਯ) ਸ 
ਨਾਨਏ! ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭੁੋ ਭੁੋ ਜੰਭੀਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਚੱਏਰ ਸਵਚ 
 ਜਾਈਦਾ ਸ)।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਜਭ ਤ ਨਹੀ ਛੁਟ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ 
ਦੂਖਤਨ ਸੁਖੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨਰਕ ਭਤਹ ਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਭਤਤ ਹਇ 
ਭਲੀਨ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬਾ ਤ ਹੀਨ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਹਤ ਕਉ ਰਖ ਨ ਕਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ 
ਥਾਨ ਬਰਸਟੁ ਹਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾਲ ਤਕਰਾ ਜ ਕਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਬੀ ਤਰ ॥੧ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 279} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਐਸਨ—ਦੂਐਨ ਨਾਰ , ਸਨੰਸਦਆ ਨਾਰ। ਆਯਜਾ —ਉਭਯ। ਛੁਟ —ਫਚ ਏਦਾ। 
ਭਰੀਨ—ਭਰੀ, ਬੋੀ। ਭਸਤ—ਅਏਸਰ, ਭਝ। ਸੀਨ—ੱਐਣਾ। ਸਤ ਏਉ—ਭਾਯ ਨੰੂ , ਸਪਟਏਾਯ 
ਨੰੂ। ਯਐ—ਯੱਐ ਏਦਾ, ਸਤਾ ਏਯਦਾ। ਥਾਨ—(ਸਸਯਦਾ-ਯੂ) ਥਾਂ। ਬਰਟ—ੁੰਦਾ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ) ਉਭਯ (ਸਵਅਯਥ ਸੀ) ੁਯਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ , 
(ਸਏਉਂਸਏ) ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏੀਸਤਆਂ ਭਨੱੁਐ ਜਭਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏੀਸਤਆਂ ਾਯਾ (ਸੀ) ੁਐ (ਨਾ ਸ) ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਨਯਏ ਸਵਚ (ਬਾਵ, 

ਯ ਦੁਐਾਂ ਸਵਚ)  ਜਾਂਦਾ ਸ।  



ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ ) ਭਸਤ ਭਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਤ (ਜਤ ਸਵਚ ) ਭਨੱੁਐ 
ਬਾ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦ ਸਪਟਏਾਯ ਸ ਫੰਦ ਦੀ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਸਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ , (ਸਏਉਂਸਏ) ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਦਾ 
ਏੀਸਤਆਂ (ਸਨੰਦਏ ਦਾ) ਸਸਯਦਾ ੰਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਯ) ਜ ਸਏਰਾਰ ੰਤ ਆ ਸਏਯਾ ਏਯ , ਤਾਂ ਸ ਨਾਨਏ ! ੰਤ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਨੰਦਏ ਬੀ 
(ਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਨ ਤ ਭੁਖੁ ਬਵ ॥ ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵ ॥ ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਰ 
ਜਤਨ ਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਗਦ ਜਤਨ ਤਕਰਭਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਭਤਹ 
ਜਲ  ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬੁ ਕ ਛਲ  ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਜੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ 
ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਦਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਗਤਤ ਾਤਹ 
॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 279-280} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਐਨ ਤ —ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਭੁਐੁ ਬਵ —ਭੂੰ ਸ ਬਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਭੂੰ ਸ 
ਸਪਟਏਾਸਯਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏਾ ਸਜਉ —ਏਾਂ ਵਾਂ। ਰਵ —ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਸ , ਬਾਵ, ਸਨੰਸਦਆ 
ਏਯਨ ਦੀ ਆਦਤ  ਜਾਂਦੀ ਸ। ਯ —ੱ। ਸਤਰਦ —{Skt. iqXLc`} ਸ਼ੂ ੰਛੀ ਜਸਨ। 
ਸਏਯਭਾਇ—ਸਏਯਭ ਆਸਦਏ। ਸਤਰਨਾ —ਰਾਰਚ। ਜਰ —ੋਦਾ ਸ। ਬੁ ਏ —ਸਯਏ ਰਾਣੀ ਨੰੂ। 
ਛਰ—ਧਐਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ —ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ , ਫਸੁਤ ਬੋਾ। ਦਐੀ —ਸਨੰਦਏ। ਇ—

ਸਨੰਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਾਸਸ—ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਦਾ ਏਯਨ ਨਾਰ (ਸਨੰਦਏ ਦਾ) ਚਸਯਾ ਸੀ ਬਰਸ਼ਸਟਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਤ ਸਨੰਦਏ) 

(ਥਾਂ ਥਾਂ) ਏਾਂ ਵਾਂ ਰਉਂ ਰਉਂ ਏਯਦਾ ਸ (ਸਨੰੰੰਦਾ ਦ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ)।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਦਾ ਏੀਸਤਆਂ (ਐਟਾ ੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਣ ਤ ) ਭਨੱੁਐ ੱ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾ ੈਂਦਾ ਸ , ਤ, 
ਸਏਯਭ ਆਸਦਏ ਸਨਿੱਏੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਸਵਚ (ਬਟਏਦਾ ਸ)।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਦ ਏਾਯਨ (ਸਨੰਦਏ) ਸਤਰਨਾ (ਦੀ ਅੱ ) ਸਵਚ ੋਦਾ ਬੁੱ ਜਦਾ ਸ , ਤ, ਸਯਏ 
ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਧਐਾ ਦੇਂਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏੀਸਤਆਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਾਯਾ ਤਜ ਰਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ (ਸਨੰਦਏ) 



ਭਸਾ ਨੀਚ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਨੰਦਾ ਏਯਨ ਵਾਸਰਆਂ ਦਾ ਏਈ ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦਾ ; (ਸਾਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੰਤਾਂ ਨੰੂ 
ਬਾਵ ਤਾਂ ਉਸ ਸਨੰਦਏ ਬੀ ਚੰੀ ਅਵਥਾ ਤ ਅੱੋ ਜਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ 
ਭਹਾ ਹਤਤਆਰਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਭਸੁਤਰ ਭਾਰਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਾਜ ਤ ਹੀਨੁ ॥ 
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਸਰਫ ਰਗ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ 
ਕਉ ਸਦਾ ਤਫਜਗ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਦਖ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਬੀ 
ਹਇ ਭਖੁ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 280} 

ਦਅਯਥ:- ਅਤਤਾਈ—ਅੱਤ ਚੁੱ ਏੀ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ , ਦਾ ਏਈ ਨ ਏਈ ਵਧੀਏੀ ਏਯਦ ਯਸਸਣ 
ਵਾਰਾ। ਸਟਏਨੁ —ਸਟਏਾਉ। ਸਸਤਆਯਾ —ਾਰਭ। ਯਭੁਸਯ —ਯੱਫ ਵਰੋਂ। ਭਾਯਾ —ਸਪਟਸਏਆ 
ਸਇਆ। ਸੀਨੁ—ਵਾਂਸਜਆ ਸਇਆ। ਦੀਨੁ—ਏੰਾਰ, ਆਤੁਯ। ਸਫਜ—(ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ) ਸਵਛੋਾ। ਦਐ 
ਭਸਸ ਦਐੁ—ਵੱਡਾ ਭਾੋਾ ਏੰਭ। ਭਐੁ—ਭੁਏਤੀ, (ਸਨੰਦਾ ਤੋਂ) ਛੁਟਏਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱ ਏੀ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਤ ਇਏ ਰਏ ਬਯ ਬੀ 
(ਅੱਤ ਚੁੱ ਏਣ ਵਰੋਂ) ਆਯਾਭ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦਾ।  

ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਵੱਡਾ ਾਰਭ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਯੱਫ ਵਰੋਂ ਸਪਟਏਾਸਯਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਯਾਜ (ਬਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦ ੁਐਾਂ ) ਤੋਂ ਵਾਂਸਜਆਂ ਯਸਸੰਦਾ ਸ (ਦਾ) ਦੁਐੀ ਤ ਆਤੁਯ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੰੂ ਾਯ ਯ ਸਵਆਦ ਸਨ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉ ਨੰੂ (ੁਐਾਂ ਦ ਭ ਰਬੂ 
ਤੋਂ) ਦਾ ਸਵਛੋਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਭਾੋਾ ਏੰਭ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ੰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਾਵ ਤਾਂ ਉ 
(ਸਨੰਦਏ) ਦਾ ਬੀ (ਸਨੰਸਦਆ ਤੋਂ) ਛੁਟਏਾਯਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਸ ਕਾ ਨਹੀ ਤਭਤੁ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ 
ਡਾਨੁ ਲਾਗ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਸਬ ਤਤਆਗ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਭਹਾ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ 



ਦਖੀ ਸਦਾ ਤਫਕਾਰੀ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਜਨਭ ਭਰ  ॥ ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤ ਟਰ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ 
ਦਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 280} 

ਦਅਯਥ:- ਅਸਵਤੁ—ਭਰ ਭਨ ਵਾਰਾ, ਐਟਾ। ਡਾਨੁ—ਡੰਨ (ਧਯਭਯਾਜ ਦਾ)। ਬ ਸਤਆ—
ਾਯ ਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਸਫਏਾਯੀ —ਭੰਦ-ਏਯਭੀ। ਦੂਐਨਾ—ਸਨੰਸਦਆ। ਟਯ—ਟਰ , ਵਾਂਸਜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸ। ਠਾਉ—ਥਾਂ, ਸਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਦਾ ਭਰ ਭਨ ਵਾਰਾ ਸ (ਤਾਸੀ)ਂ ਉਸ (ਏਦ) ਸਏ ਦਾ ੱਜਣ ਨਸੀਂ 
ਫਣਦਾ।  

(ਅੰਤ ਵਰ ) ੰਤ ਦ ਸਨੰਦਏ ਨੰੂ (ਧਯਭਯਾਜ ਤੋਂ ) ਾ ਸਭਰਦੀ ਸ ਤ ਾਯ ਉ ਦਾ ਾਥ ਛੱਡ 
ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਫੋਾ ਆਏੋ-ਐਾਨ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਭੰਦ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ।  

(ਇਸਨੀਂ ੁਣੀਂ ) ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਤ ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਦ ਏਾਯਨ 
ੁਐਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦ ਸਨੰਦਏ ਨੰੂ ਏਈ ਸਾਯਾ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦਾ , (ਯ ਸਾਂ), ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੰਤ ਚਾਸ ਤਾਂ ਆਣ 
ਨਾਰ ਉ (ਸਨੰਦਏ) ਨੰੂ ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।4।  

ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅਧ ਫੀਚ ਤ ਟੂਟ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਤ ਕਾਤਜ ਨ ਹੂਚ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ 
ਉਤਦਆਨ ਬਰਭਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅੁੰ ਤਰ ਤ ਥਥਾ ॥ 
ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਫਨਾ ਤਭਰਤਕ ਕੀ ਲਥਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ ਆਨ ਫੀਤਜ 
ਆ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ 
ਉਫਾਤਰ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 280} 

ਦਅਯਥ:- ਅਧ ਫੀਚ ਤ —ਅੱਧ ਸਵਚੋਂ। ਸਏਤ ਏਾਸਜ —ਸਏ ਏੰਭ ਏਾਜ ਸਵਚ। ਉਸਦਆਨ —

ਜੰਰ। ਬਰਭਾਈ—ਬਟਏਾਈਦਾ ਸ। ਉਝਸੋ—ਝੋ ਸਵਚ, ਏੁਯਾਸ। ਥਥਾ—ੈਾਰੀ। ਸਭਯਤਏ—

ਭੁਯਦਾ। ਜੋ—ੱਏੀ ਨੀਂਸ, ਾਂਇਆਂ। ਫੀਸਜ—ਫੀਜ ਏ, ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ। ਐਾਸਸ—ਐਾਂਦ ਸਨ। ੰਤ 
ਬਾਵ—ੰਤ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱ। ਰ ਉਫਾਸਯ—ਉਫਾਸਯ ਰ, ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸਏ ਏੰਭ ਸਵਚ ਨੇਯ ਨਸੀਂ ਚੋਹਦਾ, ਅੱਧ ਸਵਚੋਂ ਸੀ ਯਸਸ 



ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦ ਸਨੰਦਏ ਨੰੂ, (ਭਾਨ ) ਜੰਰਾਂ ਸਵਚ ੈੁਆਯ ਏਯੀਦਾ ਸ ਤ (ਯਾਸੋਂ ਐੰੁਝਾ ਏ) ੋਦ ਾ ਦਈਦਾ 
ਸ।  

ਸਜਵੇਂ ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭੁਯਦਾ ਰਥ ਸ , ਸਤਵੇਂ ਸੀ ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਅੰਦਯੋਂ (ਅਰੀ ਸੰਦੀ ਤੋਂ ਜ 
ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਧਾਯ ਸ) ੈਾਰੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦ ਸਨੰਦਏਾਂ ਦੀ (ਨੇਏ ਏਭਾਈ ਤ ਸਭਯਨ ਵਾਰੀ ) ਏਈ ੱਏੀ ਨੀਂਸ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦੀ , ਆ ਸੀ 
(ਸਨੰਸਦਆ ਦੀ) ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਆ ਸੀ (ਉ ਦਾ ਭੰਦਾ ਪਰ) ਐਾਂਦ ਸਨ।  

ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰ ਨੰੂ ਏਈ ਸਯ ਭਨੱੁਐ (ਸਨੰਸਦਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ) ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ , 
(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੰਤ ਚਾਸ ਤਾਂ (ਸਨੰਦਏ ਨੰੂ ਸਨੰਸਦਆ ਦ ੁਬਾਉ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਏਦਾ ਸ।5।  

ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਇਉ ਤਫਲਲਾਇ ॥ ਤਜਉ ਜਲ ਤਫਹੂਨ ਭਛੁਲੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ 
ਬੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜ ॥ ਤਜਉ ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਛੁਟ ਇਕਲਾ ॥ ਤਜਉ 
ਫੂਆੜੁ ਤਤਲੁ ਖਤ ਭਾਤਹ ਦੁਹਲਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਧਰਭ ਤ ਰਹਤ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦ 
ਤਭਤਥਆ ਕਹਤ ॥ ਤਕਰਤੁ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਤਥਆ 
॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 280} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਰਰਾਇ—ਸਵਰਏਦਾ ਸ। ਸਫਸੂਨ —ਸਫਨਾ। ਤੋਪੋਾਇ —ਤੋੌਦੀ ਸ। ਬੂਐਾ —

ਸਤਰਸ਼ਨਾਰੂ, ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਸਯਆ ਸਇਆ। ਯਾਜ —ਯੱਜਦਾ ਸ। ਾਵਏੁ —ਅੱ। ਧਰਾ —ਯੱਜਦੀ। 
ਈਧਸਨ—ਈਧਂਨ (ਫਾਰਣ) ਨਾਰ। ਛੁਟ—ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਫੂਆੋੁ —{Skt. ÊXuÕt Burnt} 

ਸੋਆ ਸਇਆ , ਸਜ ਦੀ ਪਰੀ ਸਵਚੋਂ ੋੀ ਸਈ ਸਵ। ਦੁਸਰਾ —ਦੁਐੀ। ਸਭਸਥਆ —ਝੂਠ। 
ਸਏਯਤ—ੁ{Skt. øq} ਏੀਤ ਸ ਏੰਭ ਦਾ ਪਰ। ਧੁਸਯ ਸੀ —ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਏਈ ਏੰਭ ਏੀਤਾ 
ਸਆ ਸ)। ਸਤ—ੁਉ ਰਬੂ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਇਉਂ ਸਵਰਏਦਾ ਸ ਸਜਵੇਂ ਾਣੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭੱਛੀ ਤੋੌਦੀ ਸ। ੰਤ ਦਾ 
ਸਨੰਦਏ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਸਯਆ ਸਇਆ ਏਦ ਯੱਜਦਾ ਨਸੀਂ , ਸਜਵੇਂ ਅੱ ਫਾਰਣ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਯੱਜਦੀ 
(ਬਾਵ, ੰਤ ਦੀ ਬਾ ਦਾ ਸੋਆ ਸਇਆ ਈਯਐਾ ਦ ਏਾਯਨ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਇਸ ਈਯਐਾ 
ਟਦੀ ਨਸੀਂ)।  



ਸਜਵੇਂ ਅੰਦਯੋਂ ਸੋਆ ਸਇਆ ਸਤਰ ਦਾ ਫੂਟਾ ਰੀ ਸਵਚ ਸੀ ਸਨਭਾਣਾ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਤਵੇਂ ੰਤ 
ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਬੀ ਇਏੱਰਾ ਛੁੱ ਟੋ ਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ (ਏਈ ਉ ਦ ਨੇੋ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ)।  

ੰਤ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਧਯਭੋਂ ਸੀਣ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਸ। (ਯ) ਸਸਰੀ ਏੀਤੀ ਸਈ 
ਸਨੰਸਦਆ ਦਾ ਇਸ ਪਰ (-ਯੂ ੁਬਾਉ ) ਸਨੰਦਏ ਦਾ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਉ ਸਨੰਸਦਆ ਦਾ ਏੰਭ 
ਪਸੋਆ) ਤੁਸਯਆ ਆ ਸਯਸਾ ਸ (, ਉ ੁਬਾਉ ਦ ਏਾਯਣ ਸਵਚਾਯਾ ਸਯ ਏਯ ਬੀ ਏੀਸ ?) ਸ 
ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਭਾਰਏ ਦੀ ਯਾ ਸ) ਜ ਉ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੰੁਦਾ ਸ।6।  

ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਫਗੜ ਰੂੁ ਹਇ ਜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਤਭਲ  ਸਜਾਇ ॥ ਸੁੰ ਤ 
ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਨ ਭਰ ਨ ਜੀਵਾਈ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ੁਜ ਨ 
ਆਸਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਤਠ ਚਲ  ਤਨਰਾਸਾ ॥ ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਤਖ ਨ ਤਤਰਸਟ ਕਇ ॥ ਜਸਾ ਬਾਵ 
ਤਸਾ ਕਈ ਹਇ ॥ ਇਆ ਤਕਰਤੁ ਨ ਭਟ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸਇ ॥੭ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
280} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫੋਯੂੁ—ਸਵੋ ਸ ਯੂ ਵਾਰਾ , ਸਬਰਸ਼ਸਟਆ ਸਇਆ। ਸਏਾਈ —ਸਏਦਾ 
ਸ, ਤਯਰ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਆਤੁਯ ਸੰੁਦਾ ਸ। ੁਜ ਨ —ਸਯ ਨਸੀਂ ਚੋਹਦੀ । ਸਤਰਟ—ਯੱਜਦਾ। ਜਾ 
ਬਾਵ—ਸਜਸ ਸਜਸੀ ਬਾਵਨਾ ਵਾਰਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਇਆ ਸਏਯਤੁ —ਸਛਰ ਏੀਤ  (ਭੰਦ) ਏੰਭਾਂ ਦਾ 
ਇਏੱਠਾ ਸਇਆ ਪਰ।  

ਅਯਥ:- ੰਤਾਂ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸਬਰਸ਼ਸਟਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਉ ਨੰੂ 
ਾ ਸਭਰਦੀ ਸ।  

ੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨੰਦਏ ਦਾ ਆਤੁਯ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਨਾਸ ਉਸ ਜੀਊਂਸਦਆਂ ਸਵਚ ਤ ਨਾਸ ਭਇਆਂ ਸਵਚ 
ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ੰਤ ਦ ਸਨੰਦਏ ਦੀ ਆ ਏਦ ਸਯ ਨਸੀਂ ਚੋਹਦੀ , ਜਤ ਤੋਂ ਸਨਯਾ ਸੀ ਚੱਰ ਜਾਂਦਾ (ਬਰਾ, ੰਤਾਂ 
ਵਾਰੀ ਬਾ ਉ ਨੰੂ ਸਏਵੇਂ ਸਭਰ?)।  

ਸਜਸ ਸਜਸੀ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੰੁਦੀ ਸ, ਸਤਸ ਸਜਸਾ ਉ ਦਾ ੁਬਾਉ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਇ ਵਾਤ) 
ੰਤ ਦੀ ਸਨੰਸਦਆ ਏਯਨ ਨਾਰ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਸਨੰਸਦਆ ਦੀ) ਇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਨਸੀਂ।  

(ਫਚ ਬੀ ਸਏਵੇਂ?) ਸਛਰੀ ਏੀਤੀ (ਭੰਦ) ਏਭਾਈ ਦ ਇਏੱਠੇ ਸ (ੁਬਾਉ-ਯੂ) ਪਰ ਨੰੂ ਏਈ ਸਭਟਾ 



ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਬਤ ਨੰੂ) ਉਸ ੱਚਾ ਰਬੂ ਜਾਣਦਾ ਸ।7।  

ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ਕਉ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥ ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ 
ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥ ਸਬੁ ਕਛੁ ਵਰਤ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ 
॥ ਜਸਾ ਕਰ ਤਸਾ ਕ ਥੀਆ ॥ ਅਨਾ ਖਲੁ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹ ਫੀਚਾਰੁ 
॥ ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਭੁ ਦਇ ॥ ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਇ ॥੮ ॥੧੩॥ 

{ੁੰ ਨਾ 280-281} 

ਦਅਯਥ:- ਟ—ਯੀਯ। ਸਤ ਏ —ਉ ਰਬੂ ਦ। ਸੁ —ਸ ਰਬੂ। ਉਤਸਤ —ਵਸਡਆਈ। 
ਾਸ ਸਯਾਸ—ਾਸ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਰੈਂਸਦਆਂ। ਥੀਆ—ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦੂਯੁ—ਦੂਜਾ। ਫੀਚਾਯੁ—

ਸੈਆਰ। ਜਨ ਇ—ਇ ਜਨ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ (Pl.)। ਏ—ਏਈ, ਸਯਏ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉ ਰਬੂ ਦ ਸਨ, ਉਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ, ਦਾ ਉ ਰਬੂ 
ਅੱ ਸਯ ਸਨਵਾ।  

ਸਦਨ ਯਾਸਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ, ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ।  

(ਜਤ ਸਵਚ ) ਸਯਏ ਐਡ ਉ ਦੀ ਵਯਤਾਈ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ , ਰਬੂ (ਜੀਵ ਨੰੂ ) ਸਜਸ ਸਜਸਾ 
ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ ਉਸ ਸਜਸਾ ਸਯਏ ਜੀਵ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਜਤ-ਯੂ) ਆਣੀ ਐਡ ਆ ਸੀ ਏਯਨ ਜਾ ਸ। ਏਣ ਏਈ ਦੂਜਾ ਰਾਸ ਦੱ ਏਦਾ ਸ? 

ਸਜ ਸਜ ਜੀਵ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ ; (ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! 

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।8।13।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤਜਹੁ ਤਸਆਨ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਭਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ ਕ ਆਸ ਹਤਰ ਭਤਨ 
ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 281} 

ਦਅਯਥ:- ਸਆਨ—ਚਤੁਯਾਈ, ਅਏਰ ਦਾ ਭਾਣ। ੁਸਯ ਜਨਸੁ —ਸ ਬਰ ੁਯਸ਼ ! ਏ ਆ 
ਸਸਯ—ਏ ਸਸਯ ਆ , ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਆ। ਭਸਨ —ਭਨ ਸਵਚ। ਬਯਭੁ —ਬੁਰਐਾ। ਬਉ—ਡਯ। 
ਜਾਇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਰ ਭਨੱੁਐ ! ਚਤੁਯਾਈ ਛੱਡ ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸਭਯ ; ਏਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਆ ਭਨ 



ਸਵਚ ਯੱਐ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਦੁੱ ਐ ਵਸਭ ਤ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਤਜਹੁ ਤਸਆਨ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਭਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ ਦਵਨ ਕਉ ਕ 
ਬਗਵਾਨੁ ॥ ਤਜਸ ਕ ਦੀ ਰਹ ਅਘਾਇ ॥ ਫਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥ ਭਾਰ ਰਾਖ ਕ 
ਆਤ ॥ ਭਾਨੁਖ ਕ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ 
ਰਖੁ ਕੁੰ ਤਠ ਰਇ ॥ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਬੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ 
॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 281} 

ਦਅਯਥ:- ਟਏ—ਆਯਾ। ਸਫਰਥੀ —ਫ-ੌਾਇਦਾ। ਜਾਨੁ —ਭਝ। ਏ —ਇਏ ਸੀ। ਯਸ 
ਅਾਇ—ਅਾਇ ਯਸ , ਯੱਸਜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਫਸੁਸਯ —ਪਯ। ਸਾਸਥ —ਸੱਥ ਸਵਚ , ਵੱ ਸਵਚ। 
ਫੂਸਝ—ਭਝ ਏ। ਏੰਸਠ—ਏੰਠ (ਰ) ਸਵਚ। ਯਐੁ ਏੰਸਠ ਯਇ—ਸਯ ਵਰ ਮਾਦ ਏਯ। ਸਫਨੁ—

ਯੁਏਾਵਟ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) (ਸਏ) ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਯਾ ਉੱਏਾ ਸੀ ਸਵਅਯਥ ਭਝ , ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ 
(ਬ ਜੀਆਂ ਨੰੂ) ਦਣ ਜਾ ਸ; 

ਸਜ ਦ ਸਦੱਸਤਆਂ (ਭਨੱੁਐ) ਯੱਸਜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਤ ਭੁੋ ਉ ਨੰੂ ਰਾਰਚ ਆ ਏ ਦਫਾਉਂਦਾ ਨਸੀਂ। 

ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਭਾਯਦਾ ਸ (ਜਾਂ) ਾਰਦਾ ਸ, ਭਨੱੁਐ ਦ ਵੱ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ।  

(ਤਾਂ ਤ) ਉ ਭਾਰਏ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭਝ ਏ ੁਐ ਸੰੁਦਾ ਸ। (ਸ ਭਨ!) ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸਯ ਵਰ ਮਾਦ 
ਏਯ।  

ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ ) (ਸੰਦੀ ਦ ੌਯ ਸਵਚ ) 

ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।1।  

ਉਸਤਤਤ ਭਨ ਭਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ॥ ਕਤਰ ਭਨ ਭਰ ਸਤਤ ਤਫਉਹਾਰ ॥ ਤਨਰਭਲ ਰਸਨਾ 
ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹਲਾ ਕਤਰ ਲ ਤਹ ਜੀਉ ॥ ਨੈਨਹੁ ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ 
ਤਫਨਸ ਸਬ ਸੁੰ ਗੁ ॥ ਚਰਨ ਚਲਉ ਭਾਰਤਗ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ ਤਭਟਤਹ ਾ ਜੀ ਹਤਰ ਤਫੁੰ ਦ ॥ 
ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਭ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਭਥਾ  ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 
281} 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਸਤ—ਵਸਡਆਈ, ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ। ਸਤ —ੱਚਾ। ਸਫਉਸਾਯ —ਸਵਸਾਯ। 



ਯਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ੁਸਰਾ—ਐਾ, ੁਐੀ। ਜੀਉ—ਸਜੰਦ। ਨੈਨਸੁ—ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ। ਯੰੁ—ਤਭਾਸ਼ਾ, 
ਐਰ। ਾਧ ੰਸ—ਾਧਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ। ਬ ੰੁ —ਸਯ ਬ ੰ , ਸਯ ਬ ਦਾ ੰ , ਸਯ 
ਬ ਦਾ ਭਸ। ਚਰਉ —ਚਰ। ਭਾਯਸ—ਯਤ ਤ। ਸਫੰਦ—ਯਤਾ ਬਯ , ਥੋਾ ਸਚਯ। ਏਯ —ਸੱਥਾਂ 
ਨਾਰ। ਏਯਭ—ਏੰਭ। ਰਵਸਨ—ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ ਅੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਏਯ। ਸ ਭਯ ਭਨ! ਇਸ ੱਚਾ ਸਵਸਾਯ ਏਯ।  

ਜੀਬ ਨਾਰ ਸਭੱਠਾ (ਨਾਭ-) ਅੰਸਭਰਤ ੀ, (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਆਣੀ ਸਜੰਦ ਨੰੂ ਦਾ ਰਈ ੁਐੀ ਏਯ ਰ।  

ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ (ਜਤ-) ਤਭਾਸ਼ਾ ਵਐ, ਬਸਰਆਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਸਟਸਏਆ)ਂ ਸਯ 
(ਏੁਟੰਫ ਆਸਦਏ ਦਾ) ਭਸ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਯਾਂ ਨਾਰ ਯੱਫ ਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ। ਰਬੂ ਨੰੂ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਜੀ ਤਾਂ ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸੱਥਾਂ ਨਾਰ ਰਬੂ (ਦ ਯਾਸ) ਦ ਏੰਭ ਏਯ ਤ ਏੰਨ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਵਸਡਆਈ (ੁਣ); (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਸ 
ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸਵਚ ੁਯੈ-ਯੂ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ।2।  

ਫਡਬਾਗੀ ਤ ਜਨ ਜਗ ਭਾਤਹ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਜ ਕਰਤਹ 
ਫੀਚਾਰ ॥ ਸ ਧਨਵੁੰ ਤ ਗਨੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਫਲਤਹ ਹਤਰ ਭੁਖੀ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਜਾਨਹੁ ਤ ਸੁਖੀ ॥ ਕ ਕੁ ਕੁ ਛਾਨੈ ॥ ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਹੁ ਸਝੀ ਜਾਨੈ ॥ ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ 
ਤਜਸ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨਤਹ ਤਨਰੁੰ ਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 281} 

ਦਅਯਥ:- ਤ ਜਨ—ਉਸ ਫੰਦ। ਾਸਸ—ਾਉਂਦ ਸਨ। —ਉਸ ਭਨੱੁਐ। ਨੀ—ਨੀ, ਧਨਾਢ। 
ਭੁਐੀ—ਚਣਵੇਂ ਚੰ ਫੰਦ। ਤ —ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ। ਇਤ ਉਤ ਏੀ —ਰਏ ਯਰਏ ਦੀ। ਭਾਸਨਆ —

ਤੀਸਜਆ। ਸਤਨਸਸ—ਸਤਸਨ ਸੀ, ਉ ਨੇ। ਜਾਸਨਆ—ਭਸਝਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨੱੁਐ ) ਦਾ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦ ਸਨ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਤ ਸਵਚ ਵੱਡ ਬਾਾਂ 
ਵਾਰ ਸਨ।  

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਤ ਸਵਚ ਧਨੀ ਸਨ ਤ ਯੱਜ ਸ ਸਨ ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸਧਆਨ 
ਏਯਦ ਸਨ।  

ਜਸੋ ਬਰ ਰਏ ਭਨ ਤਨ ਤ ਭੂੰ ਸ ਤੋਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ੁਐੀ ਜਾਣ।  



ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਵਰ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸਯ ਥਾਂ) ਛਾਣਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਰਏ ਯਰਏ ਦੀ (ਬਾਵ, ਜੀਵਨ ਦ 
ਾਯ ੌਯ ਦੀ) ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਯਚ ਸਭਚ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ 
ਸਰਆ ਸ।3।  

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਆਨ ਆੁ ਸੁਝ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ ਸਰਫ ਰਗ ਤ ਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਵਲ ਫਖ੍੍ਾਨੁ 
॥ ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਸਈ ਤਨਰਫਾਨੁ ॥ ਕ ਊਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਕਟੀ 
ਜਭ ਕੀ ਪਾਸਾ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਬੂਖ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਦੂਖ ॥੪ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 281} 

ਦਅਯਥ:- ੁਝ—ੁੱ ਝ ਜਾ, ਭਝ ਆ ਜਾ। ਫੁਝ—ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜੁ—ਵਸਡਆਈ। ਸਸਯ 
ਜਨੁ—ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ। ਯਫ ਯ ਤ ਯਸਤ —ਾਯ ਯਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਸਇਆ। ਅਨਸਦਨੁ —ਸਯ 
ਯ। ਫਐ੍੍ਾਨੁ—ਉੱਚਾਯਨ। ਸਨਯਫਾਨੁ—ਵਾਨਾ ਤੋਂ ਯਸਸਤ। ਸਜੁ ਭਸਨ—ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ 
ਸਵਚ। ਸਤਸਸ—ਸਤ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਆਣਾ ਆ ੁੱ ਝ ੈਂਦਾ ਸ , ਇਸ ਜਾਣ ਰਵ ਸਏ 
ਉ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਸਭਟ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਜ ਯੱਫ ਦਾ ਸਆਯਾ ਤੰ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਾਯ 
ਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯ ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਯਤਨ ਸੀ ਉੱਚਾਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸੰਦਾ 
ਸਇਆ) ਸਨਯਰ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉੱਤ ਸ, ਉ ਦੀ ਜਭਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਸੀ ਏੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬੂ (ਦ ਸਭਰਣ) ਦੀ ਤਾਂ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਏਈ ਦੁੱ ਐ 
ਨਸੀਂ ੋਂਸਦਾ।4।  

ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥ ਸ ਸੁੰ ਤੁ ਸੁਹਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵ ॥ ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਅੁਨਾ 
ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ ਸ ਸਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਤ ਡਰ ॥ ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ ਅੁਨੇ ਕਾਰਜ 



ਭਤਹ ਆਤ ਸਭਾਇਆ ॥ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸੀਤਝਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਤੁ ਸਬੁ ਫੂਤਝਆ 
॥ ਜਫ ਦਖਉ ਤਫ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸੂਖਭੁ ਸਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 281} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਰਾ—ੁਐੀ। ਸਏ ਤ —ਸਏ ਤੋਂ ? ਸਦਰਟਾਇਆ—ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਆਇਆ , ਨਯੀਂ 
ਆਇਆ, ਸਦੱਸਆ। ਧਤ—ਸਵਚਾਯ ਏਯਸਦਆਂ। ੀਸਝਆ—ਏਾਭਮਾਫੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਪਰਤਾ ਸ 
ਜਾਂਦੀ ਸ। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ {Skt. qÄvz—The real nature of the human soul or 

the material world as being indentical with the Supreme Spirit pervading 

the Universe. 2. The Supreme being.} ੂਐਭ—ੁ{Skt. su™mz The subtle all-

pervading spirit, the Supreme Soul} ਯਫ-ਸਵਆਏ ਜਸਤ। ਅਥੂਰੁ—ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ 
ਜਤ {Skt. ÔQul—Gross, coarse, rough}। ਏਾਯਜ—ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਜਤ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸਯੀ ਰਬੂ ਭਨ ਸਵਚ ਦਾ ਮਾਦ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਉਸ ੰਤ ਸ, ੁਐੀ ਸ (ਉਸ 
ਏਦ) ਾਫਯਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਰਬੂ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ , ਦੱ (ਰਬੂ ਦਾ) ਉਸ ਵਏ (ਸਯ) ਸਏ ਤੋਂ ਡਯ 
ਏਦਾ ਸ? 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਉਸ ਸਜਸਾ ਸੀ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਸ , ਸਜਸ ਸਜਸਾ ਉਸ (ਅਰ ਸਵਚ) ਸ, (ਬਾਵ 
ਇਸ ਸਦੱ ੈਂਦਾ ਸ ਸਏ) ਰਬੂ ਆਣ ਯਚ ਸ ਜਤ ਸਵਚ ਆ ਸਵਆਏ ਸ; 

ਸਨਿੱਤ ਸਵਚਾਯ ਏਯਸਦਆਂ (ਉ ਵਏ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯ ਸਵਚ ) ਪਰਤਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , (ਬਾਵ) ੁਯੂ ਦੀ 
ਸਏਯਾ ਨਾਰ (ਉ ਨੰੂ) ਾਯੀ ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਭਯ ਉਤ ਬੀ ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸਈ ਸ , ਸੁਣ) ਭੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਏਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਯਏ ਚੀ ਉ 
ਬ ਦ ਭੁਢ (-ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸਦੱਦੀ ਸ ), ਇਸ ਸਦੱਦਾ ੰਾਯ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸ ਤ ਬ ਸਵਚ 
ਸਵਆਏ ਜਸਤ ਬੀ ਆਸ ਸੀ ਸ।5।  

ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਭ ਨਹ ਤਕਛੁ ਭਰ ॥ ਆਨ ਚਤਲਤੁ ਆ ਹੀ ਕਰ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਸਤਟ 
ਅਨਤਦਰਸਤਟ ॥ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ॥ ਆ ਆਤ ਸਗਲ ਭਤਹ ਆਤ ॥ 
ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ ਰਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ ਅਤਫਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰ ਡ ॥ ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਹ 



ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥ ਅਲਖ ਅਬਵ ੁਰਖ ਰਤਾ ॥ ਆਤ ਜਾ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾ ॥੬ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
281-282} 

ਦਅਯਥ:- ਚਸਰਤੁ—ਤਭਾਸ਼ਾ, ਐਰ। ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ—ਜਨਭ ਭਯਣ। ਸਦਰਸਟ—ਸਦੱਦਾ ਜਤ, 

ਅਥੂਰ ੰਾਯ। ਅਨਸਦਰਸਟ —ਨਾਸ ਸਦੱਦਾ ੰਾਯ , ੂਐਭ ਜਤ। ਆਸਆਏਾਯੀ —ਸੁਏਭ 
ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰੀ। ਧਾਯੀ—ਸਟਏਾਈ ਸ। ਜੁਸਤ—ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ। ਉਥਾਸ—ਨਾ ਏਯਦਾ ਸ। 
ਐੰਡ—ਟਟਾ, ਨਾ। ਧਾਯਣ...ਫਰਸਭੰਡ—ਫਰਸਭੰਡ (ਦੀ) ਧਾਯਣ ਧਾਸਯ ਯਸਸ। ਅਰਐ—ਜ ਸਫਆਨ 
ਨ ਸ ਏ। ਅਬਵ—ਸਜ ਦਾ ਬਤ ਨ ਾਇਆ ਜਾ ਏ। ਤ—ਤਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਸ ਏੁਝ ਜੰਭਦਾ ਸ ਨਾਸ ਏੁਝ ਭਯਦਾ ਸ ; (ਇਸ ਜਨਭ ਭਯਣ ਦਾ ਤਾਂ ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ 
ਐਰ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ; 

ਜੰਭਣਾ, ਭਯਣਾ, ਸਦੱਦਾ ਤ ਅਣ-ਸਦੱਦਾ—ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ 
ਵਾਰਾ ਫਣਾ ਸਦੱਤਾ ਸ।  

ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਏਵਰ ਆ ਸੀ ਸ , ਅਨੇਏਾਂ ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ (ਜਤ ਨੰੂ) ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਨਾ 
ਬੀ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਅਸਫਨਾਸ਼ੀ ਸ ; ਉ ਦਾ ਏੁਝ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ਾਯ ਫਰਸਭੰਡ ਦੀ ਯਚਨਾ ਬੀ ਆ ਸੀ 
ਯਚ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਉ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਦ ਰਤਾ ਦਾ ਬਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ , ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ ; ਸ 
ਨਾਨਏ! ਜ ਉਸ ਆ ਆਣਾ ਜਾ ਏਯਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀਵ ਜਾ ਏਯਦ ਸਨ।6।  

ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸਬਾਵੁੰ ਤ ॥ ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ਉਧਰ ਤਤਨ ਭੁੰ ਤ ॥ ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਸਗਲ 
ਉਧਾਰਨ ॥ ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਦੂਖ ਤਫਸਾਰਨ ॥ ਆ ਭਤਲ ਲ ਤਕਰਾਲ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ 
ਜਤ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥ ਉਨ ਕੀ ਸਵਾ ਸਈ ਲਾਗ ॥ ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰਤਹ ਫਡਬਾਗ ॥ ਨਾਭੁ 
ਜਤ ਾਵਤਹ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ੁਰਖ ਕਉ ਊਤਭ ਕਤਰ ਭਾਨੁ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜਨ—ਸਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ। ਸਤਨ ਭੰਤ —ਉਸਨਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ। ਰ 
ਉਧਾਯਨ—ਾਸਯਆਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਵਾਰ। ਦੂਐ ਸਫਾਯਨ —ਦੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਜਸ —

ਜ ਏ। ਸਨਸਾਰ —(ਪੁੱ ਰਾਂ ਵਾਂ) ਸਐੋ ਸ। ਏਯਸਸ —ਤੂੰ  ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਫਡਬਾ —ਵੱਡੀ ਸਏਭਤ 



ਵਾਰ ਨੰੂ। ਸਫਯਾਭ—ੁਸਟਏਾਣਾ, ਦੁੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉ। ਭਾਨੁ—ਭਝ, ਜਾਣ ਰ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਨਹ ਾਂ ਫੰਸਦਆਂ ਨੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ , ਉਸ ਬਾ ਵਾਰ ਸ  ; ਾਯਾ ਜਤ ਉਸਨਾਂ 
ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਦਾ ਸ।  

ਸਯੀ ਦ ਬਤ ਬ (ਜੀਵਾਂ) ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਜ ਸਨ , (ਬ ਦ) ਦੁੱ ਐ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸੰੁਦ 
ਸਨ।  

(ਵਏਾਂ ਨੰੂ ) ਸਏਯਾਰ ਰਬੂ ਆ (ਆਣ ਨਾਰ ) ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਸਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਜ ਏ 
ਉਸ (ਪੁੱ ਰ ਵਾਂ) ਸਐੋ ਆਉਂਦ ਸਨ।  

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਉਸਨਾਂ (ਵਏਾਂ) ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਯੁੱ ਝਦਾ ਸ , ਸਜ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਉਤ , (ਸ ਰਬੂ !) ਤੂੰ  
ਆ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸੈਂ।  

(ਉਸ ਵਏ) ਨਾਭ ਜ ਏ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯਦ ਸਨ ; ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸਨਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ 
ਫੋ ਉੱਚ ਫੰਦ ਭਝ।7।  

ਜ ਤਕਛੁ ਕਰ ਸੁ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਸ ਹਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ॥ ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ਹਵ ਸ ਹਇ 
॥ ਕਰਣਹਾਰੁ ਛਾਣ ਸਇ ॥ ਰਬ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਨਾ 
॥ ਤਜਸ ਤ ਉਜ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾ ॥ ਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਫਤਨ ਆ ॥ ਆਸ 
ਕਉ ਆਤ ਦੀਨ  ਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਜਨੁ ਕ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਸ—ਭਜ ਸਵਚ , ਯਾ ਸਵਚ। ਸਜ ੁਬਾਇ —ੁਤ ਸੀ , ੁਬਾਵਏ ਸੀ। ਜਨ —

ਵਏਾਂ ਨੰੂ। ਭੀਠ ਰਾਨਾ —ਸਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸ। ਸਦਰਟਾਨਾ —ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਉਜ —ਦਾ 
ਸ। ਇ—ਰਬੂ ਦ ਉਸ ਵਏ। ੁਐ ਸਨਧਾਨ —ੁਐਾਂ ਦ ੈਾਨੇ। ਉਨਸੂ—ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ। ਫਸਨ 
ਆ—ਪੱਫਦੀ ਸ। ਆ ਏਉ—ਆਣ ਆ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ ) ਦਾ ਸੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ਤ ਜ ਏੁਝ ਏਯਦਾ ਸ , ਰਬੂ 
ਦੀ ਯਾ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ) ਏਯਦਾ ਸ।  

ੁਤ ਸੀ ਜ ਏੁਝ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸ , ਤ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ 
ਭਝਦਾ ਸ।  



(ਰਬੂ ਦ) ਵਏਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਸਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਸਜਸ ਸਜਸਾ (ਯਫ-

ਸਵਆਏ) ਸ ਉਸ ਸਜਸਾ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਨਯੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਏ ਦਾ ਸ ਸਨ , ਉ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਉਸ ੁਐਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ 
ਜਾਂਦ ਸਨ ਤ ਇਸ ਦਯਜਾ ਪੱਫਦਾ ਬੀ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਤ ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਨੰੂ ਇਏ ਯੂ ਭਝ , (ਵਏ ਨੰੂ ਭਾਣ ਦ ਏ ) ਰਬੂ ਆਣ ਆ 
ਨੰੂ ਆ ਭਾਣ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ ਵਏ ਦਾ ਭਾਣ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਭਾਣ ਸ)।8।14।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰ ਰਬ ਤਫਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ ਜਾ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰੀ 
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ਏਰਾ—ਤਾਏਤ, ਸ਼ਏਤੀ। ਬਯੂਯ—ਬਸਯਆ ਸਇਆ। ਸਫਯਥਾ—{Skt. ÒXQw—

Pain} ਦੁੱ ਐ, ਦਯਦ। ਜਾ ਏ ਸਭਯਸਨ —ਸਜ ਦ ਸਭਯਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਧਯੀ —(ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) 
ਫਚ ਜਾਈਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਨਾਰ ੂਯਨ ਸ , (ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ) ਦੁੱ ਐ-ਦਯਦ ਜਾਣਦਾ ਸ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਸਜ ( ਰਬੂ ) ਦ ਸਭਯਨ ਨਾਰ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ) ਫਚ ਏੀਦਾ ਸ , ਉ ਤੋਂ (ਦਾ) 
ਦਏ ਜਾਈ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁਾਲ ॥ ਸਰਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਲ ॥ ਸਗਲ ਕੀ 
ਤਚੁੰ ਤਾ ਤਜਸੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਤਤਸ ਤ ਤਫਰਥਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ ਰ ਭਨ ਭਰ ਸਦਾ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥ 
ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥ ਆਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹਇ ॥ ਜ ਸਉ ਰਾਨੀ ਲਚ ਕਇ ॥ 
ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਾਹੀ ਤਰ ਤਕਛੁ ਕਾਭ ॥ ਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ੁਾਰ—{ਨ ਟ:- ਅੱਐਯ „‟ ਨਾਰ ਦ „ਰਾਂ‟ ਵਯਤੀਆਂ ਈਆਂ ਸਨ। ਅਰੀ 
ਰੌ „ਾਰ‟ ਸ, ਯ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ੂਯੀ ਯਸਸ ਏਦੀ ਸ ਜ „ੁਯੂ‟ ਭਾਤਰਾ‟ (ੰ) ਦ ਥਾਂ 
„ਰੂ‟ ਭਾਤਰਾ (ੰ)ੁ ਵਯਤੀ ਜਾ।  , ਾਠ ਸਵਚ ਰੌ „ੁਾਰ‟ ੋਹਨਾ ਸ }। ਸਚੰਤਾ—ਸੌਏਯ। 
ਸਫਯਥਾ—ੈਾਰੀ, ਨਾ-ਉਭਦ। ਆਨ ਏੀਆ —ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਣ ਫਰ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਸਇਆ। 
ਉ— ਵਾਯੀ। ਰਚ—ਚਾਸ। ਸਤ—ਭੁਏਤੀ, ਚੰੀ ਆਤਭਏ ਸਾਰਤ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਾਰ ਰਬੂ ਆ ਸ , (ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਦਰ ਦੀ ) ਟੁੱ ਟੀ 



ਸਈ (ਤਾਯ) ਨੰੂ (ਆਣ ਨਾਰ) ੰਢਣ ਵਾਰਾ (ਬੀ ਆ) ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਾਸਯਆਂ (ਦੀ ਯੀ) ਦਾ ਸੌਏਯ ਸ , ਉ (ਦ ਦਯ) ਤੋਂ ਏਈ ਜੀਵ 
ਨਾ-ਉਭਦ ਨਸੀਂ (ਆਉਂਦਾ)।  

ਸ ਭਯ ਭਨ! ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ, ਉਸ ਨਾ-ਯਸਸਤ ਸ ਤ ਆਣ ਸਜਸਾ ਆ ਸੀ ਸ।  

ਜ ਏਈ ਰਾਣੀ  ਵਾਯੀ ਤਾਂ ਏਯ ਤਾਂ ਬੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਣ ਜਤਨ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਏਈ ਏੰਭ 
ਸਯ ਨਸੀਂ ਚੋਹਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਤਾਂ ਸਤ ਸਵੀ , ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਚੀ ਤਯ 
(ਅਰੀ) ਏੰਭ ਦੀ ਨਸੀਂ ਸ।1।  

ਰੂਵੁੰ ਤੁ ਹਇ ਨਾਹੀ ਭਹ ॥ ਰਬ ਕੀ ਜਤਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸਹ ॥ ਧਨਵੁੰ ਤਾ ਹਇ ਤਕਆ ਕ 
ਗਰਫ ॥ ਜਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਫ ॥ ਅਤਤ ਸੂਰਾ ਜ ਕਊ ਕਹਾਵ ॥ ਰਬ ਕੀ ਕਲਾ 
ਤਫਨਾ ਕਹ ਧਾਵ ॥ ਜ ਕ ਹਇ ਫਹ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਤਤਸੁ ਦਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਤਜਸੁ ਗੁਰ 
ਰਸਾਤਦ ਤੂਟ ਹਉ ਰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰਗੁ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸ ਨਾਸੀ—ਭਸ ਨਾਸ ਏਯ, ਭਤ ਨਾਸ ਸਵ, ਭਾਣ ਨਾਸ ਏਯ। ਰ ਟ—ਾਯ 
ਯੀਯਾਂ ਸਵਚ। ਯਫ —ਅਸੰਏਾਯ ਏਯ। ਜਾ —ਜਦੋਂ। ਦਯਫ —ਧਨ। ੂਯਾ —ੂਯਭਾ, ਫਸਾਦੁਯ। 
ਏਸਾਵ—ਅਐਵਾ। ਏਸ—ਸਏਥ? ਧਾਵ—ਦੋ। ਸਇ ਫਸ—ਫਣ ਫਠੇ। ਾਵਾਯੁ—ੰਵਾਯ, ਭੂਯਐ। 
ਸਉ ਯੁ—ਅਸੰਏਾਯੀ-ਯੂੀ ਫੀਭਾਯੀ। ਅਯੁ—ਸਨਯਆ।  

ਅਯਥ:- ਯੂ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਏਈ ਰਾਣੀ (ਯੂ ਦਾ) ਭਾਣ ਨਾਸ ਏਯ , (ਸਏਉਂਏ) ਾਯ ਯੀਯਾਂ ਸਵਚ 
ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਜਸਤ ਬਦੀ ਸ।  

ਧਨ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਏੀਸ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਅਸੰਏਾਯ ਏਯ , ਜਦੋਂ ਾਯਾ ਧਨ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਫੈਸਸ਼ਆ 
ਸਇਆ ਸ? 

ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਫੋਾ ੂਯਭਾ ਅਐਵਾ (ਤਾਂ ਯਤਾ ਇਸ ਤਾਂ ਚ ਸਏ ) ਰਬੂ ਦੀ 
(ਸਦੱਤੀ ਸਈ) ਤਾਏਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਏਥ ਦੋ ਏਦਾ ਸ।  

ਜ ਏਈ ਫੰਦਾ (ਧਨਾਢ ਸ ਏ) ਦਾਤਾ ਫਣ ਫਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਯਐ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਜ (ਬ ਜੀਵਾਂ 



ਨੰੂ) ਦਣ ਜਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਸਨਯਆ ਸ ਸਜ ਦਾ ਅਸੰਏਾਯ ਯੂੀ ਯ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ 
ਦੂਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।2।  

ਤਜਉ ਭੁੰ ਦਰ ਕਉ ਥਾਭ ਥੁੰ ਭਨੁ ॥ ਤਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਭਨਤਹ ਅਸਥੁੰ ਭਨੁ ॥ ਤਜਉ ਾਖਾਣੁ 
ਨਾਵ ਚਤੜ ਤਰ ॥ ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਤਨਸਤਰ ॥ ਤਜਉ ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸੁ ॥ 
ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਭਤਨ ਹਇ ਤਫਗਾਸੁ ॥ ਤਜਉ ਭਹਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਹ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ ਤਤਉ 
ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਜਤਤ ਰਗਟਾਵ ॥ ਤਤਨ ਸੁੰ ਤਨ ਕੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲਚਾ 
ੂਤਰ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 282} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਦਯ—ਯ। ਥਾਭ—ਥੰਭਹਦਾ ਸ , ਸਾਯਾ ਦਈ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਭਨਸਸ —ਭਨ ਸਵਚ। 
ਅਥੰਭਨੁ—ਥੰਭਹ, ਸਾਯਾ। ਾਐਾਣੁ—ੱਥਯ। ਨਾਵ—ਫੋੀ। ਰਤ—ੁਰੱਾ ਸਇਆ। ਅੰਧਏਾਯ—

ਸਨੇਯਾ। ਦੀਏ—ਦੀਵਾ। ਯਾੁ—ਚਾਨਣ। ੁਯ ਦਯਨੁ—ੁਯੂ ਦਾ ਦਯਨ। ਦਸਐ—ਵਐ ਏ। 
ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਸਫਾੁ—ਸਐੋਾਉ। ਉਸਦਆਨ—ਜੰਰ। ਭਾਯੁ—ਯਤਾ। ਫਾਛਉ—ਚਾਸੰੁਦਾ 
ਸਾਂ। ਧੂਸਯ—ਧੂੋ। ਰਚਾ—ੈਾਸਸ਼। ੂਸਯ—ੂਯੀ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਵੇਂ ਯ (ਦ ਛੱਤ) ਨੰੂ ਥੰਭਹ ਸਾਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਸਤਵੇਂ ੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ ਦਾ ਸਾਯਾ ਸ।  

ਸਜਵੇਂ ੱਥਯ ਫੋੀ ਸਵਚ ਚੋਹ ਏ (ਨਦੀ ਆਸਦਏ ਤੋਂ ) ਾਯ ਰੰ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਸਤਵੇਂ ੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ 
ਰੱਾ ਸਇਆ ਫੰਦਾ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜਵੇਂ ਦੀਵਾ ਸਨੇਯਾ (ਦੂਯ ਏਯ ਏ) ਚਾਨਣ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਸਤਵੇਂ ੁਯੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ ਭਨ ਸਵਚ 
ਸਐੋਾਉ (ਦਾ) ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜਵੇਂ (ਸਏ) ਵੱਡ ਜੰਰ ਸਵਚ (ਐੰੁਝ ਸ ਨੰੂ) ਯਾਸ ਰੱਬ , ਸਤਵੇਂ ਾਧੂ ਦੀ ੰਤ ਸਵਚ ਫਸਠਆਂ 
(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ) ਜਸਤ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ) ਰਟਦੀ ਸ।  

ਭੈਂ ਉਸਨਾਂ ੰਤਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੋ ਭੰਦਾ ਸਾਂ। ਸ ਰਬ!ੂ ਨਾਨਏ ਦੀ ਇਸ ੈਾਸਸ਼ ੂਯੀ ਏਯ।3।  

ਭਨ ਭੂਰਖ ਕਾਹ ਤਫਲਲਾਈ ॥ ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਾਈ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ ਰਬ 
ਦਵਨਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤੂ ਤਤਸਤਹ ਤਚਤਾਰੁ ॥ ਜ ਕਛੁ ਕਰ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੁ ॥ ਬੂਲਾ 



ਕਾਹ ਤਪਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥ ਕਉਨ ਫਸਤੁ ਆਈ ਤਰ ਸੁੰ ਗ ॥ ਲਤਟ ਰਤਹ ਰਤਸ ਲਬੀ ਤੁੰ ਗ 
॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਹਰਦ ਭਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 283} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਸ—ਸਏਉਂ? ਸਫਰਰਾਈ—ਸਵਰਏੀ, ਸਵਯਰਾ ਏਯੀ । ੁਯਫ—ਸਸਰ। 
ੁਯਫ ਸਰਐ ਏਾ—ਸਸਰ ਭ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਸਸਰ ਭ ਦ ਫੀਜ ਦਾ। ਸਰਸਐਆ—

ੰਏਾਯ-ਯੂ ਰਐ , ੁਬਾਉ-ਯੂ ਫੀਜ। ਅਜਾਨ—ਸ ਅੰਵਾਣ! ਫਤ—ੁਚੀ। ਯਸ—ਯ ਸਵਚ, 

ੁਆਦ ਸਵਚ। ਰਬੀ ਤੰ—ਸ ਰਬੀ ਬੰਫਟ! ਸਤ ਤੀ—ਇੱਤ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਐ ਭਨ ! (ਦੁੱ ਐ ਸਭਰਣ ਤ ) ਸਏਉਂ ਸਵਰਏਦਾ ਸੈਂ? ਸਛਰ ਫੀਜ ਦਾ ਪਰ ਸੀ ਐਾਣਾ 
ੈਂਦਾ ਸ।  

ਦੁੱ ਐ ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸ, (ਤਾਂ ਤ) ਸਯ (ਆਯ) ਛੱਡ ਏ ਤੂੰ  ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ।  

ਸ ਅੰਞਾਣ! ਸਏਉ ਬੁੱ ਸਰਆਂ ਸਪਯਦਾ ਸੈਂ? ਜ ਏੁਝ ਰਬੂ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਭਝ।  

ਸ ਰਬੀ ਬੰਫਟ! ਤੂੰ  (ਭਾਇਆ ਦ) ੁਆਦ ਸਵਚ ਭਤ ਸ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, (ਦੱ) ਏਸੋੀ ਚੀ ਤਯ ਨਾਰ 
ਆਈ ੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਇੱਤ ਨਾਰ (ਯਰਏ ਵਾਰ ) ਯ 
ਸਵਚ ਜਾਵਸਸਂਾ।4।  

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲ ਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਨ ਘਤਰ ਾਇਆ ॥ ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ 
ਲਹੁ ਭਨ ਭਤਲ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਹਰਦ ਭਤਹ ਤਤਲ ॥ ਲਾਤਦ ਖ ਸੁੰ ਤਹ ਸੁੰ ਤਗ ਚਾਲੁ ॥ ਅਵਰ 
ਤਤਆਤਗ ਤਫਤਖਆ ਜੁੰ ਜਾਲ ॥ ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਕਹ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸਇ 
॥ ਇਹੁ ਵਾਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 283} 

ਦਅਯਥ:- ਵਐਯ—ਦਾ। ਤਸਜ—ਛੱਡ ਦਸ। ਭਨ ਭਸਰ —ਭਨ ਦ ਭੁੱ ਰ ਤੋਂ , ਭਨ ਦ ਵਟਾਂਦਯ , 
ਭਨ ਦ ਏ। ਤਸਰ —ਜਾਂਚ। ਐ —{Skt.˜yp} ਵਾਾਯ ਵਾਤ ਨਾਰ ਰ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਦਾ। 
ਸਫਸਐਆ—ਭਾਇਆ। ਜੰਜਾਰ—ਧੰਧ। ਧੰਸਨ—ਭੁਫਾਸਯਏ, ਸ਼ਰਾਾ-ਮ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ !) ਜਸੋਾ ਦਾ ੈਯੀਦਣ ਵਾਤ ਤੂੰ  (ਜਤ ਸਵਚ ) ਆਇਆ ਸੈਂ , ਉਸ ਯਾਭ 
ਨਾਭ (-ਯੂੀ ਦਾ) ੰਤਾਂ ਦ ਯ ਸਵਚ ਸਭਰਦਾ ਸ।  



(ਇ ਵਾਤ) ਅਸੰਏਾਯ ਛੱਡ ਦਸ , ਤ ਭਨ ਦ ਵੱਟ (ਇਸ ਵੱਐਯ) ੈਯੀਦ ਰ , ਅਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯਐ।  

ੰਤਾਂ ਦ ੰ ਤੁਯ ਤ ਯਾਭ ਨਾਭ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰੱਦ ਰ, ਭਾਇਆ ਦ ਸਯ ਧੰਧ ਛੱਡ ਦਸ।  

(ਜ ਇਸ ਉੱਦਭ ਏਯਸਸਂਾ ਤਾਂ) ਸਯਏ ਜੀਵ ਤਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਆਐਾ, ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਬੀ 
ਤਯਾ ਭੂੰ ਸ ਉਜਰਾ ਸਵਾ।  

(ਯ) ਇਸ ਵਾਯ ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਫੰਦਾ ਏਯਦਾ ਸ । ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ (ਵਾਯੀ) ਤੋਂ ਦਾ ਦਏ 
ਜਾਈ।5।  

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥ ਅਰਤ ਸਾਧ ਕਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ 
ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਊਤਰ ਜਾਈ ਕੁਰਫਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਸਵਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ 
ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥ ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਤ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ॥ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ 
ਚਾਖ ॥ ਟ ਗਹੀ ਸੁੰ ਤਹ ਦਤਰ ਆਇਆ ॥ ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਾਇਆ ॥੬ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
283} 

ਦਅਯਥ:- ਅਯਸ—ਸਵਾਰ ਏਯ ਦਸ। ਜੀਉ—ਸਜੰਦ। ਧੂਸਯ—ਚਯਨ-ਧੂੋ। ਏੁਯਫਾਨੁ— ਦਏ। 
ਵਡਬਾੀ—ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ। ਾਈ—ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਯਾਐ —ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਅੰਸਭਰਤ 
ਯੁ—ਨਾਭ ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ ੁਆਦ। ਟ—ਆਯਾ। ਸੀ— ਏੋੀ, ਪੋੀ। ਸਤਸ—ਉ ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦ ਯ ਧ ਧ ਏ (ਨਾਭ-ਜਰ) ੀ, ਾਧ-ਜਨ ਤੋਂ ਆਣੀ ਸਜੰਦ ਬੀ 
ਵਾਯ ਦਸ।  

ੁਯਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਸਵਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ, ੁਯਭੁਐ ਤੋਂ ਦਏ ਸਸੁ।  

ੰਤ ਦੀ ਵਾ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਸਭਰਦੀ ਸ , ੰਤ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ 
ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ।  

ੰਤ ਅਨੇਏਾਂ ਏੋਾਂ ਤੋਂ (ਜ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ੰਤ 
ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏ ਨਾਭ-ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ ੁਆਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

(ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ) ੰਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਪਸੋਆ ਸ ਜ ੰਤਾਂ ਦ ਦਯ ਤ ਆ ਸਡੱਾ ਸ ਉ ਨੇ , ਸ 
ਨਾਨਏ! ਾਯ ੁਐ ਾ ਰ ਸਨ।6।  



ਤਭਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ ਬੂਖ ਕਉ ਦਵਤ ਅਧਾਰ ॥ ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਟੀ 
ਭਾਤਹ ॥ ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਲਹਣਾ ਾਤਹ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ 
ਦੂਸਰ ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥ ਜਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਣੀ ॥ ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਨਰਭਲ ਇਹ 
ਕਰਣੀ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਥੀਆ ॥੭ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 283} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਯਤਏ—ਭਇਆ ਸਇਆ , ਆਤਭਏ ਸੰਦੀ ਵਰੋਂ ਭੁਯਦਾ। ਬੂਐ —ਰਾਰਚੀ, 
ਸਤਰਨਾ-ਅਧੀਨ ਭਨੱੁਐ। ਅਧਾਯ—ਆਯਾ। ਸਨਧਾਨ—ੈਾਨੇ। ੁਯਫ ਸਰਐ ਏਾ—ਸਛਰ ਭ ਦ 
ਏੀਤ ਏੰਭਾਂ ਦਾ। ਰਸਣਾ —ਪਰ। ਾਸਸ—ਾਉਂਦ ਸਨ। ਸੁ —ਸਵਾ। ਯਣੀ —ਯਾਤ। ਏਯਣੀ—
ਆਚਯਣ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ) ਭ ਸ ਫੰਦ ਨੰੂ ਸਜਵਾਰਣ ਜਾ ਸ, ਬੁੱ ਐ ਨੰੂ ਬੀ ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਾਯ ੈਾਨੇ ਉ ਭਾਰਏ ਦੀ ਨਯ ਸਵਚ ਸਨ, (ਯ ਜੀਵ) ਆਣ ਸਛਰ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਪਰ 
ਬਦ ਸਨ।  

ਬ ਏੁਝ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸ , ਤ ਉਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ ; ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਏਈ ਦੂਜਾ 
ਨਾਸ ਸ ਤ ਨਾਸ ਸਵਾ।  

ਸ ਜਨ ! ਦਾ ਸੀ ਸਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ , ਸਯ ਾਯੀਆਂ ਏਯਣੀਆਂ ਨਾਰੋਂ ਇਸੀ ਏਯਣੀ 
ਉੱਚੀ ਤ ੁੱ ਚੀ ਸ।  

ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਨਾਭ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਤਤ ॥ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ ਬਗਤੁ ਬਗਤੁ ਸੁਨੀ 
ਤਤਹੁ ਲਇ ॥ ਜਾ ਕ ਤਹਰਦ ਕ ਹਇ ॥ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ ਸਚੁ ਤਹਰਦ ਸਤਤ 
ਭੁਤਖ ਕਹਤ ॥ ਸਾਚੀ ਤਦਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਵਰਤ ਸਾਚਾ ਾਸਾਰੁ  ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ 
ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ {ੁੰ ਨਾ 283} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤੀਸਤ—ਮਏੀਨ, ਯਧਾ। ਚੀਸਤ —ਸਚੱਤ ਸਵਚ। ੁਨੀ —ੁਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। 
ਸਤਸੁ ਰਇ—ਸਤੰਨਾਂ ਰਏਾਂ ਸਵਚ , ਸਤਰਰਏੀ ਸਵਚ , ਾਯ ਜਤ ਸਵਚ। ਏਯਣੀ —ਅਭਰੀ ਸੰਦੀ , 
ਚਾਰ ਚਰਨ। ਯਸਤ—ਸੰਦੀ ਦ ਅੂਰ। ਸਤ—ੱਚ, ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਭੁਸਐ —



ਭੂੰ ਸ ਤੋਂ। ਸਦਰਸਟ —ਨਯ। ਆਏਾਯੁ —ਸਦਰਸ਼ਟ-ਭਾਨ ਜਤ , ਯੂ। ਵਯਤ —ਭਜੂਦ ਸ। 
ਾਾਯੁ—ਸਐਰਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਧਾ ਫਣ ਈ ਸ ਉ ਦ ਸਚੱਤ ਸਵਚ ਰਬੂ 
ਸਟਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਜਤ ਸਵਚ ਬਤ ਬਤ ੁਣੀਦਾ ਸ , ਸਜ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਵੱਦਾ 
ਸ; 

ਉ ਦੀ ਅਭਰੀ ਸੰਦੀ ਤ ਸੰਦੀ ਦ ਅੂਰ ਇਏ -ਯ ਸਨ, ੱਚਾ ਰਬੂ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ 
ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਉਸ ਭੂੰ ਸੋਂ ਉੱਚਾਯਦਾ ਸ; 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਨਯ ੱਚ ਰਬੂ ਦ ਯੰ ਸਵਚ ਯੰੀ ਸਈ ਸ , (ਤਾਸੀ)ਂ ਾਯਾ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ 
(ਉ ਨੰੂ) ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸਦੱਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਸੀ (ਬ ਥਾਈਂ) ਭਜੂਦ (ਸਦੱਦਾ ਸ , ਤ) ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ 
(ਾਯਾ) ਸਐਰਾਯਾ ਸਦੱਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਦਾ -ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਭਸਝਆ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ 
ਦਾ ਉ ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।8।15।  

ਸਲਕੁ ॥ ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਨ ਰੁੰ ਗੁ ਤਕਛੁ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਤ ਰਬ ਤਬੁੰ ਨ ॥ ਤਤਸਤਹ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ 
ਹਵ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 283} 

ਦਅਯਥ:- ਯਐ—{Skt. ryKw) ਸਚਸਨ-ਚੱਏਰ। ਸਤਰਸੁ ੁਣ ਤ —(ਭਾਇਆ ਦ ) ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਤੋਂ। 
ਸਬੰਨ—ਵੱਐਯਾ, ਸਨਯਰ, ਫ-ਦਾ। ਸਤਸਸ—ਉ ਨੰੂ ਸੀ। ਫੁਝਾ —ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਆਣ 
ਯੂ ਦੀ)। ੁਰੰਨ—ੈੁਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਨ ਏਈ ਯੂ ਸ, ਨ ਸਚਸਨ-ਚੱਏਰ ਅਤ ਨ ਏਈ ਯੰ। ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ 
ਤੋਂ ਫ-ਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਆਣਾ ਆ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਭਝਾਉਂਦਾ ਸ ਸਜ ਉਤ ਆ 
ਤੱੰੇਯੁਠਦਾ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖੁ ॥ ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆਗੁ ॥ ਤਤਸ ਤ 
ਰ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕਇ ॥ ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥ ਗਤਹਰ 
ਗੁੰ ਬੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਰਭਸੁਰ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ ਤਕਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ 



ਫਖਸੁੰ ਦ ॥ ਸਾਧ ਤਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕ ਭਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
283-284} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਆੁ—ਛੱਡ ਦਸ। ਸਨਯੰਤਸਯ —ਇਏ-ਯ ਅੰਦਯ। ਫੀਨਾ —ਛਾਣਨ ਵਾਰਾ। 
ਦਾਨਾ—ਭਝਣ ਵਾਰਾ। ਸੀਯੁ —ਡੂੰ ਾ। ੁਜਾਨਾ —ਸਆਣਾ। ਸਏਰਾਸਨਧਾਨ —ਦਇਆ ਦਾ 
ੈਾਨਾ। ਫਐੰਦ—ਫੈਸ਼ਣ ਵਾਰਾ। ਾਉ —ਭੈਂ ਵਾਂ। ਭਸਨ —ਭਨ ਸਵਚ। ਅਨੁਯਾਉ —ਅਨੁਯਾ, 

ਤਾਂ, ਸਐੱਚ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਰ ਯੱਐ ਅਤ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਸਆਯ (ਭਸ) 

ਛੱਡ ਦਸ।  

ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ ਸਵਆਏ ਸ , ਉ ਤੋਂ ਫਾਸਯਾ ਸਯ ਏਈ ਜੀਵ ਨਸੀਂ, 
ਏਈ ਚੀ ਨਸੀਂ।  

ਰਬੂ ਫੋਾ ੰਬੀਯ ਸ ਤ ਡੂੰ ਾ ਸ , ਸਆਣਾ ਸ , ਉਸੀ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ) ਛਾਣਨ 
ਵਾਰਾ ਤ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਸ ਾਯਫਰਸਭ ਰਬੂ ! ਬ ਦ ਵੱਡ ਭਾਰਏ ! ਤ ਜੀਵਾਂ ਦ ਾਰਏ ! ਦਇਆ ਦ ੈਾਨੇ ! ਦਇਆ ਦ 
ਯ! ਤ ਫੈਸ਼ਣਸਾਯ! 

ਨਾਨਏ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਇਸ ਤਾਂ ਸ ਸਏ ਭੈਂ ਤਯ ਾਧਾਂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਵਾਂ।1।  

ਭਨਸਾ ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜਗ ॥ ਜ ਕਤਰ ਾਇਆ ਸਈ ਹਗੁ ॥ ਹਰਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪਰੁ 
॥ ਤਤਸ ਕਾ ਭੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹਰੁ ॥ ਅਨਦ ਰੂ ਭੁੰ ਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕ ॥ ਸਰਫ ਥਕ ਸੁਨੀਅਤਹ 
ਘਤਰ ਤਾ ਕ ॥ ਰਾਜ ਭਤਹ ਰਾਜੁ ਜਗ ਭਤਹ ਜਗੀ ॥ ਤ ਭਤਹ ਤੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਬਗੀ 
॥ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਗਤਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰ ਤੁ ਨ 
ਾਇਆ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 284} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਪੁਯਨਾ, ੈਾਸਸ਼। ਯਨਾ ਜ—ਯਨ ਦਣ ਜਾ, ਯਨ ਆ ਦੀ 
ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਦ ਰਾਇਏ। ਏਸਯ —ਸੱਥ ਤ , ਜੀਵ ਦ ਸੱਥ ਤ। ਾਇਆ —ਾ ਸਦੱਤਾ ਸ , ਸਰਐ 
ਸਦੱਤਾ ਸ। ਸੁ —ਸਵਾ। ਨੇਤਰ ਪਯੁ —ਅੱਐ ਦਾ ਪਯਏਣਾ। ਸਯਨ —ਨਾ ਏਯਨਾ। ਬਯਨ —

ਾਰਣਾ। ਭੰਤਰ —ੱੁਝਾ ਬਤ। ਭੰਰ —ੈੁਸ਼ੀਆਂ। ੁਨੀਅਸਸ —ੁਣ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਤੀੁਯ —ਵੱਡਾ 



ਤੀ। ਬੀ—ਬਣਵਾਰਾ, ਸਰਸਤੀ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ (ਜੀਵਾਂ ਦ) ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ ੂਯ ਏਯਨ ਤ ਯਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਦ 
ਭਯੱਥ ਸ। ਜ ਉ ਨੇ (ਜੀਵਾਂ ਦ) ਸੱਥ ਉਤ ਸਰਐ ਸਦੱਤਾ ਸ, ਉਸੀ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਅੱਐ ਪਯਏਣ ਦਾ ਭਾ (ਜਤ ਦ) ਾਰਣ ਤ ਨਾ ਰਈ (ਏਾੌੀ) ਸ, ਉ ਦਾ ੁੱ ਝਾ 
ਬਤ ਏਈ ਸਯ ਜੀਵ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦ ਯ ਸਵਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤ ੈੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ , (ਜਤ ਦ) ਾਯ ਦਾਯਥ ਉ ਦ ਯ 
ਸਵਚ (ਭਜੂਦ) ੁਣੀਦ ਸਨ।  

ਯਾਸਜਆਂ ਸਵਚ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਯਾਜਾ ਸ , ਜੀਆਂ ਸਵਚ ਜੀ ਸ , ਤੀਆਂ ਸਵਚ ਆ ਸੀ ਵੱਡਾ 
ਤੀ ਸ ਤ ਸਰਸਤੀਆਂ ਸਵਚ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸਰਸਤੀ ਸ।  

ਬਤ ਜਨਾਂ ਨੇ (ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ) ਸਭਯ ਸਭਯ ਏ ੁਐ ਾ ਸਰਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਏ ਜੀਵ ਨੇ 
ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ।2।  

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ ਸਗਲ ਦਵ ਹਾਰ ਅਵਗਾਤਹ ॥ ਤਤਾ ਕਾ ਜਨਭੁ ਤਕ ਜਾਨੈ 
ੂਤੁ ॥ ਸਗਲ ਰਈ ਅੁਨੈ ਸੂਤਤ ॥ ਸੁਭਤਤ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਵਤਹ ਸਇ ॥ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਜਾ ਕਉ ਬਰਭਾ ॥ ਜਨਤਭ ਭਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾ ॥ 
ਊਚ ਨੀਚ ਤਤਸ ਕ ਅਸਥਾਨ ॥ ਜਸਾ ਜਨਾਵ ਤਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 284} 

ਦਅਯਥ:- ਰੀਰਾ—(ਜਤ ਯੂ ) ਐਡ। ਸਭਸਤ—ਸਭਣਤੀ, ਅੰਦਾਾ। ਅਵਾਸਸ—ਚੁੱ ਬੀ ਰਾ ਏ , 
ਐਜ ਐਜ ਏ। ਰ—ਾਯੀ (ਸਰਸ਼ਟੀ)। ੂਸਤ—ੂਤਰ ਸਵਚ, ਧਾ ਸਵਚ, (ਸਜਵੇਂ ਭਾਰਾ ਦ ਭਣਏ)। 
ਸਆਨੁ—ਉਚੀ ਭਝ। ਸਧਆਨੁ —(ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ) ੁਯਸਤ ਜੋਨੀ। ਸਜਨ ਦਇ —ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਦੇਂਦਾ ਸ। ਇ—ਉਸ ਸੀ। ਬਯਭਾ—ਬਟਏਾਉਂਦਾ ਸ। ਊਚ ਅਥਾਨ —ੁਭਸਤ ਸਆਨ ਸਧਆਨ 
ਵਾਰ ਜੀਵ। ਨੀਚ ਅਥਾਨ—ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਸਵਚ ਬਟਏਣ ਵਾਰ ਜੀਵ। ਜਨਾਵ—ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ (ਜਤ ਯੂ) ਐਡ ਦਾ ਰਐਾ ਏਈ ਨਸੀਂ ਰਾ ਏਦਾ , ਉ ਨੰੂ ਐਜ ਐਜ ਏ 
ਾਯ ਦਵਤ (ਬੀ) ਥੱਏ  ਸਨ; 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਸਉ ਦਾ ਜਨਭ ੱੁਤਰ ਏੀਸ ਜਾਣਦਾ ਸ? (ਸਜਵੇਂ ਭਾਰਾ ਦ ਭਣਏ) ਧਾ ਸਵਚ ਯ ਸੰੁਦ 
ਸਨ, (ਸਤਵੇਂ) ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ (ਸੁਏਭ ਯੂ) ਧਾ ਸਵਚ ਰ ਯੱਐੀ ਸ।  



ਸਜਨਹ ਾਂ ਫੰਸਦਆਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਸਣੀ ਭਸਤ ਉੱਚੀ ਭਝ ਤ ੁਯਸਤ ਜੋਨ ਦੀ ਦਾਸਤ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਉਸੀ 
ਵਏ ਤ ਦਾ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ) ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਸਵਚ ਬਵਾਉਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਜੰਭਦ ਭਯਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ ਤ 
ਭੁੋ ਭੁੋ (ਜਤ ਸਵਚ) ਆਉਂਦ ਤ ਜਾਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਸਣੀ ਭੱਤ ਵਾਰ ਉਚ ਫੰਸਦਆਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਤਰੁਣੀ ਨੀਚ ਫੰਸਦਆਂ ਦ ਭਨ —ਇਸ ਾਯ ਉ ਰਬੂ 
ਦ ਆਣ ਸੀ ਸਟਏਾਣ ਸਨ (ਬਾਵ, ਬ ਸਵਚ ਵੱਦਾ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜਸ ਸਜਸੀ ਫੁੱ ਧ-ਭੱਤ ਦੇਂਦਾ 
ਸ, ਸਤਸ ਸਜਸੀ ਭਝ ਵਾਰਾ ਜੀਵ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਨਾਨਾ ਰੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥ ਨਾਨਾ ਬਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰ ਗ ॥ ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ 
॥ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸੀ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਾ ਚਤਲਤ ਕਰ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ॥ ੂਤਰ ਰਤਹ ੂਰਨੁ ਸਬ 
ਠਾਇ ॥ ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕਤਰ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ ਅਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥ ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ 
ਕ ਸਬ ਤਤਸ ਕ ਠਾਉ ॥ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 284} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਨਾ—ਏਈ ਸਏਭ ਦ। ਇਏ ਯੰ—ਇਏ ਸਏਭ ਦਾ, ਇਏ ਯੰ ਵਾਰਾ। ਏਯਸਸ—

ਤੂੰ  ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਨਾਨਾ ਸਫਸਧ—ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ। ਚਸਰਤ—ਏਤਏ, ਤਭਾਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤੂੰ , ਸਜ ਦ ਏਈ ਯੂ ਤ ਯੰ ਸਨ , ਏਈ ਬਐ ਧਾਯਦਾ ਸੈਂ (ਤ ਸਪਯ ਬੀ ) ਇਏ 
ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂ।  

ਰਬੂ ਨਾ-ਯਸਸਤ ਸ , ਤ ਬ ਥਾਈ ਂਇਏ ਆ ਸੀ ਆ ਸ , ਉ ਨੇ ਜਤ ਦਾ ਾਯਾ ਏਈ 
ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਸ।  

ਏਈ ਤਭਾਸ਼ ਰਬੂ ਰਏ ਸਵਚ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ੂਯਨ ੁਯਐ ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਸ।  

ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਾ ਰਬੂ ਨੇ ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ ਯਚੀ ਸ , ਆਣੀ (ਵਸਡਆਈ ਦਾ ) ਭੁੱ ਰ ਉਸ 
ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਾਯ ਯੀਯ ਉ ਰਬੂ ਦ ਸੀ ਸਨ , ਾਯ ਥਾਂ ਉ ਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਉ ਦਾ ਦਾ ) ਉ ਦਾ 
ਨਾਭ ਜ ਜ ਏ ਜੀਊਂਦਾ ਸ।4।  

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ  ਜੁੰ ਤ ॥ ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਖੁੰ ਡ ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥ ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫਦ 
ੁਰਾਨ ॥ ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਆਗਾਸ ਾਤਾਲ ॥ ਨਾਭ 



ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਰੀਆ ਸਬ ਬਵਨ ॥ ਨਾਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਉਧਰ ਸੁਤਨ 
ਸਰਵਨ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਨੈ ਨਾਤਭ ਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਚਉਥ ਦ ਭਤਹ ਸ ਜਨੁ ਗਤਤ 
ਾ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 284} 

ਦ ਅਯਥ —ਨਾਭ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਧਾਯ —ਸਟਏਾ ਸ , ਆਯ। ਫਰਸਭੰਡ —{Skt. 

bRHÏwzf—The egg of Brahman, the primordial egg from which the 

universe sprang, the world, universe} ਸਰਸ਼ਟੀ, ਜਤ। ਐੰਡ —ਸਸੱ, ਟਟ। 
ਆਾ—ਆਏਾਸ਼। ਆਏਾਯ—ਯੂ, ਯੀਯ। ੁਯੀਆ —ਸ਼ਸਸਯ, ਯੀਯ, 14 ਰਏ। ਬਵਨ—

{Skt.Buvn—A world, the number of worlds is either three, as in i>BuvB, or 

fourteen} ਰਏ, ਜਤ। ਰਵਨ—ਏੰਨਾਂ ਨਾਰ। ਚਉਥ ਦ ਭਸਸ —ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਤੋਂ 
ਰੰ ਏ ਉਤਰ ਦਯਜ ਸਵਚ, ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ ਉਯਰੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਆ ਜੰਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਆਯ ਸਨ, ਜਤ ਦ ਾਯ ਬਾ (ਸਸੱ) ਬੀ ਰਬੂ ਦ 
ਸਟਏਾ ਸ ਸਨ।  

ਵਦ, ੁਯਾਣ ਸਸਭਰਤੀਆਂ ਰਬੂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਸਨ , ਸਆਨ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ੁਣਨਾ ਤ ੁਯਸਤ ਜੋਨੀ 
ਬੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਆਯ ਸੀ ਸ।  

ਾਯ ਅਏਾਸ਼ ਤਾਰ ਰਬ-ੂਆਯ ਸਨ, ਾਯ ਯੀਯ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਸਨ।  

ਸਤੰਨੇ ਬਵਨ ਤ ਚਦਸ ਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸਟਏਾ ਸ ਸਨ , ਜੀਵ ਰਬੂ ਸਵਚ ਜੁੋ ਏ ਤ ਉ 
ਦਾ ਨਾਭ ਏੰਨੀਂ ੁਣ ਏ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦ ਸਨ।  

ਸਜ ਨੰੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਆਣ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੋਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ 
ਤੋਂ ਯਰ) ਚਉਥ ਦਯਜ ਸਵਚ ਅੱੋ ਏ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ।5।  

ਨ ਟ—ਰੌ 'ਨਾਭ' ਦਾ ਅਯਥ "ਅਏਾਰ ੁਯਐ" ਸ, ਤ "ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ" ਬੀ।  

ਰੂੁ ਸਤਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤਤ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ੁਰਖੁ ਸਤਤ ਕਵਲ ਰਧਾਨੁ ॥ ਕਰਤੂਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਾ 
ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖ ਸਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਣੀ ॥ ਸਤਤ ਕਰਭੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਤ ॥ ਭੂਲੁ 
ਸਤਤ ਸਤਤ ਉਤਤਤ ॥ ਸਤਤ ਕਰਣੀ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲੀ  ॥ ਤਜਸਤਹ ਫੁਝਾ ਤਤਸਤਹ ਸਬ 



ਬਲੀ ॥ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਰਬ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਤਫਸਵਾਸੁ ਸਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ ਾਈ ॥੬ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
284} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—1. ਸ਼ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , 2. ਭੁਏੰਭਰ, ਜ ਅਧੂਯਾ ਨਸੀਂ , ਨਾਸ ਐੰੁਝਣ 
ਵਾਰਾ, ਅਟੱਰ। ਯਧਾਨੁ—ਭੰਸਨਆ ਰਭੰਸਨਆ , ਬ ਦ ਸਯ ਤ। ਏਯਤੂਸਤ —ਏੰਭ। ਉਤਸਤ—

ਦਾਇਸ਼, ਯਚਨਾ। ਸਨਯਭਰ ਸਨਯਭਰੀ—ਸਨਯਭਰ ਤੋਂ ਸਨਯਭਰ, ਭਸਾ ਸਵਤਰ। ਬਰੀ—ੁਐਦਾਈ। 
ਸਫਵਾ—ੁਯਧਾ। ਏਯਭ—ੁਫੈਸ਼ਸ਼। ਏਯਣੀ—ਏੰਭ, ਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਤ ਸਟਏਾਣਾ ਦਾ -ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਸਨ , ਏਵਰ ਉਸੀ ਯਫ -

ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਬ ਦ ਸਯ ਤ ਸ।  

ਸਜ ਦਾ-ਅਟੱਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫਾਣੀ ਬ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਯਭੀ ਸਈ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਰਬੂ ਬ 
ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਫਰ ਸਯਸਾ ਸ) ਉ ਦ ਏੰਭ ਵੀ ਅਟੱਰ ਸਨ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ ਯਚਨਾ ਭੁਏੰਭਰ ਸ (ਬਾਵ, ਅਧੂਯੀ ਨਸੀਂ), ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੂਰ-(ਯੂ) ਦਾ ਅਸਥਯ 
ਸ, ਸਜ ਦੀ ਦਾਇਸ਼ ਬੀ ਭੁਏੰਭਰ ਸ, ਉ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਏਾਇਭ ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਾ ਸਵਰਤ ਯਾ ਸ , ਸਜ ਜੀਵ ਨੰੂ (ਯਾ ਦੀ) ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਉਸ ਯਾ) 
ੂਯਨ ਤਯ ਤ ੁਐਦਾਈ (ਰੱਦੀ ਸ)।  

ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ੁਐ-ਦਾਤਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਇਸ ਅਟੱਰ ਸਦਏ 
ਸਤੁਯੂ ਤੋਂ ਸਭਰਦਾ ਸ।6।  

ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਉਦਸ ॥ ਸਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਰਵਸ ॥ ਸਤਤ ਤਨਰਤਤ ਫੂਝ ਜ ਕਇ 
॥ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ ॥ ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ 
ਤਭਤਤ ਗਤਤ ॥ ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਨ ਫੂਤਝ ਕਰਤ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ 
ਕੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 284-285} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਯਸਤ—{Skt. inriq Strong attachment, fondness, devotion.) 

ਸਆਯ। ਸਭਸਤ —ਸਭਣਤੀ, ਅੰਦਾਾ। ਸਤ —ਸੰੁਚ, ਅਵਥਾ। ਏੀਆ —ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ 
ਜੀਵ। ਵਯਤੀਆ—ਵਯਤਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਅਟੱਰ ਫਚਨ ਸਨ , ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਇ ਉਦਸ਼ ਦਾ) ਰਵਸ਼ 



ਸੰੁਦਾ ਸ, ਉਸ ਬੀ ਅਟੱਰ (ਬਾਵ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ) ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਜ ਸਏ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਦਾ -ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ੂਝ ਆ ਜਾ , ਤਾਂ ਨਾਭ ਜ ਏ 
ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਜਤ ਬੀ ੱਚ ਭੁੱ ਚ ਸੋਂਦ 
ਵਾਰਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਸਭਸਥਆ ਨਸੀਂ) ਰਬੂ ਆਣੀ ਅਵਥਾ ਤ ਭਯਮਾਦਾ ਆ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਇਸ ਜਤ ਸ ਉਸ ਆ ਇ ਨੰੂ ਫਨਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਸਏ ਸਯ ਨੰੂ ਇ ਜਤ 
ਦਾ ਸੈਆਰ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ (ਬੀ) ਨਾਸ ਭਝ।  

ਏਯਤਾਯ (ਦੀ ਫਯੁੀ ) ਦਾ ਅੰਦਾਾ ਉ ਦਾ ਦਾ ਏੀਤਾ ਫੰਦਾ ਨਸੀਂ ਰਾ ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! 

ਉਸੀ ਏੁਝ ਵਯਤਦਾ ਸ ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ।7।  

ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਬ ਤਫਸਭਾਦ ॥ ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ॥ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ 
ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹ ॥ ਗੁਰ ਕ ਫਚਤਨ ਦਾਰਥ ਲਹ  ॥ ਇ ਦਾਤ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ ਜਾ ਕ 
ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥ ਜਨ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ॥ ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ ਗੁਨ 
ਗਤਫਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਪਲੁ ਾਵ ॥੮॥੧੬॥ {ੁੰ ਨਾ 285} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਭਨ ਸਫਭ—ਸਯਾਨ ਤੋਂ ਸਯਾਨ। ਸਫਭਾਦ —ਸਯਾਨ। ਵਾਦ—ਆਨੰਦ। ਯਾਸਚ 
ਯਸ—ਭਤ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ—ਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਭ-ਦਾਯਥ ਸਭਰਦਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ (ਰਬੂ ਦੀ ਫਯੁੀ ਨੰੂ) ਭਸਝਆ ਸ, ਉ ਉ ਨੰੂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ 
ਸ, (ਵਸਡਆਈ ਤੱਏ ਏ) ਉਸ ਫੋ ਸਯਾਨ ਤ ਅਚਯਜ ਸੰੁਦ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਦ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਭਤ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਤ ਸਤੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਫਯਏਸਤ 
ਨਾਰ (ਨਾਭ-) ਦਾਯਥ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਉਸ (ਵਏ ੈੁਦ ) ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸਤ ਵੰਡਦ ਸਨ , ਤ (ਜੀਵਾਂ ਦ ) ਦੁੱ ਐ ਏੱਟਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ 
ੰਸਤ ਨਾਰ ਜਤ ਦ ਜੀਵ (ੰਾਯ-ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਇਸ ਸਜਸ ਵਏਾਂ ਦਾ ਜ ਵਏ ਫਣਦਾ ਸ ਉਸ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ 
ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ੁਯਸਤ ਜੁੋਦੀ ਸ।  



(ਰਬੂ ਦਾ) ਵਏ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦਾ ਸ , ਤ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਤੁਯੂ 
ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਉਸ (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂੀ) ਪਰ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।8। 16।  

ਸਲਕੁ ॥ ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ ਹ ਤਬ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਤਬ ਸਚੁ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 285} 

ਦਅਯਥ:- ਚ—ੁਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , ਸਤੀ ਵਾਰਾ। ਆਸਦ —ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ। ਜੁਾਸਦ —ਜੁਾਂ 
ਤੋਂ। ਨਾਨਏ—ਸ ਨਾਨਏ! ਸੀ—ਸਵਾ, ਯਸਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸੀ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ , ਜੁਾਂ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਸ।  ਵਰ ਬੀ ਭਜੂਦ ਸ , ਸ 
ਨਾਨਏ! ਅਾਂਸ ਨੰੂ ਬੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਾ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਚਰਨ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਸਨਹਾਰ ॥ ੂਜਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਵਦਾਰ ॥ ਦਰਸਨੁ ਸਤਤ 
ਸਤਤ ਖਨਹਾਰ ॥ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥ ਆਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਬ ਧਾਰੀ ॥ ਆ 
ਗੁਣ ਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ ਸਫਦੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਫਕਤਾ ॥ ਸੁਰਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥ 
ਫੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਤ ਸਬ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 285} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ , ਅਟੱਰ। ਯਨਸਾਯ—(ਚਯਨਾਂ ਨੰੂ) ਛਸਣ ਵਾਰ। 
ਵਦਾਯ—ਵਾ ਏਯਨ ਵਾਰ , ੂਜਾ ਏਯਨ ਵਾਰ। ਐਨਸਾਯ —ਵਐਣ ਵਾਰ। ਬ —ਾਯੀ 
ਸਰਸ਼ਟੀ। ਧਾਯੀ—ਸਟਏਾਈ ਸਈ। ੁਣਏਾਯੀ—ੁਣ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਫਏਤਾ—ਉੱਚਾਯਨ ਵਾਰਾ, 
ਆਐਣ ਵਾਰਾ। ੁਯਸਤ—ਸਧਆਨ। ਜ—ੁਸੌਸਤ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਚਯਨ ਦਾ-ਸਥਯ ਸਨ, ਚਯਨਾਂ ਨੰੂ ਛਸਣ ਵਾਰ ਵਏ ਬੀ ਅਟੱਰ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ; 

ਰਬੂ ਦੀ ੂਜਾ ਇਏ ਦਾ ਸਨਬਣ ਵਾਰਾ ਏੰਭ ਸ, () ੂਜਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ਦਾ ਰਈ ਅਟੱਰ ਸ ਜਾਂਦ 
ਸਨ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸਤ -(ਏਯਭ) ਸ, ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਬੀ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ ਸ ਜਾਂਦ 
ਸਨ; ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸ, ਸਭਯਨ ਵਾਰ ਬੀ ਸਥਯ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਆ ਦਾ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਸਟਏਾਈ ਸਈ ਯਚਨਾ ਬੀ ਸੋਂਦ ਵਾਰੀ ਸ ; ਰਬੂ ਆ ੁਣ 
(-ਯੂ) ਸ, ਆ ਸੀ ੁਣ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  

(ਰਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਏਾਇਭ ਸ , ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਉੱਚਾਯਨ ਵਾਰਾ ਵੀ ਸਥਯ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਸਵਚ ੁਯਸਤ ਜੋਨੀ ਸਤ (-ਏਯਭ ਸ) ਰਬੂ ਦਾ ਜ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਸਤ ਸ।  



(ਰਬੂ ਦੀ ਸੋਂਦ ) ਭਝਣ ਵਾਰ ਨੰੂ ਉ ਦਾ ਯਸਚਆ ਜਤ ਬੀ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸਦੱਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਸਭਸਥਆ ਨਸੀਂ ਬਾਦਾ); ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆ ਦਾ ਸੀ ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ।1।  

ਸਤਤ ਸਰੂੁ ਤਰਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਲੁ ਛਾਤਨਆ ॥ ਜਾ ਕ ਤਰਦ 
ਤਫਸਵਾਸੁ ਰਬ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਤਤਸੁ ਭਤਨ ਰਗਟਾਇਆ ॥ ਬ ਤ ਤਨਰਬਉ ਹਇ 
ਫਸਾਨਾ ॥ ਤਜਸ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨਾ ॥ ਫਸਤੁ ਭਾਤਹ ਲ  ਫਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ 
ਕਉ ਤਬੁੰ ਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ ਫੂਝ ਫੂਝਨਹਾਰੁ ਤਫਫਕ ॥ ਨਾਰਾਇਨ ਤਭਲ  ਨਾਨਕ ਕ ॥੨॥ 

{ੁੰ ਨਾ 285} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ ਯੂ—ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਭੂਯਸਤ। ਸਜਸਨ —ਸਜ (ਭਨੱੁਐ) ਨੇ। 
ਭੂਰੁ—ਭੁੱ ਢ, ਏਾਯਣ। ਸਫਵਾੁ —ਯਧਾ। ਫਤੁ —ਚੀ। ਡਾਈ —ਸਭਰਾਈ। ਸਬੰਨ —ਵੱਐਯੀ। 
ਸਫਫਏ—ਸਵਚਾਯ, ਯਐ। ਨਾਯਾਇਨ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਅਟੱਰ ਰਬੂ ਦੀ ਭੂਯਸਤ ਨੰੂ ਦਾ ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਏਾਇਆ ਸ , ਉ ਨੇ ਬ 
ਏੁਝ ਏਯਨ ਵਾਰ ਤ (ਜੀਵਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਵਾਰ (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ (ਦੀ ਸਤੀ ) ਦਾ ਮਏੀਨ ਫੱਝ ਸਆ ਸ , ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ 
ੱਚਾ ਸਆਨ ਯਟ ਸ ਸਆ ਸ; 

(ਉਸ ਭਨੱੁਐ) (ਜਤ ਦ ਸਯਏ) ਡਯ ਤੋਂ (ਯਸਸਤ ਸ ਏ) ਸਨਡਯ ਸ ਏ ਵੱਦਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ 
ਦਾ ਉ ਰਬੂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਇਆ ਸ; 

(ਸਜਵੇਂ) ਇਏ ਚੀ ਰ ਏ (ਉ ਸਏਭ ਦੀ) ਚੀ ਸਵਚ ਯਰਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾ (ਤ ਦਸਾਂ ਦਾ ਏਈ ੌਯਏ 
ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਵੇਂ ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ ਰੀਨ ਸ) ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਨਸੀਂ ਸਏਸਾ 
ਜਾ ਏਦਾ।  

(ਯ) ਇ ਸਵਚਾਯ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯਨ ਵਾਰਾ (ਏਈ ਸਵਯਰਾ) ਭਝਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਰ  ਸਨ ਉਸ ਉ ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਯੂ ਸ  ਸਨ।2।  

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸਦਾ ੂਜਾਰੀ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕ 
ਭਤਨ ਰਤੀਤਤ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 
ਰਬ ਕਾ ਸਵਕੁ ਨਾਭ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਸਵਕ ਕਉ ਰਬ ਾਲਨਹਾਰਾ ॥ ਸਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ 



॥ ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥੩ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
285} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸਆਏਾਯੀ—ਸੁਏਭ ਭੰਨਣ ਵਾਰਾ। ੂਜਾਯੀ —ੂਜਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਵਏ ਏ 
ਭਸਨ—ਵਏ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਯਤੀਸਤ—ਯਧਾ, ਸਦਏ। ਯੀਸਤ—ਯਸੁ-ਯੀਤ, ਸੰਦੀ ਸਨਫਾਸੁਣ 
ਦਾ ਤਯੀਏਾ। ਏਉ —ਨੰੂ। ੰਸ —(ਆਣ) ਨਾਰ। ਯੰਸ —ਸਆਯ ਸਵਚ , ਭਜ ਸਵਚ। ਯਾਐ —
(ਇੱਤ) ਯੱਐਦਾ ਸ। ਾਸ ਾਸ —ਸਯਏ ਾਸ ਦ ਨਾਰ , ਦਭ-ਫ-ਦਭ। ਭਾਯ—ਮਾਦ ਏਯਦਾ 
ਸ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਵਏ ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਉ ਦੀ ੂਜਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਵਏ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਉ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ) ਸਵਸ਼ਵਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, (ਤਾਸੀ)ਂ ਉ 
ਦੀ ਸੰਦੀ ਦੀ ੁੱ ਚੀ ਭਯਮਾਦਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

ਵਏ ਆਣ ਭਾਰਏ -ਰਬੂ ਨੰੂ (ਸਯ ਵਰ ਆਣ ) ਨਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸ ਅਤ ਉ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਭਜ 
ਸਵਚ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆਣ ਵਏ ਨੰੂ ਦਾ ਾਰਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ, ਤ ਆਣ ਵਏ ਦੀ (ਦਾ) ਰਾਜ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

(ਯ) ਵਏ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ (ਫਣ ਏਦਾ ) ਸ ਸਜ ਤ ਰਬੂ ਆ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ ! 

ਅਜਸਾ ਵਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਮਾਦ ਯੱਐਦਾ ਸ।3।  

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਰਦਾ ਢਾਕ ॥ ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਸਰਰ ਰਾਖ ॥ ਅਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦਇ 
ਵਡਾਈ ॥ ਅਨੇ ਸਵਕ ਕਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥ ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਆਤ ਤਤ ਰਾਖ ॥ ਤਾ ਕੀ 
ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਇ ਨ ਲਾਖ ॥ ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਕਉ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਊਚ ਤ ਊਚ 
॥ ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਸਵਾ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਦਹ ਤਦਤਸ ਰਗਟਾਇਆ ॥੪ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
285} 

ਦਅਯਥ:- ਯਦਾ ਢਾਏ—ਰਾਜ ਯੱਐਦਾ ਸ , ੁਣਾਂ ਤ ਯਦਾ ਾਂਦਾ ਸ। ਯਯ —ਯੂਯ। 
ਯਾਐ—(ਰਾਜ) ਯੱਐਦਾ ਸ। ਵਡਾਈ —ਵਸਡਆਈ, ਭਾਣ। ਸਤ —ਇੱਤ। ਸਤ —ਸਾਰਤ, 

ਅਵਥਾ। ਸਭਸਤ—ਸਭਣਤੀ, (ਵਡੱਣ ਦਾ) ਅੰਦਾਾ। ਨ ਰਾਐ—ਨਸੀਂ ਭਝ ਏਦਾ। ਏ ਨ—ਏਈ 
ਭਨੱੁਐ ਨਸੀਂ। ਰਸਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਦਸ—ਦ। ਸਦਸ—ਾ।  



ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆਣ ਵਏ ਦਾ ਯਦਾ ਢੱਏਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਦੀ ਰਾਜ ਯੂਯ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆਣ ਵਏ ਨੰੂ ਭਾਣ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਜਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆਣ ਵਏ ਦੀ ਇੱਤ ਆ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਉੱਚ -ਅਵਥਾ ਤ ਉ ਦ ਵਡੱਣ ਦਾ 
ਅੰਦਾਾ ਏਈ ਨਸੀਂ ਰਾ ਏਦਾ।  

ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਉੱਸਚਆਂ ਤੋਂ 
ਉਚ ਸੰੁਦ ਸਨ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਵਏ ਾਯ ਜਤ ਸਵਚ ਯਟ ਸਇਆ ਸ , ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨੇ ਆ 
ਆਣੀ ਵਾ ਸਵਚ ਰਾਇਆ ਸ।4।  

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਭਤਹ ਕਲ ਰਾਖ ॥ ਬਸਭ ਕਰ ਲਸਕਰ ਕਤਟ ਲਾਖ ॥ ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ 
ਆਤ ॥ ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥ ਭਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ ਤਤਸ ਕ 
ਕਰਤਫ ਤਫਰਥ ਜਾਤਤ ॥ ਭਾਰ ਨ ਰਾਖ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਰਫ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸਇ ॥ 
ਕਾਹ ਸਚ ਕਰਤਹ ਰ ਰਾਣੀ ॥ ਜਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ਨੀਏੀ—ਸਨਿੱਏੀ, ਛਟੀ। ਏੀਯੀ —ਏੀੋੀ। ਏਰ —ਤਾਏਤ। ਬਭ —ੁਆਸ। ਏਸਟ —

ਏਯੋ। ਦ ਏਸਯ —ਦ ਏ। ਭਾਨ —ਭਨੱੁਐ। ਫਸੁ ਬਾਸਤ —ਫਸੁਤ ਸਏਭ ਦ। ਏਯਤਫ —ਏੰਭ। 
ਸਫਯਥ—ਸਵਅਯਥ। ਅਵਯੁ—ਸਯ। ਯਫ—ਾਯ। ਏਾਸ—ਸਏਉਂ? ਸਏ ਰਾਬ ਸਸਤ? ਏਯਸਸ—ਤੂੰ  
ਏਯਦਾ ਸੈਂ। ਅਰਐ—ਸਜ ਦਾ ਸਫਆਨ ਨ ਸ ਏ। ਸਵਡਾਣੀ—ਅਚਯਜ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ) ਸਨਿੱਏੀ ਸਜਸੀ ਏੀੋੀ ਸਵਚ (ਰਬੂ) ਤਾਏਤ ਬਯਦਾ ਸ , (ਉਸ ਏੀੋੀ) ਰੱਐਾਂ ਏਯੋਾਂ 
ਰਸ਼ਏਯਾਂ ਨੰੂ ੁਆਸ ਏਯ ਦੇਂਦੀ ਸ।  

ਸਜ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾ ਰਬੂ ਆ ਨਸੀਂ ਏੱਢਦਾ, ਉ ਨੰੂ ਸੱਥ ਦ ਏ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਭਨੱੁਐ ਏਈ ਸਏਭਾਂ ਦ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਸ (ਯ ਜ ਰਬੂ ਸਾਇਤਾ ਨਾਸ ਏਯ ਤਾਂ ) ਉ ਦ ਏੰਭ 
ਸਵਅਯਥ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

(ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਨਾਸ ਏਈ ਭਾਯ ਏਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਯੱਐ ਏਦਾ ਸ, (ਰਬੂ ਜਡਾ) ਸਯ ਏਈ 
ਨਸੀਂ ਸ; ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਯਾਐਾ ਰਬੂ ਆ ਸ।  



ਸ ਰਾਣੀ! ਤੂੰ  ਸਏਉਂ ਸੌਏਯ ਏਯਦਾ ਸੈਂ? ਸ ਨਾਨਏ! ਅਰੱਐ ਤ ਅਚਯਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯ।5।  

ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ਫਾਰ ਰਬੁ ਜੀ ॥ ੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਰੀ ॥ ਨਾਭ ਰਤਨੁ ਤਜਤਨ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ॥ ਤਤਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਨਾਭ ਰੂੁ ਰੁੰ ਗੁ ॥ 
ਨਾਭ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥ ਨਾਭ ਰਤਸ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਹ ਨਾਤਭ 
ਸਭਾਨੇ ॥ ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਵਤ ਨਾਭ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਸਦ ਕਾਭ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ੀ—ੀ ਏ। ਧਰੀ —ਯਜਾਵੀ, ਸਤਰਤ ਏਯੀ। ਤਨੁ —(ਬਾਵ,) ਯੀਯਏ ਇੰਦਰ। 
ਸਜਸਨ—ਸਜ ਨੇ। ੁਯਭੁਸਐ—ਸਜ ਦਾ ਭੁਐ ੁਯੂ ਵੱਰ ਸ। ਸਦਰਟਾਇਆ —ਵਸਐਆ। ਨਾਭ—ਨਾਭ 
ਸੀ। ਨਾਭ ਯਸ—ਨਾਭ ਦ ੁਆਦ ਸਵਚ। ਸਤਰਤਾਨੇ —ਯੱਜ  ਸਨ। ਨਾਭਸਸ ਨਾਸਭ —ਨਾਭ ਸੀ 
ਨਾਭ ਸਵਚ, ਏਵਰ ਨਾਭ ਸਵਚ ਸੀ। ਭਾਨੇ—ਜੁੋ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਦ—ਦਾ। ਜਨ ਏ—ਵਏ ਦ 
ਸਸਯਦ ਸਵਚ। ਏਾਭ—ਏੰਭ, ਆਸਯ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ !) ੋੀ ਭੁੋੀ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯੀ , ਤ (ਨਾਭ-) ਅੰਸਭਰਤ ੀ ਏ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ਤ 
ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਨੰੂ ਯਜਾ ਦਵੀ।  

ਸਜ ੁਯਭੁਐ ਨੇ ਨਾਭ -ਯੂੀ ਯਤਨ ਰੱਬ ਸਰਆ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਏਤ ਸਯ ਏੁਝ ਨਸੀਂ 
ਸਦੱਦਾ; 

ਨਾਭ (ਉ ੁਯਭੁਐ ਦਾ) ਧਨ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ੰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਦ ੁਆਦ ਸਵਚ ਯੱਜ  ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ ਤਨ ਏਵਰ ਰਬੂ -ਨਾਭ ਸਵਚ ਸੀ 
ਜੁੋ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਆਐ ਸਏ ਉਠਸਦਆਂ ਫਠਸਦਆਂ , ੁੱ ਸਤਆਂ (ਸਯ ਵਰ ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨਾ ਸੀ 
ਵਏਾਂ ਦਾ ਦਾ ਆਸਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।6।  

ਫਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਫਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ ਕਰਤਹ ਬਗਤਤ ਆਤਭ 
ਕ ਚਾਇ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਭਾਇ ॥ ਜ ਹਆ ਹਵਤ ਸ ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਕਾ 
ਹੁਕਭੁ ਛਾਨੈ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਕਉਨ ਫਖਾਨਉ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 
ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਫਸਤਹ ਹਜੂਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ੂਰ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜਸਫਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਜੁ —ਵਸਡਆਈ। ਰਸਬ —ਰਬੂ ਨੇ। ਅਨੈ ਜਨ —ਆਣ 



ਵਏਾਂ ਨੰੂ। ਏੀਨੀ —ਏੀਤੀ ਸ। ਏਯਸਸ —ਏਯਦ ਸਨ। ਚਾਇ —ਚਾਉ ਨਾਰ , ਉਤਸ਼ਾਸ ਨਾਰ। 
ਸਉ—ਨਾਰ। ਭਸਸਭਾ —ਵਸਡਆਈ। ਫਐਾਨਉ —ਭੈਂ ਦੱਾਂ। ਏਸਸ ਨ ਜਾਨਉ —ਆਐਣਾ ਨਸੀਂ 
ਜਾਣਦਾ। ਫਸਸ—ਵੱਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਸਦਨ ਯਾਤ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵ , ਸਸੌਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਇਸ 
ਫੈਸ਼ਸ਼ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ ਵਏਾਂ ਨੰੂ (ਸੀ) ਏੀਤੀ ਸ; 

(ਵਏ) ਅੰਦਯਰ ਉਤਸ਼ਾਸ ਨਾਰ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਆਣ ਰਬੂ ਨਾਰ ਜੁੋ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

(ਵਏ) ਆਣ ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਤ, ਜ ਏੁਝ ਸ ਸਯਸਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਯਾ ਸਵਚ) 

ਜਾਣਦਾ ਸ; 

ਇਸ ਸਜਸ ਵਏ ਦੀ ਏਸੋੀ ਵਸਡਆਈ ਭੈਂ ਦੱਾਂ ? ਭੈਂ ਉ ਵਏ ਦਾ ਇਏ ੁਣ ਸਫਆਨ ਏਯਨਾ 
ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਆਐ—ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੂਯ ਬਾਂਡ ਸਨ ਜ ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਸਵਚ ਵੱਦ 
ਸਨ।7।  

ਭਨ ਭਰ ਤਤਨ ਕੀ ਟ ਲ ਤਹ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਹ ॥ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ 
ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥ ਸ ਜਨੁ ਸਰਫ ਥਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਫ ਸੁਖ ਾਵਤਹ ॥ 
ਤਤਸ ਕ ਦਰਤਸ ਸਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਹ ॥ ਅਵਰ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ 
ਸਵਾ ਲਾਗੁ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹਵੀ ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ੂਜਹੁ ਸਦ ਰਾ 
॥੮॥੧੭॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਨ ਏੀ—ਉਸਨਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦੀ। ਟ —ਆਯਾ। ਸਤਨ ਜਨ —ਉਸਨਾਂ ਵਏਾਂ ਨੰੂ। 
ਸਜਸਨ ਜਸਨ—ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ। ਥਏ —ਦਾਯਥ, ਚੀ। ਦਾਤਾ—ਦਣ ਵਾਰਾ , ਦਣ ਦ ਭਯੱਥ। 
ਾਵਸਸ—ਤੂੰ  ਾਵਸਸਂਾ। ਦਯਸ—ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਸਆਨ—ਚਤੁਯਾਈ। ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ—

ਜਨਭ ਤ ਭਯਨ। ਨਾ ਸਵੀ—ਨਸੀਂ ਸਵਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! (ਜ ਭਨੱੁੈ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਸਯੂੀ ਸਵਚ ਵੱਦ ਸਨ) ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਯਣੀ ਉ 
ਅਤ ਆਣਾ ਤਨ ਭਨ ਉਸਨਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਏਯ ਦਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਅਣ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਾਯ ਦਾਯਥ ਦਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ 



ਜਾਂਦਾ ਸ; 

(ਸ ਭਨ!) ਉ ਦੀ ਯਣੀ ਸਆਂ ਤੂੰ  ਾਯ ੁਐ ਾਵਸਸਂਾ। ਉ ਦ ਦੀਦਾਯ ਨਾਰ ਤੂੰ  ਾਯ ਾ 
ਦੂਯ ਏਯ ਰਵਸਸਂਾ; 

ਸਯ ਚੁਤਯਾਈ ਛੱਡ ਦਸ, ਤ ਉ ਵਏ ਦੀ ਵਾ ਸਵਚ ਜੁੱ ਟ ਉ; 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ੰਤ ਜਨ ਦ ਦਾ ਯ ੂਜ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ਭੁੋ ਭੁੋ ਜਤ ਸਵਚ ) ਤਯਾ ਆਉਣ 
ਜਾਣ ਨਸੀਂ ਸਵਾ।8। 17।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਤਤਸ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਖੁ 
ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ , ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ। ੁਯਐੁ —ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਏ 
ਆਤਭਾ। ਸਤ ੁਯਐੁ—ਉਸ ਜਸਤ ਜ ਦਾ -ਸਥਯ ਤ ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ। ਸਜਸਨ —ਸਜ ਨੇ। 
ਸਤ ਏ ੰਸ—ਉ (ਸਤੁਯੂ) ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ। ਉਧਯ—(ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ—ਸਜ ਨੇ ਦਾ -ਸਥਯ ਤ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਰਆ ਸ , ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸਤੁਯੂ ਸ , 
ਉ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ) ਸੱਐ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ ; (ਤਾਂ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਤੂੰ  ਬੀ 
ੁਯੂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ ਾ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ਰਤਤਾਲ ॥ ਸਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ਤਸਖ 
ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਰ ॥ ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਉਚਰ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕ ਫੁੰ ਧਨ 
ਕਾਟ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਫਕਾਰ ਤ ਹਾਟ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ 
ਤਸਖੁ ਵਡਬਾਗੀ ਹ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਸਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ 
ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਭਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 286} 

ਦਅਯਥ:- ਰਸਤਾਰ—ਯੱਸਐਆ। ਏਉ—ਨੰੂ, ਉਤ। ਦੁਯਭਸਤ—ਬੋੀ ਭਸਤ। ਸਸਯ —ਦੂਯ ਏਯਦਾ 
ਸ। ੁਯਫਚਨੀ—ੁਯੂ ਦ ਫਚਨਾਂ ਨਾਰ , ੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ। ਸਾਟ—ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਦਇ—

ਦੇਂਦਾ ਸ। ਵਡਬਾੀ—ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਸ—ਸ। ਸਰਤੁ—{Skt.A>—in this place, here} 

ਇਸ ਰਏ। ਰਤ—ੁ{pr>in another world} ਯ ਰਏ। ਜੀਅ ਨਾਰ—ਸਜੰਦ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸਤੁਯੂ ਸੱਐ ਦੀ ਯੱਸਐਆ ਏਯਦਾ ਸ, ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਵਏ ਉਤ ਦਾ ਭਸਯ ਏਯਦਾ 



ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਸੱਐ ਦੀ ਬੋੀ ਭਸਤ -ਯੂੀ ਭਰ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਸਏਉਂਸਏ ਸੱਐ ਆਣ 
ਸਤੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਸੱਐ ਦ  (ਭਾਇਆ ਦ) ਫੰਧਨ ਏੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਅਤ) ੁਯੂ ਦਾ ਸੱਐ ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ 
ਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਸੱਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ -ਯੂੀ ਧਨ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ) ਸਤੁਯੂ 
ਦਾ ਸੱਐ ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਸੱਐ ਦਾ ਰਏ ਯਰਏ ਵਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਤੁਯੂ ਆਣ ਸੱਐ ਨੰੂ 
ਆਣੀ ਸਜੰਦ ਦ ਨਾਰ ਮਾਦ ਯੱਐਦਾ ਸ।1।  

ਗੁਰ ਕ ਤਗਰਤਹ ਸਵਕੁ ਜ ਰਹ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਨ ਭਤਹ ਸਹ ॥ ਆਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ 
ਨ ਜਨਾਵ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਤਧਆਵ ॥ ਭਨੁ ਫਚ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਾਤਸ ॥ ਤਤਸੁ 
ਸਵਕ ਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥ ਸਵਾ ਕਰਤ ਹਇ ਤਨਹਕਾਭੀ ॥ ਤਤਸ ਕਉ ਹਤ ਰਾਤਤ ਸੁਆਭੀ  
॥ ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਲਇ ॥੨ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
286-287} 

ਦਅਯਥ:- ਸਰਸਸ—ਯ ਸਵਚ। ੁਯ ਏ ਸਰਸਸ —ੁਯੂ ਦ ਯ ਸਵਚ। ਸ —ਸਾਯਦਾ ਸ। 
ਆ ਏਉ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਜਨਾਵ —ਜਣਾਉਂਦਾ, ਜਤਾਉਂਦਾ। ਯਾਸ —ਪਰ, ਸੱਧ। 
ਸਨਸਏਾਭੀ—ਏਾਭਨਾ-ਯਸਸਤ, ਪਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਸ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ। ੁਆਭੀ—ਭਾਸਰਏ, ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਜਸੋਾ ਵਏ (ਸੱਸਐਆ ਦੀ ੈਾਤਯ) ੁਯੂ ਦ ਯ ਸਵਚ (ਬਾਵ ੁਯੂ ਦ ਦਯ ਤ ) ਯਸਸੰਦਾ 
ਸ, ਤ ੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਭਨ ਸਵਚ ਭੰਨਦਾ ਸ; 

ਜ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਨਸੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਧਆਉਂਦਾ ਸ; 

ਜ ਆਣਾ ਭਨ ਸਤੁਯੂ ਅੱ ਵਚ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ ੁਯੂ ਦ ਸਵਾਰ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ ) ਉ ਵਏ ਦ 
ਾਯ ਏੰਭ ਸਯ ਚੋਹ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਜ ਵਏ (ੁਯੂ ਦੀ) ਵਾ ਏਯਦਾ ਸਇਆ ਸਏ ਪਰ ਦੀ ੈਾਸਸ਼ ਨਸੀਂ ਯੱਐਦਾ , ਉ ਨੰੂ ਭਾਸਰਏ 
ਰਬੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  



ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਵਏ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਰੈਂਦਾ ਸ ਸਜ ਤ (ਰਬੂ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯਦਾ 
ਸ।2।  

ਫੀਸ ਤਫਸਵ ਗੁਰ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥ ਸ ਸਵਕੁ ਰਭਸੁਰ ਕੀ ਗਤਤ ਜਾਨੈ ॥ ਸ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਸੁ 
ਤਰਦ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥ ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 
ਆਠ ਹਰ ਾਰਫਰਹਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਾ ॥ ਫਰਹਭ ਭਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ ਕਤਹ 
ਆਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਬਰਭੁ  ॥ ਸਹਸ ਤਸਆਨ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਗੁਰੁ 
ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 287} 

ਦਅਯਥ:- ਫੀ ਸਫਵ—ਵੀਸ ਸਵਵ, ੂਯ ਤਯ ਤ। ਭਾਨੈ—ਸਤਆ ਰ, ਮਏੀਨ ਸਦਵਾ ਰ। 
ਅਸਨਏ ਫਾਯ —ਏਈ ਵਾਯੀ। ਸਨਧਾਨ —ੈਾਨੇ। ਜੀਅ —ਸਜੰਦ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ। ਾਯਫਰਸਭ 
ਯੰਸ—ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ। ਯਾਤਾ —ਯੱਤਾ ਸਇਆ, ਯੰਸਆ ਸਇਆ। ਜਨੁ—ਵਏ। ਬਯਭੁ—
ਬੁਰਐਾ। ਸ—ਸਾਯਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਵਏ ਆਣ ਸਤੁਯੂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਧਾ ਦਾ ੂਯ ਤਯ ਤ ਮਏੀਨ ਸਦਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , 

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ (ਬੀ) ਉਸ ਸ ਸਜ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ , (ਭੈਂ ) ੁਯੂ ਤੋਂ ਏਈ 
ਵਾਯੀ ਦਏ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ।  

(ਸਤੁਯੂ) ਾਯ ੈਾਸਨਆਂ ਦਾ ਤ ਆਤਭਏ ਸੰਦੀ ਦਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ ਅੱਠੇ 
ਸਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਯੰਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

(ਰਬੂ ਦਾ) ਵਏ-(ਸਤੁਯੂ) ਰਬੂ ਸਵਚ (ਜੁਸੋਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ) ਤ (ਰਬੂ ਦ) ਵਏ-ਸਤੁਯੂ ਸਵਚ 
ਰਬੂ (ਦਾ ਸਟਸਏਆ ਸ), ੁਯੂ ਤ ਰਬੂ ਇਏ-ਯੂ ਸਨ, ਇ ਸਵਚ ਬੁਰਐ ਵਾਰੀ ੱਰ ਨਸੀਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਾਯਾਂ ਚਤੁਯਾਈਆਂ ਨਾਰ ਅਜਸਾ ੁਯੂ ਸਭਰਦਾ ਨਸੀਂ , ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਨਾਰ ਸਭਰਦਾ 
ਸ।3।  

ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਖਤ ੁਨੀਤ ॥ ਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਤ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ ਬਟਤ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਭ 
ਗੁਨ ਰਵ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵ ॥ ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਫਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ ਭਤਨ 
ਸੁੰ ਤਖੁ ਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥ ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ ਜਾ ਕਾ ਭੁੰ ਤਰ ॥ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਸਤਟ ਖ ਹਇ 



ਸੁੰ ਤ ॥ ਗੁਣ ਤਫਅੁੰ ਤ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 287} 

ਦਅਯਥ:- ਪਰ—ਪਰ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਐਤ —ਵਐਸਦਆਂ। ੁਨੀਤ —ਸਵਤਰ। ਯਤ —

ਛਸਸਆਂ। ਸਤ ਸਨਯਭਰ ਯੀਸਤ —ਸਨਯਭਰ ਸਤ ਤ ਸਨਯਭਰ ਯੀਸਤ , ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਤ ੁੱ ਚੀ 
ਯਸੁ-ਯੀਤ। ਬਟਤ—ਸਭਸਰਆਂ। ਯਵ—ਾ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਵ—ਸੰੁਚ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਏਯਨ—ਏੰਨ। 
ਆਾਨੇ—ਯੱਜ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਤੀਆਨੇ—ਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਐ੍੍ਉ—ਨਾ ਨਾਸ 
ਸਣ ਵਾਰਾ, ਦਾ ਏਾਇਭ। ਐ—ਵਐਦਾ ਸ। ਭੰਤਰ—ਉਦਸ਼।  

ਅਯਥ:- ੁਯੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ (ਾਯ) ਪਰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਦੀਦਾਯ ਏੀਸਤਆਂ ਸਵਤਰ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ , 
ੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ਛਸਸਆਂ ਉਚੀ ਅਵਥਾ ਤ ੁੱ ਚੀ ਯਸੁ-ਯੀਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ੁਯੂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਏੀਦ ਸਨ , ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸਵਚ 
ਸੰੁਚ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ੁਣ ਏ ਏੰਨ ਯੱਜ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਭਨ ਸਵਚ ੰਤਐ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਾ ਤੀਜ 
ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ੂਯਨ ੁਯਐ ਸ, ਉ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਬੀ ਦਾ ਰਈ ਅਟੱਰ ਸ , (ਸਜ ਵਰ) ਅਭਯ ਏਯਨ 
ਵਾਰੀ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਸ ਸੀ ੰਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਤੁਯੂ ਦ ੁਣ ਫਅੰਤ ਸਨ , ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਜ ਜੀਵ (ਰਬੂ ਨੰੂ) ਚੰਾ ਰੱਦਾ 
ਸ, ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਨਾਰ ਸਭਰਾਉਂਦਾ ਸ।4।  

ਤਜਹਫਾ ਕ ਉਸਤਤਤ ਅਨੇਕ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖ ੂਰਨ ਤਫਫਕ ॥ ਕਾਹੂ ਫਲ ਨ ਹੁਚਤ ਰਾਨੀ 
॥ ਅਗਭ ਅਗਚਰ ਰਬ ਤਨਰਫਾਨੀ  ॥ ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਭਤਤ 
ਤਕਨੈ ਨ ਾਈ ॥ ਅਤਨਕ ਬਗਤ ਫੁੰ ਦਨ ਤਨਤ ਕਰਤਹ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਹਰਦ ਤਸਭਰਤਹ ॥ 
ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਨੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥੫ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
287} 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਸਤ—ਵਸਡਆਈ, ੁਣ। ਸਫਫਏ —ਯਐ, ਸਵਚਾਯ। ਏਾਸੂ ਫਰ —ਸਏ ੱਰ। 
ਅਚਯ—ਸਜ ਤਏ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਸੰੁਚ ਨਸੀਂ। ਸਨਯਫਾਨੀ —ਵਾਨਾ-ਯਸਸਤ। 



ਸਨਯਾਸਾਯ—ਸਨਯ-ਆਸਾਯ, ੈੁਯਾਏ ਤੋਂ ਸਫਨਾ , ਸਜ ਨੰੂ ਸਏ ੈੁਯਾਏ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ। ਫੰਦਨ —

ਨਭਏਾਯ, ਰਣਾਭ। ਸਜ ਰਾਸਦ—ਸਜ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ ਦੀ ) ਜੀਬ ਇੱਏ ਸ , ਯ ੂਯਨ ੁਯਐ ਵਾਰ ਦਾ -ਸਥਯ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ਦ 
ਅਨੇਏਾਂ ੁਣ ਸਨ; 

ਭਨੱੁਐ ਸਏ ਫਰ ਦੁਆਯਾ (ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਤਏ ) ਸੰੁਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ , ਰਬੂ ਸੰੁਚ ਤੋਂ ਯ ਸ , 

ਵਾਨਾ-ਯਸਸਤ ਸ, ਤ ਭਨੱੁਐ ਦ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਉ ਤਏ ਸੰੁਚ ਨਸੀਂ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸਏ ੈੁਯਾਏ ਦੀ ਰੋ ਨਸੀਂ, ਰਬੂ ਵਯ-ਯਸਸਤ ਸ (ੋਂ ਬ ਨੰੂ) ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ 
ਸ, ਏਈ ਜੀਵ ਉ (ਦ ੁਣਾਂ) ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਨਸੀਂ ਾ ਸਏਆ।  

ਅਨੇਏਾਂ ਬਤ ਦਾ (ਰਬੂ ਨੰੂ ) ਨਭਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ , ਅਤ ਉ ਦ ਏਭਰਾਂ ਵਯ (ਸਣ) 
ਚਯਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਭਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਸਜ ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਜ ਏੀਦਾ ਸ , ਭੈਂ ਆਣ ਉ 
ੁਯੂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏ ਸਾਂ।5।  

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਵ ਅਭਰੁ ਸ ਹਇ ॥ ਉਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦ 
ਤਫਨਾਸ ॥ ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਰਗਟ ਗੁਨਤਾਸ ॥ ਆਠ ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਲਇ ॥ ਸਚੁ ਉਦਸੁ 
ਸਵਕ ਕਉ ਦਇ ॥ ਭਹ ਭਾਇਆ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਲੁ ॥ ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੁ ॥ 
ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਭਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤ ਨਾਸ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 287} 

ਦਅਯਥ:- ਜਨੁ ਏਇ—ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ। ੁਨਤਾ —ੁਣਾਂ ਦ ੈਾਨੇ ਰਬੂ ਜੀ। ਰੁ —

ਰਾਉ, ਜੋ। ਅੰਧਏਾਯ—ਸਨੇਯਾ। ਤਸ ਤ—ਉ (ਭਨੱੁਐ) ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਭਾਣਦਾ ਸ, (ਤ ਜ ਭਾਣਦਾ ਸ) ਉਸ ਨਾਭ-

ਅੰਸਭਰਤ ੀਂਦਾ ਸ, ਤ ਅਭਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ੁਣਾਂ ਦ ੈਾਨੇ ਰਬੂ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਏਦ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ 
(ਬਾਵ, ਉਸ ਭੁੋ ਭੁੋ ਭਤ ਦਾ ਸਸ਼ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ)।  

(ਸਤੁਯੂ) ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦਾ ਸ , ਤ ਆਣ ਵਏ ਨੰੂ ਬੀ ਇਸੀ ੱਚਾ ਉਦ 



ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਏਦ ਜੋ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ , ਉਸ ਦਾ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਰਬੂ 
ਨੰੂ ਸਟਏਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਸਜ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ) (ਨਾਭ-ਯੂ) ਦੀਵ ਦ ਨਾਰ (ਅਸਆਨਤਾ ਦਾ ) ਸਨੇਯਾ (ਸਟ ਏ ) 
ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਬੁਰਐ ਤ ਭਸ ਦ (ਏਾਯਣ ਦਾ ਸ) ਦੁੱ ਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।6।  

ਤਤਤ ਭਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਤਾਈ ॥ ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਬਾਈ ॥ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕ ਤਭਟ 
ਅੁੰ ਦਸ ॥ ਸਾਧੂ ਕ ੂਰਨ ਉਦਸ ॥ ਬਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸ ॥ ਸਗਲ ਤਫਆਤਧ ਭਨ 
ਤ ਖ ਨਸ ॥ ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਤ ਨਾਭੁ ਭੁਰਾਰੀ ॥ ਤਥਤਤ 
ਾਈ ਚੂਕ ਬਰਭ ਗਵਨ ॥ ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 287} 

ਦਅਯਥ:- ਤਸਤ—ਤਸ਼, ਸਵਏਾਯਾਂ ਦਾ ਜਸ਼। ਠਾਸਢ —ਠੰਢ। ਬਇਆ—ਸ ਸਆ। ਅੰਦ —
ਸੌਏਯ, ਸਚੰਤਾ। ਾਧੂ —ੁਯੂ। ਸਫਆਸ —{Skt. ÒXwiD} ਯੀਯਏ ਯ। ਐ —ਨਾ ਸ ਏ। 
ਜਸ—ਜ ਏ , ਜਣ ਨਾਰ। ਸਥਸਤ —ਸਟਏਾਉ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਚੂਏ—ਭੁੱ ਏ । ਬਰਭ —ਬਯਭ, ਬੁਰਐ। 
ੁਸਨ—ੁਣ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ੁਯੂ ਦ ੂਯ ਉਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਤਸ਼ ਸਵਚ (ਵੱਸਦਆਂ ਬੀ, ਰਬੂ 
ਨੇ ਾਡ ਅੰਦਯ) ਠੰਢ ਵਯਤਾ ਸਦੱਤੀ ਸ , ੁਐ ਸੀ ੁਐ ਸ ਸਆ ਸ , ਦੁੱ ਐ ਨੱ  ਸਨ ਤ ਜਨਭ 
ਭਯਨ ਦ (ੋ ਸਵਚ ਣ ਦ) ਡਯ ਸੌਏਯ ਸਭਟ  ਸਨ।  

(ਾਯਾ) ਡਯ ਭੁੱ ਏ ਸਆ ਸ, ਸੁਣ ਸਨਡਯ ਵੱਦ ਸਾਂ ਾਯ ਯ ਨਾ ਸ ਏ ਭਨੋਂ  ਸਵਯ  ਸਨ।  

ਸਜ ੁਯੂ ਦ ਫਣ ਾਂ , ਉ ਨੇ (ਾਡ ਉਤ) ਸਏਯਾ ਏੀਤੀ ਸ ; ਤੰ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ 
ਏ, ਤ ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਜ ਏੰਨੀਂ ੁਣ ਏ (ਅਾਂ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰ ਏਯ ਰਈ ਸ ਤ (ਾਡ) ਬੁਰਐ 
ਤ ਬਟਏਣਾ ਭੁੱ ਏ  ਸਨ।7।  

ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤ ਸਰਗੁਨੁ ਬੀ ਹੀ ॥ ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਭਹੀ ॥ ਅਨੇ ਚਤਰਤ 
ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥ ਅੁਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਸਰਫ 
ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ ਤਤ ਤਤ ਰਤਵਆ ਰੂ ਰੁੰ ਗ ॥ ਬ ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਗ ॥ ਰਤਚ 
ਰਚਨਾ ਅਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ {ੁੰ ਨਾ 287-288} 



ਦਅਯਥ:- ਸਨਯੁਨੁ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨਾਂ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ। ਯੁਨੁ —ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ 
ਦ ਯੂ ਵਾਰਾ , ਾਯਾ ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ਜਤ -ਯੂ। ਭਸੀ—ਭਸ ਰਈ ਸ। ਸਤ ਸਤ —ਤਾਣ ਟ 
ਵਾਂ। ਯਸਵਆ—ਸਵਆਏ ਸ। ਏਰ—ਤਾਏਤ, ਏਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੀ ਤਾਏਤ ਏਾਇਭ ਏਯ ਏ ਾਯ ਜਤ ਨੰੂ ਭਸਸਆ ਸ , ਉਸ ਆ 
ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨਾਂ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਸ, ਸਤਰੁਣੀ ੰਾਯ ਦਾ ਯੂ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ।  

ਰਬੂ ਨੇ ਆਣ ਐਰ-ਤਭਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਫਣਾ ਸਨ, ਆਣੀ ਫਯੁੀ ਦਾ ਭੁੱ ਰ ਬੀ ਆ ਸੀ ਾਂਦਾ 
ਸ।  

ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਉ ਵਯਾ) ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ, ਬ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਭਜੂਦ) ਸ।  

ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ ਾਯ ਯੂਾਂ ਤ ਯੰਾਂ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ ; ਇਸ ਚਾਨਣ (ਬਾਵ, ਭਝ) ਸਤੁਯੂ ਦੀ 
ੰਸਤ ਸਵਚ ਰਏਾਸ਼ਦਾ ਸ।  

ਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚ ਏ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੀ ੱਸਤਆ (ਇ ਸਰਸ਼ਟੀ ਸਵਚ) ਸਟਏਾਈ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ) ਭੈਂ 
ਏਈ ਵਾਯ ( ਰਬੂ ਤੋਂ) ਦਏ ਸਾਂ।8। 18।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲ  ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਕਭਾਵਨਾ 
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 288} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਸਐਆ—ਭਾਇਆ। ਰੀ—ਾਯੀ। ਛਾਯੁ—ੁਆਸ। ਾਯੁ—ਰਸ਼ਟ, ਚੰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦ) ਬਜਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਸਯ ਏਈ ਸ਼ ਭਨੱੁਐ ਦ ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ , ਾਯੀ ਭਾਇਆ 
(ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਭਾਉਂਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , ਜਤ ਤੋਂ ਤੁਯਨ ਵਰ ਇ ਦ ਵਾਤ ) ੁਆਸ (ਭਾਨ) ਸ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ (ਸਭਯਨ) ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਨਾ ਸੀ (ਬ ਤੋਂ) ਚੰਾ ਧਨ ਸ (ਇਸੀ 
ਭਨੱੁਐ ਦ ਨਾਰ ਸਨਬਦਾ ਸ)।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭ ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਵਤਰ 
ਉਾਵ ਸਤਬ ਭੀਤ ਤਫਸਾਰਹੁ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਰਦ ਭਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ 
ਰਬੁ ਸਭਰਥੁ ॥ ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰ ਚਹੁ ਹਵਹੁ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥ 
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰ ਤ ॥ ਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਸਰਫ ਰਗ ਨਾਨਕ ਤਭਤਟ 
ਜਾਤਹ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 288} 



ਦਅਯਥ:- ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਅਵਸਯ—ਸਯ (Pl.)। ਉਾਵ—ਇਰਾਜ, ਸੀਰ। ਸਬ—ਾਯ। 
ਭੀਤ—ਸ ਸਭਤਰ ! ਚਯਨ ਏਭਰ —ਏਭਰ ਪੁੱ ਰ ਵਯ ਏਭਰ ਚਯਨ। ਉਸਯਧਾਯਸੁ —ਅੰਦਯ 
ਸਟਏਾਵ। ਸਦਰੋੁ—ੱਏਾ। ਸਸੁ —ਪੋ। ਵਥੁ —ਚੀ। ੰਚਸੁ —ਇਏੱਠਾ ਏਯਸੁ। ਬਵੰਤ —ਬਾਾਂ 
ਵਾਰ। ਭੰਤ—ਉਦਸ਼, ਸੱਸਐਆ। ਭਨ ਭਾਸਸ—ਭਨ ਸਵਚ। ਉਸਯ—ਸਸਯਦ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ੰਤਾਂ ਨਾਰ ਸਭਰ ਏ (ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਂ ਦਾ ) ਸਵਚਾਯ ਏਯ , ਇੱਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯ ਤ ਰਬੂ ਦ 
ਨਾਭ ਦਾ ਆਯਾ (ਰਵ)।  

ਸ ਸਭਤਰ ! ਸਯ ਾਯ ਸੀਰ ਛੱਡ ਸਦਉ ਤ ਰਬੂ ਦ ਏਭਰ (ਵਯ ਸਣ ) ਚਯਨ ਸਸਯਦ ਸਵਚ 
ਸਟਏਾਉ।  

ਉਸ ਰਬੂ (ਬ ਏੁਝ ਆ) ਏਯਨ (ਤ ਜੀਵਾਂ ਾੋਂ) ਏਯਾਉਣ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸ , ਉ ਰਬੂ ਦਾ 
ਨਾਭ-ਯੂੀ (ਸਣਾ) ਦਾਯਥ ੱਏਾ ਏਯ ਏ ਾਂਬ ਰਵ।  

(ਸ ਬਾਈ !) (ਨਾਭ-ਯੂ) ਇਸ ਧਨ ਇਏੱਠਾ ਏਯ ਤ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਫਣ , ੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸੀ ਸਵਤਰ 
ਉਦਸ਼ ਸ।  

ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ (ਰਬੂ ਦੀ) ਆ ਯੱਐ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਾਯ ਯ ਸਭਟ ਜਾਣ।1।  

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥ ਸ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸਵਾ ਤ ਾਵਤਹ ॥ ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ 
ਤਨਤ ਫਾਛਤਹ ਭੀਤ ॥ ਸ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਰੀਤਤ ॥ ਤਜਸੁ ਸਬਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 
ਸਾ ਸਬਾ ਬਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ ਅਤਨਕ ਉਾਵੀ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਗੁ ਤਭਟ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ 
ਲਾਇ ॥ ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ ਜਤ ਨਾਨਕ ਦਰਗਤਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 288} 

ਦਅਯਥ:- ਸਜੁ ਧਨ ਏਉ—ਸਜ ਧਨ ਦੀ ੈਾਤਯ। ਏੁੰ ਟ—ਾ, ਤਯੌ। ਧਾਵਸਸ—ਦੋਦਾ ਸੈਂ। 
ਫਾਛਸਸ—ਚਾਸੰੁਦਾ ਸੈਂ। ਭੀਤ —ਸ ਸਭਤਰ ! ਯੀਸਤ—ਸਆਯ (ਏਯਨ ਨਾਰ )। ਏਯਨੀ—ਏੰਭ। 
ਬਜੁ—ਜਾਸ, ਉ। ਉਾਵੀ —ਉਾਵਾਂ ਨਾਰ , ਸੀਸਰਆਂ ਨਾਰ। ਅਵਐਧੁ —ਦਵਾਈ। ਸਨਧਾਨ —

ੈਾਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਸਭਤਰ!) ਸਜ ਧਨ ਦੀ ੈਾਤਯ (ਤੂੰ ) ਚਸੀਂ ਾੀਂ ਉਠ ਦੋਦਾ ਸੈਂ ਉਸ ਧਨ ਤੂੰ  ਰਬੂ ਦੀ 
ਵਾ ਤੋਂ ਰਂਾ।  



ਸ ਸਭਤਰ! ਸਜ ੁਐ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਦਾ ਤਾਂਦਾ ਸੈਂ , ਉਸ ੁਐ ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ ਸਆਯ ਏੀਸਤਆਂ 
(ਸਭਰਦਾ ਸ)।  

ਸਜ ਬਾ ਦੀ ੈਾਤਯ ਤੂੰ  ਨੇਏ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸੈਂ , ਉਸ ਬਾ (ਐੱਟਣ ਰਈ) ਤੂੰ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ 
ਯਣ ਉ।  

(ਜਸੋਾ ਸਉਭ ਦਾ ) ਯ ਅਨੇਏਾਂ ਸੀਸਰਆਂ ਨਾਰ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ ਉਸ ਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ -ਯੂੀ 
ਦਵਾਈ ਵਯਸਤਆਂ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਾਯ (ਦੁਨੀਆਵੀ) ੈਾਸਨਆਂ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਵਧੀਆ) ੈਾਨਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਨਾਭ) ਜ, 

ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਏਫੂਰ (ਸਵੇਂਾ)।2।  

ਭਨੁ ਰਫਧਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥ ਤਾ ਕਉ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ 
ਕਇ ॥ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਫਸ ਹਤਰ ਸਇ ॥ ਕਤਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ 
ਸਦਾ ਸੁਖ ਾਉ ॥ ਬਉ ਤਫਨਸ ੂਰਨ ਹਇ ਆਸ ॥ ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ ਤਤਤੁ 
ਘਤਰ ਜਾਇ ਫਸ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾਸੀ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 288} 

ਦਅਯਥ:- ਯਫਧਸੁ—ਜਾਉ। ਨਾਇ —ਨਾਭ ਨਾਰ। ਦਸ ਸਦਸ —ਦੀਂ ਾੀਂ। ਧਾਵਤ —

ਦੋਦਾ। ਠਾਇ —ਸਟਏਾਣ ਤ। ਤਾ ਏਉ —ਉ ਨੰੂ। ਸਫਨੁ —ਯੁਏਾਵਟ। ਤਾਤੀ —ਤੱਤੀ (ਅੱ)। 
ਠਾਢਾ—ਠੰਡਾ, ੀਤਰ। ਸਫਨ—ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਬਸਤ ਬਾਇ —ਬਤੀ ਦ ਨਾਰ , ਬਤੀ ਦ 
ਸਆਯ ਨਾਰ। ਸਤਤੁ ਸਯ—ਉ (ਸਸਯਦ) ਯ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਆਣ) ਭਨ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਉ , (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਸਤ ਨਾਰ) ਦੀਂ 
ਾੀਂ ਦੋਦਾ (ਇਸ ਭਨ) ਸਟਏਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਏਈ ਏੋ ਨਸੀਂ ੋਂਸਦੀ, ਸਜ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸ।  

ਏਸਰਜੁ ਤੱਤੀ (ਅੱ) ਸ (ਬਾਵ, ਸਵਏਾਯ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਾੋ ਯਸ ਸਨ ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਠੰਢਾ ਸ , ਉ 
ਨੰੂ ਦਾ ਸਭਯ ਤ ੁਐ ਾਉ; 

(ਨਾਭ ਸਭਸਯਆਂ) ਡਯ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਤ, ਆ ੱੁ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਨਾਸ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਆਾਂ 
ਫੰਨਹ ਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਉਸਨਾਂ ਆਾਂ ਦ ਟੁੱ ਟਣ ਦਾ ਏਈ ਡਯ ਸੰੁਦਾ ਸ) (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ ਦੀ 



ਬਤੀ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏੀਸਤਆਂ ਆਤਭਾ ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਸ। (ਜ ਸਭਯਦਾ ਸ) ਉ ਦ (ਸਸਯਦ) ਯ 
ਸਵਚ ਅਸਫਨਾੀ ਰਬੂ ਆ ਵੱਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਆਐ (ਸਏ ਨਾਭ ਜਸਆਂ) ਜਭਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ ਏੱਟੀ 
ਜਾਂਦੀ ਸ।3।  

ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਹ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ ਜਨਤਭ ਭਰ ਸ ਕਾਚ ਕਾਚਾ ॥ ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਸਵ 
॥ ਆੁ ਤਤਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਦਵ ॥ ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਭ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਤਸਭਤਰ ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰ ॥ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਫਦ ਫੀਚਾਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇ ॥ ਭਤਨ ਫੁੰ ਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਇ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 288} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤੁ {Skt. qÄv} ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਾਚਾ —ੱਚਾ, ਚ ਭੁਚ (ਵਏ)। ਜਨਸਭ 
ਭਯ—ਜ ਜੰਭ ਏ (ਸਯੌ) ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਏਾਚ ਏਾਚਾ —ਏੱਚਾ ਸੀ ਏੱਚਾ। ਆਵਾਵਨੁ —ਜਨਭ 
ਭਯਨ ਦਾ ੋ। ਵ—ਵਾ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ। ਯਤਨ ਜਨਭ—ਏੀਭਤੀ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ। ਭਸਨ 
ਫੰਛਤ—ਭਨ-ਇੱਛਤ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਨ ਤਾਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਾਯਫਰਸਭ ਦੀ ਸੌਸਤ-ਯੂ ਚ ਚਦਾ ਸ ਉਸ ਚ-ਭੁਚ ਭਨੱੁਐ ਸ, ਯ ਜ 
ਜੰਭ ਏ (ਸਨਯਾ) ਭਯ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਫੰਦੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ) ਉਸ ਸਨਯਰ ਏੱਚਾ ਸ।  

ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡ ਏ , ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨੀ  ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸਭਯਨ ਏੀਸਤਆਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ 
ੋ ਭੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਇ ਤਯਹਾਂ ਏੀਭਤੀ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਪਰਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤਾਂ ਤ, ਸ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯ, (ਇਸੀ) 
ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ।  

ਸੰਸਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਵਦ (ਆਸਦਏ) ਸਵਚਾਸਯਆਂ (ਤ ਇਸ ਸਜਸ ) ਅਨੇਏਾਂ ਸੀਰ ਏੀਸਤਆਂ 
(ਆਵਾਵਨ ਤੋਂ) ਫਚ ਨਸੀਂ ਏੀਦਾ; 

ਭਨ ਰਾ ਏ ਏਵਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਬਤੀ ਏਯ। (ਜ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ ) ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੰੂ ਭਨ -

ਇੱਛਤ ਪਰ ਸਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ।4।  

ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਤਰ ਧਨਾ ॥ ਤੂੁੰ  ਤਕਆ ਲਟਾਵਤਹ ਭੂਰਖ ਭਨਾ ॥ ਸੁਤ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਅਰੁ 
ਫਤਨਤਾ ॥ ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਤੁਭ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ ਰਾਜ ਰੁੰ ਗ ਭਾਇਆ ਤਫਸਥਾਰ ॥ ਇਨ ਤ 



ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਝੂਠਾ ਡੁੰ ਪੁ ਝੂਠੁ ਾਸਾਰੀ ॥ ਤਜਤਨ 
ਦੀ ਤਤਸੁ ਫੁਝ ਨ ਤਫਗਾਨਾ ॥ ਨਾਭੁ ਤਫਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 288} 

ਦਅਯਥ:- ਸਏਆ ਰਟਾਵਸਸ—ਸਏਉਂ ਰਟ ਸਯਸਾ ਸੈਂ , ਸਏਉਂ ਜੱਪਾ ਭਾਯੀ ਫਠਾ ਸੈਂ ? ੁਤ—

ੱੁਤਯ। ਏੁਟੰਫ—ਯਵਾਯ। ਫਸਨਤਾ—ਇਤਰੀ। ਇਨ ਤ—ਇਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ। ਨਾਥਾ—ਐਭ ਵਾਰਾ। 
ਛੁਟਏਾਯ—ਦਾ ਰਈ ਛਟ , ਦਾ ਵਾਤ ੈਰਾੀ। ਏਸਸੁ —ਦੱ। ਅੁ—ੋ। ਸਤੀ—ਸਾਥੀ। 
ਡੰਪ—ੁਸਦਐਾਵਾ। ਾਾਯੀ —(ਸਦਐਾਵ ਦਾ ) ਸਐਰਾਯਾ ਸਐਰਾਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਫਾਨਾ —ਫ-ਸਆਨਾ, 
ਭੂਯਐ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਐ ਭਨ! ਧਨ ਤਯ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਤੂੰ  ਸਏਉਂ ਇ ਨੰੂ ਜੱਪਾ ਭਾਯੀ ਫਠਾ ਸੈਂ? 

ੁਤਰ, ਸਭੱਤਰ, ਯਵਾਯ ਤ ਇਤਰੀ ਇਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ, ਦੱ, ਏਣ ਤਯਾ ਾਥ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ? 

ਭਾਇਆ ਦ ਅਡੰਫਯ , ਯਾਜ ਤ ਯੰ-ਯਰੀਆਂ—ਦੱ, ਇਸਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਏ ਦ ਨਾਰ (ਭਸ ਾਇਆਂ) 
ਦਾ ਰਈ (ਭਾਇਆ ਤੋਂ) ੈਰਾੀ ਸਭਰ ਏਦੀ ਸ? 

ੋ, ਸਾਥੀ, ਯਥਾਂ ਦੀ ਵਾਯੀ ਏਯਨੀ —ਇਸ ਬ ਝੂਠਾ ਸਦਐਾਵਾ ਸ , ਇਸ ਅਡੰਫਯ ਯਚਾਉਣ 
ਵਾਰਾ ਬੀ ਸਫਨਨਸਾਯ ਸ।  

ਭੂਯਐ ਭਨੱੁਐ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦਾ ਸਜ ਨੇ ਇਸ ਾਯ ਦਾਯਥ ਸਦੱਤ ਸਨ , ਤ, ਨਾਭ ਨੰੂ 
ਬੁਰਾ ਏ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਆੈਯ) ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ।5।  

ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਤੂੁੰ  ਲ ਤਹ ਇਆਨੇ ॥ ਬਗਤਤ ਤਫਨਾ ਫਹੁ ਡੂਫ ਤਸਆਨੇ ॥ ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ 
ਕਰਹੁ ਭਨ ਭੀਤ ॥ ਤਨਰਭਲ ਹਇ ਤੁਭ੍ਹਾਰ ਚੀਤ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 
ਜਨਭ ਜਨਭ ਕ ਤਕਲਤਫਖ ਜਾਤਹ ॥ ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ ਸੁਨਤ ਕਹਤ 
ਰਹਤ ਗਤਤ ਾਵਹੁ ॥ ਸਾਰ ਬੂਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਕ ਨਾਉ ॥ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ 
॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 288-289} 

ਦਅਯਥ:- ਇਆਨੇ—ਸ ਅੰਞਾਣ ! ਫਸੁ ਸਆਨੇ —ਏਈ ਸਆਣ ਫੰਦ। ਸਏਰਸਫਐ —ਾ। 
ੁਨਤ—ੁਣਸਦਆਂ। ਯਸਤ—ਯਸਸੰਸਦਆਂ, ਬਾਵ ਉੱਤਭ ਸੰਦੀ ਫਣਾ ਏ। ਸਤ —ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ। 
ਾਯ—ਰਸ਼ਟ, ਬ ਤੋਂ ਚੰੀ। ਬੂਤ —ਦਾਯਥ, ਚੀ। ਸਸਜ —ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਸਵਚ। 
ੁਫਾਇ—ਰਭ ਨਾਰ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਅੰਞਾਣ! ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਤ ਰ (ਬਾਵ, ਸੱਸਐਆ ਤ ਤੁਯ ) ਫੋ ਸਆਣ ਸਆਣ ਫੰਦ 
ਬੀ ਬਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ਸੀ) ਡੁੱ ਫ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਸਭਤਰ ਭਨ! ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਤਯੀ ੁਯਸਤ ਸਵਤਰ ਸਵੀ।  

(ਸ ਬਾਈ !) ਰਬੂ ਦ ਏਭਰ (ਵਯ ਸਣ ) ਚਯਨ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਰ ਯੱਐ , ਇ ਤਯਹਾਂ ਏਈ 
ਜਨਭਾਂ ਦ ਾ ਨਾ ਸ ਜਾਣ; 

(ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ) ਤੂੰ  ਆ ਜ , ਤ, ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਜਣ ਰਈ ਰਯ , (ਨਾਭ) ੁਣਸਦਆ,ਂ ਉੱਚਾਯਸਦਆਂ 
ਤ ਸਨਯਭਰ ਯਸਸਣੀ ਯਸਸੰਸਦਆਂ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਫਣ ਜਾੀ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਬ ਦਾਯਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਭ ਦਾਯਥ ਸ ; (ਤਾਂ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ 
ਸਵਚ ਸਟਏ ਏ ਰਭ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ।6।  

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਰੀ ਉਤਰਤਸ ਭਲੁ ॥ ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਭ ਤਫਖੁ ਪਲੁ ॥ ਹਤਹ ਅਤਚੁੰ ਤੁ ਫਸ 
ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥ ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥ ਛਾਤਡ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਭਨਾ ॥ 
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ ਹਤਰ ੂੁੰ ਜੀ ਸੁੰ ਤਚ ਕਰਹੁ ਤਫਉਹਾਰੁ ॥ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ 
ਜਕਾਰੁ ॥ ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਦਖੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਲਖੁ ॥੭ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
289} 

ਦਅਯਥ:- ਸਫਐੁ—ਸਯ, ਸਵਸੁ। ਪਰੁ—ਸਐਰਾਯਾ, ਪਰਾਉ। ਅਸਚੰਤੁ—ਫ-ਸੌਏਯ। ਾਸ—ਾਸ 
ਦ ਨਾਰ। ਰਾਸ —ਰਾਸੀ ਦ ਨਾਰ। ਚੁ ਧਨਾ —ੱਚਾ ਧਨ , ਦਾ ਸਨਬਣ ਵਾਰਾ ਧਨ। ੰਸਚ —

ਇਏੱਠੀ ਏਯ। ਸਫਉਸਾਯੁ —ਵਾਯ। ਈਸਾ —ਇ ਜਨਭ ਸਵਚ। ਜਏਾਯੁ —ਦਾ ਦੀ ਸਜੱਤ , ਜੀ-
ਆਇਆ,ਂ ਆਦਯ। ਯਫ ਸਨਯੰਤਸਯ—ਬ ਦ ਅੰਦਯ। ਜਾ ਏ ਭਤਸਏ—ਸਜ ਦ ਭੱਥ ਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਸਦਆਂ ਤਯੀ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਉਤਯ ਜਾੀ, ਤ ਸਉਭ 
ਯੂੀ ਸਵਸੁ ਦਾ ਸਐਰਾਯਾ ਬੀ ਸਭਟ ਜਾਾ।  

ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ, ਫਸੌਏਯ ਸ ਜਾਸਸਂਾ ਤ ੁਐੀ ਜੀਵਨ ਸਫਤੀਤ ਸਵਾ।  

ਸ ਭਨ! ਾਯੀ ਚਤੁਯਾਈ ਛੱਡ ਦਸ, ਦਾ ਨਾਰ ਸਨਬਣ ਵਾਰਾ ਧਨ ਤੰ ਸਵਚ ਸਭਰਾ।  

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾ ਇਏੱਠੀ ਏਯ, ਇਸੀ ਸਵਸਾਯ ਏਯ। ਇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ੁਐ ਸਭਰਾ, ਤ, ਰਬੂ 
ਦੀ ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਆਦਯ ਸਵਾ।  



ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸੀ ਵਐ , (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਆਐ—(ਇਸ ਏੰਭ ਸੀ 
ਭਨੱੁਐ ਏਯਦਾ ਸ) ਸਜ ਦ ਭੱਥ ਤ ਬਾ ਸਨ।7।  

ਕ ਜਤ ਕ ਸਾਲਾਤਹ ॥ ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਕ ਭਨ ਆਤਹ ॥ ਕਸ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 
ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਕ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥ ਕ ਕੁ ਕੁ ਹਤਰ ਆਤ ॥ ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਤਹ ਰਬੁ 
ਤਫਆਤ ॥ ਅਤਨਕ ਤਫਸਥਾਰ ਕ ਤ ਬ ॥ ਕੁ ਅਰਾਤਧ ਰਾਛਤ ਗ ॥ ਭਨ ਤਨ 
ਅੁੰ ਤਤਰ ਕੁ ਰਬੁ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ {ੁੰ ਨਾ 289} 

ਦਅਯਥ:- ਏ—ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ। ਭਨ —ਸ ਭਨ! ਆਸਸ—ਚਾਸ ਏਯ , ਤਾਂ ਯੱਐ। ਅਨੰਤ—

ਫਅੰਤ। ਬਵੰਤ —ਬਵਾਨ। ਸਫਆਸ ਯਸਸ —ਬ ਸਵਚ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸ। ਯਾਛਤ —ਾ। 
ਯਾਤਾ—ਯੱਤਾ ਸਇਆ, ਯਸਆ ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਜ , ਤ ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸੌਸਤ ਏਯ , ਇਏ ਨੰੂ ਸਭਯ , ਤ, ਸ ਭਨ! 

ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸਭਰਣ ਦੀ ਤਾਂ ਯੱਐ।  

ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਸੀ ੁਣ ਾ, ਭਨ ਸਵਚ ਤ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਏ ਬਵਾਨ ਨੰੂ ਸੀ ਜ।  

(ਬ ਥਾਈ)ਂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆ ਸ, ਬ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਰਬੂ ਸੀ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸ।  

(ਜਤ ਦ) ਅਨੇਏਾਂ ਸਐਰਾਯ ਇਏ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸੀ ਸ ਸਨ , ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆਂ ਾ ਨਾ ਸ 
ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਸਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ ਯਤਾ ਸਆ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੇ ੁਯੂ ਦੀ 
ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਉ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਸਰਆ ਸ।8। 19।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤਪਰਤ ਤਪਰਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਰਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਬ ਫਨਤੀ 
ਅਨੀ ਬਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 289} 

ਦਅਯਥ:- ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਸਯਆ—ਸਆ ਸਾਂ। ਤਉ ਯਨਾਇ —ਤਯੀ ਯਨ। ਰਬ—ਸ ਰਬ! 

ਰਾਇ—ਜੋ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ ! ਬਟਏਦਾ ਬਟਏਦਾ ਭੈਂ ਤਯੀ ਯਣ ਆ ਸਆ ਸਾਂ। ਸ ਰਬੂ ! ਨਾਨਏ ਦੀ ਇਸੀ 
ਫਨਤੀ ਸ ਸਏ ਭਨੰੂ ਆਣੀ ਬਤੀ ਸਵਚ ਜੋ।1।  



ਅਸਟਦੀ ॥ ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਦਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ 
ਕੀ ਭਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਭਰੀ ਸਰਧਾ ੂਤਰ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਬ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਬ ਤੁਭਤਹ ਤਧਆਵਉ  ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਸਉ ਲਾਗ ਰੀਤਤ ॥ ਬਗਤਤ ਕਰਉ 
ਰਬ ਕੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ ਕ ਟ ਕ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਭਾਗ ਨਾਭੁ ਰਬ ਸਾਰੁ ॥੧ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
289} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਚਏ ਜਨੁ—ਭੰਤਾ ਭਨੱੁਐ। ਜਾਚ—ਭੰਦਾ ਸ। ਧੂਸਯ—ਧੂੋ। ਭਾਉ—ਭੈਂ ਭੰਦਾ 
ਸਾਂ। ਾਯਫਰਸਭ—ਸ ਾਯਫਰਸਭ ! ਯਧਾ—ਇੱਛਾ। ੂਸਯ—ੂਯੀ ਏਯ। ਾਵਉ —ਭੈਂ ਾਵਾਂ। ਸਨਤ 
ਨੀਸਤ—ਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਏੁ ਭਾ—ਨਾਨਏ ਭੰਦਾ ਸ। ਨਾਭੁ ਰਬ ਾਯੁ—ਰਬ ਾਯੁ ਨਾਭੁ, ਰਬੂ ਦਾ 
ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! (ਇਸ) ਭੰਤਾ ਦਾ (ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ) ਦਾਨ ਭੰਦਾ ਸ; ਸ ਸਯੀ! ਸਏਯਾ ਏਯ ਏ 
(ਆਣਾ) ਨਾਭ ਸਦਸੁ।  

ਸ ਾਯਫਰਸਭ! ਭਯੀ ਇੱਛਾ ੂਯੀ ਏਯ, ਭੈਂ ਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਭੰਦਾ ਸਾਂ।  

ਭੈਂ ਦਾ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਵਾਂ। ਸ ਰਬ!ੂ ਭੈਂ ਦਭ-ਫ-ਦਭ ਤਨੰੂ ਸੀ ਸਭਯਾਂ।  

ਰਬੂ ਦ ਏਭਰ (ਵਯ ਸਣ) ਚਯਨਾਂ ਨਾਰ ਭਯੀ ਰੀਸਤ ਰੱੀ ਯਸ ਤ ਦਾ ਸੀ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ 
ਏਯਦਾ ਯਸਾਂ।  

(ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ) ਇਏ ਭਯੀ ਟ ਸ ਤ ਇਏ ਆਯਾ ਸ , ਨਾਨਏ ਰਬੂ ਦਾ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਭੰਦਾ 
ਸ।1।  

ਰਬ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਭਹਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਤਫਰਲਾ ਕਇ ॥ ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸ ਜਨ 
ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ ੂਰਨ ੁਰਖ ਨਹੀ ਡਲਾਨੇ ॥ ਸੁਬਰ ਬਰ ਰਭ ਰਸ ਰੁੰ ਤਗ ॥ ਉਜ ਚਾਉ ਸਾਧ 
ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ ਰ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਬ ਤਤਆਤਗ ॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਗਾਸ ਅਨਤਦਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 
ਫਡਬਾਗੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 289} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਰਤਾਨੇ—ਯੱਜ ਸ , ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ ਫ -ਯਵਾਸ। ੁਬਯ —ਨਏਾ-ਨਏ। ਰਭ ਯ 
ਯੰਸ—ਰਭ ਦ ੁਆਦ ਦੀ ਭਜ ਸਵਚ। ਆਨ —ਸਯ। ਸਤਆਸ —ਛੱਡ ਏ। ਰਾ —ਚਾਨਣ। 
ਅਨਸਦਨੁ—ਸਯ ਯ, ਸਯ ਵਰ। ਨਾਸਭ ਯਤ—ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੰ ਸ ਨੰੂ।  



ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ (ਭਸਯ ਦੀ) ਨਯ ਨਾਰ ਫੋਾ ੁਐ ਸੰੁਦਾ ਸ, (ਯ) ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ 
ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਚੱਐਦਾ ਸ।  

ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ (ਨਾਭ-ਯ) ਚੱਸਐਆ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ ) ਯੱਜ  ਸਨ , ਉਸ ੂਯਨ ਭਨੱੁਐ 
ਫਣ  ਸਨ, ਏਦ (ਭਾਇਆ ਦ ਰਾਸ ਾਟ ਸਵਚ) ਡਰਦ ਨਸੀਂ; 

ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਦ ੁਆਦ ਦੀ ਭਜ ਸਵਚ ਉਸ ਨਏਾ -ਨਏ ਬਯ ਯਸਸੰਦ ਸਨ , ਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ 
ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) (ਰਬੂ-ਸਭਰਾ ਦਾ) ਚਾਉ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ; 

ਸਯ ਾਯ (ਆਯ) ਛੱਡ ਏ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, 
ਤ ਸਯ ਵਰ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਸਵਚ) ਰੱੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।  

ਵੱਡ ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਫੰਸਦਆਂ ਨੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਯੱਸਤਆਂ ੁਐ 
ਸੰੁਦਾ ਸ।2।  

ਸਵਕ ਕੀ ਭਨਸਾ ੂਰੀ ਬਈ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਤ ਤਨਰਭਲ ਭਤਤ ਲਈ ॥ ਜਨ ਕਉ ਰਬੁ ਹਇ 
ਦਇਆਲੁ ॥ ਸਵਕੁ ਕੀਨ  ਸਦਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥ ਫੁੰ ਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥ ਜਨਭ ਭਰਨ 
ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਗਇਆ ॥ ਇਛ ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਬ ੂਰੀ ॥ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਦ ਸੁੰ ਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥ 
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਲੀਆ ਤਭਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 289} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਾ—ਭਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਭਸਤ —ਸੱਸਐਆ। ਜਨ ਏਉ —ਆਣ ਵਏ ਨੰੂ । 
ਸਨਸਾਰੁ—ਰੰਨ, ੈੁਸ਼। ਬਰਭੁ —ਬਯਭ, ਬੁਰਐਾ, ਸਾ। ਯਸਵ ਯਸਸਆ —ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ। 
ਦ—ਦਾ। ੰਸ—ਨਾਰ। ਸਜੂਯੀ—ਅੰ-ੰ। ਾ—ੀ, ਫਸਣਆ। ਸਤਸਨ—ਉ ਰਬੂ ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਵਏ) ਆਣ ੁਯੂ ਤੋਂ ਉੱਤਭ ਸੱਸਐਆ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਤਦੋਂ ਵਏ ਦ ਭਨ ਦ ਪੁਯਨੇ 
ੂਯਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ ਦੋ ਭੁੱ ਏ ਜਾਂਦੀ ਸ); 

ਰਬੂ ਆਣ (ਅਜਸ) ਵਏ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਤ, ਵਏ ਨੰੂ ਦਾ ਸਐੋ-ਭੱਥ ਯੱਐਦਾ ਸ; 

ਵਏ (ਭਾਇਆ ਵਾਰ) ੰਜੀਯ ਤੋ ਏ ਐਰਾਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦ ੋ) ਦਾ 
ਦੁੱ ਐ ਤ ਸਾ ਭੁੱ ਏ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਏ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ ਯਧਾ ਬ ਸਯ ਚੋਹ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਆਣ 



ਨਾਰ ਅੰ-ੰ ਸਦੱਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਸਜ ਭਾਰਏ ਦਾ ਉਸ ਵਏ ਫਣਦਾ ਸ , ਉਸ ਆਣ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਵਏ 
ਬਤੀ ਏਯ ਏ ਨਾਭ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਬਾਨੈ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ 
ਤਜਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਅਗਤਨ 
ਭਤਹ ਰਾਖ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਕ ਤਫਰਲਾ ਲਾਖ ॥ ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਤਫਖੁ ਤ ਕਾਢ ॥ ਜਨਭ 
ਜਨਭ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਤਤੁ ਇਹ ਫੁਝਾਇਆ ॥ ਰਬੁ ਅਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ 
ਤਧਆਇਆ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- —ਉਸ ਰਬੂ। ਾਰ—ਭਸਨਤ। ਨ ਬਾਨੈ—ਨਸੀਂ ਬੰਨਦਾ, ਅਜਾਈ ਂਨਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ। 
ਏੀਆ—ਏੀਤਾ, ਏੀਤੀ ਸਈ ਏਭਾਈ। ਜਾਨੈ —ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਜੀਵਨ ਜੀਆ —(ਜੀਵਾਂ ਦੀ ) 

ਸੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ। ਅਸਨ—(ਭਾਂ ਦ ਟ ਦੀ) ਅੱ। ਰਾਐ—ਭਝਦਾ ਸ। ਸਫਐੁ—ਭਾਇਆ ਦੀ 
ਸਵਸੁ। ੁਸਯ ੂਯ—ੂਯ ੁਯੂ ਨੇ। ਤਤ—ੁਅਰੀਅਤ। ਜਨ—ਜਨਾਂ ਨੇ, ਵਏਾਂ ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ) ਉਸ ਰਬੂ ਸਏਉਂ ਸਵਯ ਜਾ ਜ (ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏੀਤੀ) ਭਸਨਤ ਨੰੂ ਅਜਾਈ ਂਨਸੀਂ 
ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ, ਜ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ ਨੰੂ ਚਤ ਯੱਐਦਾ ਸ? 

ਉਸ ਰਬੂ ਸਏਉਂ ਬੁੱ ਰ ਜਾ ਸਜ ਨੇ ਬ ਏੁਝ ਸਦੱਤਾ ਸ, ਜ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਸ? 

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਏਉਂ ਸਵਯ ਜਾ ਜ (ਭਾਂ ਦ ਟ ਦੀ) ਅੱ ਸਵਚ ਫਚਾ ਏ ਯੱਐਦਾ ਸ? (ਯ) 

ਏਈ ਸਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ (ਇਸ ੱਰ) ਭਝਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਏਉਂ ਬੁੱ ਰ ਜਾ ਜ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਸਯ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦਾ ਸ ਅਤ ਏਈ ਜਨਭ 
ਦ ਸਵਛੁੋ ਸ ਜੀਵ ਨੰੂ (ਆਣ ਨਾਰ) ਜੋ ਰੈਂਦਾ ਸ? 

(ਸਜਨਹ ਾਂ ਵਏਾਂ ਨੰੂ ) ੂਯ ੁਯੂ ਨੇ ਇਸ ੱਰ ਭਝਾਈ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਸਯਆ ਸ।4।  

ਸਾਜਨ ਸੁੰ ਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਭੁ ॥ ਆਨ ਤਤਆਤਗ ਜਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ 
ਤਸਭਤਰ ਸੁਖ ਾਵਹੁ ॥ ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਤਰੀ ਸੁੰ ਸਾਰੁ 



॥ ਤਫਨੁ ਬਗਤੀ ਤਨੁ ਹਸੀ ਛਾਰ ੁ॥ ਸਰਫ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥ ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ 
ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹਵਤ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- ਆਨ—ਸਯ। ਸਤਆਸ—ਛੱਡ ਏ। ਅਵਯਸ—ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ। ਬਸਤ ਬਾਇ —ਬਤੀ ਦ 
ਸਆਯ ਨਾਰ। ਛਾਯੁ —ੁਆਸ, ਸਵਅਯਥ। ਏਸਰਆਣ —ਬਰ ਬਾ। ਸਨਸਧ —ੈਾਨਾ। ਫੂਡਤ 
ਜਾਤ—ਡੁੱ ਫਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਫਰਾਭ—ੁਸਟਏਾਣਾ। ੁਣ ਤਾ—ੁੁਣਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੱਜਣ ਜਨ ! ਸ ੰਤ ਜਨ ! ਇਸ ਏੰਭ ਏਯ, ਸਯ ਾਯ (ਆਸਯ) ਛੱਡ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 
ਜਸੁ; 

ਦਾ ਸਭਯ ਤ ਸਭਯ ਏ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯ ; ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਜਸੁ ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਬੀ 
ਜਾਵਸੁ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਸਵਚ ਸਨਸੁਂ ਰਾਇਆਂ ਇਸ ੰਾਯ (ਭੁੰ ਦਯ) ਤਯੀਦਾ ਸ , ਬਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇਸ 
ਯੀਯ ਸਏ ਏੰਭ ਨਸੀਂ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬਰ ਬਾਾਂ ਤ ਾਯ ੁਐਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ , (ਨਾਭ ਜਸਆਂ ਸਵਏਾਯਾਂ ਸਵਚ ) ਡੁੱ ਫਦ 
ਜਾਂਦ ਨੰੂ ਆਯਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਭਰਦਾ ਸ; 

(ਤ) ਾਯ ਦੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। (ਤਾਂ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਜਸੁ , (ਨਾਭ ਸੀ) ੁਣਾਂ ਦਾ 
ੈਾਨਾ (ਸ)।5।  

ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ ਭਨ ਤਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ ਨੇਤਰਹੁ ਤਖ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ 
ਹਇ ॥ ਭਨੁ ਤਫਗਸ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧਇ ॥ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰੁੰ ਗੁ ॥ ਤਫਰਲਾ ਕਊ 
ਾਵ ਸੁੰ ਗੁ ॥ ਕ ਫਸਤੁ ਦੀਜ ਕਤਰ ਭਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਭੁ ਜਤ ਲਇਆ ॥ ਤਾ ਕੀ 
ਉਭਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਫ ਸਭਾਇ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- ਉਜੀ—ਦਾ ਸਈ। ਰਭ ਯੁ —ਰਭ ਦਾ ੁਆਦ। ੁਆਉ —ੁਆਯਥ, ਚਾਸ। 
ਨੇਤਰਸੁ—ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ। ਸਐ —ਵਐ ਏ। ਦਯੁ —ਦਯਨ। ਸਫ—ਸਐੋ ੈਂਦਾ ਸ। ਯੰੁ —ਭਜ, 

ਸਆਯ। ੰੁ—ੰਸਤ, ਾਥ। ਫਤ—ੁਚੀ। ਭਇਆ—ਭਸਯ। ਉਭਾ—ਵਸਡਆਈ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦੀ) ਰੀਤ ਦਾ ਸਈ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਦਾ ੁਆਦ ਤ ਚਾਉ ਦਾ 
ਸਇਆ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਤ ਤਨ ਸਵਚ ਇਸੀ ਚਾਸ ਸ (ਸਏ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸਤ ਸਭਰ)।  



ਅੱਐਾਂ ਨਾਰ (ੁਯੂ ਦਾ) ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਸੰੁਦਾ ਸ , ੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ਧ ਏ ਉ ਦਾ ਭਨ 
ਸਐੋ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਬਤਾਂ ਦ ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਸਵਚ (ਰਬੂ ਦਾ ) ਸਆਯ ਸਟਸਏਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ , (ਯ) ਸਏ ਸਵਯਰ 
ਬਾਾਂ ਵਾਰ ਨੰੂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਸਤ ਨੀਫ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ !) ਇਏ ਨਾਭ-ਵਤੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਾਨੰੂ) ਦਸ, (ਤਾਂ ਜ) ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਤਯਾ 
ਨਾਭ ਜ ਏੀ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਉਸ ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ , ਉ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ 
ਏਦੀ।6।  

ਰਬ ਫਖਸੁੰ ਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਬਗਤਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਤਕਰਾਲ ॥ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗਤਫੁੰ ਦ 
ਗੁਾਲ ॥ ਸਰਫ ਘਟਾ ਕਰਤ ਰਤਤਾਲ ॥ ਆਤਦ ੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ 
ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ ਜ ਜ ਜ ਸੁ ਹਇ ੁਨੀਤ ॥ ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਲਾਵ ਭਨ ਹੀਤ ॥ ਹਭ 
ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਸਰਤਨ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- ਰਬ ਫਐੰਦ —ਸ ਫੈਸ਼ਨਸਾਯ ਰਬੂ ! ਬਸਤ ਵਛਰ —ਸ ਬਤੀ ਨਾਰ ਸਆਯ 
ਏਯਨ ਵਾਰ ! ਰਸਤਾਰ—ਾਰਨਾ। ਅਧਾਯ—ਆਯਾ। ੁਨੀਤ—ਸਵੱਤਰ। ਸੀਤ—ਸਸਤ, ਸਆਯ। 
ਸਨਯੁਨੀਆਯ—ੁਣ-ਸੀਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਫੈਸ਼ਨਸਾਯ ਰਬ!ੂ ਸ ਯੀਫਾਂ ਤ ਤਯ ਏਯਨ ਵਾਰ! ਸ ਬਤੀ ਨਾਰ ਸਆਯ ਏਯਨ 
ਵਾਰ! ਸ ਦਾ ਦਇਆ ਦ ਯ! 

ਸ ਅਨਾਥਾਂ ਦ ਨਾਥ! ਸ ਸਫੰਦ! ਸ ਾਰ! ਸ ਾਯ ਯੀਯਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਵਾਰ! 

ਸ ਬ ਦ ਭੁੱ ਢ ਤ ਬ ਸਵੱਚ ਸਵਆਏ ਰਬੂ ! ਸ (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ! ਸ ਏਯਤਾਯ! ਸ ਬਤਾਂ ਦੀ 
ਸੰਦੀ ਦ ਆਯ! 

ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ਬਤੀ-ਬਾਵ ਨਾਰ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਤਯਾ ਸਆਯ ਸਟਏਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਤਨੰੂ ਜਦਾ ਸ, 
ਉਸ ਸਵਰੱ ਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਫਨਤੀ ਏਯ ਤ ਆਐ —) ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ! ਸ ਬਵਾਨ ! ਅੀਂ ਤਯੀ ਯਨ ਆ 
ਸਾਂ, ਅੀਂ ਨੀਚ ਸਾਂ, ਅੰਞਾਣ ਸਾਂ ਤ ੁਣ-ਸੀਨ ਸਾਂ।7।  



ਸਰਫ ਫਕੁੁੰ ਠ ਭੁਕਤਤ ਭਖ ਾ ॥ ਕ ਤਨਭਖ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾ ॥ ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਬਗ 
ਫਤਡਆਈ ॥ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥ ਫਹੁ ਬਜਨ ਕਾਰ ਸੁੰ ਗੀਤ ॥ ਰਸਨਾ 
ਜਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥ ਬਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸਬਾ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥ ਤਹਰਦ ਫਸ ੂਰਨ ਗੁਰ ਭੁੰ ਤ ॥ 
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਰਬ ਦਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥ ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- ਏ ਸਨਭਐ—ਅੱਐ ਦਾ ਇਏ ਪਯ। ਫਏੁੰ ਠ—ੁਯ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਬਾਈ—ਚੰੀ 
ਰੱੀ। ਏਾਯ —ਏੱੋ। ੰੀਤ—ਯਾ-ਯੰ। ਯਨਾ —ਜੀਬ। ਨੀਤ—ਸਨਿੱਤ, ਦਾ। ਏਯਨੀ—
ਆਚਯਨ। ੁਯਭੰਤ—ੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਅੱਐ ਦਾ ਇਏ ਪਯ ਭਾਤਰ ਬੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਸਨ, ਉ ਨੇ (ਭਾਨ ) ਾਯ 
ੁਯ ਤ ਭਐ ਭੁਏਤੀ ਸਾਰ ਏਯ ਰ ਸਨ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ੱਰ -ਫਾਤ ਸਭੱਠੀ ਰੱੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਭਾਨ ) ਅਨੇਏਾਂ 
ਯਾਜ-ਬ ਦਾਯਥ ਤ ਵਸਡਆਈਆਂ ਸਭਰ ਈਆਂ ਸਨ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਜੀਬ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦੀ ਸ , ਉ ਨੰੂ (ਭਾਨ ) ਏਈ ਸਏਭ ਦ ਐਾਣ ਏੱੋ 
ਤ ਯਾ-ਯੰ ਸਾਰ ਸ  ਸਨ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ੂਯ ੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਵੱਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਸੀ ਆਚਯਨ ਬਰਾ ਸ , 
ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਬਾ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਸੀ ਧਨਾਢ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਆਣ ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਤ ਸਵਚ ਥਾਂ ਦਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਤੰ ਸਵਚ ਸਯਸਾਂ) ਾਯ ੁਐਾਂ ਦਾ 
ਰਏਾਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।8। 20।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਧੀ ਆਤ ॥ ਆਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆ 
ਹੀ ਤਪਤਰ ਜਾਤ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 290} 

ਦਅਯਥ:- ਯੁਨ—ਸਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯੂ। ਸਨਯੁਨ —ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨਾਂ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਯ। 
ਸਨਯੰਏਾਯ—ਆਏਾਯ-ਯਸਸਤ। ੁੰ ਨ—ੁੰ ਞ, ਸਜਥ ਏੁਝ ਨਾਸ ਸਵ। ੁੰ ਨ ਭਾਧੀ—ਸਟਏਾਉ ਦੀ ਉਸ 
ਅਵਥਾ ਸਜਥ ੁੰ ਞ ਸਵ , ਏਈ ਪੁਯਨਾ ਨਾਸ ਉਠੇ। ਏੀਆ —ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ। ਜਾਸ —ਜਾ, 
ਜ ਸਯਸਾ ਸ, ਮਾਦ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਨਯੰਏਾਯ (ਬਾਵ, ਆਏਾਯ-ਯਸਸਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ) ਸਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯੂ (ਬਾਵ, 



ਜਤ ਯੂ) ਬੀ ਆ ਸ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨਾਂ ੁਣਾਂ ਤੋਂ ਯ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ , ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ 
ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ) ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਸੀ 
ਯਸਚਆ ਸ (ਤ ਜਤ ਦ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਫਠ ਏ) ਆ ਸੀ (ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਜਫ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ ਾ ੁੁੰ ਨ ਤਫ ਕਹ ਤ ਹਤਾ ॥ ਜਫ 
ਧਾਰੀ ਆਨ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ॥ ਤਫ ਫਰ ਤਫਰਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰ ਤਗ ਕਭਾਤਤ ॥ ਜਫ ਇਸ ਕਾ ਫਰਨੁ 
ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥ ਤਫ ਹਰਖ ਸਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ॥ ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ 
ਾਰਫਰਹਭ ॥ ਤਫ ਭਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹਵਤ ਬਰਭ ॥ ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਵਰਤੀਜਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 290-291} 

ਦਅਯਥ:- ਅਏਾਯੁ—ਯੂ, ਸ਼ਏਰ। ਸਦਰਟਤਾ—ਸਦੱਦਾ। ਏਸ ਤ —ਸਏ (ਜੀਵ) ਤੋਂ? ਸਏੁ 
ੰਸ—ਸਏ ਦ ਨਾਰ? ਫਯਨੁ—ਵਯਣ, ਯੰ। ਸਚਸਨੁ—ਸਨਸ਼ਾਨ। ਨ ਜਾਤ—ਨਸੀਂ ੀ ਜਾਦਾ , 
ਨਸੀਂ ੀ ਸਦੱਦਾ। ਸਯਐ —ੈੁਸ਼ੀ।  —ਸਚੰਤਾ। ਸਫਆਤ —ਸ ਏਦਾ ੀ। ਵਯਤੀਜਾ —

ਵਯਤਾਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ (ਜਤ ਦ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜ ) ਏਈ ਸ਼ਏਰ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸਦੱਦੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਾ ਜਾਂ ੁੰ ਨ 
ਸਏ (ਜੀਵ) ਤੋਂ ਸ ਏਦਾ ੀ? 

ਜਦੋਂ (ਰਬੂ ਨੇ) ਆ ਅਪੁਯ ਅਵਥਾ ਵਾਰੀ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਸਈ ੀ (ਬਾਵ ਜਦੋਂ ਆਣ ਆ ਸਵਚ 
ਸੀ ਭਤ ੀ) ਤਦੋਂ (ਸਏ ਨੇ) ਸਏ ਨਾਰ ਵਯ-ਸਵਯਧ ਏਭਾਉਣਾ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਇ (ਜਤ) ਦਾ ਏਈ ਯੰ-ਯੂ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਸਦੱਦਾ , ਤਦੋਂ ਦੱ ੈੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਚੰਤਾ ਸਏ ਨੰੂ 
ਸ ਏਦ ਨ? 

ਜਦੋਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਏਵਰ ਆ ਸੀ ਆ ੀ , ਤਦੋਂ ਭਸ ਸਏਥ ਸ ਏਦਾ ੀ , ਤ ਬਯਭ-ਬੁਰਐ 
ਸਏ ਨੰੂ ਸ ਏਦ ਨ? 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜਤ ਯੂ) ਅਾਣੀ ਐਡ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਫਣਾਈ ਸ , (ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇ ਐਡ ਦਾ ) 

ਫਨਾਉਣ ਵਾਰਾ ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਸ।1।  

ਜਫ ਹਵਤ ਰਬ ਕਵਲ ਧਨੀ ॥ ਤਫ ਫੁੰ ਧ ਭੁਕਤਤ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ ਜਫ ਕਤਹ ਹਤਰ 
ਅਗਭ ਅਾਰ ॥ ਤਫ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ ਜਫ ਤਨਰਗੁਨ ਰਬ ਸਹਜ 



ਸੁਬਾਇ ॥ ਤਫ ਤਸਵ ਸਕਤਤ ਕਹਹੁ ਤਕਤੁ ਠਾਇ ॥ ਜਫ ਆਤਹ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਰ ॥ 
ਤਫ ਕਵਨ ਤਨਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰ ॥ ਆਨ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ 
ਅਗਭ ਅਾਰ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 291} 

ਦਅਯਥ:- ਧਨੀ—ਭਾਰਏ। ਫੰਧ —(ਭਾਇਆ ਦ ) ਫੰਧਨ। ਭੁਏਸਤ —ਭਾਇਆ ਤੋਂ ੈਰਾੀ। 
ਨੀ—ਭਝੀ। ਅਭ—ਸਜ ਤਏ ਸੰੁਚ ਨ ਸ ਏ। ਅਾਯ —ਫਅੰਤ। ਅਉਤਾਯ—ਜਨਭ 
ਰਣ ਵਾਰ , ਉਤਯਨ ਵਾਰ। ਸਵ —ਜੀਵਾਤਭਾ। ਏਸਤ —ਭਾਇਆ। ਸਏਤੁ ਠਾਇ —ਸਏਥ? 
ਚਸਰਤ—ਤਭਾਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਸਯੌ (ਆ ਸੀ ) ੀ, ਤਦੋਂ ਦੱ , ਸਏ ਨੰੂ ਫੰਧਨਾਂ ਸਵਚ ਪਸਆ 
ਸਇਆ, ਤ ਸਏ ਨੰੂ ਭੁਏਸਤ ਭਝੀ? 

ਜਦੋਂ ਅਭ ਤ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਦੱ , ਨਯਏਾਂ ਤ ੁਯਾਂ ਸਵਚ ਆਉਣ ਵਾਰ 
ਏਸੋ ਜੀਵ ਨ? 

ਜਦੋਂ ੁਤ ਸੀ ਰਬੂ ਸਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯ ੀ , (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਉ ਨੇ ਭਾਇਆ ਯਚੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ) 
ਤਦੋਂ ਦੱ, ਸਏਥ ਨ ਜੀਵ ਤ ਸਏਥ ੀ ਭਾਇਆ? 

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣੀ ਜਸਤ ਜਾਈ ਫਠਾ ੀ , ਤਦੋਂ ਏਣ ਸਨਡਯ ੀ ਤ ਏਣ ਸਏ ਤੋਂ ਡਯਦ 
ਨ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਭ ਤ ਫਅੰਤ ਸ; ਆਣ ਤਭਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।2।  

ਅਤਫਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਨ ਆਸਨ ॥ ਤਹ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਫਨਾਸਨ ॥ ਜਫ ੂਰਨ 
ਕਰਤਾ ਰਬੁ ਸਇ ॥ ਤਫ ਜਭ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹਇ ॥ ਜਫ ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਰ ਰਬ 
ਕਾ ॥ ਤਫ ਤਚਤਰ ਗੁਤ ਤਕਸੁ ੂਛਤ ਲਖਾ ॥ ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਅਗਚਰ ਅਗਾਧ ॥ ਤਫ 
ਕਉਨ ਛੁਟ ਕਉਨ ਫੁੰ ਧਨ ਫਾਧ ॥ ਆਨ ਆ ਆ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਰੂ 
ਆ ਹੀ ਉਰਜਾ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 291} 

ਦਅਯਥ:- ਆਨ—ਤੈਤ, ਯੂ। ਤਸ —ਥ। ਤਰਾ —ਡਯ। ਜਭ —{Skt. Xm}—ਭਤ। 
ਅਸਫਤ—{Skt.AÒX#q}—ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ। ਅਚਯ —ਸਜ ਤਏ ਯੀਯਏ ਇੰਸਦਰਆਂ ਦੀ 
ਸੰੁਚ ਨਾਸ ਸਵ। ਸਚਤਰ ੁਤ—ਜੀਵਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ੁੱ ਛਣ ਵਾਰ। ਅਾਧ—ਅਥਾਸ। 



ਅਚਯਜਾ—ਸਯਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਉਯਜਾ—ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆਣੀ ਭਜ ਸਵਚ ਆਣ ਸੀ ਯੂ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਫਠਾ ੀ , ਤਦੋਂ 
ਦੱ, ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਤ ਭਤ ਸਏਥ ਨ? 

ਜਦੋਂ ਏਯਤਾਯ ੂਯਨ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ, ਤਦੋਂ ਦੱ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਸਏ ਨੰੂ ਸ ਏਦਾ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਤ ਅਚਯ ਰਬੂ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ ਤਦੋਂ ਸਚਤਰ ੁਤ ਸਏ ਨੰੂ ਰਐਾ ੁੱ ਛ ਏਦ 
ਨ? 

ਜਦੋਂ ਭਾਰਏ ਭਾਇਆ -ਯਸਸਤ ਅਥਾਸ ਅਚਯ ਆ ਸੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਏਣ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ 
ਭੁਏਤ ਨ ਤ ਏਣ ਫੰਧਨਾਂ ਸਵਚ ਫੱਝ ਸ ਸਨ? 

ਉਸ ਅਚਯਜ-ਯੂ ਰਬੂ ਆਣ ਵਯਾ ਆ ਸੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! ਆਣਾ ਆਏਾਯ ਉ ਨੇ ਆ 
ਸੀ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ।3।  

ਜਹ ਤਨਰਭਲ ੁਰਖੁ ੁਰਖ ਤਤ ਹਤਾ ॥ ਤਹ ਤਫਨੁ ਭਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧਤਾ ॥ ਜਹ 
ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਤਨਰਫਾਨ ॥ ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਭਾਨ ਕਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥ ਜਹ ਸਰੂ 
ਕਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ ਤਹ ਛਲ ਤਛਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ ਜਹ ਜਤਤ ਸਰੂੀ ਜਤਤ ਸੁੰ ਤਗ ਸਭਾਵ 
॥ ਤਹ ਤਕਸਤਹ ਬੂਖ ਕਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ 
ਨਾਤਹ ਸੁਭਾਰੁ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 291} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਐੁ—ਆਏਾਰ ੁਯਐ। ੁਯਐਸਤ —ੁਯਐਾਂ ਦਾ ਤੀ , ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ। 
ਸਨਯਫਾਨ—ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਸਸਤ। ਜਦੀ—ਜਤ ਦਾ (ਈਸ਼) ਭਾਰਏ। ਛਰ—ਧਐਾ। ਸਛਦਰ—ਫ। 
ਏੀ—ਸਏ ਨੰੂ? ਸਤਰਤਾਵ—ਯੱਜਦਾ ਸ। ੁਭਾਯੁ—ਅੰਦਾਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸਨਯਭਰ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ ਥ ਉਸ ਭਰ -

ਯਸਸਤ ੀ, ਤਾਂ ਦੱ, ਉ ਨੇ ਏਸੋੀ ਭਰ ਧਣੀ ੀ? 

ਸਜਥ ਭਾਇਆ-ਯਸਸਤ, ਆਏਾਯ-ਯਸਸਤ ਤ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਸਸਤ ਰਬੂ ਸੀ ੀ, ਉਥ ਭਾਣ ਅਸੰਏਾਯ ਸਏ 
ਨੰੂ ਸਣਾ ੀ? 

ਸਜਥ ਏਵਰ ਜਤ ਦ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸਤੀ ੀ , ਥ ਦੱ , ਛਰ ਤ ਫ ਸਏ ਨੰੂ ਰੱ 



ਏਦ ਨ? 

ਜਦੋਂ ਜਸਤ-ਯੂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਸੀ ਜਸਤ ਸਵਚ ਰੀਨ ੀ, ਤਦੋਂ ਸਏ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੱ ਐ ਸ ਏਦੀ 
ੀ ਤ ਏਣ ਯੱਸਜਆ ਸਇਆ ੀ? 

ਏਯਤਾਯ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਏਯਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ । ਸ ਨਾਨਏ! ਏਯਤਾਯ 
ਦਾ ਅੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ।4।  

ਜਫ ਅਨੀ ਸਬਾ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਫਨਾਈ ॥ ਤਫ ਕਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ਸੁਤ ਬਾਈ ॥ ਜਹ 
ਸਰਫ ਕਲਾ ਆਤਹ ਰਫੀਨ ॥ ਤਹ ਫਦ ਕਤਫ ਕਹਾ ਕਊ ਚੀਨ ॥ ਜਫ ਆਨ ਆੁ 
ਆਤ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥ ਤਉ ਸਗਨ ਅਸਗਨ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰ ॥ ਜਹ ਆਨ ਊਚ ਆਨ 
ਆਤ ਨੇਰਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀ ਚਰਾ ॥ ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਰਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 
ਨਾਨਕ ਅਨੀ ਗਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆਤ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 291} 

ਦਅਯਥ:- ੁਤ—ੁਤਰ। ਬਾਈ —ਬਯਾ। ਏਰਾ—ਤਾਏਤ। ਯਫੀਨ —ਸਆਣਾ। ਚੀਨ੍ਸ —

ਜਾਣਦਾ, ਛਾਣਦਾ। ਆਨ ਆੁ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਉਸਯਧਾਯ —ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾਉਂਦਾ ਸ। 
ਠਾਏੁਯੁ—ਭਾਰਏ। ਚਯਾ—ਵਏ। ਏਸਾ ਫੀਚਾਯ—ਸਏਥ ਏਈ ਸਵਚਾਯਦਾ ਸ? ਸਫਭਨ ਸਫਭ—

ਅਚਯਜ ਤੋਂ ਅਚਯਜ।  

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨੇ ਆਣੀ ਬਾ ਆਣ ਸੀ ਨਾਰ ਫਣਾਈ ੀ (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਏਈ ਸਯ ਉ ਦੀ ਬਾ 
ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ੀ) ਤਦੋਂ ਏਣ ਭਾਂ, ਸਉ, ਸਭਤਰ, ੁਤਰ ਜਾਂ ਬਯਾ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ ਾਯੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਸਵਚ ਸਆਣਾ ੀ , ਤਦੋਂ ਸਏਥ ਏਈ ਵਦ (ਸਸੰਦੂ 
ਧਯਭ ੁਤਏ) ਤ ਏਤਫਾਂ (ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਦ ਧਯਭ ੁਤਏ) ਸਵਚਾਯਦਾ ੀ? 

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਆਣ ਆ ਸਵਚ ਸਟਏਾਈ ਫਠਾ ੀ , ਤਦੋਂ ਚੰ ਭੰਦ ਨ 
ਏਣ ਚਦਾ ੀ? ਦੱ ਭਾਰਏ ਏਣ ੀ ਤ ਵਏ ਏਣ ੀ? 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਅੱ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ —ਸ ਰਬੂ!) ਤੂੰ  ਆਣੀ ਸਤ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ , 
ਜੀਵ ਤਯੀ ਸਤ ਬਾਰਦ ਸਯਾਨ ਤ ਅਚਯਜ ਸ ਯਸ ਸਨ।5।  

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛਦ ਅਬਦ ਸਭਾਇਆ ॥ ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥ ਆਸ ਕਉ 
ਆਤਹ ਆਦਸੁ ॥ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਰਵਸੁ ॥ ਜਹ ਕਤਹ ਕ ਕ ਬਗਵੁੰ ਤਾ ॥ ਤਹ 



ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰ ਤੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗ ਤਚੁੰ ਤਾ ॥ ਜਹ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਤੀਆਰਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥ 
ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ ਫਹੁ ਫਅੁੰ ਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ  ॥ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਹੂਚਾ 
॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 291} 

ਦਅਯਥ:- ਅਛਰ—ਜ ਛਸਰਆ ਨਾਸ ਜਾ ਏ, ਸਜ ਨੰੂ ਧਐਾ ਨਾਸ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਏ। ਅਛਦ—ਜ 
ਛਸਦਆ ਨਾਸ ਜਾਸ ਏ , ਨਾ-ਯਸਸਤ। ਅਬਦ—ਸਜ ਦਾ ਬਤ ਨ ਾਇਆ ਜਾ ਏ। ਊਸਾ —

ਥ। ਸਏਸਸ —ਸਏ ਨੰੂ ? ਆ ਏਉ —ਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਆਸਸ —ਆ ਸੀ। ਆਦੁ —

ਨਭਏਾਯ, ਰਣਾਭ। ਯਵੁ —ਦੈਰ, ਰਬਾਵ। ਅਸਚੰਤੁ —ਫ-ਸੌਏਯ। ਆਨ ਆੁ —ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ। ਤੀਆਯਾ—ਸਤਆਉਣ ਵਾਰਾ। ਸੂਚਾ—ਸੰੁਸਚਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅਛੱਰ ਅਸਫਨਾੀ ਤ ਅਬਦ ਰਬੂ (ਆਣ ਆ ਸਵਚ ) ਸਟਸਏਆ 
ਸਇਆ ਸ, ਥ ਸਏ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਸ ਏਦੀ ਸ? 

(ਤਦੋਂ) ਰਬੂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਨਭਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ , (ਭਾਇਆ ਦ) ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਦਾ (ਉ 
ਉਤ) ਅਯ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।  

ਜਦੋਂ ਬਵਾਨ ਏਵਰ ਇਏ ਆ ਸੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਏਣ ਫ-ਸੌਏਯ ੀ ਤ ਸਏ ਨੰੂ ਏਈ ਸਚੰਤਾ ਰੱਦੀ 
ੀ।  

ਜਦੋਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਸਤਆਉਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਏਣ ਫਰਦਾ ੀ , ਤ ਏਣ ੁਣਨ 
ਵਾਰਾ ੀ? 

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਫੋਾ ਫਅੰਤ ਸ , ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ , ਆਣ ਆ ਤਏ ਆ ਸੀ ਅੱੋਨ ਵਾਰਾ 
ਸ।6।  

ਜਹ ਆਤ ਰਤਚ ਰੁੰ ਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ ਾੁ ੁੁੰ ਨੁ ਤਹ 
ਬਈ ਕਹਾਵਤ ॥ ਕਊ ਨਰਕ ਕਊ ਸੁਰਗ ਫੁੰ ਛਾਵਤ ॥ ਆਲ ਜਾਲ ਭਾਇਆ ਜੁੰ ਜਾਲ ॥ ਹਉਭ 
ਭਹ ਬਰਭ ਬ ਬਾਰ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਖ੍੍ਾਨ ॥ 
ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਕਤਰ ਦਖ ॥ ਖਲੁ ਸੁੰ ਕਚ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਚੁ—{Skt. pRpzc} ਸਦਰਸ਼ਟਭਾਨ ੰਾਯ। ਸਫਥਾਯੁ—ਾਯਾ। ਏਸਾਵਤ—

ੱਰ। ਫੰਛਾਵਤ —ਚਾਸੁਣ ਵਾਰਾ। ਆਰ ਜਾਰ —ਯਾਂ ਦਾ ਫੰਧਨ। ਭਾਨ —ਆਦਯ। ਅਭਾਨ —



ਸਨਯਾਦਯੀ। ਏੀ ਫਐ੍੍ਾਨ—ਦੱ । ੰਏਚ—ਇਏੱਠਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਭਟਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਜਤ ਦੀ ਐਡ ਯਚ ਸਦੱਤੀ , ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਣਾਂ ਦਾ ਸਐਰਾਯਾ 
ਐਰਯ ਸਦੱਤਾ; 

ਤਦੋਂ ਇਸ ੱਰ ਚੱਰ ਈ ਸਏ ਇਸ ਾ ਸ ਇਸ ੰੁਨ ਸ , ਤਦੋਂ ਏਈ ਜੀਵ ਨਯਏਾਂ ਦਾ ਬਾੀ ਤ 
ਏਈ ੁਯਾਂ ਦਾ ਚਾਸਵਾਨ ਫਸਣਆ; 

ਯਾਂ ਦ ਧੰਧ, ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨ, ਅਸੰਏਾਯ, ਭਸ, ਬੁਰਐ, ਡਯ, ਦੁੱ ਐ, ੁਐ, ਆਦਯ ਸਨਯਾਦਯੀ—
ਇਸ ਸਜਸੀਆਂ ਏਈ ਸਏਭ ਦੀਆਂ ੱਰਾਂ ਚੱਰ ਈਆਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆਣਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਏਯ ਏ ਆ ਵਐ ਸਯਸਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਇ ਐਡ ਨੰੂ ਭਟਦਾ ਸ ਤਾਂ 
ਇਏ ਆ ਸੀ ਆ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਜਹ ਅਤਫਗਤੁ ਬਗਤੁ ਤਹ ਆਤ ॥ ਜਹ ਸਰ ਾਸਾਰੁ ਸੁੰ ਤ ਰਤਾਤ ॥ ਦੁਹੂ ਾਖ ਕਾ 
ਆਤਹ ਧਨੀ ॥ ਉਨ ਕੀ ਸਬਾ ਉਨਹੂ ਫਨੀ ॥ ਆਤਹ ਕਉਤਕ ਕਰ ਅਨਦ ਚਜ ॥ ਆਤਹ 
ਰਸ ਬਗਨ ਤਨਰਜਗ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਇ ਲਾਵ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਖਲ 
ਤਖਲਾਵ ॥ ਫਸੁਭਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤਲ  ॥ ਤਜਉ ਫੁਲਾਵਹੁ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਫਲ  
॥੮॥੨੧॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਅਸਫਤੁ—{Skt. AÒX#q} ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ। ੰਤ ਯਤਾਸ —ੰਤਾਂ ਦ ਯਤਾ 
ਵਾਤ, ੰਤਾਂ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਵਧਾਉਣ ਰਈ। ਧਨੀ—ਭਾਰਏ। ਦੁਸੂ ਾਐ ਏਾ—(ੰਤਾਂ ਦਾ ਯਤਾ ਤ 
ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ ਯੂ ) ਦਸਾਂ ਾਸਆਂ ਦਾ। ਫਨੀ —ਪਫਦੀ ਸ। ਸਨਯਜ —ਸਨਯਰ। ਆਨ 
ਨਾਇ—ਆਣ ਨਾਭ ਸਵਚ। ਐਰ—ਭਾਇਆ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਸਵਚ। ਫੁਭਾਯ—ਸ ਫਅੰਤ! 

ਅਯਥ:- ਸਜਥ ਅਸਦਰਸ਼ਟ ਰਬੂ ਸ ਥ ਉ ਦਾ ਬਤ ਸ , ਸਜਥ ਬਤ ਸ ਥ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸ। 
ਸਯ ਥਾਂ ੰਤਾਂ ਦੀ ਭਸਸਭਾ ਵਾਤ ਰਬੂ ਜਤ ਦਾ ਸਐਰਾਯਾ ਸਐਰਾਯ ਸਯਸਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਜੀ ਆਣੀ ਬਾ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦ ਸਨ , (ੰਤਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ —ਇਨਹ ਾਂ) 
ਦਸਾਂ ੱਐਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਆ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਐਡਾਂ ਐਡ ਸਯਸਾ ਸ ਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਤਭਾਸ਼ ਏਯ ਸਯਸਾ ਸ , ਆ ਸੀ ਯਾਂ ਨੰੂ 
ਬਣ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਸਨਯਰ ਸ।  



ਜ ਉ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੋਦਾ ਸ , ਤ ਸਜ ਨੰੂ ਚਾਸੰੁਦਾ ਸ ਭਾਇਆ 
ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਸਐਡਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ (ਇਉਂ ਅਯਦਾ ਏਯ ਤ ਆਐ ) ਸ ਫਅੰਤ ! ਸ ਅਥਾਸ ! ਸ ਅਣਤ ! ਸ ਅਡਰ ਰਬੂ ! 
ਸਜਵੇਂ ਤੂੰ  ਫੁਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਸਤਵੇਂ ਤਯ ਦਾ ਫਰਦ ਸਨ।8। 21।  

ਨ ਟ:- ਇ ਅਸ਼ਟਦੀ ਸਵਚ ਇ ਸੈਆਰ ਦਾ ਐੰਡਨ ਏੀਤਾ ਸ ਸਏ ਜਤ ਦੀ ਯਚਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦ 
ਏਯਭਾਂ ਏਯਏ ਸਈ। ੁਯ-ਆਸ਼ ਅਨੁਾਯ ਸਯੌ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਅਨਾਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਅਜ ਜਤ ਸ 
ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ , ਏਵਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੀ ੀ , ਤਦੋਂ ਨਾਸ ਏਈ ਜੀਵ ਨ , ਨਾਸ ਸੀ ਭਾਇਆ ੀ। 
ਤਦੋਂ ਏਯਭਾਂ ਦਾ ਬੀ ਅਬਾਵ ੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆ ਸੀ ਇਸ ਐਡ ਯਚੀ। ਏਯਭਾਂ ਦਾ , ਨਯਏ 
ੁਯ ਦਾ, ਾ ੰੁਨ ਦਾ ਸਰਸਰਾ ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਤ ਸੋਂਦ ਸਵਚ ਆ ਸੀ ਸਆ।  

ਸਲਕੁ ॥ ਜੀਅ ਜੁੰ ਤ ਕ ਠਾਕੁਰਾ ਆ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕ ਸਤਰਆ ਦੂਜਾ ਕਹ 
ਤਦਰਸਟਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯਤਣਸਾਯ—ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ। ਸਯਆ —ਬ ਥਾਈ ਂਸਾਯ ਸੈਂ। ਏਸੁ —ਸਏਥ? 
ਸਦਰਟਾਯ—ਵਐਣ ਸਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਜੀਆਂ ਜੰਤਾਂ ਦ ਾਰਣ ਵਾਰ ਰਬੂ ! ਤੂੰ  ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਈ ਂਵਯਤ ਸਯਸਾ ਸੈਂ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ , (ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਏਈ ) ਦੂਜਾ ਸਏਥ ਵਐਣ ਸਵਚ 
ਆਇਆ ਸ?।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਆਤ ਕਥ ਆਤ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ ਆਤਹ ਕੁ ਆਤ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ ਜਾ ਤਤਸੁ 
ਬਾਵ ਤਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾ ॥ ਆਨੈ ਬਾਣ ਲ ਸਭਾ ॥ ਤੁਭ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ 
ਆਨ ਸੂਤਤ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਰਇ ॥ ਜਾ ਕਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸਈ ਜਨੁ 
ਾ ॥ ਸ ਸਭਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜਤਾ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਏਥ—ਫਰਦਾ ਸ। ੁਨਨੈਸਾਯੁ —ੁਣਨ ਵਾਰਾ। ਆਸਸ —ਆ ਸੀ। ਸਫਥਾਯੁ —

ਸਐਰਾਯਾ, ਾਯਾ। ਉਾ —ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਰ ਭਾ —ਭਟ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸਬੰਨ —ਵੱਐਯਾ। 
ੂਸਤ—ਧਾ ਸਵਚ। ਫੁਝਾ —ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭਦਯੀ —ਬ ਨੰੂ ਇਏ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏਣ 
ਵਾਰਾ। ਜਤਾ—ਸਜੱਤਣ ਵਾਰਾ। ਤਤ—ਅਰੀਅਤ। ਫਤਾ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ।  



ਅਯਥ:- (ਬ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ) ਰਬੂ ਆ ਫਰ ਸਯਸਾ ਸ ਆ ਸੀ ੁਣਨ ਵਾਰਾ ਸ , ਆ ਸੀ ਇੱਏ ਸ 
(ਸਰਸ਼ਟੀ ਯਚਣ ਤੋਂ ਸਸਰਾਂ), ਤ ਆ ਸੀ (ਜਤ ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਚ) ਭਟ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ !) ਤਥੋਂ ਵੱਐਯਾ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ , ਤੂੰ  (ਆਣ ਸੁਏਭ-ਯੂ) ਧਾ ਸਵਚ ਾਯ ਜਤ ਨੰੂ ਰ 
ਯੱਸਐਆ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਜੀ ਆ ੂਝ ਫੈਸ਼ਦ ਸਨ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ -ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ 
ਨਾਭ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬ ਵਰ ਇਏ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਸ , ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਭਸਯਭ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ 
ਨਾਨਏ! ਉਸ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਸਜੱਤਣ ਵਾਰਾ ਸ।1।  

ਜੀਅ ਜੁੰ ਤਰ ਸਬ ਤਾ ਕ ਹਾਥ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥੁ ॥ ਤਜਸੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਕਇ ਨ 
ਭਾਰ ॥ ਸ ਭੂਆ ਤਜਸੁ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਰ ॥ ਤਤਸੁ ਤਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ ਸਬ ਤਸਤਰ ਕੁ 
ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਰਾਇ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਤ ਜਾ ਕ ਸਬ ਹਾਤਥ ॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥ 
ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੁੰ ਤ ਅਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਫਤਲਹਾਰ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾਥ—ਵੱ ਸਵਚ। ਏ —ਦਾ। ਨਾਥੁ —ਭਾਰਏ। ਭਨਸੁ —ਭਨ ਤੋਂ। ਸਫਾਯ —ਬੁਰਾ 
ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤਸਜ—ਛੱਡ ਏ। ਅਵਯ ਏਸਾ—ਸਯ ਸਏਥ? ਏ—ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਬ ਸਸਯ—ਾਸਯਆਂ ਦ 
ਸਯ ਉਤ। ਸਨਯੰਜਨ ਯਾਇ—ਉਸ ਯਾਜਾ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉ ਰਬੂ ਦ ਵੱ ਸਵਚ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਨਾਂ ਤ ਦਇਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਤ, 
ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਭਾਸਰਏ ਸ।  

ਸਜ ਜੀਵ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਭਾਯ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਭਇਆ ਸਇਆ (ਤਾਂ) ਉਸ 
ਜੀਵ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਸਯ ਸਏਥ ਏਈ ਜਾ ? ਬ ਜੀਵਾਂ ਦ ਸਯ ਤ ਇਏ ਆ ਸੀ ਰਬੂ ਸ ਜ 
ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ।  

ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਬ ਥਾਈ ਂਅੰ -ੰ ਜਾਣਸੁ , ਸਜ ਦ ਵੱ ਸਵਚ ਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਸੰਦੀ ਦਾ ਬਤ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਆਐ, ਰਬੂ ਦ ) ਵਏ ਉ ਤੋਂ ਦਏ ਸਨ ਜ ੁਣਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ , ਫਅੰਤ ਸ ਤ 



ਅਾਯ ਸ।2।  

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਹ ਦਇਆਲ ॥ ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ ਅਨੇ ਕਰਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ 
॥ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ਰਤਹ ਤਫਆਤ ॥ ਰਤਤਾਲ  ਜੀਅਨ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ ਜ ਜ ਰਤਚ ਸੁ ਤਤਸਤਹ 
ਤਧਆਤਤ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ ਬਗਤਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਭਨ 
ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਫਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਭਾਤਨਆ ॥ ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ੂਸਯ ਯਸ —ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਸਨ। ਅੰਤਯਜਾਭੀ —ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। 
ਜੀਅਨ—ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ। ਫਸੁ ਬਾਸਤ—ਏਈ ਤਯੀਸਏਆਂ ਨਾਰ। ਸਫਵਾ—ੁਮਏੀਨ,ਸ਼ਯਧਾ।  

ਅਯਥ:- ਦਇਆ ਦ ਯ ਰਬੂ ਜੀ ਬ ਥਾਈ ਂਬਯੂਯ ਸਨ, ਤ ਬ ਜੀਵਾਂ ਤ ਭਸਯ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਰਬੂ ਆਣ ਐਰ ਆ ਜਾਣਦਾ ਸ, ਬ ਦ ਸਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਬ ਥਾਈ ਂਭਜੂਦ ਸ।  

ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਤਯੀਏੀਆਂ ਨਾਰ ਾਰਦਾ ਸ , ਜ ਜ ਜੀਵ ਉ ਨੇ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ , ਉਸ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਯਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਉਤ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਨਾਰ ਜੋ ਰੈਂਦਾ ਸ , (ਸਜਨਹ ਾਂ ਤ ਤੁੱ ਠਦਾ ਸ) ਉਸ ਉ ਦ ੁਣ ਾ ਏ 
ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਭਨ ਸਵਚ ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ ਰਬੂ ਨੰੂ (ੱਚਭੁਚ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ) ਭੰਨ ਸਰਆ 
ਸ, ਉ ਨੇ ਉ ਇੱਏ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਸੀ ਛਾਸਣਆ ਸ।3।  

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਫਰਥੀ ਜਾਇ ॥ ਸਵਕ ਕਉ ਸਵਾ ਫਤਨ 
ਆਈ ॥ ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥ ਇਸ ਤ ਊਤਰ ਨਹੀ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕ ਭਤਨ 
ਫਤਸਆ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਫੁੰ ਧਨ ਤਤਰ ਬ ਤਨਰਵਰ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕ ਰ  ॥ ਇਹ 
ਲਕ ਸੁਖੀ ਰਲਕ ਸੁਹਲ  ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਬ ਆਤਹ ਭਲ  ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 292} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਇ—ਨਾਭ ਸਵਚ। ਫੂਸਝ —ਭਝ ਏ। ਯਭ ਦੁ —ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ। ਇ ਤ 
ਊਸਯ—ਇ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ , ਇ ਤੋਂ ਚੰੀ। ਜਾ ਏ ਭਸਨ —ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਆਸਸ —ਆ 
ਸੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜ) ਵਏ ਇਏ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਵਚ ਸਟਸਏਆ ਸਇਆ ਸ , ਉ ਦੀ ਆ ਏਦ ੈਾਰੀ 
ਨਸੀਂ ਜਾਂਦੀ।  



ਵਏ ਨੰੂ ਇਸ ਪੱਫਦਾ ਸ ਸਏ ਬ ਦੀ ਵਾ ਏਯ। ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਭਝ ਏ ਉ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ 
ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵੱਦਾ ਸ , ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਇ (ਨਾਭ ਸਭਯਨ ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਯ 
ਏਈ ਸਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ੁੱ ਝਦਾ; 

(ਭਾਇਆ ਦ) ਫੰਧਨ ਤੋ ਏ ਉਸ ਸਨਯਵਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਤ ਸਯ ਵਰ ਸਤੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ੂਜਦ 
ਸਨ; 

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਇ ਜਨਭ ਸਵਚ ੁਐੀ ਸਨ , ਤ ਯਰਏ ਸਵਚ ਬੀ ਐ ਸੰੁਦ ਸਨ (ਸਏਉਂਸਏ) ਸ 
ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨੇ ਆ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ ਨਾਰ) ਸਭਰਾ ਸਰਆ ਸ।4।  

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰ ਦ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਰਬ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਰਹੁ 
ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਦੁਲਬ ਦਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ਰਾਨ 
ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ ਤਭਟ ਅਤਗਆਨੁ ਤਫਨਸ ਅੁੰ ਧਰਾ 
॥ ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵਹੁ ॥ ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਵਹੁ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 293} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨੰਦ—ੈੁਸ਼ੀਆਂ। ਰਬ ੁਨ—ਰਬੂ ਦ ੁਣ। ਯਭਾਨੰਦ—ਬ ਤੋਂ ਉਚੀ ੈੁਸ਼ੀ ਵਾਰਾ। 
ਉਧਾਯੁ—ਫਚਾਉ। ੁਆਉ—ਵੀਰਾ। ਤਯਨ—ਫਚਾਉਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਯਭ ੈੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਏਯ , ਤੰ ਸਵਚ ਸਭਰ ਏ ਇਸ 
(ਆਤਭਏ) ਅਨੰਦ ਭਾਣਸੁ।  

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਬਤ ਨੰੂ ਸਵਚਾਯਸੁ ਤ ਇ (ਭਨੱੁਐਾ-) ਯੀਯ ਦਾ ਫਚਾਉ ਏਯ ਜ ਫੋੀ ਭੁਸ਼ਸਏਰ 
ਨਾਰ ਸਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ ਾਉ ਜ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰ ਫਚਨ ਸਨ , ਸੰਦੀ ਨੰੂ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ) 
ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਇਸੀ ਵੀਰਾ ਸ।  

ਅੱਠੇ ਸਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਅੰ -ੰ ਵਐਸੁ (ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਅਸਆਨਤਾ ਸਭਟ ਜਾੀ ਤ 
(ਭਾਇਆ ਵਾਰਾ) ਸਨੇਯਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! (ਸਤੁਯੂ ਦਾ ) ਉਦਸ਼ ੁਣ ਏ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਉ (ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਭਨ-ਭੰੀਆਂ 
ਭੁਯਾਦਾਂ ਸਭਰਣੀਆਂ।5।  



ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਦੁਇ ਲਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ੂਰੀ 
ਦੀਤਖਆ ॥ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਤਤਸੁ ਸਾਚੁ ਰੀਤਖਆ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥ ਸਚੁ ਵਾਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਾਰੀ ॥ ਦਰਗਹ ਤਨਫਹ ਖ 
ਤੁਭਾਰੀ ॥ ਕਾ ਟਕ ਰਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
293} 

ਦਅਯਥ:- ਸਰਤੁ—{Skt.A>} ਇਸ ਰਏ। ਰਤੁ —{Skt.pr>} ਯਰਏ। ਉਸਯ ਧਾਸਯ —

ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾ। ਦੀਸਐਆ —ਸੱਸਐਆ। ਸਜੁ ਭਸਨ—ਸਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਸਤੁ —
ਉ ਨੰੂ। ਯੀਸਐਆ —ਯਐ, ਭਝ। ਵਾਾਯੀ—ਸ ਵਣਜਾਯ ਜੀਵ ! ਸਨਫਸ—ਸਯ ਚੋਹ ਜਾ। 
ਐ—ਦਾ। ਫਸੁਸਯ—ਪਯ, ਭੁੋ। ਾਚ—ੁਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ—ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅੰਦਯ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਏਾ , (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਦਵੇਂ ੁਧਾਯ 
ਰਵ।  

ੂਯ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ਬੀ ੂਯਨ (ਬਾਵ, ਭੁਏੰਭਰ) ਸੰੁਦੀ ਸ, ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਇਸ 
ਸੱਸਐਆ) ਵੱਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਭਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਰਵ ਜੋ ਏ ਨਾਭ ਜਸੁ , ਦੁਐ ਦਯਦ ਅਤ ਭਨ ਤੋਂ ਡਯ ਦੂਯ ਸ 
ਜਾਾ; 

ਸ ਵਣਜਾਯ ਜੀਵ ! ੱਚਾ ਵਣਜ ਏਯਸੁ , (ਨਾਭ ਯੂ ੱਚ ਵਣਜ ਨਾਰ ) ਤੁਸਾਡਾ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ 
ਦਯਾਸ ਸਵਚ ਭੁੱ ਰ ਾਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ ! ਭਨ ਸਵਚ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਆਯਾ ਯੱਐ , ਭੁੋ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ੋ ਨਸੀਂ 
ਸਵਾ।6।  

ਤਤਸ ਤ ਦੂਤਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ ਉਫਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥ ਤਨਰਬਉ ਜ ਸਗਲ ਬਉ 
ਤਭਟ ॥ ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛੁਟ ॥ ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ ਨਾਭੁ ਜਤ ਭਤਨ 
ਹਵਤ ਸੂਖ ॥ ਤਚੁੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਹੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਇ ਨ ਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ ਤਸਰ 
ਊਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਕਾਰਜ ੂਰਾ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 293} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ ਤ —ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ। ਏਸਾ —ਸਏਥ? ਉਫਯ—ਫਚਦਾ ਸ। ਨ ਸੁਚਨਸਾਯੁ —



ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। ਠਾਢਾ—ਐਰਤਾ। ੂਯਾ—ੂਯਭਾ। ਤਾ ਏ—ਉ ਦ ਅੰਦਯ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਯ ਸਏੱਥ ਏਈ ਜੀਵ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ? ਜੀਵ ਫਚਦਾ ਸੀ ਯੱਐਣਸਾਯ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਸਭਯ ਏ ਸ।  

ਜ ਭੁਨੱਐ ਸਨਯਬਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਜਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਡਯ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ , (ਸਏਉਂਸਏ) 

ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਫੰਦਾ (ਡਯ ਤੋਂ) ੈਰਾੀ ਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਫੰਦ ਨੰੂ ਰਬੂ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਦੁੱ ਐ ਨਸੀਂ ੋਂਸਦਾ , ਨਾਭ ਜਸਆਂ ਭਨ ਸਵਚ ੁਐ ਦਾ 
ਸੰੁਦਾ ਸ; 

(ਨਾਭ ਸਭਸਯਆਂ ) ਸਚੰਤਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਅਸੰਏਾਯ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏਈ 
ਫਯਾਫਯੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਫੰਦ ਦ ਸਯ ਉਤ ੂਯਭਾ ਸਤੁਯੂ (ਯਾਐਾ) ਐਰਤਾ ਸਇਆ ਸ , ਉ ਦ ਾਯ 
ਏੰਭ ਯਾ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ।7।  

ਭਤਤ ੂਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ॥ ਦਰਸਨੁ ਖਤ ਉਧਰਤ ਤਸਰਸਤਟ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਜਾ 
ਕ ਅਨੂ ॥ ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੁੰ ਦਰ ਹਤਰ ਰੂ ॥ ਧੁੰ ਨੁ ਸਵਾ ਸਵਕੁ ਰਵਾਨੁ ॥ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ 
ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਹਾਲੁ ॥ ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ 
ਅਭਰ ਬ ਅਭਰਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮ ॥੨੨॥ {ੁੰ ਨਾ 
293} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾ ਏੀ ਸਦਰਸਟ —ਸਜ ਦੀ ਨਯ ਸਵਚ। ਦਯਨੁ ਐਤ —ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏ। 
ਅਨੂ—ਰਾ-ਾਨੀ, ਫ-ਸਭਾਰ, ਅੱਤ ਸਣ। ਪਰ ਦਯਨੁ —ਸਜ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਭੁਯਾਦਾਂ 
ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਧੰਨੁ —ਭੁਫਾਸਯਏ। ਯਵਾਨੁ—ਏਫੂਰ। ਰਧਾਨੁ—ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾ ਏ 
ਸਨਏਸਟ—ਉ ਦ ਨੇੋ। ਅਭਯਾ ਦ—ੁਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਝ ੂਯਨ (infallible, ਅਬੁੱ ਰ ) ਸ, ਸਜ ਦੀ ਨਯ ਸਵਚੋਂ ਅੰਸਭਰਤ 
ਵਯਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏੀਸਤਆਂ ਜਤ ਦਾ ਉੱਧਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਰਬੂ ਦ ਏਭਰਾਂ (ਵਯ) ਅੱਤ ਸਣ ਚਯਨ ਸਨ , ਉ ਦਾ ਯੂ ੁੰ ਦਯ ਸ , ਤ, ਉ ਦਾ 
ਦੀਦਾਯ ਭੁਯਾਦਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ।  



ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਟ ਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਤ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ , ਉ ਦਾ ਵਏ (ਦਯਾਸ 
ਸਵਚ) ਏਫੂਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਤਾਸੀ)ਂ ਉ ਦੀ ਵਾ ਭੁਫਾਸਯਏ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਾ ਰਬੂ) ਵੱਦਾ ਸ ਉਸ (ਪੁੱ ਰ ਵਾਂ) ਸਐੋ ਆਉਂਦਾ ਸ , ਉ ਦ 
ਨੇੋ ਏਾਰ (ਬੀ) ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਵ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਉ ਨੰੂ ੋਂਸਦਾ ਨਸੀਂ)।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੇ ਤੰ ਸਵਚ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆ ਸ , ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਯਸਸਤ 
ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤਗਆਨ ਅੁੰ ਜਨੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰ ਧਰ ਤਫਨਾਸੁ ॥ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ਸੁੰ ਤ 
ਬਤਟਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰਗਾਸੁ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 293} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ੁਸਯ —ੁਯੂ ਨੇ। ਅੰਧਯ ਸਫਨਾੁ —ਸਨੇਯ ਦਾ ਨਾ। ੰਤ 
ਬਸਟਆ—ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਸਰਆ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਯਾ—ੁਚਾਨਣ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ) ਸਤੁਯੂ ਨੇ ਸਆਨ ਦਾ ੁਯਭਾ ਫੈਸਸ਼ਆ ਸ , ਉ ਦ ਅਸਆਨ 
(ਯੂ) ਸਨੇਯ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜ ਭਨੱੁਐ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਸਰਆ ਸ , ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ 
(ਸਆਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥ ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਭੀਠਾ ॥ ਸਗਲ ਸਤਭਗਰੀ 
ਕਸੁ ਘਟ ਭਾਤਹ ॥ ਅਤਨਕ ਰੁੰ ਗ ਨਾਨਾ ਤਦਰਸਟਾਤਹ ॥ ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਰਬ ਕਾ ਨਾਭੁ ॥ 
ਦਹੀ ਭਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ 
ਤਫਸਭਾਦ ॥ ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤ ਤਦਖਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਸਝੀ ਾ ॥੧ ॥ 

{ੁੰ ਨਾ 293} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਸਯ—(ਆਣ) ਅੰਦਯ। ਨਾਨਾ —ਏਈ ਸਏਭ ਦ। ਸਦਰਟਾਸਸ —ਵਐਣ ਸਵਚ 
ਆਉਂਦ ਸਨ। ਸਭਰੀ —ਦਾਯਥ। ਏੁ —ਇਏ ਸੀ। ਟ ਭਾਸਸ —ਟ ਸਵਚ। ਏੁ ਟ 
ਭਾਸਸ—ਇਏ (ਰਬੂ) ਸਵਚ ਸੀ! ਸਫਰਾਭ—ੁਸਟਏਾਣਾ। ੁੰ ਨ ਭਾਸਧ—ਉਸ ਭਾਧੀ ਸਜ ਸਵਚ ਏਈ 
ਪੁਯਨਾ ਨਾਸ ਉਠੇ। ਅਨਸਦ —ਇਏ-ਯ, ਰਾਤਾਯ। ਤਸ—ਥ, ਉ ਯੀਯ ਸਵਚ। ਨਾਦ —

ਆਵਾ, ਯਾ। ਸਫਭਾਦ—ਅਚਯਜ।  



ਅਯਥ:- (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ) ੁਯੂ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ ) ਆਣ ਅੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ 
ਵਸਐਆ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

(ਜਤ ਦ) ਾਯ ਦਾਯਥ (ਉ ਨੰੂ) ਇਏ ਰਬੂ ਸਵਚ ਸੀ (ਰੀਨ ਸਦੱਦ ਸਨ), (ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸੀ ) 
ਅਨੇਏਾਂ ਸਏਭਾਂ ਦ ਯੰ ਤਭਾਸ਼ (ਸਨਏਰ ਸ) ਸਦੱਦ ਸਨ; 

(ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ) ਯੀਯ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦ ਉ ਨਾਭ ਦਾ ਸਟਏਾਣਾ (ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ) ਜ (ਭਾਨ , ਜਤ ਦ) 
ਨ  ਸੀ ੈਾਸਨਆਂ (ਦ ਤੁੱ ਰ) ਸ ਤ ਅੰਸਭਰਤ ਸ; 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਅਪੁਯ ੁਯਸਤ ਜੁੋੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ , ਤ, ਅਜਸਾ ਅਚਯਜ ਇਏ -ਯ ਯਾ (-
ਯੂ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ) ਸਜ ਦਾ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ ! ਇਸ (ਆਨੰਦ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ਵਸਐਆ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਸਵਐਾਉਂਦਾ ਸ 
(ਸਏਉਂੰੁਸਏ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ਉ ਆਨੰਦ ਦੀ) ਭਝ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਅੁੰ ਤਤਰ ਸ ਫਾਹਤਰ ਅਨੁੰ ਤ ॥ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਫਆਤ ਰਤਹਆ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥ ਧਰਤਨ ਭਾਤਹ 
ਆਕਾਸ ਇਆਲ ॥ ਸਰਫ ਲਕ ੂਰਨ ਰਤਤਾਲ ॥ ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਰਫਤਤ ਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 
ਜਸੀ ਆਤਗਆ ਤਸਾ ਕਰਭੁ ॥ ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ਭਾਤਹ ॥ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਦਹ ਤਦਸ ਸਭਾਤਹ 
॥ ਤਤਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਕ ਠਾਉ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਾਉ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 293-294} 

ਦਅਯਥ:- ਧਯਸਨ—ਧਯਤੀ। ਇਆਰ—ਤਾਰ। ਯਫ ਰਏ —ਾਯ ਬਵਨਾਂ ਸਵਚ। ਫਸਨ —

ਜੰਰ ਸਵਚ। ਸਤਸਨ —ਸਤਰਣ ਸਵਚ , ਾਸ ਆਸਦਏ ਸਵਚ। ਯਫਸਤ —ਯਫਤ ਸਵਚ। ਆਸਆ —

ਸੁਏਭ। ਏਯਭ—ੁਏੰਭ। ਫੰਤਯ—ਅੱ। ਏੁੰ ਟ—ਏੂਟ। ਸਦ—ਤਯੌ, ਾਾ। ਸਬੰਨ—ਵੱਐਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਫਅੰਤ ਬਵਾਨ ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ (ਬ ਥਾਈ)ਂ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ; 

ਧਯਤੀ ਅਏਾਸ਼ ਤ ਤਾਰ ਸਵਚ ਸ, ਾਯ ਬਵਨਾਂ ਸਵਚ ਭਜੂਦ ਸ ਤ ਬ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਦਾ ਸ; 

ਉਸ ਾਯਫਰਸਭ ਜੰਰ ਸਵਚ ਸ , ਾਸ (ਆਸਦਏ) ਸਵਚ ਸ ਤ ਯਫਤ ਸਵਚ ਸ ; ਸਜਸ ਸਜਸਾ ਉਸ 
ਸੁਏਭ (ਏਯਦਾ ਸ), ਉਸ ਸਜਸਾ (ਜੀਵ) ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਸ; 

ਉਣ ਸਵਚ , ਾਣੀ ਸਵਚ , ਅੱ ਸਵਚ , ਚਸੰੁ ਏੂਟਾਂ ਸਵਚ ਦੀਂ ਾੀਂ (ਬ ਥਾਈਂ ) ਭਾਇਆ 
ਸਇਆ ਸ; 



ਏਈ (ਬੀ) ਥਾਂ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਨਸੀਂ ਸ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਸਨਚ ਦਾ) ਆਨੰਦ ੁਯੂ ਦੀ 
ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਸਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ਭਤਹ ਕੁ ॥ ਫਾਣੀ ਰਬ ਕੀ ਸਬੁ 
ਕ ਫਲ  ॥ ਆਤ ਅਡਲੁ ਨ ਕਫਹੂ ਡਲ  ॥ ਸਰਫ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖਲ  ਖਲ ॥ ਭਤਲ ਨ ਾਈ 
ਗੁਣਹ ਅਭਲ ॥ ਸਰਫ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜਤਤ ॥ ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਸੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥ ਗੁਰ 
ਰਸਾਤਦ ਬਰਭ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭਤਹ ਹੁ ਤਫਸਾਸੁ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 294} 

ਦ ਅਯਥ —ੀਅਯੁ—{Skt.__Dr} ਚੰਦਰਭਾ। ੂਯ —{Skt.suXL} ੂਯਜ। ਨਐ੍੍ਤਰ —
{Skt.n˜>} ਤਾਯ। ਬੁ ਏ —ਸਯਏ ਜੀਵ। ਏਰਾ —ਤਾਏਤਾਂ। ਏਸਯ—ਯਚ ਏ। ਭਸਰ —ਭੁੱ ਰ ਤੋਂ। 
ੁਣਸ ਅਭਰ—ਅਭਰਏ ੁਣਾਂ ਵਾਰਾ ਸ। ਧਾਸਯ ਯਸਸ —ਆਯਾ ਦ ਸਯਸਾ ਸ। ਸਤ ਸਤ —

ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ। ਸਫਾ—ੁਸਵਸ਼ਵਾ, ਮਏੀਨ।  

ਅਯਥ:- ਵਦਾਂ ਸਵਚ , ੁਯਾਣਾਂ ਸਵਚ , ਸਸਭਰਸਤਆਂ ਸਵਚ ( ਰਬੂ ਨੰੂ ) ਤੱਏ; ਚੰਦਰਭਾ, ੂਯਜ, 

ਤਾਸਯਆਂ ਸਵਚ ਬੀ ਇਏ ਉਸੀ ਸ; 

ਸਯਏ ਜੀਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੀ ਫਰੀ ਫਰਦਾ ਸ ; (ਯ ਬ ਸਵਚ ਸੁੰ ਸਦਆਂ ਬੀ ) ਉਸ ਆ 
ਅਡਰ ਸ ਏਦ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਾਯੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ ਯਚ ਏ (ਜਤ ਦੀਆਂ ) ਐਡਾਂ ਐਡ ਸਯਸਾ ਸ , (ਯ ਉਸ ) ਸਏ ਭੁੱ ਰ ਤੋਂ ਨਸੀਂ 
ਸਭਰਦਾ (ਸਏਉਂਸਏ) ਅਭਰਏ ੁਣਾਂ ਵਾਰਾ ਸ; 

ਸਜ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਤ ਾਯੀਆਂ ਜਤਾਂ ਸਵਚ (ਜ ਯਸੀ ਸ ) ਉਸ ਭਾਰਏ ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ (ਬ ਨੰੂ) 

ਆਯਾ ਦ ਸਯਸਾ ਸ; 

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ ! (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਇ ਯਫ -ਸਵਆਏ ਸਤੀ ਦਾ ) ਇਸ ਮਏੀਨ ਉਸਨਾਂ 
ਭਨੱੁਐਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਫਣਦਾ ਸ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਯਭ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਸਭਟ ਜਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕਾ ਖਨੁ ਸਬੁ ਫਰਹਭ ॥ ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕ ਤਹਰਦ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥ ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ 
ਸੁਬ ਫਚਨ ॥ ਸਰਫ ਤਫਆੀ ਰਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨ ॥ ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ 
ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਬ ਕਹਤ ॥ ਜ ਜ ਹਇ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਰਬੁ 



ਜਾਨੈ ॥ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਫਾਹਤਰ ਬੀ ਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਸਬ ਭਹੀ ॥੪ ॥ {ੁੰ ਨਾ 
294} 

ਦਅਯਥ:- ਐਨੁ—ਵਐਣਾ। ਬੁ—ਾਯਾ, ਸਯ ਥਾਂ। ਸਬ—ਾਯ। ਧਯਭ—ਧਯਭ ਦ ਸੈਆਰ। 
ੁਬ—ਚੰ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਾਧੂ) ਨੇ। ਯਸਤ—ਯਸਣੀ। ਸਬ ਸਤ ਫਚਨ —ਾਯ ੱਚ ਫਚਨ। 
ਭਸੀ—ਭਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਬ—ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ।  

ਅਯਥ:- ੰਤ ਜਨ ਸਯ ਥਾਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਸੀ ਵਐਦ ਸਨ , ਉਸਨਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਾਯ 
(ਸੈਆਰ) ਧਯਭ ਦ ਸੀ (ਉਠਦ ਸਨ)।  

ੰਤ ਜਨ ਬਰ ਫਚਨ ਸੀ ੁਣਦ ਸਨ ਤ ਬ ਥਾਈ ਂਸਵਆਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਜੁੋ ਯਸਸੰਦ 
ਸਨ।  

ਸਜ ਸਜ ੰਤ ਜਨ ਨੇ (ਰਬੂ ਨੰੂ) ਜਾਣ ਸਰਆ ਸ ਉ ਦੀ ਯਸਸਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਸਏ ਉਸ 
ਦਾ ੱਚ ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਸ; 

(ਤ) ਜ ਏੁਝ (ਰਬੂ ਵਰੋਂ) ਸੰੁਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਭੰਨਦਾ ਸ, ਬ ਏੰਭ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ (ਜੀਆਂ ਾੋਂ) 
ਏਯਾਉਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

(ਧੂ ਜਨਾਂ ਰਈ ) ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ (ਬ ਥਾਂ) ਉਸੀ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ ! (ਰਬੂ ਦਾ ਯਫ -

ਸਵਆੀ) ਦਯਨ ਏਯ ਏ ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਭਤ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ।4।  

ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ  ॥ ਤਤਸੁ ਰਬ ਤ ਸਗਲੀ ਉਤਤਤ ॥ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕਰ 
ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥ ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ 
ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀ ਦੂਤਰ ॥ ਆ ਆਤ ਆ ਬਰੂਤਰ ॥ 
ਅੁੰ ਤਰਗਤਤ ਤਜਸੁ ਆਤ ਜਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 294} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤ—ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ। ਉਤਸਤ —ਦਾਇਸ਼, ਸਰਸ਼ਟੀ। ਸਤੁ ਬਾਵ —ਜ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ 
ਚੰਾ ਰੱ। ਏਰਾ —ਤਾਏਤ। ਸਨਏਸਟ —ਨੇੋ। ਬਯੂਸਯ —ਸਵਆਏ। ਅੰਤਯਸਤ —ਅੰਦਯਰੀ 
ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ। ਜਨਾ—ੁਝਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ , ਜ ਏੁਝ ਉ ਨੇ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਉਸ ਬ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ 
(ਬਾਵ, ਬਯਭ ਬੁਰਐਾ ਨਸੀਂ) ਾਯੀ ਸਰਸ਼ਟੀ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਈ ਸ।  



ਜ ਉ ਦੀ ਯਾ ਸਵ ਤਾਂ ਜਤ ਦਾ ਾਯਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ , ਜ ਬਾਵ ੁ , ਤਾਂ ਸਪਯ ਇਏ ਆ ਸੀ 
ਆ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਉ ਦੀਆਂ ਅਨੇਏਾਂ ਤਾਏਤਾਂ ਸਨ , ਸਏ ਦਾ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ ; ਸਜ ਉਤ ਤੁੰੁੰੱਠਦਾ ਸ 
ਉ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਰਬੂ ਸਏਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਨੇੋ , ਤ ਸਏਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸਏਸਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ? ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਬ ਥਾਈ ਂ
ਭਜੂਦ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਅੰਦਯਰੀ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ੁਝਾਉਂਦਾ ਸ , ਸ ਨਾਨਏ ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ 
(ਆਣੀ ਇ ਯਫ-ਸਵਆਏ ਦੀ) ਭਝ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ।5।  

ਸਰਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਰਤਾਰਾ ॥ ਸਰਫ ਨੈਨ ਆਤ ਖਨਹਾਰਾ ॥ ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ 
॥ ਆਨ ਜਸੁ ਆ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖਲੁ ਫਨਾਇਆ ॥ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ 
ਭਾਇਆ ॥ ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਅਤਲਤ ਰਹ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆ ਕਹ ॥ ਆਤਗਆ ਆਵ 
ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਸਭਾਇ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 294} 

ਦਅਯਥ:- ਬੂਤ—ਜੀਵ। ਵਯਤਾਯਾ—ਵਯਤ ਸਯਸਾ ਸ , ਭਜੂਦ ਸ। ਨੈਨ—ਅੱਐਾਂ। ਤਨਾ—ਯੀਯ। 
ਜੁ—ਬਾ। ਐਰੁ—ਤਭਾਸ਼ਾ। ਆਸਆਏਾਯੀ—ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰੀ। ਭਸਧ —ਸਵਚ, ਅੰਦਯ। 
ਅਸਰਤ—ਸਨਯਰ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਵਾਂ ਸਵਚ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵਯਤ ਸਯਸਾ ਸ , (ਉਸਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ) ਾਯੀਆਂ ਅੱਐਾਂ 
ਸਵਚੋਂ ਦੀ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵਐ ਸਯਸਾ ਸ। (ਜਤ ਦ ) ਾਯ ਦਾਯਥ ਸਜ ਰਬੂ ਦਾ ਯੀਯ ਸਨ , 

(ਬ ਸਵਚ ਸਵਆਏ ਸ ਏ) ਉਸ ਆਣੀ ਬਾ ਆ ਸੀ ੁਣ ਸਯਸਾ ਸ।  

(ਜੀਵਾਂ ਦਾ ) ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਰਬੂ ਨੇ ਇਏ ਐਡ ਫਣਾਈ ਸ ਤ ਆਣ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰੀ 
ਭਾਇਆ ਫਣਾ ਸਦੱਤੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਜੰਭਦਾ ਸ ਤ ਸੁਏਭ ਸਵਚ ਭਯਦਾ ਸ , ਜਦੋਂ ਉ 
ਦੀ ਯਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਸਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।6।  

ਇਸ ਤ ਹਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਫੁਰਾ ॥ ਰ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ ਆਤ ਬਲਾ ਕਰਤੂਤਤ ਅਤਤ 
ਨੀਕੀ ॥ ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ ਆਤ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਬ ਸਾਚੁ ॥ ਤਤ ਤਤ ਆਨ 



ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚੁ ॥ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੂਸਰ ਹਇ ਤ ਸਝੀ ਾਇ ॥ ਤਤਸ ਕਾ 
ਕੀਆ ਸਬੁ ਰਵਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 294} 

ਦਅਯਥ:- ਇ ਤ—ਇ (ਰਬੂ) ਤੋਂ। ਯ—(ਯੱਫ ਤੋਂ) ਉਯ, ਯੱਫ ਤੋਂ ਸਫਨਾ। ਸਏਨੈ —ਸਏ ਨੇ। 
ਏਯਤੂਸਤ—ਏੰਭ। ਨੀਏੀ—ਚੰੀ। ਜੀ ਏੀ —ਸਦਰ ਦੀ। ਾਚੁ —ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ। ਬ —ਾਯੀ ਯਚਨਾ। 
ਸਤ ਸਤ—ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ। ਸਭਸਤ—ਸਭਣਤੀ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏੁਝ ਰਬੂ ਵਰੋਂ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਜੀਆਂ ਰਈ) ਭਾੋਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ ; ਤ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਦੱ ਸਏ 
ਨੇ ਏੁਝ ਏਯ ਸਦਐਾਇਆ ਸ? 

ਰਬੂ ਆ ਚੰਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਏੰਭ ਬੀ ਚੰਾ ਸ, ਆਣ ਸਦਰ ਦੀ ੱਰ ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ।  

ਆ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਸ, ਾਯੀ ਯਚਨਾ ਜ ਉ ਦ ਆਯ ਸ, ਉਸ ਬੀ ਸੋਂਦ ਵਾਰੀ ਸ (ਬਯਭ ਨਸੀਂ), 
ਤਾਣ ਟ ਵਾਂ ਉ ਨੇ ਆਣ ਨਾਰ ਸਭਰਾਈ ਸਈ ਸ।  

ਉਸ ਰਬੂ ਸਏਸ ਸਜਸਾ ਸ ਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ —ਇਸ ੱਰ ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ , ਏਈ ਦੂਜਾ 
(ਵੱਐਯਾ) ਸਵ ਤਾਂ ਭਝ ਏ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਬ ਏੁਝ (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਸਯ ਭੱਥ ਭੰਨਣਾ ੈਂਦਾ ਸ , (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ 
ਛਾਣ ੁਯੂ ਦੀ ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸ।7।  

ਜ ਜਾਨੈ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਆਤ ਤਭਲਾਇ ਲ ਰਬੁ ਸਇ ॥ ਹੁ ਧਨਵੁੰ ਤੁ ਕੁਲਵੁੰ ਤੁ 
ਤਤਵੁੰ ਤੁ ॥ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਬਗਵੁੰ ਤੁ ॥ ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਤਜਸੁ 
ਰਸਾਤਦ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਚਤਤ ਆਵ 
ਨਾਉ ॥ ਆਤ ਭੁਕਤੁ ਭੁਕਤੁ ਕਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ 
॥੮॥੨੩॥ {ੁੰ ਨਾ 294-295} 

ਦਅਯਥ:- ਏੁਰਵੰਤ—ੁਚੰੀ ਏੁਰ ਵਾਰਾ। ਸਤਵੰਤੁ —ਇੱਤ ਵਾਰਾ। ਜੀਵਨ ਭੁਏਸਤ —ਸਜ ਨੇ 
ਜੀਊਂਸਦਆਂ ਸੀ (ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਭੁਏਤੀ ਾ ਰਈ ਸ। ਸਜੁ ਸਯਦ—ਸਜ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ। 
ਧੰਨੁ—ਭੁਫਾਸਯਏ। ੁਆਉ—ਰਮਜਨ, ਭਨ ਯਥ। ਸਚਸਤ—ਸਚਤ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ੁਐ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ ਆਣ 
ਨਾਰ ਆ ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  



ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਬਵਾਨ ਵੱਦਾ ਸ , ਉਸ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭੁਏਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਧਨ 
ਵਾਰਾ, ਏੁਰ ਵਾਰਾ ਤ ਇੱਤ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ ਤਯਦਾ ਸ , ਉ ਦਾ (ਜਤ ਸਵਚ ) ਆਉਣਾ 
ਭੁਫਾਸਯਏ ਸ।  

ਅਸਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸੀ ਭਨ ਯਥ ਸ ਸਏ ਉ ਦੀ ੰਸਤ ਸਵਚ (ਯਸਸ ਏ ਸਯ ਭਨੱੁਐਾਂ ਨੰੂ 
ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਚਤ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆ (ਭਾਇਆ ਤੋਂ ) ਆਾਦ ਸ , ਜਤ ਨੰੂ ਬੀ ਭੁਏਤ ਏਯਦਾ ਸ ; ਸ ਨਾਨਏ !  
(ਉੱਤਭ) ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਾਡੀ ਦਾ ਰਣਾਭ ਸ।8। 23।  

ਸਲਕੁ ॥ ੂਰਾ ਰਬੁ ਆਰਾਤਧਆ ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਾਇਆ ੂਰ ਕ ਗੁਨ 
ਗਾਉ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯਾ—ਭੁਏੰਭਰ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ। ੂਯਾ ਜਾ ਏਾ ਨਾਉ —ਸਜ ਦਾ ਨਾਭ 
ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਸ , ਅਟੱਰ ਨਾਭ ਵਾਰਾ। ਆਯਾਸਧਆ —(ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ) ਸਭਸਯਆ 
ਸ। ੂਯਾ ਾਇਆ—(ਉ ਨੰੂ) ੂਯਨ ਰਬੂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ। ਨਾਨਏ —ਸ ਨਾਨਏ! ਾਉ—(ਤੂੰ  ਬੀ) 
ਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੇ ) ਅਟੱਰ ਨਾਭ ਵਾਰ ੂਯਨ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਸਯਆ ਸ , ਉ ਨੰੂ ਉਸ ੂਯਨ 
ਰਬੂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ; (ਤਾਂ ਤ) ਸ ਨਾਨਏ! ਤੂੰ  ਬੀ ੂਯਨ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ।1।  

ਅਸਟਦੀ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਖੁ ॥ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ 
ਤਸਭਰਹੁ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ ਭਨ ਅੁੰ ਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਤਚੁੰ ਦ ॥ ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰੁੰ ਗ ॥ ਸੁੰ ਤ 
ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਭਨ ਭੁੰ ਗ ॥ ਆੁ ਛਤਡ ਫਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ 
ਹਤਰ ਧਨ ਕ ਬਤਰ ਲਹੁ ਬੁੰ ਡਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥੧॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਏਸਟ—ਨੇੋ। ਏਸਯ—ਏਯ ਏ। ਐੁ—ਵਐ। ਭਨ ਅੰਤਯ ਏੀ—ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਦੀ। 
ਸਚੰਦ—ਸਚੰਤਾ। ਅਸਨਤ—ਨਾਸ ਸਨਿੱਤ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀਆਂ। ਤਯੰ —ਰਸਸਯਾਂ। ਭਨ—ਸ ਭਨ ! ਆੁ 
ਛਸਡ—ਆਣਾ ਆ ਛੱਡ ਏ। ਅਸਨ ਾਯੁ —(ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ ) ਅੱ ਦਾ ਭੁੰ ਦਯ। ਬੰਡਾਯ —

ੈਾਨੇ।  



ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) ੂਯ ਸਤੁਯੂ ਦੀ ਸੱਸਐਆ ੁਣ , ਤ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ (ਸਯ ਥਾਂ) ਨੇੋ ਜਾਣ 
ਏ ਵਐ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਦੰਭ-ਫ-ਦੰਭ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ, (ਤਾਂ ਜੁ) ਤਯ ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਦੀ ਸਚੰਤਾ ਸਭਟ ਜਾ।  

ਸ ਭਨ! ਸਨਿੱਤ ਨਾਸ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀਆਂ (ਚੀਾਂ ਦੀਆਂ) ਆਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਯਾਂ ਛੱਡ ਦਸ , ਅਤ ੰਤ 
ਜਨਾਂ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਭੰ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡ ਏ (ਰਬੂ ਦ ਅੱ) ਅਯਦਾ ਏਯ, (ਤ ਇ ਤਯਹਾਂ) ਾਧ ੰਸਤ ਸਵਚ 
(ਯਸਸ ਏ) (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਅੱ ਦ ਭੁੰ ਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ-ਨਾਭ-ਯੂੀ ਧਨ ਦ ੈਾਨੇ ਬਯ ਰ ਅਤ ੂਯ ਸਤੁਯੂ ਨੰੂ ਨਭਏਾਯ ਏਯ।1।  

ਖਭ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰ ਦ ॥ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬਜੁ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ 
ਗੁਨ ਗਤਫੁੰ ਦ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ੀਉ ॥ ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ॥ ਕ ਰੂ ਜਾ ਕ ਰੁੰ ਗ 
ਅਨੇਕ ॥ ਗਾਲ ਦਾਭਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਦੁਖ ਬੁੰ ਜਨ ੂਰਨ ਤਕਰਾਲ ॥ ਤਸਭਤਰ 
ਤਸਭਤਰ ਨਾਭੁ ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ॥੨॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 

ਦਅਯਥ:- ਐਭ—{Skt.˜ym} ਅਟੱਰ ੁਐ। ਏੁਰ —{Skt. ku_l} ੁਐਾਂਦ, ਐਾ ਜੀਵਨ। 
ਸਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ। ਸਨਵਾਸਯ—ਸਟਾ ਏ। ਉਧਾਯਸੁ—ਫਚਾ ਰ। ਜੀਉ—ਸਜੰਦ। ਸਚਸਤ—

ਸਚਤ ਸਵਚ। ਸਚਤਵਸ—ੁਚ। ਦੁਐ ਬੰਜਨ—ਦੁਐਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਜੀਅ ਏਾ —ਸਜੰਦ ਦਾ। 
ਅਧਾਯ—ਆਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ !) ਾਧ ੰਸਤ ਸਵਚ ਯਭ -ੁਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸਭਯ , (ਇ ਤਯਹਾਂ ) ਅਟੱਰ ੁਐ , 

ਐਾ ਜੀਵਨ ਤ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸਣ; 

ਸਫੰਦ ਦ ੁਣ ਾ (ਨਾਭ-) ਅੰਸਭਰਤ ਦਾ ਯ ੀ, (ਇ ਤਯਹਾਂ) ਨਯਏਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਸਜੰਦ ਫਚਾ 
ਰ ; 

ਸਜ ਇੱਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਅਨੇਏਾਂ ਯੰ ਸਨ, ਉ ਇੱਏ ੁਬੂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਸਚੱਤ ਸਵਚ ਧਯਸੁ।  

ਦੀਨਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਾਰ ਦਭਦਯ ਦੁੱ ਐਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਬ ਸਵਚ 
ਸਵਆਏ ਤ ਭਸਯ ਦਾ ਜ ਯ ਸ; 



ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁੋ ਭੁੋ ਮਾਦ ਏਯ, ਸਜੰਦ ਦਾ ਆਯਾ ਇਸ ਨਾਭ ਸੀ ਸ।2।  

ਉਤਭ ਸਲਕ ਸਾਧ ਕ ਫਚਨ ॥ ਅਭੁਲੀਕ ਲਾਲ ਤਹ ਰਤਨ ॥ ਸੁਨਤ ਕਭਾਵਤ ਹਤ ਉਧਾਰ 
॥ ਆਤ ਤਰ ਲਕਹ ਤਨਸਤਾਰ ॥ ਸਪਲ ਜੀਵਨੁ ਸਪਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥ ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ 
ਹਤਰ ਰੁੰ ਗੁ ॥ ਜ ਜ ਸਫਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜ ॥ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਬੁ ਗਾਜ  ॥ ਰਗਟ 
ਗੁਾਲ ਭਹਾਂਤ ਕ ਭਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਤਤਨ ਕ ਸਾਥ ॥੩॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 

ਦਅਯਥ:- ਰਏ—ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਫਾਣੀ। ਸਸ —ਰੌ 'ਸ' ਤੋਂ „ਫਸ-ੁਵਚਨ‟ ਸ। 
ਅਭੁਰੀਏ—ਅਭਰਏ। ਰਏਸ ਸਨਤਾਯ—ਰਏਾਂ ਦਾ ਸਨਤਾਯਾ। ਪਰ —ੂਯੀਆਂ ਭੁਯਾਦਾਂ ਵਾਰਾ। 
ਸਸਯ ਯੰੁ —ਰਬੂ ਦਾ ਸਆਯ। ਜ ਜ ਫਦੁ —ੌਤਸ ਦੀ ਆਵਾ , ਚੋਹਦੀ ਏਰਾ ਦੀ ਯ। 
ਅਨਾਸਦ—ੁਇਏ-ਯ, ਦਾ। ਾਜ —ੱਜਦਾ ਸ , ਨੂਯ ਯਟ ਏਯਦਾ ਸ। ਭਸਾਂਤ —ਉੱਚੀ 
ਏਯਣੀ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਾਧ (ੁਯੂ) ਦ ਫਚਨ ਬ ਤੋਂ ਚੰੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਨ , ਇਸ ਅਭਰਏ 
ਰਾਰ ਸਨ, ਅਭਰਏ ਯਤਨ ਸਨ; 

(ਇਸਨਾਂ ਫਚਨਾਂ ਨੰੂ ) ੁਸਣਆਂ ਤ ਏਭਾਇਆਂ ਫੋਾ ਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ , (ਜ ਏਭਾਉਂਦਾ ਸ ) ਉਸ ਆ 
ਤਯਦਾ ਸ ਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਬੀ ਸਨਤਾਯਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਸਆਯ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਸੰਦੀ ੂਯੀਆਂ ਭੁਯਾਦਾਂ 
ਵਾਰੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਉ ਦੀ ੰਸਤ ਸਯਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਯਾਦਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਦੀ ਸ; 

(ਉ ਦ ਅੰਦਯ) ਚੋਹਦੀਆਂ ਏਰਾਂ ਦੀ ਯ ਦਾ ਚਰਦੀ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ੁਣ ਏ (ਬਾਵ ਭਸਸੂ ਏਯ ਏ) 
ਉਸ ੈੁਸ਼ ਸੰੁਦਾ ਸ (ਸਏਉਂਸਏ) ਰਬੂ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ) ਆਣਾ ਨੂਯ ਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਾਰ ਰਬੂ ਜੀ ਉਚੀ ਏਯਨੀ ਵਾਰ ਫੰਦ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਯਟ ਸੰੁਦ ਸਨ , ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ਫੰਦ 
ਦ ਨਾਰ ਸਯ ਏਈ ਭਨੱੁਐਾਂ ਦਾ ਫੋਾ ਾਯ ਸੰੁਦਾ ਸ।3।  

ਸਰਤਨ ਜਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਰਬ ਆ ਤਭਲਾ ॥ ਤਭਤਟ ਗ ਫਰ ਬ 
ਸਬ ਰਨ ॥ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਲਨ ॥ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਬ ਗੁਰਦਵ ॥ ੂਰਨ ਹਈ ਸਵਕ ਕੀ 
ਸਵ ॥ ਆਲ ਜੁੰ ਜਾਲ ਤਫਕਾਰ ਤ ਰਹਤ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤ ॥ ਕਤਰ ਰਸਾਦੁ 
ਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਖ ਹਭਾਰੀ ॥੪॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 



ਦਅਯਥ:- ਯਸਨ—{Skt._r&X—fit to protect} ਦਯ ਢੱਠੇ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਨ ਜਾ। ਜੁ—

ਭਯੱਥ। ਰਬ —ਸ ਰਬੂ ! ਬ ਯਨ —ਬ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ। ਆਰ ਜੰਜਾਰ —ਯ ਦ ਧੰਧ। 
ਸਫਏਾਯ ਤ—ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ। ਯਸਤ—ਫਚ  ਸਾਂ। ਯਨਾ —ਜੀਬ ਨਾਰ। ਰਸਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਐ—

ਰੱਸਦਆ ਸਇਆ ਦਾ, ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਵਣਜ। ਸਨਫਸੀ—ਏਫੂਰ ਸ ਈ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਇਸ ੁਣ ਏ ਸਏ ਤੂੰ  ਦਯ -ਢੱਸਠਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸ ਪੋਨ-ਜਾ ਸੈਂ, ਅੀਂ ਤਯ ਦਯ ਤ 
ਆ ਾਂ, ਤੂੰ  ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਾਨੰੂ) ਆਣ ਨਾਰ ਭਰ ਸਰਆ ਸ; 

(ਸੁਣ ਾਡ) ਵਯ ਸਭਟ  ਸਨ , ਅੀਂ ਬ ਦ ਯਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਸ  ਸਾਂ (ਸੁਣ) ਾਧ ੰਸਤ 
ਸਵਚ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਜ ਯਸ ਸਾਂ।  

ੁਯਦਵ ਜੀ (ਾਡ ਉਤ) ਤੁੱ ਠ  ਸਨ , ਇ ਵਾਤ (ਾਡੀ) ਵਏਾਂ ਦੀ ਵਾ ਸਯ ਚੋਹ ਈ 
ਸ; 

(ਅੀਂ ਸੁਣ) ਯ ਦ ਧੰਸਧਆਂ ਤ ਸਵਏਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ  ਸਾਂ , ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਏ ਜੀਬ ਨਾਰ (ਬੀ) 
ਉਚਾਯਦ ਸਾਂ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨੇ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਾਡ ਉਤ) ਦਇਆ ਏੀਤੀ ਸ, ਤ ਾਡਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਵਣਜ 
ਦਯਾਸ ਏਫੂਰ ਸ ਸਆ ਸ।4।  

ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸੁੰ ਤ ਭੀਤ  ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ ਸੁਖਭਨੀ ਸਹਜ ਗਤਫੁੰ ਦ 
ਗੁਨ ਨਾਭ ॥ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਧਾਨ ॥ ਸਰਫ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ੂਰਨ ਹਇ ॥ ਰਧਾਨ 
ੁਰਖੁ ਰਗਟੁ ਸਬ ਲਇ ॥ ਸਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਫਹੁਤਰ ਨ ਹਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 
ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲ  ਜਨੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥੫॥ {ੁੰ ਨਾ 295} 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਧਾਨ—ਅਵਧਾਨ ਸਸਤ, ਸਧਆਨ ਨਾਰ। ਏਾਯ—ਇਏ ਸਨਸ਼ਾਨੇ ਤ ਸਟਸਏਆ 
ਸਇਆ। ਸਜ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ। ਸਫੰਦ ੁਨ —ਰਬੂ ਦ ੁਣ। ਸਨਧਾਨ —(ੁਣਾਂ ਦਾ) ੈਾਨਾ। 
ਰਧਾਨ—ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ , ਤੁਯਨੇ-ਸਯ। ਰਇ—ਰਸਏ, ਰਏ ਸਵਚ , ਜਤ ਸਵਚ। ਰਟੁ —ਰਸੱਧ, 

ਉੱਾ। ਆਵਨ ਜਾਨੁ —ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ , ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ। ਸਜਸਸ —ਸਜ ਨੰੂ। ਯਾਸਤ ਸਇ —

ਸਭਰਦਾ ਸ, ਦਾਸਤ ਸੰੁਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੰਤ ਸਭਤਰ ! ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਸਚੱਤ ਨੰੂ ਇਏ ਸਨਸ਼ਾਨੇ ਤ ਸਟਏਾ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ 



ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ -ਾਰਾਸ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਡਰ ਅਵਥਾ (ਦਾ ਏਾਯਣ ਸ ਤ ) ੁਐਾਂ ਦੀ ਭਣੀ 
(ਯਤਨ) ਸ, ਸਜ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਨਾਭ) ਵੱਦਾ ਸ ਉਸ (ੁਣਾਂ ਦਾ) ੈਾਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਇੱਸਛਆ ਾਯੀ ੂਯੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ , ਉਸ ਫੰਦਾ ਤੁਯਨੇ-ਸਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਤ ਾਯ 
ਜਤ ਸਵਚ ਉੱਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ; 

ਉ ਨੰੂ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਟਏਾਣਾ ਸਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਭੁੋ ਉ ਨੰੂ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ੋ ) ਨਸੀਂ 
ਸਵਆਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ਧੁਯੋਂ) ਇਸ ਦਾਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਯੂ ਧਨ 
ਐੱਟ ਏ (ਜਤ ਤੋਂ) ਜਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਖਭ ਸਾਂਤਤ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ ਫੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਫ ਤਹ ਤਸਤਧ ॥ ਤਫਤਦਆ ਤੁ ਜਗੁ ਰਬ 
ਤਧਆਨੁ ॥ ਤਗਆਨੁ ਸਰਸਟ ਊਤਭ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਕਭਲ ਰਗਾਸ ॥ ਸਬ ਕ 
ਭਤਧ ਸਗਲ ਤ ਉਦਾਸ ॥ ਸੁੁੰ ਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ ਸਭਦਰਸੀ ਕ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ ਇਹ 
ਪਲ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ਭੁਤਖ ਬਨੇ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥ {ੁੰ ਨਾ 296} 

ਦਅਯਥ:- ਐਭ—ਅਟੱਰ ੁਐ। ਾਂਸਤ —ਭਨ ਦਾ ਸਟਏਾਉ। ਸਯਸਧ —ਜ ਦੀਆਂ ਤਾਏਤਾਂ। ਨਵ 
ਸਨਸਧ—ਨ  ੈਾਨੇ , ਜਤ ਦ ਾਯ ਸੀ ਦਾਯਥ। ਸਸਧ —ਏਯਾਭਾਤਾਂ। ਤਸ—ਥ, ਉ ਭਨੱੁਐ 
ਸਵਚ। ਏਭਰ ਰਾ —ਸਸਯਦ ਯੂ ਏਉਰ ਪੁੱ ਰ ਦਾ ਐੋਾ। ਬ ਏ ...ਉਦਾ—ਬ ਦ ਸਵਚ 
ਯਸਸੰਦਾ ਸਇਆ ਬ ਤੋਂ ਉਯਾਭ। ਤਤ ਏਾ ਫਤਾ—ਰਬੂ ਦਾ ਭਸਯਭ, (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ ਦਾ ਜਾਣਨ 
ਵਾਰਾ। ਭਦਯੀ—(ਬ ਨੰੂ) ਇਏ ਸਜਸਾ ਵਐਣ ਵਾਰਾ। ਇਸ ਪਰ —ਇਸ ਾਯ ਪਰ (ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸਏਯ ਉਯ ਏੀਤਾ ਸ)। ਭੁਸਐ—ਭੂੰ ਸ ਤੋਂ। ਬਨੇ—ਉਚਾਸਯਆਂ। 

ਅਯਥ:- ਅਟੱਰ ੁਐ ਭਨ ਦਾ ਸਟਏਾਉ , ਸਯਧੀਆਂ, ਨ  ੈਾਨੇ , ਅਏਰ, ਸਆਨ ਤ ਾਯੀਆਂ 
ਏਯਾਭਾਤਾਂ ਉ ਭਨੱੁਐ ਸਵਚ (ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ); 

ਸਵੱਸਦਆ, ਤ, ਜ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸਧਆਨ , ਰਸ਼ਟ ਸਆਨ, ਚੰ ਤੋਂ ਚੰਾ (ਬਾਵ, ਤੀਯਥਾਂ 
ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ; 



(ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਏਾਭ, ਭਐ) ਚਾਯ ਦਾਯਥ , ਸਸਯਦ-ਏਭਰ ਦਾ ਐੋਾ ; ਾਸਯਆਂ ਦ ਸਵਚ 
ਯਸਸੰਸਦਆਂ ਬ ਤੋਂ ਉਯਾਭ ਯਸਸਣਾ; 

ਸਣਾ, ਸਆਣਾ, (ਜਤ ਦ) ਭੂਰ ਰਬੂ ਦਾ ਭਸਯਭ, ਬ ਨੰੂ ਇਏ ਸਜਸਾ ਜਾਣਨਾ ਤ ਬ ਨੰੂ ਇਏ 
ਨਯ ਨਾਰ ਵਐਣਾ; 

ਇਸ ਾਯ ਪਰ; ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਆ ਵੱਦ ਸਨ ; ਜ ੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ਤ ਰਬੂ ਦਾ 
ਨਾਭ ਭੂੰ ਸੋਂ ਉਚਾਯਦਾ ਸ ਤ ਭਨ ਰਾ ਏ ੁਣਦਾ ਸ।6।  

ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਕਇ ॥ ਸਬ ਜੁਗ ਭਤਹ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ ਗੁਣ ਗਤਫੁੰ ਦ ਨਾਭ 
ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਫਖਾਣੀ ॥ ਸਗਲ ਭਤਾਂਤ ਕਵਲ ਹਤਰ ਨਾਭ  ॥ ਗਤਫੁੰ ਦ 
ਬਗਤ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਕਤਟ ਅਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ॥ ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾ ਤ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ॥ ਜਾ 
ਕ ਭਸਤਤਕ ਕਰਭ ਰਤਬ ਾ ॥ ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤ ਆ ॥੭॥ {ੁੰ ਨਾ 296} 

ਦਅਯਥ:- ਜੁ—{Skt.Xug} ਸੰਦੀ ਦਾ ਭਾ। ਸਤ —ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ। ਫਾਣੀ —(ਨਾਭ 
ਜਣ ਵਾਰ ਦੀ ) ਫਾਣੀ, ਫਚਨ। ੁਣ ਸਫੰਦ—ਸਫੰਦ ਦ ੁਣ। ਨਾਭ ਧੁਸਨ —ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ 
ਧੁਸਨ, ਨਾਭ ਦੀ ਯ। ਫਐਾਣੀ —ਏਸੀ ਸ। ਭਤਾਂਤ —ਭਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ , ਭਤਾਂ ਦਾ ਸੱਟਾ। ਏਯਭ —

ਫੈਸ਼ਸ਼। ਰਸਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਏਇ—ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਜਸੋਾ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਇ ਨਾਭ ਨੰੂ (ਜ ੁਣਾਂ ਦਾ) ੈਾਨਾ ਸ ਜਦਾ ਸ , ਾਯੀ ਉਭਯ ਉ 
ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ; 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ (ਾਧਾਯਨ) ਫਚਨ ਬੀ ਸਫੰਦ ਦ ੁਣ ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਯ ਸੀ ਸੁੰ ਦ ਸਨ , ਸਸਭਰਤੀਆਂ 
ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਤ ਵਦਾਂ ਨੇ ਬੀ ਇਸੀ ੱਰ ਆਐੀ ਸ।  

ਾਯ ਭਤਾਂ ਦਾ ਸਨਚੋ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ , ਇ ਨਾਭ ਦਾ ਸਨਵਾ ਰਬੂ ਦ ਬਤ ਦ ਭਨ ਸਵਚ 
ਸੰੁਦਾ ਸ।  

(ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਦ ) ਏਰੋਾਂ ਾ ਤੰ ਸਵਚ ਯਸਸ ਏ ਸਭਟ ਜਾਂਦ ਸਨ , ੁਯੂ ਦੀ 
ਸਏਯਾ ਨਾਰ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਜਭਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

(ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਸਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਰਬੂ ਨੇ (ਨਾਭ ਦੀ) ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦ ਰਐ ਸਰਐ ਧਯ ਸਨ , ਉਸ 
ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਣ ਆਉਂਦ ਸਨ।7।  



ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਰੀਤਤ ॥ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ ਜਨਭ ਭਰਨ ਤਾ 
ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ॥ ਦੁਲਬ ਦਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ ਤਨਰਭਲ ਸਬਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਕੀ ਫਾਨੀ ॥ 
ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥ ਦੂਖ ਰਗ ਤਫਨਸ ਬ ਬਰਭ ॥ ਸਾਧ ਨਾਭ ਤਨਰਭਲ ਤਾ ਕ 
ਕਰਭ ॥ ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸਬਾ ਫਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਣ ਨਾਭੁ ਸੁਖਭਨੀ ॥੮ ॥੨੪॥ 

{ੁੰ ਨਾ 296} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਏਾਰ—{Skt.qd`+kwlzqÄkwlz—instantly 2. at that time} ਉ 
ਵਰ। ਤਾ ਏੀ ਫਾਨੀ —ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਫਚਨ। ਏਯਭ —ਏੰਭ। ਇਸ ੁਸਣ —ਇ ੁਣ ਦ ਏਾਯਣ। 
ੁਐਭਨੀ—ੁਐਾਂ ਦੀ ਭਣੀ। ਦਸ—ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਨਾਭ) ਵੱਦਾ ਸ ਜ ਰੀਤ ਰਾ ਏ (ਨਾਭ) ੁਣਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ 
ਰਬੂ ਚਤ ਆਉਦਾ ਸ; 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਏਸ਼ਟ ਏੱਸਟਆ ਜਾਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਇ ਦੁਯਰੱਬ ਭਨੱੁਐਾ-ਯੀਯ ਨੰੂ 
ਉ ਵਰ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਵਰੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ; 

ਉ ਦੀ ਫ-ਦਾ ਬਾ ਤ ਉ ਦੀ ਫਾਣੀ (ਨਾਭ-) ਅੰਸਭਰਤ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸੰੁਦੀ ਸ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਉ 
ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਵੱਸਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ; 

ਦੁੱ ਐ, ਯ, ਡਯ ਤ ਵਸਭ ਉ ਦ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਉ ਦਾ ਨਾਭ 'ਾਧ'  ਜਾਂਦਾ ਸ ਤ ਉ 
ਦ ਏੰਭ (ਸਵਏਾਯਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਤੋਂ ਾੌ ਸੁੰ ਦ ਸਨ; 

ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾ ਉ ਨੰੂ ਸਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ੁਣ ਦ ਏਾਯਣ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ੁਐਾਂ ਦੀ 
ਭਣੀ ਸ (ਬਾਵ, ਯਫਤਭ ੁਐ ਸ)।8। 24।  


