
ਥਥਤੀ ਗਉੜੀ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲਕੁ ॥ ੴ ਸਥਤਗੁਰ ਰਸਾਥਦ ॥ ਜਥਲ ਥਥਲ ਭਹੀਅਥਲ ੂਥਰਆ 
ਸੁਆਭੀ ਥਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥ ਅਥਨਕ ਬਾਂਥਤ ਹਇ ਸਥਰਆ ਨਾਨਕ ਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਕਭ 
ਕੰਕਾਰੁ ਰਬੁ ਕਰਉ ਫੰਦਨਾ ਥਧਆਇ ॥ ਗੁਣ ਗਥਫੰਦ ਗੁਾਲ ਰਬ ਸਰਥਨ ਰਉ ਹਥਰ ਰਾਇ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਥਲਆਣ ਸੁਖ ਜਾ ਤ ਸਬੁ ਕਛੁ ਹਇ ॥ ਚਾਥਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਥਦਥਸ ਬਰਥਭ ਥਤਸੁ ਥਫਨੁ 
ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਫਦ ੁਰਾਨ ਥਸਥਭਰਥਤ  ਸੁਨ ਫਹੁ ਥਫਥਧ ਕਰਉ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਥਤਤ ਉਧਾਰਨ ਬ 
ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਥਨਰੰਕਾਰ ॥ ਦਾਤਾ ਬੁਗਤਾ ਦਨਹਾਰੁ ਥਤਸੁ ਥਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਚਾਹਥਹ 
ਸਈ ਥਭਲ ਨਾਨਕ ਹਥਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ੧॥ ਗਥਫੰਦ ਜਸੁ ਗਾਈ ਹਥਰ ਨੀਤ ॥ ਥਭਥਲ ਬਜੀ 
ਸਾਧਸੰਥਗ ਭਰ ਭੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 296} 

ਦਅਯਥ:- ਥਥਤੀ—{ਰੌ 'ਥਥਥਤ' ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ; ਥਜਵੇਂ ‘ਯਾਥਤ’ ਤੋਂ ‘ਯਾਤੀ’, ‘ਯੁਥਤ’ ਤੋਂ ‘ਯੁਤੀ’}। ਨਟ:- 

ਭੱਥਆ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਚੰਦਰਭਾ ਸਜ ਸਜ ਇਕ ਇਕ 'ਕਰਾ' ਕਯ ਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁੰਦਾ ਤ ਚਦਾਾਂ ਥਦਨਾਾਂ ਥਵਚ 

ਭੁਕੰਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਥਜ ਨੰੂ ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਆਖਦ ਸਨ। ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਇਕ ਇਕ 'ਕਰਾ' ਕਯ ਕ ਘਟਣਾ 

ੁਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਆਥੈਯ ਭੱਥਆ ਦੀ ਯਾਤ ਨੰੂ ਉੱਕਾ ਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 'ਥਥਥਤ' ੰਥਿਤ ਰੌਜ 'ਥਤਥਥ' ਸ, 

ਬਾਵ ਚੰਦਰਭਾ ਦ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦ ਥਸਾਫ ਥਦਸਾੋਾ। ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਭ ਸਨ—ਕਭ, ਦੂਜ, ਤੀਜ, ਚਥ, ੰਚਭੀ, 

ਖਟ, ੱਤਭੀ, ਅਸ਼ਟਭੀ, ਨਭੀ, ਦਭੀ, ਕਾਦਸ਼ੀ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਥਤਰਹੇਸਦਸ਼ੀ, ਚਦਸ਼, ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ। ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ 

ਤੋਂ ਥਛੋਂ ਥਪਯ ਉ ਤਯਹਾਾਂ ਕਭ, ਦੂਜ, ਆਥਦਕ ਤੋਂ ਚੱਰ ਕ ਅੈੀਯ ਉਤ ਭੱਥਆ।  

ਜਥਰ—ਾਣੀ ਥਵਚ। ਥਥਰ—ਧਯਤੀ ਥਵਚ। ਭਸੀਅਥਰ—ਭਸੀ ਤਥਰ, ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉਤ, ੁਰਾੋ ਥਵਚ, 

ਆਕਾਸ਼ ਥਵਚ। ਬਾਾਂਥਤ—ਤਯੀਕ। ਥਯਆ—ਥਖਰਥਯਆ ਸਇਆ। ਕੰਕਾਯੁ—ਇਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ।1।  

ਉੋੀ—ਕਭ—ੂਯਨਭਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਰੀ 'ਥਥਥਤ' ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਰਾ ਘਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਭਾ ਦਾ 

ਆਕਾਯ ੂਯ ਆਕਾਯ ਨਾਰੋਂ  ਚਧਵਾਾਂ ਥਸੱਾ ਯਸ਼ਨ ਨਸੀਂ ਯਥਸੰਦਾ। ਕਯਉ—ਕਯਉਂ, ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਫੰਦਨਾ—

ਨਭਕਾਯ। ਯਉ—ਯਉਂ ਭੈਂ ੈਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਾ ਕੀ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦੀ। ਜਾ ਤ—ਥਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਤੋਂ। 

ਕੰੁਟ—ਕੂਟ, ਾ। ਦਸ ਥਦਥ—ਦਾਾਂ ਥਦਸ਼ਾਾਂ ਥਵਚ—ਚ ਹੋਦਾ, ਰਥਸੰਦਾ ਦੱਖਣ, ਸਾੋ, ਚਾਯ ਗੁੱਠਾਾਂ, ਉੱਯ, 

ਸਠਾਾਂ। ੁਨ—ੁਥਨ, ੁਣ ਕ। ਤਥਤ ਉਧਾਯਨ—(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ) ਥਡੱਗ ਸਇਆਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ। ਬ 

ਸਯਨ—(ਾਯ) ਡਯ ਦੂਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਾਗਯ—ਭੰੁਦਯ। ਬੁਗਤਾ—(ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਥਵਚ ਥਵਆਕ ਸ ਕ) 

ਬਗਣ ਵਾਰਾ। ਜਾਇ—ਥਾਾਂ। ਚਾਸਥਸ—ਤੰੂ ਚਾਸੇਂਗਾ।1।  

ਜੁ—ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ। ਗਾਈ—ਗਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਨੀਤ—ਦਾ। ਥਭਥਰ—ਥਭਰ ਕ। ਾਧ ੰਥਗ—ਾਧ 

ੰਗਥਤ ਥਵਚ। ਭੀਤ—ਸ ਥਭੱਤਯ!। ਯਸਾਉ।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਾਯ ਜਗਤ ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਜਰ ਥਵਚ ਧਯਤੀ ਥਵਚ ਤ ਆਕਾਸ਼ 

ਥਵਚ ਬਯੂਯ ਸ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਤਯੀਥਕਆਾਂ ਨਾਰ (ਜਗਤ ਥਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ) ਥਖਰਥਯਆ 

ਸਇਆ ਸ।1।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਰਬੂ ਨੰੂ ਥਭਯ ਕ (ਉ ਅੱਗ ਸੀ) ਨਭਕਾਯ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਗਥਫੰਦ ਗਾਰ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ (ਗਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਤ ਉ) ਰਬੂ-ਾਥਤਸ਼ਾਸ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ੈਂਦਾ ਸਾਾਂ। (ਸ ਬਾਈ!) ਥਜ 

ਭਾਰਕ-ਰਬੂ (ਦ ਸੁਕਭ) ਤੋਂ ਸੀ (ਜਗਤ ਥਵਚ) ਬ ਕੁਝ ਸ ਥਯਸਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਆ ਯੱਥਖਆਾਂ ਾਯ ੁਖ ਆਨੰਦ 

ਥਭਰਦ ਸਨ। ਭੈਂ ਚਸਾਾਂ ਕੁਟਾਾਂ ਤ ਦੀਂ ਾੀਂ ਥਪਯ ਕ ਵਖ ਥਰਆ ਸ ਉ (ਭਾਰਕ-ਰਬੂ) ਤੋਂ ਥਫਨਾ ਸਯ ਕਈ 



(ਯਾਖਾ) ਨਸੀਂ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਵਦ ੁਯਾਣ ਥਥਭਰਤੀਆਾਂ (ਆਥਦਕ ਧਯਭ-ੁਤਕ) ੁਣ ਕ ਭੈਂ (ਸਯ ਬੀ) ਅਨਕਾਾਂ ਤਯੀਥਕਆਾਂ ਨਾਰ 

ਥਵਚਾਯ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ (ਤ ਇ ਨਤੀਜ ਤ ਸੁੰਚਦਾ ਸਾਾਂ ਥਕ) ਅਕਾਯ-ਯਥਸਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ (ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ) 

ਥਡੱਗ ਸ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ (ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਾਯ ਡਯ ਦੂਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ੁਖਾਾਂ ਦਾ 

ਭੰੁਦਯ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਦਾ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਯਸੁ, (ਉ ਾੋਂ) ਜ ਕੁਝ ਤੰੂ ਚਾਸੇਂਗਾ ਉਸੀ ਥਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਥਵਚ ਥਵਆਕ ਸ ਕ ਾਯ ਦਾਯਥ) ਬਗਣ ਵਾਰਾ ਸ, 

ਬ ਕੁਝ ਦਣ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਥਫਨਾ (ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਸਯ ਕਈ ਥਾਾਂ-ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਸ।1।  

ਸ ਭਯ ਥਭੱਤਯ! ਦਾ ਸੀ ਗਥਫੰਦ-ਰਬੂ ਦੀ ਥਪਥਤ-ਾਰਾਸ ਗਾਾਂਦ ਯਥਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਾਧ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਥਭਰ 

ਕ (ਉ ਦਾ) ਬਜਨ-ਥਭਯਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਯਸਾਉ।  

ਸਲਕੁ ॥ ਕਰਉ ਫੰਦਨਾ ਅਥਨਕ ਵਾਰ ਸਰਥਨ ਰਉ ਹਥਰ ਰਾਇ ॥ ਬਰਭੁ ਕਟੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਥਗ 
ਦੁਤੀਆ ਬਾਉ ਥਭਟਾਇ ॥ ੨॥ ਉੜੀ ॥ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਭਥਤ ਦੂਥਰ ਕਥਰ ਗੁਰ ਸਵਾ ਕਥਰ ਨੀਤ ॥ 
ਰਾਭ ਰਤਨੁ ਭਥਨ ਤਥਨ ਫਸ ਤਥਜ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਲਬੁ ਭੀਤ ॥ ਭਰਣੁ ਥਭਟ ਜੀਵਨੁ ਥਭਲ ਥਫਨਸਥਹ 
ਸਗਲ ਕਲਸ ॥ ਆੁ ਤਜਹੁ ਗਥਫੰਦ ਬਜਹੁ ਬਾਉ ਬਗਥਤ ਰਵਸ ॥ ਲਾਬੁ ਥਭਲ ਤਟਾ ਥਹਰ ਹਥਰ 
ਦਰਗਹ ਥਤਵੰਤ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਧਨੁ ਸੰਚਵ ਸਾਚ ਸਾਹ ਬਗਵੰਤ ॥ ਊਠਤ ਫਠਤ ਹਥਰ ਬਜਹੁ ਸਾਧੂ 
ਸੰਥਗ ਰੀਥਤ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਰਭਥਤ ਛੁਥਟ ਗਈ ਾਰਫਰਹਭ ਫਸ ਚੀਥਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 296-297} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਕਯਉ—ਕਯਉਂੁ,ੁ ਭੈਂ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਯਉ—ਯਉਂ, ਭੈਂ ੈਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਸਥਯ ਯਾਇ—ਰਬੂ-

ਾਥਤਸ਼ਾਸ (ਦੀ)। ਬਰਭ—ੁਬਟਕਣਾ। ਾਧ ੰਥਗ—ਾਧ-ੰਗ ਥਵਚ (ਥਯਸਾਾਂ)। ਦੁਤੀਆ—ਦੂਜਾ। ਬਾਉ—

ਥਆਯ। ਥਭਟਾਇ—ਥਭਟਾ ਕ।2।  

ਉੋੀ:- ਦੁਤੀਆ—ਦੂਜ ਦੀ ਥਥਥਤ। ਦੁਯਭਥਤ—ਖਟੀ ਭਥਤ। ਨੀਤ—ਥਨੱਤ, ਦਾ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਤਥਨ 

ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਤਥਜ—ਦੂਯ ਕਯ। ਭੀਤ—ਸ ਥਭੱਤਯ! ਭਯਣੁ—ਆਤਭਕ ਭਤ। ਥਫਨਥਸ—ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਗਰ—ਾਯ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ, ਸਉਭ। ਬਾਉ—ਰਭ। ਤਟਾ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ  ਯਸੀ) ਘਾਟ। 

ਥਸਯ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਥਤਵੰਤ—ਇੱਤ ਵਾਰ । ੰਚਵ—ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸ। ਾਚ—ਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਥਸਣ ਵਾਰ । ਬਗਵੰਤ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ । ਚੀਥਤ—ਥਚੱਤ ਥਵਚ।2।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਰਬੂ-ਾਥਤਸ਼ਾਸ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸਾਾਂ ਤ (ਉ ਦ ਦਯ ਤ) ਅਨਕਾਾਂ ਵਾਯੀ 

ਨਭਕਾਯ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਸ ਨਾਨਕ! ਾਧ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਯਥਸ ਕ (ਰਬੂ ਤੋਂ ਥਫਨਾ) ਸਯ ਸਯ ਭਸ-ਥਆਯ ਦੂਯ 

ਕੀਥਤਆਾਂ ਭਨ ਦੀ ਬਟਕਣਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਕਯਦਾ ਯਸੁ, (ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਖਟੀ ਭਥਤ ਕੱਢ। 

ਸ ਥਭੱਤਯ! (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਕਾਭ ਿਧ ਰਬ ਦੂਯ ਕਯ, (ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਉੱਦਭ ਕਯਦਾ ਸ ਉ ਦ) ਭਨ 

ਥਵਚ ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਯਤਨ (ਵਯਗਾ ਕੀਭਤੀ) ਰਬੂ-ਨਾਭ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।  

(ਸ ਥਭੱਤਯ! ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚੋਂ) ਸਉਭ ਦੂਯ ਕਯ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯ। (ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਇਉਂ ਜਤਨ 

ਕਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ੁਚੱਜਾ ਥਵਤਰ) ਜੀਵਨ ਥਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ 

ਾਯ ਦੁੱਖ ਕਰਸ਼ ਥਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ-ਰਭ ਆ ਵੱਦਾ ਸ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਆ ਵੱਦੀ ਸ।  



(ਸ ਬਾਈ!) ਜਸੋਾ ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਬ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਈ ਾਸੂਕਾਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵੱਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਵਾਧਾ ਸੀ ਵਾਧਾ ੈਂਦਾ ਸ 

ਤ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ  ਯਸੀ) ਘਾਟ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਥਨਕਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਦਯਗਾਸ 

ਥਵਚ ਇੱਤ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉਠਥਦਆਾਂ ਫਠਥਦਆਾਂ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯ ਤ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਰਭ ਦਾ 

ਕਯ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਇਸ ਉੱਦਭ ਕੀਤਾ ਉ ਦੀ) ਖਟੀ ਭਥਤ ਭੁੱਕ ਗਈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਈ 

ਉ ਦ ਥਚੱਤ ਥਵਚ ਆ ਵੱਥਆ।2।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤੀਥਨ ਥਫਆਥਹ ਜਗਤ ਕਉ ਤੁਰੀਆ ਾਵ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਥਨਰਭਲ ਬ ਥਜਨ 
ਭਥਨ ਵਥਸਆ ਸਇ ॥੩॥ ਉੜੀ ॥ ਥਤਰਤੀਆ ਤਰ ਗੁਣ ਥਫਖ ਪਲ ਕਫ ਉਤਭ ਕਫ ਨੀਚੁ ॥ ਨਰਕ 
ਸੁਰਗ ਬਰਭਤਉ ਘਣ ਸਦਾ ਸੰਘਾਰ ਭੀਚੁ ॥ ਹਰਖ ਸਗ ਸਹਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਥਫਹਾਇ ॥ 
ਥਜਥਨ ਕੀ ਥਤਸਥਹ ਨ ਜਾਣਨੀ ਥਚਤਵਥਹ ਅਥਨਕ ਉਾਇ ॥ ਆਥਧ ਥਫਆਥਧ ਉਾਥਧ ਰਸ ਕਫਹੁ 
ਨ ਤੂਟ ਤਾ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹ ਫੂਝ ਰਤਾ ॥ ਭਹ ਬਰਭ ਫੂਡਤ ਘਣ ਭਹਾ ਨਰਕ 
ਭਥਹ ਵਾਸ ॥ ਕਥਰ ਥਕਰਾ ਰਬ ਰਾਥਖ ਲਹੁ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਆਸ ॥੩॥ {ੰਨਾ 297} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਤੀਥਨ—(ਭਾਇਆ ਦ) ਥਤੰਨ ਗੁਣ (ਯਜ, ਤਭ, ਤ)। ਥਫਆਥਸ—ਯ ਾਈ ਯੱਖਦ 

ਸਨ। ਤੁਯੀਆ—{qãrIX, quXL} ਚਥੀ। ਵਦਾਾਂਤ ਥੌਰਾੌੀ ਅਨੁਾਯ ਆਤਭਾ ਦੀ ਚਥੀ ਅਵਥਾ ਜਦੋਂ ਇਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਕਇ—ਕਈ ਥਵਯਰਾ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਇ—ਉਸ 

(ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ।3।  

ਉੋੀ:- ਥਤਰਤੀਆ—ਤੀਜੀ ਥਥਥਤ। ਥਫਖ ਪਰ—ਥਵਸ਼ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਪਰ। ਬਰਭਤਉ—ਬਟਕਣਾ। ਘਣ—ਫਸੁਤ 

ਜੀਵ। ੰਘਾਯ—ਭਾਯਦੀ ਸ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਥਰਆਉਂਦੀ ਸ। ਭੀਚ—ੁਭਤ, ਭਤ ਦਾ ਸਭ। ਸਯਖ—ੈੁਸ਼ੀ। 

ਗ—ਭੀ। ਸਾ—ਸਭ। ਸਉ ਸਉ ਕਯਤ—'ਭੈਂ ਭੈਂ' ਕਯਥਦਆਾਂ, ਅਸੰਕਾਯ ਥਵਚ। ਥਜਥਨ—ਥਜ 

(ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। ਥਤਥਸ—ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ। ਜਾਣਨੀ—ਜਾਣਥਨ, ਜਾਣਦ, ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦ। ਉਾਇ—ਢੰਗ। 

ਆਥਧ—ਭਥਨ ਦ ਯਗ ਥਫਆਥਧ—ਯੀਯ ਦ ਯਗ। ਉਾਥਧ—ਝਗ ੋ ਠੱਗੀ ੌਯਫ ਆਥਦਕ। ਯ—ਚਕ। 

ਧਨੀ—ਭਾਰਕ। ਬਯਭ—ਬਟਕਣਾ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ!।3।  

ਅਯਥ:- ਰਕ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਜਗਤ (ਦ ਜੀਵਾਾਂ) ਉਤ (ਭਾਇਆ ਦ) ਥਤੰਨ ਗੁਣ ਆਣਾ ਯ ਾਈ ਯੱਖਦ ਸਨ। 

ਕਈ ਥਵਯਰਾ ਭਨੱੁਖ ਉਸ ਚਥੀ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਸ ਥਜੱਥ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜੁਥੋਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। 

ਥਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਚ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਦਾ ਵੱਦਾ ਸ, ਉਸ ੰਤ ਜਨ ਥਵਤਰ  ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ।3।  

ਉੋੀ:- ਭਾਇਆ ਦ ਥਤੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਰਬਾਵ ਸਠ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਥਵਸ਼-ਥਵਕਾਯ-ਯੂ ਪਰ ਸੀ ਥਭਰਦ ਸਨ, ਕਦ ਕਈ 

(ਥੋ ਥਚਯ ਰਈ) ਚੰਗੀ ਅਵਥਾ ਭਾਣਦ ਸਨ ਕਦ ਨੀਵੀਂ ਅਵਥਾ ਥਵਚ ਥਡੱਗ ੈਂਦ ਸਨ। ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਨਯਕ 

ੁਯਗ (ਦੁੱਖ ੁਖ ਬਗਣ  ੈਂਦ ਸਨ) ਫਸੁਤ ਬਟਕਣਾ ਰੱਗੀ ਯਥਸੰਦੀ ਸ, ਤ ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਥਣਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ।  

(ਥਤੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਉਭਯ) ਅਸੰਕਾਯ ਥਵਚ ਫੀਤਦੀ ਸ, ਕਦ ੈੁਸ਼ੀ ਕਦ ਭੀ ਕਦ ਸਭ—ਇਸ 

ਚੱਕਯ (ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਦਾ ਫਥਣਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ)। ਥਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਉ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ 



ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ ਤ (ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਥਦਕ) ਸਯ ਸਯ ਧਾਯਥਭਕ ਜਤਨ ਉਸ ਦਾ ਚਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ।  

ਦੁਥਨਆ ਦ ਯਾਾਂ (ਚਥਕਆਾਂ) ਦ ਕਾਯਨ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਨ ਦ ਯਗ ਯੀਯ ਦ ਯਗ ਤ ਸਯ ਝਗ ੋ-ਝੰਫਰ  ਚੰਫੋ ਸੀ 

ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਕਦ ਇ ਦ ਭਨ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਕਰਸ਼ ਥਭਟਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। (ਯਾਾਂ ਥਵਚ ਪਥਆ ਭਨੱੁਖ) ੂਯਨ ਾਯਰਫਸਭ 

ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਦ ਯਤਾ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ।  

ਫਅੰਤ ਰੁਕਾਈ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤ ਬਟਕਣਾ ਥਵਚ ਗਤ ਖਾ ਯਸੀ ਸ, ਬਾਯ ਨਯਕਾਾਂ (ਦੁੱਖਾਾਂ) ਥਵਚ ਥਦਨ ਕੱਟ ਯਸੀ 

ਸ। (ਇ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ) ਸ ਨਾਨਕ! (ਅਯਦਾ ਕਯ ਤ ਆਖ—) ਸ ਰਬੂ! ਥਕਯਾ ਕਯ ਕ ਭਯੀ ਯੱਥਖਆ ਕਯ, 

ਭਨੰੂ ਤਯੀ (ਸਾਇਤਾ ਦੀ) ਸੀ ਆ ਸ।3।  

ਸਲਕੁ ॥ ਚਤੁਰ ਥਸਆਣਾ ਸੁਘੜੁ ਸਇ ਥਜਥਨ ਤਥਜਆ ਅਥਬਭਾਨੁ ॥ ਚਾਥਰ ਦਾਰਥ ਅਸਟ ਥਸਥਧ 
ਬਜੁ ਨਾਨਕ ਹਥਰ ਨਾਭੁ ॥੪॥ ਉੜੀ ॥ ਚਤੁਰਥਥ ਚਾਰ ਫਦ ਸੁਥਣ ਸਥਧ ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਸਰਫ 
ਖਭ ਕਥਲਆਣ ਥਨਥਧ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਜਥ ਸਾਰੁ ॥ ਨਰਕ ਥਨਵਾਰ ਦਖੁ ਹਰ ਤੂਟਥਹ ਅਥਨਕ ਕਲਸ ॥ 
ਭੀਚੁ ਹੁਟ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ਹਥਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਸ ॥ ਬਉ ਥਫਨਸ ਅੰਥਭਰਤੁ ਰਸ ਰੰਥਗ ਰਤ ਥਨਰੰਕਾਰ ॥ 
ਦੁਖ ਦਾਥਰਦ ਅਥਵਤਰਤਾ ਨਾਸਥਹ ਨਾਭ ਅਧਾਰ ॥ ਸੁਥਰ ਨਰ ਭੁਥਨ ਜਨ ਖਜਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਾਲ 
॥ ਭਨੁ ਥਨਰਭਲੁ ਭੁਖੁ ਊਜਲਾ ਹਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥ {ੰਨਾ 297} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਚਤੁਯ—ਅਕਰਭੰਦ। ੁਘੋੁ—ੁਚੱਜਾ। ਇ—ਉਸ (ਭਨੱੁਖ) ਸੀ। ਚਾਥਯ ਦਾਯਥ—

(ਧਯਭ, ਅਯਥ, ਕਾਭ, ਭਖ)। ਅਟ—ਅੱਠ। ਥਥਧ—ਥੱਧੀਆਾਂ, ਕਯਾਭਾਤੀ ਤਾਕਤਾਾਂ। ਬਜੁ—ਥਭਯ,ੁ ਜ।4।  

ਉੋੀ:- ਚਤੁਯਥਥ—ਚਥੀ ਥਥਥਤ। ੁਥਣ—ੁਣ ਕ। ਥਧ—ਥਨਯਨਾ ਕੀਤਾ ਸ। ਤਤੁ—ਅਰ, ਨਚੋ। 

ਖਭ—ੈੁਸ਼ੀਆਾਂ, ੁਖ। ਥਨਥਧ—ੈਾਨਾ। ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ। ਜਥ—ਜ ਕ। ਥਨਵਾਯ—ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਸ। ਸਯ—

ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਸ। ਤੂਟਥਸ—ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਭੀਚ—ੁਭਤ, ਆਤਭਕ ਭਤ। ਸੁਟ—ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਥੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

ਤ—ਤੋਂ। ਯ—ਯਦਾ ਸ, ਯਚ-ਥਭਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯੰਥਗ—ਯੰਗ ਥਵਚ। ਦਾਥਯਦ—ਦਾਥਯਦਰ , ਗਯੀਫੀ। ਅਧਾਯ—

ਆਯ। ੁਥਯ ਨਯ—ਦਵੀ ਗੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਊਜਰਾ—ਯਸ਼ਨ। ਯਵਾਰ—ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੋ।4।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਦਾ) ਜਦਾ ਯਸੁ (ਇ ਥਵਚ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦ) ਚਾਯ 

ਦਾਯਥ ਤ (ਜਗੀਆਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ) ਅੱਠ  ਕਯਾਭਾਤੀ ਤਾਕਤਾਾਂ। (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ) ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  (ਆਣ  

ਭਨ ਥਵਚੋਂ) ਅਸੰਕਾਯ ਦੂਯ ਕਯ ਥਰਆ ਸ, ਉਸੀ ਸ ਅਕਰਭੰਦ ਥਆਣਾ ਤ ੁਚੱਜਾ।4।  

ਉੋੀ:- ਚਾਯ ਸੀ ਵਦ ੁਣ ਕ (ਅਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ) ਥਨਯਨਾ ਕੀਤਾ ਸ, (ਇਸੀ) ਅਰ ਥਵਚਾਯ (ਦੀ ਗੱਰ ਰੱਬੀ) ਸ 

ਥਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਜ ਕ ਾਯ ੁਖ ਥਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ੁਖਾਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) ਨਯਕਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਾਯ ਦੁੱਖ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ) 

ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਕਰਸ਼ ਥਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। (ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਦ ਥਸਯਦ ਥਵੱਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ 

ਯਵਸ਼ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਆਤਭਕ ਭਤ ਥਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਜਭ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਥਨਯੰਕਾਯ-ਰਬੂ ਦ ਰਭ-ਯੰਗ ਥਵਚ ਯੰਗ ਜਾਈ ਤਾਾਂ (ਭਨ ਥਵਚੋਂ ਸਯਕ ਥਕਭ ਦਾ) ਡਯ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ 

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ (ਥਸਯਦ ਥਵਚ) ਯਚ-ਥਭਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦ ਆਯ 

ਦੁੱਖ ਗਯੀਫੀ ਤ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸਈ ਭਰੀਨਤਾ—ਇਸ ਬ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਦਵੀ ਗੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਤ ਥਯਸ਼ੀ ਰਕ ਥਜ ੁਖਾਾਂ-ਦ-ਭੰੁਦਯ ਥਰਸ਼ਟੀ-ਦ-ਾਰਣਸਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਢੂੰਢ-

ਬਾਰ ਕਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਗੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੋ ਰਾਤ ਕੀਥਤਆਾਂ ਥਭਰ ੈਂਦਾ ਸ (ਤ ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਥਭਰ ੈਂਦਾ ਸ 



ਉ ਦਾ) ਭਨ ਥਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਰਕ ਯਰਕ ਥਵਚ ਉ ਦਾ) ਭੂੰਸ ਯਸ਼ਨ ਸੁੰਦਾ ਸ।4।  

ਸਲਕੁ ॥ ੰਚ ਥਫਕਾਰ ਭਨ ਭਥਹ ਫਸ ਰਾਚ ਭਾਇਆ ਸੰਥਗ ॥ ਸਾਧਸੰਥਗ ਹਇ ਥਨਰਭਲਾ ਨਾਨਕ 
ਰਬ ਕ ਰੰਥਗ ॥੫॥ ਉੜੀ ॥ ੰਚਥਭ ੰਚ ਰਧਾਨ ਤ  ਥਜਹ ਜਾਥਨ ਰੰਚੁ ॥ ਕੁਸਭ ਫਾਸ ਫਹੁ 
ਰੰਗੁ ਘਣ ਸਬ ਥਭਥਥਆ ਫਲਫੰਚੁ ॥ ਨਹ ਜਾ ਨਹ ਫੂਝੀ ਨਹ ਕਛੁ ਕਰਤ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਸੁਆਦ 
ਭਹ ਰਸ ਫਥਧ ਅਥਗਆਥਨ ਰਥਚ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਜਨਭ ਭਰਣ ਫਹੁ ਜਥਨ ਬਰਭਣ ਕੀਨ ਕਰਭ ਅਨਕ 
॥ ਰਚਨਹਾਰੁ ਨਹ ਥਸਭਥਰ ਭਥਨ ਨ ਫੀਚਾਥਰ ਥਫਫਕ ॥ ਬਾਉ ਬਗਥਤ ਬਗਵਾਨ ਸੰਥਗ ਭਾਇਆ 
ਥਲਤ ਨ ਰੰਚ ॥ ਨਾਨਕ ਥਫਰਲ ਾਈਅਥਹ ਜ ਨ ਰਚਥਹ ਰੰਚ ॥੫॥ {ੰਨਾ 297} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ੰਚ—(ਕਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਅਸੰਕਾਯ) ੰਜ (ਥਵਕਾਯ)। ਭਥਸ—ਥਵਚ। ਯਾਚ—

ਭਤ। ੰਥਗ—ਨਾਰ। ਾਧ ੰਥਗ—ਾਧ ੰਗਥਤ ਥਵਚ। ਯੰਥਗ—(ਰਭ-) ਯੰਗ ਥਵਚ।5।  

ਉੋੀ:- ੰਚਥਭ—ੰਜਵੀਂ ਥਥਥਤ। ੰਚ—ੰਤ ਜਨ। ਤ—ਉਸ ਭਨੱੁਖ {ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਥਜਸ—ਥਜਨਹਾਾਂ ਨ। 

ਯੰਚੁ—ਜਗਤ-ਾਯਾ। ਕੁਭ ਫਾ—ਪੱੁਰ ਦੀ ੁਗੰਧੀ। ਥਭਥਥਆ—ਨਾ-ਵੰਤ। ਫਰਫੰਚ—ੁਠੱਗੀ। ਜਾ—

ੁੱਝਦਾ। ਕਯਤ—ਕਯਦਾ। ਫਥਧ—ਥਵੱਥਝਆ ਸਇਆ। ਅਥਗਆਥਨ—ਅਥਗਆਨ ਥਵਚ। ਬਰਭਣ—ਬਟਕਣਾ। 

ਯਚਨਸਾਯ—ੁਥਯਜਣਸਾਯ ਕਯਤਾਯ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਫੀਚਾਥਯ—ਥਵਚਾਯ ਕ। ਥਫਫਕ—ਯਖ (ਦੀ 

ਤਾਕਤ)। ਬਾਉ—ਰਭ। ਯੰਚ—ਯਤਾ ਬਯ। ਾਈਅਥਸ—ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਰੱਬਦ ਸਨ। ਯਚਥਸ—ਯਚਦ, ਭਤ 

ਸੁੰਦ।5।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੋ ਭਨੱੁਖ ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਥਵਚ ਭਤ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਚ 

(ਕਾਭ ਿਧ ਰਬ ਭਸ ਅਸੰਕਾਯ) ੰਜ ਥਵਕਾਯ ਥਟਕ ਯਥਸੰਦ ਸਨ। ਯ ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯੂ ਦੀ ੰਗਥਤ ਥਵਚ (ਯਥਸ 

ਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਯੰਗ ਥਵਚ ਯੰਥਗਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਥਵਤਰ  ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਉੋੀ:- (ਜਗਤ ਥਵਚ) ਉਸ ੰਤ ਜਨ ਰਸ਼ਟ ਭੰਨ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਥਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਇ ਜਗਤ-ਾਯ ਨੰੂ (ਇਉਂ) ਭਝ 

ਥਰਆ ਸ (ਥਕ ਇਸ) ਪੱੁਰਾਾਂ ਦੀ ੁਗੰਧੀ (ਵਯਗਾ ਸ, ਤ ਬਾਵੇਂ) ਅਨਕਾਾਂ ਯੰਗਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ (ਥਪਯ ਬੀ) ਾਯਾ ਨਾਵੰਤ 

ਸ ਤ ਠੱਗੀ ਸੀ ਸ।  

ਜਗਤ (ਆਭ ਤਯ ਤ) ਅਥਗਆਨ ਥਵਚ ਭਤ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ੁਆਦਾਾਂ ਥਵਚ ਭਸ ਰਣ ਵਾਰ  ਯਾਾਂ ਥਵਚ ਥਵੱਝਾ 

ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਇ ਨੰੂ (ਸੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ) ੁੱਝਦੀ ਨਸੀਂ, ਇਸ ਭਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਤ (ਸੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ ਫਾਯ) 

ਕਈ ਥਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ।  

ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਥਯਜਣਸਾਯ ਕਯਤਾਯ ਦਾ ਥਭਯਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ ਥਵਚਾਯ ਕ (ਬਰ  ਫੁਯ ਕੰਭ 

ਦੀ) ਯਖ ਨਸੀਂ ਦਾ ਕੀਤੀ, ਤ ਸਯ ਸਯ ਅਨਕਾਾਂ ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਥਯਸਾ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੋ ਥਵਚ ਥਆ 

ਥਯਸਾ, ਉਸ ਅਨਕਾਾਂ ਜੂਨਾਾਂ ਥਵਚ ਬਟਕਦਾ ਥਯਸਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਜਗਤ ਥਵਚ ਅਜਸ ਫੰਦ) ਥਵਯਰ  ਸੀ ਰੱਬਦ ਸਨ ਜ ਇ ਜਗਤ-ਥਖਰਾਯ (ਦ ਭਸ) ਥਵਚ ਨਸੀਂ 

ਪਦ, ਥਜਨਹਾਾਂ ਉਤ ਭਾਇਆ ਆਣਾ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀ, ਤ ਜਸੋ ਬਗਵਾਨ ਨਾਰ ਰਭ 

ਕਯਦ ਸਨ ਬਗਵਾਨ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਦ ਸਨ।5।  

ਸਲਕੁ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਊਚ ਕਹਥਹ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ ਬਗਤ ਸਹਥਹ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ 
ਦੁਆਰ ॥੬॥ ਉੜੀ ॥ ਖਸਟਥਭ ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਕਹਥਹ ਥਸੰਥਭਰਥਤ ਕਥਥਹ ਅਨਕ ॥ ਊਤਭੁ ਊਚ 



ਾਰਫਰਹਭੁ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਥਹ ਸਖ ॥ ਨਾਰਦ ਭੁਥਨ ਜਨ ਸੁਕ ਥਫਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਗਥਫੰਦ ॥ 
ਰਸ ਗੀਧ ਹਥਰ ਥਸਉ ਫੀਧ ਬਗਤ ਰਚ ਬਗਵੰਤ ॥ ਭਹ ਭਾਨ ਬਰਭੁ ਥਫਨਥਸ ਾਈ ਸਰਥਨ 
ਦਇਆਲ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਭਥਨ ਤਥਨ ਫਸ ਦਰਸਨੁ ਦਥਖ ਥਨਹਾਲ ॥ ਲਾਬੁ ਥਭਲ ਤਟਾ ਥਹਰ 
ਸਾਧਸੰਥਗ ਥਲਵ ਲਾਇ ॥ ਖਾਥਟ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਥਨਥਧ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਥਧਆਇ ॥੬॥ {ੰਨਾ 297} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਖਟ—ਛ। ਖਟ ਾਤਰ—(ਾਾਂਖ, ਮਗ, ਥਨਆਇ, ਵਸ਼ਥਸ਼ਕ, ਭੀਭਾਾਂਾ, ਵਦਾਾਂਤ)। 

ਾਯਾਵਾਯ—ਾਯ ਅਵਾਯ, ਾਯਰਾ ਉਯਰਾ ਫੰਨਾ। ਸਥਸ—ਬਦ ਸਨ। ਕ ਦੁਆਥਯ—ਦ ਦਯ ਉਤ।6।  

ਉੋੀ:- ਖਟਥਭ—ਛਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਕਥਥਸ—ਥਫਆਨ ਕਯਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਖ—ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ—ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ ਆਣ  

ਸਾਯ ਭੂੰਸਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਥਨੱਤ ਨਵਾਾਂ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦਾ ਦੱਥਆ ਥਗਆ ਸ। ਗੁਣ ਅੰਤੁ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ 

ਅੰਤ। ਨਾਯਦ—{ਫਰਸਭਾ ਦ ਦ ੁੱਤਰ ਾਾਂ ਥਵਚੋਂ ਇਕ; ਉ ਦ ੱਟ ਥਵਚੋਂ ਜੰਥਭਆ। ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਤ ਦਵਥਤਆਾਂ ਦ 

ਥਵਚਕਾਯ ਥਵਚਰਾ। ਇਸਨਾਾਂ ਥਵਚ ਝਗੋਾ ਾਣ ਥਵਚ ੈੁਸ਼ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। 'ਵੀਣਾ' ਇ ਫਣਾਈ ੀ। ਇਕ 

ਥਥਭਰਤੀ ਦਾ ਬੀ ਕਯਤਾ ਸ}। ੁਕ—ਥਫਆ ਦਾ ੁੱਤਯ {ਜੰਭਦਾ ਸੀ ਥਗਆਨਵਾਨ ੀ, ਅੱਛਯਾ ਯੰਬਾ ਨ  ਫਥਯਾ 

ਬਯਭਾਇਆ, ਯ ਡਥਰਆ ਨਸੀਂ। ਯਾਜਾ ਯੀਛਤ ਨੰੂ ਬਾਗਵਤ ੁਯਾਣ ਇ ਨ  ੁਣਾਇਆ ੀ}।  

ਗੀਧ—ਥਬੱਜ ਸ। ਫੀਧ—ਥਵੱਝ ਸ। ਬਗਵੰਤ—ਬਗਵਾਨ (ਦੀ ਬਗਤੀ ਥਵਚ)। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਤਥਨ—

ਤਨ ਥਵਚ, ਥਸਯਦ ਥਵਚ। ਦਥਖ—ਦਖ ਕ। ਥਸਯ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਥਰਵ ਰਾਇ—ਥਰਵ ਰਾ ਕ, ੁਯਥਤ ਜੋ 

ਕ। ਖਾਥਟ—ਖੱਟ ਕ। ਗੁਣ ਥਨਥਧ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਬੰਡਾਯ।6।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਛ ਸ਼ਾਤਰ  ਉੱਚੀ (ੁਕਾਯ ਕ) ਆਖਦ ਸਨ ਥਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ 

ਜਾ ਕਦਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਉਯਰਾ ਤ ਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਕਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਬਗਤੀ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਉ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਸਣ  ਰੱਗਦ ਸਨ।6।  

ਉੋੀ:- ਛ ਸ਼ਾਤਰ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ) ਥਫਆਨ ਕਯਦ ਸਨ, ਅਨਕਾਾਂ ਥਥਭਰਤੀਆਾਂ (ਬੀ) ਥਫਆਨ 

ਕਯਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਯ ਕਈ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ)। ਯਭਾਤਭਾ (ਬ ਤੋਂ) ਰਸ਼ਟ ਤ (ਬ ਤੋਂ) 

ਉੱਚਾ ਸ (ਥਕ ਦੀ ਉ ਤਕ ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ)। ਅਨਕਾਾਂ ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ ਬੀ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਜਾਣ ਕਦ।  

ਨਾਦਯ ਥਯਸ਼ੀ, ਅਨਕਾਾਂ ਭੁਨੀ ਰਕ, ੁਖਦਵ ਅਤ ਥਫਆ (ਆਥਦਕ ਥਯਸ਼ੀ) ਗਥਫੰਦ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਗਾਾਂਦ 

ਸਨ। ਬਗਵਾਨ ਦ ਬਗਤ ਉ ਦ ਨਾਭ-ਯ ਥਵਚ ਥਬੱਜ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਥਵਚ ਰਤ ਯਥਸੰਦ ਸਨ ਤ 

ਬਗਤੀ ਥਵਚ ਭਤ ਯਥਸੰਦ ਸਨ।  

ਥਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਦਇਆ ਦ ਘਯ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਥਰਆ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦਾ) ਭਸ, ਅਸੰਕਾਯ 

ਤ ਬਟਕਣਾ ਬ ਕੁਝ ਨਾ ਸ ਥਗਆ। ਥਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਚ ਥਸਯਦ ਥਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਣ  ਚਯਨ ਵੱ , 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਕਯ ਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਤਨ ਥਖੋ ਥਆ।  

ਾਧ ੰਗਥਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਥਵਚ ੁਯਥਤ ਜੋ ਕ (ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ-ਯੂ) ਰਾਬ ਖੱਟ ਰਈਦਾ ਸ 

(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਵਾਰ  ਾ ਥਆਾਂ ਜ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ ਘਾਟ ੈਂਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ) ਘਾਟ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਤੰੂ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਯ, ਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ੈਾਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ੈਾਨਾ ਇਕੱਠਾ 

ਕਯ।6।  

ਸਲਕੁ ॥ ਸੰਤ ਭੰਡਲ ਹਥਰ ਜਸੁ ਕਥਥਹ  ਫਲਥਹ ਸਥਤ ਸੁਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨੁ ਸੰਤਖੀ ਕਸੁ 
ਥਸਉ ਥਲਵ ਲਾਇ ॥੭॥ ਉੜੀ ॥ ਸਤਥਭ ਸੰਚਹੁ ਨਾਭ ਧਨੁ ਟੂਥਟ ਨ ਜਾਥਹ ਬੰਡਾਰ ॥ ਸੰਤਸੰਗਥਤ 



ਭਥਹ ਾਈ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ ਆੁ ਤਜਹੁ ਗਥਫੰਦ ਬਜਹੁ ਸਰਥਨ ਰਹੁ ਹਥਰ ਰਾਇ ॥ ਦੂਖ 
ਹਰ ਬਵਜਲੁ ਤਰ ਭਨ ਥਚੰਥਦਆ ਪਲੁ ਾਇ ॥ ਆਠ ਹਰ ਭਥਨ ਹਥਰ ਜ ਸਪਲੁ ਜਨਭੁ ਰਵਾਣੁ 
॥ ਅੰਤਥਰ ਫਾਹਥਰ ਸਦਾ ਸੰਥਗ ਕਰਨਹਾਰੁ ਛਾਣੁ ॥ ਸ ਸਾਜਨੁ ਸ ਸਖਾ ਭੀਤੁ ਜ ਹਥਰ ਕੀ ਭਥਤ 
ਦਇ ॥ ਨਾਨਕ ਥਤਸੁ ਫਥਲਹਾਰਣ ਹਥਰ ਹਥਰ ਨਾਭੁ ਜਇ ॥੭॥ {ੰਨਾ 298} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਭੰਡ—ਭੰਡਰੀਆਾਂ, ਭੂਸ। ਜੁ—ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ। ਥਤ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ (ਦ ਗੁਣ)। 

ੁਬਾਇ—ਰਭ ਥਵਚ। ਬਾਉ—ਰਭ। ਥਰਵ—ਰਗਨ।7।  

ਉੋੀ:- ਤਥਭ—ਤਭੀ ਥਥਥਤ। ੰਚਸ—ੁਇਕੱਠਾ ਕਯ। ਨ ਜਾਥਸ—ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦ। ਬੰਡਾਯ—ੈਾਨ। 

ਭਥਸ—ਥਵਚ। ਾਈ—ਥਭਰਦਾ ਸ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ। ਸਯ—ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਸ। ਬਵਜਰੁ—ੰਾਯ-

ਭੰੁਦਯ। ਥਚੰਥਦਆ—ਥਚਤਥਵਆ ਸਇਆ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ੰਥਗ—ਨਾਰ। ਛਾਣੂ—ਾਥੀ। ਖਾ—

ਥਭੱਤਯ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਜਇ—ਜਦਾ ਸ।7।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ੰਤ ਜਨ (ਦਾ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਉਚਾਯਦ ਸਨ, ਰਭ ਥਵਚ ਥਟਕ 

ਕ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਥਫਆਨ ਕਯਦ ਸਨ (ਥਕਉਂਥਕ) ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਥਵਚ 

ੁਯਥਤ ਜੋੀ ਯੱਥਖਆਾਂ ਭਨ ਸ਼ਾਾਂਤ ਯਥਸੰਦਾ ਸ।7।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਯ। ਨਾਭ-ਧਨ ਦ ੈਾਨ  ਕਦ ਭੁੱਕਦ ਨਸੀਂ ਸਨ, 

(ਯ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਭ ਧਨ) ਾਧ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਥਯਸਾਾਂ ਸੀ ਥਭਰਦਾ ਸ, ਥਜ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ 

ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਥਜ ਦ ਯੂ ਦਾ ਉਯਰਾ ਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਕਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਕਯਦ ਯਸੁ, ਰਬੂ ਾਤਸ਼ਾਸ ਦੀ ਯਨ  ਯਸ 

(ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਥਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਾਯ) ਦੁਖ ਦੂਯ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ 

ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਭਨ-ਥਚਤਥਵਆ ਪਰ ਰਾਤ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਅੱਠ  ਸਯ ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨੱੁਖਾ 

ਜਨਭ ਕਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੂਯੀ ਥਵਚ) ਕਫੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਸੋਾ ਯਭਾਤਭਾ 

(ਸਯਕ ਜੀਵ ਦ) ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ ਦਾ ਨਾਰ (ਵੱਦਾ) ਸ ਉਸ ਥਯਜਣਸਾਯ ਰਬੂ ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਥਭੱਤਯ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ (ਾਨੰੂ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ) ਦੀ ਭਥਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ (ਾਡਾ ਅਰੀ) 

ੱਜਣ ਸ, ਾਥੀ ਸ, ਥਭੱਤਯ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਸਥਯ-ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ 

ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।7।  

ਸਲਕੁ ॥ ਆਠ ਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਥਹ ਤਜੀਅਥਹ ਅਵਥਰ ਜੰਜਾਲ ॥ ਜਭਕੰਕਰੁ ਜਥਹ ਨ ਸਕਈ 
ਨਾਨਕ ਰਬੂ ਦਇਆਲ ॥ ੮॥ ਉੜੀ ॥ ਅਸਟਭੀ ਅਸਟ ਥਸਥਧ ਨਵ ਥਨਥਧ ॥ ਸਗਲ ਦਾਰਥ 
ੂਰਨ ਫੁਥਧ ॥ ਕਵਲ ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ  ॥ ਥਨਰਭਲ ਰੀਥਤ ਥਨਰਧਰ ਭੰਤ ॥ ਸਗਲ ਧਰਭ 
ਥਵਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਬ ਭਥਹ ਊਚ ਥਫਸਖ ਥਗਆਨੁ ॥ ਹਥਰ ਹਥਰ ਬਜਨੁ ੂਰ ਗੁਰ ਸੰਥਗ ॥ ਜਥ 
ਤਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਹਥਰ ਰੰਥਗ ॥੮॥ {ੰਨਾ 298} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਗਾਈਅਥਸ—(ਜ) ਗਾ ਜਾਣ। ਤਜੀਅਥਸ—(ਜ) ਤਜ ਜਾਣ। ਅਵਥਯ—ਸਯ {ਫਸ-ੁ



ਵਚਨ}। ਜੰਜਾਰ—(ਭਾਇਆ ਥਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰ) ਫੰਧਨ। ਜਭ ਕੰਕਯ—ੁ{ਥਕੰਕਯ—ੁਨਕਯ} ਜਭ ਦਾ ਵਕ, 

ਜਭਦੂਤ। ਜਥਸ ਨ ਕਈ—ਤੱਕ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।8।  

ਉੋੀ:- ਅਟ—ਅੱਠ। ਥਥਧ—ਥੱਧੀਆਾਂ। ਨਵ—ਨ। ਥਨਥਧ—ੈਾਨ। ੂਯਨ—ਭੁਕੰਭਰ, ਜ ਕਦ ਉਕਾਈ 

ਨਾਸ ਖਾ। ਫੁਥਧ—ਅਕਰ। ਕਵਰ—(ਥਸਯਦ ਦਾ) ਕਰ-ਪੱੁਰ। ਯੀਥਤ—ਭਯਮਾਦਾ, ਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ। 

ਥਨਯਧਯ—{in}D`} ਥਜ ਦਾ ਅਯ ਯਥਕਆ ਨਾਸ ਜਾ ਕ। ਭੰਤ—ਭੰਤਯ। ਥਫਖ—ਥਵਸ਼ਸ਼, ਉਚਚਾ। 

ੰਥਗ—ਨਾਰ, ੰਗਥਤ ਥਵਚ। ਜਥ—ਜ ਕ। ਯੰਥਗ—ਰਭ ਥਵਚ।8।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਅੱਠ  ਸਯ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਗੁਣ ਗਾ ਜਾਣ, ਤ ਸਯ ਾਯ ਫੰਧਨ ਛੱਡ ਜਾਣ, 

ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਇਆਵਾਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਜਭਦੂਤ ਤੱਕ ਨਸੀਂ ਕਦਾ (ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨੋ ਨਸੀਂ ਢੁਕਦਾ, 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਨੋ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦੀ।8।  

ਉੋੀ:- (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਇਕ ਾ) ਭੰਤਰ  ਸ ਥਜ ਦਾ ਅਯ ਾਇਆ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ, (ਇ ਭੰਤਰ  ਦੀ 

ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ) ਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ ਥਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਭਨ ਥਵਚ) ਦਾ ਚਾਉ ਸੀ ਚਾਉ ਥਟਥਕਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, 

(ਥਸਯਦ ਦਾ) ਕਰ-ਪੱੁਰ ਥਖੋ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਥਜਵੇਂ ੂਯਜ ਦੀਆਾਂ ਥਕਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਕਰ-ਪੱੁਰ ਥਖੋਦਾ ਸ, ਥਤਵੇਂ ਨਾਭ-

ਥਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ ਥਸਯਦਾ ਥਖਥੋਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ)। (ਨਾਭ ਦ ਯਤਾ ਥਵਚ ਸੀ) ਅੱਠ  ਕਯਾਭਾਤੀ 

ਤਾਕਤਾਾਂ ਤ ਦੁਨੀਆ ਦ ਨ  ਸੀ ੈਾਨ  ਆ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਾਯ ਦਾਯਥ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਅਕਰ ਰਾਤ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਜ ਕਦ ਉਕਾਈ ਨਸੀਂ ਖਾਾਂਦੀ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ) ਾਯ ਧਯਭਾਾਂ (ਦਾ ਧਯਭ ਸ, ਾਯ ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਥਵਤਰ-

ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ। (ਨਾਭ-ਥਭਯਨ ਸੀ ਾਯ ਸ਼ਾਤਰ  ਆਥਦਕਾਾਂ ਦ ਥਦੱਤ ਥਗਆਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤ ਰਸ਼ਟ 

ਥਗਆਨ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਯਥਸ ਕ ਜ ਸਥਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਬਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਯੰਗ 

ਥਵਚ ਥਟਕ ਕ ਸਥਯ-ਨਾਭ ਜ ਕ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸ।8।  

ਸਲਕੁ ॥ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਥਸਭਥਰ ਭਥਹ ਸੁਆਦ ਥਫਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਥਭ ਥਫਸਾਥਰ ਨਰਕ 
ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥ ੯॥ ਉੜੀ ॥ ਨਉਭੀ ਨਵ ਥਛਦਰ ਅਵੀਤ ॥ ਹਥਰ ਨਾਭੁ ਨ ਜਥਹ ਕਰਤ 
ਥਫਰੀਥਤ ॥ ਰ ਥਤਰਅ ਰਭਥਹ ਫਕਥਹ ਸਾਧ ਥਨੰਦ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਥਰ ਜਸੁ ਥਫੰਦ ॥ ਥਹਰਥਹ 
ਰ ਦਰਫੁ ਉਦਰ ਕ ਤਾਈ ॥ ਅਗਥਨ ਨ ਥਨਵਰ ਥਤਰਸਨਾ ਨ ਫੁਝਾਈ ॥ ਹਥਰ ਸਵਾ ਥਫਨੁ ਹ ਪਲ 
ਲਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਥਫਸਰਤ ਭਥਰ ਜਭਥਹ ਅਬਾਗ ॥੯॥ {ੰਨਾ 298} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਨਾਥਭ ਥਫਾਥਯ—ਜ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਥਵਾਯ ਥਦੱਤਾ ਜਾ। ਅਵਤਾਯ—

ਜਨਭ।9।  

ਉੋੀ:- ਨਵ—ਨ  ਸੀ। ਥਛਦਰ—ਛਕ, ਗਰਕਾਾਂ (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਆਥਦਕ)। ਅਵੀਤ—ਅਥਵਤਰ, ਗੰਦ। 

ਥਫਯੀਥਤ—ਉਰਟੀ ਯੀਥਤ। ਯ—ਯਾਈ। ਥਤਰਅ—ਇਤਰੀਆਾਂ। ਯਭਥਸ—ਬਗਦ ਸਨ। ਫਕਥਸ—ਫਰਦ 

ਸਨ। ਕਯਨ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ੁਨਸੀ—ੁਨਥਸ, ੁਣਦ। ਥਫੰਦ—ਥੋਾ ਭਾ ਬੀ। ਥਸਯਥਸ—ਚੁਯਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਯਦਯਫੁ—ਯਾਇਆ ਧਨ {dàÒX}। ਉਦਯ—ਟ। ਕ ਤਾਈ—ਦੀ ੈਾਤਯ। ਅਗਥਨ—ਰਾਰਚ ਦੀ ਅੱਗ। 

ਥਨਵਯ—ਦੂਯ ਸੁੰਦੀ। ਸ ਪਰ—{ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਭਥਯ—ਭਯ ਕ। ਜਭਥਸ—ਜੰਭਦ ਸਨ। ਅਬਾਗ—ਫਦ-

ਨੀਫ, ਬਾਗ-ਸੀਣ।9।  



ਅਯਥ—ਰ ਕੁ:- (ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਕਦ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਥਭਥਯਆ, (ਉਸ ਦਾ) ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ 

(ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ੁਆਦਾਾਂ ਥਵਚ ਪਥਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਥਦੱਤਾ 

ਜਾ ਤਾਾਂ ਨਯਕ ੁਯਗ (ਬਗਣ ਰਈ ਭੁੋ ਭੁੋ) ਜਨਭ ਰਣ  ੈਂਦ ਸਨ।9।  

ਉੋੀ:- ਜਸੋ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਜਦ, ਉਸ (ਭਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਭਯਮਾਦਾ ਦ) ਉਰਟ (ਭੰਦ) 

ਕਯਭ ਕਯਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ (ਇ ਵਾਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਕੰਨ ਨੱਕ ਆਥਦਕ) ਨ  ਸੀ ਇੰਦਯ ਗੰਦ (ਥਵਕਾਯੀ) ਸ 

ਯਥਸੰਦ ਸਨ। (ਰਬੂ ਦ ਥਭਯਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸ ਭਨੱੁਖ) ਯਾਈਆਾਂ ਇਤਰੀਆਾਂ ਬਗਦ ਸਨ ਤ ਬਰ  ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦੀ ਥਨੰਦਾ 

ਕਯਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਕਦ ਯਤਾ ਬਯ ਭ ਰਈ ਬੀ (ਆਣ) ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ 

ਨਸੀਂ ੁਣਦ। (ਥਭਯਨ-ਸੀਨ ਫੰਦ) ਆਣਾ ਟ ਬਯਨ ਦੀ ੈਾਤਯ ਯਾਇਆ ਧਨ ਚੁਯਾਾਂਦ ਯਥਸੰਦ ਸਨ (ਪਯ 

ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਰਾਰਚ ਦੀ ਅੱਗ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਥਤਰਸ਼ਨਾ ਨਸੀਂ ਥਭਟਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਤੋਂ ਥਫਨਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਉੱਦਭਾਾਂ ਨੰੂ ਉਯ-ਦੱ ਸ) ਇਸ ਥਜਸ 

ਪਰ ਸੀ ਰੱਗਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਥਵਾਯਨ ਕਯਕ ਉਸ ਬਾਗ-ਸੀਨ ਭਨੱੁਖ ਥਨੱਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੋ ਥਵਚ 

 ਯਥਸੰਦ ਸਨ।9।  

ਸਲਕੁ ॥ ਦਸ ਥਦਸ ਖਜਤ ਭ ਥਪਥਰ ਜਤ ਦਖਉ ਤਤ ਸਇ ॥ ਭਨੁ ਫਥਸ ਆਵ ਨਾਨਕਾ ਜ ੂਰਨ 
ਥਕਰਾ ਹਇ ॥੧੦॥ ਉੜੀ ॥ ਦਸਭੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਫਥਸ ਕੀਨ ॥ ਭਥਨ ਸੰਤਖੁ ਨਾਭ ਜਥ ਲੀਨ ॥ 
ਕਰਨੀ ਸੁਨੀ ਜਸੁ ਗਾਲ ॥ ਨਨੀ ਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵ ਫਅੰਤ ॥ ਭਨ 
ਭਥਹ ਥਚਤਵ ੂਰਨ ਬਗਵੰਤ ॥ ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਭੁ ਰਬ 
ਥਕਰਾ ਾਈ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 298-299} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਥਦ—{id_ੁੇਸਹ} ਾ, ਤਯੌਾਾਂ। ਖਜਤ—ਢੂੰਡਦਾ। ਜਤ—{X>} ਥਜਥ। ਦਖਉ—

ਦਖਉਂ, ਭੈਂ ਦਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਤ—{q>} ਉਥ। ਇ—ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ। ਫਥ—ਵੱ ਥਵਚ।10।  

ਉੋੀ:- ਦ ਦੁਆਯ—ਦ ਦਯਵਾ {ਦ ਕੰਨ, ਦ ਅੱਖਾਾਂ, ਦ ਨਾਾਾਂ, ਭੂੰਸ, ਗੁਦਾ, ਥਰੰਗ, ਤ ਥਦਭਾ}। 

ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਕਯਨੀ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਜੁ—ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ। ਨਨੀ—ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ। ਾਧ—ਗੁਯੂ। 

ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਬਗਵੰਤ—ਬਗਵਾਨ, ਰਬੂ। ਸਤ—ਸੱਥਾਾਂ (ਨਾਰ)। ੰਜਭ—ੁਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ।10।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਭੈਂ ਥਜਧਯ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ, ਧਯ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ ਵੱ ਥਯਸਾ 

ਸ (ਯ ਘਯ ਛੱਡ ਕ) ਦੀਂ ਾੀਂ ਸੀ ਭੈਂ ਢੂੰਡ ਥਪਥਯਆ ਸਾਾਂ (ਜੰਗਰ ਆਥਦਕਾਾਂ ਥਵਚ ਥਕਤ ਬੀ ਭਨ ਵੱ ਥਵਚ 

ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ); ਭਨ ਤਦੋਂ ਸੀ ਵੱ ਥਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ਜ ਬ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ (ਆਣੀ) ਥਭਸਯ 

ਸਵ।10।  

ਉੋੀ:- (ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਕਯਾ ਨਾਰ ਭਨੱੁਖ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਭਨ ਥਵਚ 

ੰਤਖ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਦਾਾਂ ਸੀ ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਕਾਫ ੂਥਵਚ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਰਬੂ ਦੀ ਥਕਯਾ ਯਾਸੀਂ) 

ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਥਰਸ਼ਟੀ ਦ ਾਰਣਸਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ੁਣੀਦੀ ਸ, ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਦਇਆ ਦ ਘਯ ਗੁਯ ੂਦਾ 

ਦਯਨ ਕਯੀਦਾ ਸ, ਜੀਬ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਣ ਰੱਗ ੈਂਦੀ ਸ, ਤ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ ਯਫ-

ਥਵਆਕ ਬਗਵਾਨ (ਦ ਗੁਣ) ਚਤ ਕਯਦਾ ਸ। ਸੱਥਾਾਂ ਨਾਰ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਟਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਇਸ (ਉਯ ਦੱੀ) ਜੀਵਨ-ਜੁਗਥਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਕਯਾ ਨਾਰ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ।10।  



ਸਲਕੁ ॥ ਕ ਕੁ ਫਖਾਨੀ ਥਫਰਲਾ ਜਾਣ ਸਵਾਦੁ ॥ ਗੁਣ ਗਥਫੰਦ ਨ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਬੁ 
ਥਫਸਭਾਦੁ ॥੧੧॥ ਉੜੀ ॥ ਕਾਦਸੀ ਥਨਕਥਟ ਖਹੁ ਹਥਰ ਰਾਭੁ ॥ ਇੰਦਰੀ ਫਥਸ ਕਥਰ ਸੁਣਹੁ ਹਥਰ 
ਨਾਭੁ ॥ ਭਥਨ ਸੰਤਖੁ ਸਰਫ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥ ਇਨ ਥਫਥਧ ਫਰਤੁ ਸੰੂਰਨ ਬਇਆ ॥ ਧਾਵਤ ਭਨੁ 
ਰਾਖ ਇਕ ਠਾਇ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਤ ਹਥਰ ਨਾਇ ॥ ਸਬ ਭਥਹ ੂਥਰ ਰਹ ਾਰਫਰਹਭ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹਥਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਥਰ ਅਟਲ ਹੁ ਧਰਭ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 299} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਕ ਕੁ—ਥਯੌ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ। ਫਖਾਨੀ—ਥਫਆਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 

ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਵਾਦ—ਆਨੰਦ। ਗੁਣ—ਗੁਣਾਾਂ (ਦ ਥਫਆਨ ਕਯਨ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਨ 

ਜਾਣੀ—(ੂਯਨ ਤਯ ਤ) ਨਸੀਂ ਜਾਥਣਆ ਜਾ ਕਦਾ, ਸੀ ਯੂ ਭਝ ਥਵਚ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦਾ। 

ਥਫਭਾਦੁ—ਅਚਯਜ।11।  

ਉੋੀ:- ਕਾਦੀ—(ਇਕ ਤ ਦ) ਥਗਆਯਹਵੀਂ ਥਥਥਤ {ਇ ਥਥਥਤ ਤ ਅਨਕਾਾਂ ਥਸੰਦੂ ਇਤਰੀਆਾਂ ਭਯਦ ਵਯਤ 

ਯੱਖਦ ਸਨ, ਾਯਾ ਥਦਨ ਅੰਨ ਨਸੀਂ ਖਾਾਂਦ}। ਥਨਕਥਟ—ਨੋ। ਖਸੁ—ਵਖਸੁ। ਫਥ ਕਥਯ—ਕਾਫ ੂਥਵਚ ਕਯ ਕ। 

ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਯਫ ਜੀਅ—ਾਯ ਜੀਆਾਂ ਉਤ। ਇਨ ਥਫਥਧ—ਇ ਤਯੀਕ ਨਾਰ। ਧਾਵਤ—ਥਵਕਾਯਾਾਂ 

ਵਰ ਦੋਦਾ। ਠਾਇ—ਥਾਾਂ ਥਵਚ। ੁਧ—ੁਥਵਤਰ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਥਵਚ (ਜੁਥੋਆਾਂ)। ਅਟਰ—ਥਜ ਦਾ ਪਰ 

ਕਦ ਟਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਥਜ ਦਾ ਪਰ ਯੂਯ ਥਭਰਦਾ ਸ।11।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਥਯੌ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ (ਥੌਥਤ-

ਾਰਾਸ ਥਵਚ ਸੀ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸ ਯ) ਇ ਆਤਭਕ ਅਨੰਦ ਨੰੂ ਕਈ ਥਵਯਰਾ ਭਨੱੁਖ ਭਾਣਦਾ ਸ। 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਯਨ ਨਾਰ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਤਾਾਂ ਥਭਰਦਾ ਸ; ਯ) ਗੁਣਾਾਂ (ਦ ਥਫਆਨ ਕਯਨ) 

ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਨਸੀਂ ਭਥਝਆ ਜਾ ਕਦਾ (ਥਕਉਂਥਕ) ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਤਾਾਂ ਾਯਾ ਅਚਯਜ 

ਯੂ ਸ।11।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ (ਦਾ ਆਣ) ਨੋ (ਵੱਦਾ) ਵਖ, ਆਣ  ਇੰਥਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫ ੂਥਵਚ ਯੱਖ 

ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ੁਥਣਆ ਕਯ—ਇਸੀ ਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਦਾ ਵਯਤ)। (ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਆਣ) ਭਨ ਥਵਚ 

ੰਤਖ (ਧਾਯਦਾ ਸ ਤ) ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨਾਰ ਦਇਆ-ਥਆਯ ਵਾਰਾ ਰੂਕ ਕਯਦਾ ਸ, ਇ ਤਯੀਕ ਨਾਰ (ਜੀਵਨ 

ਗੁਾਯਥਦਆਾਂ ਉ ਦਾ) ਵਯਤ ਕਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸੀ ਸ ਅਰੀ ਵਯਤ)। (ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਦ ਵਯਤ 

ਨਾਰ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰ) ਦੋਦ (ਆਣ) ਭਨ ਨੰੂ ਇਕ ਥਟਕਾਣ  ਤ ਥਟਕਾ ਯੱਖਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

(ਨਾਭ) ਜਥਦਆਾਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਨਾਭ ਥਵਚ (ਜੁਥੋਆਾਂ) ਉ ਦਾ ਭਨ ਥਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਥਸਯਦਾ 

ਥਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੋਾ ਰਬੂ ਾਯ ਜਗਤ ਥਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਥਵਆਕ ਸ, ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਸੁ, 

ਇਸ ਾ ਧਯਭ ਸ ਥਜ ਦਾ ਪਰ ਯੂਯ ਥਭਰਦਾ ਸ।11।  

ਸਲਕੁ ॥ ਦੁਰਭਥਤ ਹਰੀ ਸਵਾ ਕਰੀ ਬਟ ਸਾਧ ਥਕ੍ਰਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਥਸਉ ਥਭਥਲ ਰਹ ਥਫਨਸ 
ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੧੨॥ ਉੜੀ ॥ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਭੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਥਰ ਕੀ ਬਗਥਤ ਕਰਹੁ ਤਥਜ 
ਭਾਨੁ ॥ ਹਥਰ ਅੰਥਭਰਤ ਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਥਗ ॥ ਭਨ ਥਤਰਤਾਸ ਕੀਰਤਨ ਰਬ ਰੰਥਗ ॥ ਕਭਲ ਫਾਣੀ 
ਸਬ ਕਉ ਸੰਤਖ ॥ ੰਚ ਬੂ ਆਤਭਾ ਹਥਰ ਨਾਭ ਰਥਸ ਖ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਤ ਹ ਥਨਹਚਉ ਾਈ 
॥ ਨਾਨਕ ਰਾਭ ਰਭਤ ਥਪਥਰ ਜਥਨ ਨ ਆਈ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 299} 



ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਦੁਯਭਥਤ—ਖਟੀ ਭਥਤ। ਸਯੀ—ਦੂਯ ਕਯ ਰਈ। ਬਟ—ਥਭਰ । ਾਧ—ਗੁਯੂ। ਥਿਾਰ—

{ਥਿਾ-ਆਰਮ} ਦਇਆ ਦਾ ਘਯ। ਥਉ—ਨਾਰ। ਜੰਜਾਰ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰ  ਫੰਧਨ।12।  

ਉੋੀ:- ਦੁਆਦੀ—{ਦ ਤ ਦ} ਫਾਯਹਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਦਾਨੁ—ਵਾ (ਧਨ ਆਥਦਕ ਨਾਰ)। ਇਨਾਨੁ—(ਭਨ ਤ 

ਯੀਯ ਦੀ) ਥਵਤਰਤਾ। ਤਥਜ—ਛੱਡ ਕ। ਭਾਨੁ—ਅਸੰਕਾਯ। ਾਨ ਕਯਸੁ—ੀਵ। ੰਥਗ—ੰਗਥਤ ਥਵਚ। 

ਥਤਰਤਾ—ਥਤਰਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯੰਥਗ—ਰਭ-ਯੰਗ ਥਵਚ। ਕਭਰ—ਕੂਰੀ, ਥਭੱਠੀ। ੰਤਖ—

ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦੇਂਦੀ ਸ। ੰਚ ਬੂ—ੰਜ ਤੱਤ। ੰਚ ਬੂ ਆਤਭਾ—ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦ ਤ ਅੰ ਤੋਂ ਫਥਣਆ 

ਸਇਆ ਭਨ। ਯਥ—ਯ ਥਵਚ। ਖ—ਰਪੁਰਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਥਨਸਚਉ—ਮਕੀਨੀ ਤਯ ਤ। ਯਭਤ—

ਥਭਯਥਦਆਾਂ।12।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਜਸੋ ਵਡ-ਬਾਗੀ ਭਨੱੁਖ ਦਇਆ-ਦ-ਘਯ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਥਭਰ  ਤ ਥਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ 

ਕੀਤੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਖਟੀ ਭਥਤ ਦੂਯ ਕਯ ਰਈ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੋ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ 

ਥਵਚ ਜੁੋ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ) ਾਯ ਫੰਧਨ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।12।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ! ੈਰਕਥਤ ਦੀ) ਵਾ ਕਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਤ, ਜੀਵਨ ਥਵਤਰ ਯੱਖ। (ਭਨ ਥਵਚੋਂ) 

ਅਸੰਕਾਯ ਛੱਡ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਦ ਯਸ। ਾਧ ੰਗਥਤ ਥਵਚ ਥਭਰ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯ ੀਂਦ ਯਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਯੰਗ ਥਵਚ ਯੰਗੀਜ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ 

ਕੀਥਤਆਾਂ ਭਨ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਯੱਥਜਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। (ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ) ਥਭੱਠੀ 

ਫਾਣੀ ਸਯਕ (ਇੰਦਰ ) ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦੇਂਦੀ ਸ, (ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ) ਭਨ ੰਜ ਤੱਤਾਾਂ ਦ 

ਤ ਅੰ ਦੀ ਘਾੋਤ ਥਵਚ ਘਥੋਆ ਜਾ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯ ਥਵਚ ਰਪੱੁਰਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ੂਯ ਗੁਯ ੂਾੋਂ ਇਸ ਦਾਥਤ ਮਕੀਨੀ ਤਯ ਤ ਥਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਥਯਆਾਂ 

ਥਪਯ ਜੂਨਾਾਂ ਥਵਚ ਨਸੀਂ ਆਵੀਦਾ।12।  

ਸਲਕੁ ॥ ਤੀਥਨ ਗੁਣਾ ਭਥਹ ਥਫਆਥਆ ੂਰਨ ਹਤ ਨ ਕਾਭ ॥ ਥਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਭਥਨ ਫਸ ਨਾਨਕ 
ਛੂਟ ਨਾਭ ॥ ੧੩॥ ਉੜੀ ॥ ਤਰਉਦਸੀ ਤੀਥਨ ਤਾ ਸੰਸਾਰ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਹਥਰ ਹਥਰ ਬਜਨੁ ਨ ਭਨ ਭਥਹ ਆਇ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਬੁ ਥਨਭਖ ਨ ਗਾਇ ॥ ਹਰਖ ਸਗ ਕਾ 
ਦਹ ਕਥਰ ਫਾਥਧ ॥ ਦੀਰਘ ਰਗੁ ਭਾਇਆ ਆਸਾਥਧ ॥ ਥਦਨਥਹ ਥਫਕਾਰ ਕਰਤ ਸਰਭੁ ਾਇ ॥ 
ਨਨੀ ਨੀਦ ਸੁ ਨ ਫਰੜਾਇ ॥ ਹਥਰ ਥਫਸਰਤ ਹਵਤ ਹ ਹਾਲ ॥ ਸਰਥਨ ਨਾਨਕ ਰਬ ੁਰਖ 
ਦਇਆਲ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 299} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਤੀਥਨ—ਥਤੰਨ। ਤੀਥਨ ਗੁਣਾ ਭਥਸ—(ਭਾਇਆ ਦ ਤਭ ਯਜ ਤ) ਥਤੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਥਵਚ। 

ਥਫਆਥਆ—ਦਥਫਆ ਸਇਆ। ਕਾਭ—ਕਾਭਨਾ, ਵਾਨਾ। ਥਤਤ ਉਧਾਯਣੁ—(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ) ਥਡੱਗ 

ਸਇਆਾਂ ਨੰੂ (ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚੋਂ) ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ। ਭਥਨ—ਭਨ ਥਵਚ। ਛੁਟ—(ਭਾਇਆ ਦ ੰਜ ਤੋਂ) ਫਚਦਾ ਸ।13।  

ਉੋੀ:- ਤਰਉਦੀ—{ਤਰਮ ਤ ਦ} ਤਯਹਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਤੀਥਨ ਤਾ—ਥਤੰਨ ਥਕਭ ਦ ਦੁੱਖ। ਅਵਤਾਯ—ਜਨਭ। 

ੁਖ ਾਗਯ—ੁਖਾਾਂ ਦਾ ਭੰੁਦਯ। ਥਨਭਖ—ਅੱਖ ਝਭਕਣ ਥਜਤਨਾ ਭਾ। ਸਯਖ—ੈੁਸ਼ੀ। ਗ—ਭੀ। ਦਸ—ੁ

ਥੰਡ। ਕਥਯ—ਕਯ ਕ, ਫਣਾ ਕ। ਫਾਥਧ—ਫੰਥਨਹਆ ਸ, ਵਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਆਾਥਧ—ਅਾਧ, ਕਾਫ ੂ

ਥਵਚ ਨਾਸ ਆ ਕਣ ਵਾਰਾ। ਥਦਨਥਸ—ਥਦਨ ਵਰ । ਰਭੁ—ਥਕਵਾਾਂ। ਨਨੀ—ਅੱਖਾਾਂ ਥਵਚ।13।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਜਗਤ ਭਾਇਆ ਦ ਥਤੰਨ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਦਫਾਉ ਸਠ ਆਇਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ (ਇ ਵਾਤ ਕਦ ਬੀ 



ਇ ਦੀਆਾਂ) ਵਾਨਾ ੂਯੀਆਾਂ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀਆਾਂ। ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ (ਇ ਭਾਇਆ ਦ ੰਜ ਥਵਚੋਂ) ੈਰਾੀ 

ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸ ਥਜ ਦ ਭਨ ਥਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ ਥਜ ਦ ਭਨ ਥਵਚ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਆ 

ਵੱਦਾ ਸ ਜ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ ਥਡੱਗ ਸ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚੋਂ ਫਚਾਣ ਦੀ ਭਯੱਥਾ ਵਾਰਾ ਸ।13।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਜਗਤ ਨੰੂ ਥਤੰਨ ਥਕਭਾਾਂ ਦ ਦੁੱਖ ਚੰਫੋ ਯਥਸੰਦ ਸਨ (ਥਜ ਕਯਕ ਇਸ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ 

ਗੋ ਥਵਚ ਥਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਦੁੱਖਾਾਂ ਥਵਚ ਸੀ ਜੰਭਦਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। (ਥਤੰਨ ਤਾਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਭਨੱੁਖ ਦ) ਭਨ ਥਵਚ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਨਸੀਂ ਥਟਕਦਾ, ਅੱਖ ਦ ਝਭਕਣ ਥਜਤਨ  ਭ ਵਾਤ ਬੀ ਭਨੱੁਖ ੁਖਾਾਂ-ਦ-ਭੰੁਦਯ ਰਬੂ ਦੀ 

ਥਥੌਤ-ਾਰਾਸ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ। ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ੈੁਸ਼ੀ ਭੀ ਦਾ ਥੰਡ ਫਣਾ ਕ ਵਾਈ ਫਠਾ ਸ, ਇ ਨੰੂ 

ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਦਾ ਅਜਸਾ ਰੰਭਾ ਯਗ ਚੰਫਥੋਆ ਸਇਆ ਸ ਜ ਕਾਫੂ ਥਵਚ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦਾ। (ਥਤੰਨਾਾਂ ਤਾਾਾਂ 

ਦ ਅਯ ਸਠ ਭਨੱੁਖ) ਾਯਾ ਥਦਨ ਥਵਅਯਥ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਕਯਦਾ ਥੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਯਾਤ ਨੰੂ ਜਦੋਂ) ਅੱਖਾਾਂ ਥਵਚ 

ਨੀਂਦ (ਆਉਂਦੀ ਸ, ਤਦੋਂ) ੁਥਨਆਾਂ ਥਵਚ ਬੀ (ਥਦਨ ਵਰ  ਦੀ ਦੋ-ਬੱਜ ਦੀਆਾਂ) ਗੱਰਾਾਂ ਕਯਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ 

ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਦਣ ਦ ਕਾਯਨ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਜ ਇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਰਤ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਸ, ਤਾਾਂ) ਦਇਆ ਦ ਭ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਰਬੂ ਦੀ 

ਯਨ ਉ।13।  

ਸਲਕੁ ॥ ਚਾਥਰ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਬਵਨ ਸਗਲ ਥਫਆਤ ਰਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਦਖੀ ੂਰਨ ਤਾ 
ਕ ਕਾਭ ॥ ੧੪॥ ਉੜੀ ॥ ਚਉਦਥਹ ਚਾਥਰ ਕੁੰਟ ਰਬ ਆ ॥ ਸਗਲ ਬਵਨ ੂਰਨ ਰਤਾ ॥ 
ਦਸ ਥਦਸਾ ਰਥਵਆ ਰਬੁ ਕੁ ॥ ਧਰਥਨ ਅਕਾਸ ਸਬ ਭਥਹ ਰਬ ਖੁ ॥ ਜਲ ਥਲ ਫਨ ਰਫਤ 
ਾਤਾਲ ॥ ਰਭਸਵਰ ਤਹ ਫਸਥਹ ਦਇਆਲ ॥ ਸੂਖਭ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਬਗਵਾਨ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਭੁਥਖ ਫਰਹਭੁ ਛਾਨ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 299} 

ਦਅਯਥ:- ਕੰੁਟ—ਕੂਟ, ਾ। ਚਉਦਸ ਬਵਨ—ੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਤ ੱਤ ਾਤਾਰ। ਗਰ—ਬਨਾਾਂ ਥਵਚ। 

ਥਫਆਤ—ਭਜੂਦ ਸ, ਵੱ ਥਯਸਾ ਸ। ਊਨ-ਘਾਟ, ਕਭੀ। ਤਾ ਕ—ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਦ।14।  

ਉੋੀ:- ਚਉਦਥਸ—{ਚਉ—ਚਾਯ। ਦਸ—ਦ} ਚਧਵੀਂ ਥਥਥਤ। ਯਤਾ—ਤਜ, ਤਾਕਤ। ਦ ਥਦਾ—

ਚਾਯ ਾ, ਚਾਯ ਗੁਠਾਾਂ, ਉਯ ਤ ਸਠ। ਧਯਥਨ—ਧਯਤੀ। ਖ—ੁਵਖ। ਥਰ—ਧਯਤੀ। ਫਨ—ਜੰਗਰ। 

ਯਫਤ—ਸਾੋ। ਤਸ—ਉਥ, ਉਸਨਾਾਂ ਥਵਚ। ੂਖਭ—ਅਥਦਰਸ਼ਟ। ਅਥੂਰ—ਥਦੱਦਾ ੰਾਯ। ਗੁਯਭੁਥਖ—

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਣ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਖ।14।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਚਾਯ ਾ ਤ ਚਦਾਾਂ ਰਕ—ਬਨਾਾਂ ਥਵਚ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਵੱ ਥਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਉ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬੰਡਾਥਯਆਾਂ ਥਵਚ) ਕਈ ਕਭੀ ਨਸੀਂ ਵਖੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਉ ਦ ਕੀਤ ਾਯ ਸੀ ਕੰਭ ਪਰ ਸੁਦੰ 

ਸਨ।14।  

ਉੋੀ:- ਚੌਂਸੀਂ ਾੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱ ਥਯਸਾ ਸ, ਾਯ ਬਵਨਾਾਂ ਥਵਚ ਉ ਦਾ ਤਜ-ਯਤਾ ਚਭਕਦਾ ਸ। 

ਥਯੌ ਇਕ ਰਬੂ ਸੀ ਦੀਂ ਾੀਂ ਵੱਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਧਯਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬ ਥਵਚ ਵੱਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਵਖ। 

ਾਣੀ, ਧਯਤੀ, ਜੰਗਰ, ਸਾੋ, ਾਤਾਰ—ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਥਵਚ ਸੀ ਦਇਆ-ਦ-ਘਯ ਰਬੂ ਜੀ ਵੱ ਯਸ ਸਨ। 

ਅਣਥਦੱਦ ਤ ਥਦੱਦ ਾਯ ਸੀ ਜਗਤ ਥਵਚ ਬਗਵਾਨ ਭਜੂਦ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੋਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ 

ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ (ਬ ਥਾਾਂ ਵੱਦਾ) ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ।14।  



ਸਲਕੁ ॥ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਭਤੀ ਗੁਣ ਗਾ ਗਥਫੰਦ ॥ ਸੰਤ ਰਸਾਦੀ ਬ ਥਭਟ ਨਾਨਕ ਥਫਨਸੀ ਥਚੰਦ 
॥੧੫॥ ਉੜੀ ॥ ਅਭਾਵਸ ਆਤਭ ਸੁਖੀ ਬ ਸੰਤਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦਵ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਥਤ 
ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਰਬ ਕੀ ਸਵ ॥ ਟੂਟ ਫੰਧਨ ਫਹੁ ਥਫਕਾਰ ਸਪਲ ੂਰਨ ਤਾ ਕ ਕਾਭ ॥ ਦੁਰਭਥਤ ਥਭਟੀ 
ਹਉਭ ਛੁਟੀ ਥਸਭਰਤ ਹਥਰ ਕ ਨਾਭ ॥ ਸਰਥਨ ਗਹੀ ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਥਭਥਟਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ 
ਆਥ ਤਥਰਆ ਕੁਟੰਫ ਥਸਉ ਗੁਣ ਗੁਥਫੰਦ ਰਬ ਰਵਨ ॥ ਹਥਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਭਾਵਣੀ ਜੀ ਰਬ ਕਾ 
ਨਾਭੁ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਤ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਫਸਰਾਭੁ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 300} 

ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਆਤਭੁ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਗੁਯਭਤੀ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਥੱਥਖਆ ਨਾਰ। ੰਤ ਰਾਦੀ—ੰਤ 

ਰਾਥਦ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਥਕਯਾ ਨਾਰ। ਬ—{ਰੌ 'ਬਉ' ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ}। ਥਚੰਦ—ਥਚੰਤਾ, ਥੌਕਯ।15।  

ਉੋੀ:- ਅਭਾਵਥ—ਭੱਥਆ, ਥਜ ਯਾਤ ਚੰਦ ਥਫਰਕੁਰ ਨਸੀਂ ਥਦੱਦਾ। ੀਤਰੁ—ਠੰਢਾ। ਸਜ—ਆਤਭਕ 

ਅਡਰਤਾ। ਤਾ ਕ—ਉ ਦ। ਦੁਯਭਥਤ—ਬੋੀ ਭਥਤ। ਕ—ਦਾ। ਗਸੀ—ਪੋੀ। ਆਵਾ ਗਵਨ—ਆਉਣਾ 

ਜਾਣਾ, ਜਨਭ ਭਯਨ। ਕੁਟੰਫ ਥਉ—ਯਵਾਯ ਭਤ। ਯਵਨ—ਥਭਯਨ (ਨਾਰ)। ਤ—ਤੋਂ, ਾੋਂ। ੁਖ 

ਥਫਰਾਭ—ੁਖਾਾਂ-ਦਾ-ਥਟਕਾਣਾ ਯਭਾਤਭਾ।15।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਥੱਥਖਆ ਤ ਤੁਯ ਕ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ) ਵੱ 

ਥਵਚ ਕੀਤਾ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਥਕਯਾ ਨਾਰ ਉ ਦ ਾਯ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਗ 

ਅਤ ਸਯਕ ਥਕਭ ਦਾ ਥਚੰਤਾ-ਥੌਕਯ ਨਾ ਸ ਥਗਆ।15।  

ਉੋੀ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਥਤਗੁਯੂ ਨ  ੰਤਖ ਫੈਥਸ਼ਆ ਉ ਦਾ ਆਤਭਾ ੁੱਖੀ ਸ ਥਗਆ, (ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਥਕਯਾ ਨਾਰ) ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਥਵਚ ਰੱਗਾ (ਥਜ ਕਯਕ) ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਥਸਯਦਾ 

ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਥਗਆ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਸ ਗਈ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਥਭਥਯਆਾਂ ਅਨਕਾਾਂ ਥਵਕਾਯਾਾਂ (ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ) ਦ ਫੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਜਸੋਾ 

ਭਨੱੁਖ ਥਭਯਨ ਕਯਦਾ ਸ) ਉ ਦ ਾਯ ਕਾਯਜ ਯਾਥ ਆ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਦੀ ਖਟੀ ਭਥਤ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤ ਉ 

ਨੰੂ ਸਉਭ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਥਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਾਯਫਰਸਭ ਯਭਯ ਦਾ ਆਯਾ ਥਰਆ, ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ਗੋ) ਭੁੱਕ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਗਥਫੰਦ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਯਵਾਯ ਭਤ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ 

ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ ਬਗਤੀ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਾਯ ੁਖਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਉਸ ਰਬੂ ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਥਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।15।  

ਸਲਕੁ ॥ ੂਰਨੁ ਕਫਹੁ ਨ ਡਲਤਾ ੂਰਾ ਕੀਆ ਰਬ ਆਥ ॥ ਥਦਨੁ ਥਦਨੁ ਚੜ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ 
ਹਤ ਨ ਘਾਥਟ ॥ ੧੬॥ ਉੜੀ ॥ ੂਰਨਭਾ ੂਰਨ ਰਬ ਕੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਰਥੁ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ 
ਦਇਆਲ ੁਰਖੁ ਸਬ ਊਥਰ ਜਾ ਕਾ ਹਥੁ ॥ ਗੁਣ ਥਨਧਾਨ ਗਥਫੰਦ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹਇ ॥ 
ਅੰਤਰਜਾਭੀ ਰਬੁ ਸੁਜਾਨੁ ਅਲਖ ਥਨਰੰਜਨ ਸਇ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਰਭਸਰ ਸਬ ਥਫਥਧ ਜਾਨਣਹਾਰ ॥ 
ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਰਥਨ ਜਗੁ ਆਠ ਹਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹ ਫੂਝੀ ਥਸਭਰਹੁ ਹਥਰ ਕ 
ਚਰਨ ॥ ਥਤਤ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਕੀ ਸਰਨ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 300} 



ਦਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ੂਯਨ—ਉਕਾਈ-ਸੀਣ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ। ਰਬ ਆਥ—ਰਬੂ ਨ  ਆ। ਥਦਨੁ ਥਦਨੁ—ਥਦਨ  

ਥਦਨ। ਚ ੋ ਵਾਇਆ—ਵਧਦਾ ਸ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ ਚਭਕਦਾ ਸ। ਘਾਥਟ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ) 

ਕਭੀ। 16।  

ਉੋੀ:- ੂਯਨਭਾ—ੂਯਨਭਾੀ, ਥਜ ਯਾਤ ਚੰਦ ਭੁਕੰਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਕਯਣ ਕਾਯਣ—ਜਗਤ ਦਾ ਭੂਰ। 

ਭਯਥ—ੁਬ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਜੀਅ—{ਰੌ 'ਜੀਵ' ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਜਾ ਕਾ—ਥਜ ਦਾ। ਥਨਧਾਨ—

ੈਾਨਾ। ਗੁਯ—ਵੱਡਾ। ਅੰਤਯਜਾਭੀ—(ਸਯਕ ਦ) ਅੰਦਯ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ੁਜਾਨੁ—ਥਆਣਾ। ਅਰਖ—

ਥਜ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਥਫਆਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਥਨੰਯਜਨ—{ਥਨਯ-ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ—ਭਾਇਆ ਦੀ 

ਕਾਰਖ}। ਬ ਥਫਥਧ—ਸਯਕ ਢੰਗ। ਯਥਨ ਜਗੁ—ਯਨ ਆ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ ਜਗਾ। ਅਕਫ—ਥਜਨਹਾਾਂ 

ਨੰੂ ਥਫਆਨ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਥਤਤ—(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ) ਥਡੱਗ ਸ। 16।  

ਅਯਥ:- ਰ ਕੁ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਭੁਕੰਭਰ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣਾ ਥਦੱਤਾ ਉਸ 

ੂਯਨ ਭਨੱੁਖ ਕਦ (ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਸਠ ਆ ਕ) ਨਸੀਂ ਡਰਦਾ, ਉ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਦਨ  ਥਦਨ 

ਵਧੀਕ ਚਭਕਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਥਵਚ ਕਦ ਕਭੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। 16।  

ਉੋੀ:- ਥਯੌ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸ, ਾਯ ਜਗਤ ਦਾ ਭੂਰ ਸ ਤ ਾਯੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ 

ਭਾਰਕ ਸ। ਉਸ ਯਫ ਥਵਆਕ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ ਦਇਆਵਾਨ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ ਉ (ਦੀ 

ਸਾਇਤਾ) ਦਾ ਸੱਥ ਸ।  

ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ, ਾਯੀ ਥਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਾਰਕ ਸ, ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ, ਬ ਕੁਝ ਉ ਦਾ 

ਸੀ ਕੀਤਾ ਵਾਯਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਬ ਦ ਥਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਥਆਣਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਭੁਕੰਭਰ ਯੂ ਥਫਆਨ 

ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉਸ ਾਯਫਰਸਭ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਕ ਸ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਬਰ  ਦਾ) ਸਯਕ ਢੰਗ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸ, ੰਤਾਾਂ 

ਦਾ ਯਾਖਾ ਸ, ਯਨ ਆ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ ਜਗਾ ਸ—ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਅੱਠ  ਸਯ ਨਭਕਾਯ ਕਯ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਾਯ ਗੁਣ ਥਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ, ਉ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਭਥਝਆ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਕਦਾ। ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਥਧਆਨ ਧਯ। ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ (ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ) ਥਡੱਗ ਫੰਥਦਆਾਂ ਨੰੂ 

(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉਸ ਥਨਖਥਭਆਾਂ ਦਾ ਖਭ ਸ, ਉ ਦਾ ਆਯਾ ਰ। 16।  

ਸਲਕੁ ॥ ਦੁਖ ਥਫਨਸ ਸਹਸਾ ਗਇ ਸਰਥਨ ਗਹੀ ਹਥਰ ਰਾਇ ॥ ਭਥਨ ਥਚੰਦ ਪਲ ਾਇਆ ਨਾਨਕ 
ਹਥਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 300} 

ਦਅਯਥ:- ਥਫਨ—ਨਾ ਸ ਗ। ਸਾ—ਸਭ। ਗਸੀ—ਪੋੀ। ਸਥਯ ਯਾਇ—ਰਬੂ ਾਥਤਸ਼ਾਸ। ਭਥਨ—

ਭਨ ਥਵਚ। ਥਚੰਦ—ਥਚਤਵ ਸ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਗਾਇ—ਗਾ ਕ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਥਜ ਭਨੱੁਖ ਨ) ਰਬੂ ਾਥਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਆਯਾ ਥਰਆ, (ਉ ਦ) ਾਯ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸ ਗ, 

(ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਯਕ ਥਕਭ ਦਾ) ਸਭ ਦੂਯ ਸ ਥਗਆ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾ ਕ (ਉ ਨ  ਆਣ) ਭਨ 

ਥਵਚ ਥਚਤਵ ਸ ਾਯ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰ ਕਯ ਰ। 17।  

ਉੜੀ ॥ ਕਈ ਗਾਵ ਕ ਸੁਣ ਕਈ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਕ ਉਦਸ ਕ ਥਦਰੜ ਥਤਸ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 
ਥਕਲਥਫਖ ਕਾਟ ਹਇ ਥਨਰਭਲਾ ਜਨਭ ਜਨਭ ਭਲੁ ਜਾਇ ॥ ਹਲਥਤ ਲਥਤ ਭੁਖੁ ਊਜਲਾ ਨਹ ਹ 
ਥਤਸੁ ਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 300} 



ਦਅਯਥ:- ਕਈ—ਥਜਸੋਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਕ—ਥਜਸੋਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਫੀਚਾਯੁ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ) 

ਥਵਚਾਯ। ਉਦ—ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਦਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ। ਥਦਰੋ—(ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ) ੱਕਾ ਕਯਦਾ ਸ। ਥਤ ਕਾ—

{ਰੌ 'ਥਤ' ਦਾ ਅੈੀਯਰਾ   ੁੁ ੰਫੰਧਕ 'ਕਾ' ਦ ਕਾਯਨ ਉੱਡ ਥਗਆ ਸ}। ਉਧਾਯ—ੁ(ਾਾਾਂ, ਥਕਰਥਫਖਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਫਚਾਉ। ਥਕਰਥਫਖ—ਾ। ਕਾਟ—ਕੱਟ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਥਨਯਭਰਾ—ਥਵਤਰ  (ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ)। ਭਰੁ—(ਕੀਤ 

ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ। ਜਾਇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸਰਥਤ—ਇ ਰਕ ਥਵਚ। ਰਥਤ—ਯਰਕ ਥਵਚ। 

ਊਜਰ—ਯਸ਼ਨ। ਸ—ਆਣਾ ਯ ਾ ਕਦੀ। ਭਾਇ—ਭਾਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਥਜਸੋਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ) ਗਾਾਂਦਾ ਸ, ਥਜਸੋਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-

ਾਰਾਸ) ੁਣਦਾ ਸ, ਥਜਸੋਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ) ਭਨ ਥਵੱਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਸੋਾ 

ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਦਾ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਉਦਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ (ਤ ਆ ਬੀ ਉ 

ਥੌਥਤ-ਾਰਾਸ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਥਵਚ) ੱਕੀ ਕਯਕ ਥਟਕਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਥਵਕਾਯ ਕੱਟ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥਵਤਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ 

(ਦ ਕੀਤ ਸ ਥਵਕਾਯਾਾਂ) ਦੀ ਭਰ (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਰਕ ਥਵਚ (ਬੀ ਉ ਦਾ) ਭੂੰਸ ਯਸ਼ਨ 

ਯਥਸੰਦਾ ਸ (ਥਕਉਂਥਕ) ਭਾਇਆ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀ।  

ਸ ਸੁਰਤਾ ਸ ਫਸਨ ਸ ਥਗਆਨੀ ਧਨਵੰਤੁ ॥ ਸ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤੁ ਸਇ ਥਜਥਨ ਬਥਜਆ ਬਗਵੰਤੁ ॥ 
ਖਤਰੀ ਫਰਾਹਭਣੁ ਸੂਦੁ ਫਸੁ ਉਧਰ ਥਸਭਥਰ ਚੰਡਾਲ ॥ ਥਜਥਨ ਜਾਥਨ ਰਬੁ ਆਨਾ ਨਾਨਕ ਥਤਸਥਹ 
ਰਵਾਲ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 300} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਤਾ—ਥਜ ਨ  ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਥਵਚ ੁਯਥਤ ਜੋੀ ਸਈ ਸ। ਫਨ—ੁੱਚ ਆਚਯਨ ਵਾਰਾ ਬਗਤ। 

ਥਗਆਨੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਣ ਵਾਰਾ। ੂਯਾ—(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯ ਕਣ ਵਾਰਾ) 

ੂਯਭਾ। ਕੁਰਵੰਤੁ—ਉੱਚੀ ਕੁਰ ਵਾਰਾ। ਥਜਥਨ—ਥਜ (ਭਨੱੁਖ ਨ)। ਬਗਵੰਤੁ—ਬਗਵਾਨ। ੂਦੁ—ਸ਼ੂਦਯ। 

ਉਧਯ—(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਥਭਥਯ—ਥਭਯ ਕ। ਜਾਥਨ—ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਈ। ਥਤਥਸ ਯਵਾਰ—

ਉ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੋ (ਭੰਗਦਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਥਜ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  ਬਗਵਾਨ ਦਾ ਬਜਨ ਕੀਤਾ ਸ, ਉਸੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰ ਵਾਰਾ ਸ; ਉਸ 

(ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਟਾਕਯਾ ਕਯ ਕਣ ਵਾਰਾ ਅਰ) ੂਯਭਾ ਸ; ਉਸ (ਅਰ) ਧਨਾਢ ਸ; ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 

ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਵਾਰਾ ਸ; ਉਸ ੁੱਚ ਆਚਯਨ ਵਾਰਾ ਸ; ਉਸ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਥਵਚ ੁਯਥਤ ਜੋੀ ਯੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਕਈ) ਖੱਤਯੀ (ਸਵ, ਕਈ) ਫਰਾਸਭਣ (ਸਵ; ਕਈ) ਸ਼ੂਦਯ (ਸਵ; ਕਈ) ਵਸ਼ (ਸਵ; ਕਈ) ਚੰਡਾਰ 

(ਸਵ; ਥਕ ਬੀ ਵਯਨ ਦਾ ਸਵ; ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ) ਥਭਯ ਕ (ਉਸ ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਥਜ (ਬੀ 

ਭਨੱੁਖ) ਨ  ਆਣ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਈ ਸ, ਨਾਨਕ ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੋ (ਭੰਗਦਾ ਸ)। 17।  

 


