
ਯਾਗੁ ਗੂਜਯੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ 

ਉੋੀ ਵਾਯ: 

(1) ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ ਯਚ ਏ ਇ ਸ੍ਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਿਬੂ ਆ ਭਜੂਦ ਸ, ਬ ਦੀ ਾਰਣਾ ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਬ ਜੀਵ 

ਉ ਨ , ਭਾਨ , ਇਏ ਧਾ ਸ੍ਵਚ ਿਤ ਸ ਸਨ, ਉ ਦੀ ਯਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਏਈ ਜੀਵ ਜਤ ਦ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ 

ੈੁਆਯ ਸ ਯਸ ਸਨ ਤ ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਉ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯ ਏ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀਆਾਂ 

ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸ੍ਸਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚੋਂ ਫਚ ਸ੍ਨਏਰਦ ਸਨ।  

(2) ਵੱਡ ਵੱਡ ਦਵਸ੍ਤਆਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ, ਤਾਣ  ਟ ਵਾਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ ਸਇਆ ਸ, ਸ੍ਜਧਯ ਸ੍ਜਧਯ ਰਾਾਂਦਾ ਸ ਧਯ ਧਯ ਜੀਵ ਰੱਦ ਸਨ, 

ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਿਬੂ ਆ ਤਿ ੱੁੁਠਦਾ ਸ ਉਸੀ ਉ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯਦ ਸਨ।  

(3) ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਣੀ ਚਤੁਯਾਈ ਸ੍ਆਣ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਭਨੱੁਐ ਆ ਤਾਾਂ ੋਂ ਬਰ  ਏੰਭਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਆਰ ਸੀ 

ਏਯਦਾ ਸ, ਸ੍ਜ ਉੱਤ ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਸਵ, ਉ ਨੰੂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਭਰਦਾ ਸ, ਸ੍ਜਥ ਉਸ 

ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਦਾ ਸ।  

(4) ਜ ਿਬੂ ਇਏ ਸ੍ਿਨ ਸ੍ਵਚ ਏੁਦਯਸ੍ਤ ਦ ਅਨਏਾਾਂ ਏਤਏ ਯਚ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਸ੍ਦਰ ਦੀ ਸਯ ਵਰ  

ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਯਸ੍ਸਭ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਣੀ ਮਾਦ ਸ੍ਵਚ ਜੋਦਾ ਸ ਤ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ 

ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਇਸਨਾਾਂ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਅ ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਦੀ ਫਾੀ ਸਾਯ ਏ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।  

(5) ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਏਈ ਸ੍ਵਏਾਯ ਤ ਫਰਾਵਾਾਂ ਸਨ ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  ਚੰਫੋ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਏਈ 

ਸ੍ਏਭ ਦ ਸ੍ੌਏਯ ਅੰਦ ਇ ਨੰੂ ਰੱ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਯ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਉਦਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ 

ਸ੍ਭਯ ਏ ਇਸਨਾਾਂ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤ ਅੰਦਸ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉਸ ੰਤਐੀ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਯ  ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸੁੰਦ ਏਈ ਸ੍ਵਯਰ  ਸੀ ਸਨ।  

(6) ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਸ੍ਆਣ ਿੱਡ ਏ ਆਣਾ ਭਨ ੁਯੂ ਦ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਦੁਯਭਸ੍ਤ ਨਾ 

ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਜਤ ਦ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ, ਏਈ ਭੰਦਾ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਸ੍ਜ ਦ ਏਾਯਨ ਉ ਨੰੂ 

ਯਰਏ ਸ੍ਵਚ ਏਈ ਡਯ ੈਤਯਾ ਸਵ, ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ੰਤਐ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ 

ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਆਉਂਦਾ ਸ ਸ੍ਜ ਤ ਧੁਯੋਂ ਭਸਯ ਸਵ।  

(7) ੁਯ ੂਾ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ ਜ ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਸ੍ਤੁਯੂ ਸ੍ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਤ ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਉ ਨੰੂ 

ਜਤ ਦ ਾਯ ੈਾਸ੍ਨਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਏ ਏੀਭਤੀ ਸ੍ਦੱਦਾ ਸ, ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਉ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

(8) ਜ ਭਨੱੁਐ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸ੍ਤ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦਾ ਸ੍ਆਨ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸ੍ਜਉਂ ਸ੍ਜਉਂ ਉਸ ਨਾਭ 

ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਾਯ ਆਤਭਏ ਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਠੰਢ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਸਉਭ ਦੂਯ 

ਏਯਨ ਏਯਏ ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ।  

(9) ਜ ਭਨੱੁਐ ਾਧ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਅੱੋਦਾ ਸ, ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਏੱਟੀ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਿਬੂ-ਸ੍ਭਯਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਨਸੀਂ ਯਤਦਾ 

ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉਸ ੁਆ ੁਆ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ, ਯ, ਾਧ ੰਸ੍ਤ ਬੀ ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਸ੍ਭਰਦੀ ਸ।  



(10) ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਸ੍ਭਰ , ਉਸ ਦੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜੂਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਉ 

ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ੍ਦੱਦਾ ਸ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਉਸ ਆਣੀ ਯੁਚੀ ਭਟ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਇਏ ਵਾਯੀ ਿਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ 

ਸ੍ਵਚ ਿਵਾਨ ਸ ਏ ਉਸ ਭੁੋ ਐਟ ਾ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।  

(11) ਜਤ ਦੀ ਾਯੀ ਐਡ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਣ  ਸੱਥ ਸ੍ਵਚ ਸ। ਉ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਦਾ ੈਾਨਾ ਬੀ ਉ ਦ ਆਣ  

ਸੀ ਵੱ ਸ੍ਵਚ ਸ; ਸ੍ਜ ਉੱਤ ਤਿ ੱੁੁਠਦਾ ਸ ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ।  

(12) ਿਬੂ ਦੀ ਇਸ ਆਣੀ ਯਾ ਸ ਸ੍ਏ ਏਈ ਜੀਵ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਿਸ੍ਵਯਤ ਸਨ ਤ ਏਈ ਸ੍ਭਯਨ ਸ੍ਵਚ; 

ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਣੀ ਏਈ ਚਤੁਯਾਈ ਜਾਾਂ ਸੀਰਾ ਏਾਯਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ 

ਤੱਏਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਤ ਸ੍ਦਆਰ ਸ ਏ ਿਬੂ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(13) ਸ੍ਦਆਰ ਸ ਏ ਿਬੂ ਸ੍ਜ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਦ ਏ ਠੰਢ ਵਯਤਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਯਣ 

ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ੁਯ ੂਦ ਿਤਾ ਨਾਰ ਉ ਦ ਾਯ ਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਵਾਰ  ਫੰਧਨ ਏੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ 

ਤ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ੰਤਐ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(14) ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਜ ਜ ਭਨੱੁਐ ‘ਨਾਭ’ ਸ੍ਭਯਦ ਸਨ, ‘ਨਾਭ’ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਦਨ ਯਾਤ ‘ਨਾਭ’ ਅੰਸ੍ਭਿਤ ਨਾਰ ਸੀ ਉਸ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ਯੱਜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਇ ਵਾਤ ਏਈ ਦੁੱਐ 

ਦਯਦ ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

(15) ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯ ਫੋ ੂਯਭ ਫਰੀ ਜਧ ਸਨ, ਾਧਾਯਨ ਤਿ ੁਣੀ ਜੀਵ ਤਾਾਂ ਸ੍ਏਤ ਯਸ, ਇਸ ਵੱਡ ਵੱਡ 

‘ਸ੍ਤਆੀਆਾਂ’ ਨੰੂ ਬੀ ਯ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਬ ਨੰੂ ਸ੍ਜੱਤ ਸ੍ਜੱਤ ਏ ਆਣੀ ਯਈਅਸ੍ਤ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ਸਨ; ਭਾਇਆ 

ਦੀ ੈਾਤਯ ਬਟਏਣ ਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਇਸਨਾਾਂ ੂਯਸ੍ਭਆਾਂ ਦਾ, ਭਾਨ , ਸ੍ਏਰ੍ਾ ਤ ਸ੍ਏਰ੍  ਦ ਚੁਸ੍ਯਦ ਡੂੰੀ ਐਾਈ 

ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦਾ ਇੱਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ—ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਟ।  

(16) ‘ਬਯਭੋ੍’ ਸ੍ਵਚ ਏਦ ਸ ਜੀਵ ਨੰੂ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਾੋਂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸੀ ਿੁਡਾਾਂਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦ 

ਨਾਭ ਦਾ ੈਾਨਾ ਦੇਂਦਾ ਸ; ‘ਨਾਭ’ ੀ ਦਵਾਈ ਸ ਸ੍ਜ ਨਾਰ ਵੱਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਬਆਨਏ ਯ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(17) ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਭਨ ਸਯ ਵਰ  ਸ੍ਐਸ੍ੋਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ 

ਸ੍ਏ ਸ੍ਵਏਾਯ ਆਸ੍ਦਏ ਤੋਂ ਡਯ ੈਤਯਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸ੍ਏ ਜ ਏੁਝ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਾ ਸ੍ਵਚ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਆ ਸੱਥ ਦ ਏ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ।  

(18) ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਆਣ  ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਦੁਯਭਸ੍ਤ ਤ ਬਯਭ ਬਉ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ; ਨਾਸ ਸੀ ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਸ੍ਵਚ ੈਂਦ ਸਨ, ਨਾਸ ਸੀ ਏਈ ਾ ਏੰਭ ਏਯਦ ਸਨ ਸ੍ਜ ਏਯ ਏ 

ਿੁਤਾਣਾ ; ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਿ ਯੱਐਦ ਸਨ।  

(19) ਯਫ-ਸ੍ਨਵਾੀ ਿਬੂ ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਤਿ ੱੁੁਠਦਾ ਸ, ਉ ਾੋਂ ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਆ ਸੀ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਸ੍ਜ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਵੱਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ੁਐੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ, ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਜ 

ਸ੍ਤੁਯੂ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(20) ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸ ਏ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਭਾਨ , 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰ ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਏਈ ਸ੍ਵਏਾਯ ਦੁੱਐ ਉਸਨਾਾਂ ਤ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਯ, ਜ ਫੰਦ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ 

ਸ੍ਨੰਦਾ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ, ਉਸ, ਭਾਨ , ਯ ਨਯਏ ਸ੍ਵਚ ੋ ਯਸ ਸਨ।  

(21) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਝਯ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਤਭਾ ਿਬੂ ਦੀ 



ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ੁਐ, ਅਡਰਤਾ ਤ ੈੁਸ਼ੀ ਆ ਵੱਦੀ ਸ, ਬਤ ਤ ਿਬੂ ਇਏ-

ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਭੱੁਚਾ ਬਾਵ: 

(1) (1 ਤੋਂ 4 ਤਏ) ਵੱਡ ਵੱਡ ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਾਯ ਜੀਵ ਇ ਯੰਾ ਯੰ ਜਤ ਦ ਯਚਨਸਾਯ ਏਯਤਾਯ ਨ  

ਆਣ  ਸੁਏਭ ਯੂ ਧਾ ਸ੍ਵਚ ਿਤ ਸ ਸਨ, ਤਾਣ  ਟ ਵਾਾਂ ਉਸ ਬ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ ਸਇਆ ਸ, ਬਨਾਾਂ ਦ 

ਸ੍ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਜਾਣਦਾ ਸ, ਇਸ ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਯਾ ਸੀ ਸ ਸ੍ਏ ਏਈ ਜੀਵ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ੈੁਆਯ 

ਸ ਯਸ ਸਨ, ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏਈ ਚਤੁਯਾਈ ਸ੍ਆਣ ਇ ਨੰੂ ਫਚਾ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ 

ਉ ਨੰੂ ਆਣੀ ਮਾਦ ਤ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਸ੍ਵਚ ਜੋਦਾ ਸ।  

(2) (5 ਤੋਂ 10 ਤਏ) ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ-ਸ੍ਦਿਸ਼ਟੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ 

ੰਸ੍ਤ ਨੀਫ ਸੁੰਦੀ ਸ, ੁਯੂ ਾ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ, ਭਾਨ , ੈਾਨਾ ਸ, ਸ੍ਜਉਂ ਸ੍ਜਉਂ ਭਨੱੁਐ ਆਣਾ 

ਭਨ ੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਦੁਯਭਸ੍ਤ ਨਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਉ ਨੰੂ ਜਤ ਦ 

ਾਯ ੈਾਸ੍ਨਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਏ ਸ੍ਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਨ ਨਾਰ ਉ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਠੰਢ ੈਂਦੀ ਸ, 

ੰਤਐ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਉਸ ਆਣੀ ਯੁਚੀ ਭਟ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਇਏ ਵਾਯੀ ਿਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ 

ਸ੍ਵਚ ਿਵਾਨ ਸ ਏ ਉਸ ਭੁੋ ਐਟ ਾ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।  

(3) (11 ਤੋਂ 16 ਤਏ) ਜਤ ਦੀ ਾਯੀ ਐਡ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਣ  ਸੱਥ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ 

ਿਸ੍ਵਯਤ ਸਣਾ ਬੀ ਿਬੂ ਦੀ ਸੀ ਯਾ ਸ, ਜੀਵ ਦੀ ਚਤੁਯਾਈ ਏਾਯਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, ਇਸ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯ 

ਇਤਨ  ਫਰੀ ਸਨ ਸ੍ਏ ਵੱਡ ਵੱਡ ਸ੍ਤਆੀ ਬੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਇਏ ਸੀ ਫਚਾਉ ਸ—ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ 

ਨਾਰ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦੀ ਟ। ੁਯ ੂਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ‘ਨਾਭ’ ਦਾ ੈਾਨਾ ਦੇਂਦਾ ਸ; ‘ਨਾਭ’ ੀ ਦਵਾਈ ਸ ਸ੍ਜ ਨਾਰ ਵੱਡ 

ਤੋਂ ਵੱਡ ਅਾਧ ਆਤਭਏ ਯ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

(4) (17 ਤੋਂ 21 ਤਏ) ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਸ੍ਐਸ੍ੋਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, ਜੀਵਨ ੁਐੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਏਈ ਸ੍ਵਏਾਯ ਦੁੱਐ ਆਸ੍ਦਏ ਉ ਤ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ‘ਨਾਭ’ ਸ੍ਵਚ ਭਨ ਸਯ ਵਰ  ਿਤਾ ਯਸ੍ਸਣ ਏਯਏ 

ਫੰਦੀ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਇਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਭੁੱਐ ਬਾਵ: 

ਇਸ ਾਯਾ ਫਸ-ੁਯੰੀ ਜਤ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਯਸ੍ਚਆ ਸ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਸੋਂਦ ਬੀ ਉ ਦੀ ਯਾ ਅਨੁਾਯ ਸ, 

ਯ, ਇਸ ਸ੍ਵਏਾਯ ਇਤਨ  ਫਰੀ ਸਨ ਸ੍ਏ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਚਤੁਯਾਈ ਨਾਰ ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਸ੍ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਤ ਿਬੂ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ‘ਨਾਭ’ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ, ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ਏਈ 

ਸ੍ਵਏਾਯ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਜੀਵਨ ੁਐੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਭਨੱੁਐ ਿਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ 

ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸ੍ਸਫ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ ਸ, ਇ ਸ੍ਵਚ 21 ‘ਉੋੀਆਾਂ’ ਸਨ, ਸਯਏ ਉੋੀ ਦ ਨਾਰ 

ਦ ਦ ਸ਼ਰਏ ਸਨ, ਾਯ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਣਤੀ 42 ਸ, ਤ ਇਸ ਾਯ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸ੍ਸਫ ਦ ਸੀ ਸਨ।  

ਸਯਏ ‘ਉੋੀ’ ਸ੍ਵਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ, ਸ੍ਯੌ ਉੋੀ ਨੰ: 20 ਸ੍ਵਚ ੰਜ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ। ਸ੍ਸਰੀ ਤ ਵੀਸਵੀਂ 

ਉੋੀ ਿੱਡ ਏ ਫਾਏੀ ਾਯੀਆਾਂ ਉੋੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵਯਤ ਸ ਸ਼ਰਏ ਦ ਦ ਤੁਏਾਾਂ ਦ ਸਨ (ਦੂਜੀ ਉੋੀ ਦਾ 

ਸ੍ਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ਚਾਯ ਤੁਏਾਾਂ ਦਾ ਸ), ਇਸਨਾਾਂ 37 ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਰਸ੍ਸੰਦੀ ਫਰੀ ਦ ਰੌ ਸ੍ਆਦਾ ਸ੍ਭਰਦ 

ਸਨ। ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਾਾਂਵੀ ਵੰਡ, ਇਏ ਸ੍ਜਸੀ ‘ਦ-ਤੁਏੀ’ ਫਨਾਵਟ, ਇਏ ਸ੍ਜਸਾ ਭਭੂਨ, ਾਯ ਸੀ ਸ਼ਰਏ ਤ 



ਉੋੀਆਾਂ ਇਏ ਸੀ ੁਯ-ਸ੍ਵਅਏਤੀ ਦੀਆਾਂ—ਇਸਨਾਾਂ ੱਰਾਾਂ ਤੋਂ ੁਤ ਸੀ ਇਸ ਅਨੁਭਾਨ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ 

ਸ੍ਏ ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਤ ਇ ਦ ਨਾਰ ਵਯਤ ਸ ‘ਸ਼ਰਏ’ ਇਏ ਸੀ ਵਏਤ ਦ ਉਚਾਯ ਸ ਸਨ। ‘ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ’ 

ਸ੍ਵਚ ਇਸ ੱਰ ਨਸੀਂ ਸ, ਇਏ ਤਾਾਂ ਥ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦ ਭਭੂਨ ਵੱਐ-ਵੱਐਯ ਸਨ, ਦੂਜ, ਉੋੀਆਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤ 

ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਾਾਂਵੀ ਨਸੀਂ ਸ, ਤੀਜ, ਏਈ ਉੋੀਆਾਂ ਨਾਰ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਸ੍ਸਫ ਦਾ ਆਣਾ ਉਚਾਸ੍ਯਆ 

ਸਇਆ ਏਈ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਅੰਤਤਯ ਗੁਯੁ ਆਯਾਧਣਾ ਤਜਹਵਾ ਜਤ ਗੁਯ ਨਾਉ ॥ ਨਤਰੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਖਣਾ ਸਰਵਣੀ 
ਸੁਨਣਾ ਗੁਯ ਨਾਉ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਸਤੀ ਯਤਤਆ ਦਯਗਹ ਾਈ ਠਾਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਯਾ ਕਯ 
ਤਜਸ ਨ ਹ ਵਥੁ ਦਇ ॥ ਜਗ ਭਤਹ ਉਤਭ ਕਾਢੀਅਤਹ ਤਵਯਰ ਕਈ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਸ੍ਯ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਆਯਾਧਣਾ—ਮਾਦ ਏਯਨਾ। ੁਯ ਨਾਉ—ੁਯ ੂਦਾ ਨਾਭ। ਿਵਣੀ—ਏੰਨਾਾਂ 

ਨਾਰ। ਤੀ—ਨਾਰ। ਯਸ੍ਤਆ—ਯੰੀਜ ਏ, ਸ੍ਆਯ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ। ਵਥ—ੁਚੀ। ਏਾਢੀਅਸ੍ਸ—ਅਐਵਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਆਣ  ੁਯ ੂ(ਦ ਸ੍ਆਯ) ਸ੍ਵਚ ਯੰ ਜਾਈ ਤਾਾਂ (ਿਬੂ ਦੀ) ਸੂਯੀ ਸ੍ਵਚ ਥਾਾਂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ। ਭਨ ਸ੍ਵਚ 

ੁਯ ੂਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਨਾ, ਜੀਬ ਨਾਰ ੁਯ ੂਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ, ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ੁਯ ੂਨੰੂ ਵਐਣਾ, ਏੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ੁਯ ੂਦਾ ਨਾਭ 

ੁਣਨਾ—ਇਸ ਦਾਸ੍ਤ, ਆਐ, ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦੇਂਦਾ ਸ ਸ੍ਜ ਉਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਅਜਸ ਫੰਦ 

ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਿਸ਼ਟ ਅਐਵਾਉਂਦ ਸਨ, (ਯ ਅਜਸ ਸੁੰਦ) ਏਈ ਸ੍ਵਯਰ  ਸ੍ਵਯਰ  ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਯਖ ਯਖਣਹਾਤਯ ਆਤ ਉਫਾਤਯਅਨੁ ॥ ਗੁਯ ਕੀ ਯੀ ਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਤਯਅਨੁ ॥ ਹਆ 
ਆਤ ਦਇਆਰੁ ਭਨਹੁ ਨ ਤਵਸਾਤਯਅਨੁ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕ ਸੰਤਗ ਬਵਜਰੁ ਤਾਤਯਅਨੁ ॥ ਸਾਕਤ 
ਤਨੰਦਕ ਦੁਸਟ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਤਫਦਾਤਯ ਅਨੁ ॥ ਤਤਸੁ ਸਾਤਹਫ ਕੀ ਟਕ ਨਾਨਕ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਤਜਸੁ 
ਤਸਭਯਤ ਸੁਖੁ ਹਇ ਸਗਰ ਦੂਖ ਜਾਤਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 517} 

ਦਅਯਥ:- ਯਐਣਸਾਸ੍ਯ—ਯੱਐਣਸਾਯ ਨ , ਯੱਸ੍ਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰ  (ਿਬੂ) ਨ। ਉਫਾਸ੍ਯਅਨੁ—ਫਚਾ ਰ ਉ 

(ਿਬੂ) ਨ। ਵਾਸ੍ਯਅਨੁ—ਵਾਯ ਸ੍ਦੱਤ ਉ ਨ। ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਸ੍ਵਾਸ੍ਯਅਨੁ—ਸ੍ਵਾਯ ਸ੍ਦੱਤ ਉ ਨ। 

ਬਵਜਰੁ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। ਤਾਸ੍ਯਅਨੁ—ਤਾਯ ਉ ਨ। ਾਏਤੁ—ਟੁਟ ਸ, ਸ੍ਵਿੁੋ ਸ। ਸ੍ਫਦਾਸ੍ਯਅਨੁ—

ਨਾ ਏਯ ਸ੍ਦੱਤ ਉ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਯੱਸ੍ਐਆ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏੀਤੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਨ  ਆ 

(ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ਯੀਂ ਾ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਏੰਭ ਉ ਨ  ਵਾਯ ਸ੍ਦੱਤ ਸਨ, 

ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਿਬੂ ਆ ਸ੍ਦਆਰ ਸਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਨ  (ਆਣ) ਭਨੋਂ  ਸ੍ਵਾਸ੍ਯਆ ਨਸੀਂ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ (ਯੱਐ ਏ) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤਯਾ ਸ੍ਦੱਤਾ।  

ਜ ਉ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸ ਸਨ, ਜ ਸ੍ਨੰਦਾ ਏਯਦ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਜ ੰਦ ਆਚਯਨ ਵਾਰ  ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਏ 

ਰ ਸ੍ਵਚ ਉ ਨ  ਭਾਯ ਭੁਏਾਇਆ ਸ।  

ਨਾਨਏ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਬੀ ਉ ਭਾਰਏ ਦਾ ਆਯਾ ਸ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆਾਂ ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਤ ਾਯ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਅਕੁਰ ਤਨਯੰਜਨ ੁਯਖੁ ਅਗਭੁ ਅਾਯੀ ॥ ਸਚ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੁ ਤਨਹਾਯੀ ॥ ਕੂੜੁ ਨ 
ਜਾ ਤਕਛੁ ਤਯੀ ਧਾਯੀ ॥ ਸਬਸ ਦ ਦਾਤਾਯੁ ਜਤ ਉਾਯੀ ॥ ਇਕਤੁ ਸੂਤਤ ਯਇ ਜਤਤ  



ਸੰਜਾਯੀ ॥ ਹੁਕਭ ਬਵਜਰ ਭੰਤਝ ਹੁਕਭ ਤਾਯੀ ॥ ਰਬ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਤਧਆ ਸਇ ਤਜਸੁ ਬਾਗੁ 
ਭਥਾਯੀ ॥ ਤਯੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਰਖੀ ਨ ਜਾਇ ਹਉ ਤੁਧੁ ਫਤਰਹਾਯੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਅਏੁਰ—ਅ+ਏੁਰ, ਸ੍ਜ ਦੀ ਏਈ ੈਾ ਏੁਰ ਨਸੀਂ। ਸ੍ਨਯੰਜਨ—ਸ੍ਨਯ+ਅੰਜਨ, ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਭਾਇਆ 

ਦੀ ਏਾਰਐ ਨਸੀਂ ਰੱ ਏਦੀ। ੁਯਐੁ—ਜ ਬ ਸ੍ਵਚ ਭਜੂਦ ਸ। ਅਭ—ੁਸ੍ਜ ਤਏ ਸੁੰਚ ਨਾ ਸ ਏ, 

ਅਸੁੰਚ। ਅਾਯੀ—ਅ+ਾਯ, ਸ੍ਜ ਦਾ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਾਸ ਰੱਬ ਏ। ਚਾ—ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ। 

ਸ੍ਨਸਾਯੀ—ਵਐਦਾ ਸ। ਨ ਜਾ—ਨਸੀਂ ਜਾਦੀ, ਭਰੂਭ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਧਾਯੀ—ਫਣਾਈ ਸਈ ਸ। ਦ—

ਦੇਂਦਾ ਸ। ਜਤ—ਸ੍ਜਤਨੀ (ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ)। ਇਏਤੁ ੂਸ੍ਤ—ਇਏ ਧਾ ਸ੍ਵਚ। ੰਜਾਯੀ—ਸ੍ਭਰਾ ਸ੍ਦਤੀ ਸ। 

ਭਥਾਯੀ—ਭੱਥ ਤ। ਸ੍ਤ—ਸਾਰਤ। ਸ੍ਭਸ੍ਤ—ਸ੍ਭਣਤੀ, ਅੰਦਾਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਯਭਾਤਭਾ! ਤਯੀ ਏਈ ੈਾ ਏੁਰ ਨਸੀਂ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਏਾਰੈ ਤਨੰੂ ਨਸੀਂ ਰੱ ਏਦੀ, ਬ ਸ੍ਵਚ 

ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਅਸੁੰਚ ਤ ਫਅੰਤ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾ ਸੀ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਤ ੱਚ-ਭੁਚ ਸਤੀ ਵਾਰਾ ਵਐਣ ਸ੍ਵਚ 

ਆਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਾਯੀ ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤਯੀ ਸੀ ਯਚੀ ਸਈ ਸ (ਇ ਸ੍ਵਚ ਬੀ) ਏਈ ਚੀ ੌਯੀ (ਬਾਵ, ਭਨੋਤ) ਨਸੀਂ 

ਜਾਦੀ।  

(ਸ੍ਜਤਨੀ ਬੀ) ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ ਿਬੂ ਨ  ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ (ਇ ਸ੍ਵਚ) ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਯ ਿਬੂ (ਦਾਤਾਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ; ਬ ਨੰੂ 

ਇੱਏ ਸੀ (ਸੁਏਭ-ਯੂ) ਧਾ ਸ੍ਵਚ ਿ ਏ (ਬ ਸ੍ਵਚ ਉ ਨ  ਆਣੀ) ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਭਰਾਈ ਸਈ ਸ; ਆਣ  ਸੁਏਭ 

ਅੰਦਯ ਸੀ (ਉ ਨ  ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਸ੍ਵਚ (ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਤ) ਸੁਏਭ ਅੰਦਯ ਸੀ (ਇ ਸ੍ਵਚੋਂ) 

ਤਾਯਦਾ ਸ।  

ਸ ਿਬੂ ਜੀ! ਤਨੰੂ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ ਸ੍ਜ ਦ ਭੱਥ ਤ ਬਾ ਸਵ; ਇਸ ੱਰ ਸ੍ਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ 

ਏਦੀ ਸ੍ਏ ਤੰੂ ਸ੍ਏਸ ਸ੍ਜਸਾ ਸੈਂ ਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ।1।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਤਹ ਤਭਹਯਵਾਨ ਅਤਚੰਤੁ ਵਸਤਹ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਤਹ ਤਭਹਯਵਾਨ 
ਨਉ ਤਨਤਧ ਘਯ ਭਤਹ ਾਤਹ ॥ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਤਹ ਤਭਹਯਵਾਨ ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਭੰਤੁ ਕਭਾਤਹ ॥ ਜਾ ਤੂੰ 
ਤੁਸਤਹ ਤਭਹਯਵਾਨ ਤਾ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਭਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਸ੍ਸ—ਤੱੁੇਯੁਠਦਾ ਸੈਂ। ਅਸ੍ਚੰਤੁ—ਅਚਨਚਤ ਸੀ, ਚ ਤ ਜਤਨ ਤੋਂ ਸ੍ਫਨਾ ਸੀ। ਵਸ੍ਸ—ਤੰੂ ਆ 

ਵੱਦਾ ਸੈਂ। ਸ੍ਨਸ੍ਧ—ੈਾਨ। ਭੰਤ੍ਰੁ—ਉਦਸ਼। ਸ੍ਚ—ੱਚ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸ੍ਭਸਯਵਾਨ ਿਬੂ! ਜ ਤੰੂ ਤ੍ਰੁੱਠ ਏਂ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਸ੍ਸਜ ੁਬਾਇ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈਂ, 

ਜੀਵ, ਭਾਨ , ਨ  ੈਾਨ  (ਸ੍ਸਯਦ) ਯ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ; ਸ੍ਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾਉਣ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ, 

ਅਤ, ਸ ਨਾਨਏ! ਜੀਵ ੱਚ ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਕਤੀ ਫਹਤਨਿ ਫਹਣ ਭੁਚੁ ਵਜਾਇਤਨ ਵਜ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਵਣੁ ਤਕਸ ਨ ਯਹੀਆ 
ਰਜ ॥੨॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਏਤੀ—ਏਈ ਜੀਵ। ਫਸਸ੍ਨ੍੍—ਫਠਦ ਸਨ (ਅੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅੱਧਾ ‘ਸ’ ਸ)। ਫਸਣ—ਫਠਣ 

ਦੀ ਥਾਾਂ। ਫਸਣ—ਥਾਾਂ ਤ। ਭੁਚੁ—ਫਸੁਤ। ਵਜ—ਵਾਜ। ਰਜ—ਇੱਤ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਜਤ ਸ੍ਵਚ) ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਇਸਨਾਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤ ਫਠ  ਸਨ ਤ ਫਸੁਤ ਵਾਜ ਵਜਾ  

ਸਨ, ਯ ੱਚ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਯਸ੍ਸ ਏ ਸ੍ਏ ਦੀ ਬੀ ਇੱਤ ਨਸੀਂ ਯਸੀ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਤਨਿ ਫਦ ਕਤਫਾ ਸਣੁ ਖੜ ॥ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਜਾਇ ਤਯ ਦਤਯ ੜ ॥ 
ਫਰਹਭ ਤਧੁੁ ਤਧਆਇਤਨਿ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣਾ ॥ ਸੰਕਯ ਤਫਸਨ ਅਵਤਾਯ ਹਤਯ ਜਸੁ ਭੁਤਖ ਬਣਾ ॥ ੀਯ 
ਤਕਾਫਯ ਸਖ ਭਸਾਇਕ ਅਉਰੀ ॥ ਤਤ ਤਤ ਤਨਯੰਕਾਯ ਘਤਟ ਘਤਟ ਭਉਰੀ ॥ ਕੂੜਹੁ ਕਯ 
ਤਵਣਾਸੁ ਧਯਭ ਤਗੀ ॥ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਰਾਇਤਹ ਆਤ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਰਗੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਏਤਫਾ—ਤਯਤ, ਫੂਯ, ਅੰਜੀਰ, ਏੁਯਾਨ। ਣੁ—ਭਤ। ਇੰਦਿ ਾਣਾ—ਇੰਦਿ  ਦ ਆਣ ਵਾਰ । 

ੰਏਯ—ਸ੍ਸ਼ਵ। ਭੁਸ੍ਐ—ਭੂੰਸ ਨਾਰ। ਬਣਾ—ਉਚਾਯਦ ਸਨ। ਸ੍ਏਾਫਯ—ੰਫਯ। ਭਾਇਏ—ਏਈ ਸ਼ੈ। 

ਅਉਰੀ—ਵਰੀ। ਤ—ਉਸ੍ਣਆ ਸਇਆ। ਤ—ਿਤਾ ਸਇਆ। ਸ੍ਤ ਸ੍ਤ—ਸ੍ਜਵੇਂ ਤਾਣਾ ਤ ਟਾ ਆ 

ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਰ  ਸ ਸਨ। ਭਉਰੀ—ਭਰ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, ਿਪੁਰਤ ਸ। ਤੀ—ਤੋ ਸ੍ਨਬੀਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਿਬੂ! (ਤਯਤ, ਫੂਯ, ਅੰਜੀਰ, ਏੁਯਾਨ) ਏਤਫਾਾਂ ਭਤ ਵਦ (ਬਾਵ, ਸ੍ਸੰਦੂ ਭੁਰਭਾਨ ਆਸ੍ਦਏ ਾਯ 

ਭਤਾਾਂ ਦ ਧਯਭ-ੁਤਏ) ਤਨੰੂ ਐ ੋ ਸ੍ਭਯ ਯਸ ਸਨ, ਇਤਨ  ਜੀਵ ਤਯ ਦਯ ਤ ਸ੍ਡੱ ਸ ਸਨ ਸ੍ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸ੍ਣਤੀ ਨਸੀਂ ਸ੍ਣੀ ਜਾ ਏਦੀ, ਏਈ ਫਿਸਭ ਤ ਸ੍ੰਾਨਾਾਂ ਵਾਰ  ਏਈ ਇੰਦਯ ਤਨੰੂ ਸ੍ਧਆਉਂਦ ਸਨ, ਸ ਸਯੀ! 

ਏਈ ਸ੍ਸ਼ਵ ਤ ਸ੍ਵਸ਼ਨੰੂ ਦ ਅਵਤਾਯ ਤਯਾ ਜ ਭੂੰਸੋਂ ਉਚਾਯ ਯਸ ਸਨ, ਏਈ ੀਯ, ੰਫਯ, ਫਅੰਤ ਸ਼ੈ ਤ ਵਰੀ 

(ਤਯ ੁਣ ਾ ਯਸ ਸਨ), ਸ ਸ੍ਨਯੰਏਾਯ! ਤਾਣ  ਟ ਵਾਾਂ ਸਯਏ ਯੀਯ ਸ੍ਵਚ ਤੰੂ ਸੀ ਭਰ ਸ੍ਯਸਾ ਸੈਂ।  

(ਸ ਿਬੂ!) ਝੂਠ ਦ ਏਾਯਨ (ਜੀਵ ਆਣ  ਆ ਦਾ) ਨਾ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਧਯਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਤਯ ਨਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) 

ਤੋ ਸ੍ਨਬ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਯ ਸ੍ਜਧਯ ਸ੍ਜਧਯ ਤੰੂ ਆ ਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਧਯ ਧਯ ਸੀ ਰੱ ਏੀਦਾ ਸ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਵੱ 

ਦੀ ੱਰ ਨਸੀਂ ਸ)।2।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਚੰਤਗਆਈ ਆਰਕੁ ਕਯ ਫੁਤਯਆਈ ਹਇ ਸਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਅਜੁ ਕਤਰ ਆਵਸੀ 
ਗਾਪਰ ਪਾਹੀ ਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਆਰਏੁ—ਆਰ। ਯੁ—ਬਾਵ, ਦਰਯ। ਅਜੁ ਏਸ੍ਰ—ਿਤੀ ਸੀ। ਆਵੀ—ਆ ਜਾਇਾ। 

ਾਪਰ ਯ—ੁਾੌਰ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਯ। ਪਾਸੀ—ਭਤ ਦੀ ਪਾਸੀ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਾੌਰ ਭਨੱੁਐ) ਚੰ ਏੰਭਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਆਰ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਬ ੋ ਏੰਭਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸ਼ਯ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! 

ਾੌਰ ਦਾ ਯ ਿਤੀ ਸੀ ਭਤ ਦੀ ਪਾਸੀ ਸ੍ਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਭਤ ਆ ਦਫਚਦੀ ਸ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਕਤੀਆ ਕੁਢੰਗ ਗੁਝਾ ਥੀ ਨ ਤਹਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਸਤਹ ਢਤਕਆ ਭਨ ਭਤਹ ਸਚਾ ਤਭਤੁ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਏਤੀਆ—ਏਈ, ਸ੍ਏਤਨ  ਸੀ। ਏੁਢੰ—ਬ ੋ ਢੰ, ਐਟ ਏਯਭ। ੁਝਾ—ਰੁਸ੍ਏਆ ਸ੍ਿਸ੍ਆ। ਤ 

ਸ੍ਸ—ਤੰੂ ਐਭ ਨ। ਸ੍ਸ—ਸ਼ਸੁ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ਦ ਿਬੂ! ਅਾਡ ਏਈ ਐਟ ਏਯਭ ਤ ਐਟ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਭਸ ਤਥੋਂ ਰੁਸ੍ਏਆ ਸਇਆ ਨਸੀਂ; ਤੰੂ ਸੀ 

ਅਾਡ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ੱਚਾ ਸ੍ਭੱਤਯ ਸੈਂ (ਬਾਵ, ਤੰੂ ਸੀ ਅਾਨੂੰ ੱਚਾ ਸ੍ਭੱਤਯ ਸ੍ਦੱਦਾ ਸੈਂ), ਤੰੂ ਅਾਡ ਉਸਨਾਾਂ ਐਟ 

ਏਯਭਾਾਂ ਤ ਯਦਾ ਾ ਯੱਸ੍ਐਆ ਸ (ਬਾਵ, ਅਾਨੂੰ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਨਸ਼ਯ ਨਸੀਂ ਸਣ ਦੇਂਦਾ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਭਾਗਉ ਤੁਝ ਦਇਆਰ ਕਤਯ ਦਾਸਾ ਗਤਰਆ ॥ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈ ਯਾਜੁ ਜੀਵਾ 
ਫਤਰਆ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਦਾਸਾ ਘਤਯ ਘਣਾ ॥ ਤਤਨ ਕ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਰੁ ਸਰਵਣੀ ਜਸੁ ਸੁਣਾ ॥ 
ਕਭਾਵਾ ਤਤਨ ਕੀ ਕਾਯ ਸਯੀਯੁ ਤਵਤੁ ਹਇ ॥ ਖਾ ਾਣੀ ੀਤਸ ਤਫਗਸਾ ਯ ਧਇ ॥ ਆਹੁ 



ਕਛੂ ਨ ਹਇ ਰਬ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥ ਭਤਹ ਤਨਯਗੁਣ ਤਦਚ ਥਾਉ ਸੰਤ ਧਯਭ ਸਾਰੀ ॥ ੩॥ 
{ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਨਸ੍ਧ—ੈਾਨਾ। ਫਸ੍ਰਆ—(ਤਯਾ ਨਾਭ) ਉਚਾਸ੍ਯਆਾਂ। ਣਾ—ਫਸੁਤ। ਿਵਣੀ—ਏੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। 

ੀਸ੍—(ਚੱਏੀ) ੀਸ ਏ। ਸ੍ਫਾ—ਭੈਂ ੈੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ। ਆਸੁ—ਭਯ ਆਣ  ਾੋਂ। ਸ੍ਨਸਾਰੀ—ਤੱਏ, ਵਐ। 

ਭਸ੍ਸ—ਭਨੰੂ। ਧਯਭਾਰੀ—ਧਯਭ-ਅਥਾਨ ਸ੍ਵਚ, ਤ ੰ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਦਇਆ ਦ ਯ ਿਬੂ! ਭੈਂ ਤਥੋਂ (ਇਸ) ਭੰਦਾ ਸਾਾਂ (ਸ੍ਏ ਭਨੰੂ ਆਣ) ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਫਣਾ ਰ ; ਤਯਾ 

ਨਾਭ ਉਚਾਸ੍ਯਆਾਂ ਸੀ ਭੈਂ ਜੀਊਂਦਾ ਸਾਾਂ, (ਤ, ਭਾਨ ,) ਨ  ੈਾਨ  ਤ (ਧਯਤੀ ਦਾ) ਯਾਜ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਇਸ ਅੰਸ੍ਭਿਤ-

ਨਾਭ ਯੂ ੈਾਨਾ ਤਯ ਵਏਾਾਂ ਦ ਯ ਸ੍ਵਚ ਫਸੁਤ ਸ; ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ (ਫਠ ਏ, ਆਣ) 

ਏੰਨਾਾਂ ਨਾਰ (ਤਯਾ) ਜ ੁਣਦਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਸ੍ਨਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। (ਸ੍ਜਉਂ ਸ੍ਜਉਂ) ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ, 

(ਭਯਾ) ਯੀਯ ਸ੍ਵਤਿ  ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ੱਐਾ ਝੱਰ ਏ, (ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ) ਾਣੀ ਢ ਏ, (ਚੱਏੀ) ੀਸ ਏ, (ਤ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਯ ਧ ਏ ਭੈਂ ੈੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਯ, ਸ ਿਬੂ! ਭਥੋਂ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਤੰੂ ਸੀ ਭਯ ਵਰ ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏ, ਤ ਭਨੰੂ 

ੁਣ-ਸੀਨ ਨੰੂ ੰਤਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਥਾਾਂ ਦਸ।3।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਸਾਜਨ ਤਯ ਚਯਨ ਕੀ ਹਇ ਯਹਾ ਸਦ ਧੂਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਸਯਤਣ ਤੁਹਾਯੀਆ ਖਉ 
ਸਦਾ ਹਜੂਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਧੂਸ੍ਯ—ਧੂੋ, ੈਾਏ। ਐਉ—ਵਐਾਾਂ। ਸਜੂਸ੍ਯ—ਅੰ ੰ, ਆਣ  ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਉਂ ਆਐ, ਸ੍ਏ) ਸ ੱਜਣ! ਭੈਂ ਦਾ ਤਯ ਯਾਾਂ ਦੀ ੈਾਏ ਸਇਆ ਯਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਤਯੀ ਯਨ 

ਸ੍ਆ ਯਸਾਾਂ ਅਤ ਤਨੰੂ ਸੀ ਆਣ  ਅੰ-ੰ ਵਐਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਤਤ ੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹਤਹ ਹਤਯ ਚਯਣੀ ਭਨੁ ਰਾਗ ॥ ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਨਾਭੁ ਰਬ ਤਜਸੁ 
ਨਾਨਕ ਭਸਤਤਕ ਬਾਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 518} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਤਤ—(ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਡੱ ਸ। ੁਨੀਤ—ਸ੍ਵਤਿ। ਅੰਐ—ਫਅੰਤ (ਜੀਵ)। ਅਠਸ੍ਠ—

ਅਠਾਸਠ। ਭਤਸ੍ਏ—ਭੱਥ ਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਡੱ ਸ ਬੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਸ੍ਵਤਿ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਿਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ 

ਸ੍ਵਚ ਰੱ ਜਾ, ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥ ਸ, ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਨਾਭ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ) 

ਸ੍ਜ ਦ ਭੱਥ ਤ ਬਾ (ਸ੍ਰਐ) ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਨਤ ਜੀ ਸਾਤਸ  ਤਗਯਾਤਸ ਨਾਉ ਯਵਤਦਗਾਯ ਦਾ ॥ ਤਜਸ ਨ ਕਯ ਯਹੰਭ ਤਤਸੁ ਨ 
ਤਵਸਾਯਦਾ ॥ ਆਤ ਉਾਵਣਹਾਯ ਆ ਹੀ ਭਾਯਦਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣ ਜਾਣੁ ਫੁਤਝ ਵੀਚਾਯਦਾ ॥ 
ਅਤਨਕ ਯੂ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਕੁਦਯਤਤ ਧਾਯਦਾ ॥ ਤਜਸ ਨ ਰਾਇ ਸਤਚ ਤਤਸਤਹ ਉਧਾਯਦਾ ॥ ਤਜਸ ਦ 
ਹਵ ਵਤਰ ਸੁ ਕਦ ਨ ਹਾਯਦਾ ॥ ਸਦਾ ਅਬਗੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਉ ਤਤਸੁ ਨਭਸਕਾਯਦਾ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
518-519} 

ਦਅਯਥ:- ਾਸ੍—ਾਸ ਨਾਰ। ਸ੍ਯਾਸ੍—ਸ੍ਯਾਸੀ ਨਾਰ। ਾਸ੍ ਸ੍ਯਾਸ੍—ਾਸ ਰੈਂ ਸ੍ਦਆਾਂ ਤ ਐਾਾਂਸ੍ਦਆਾਂ। 



ਯਵਸ੍ਦਾਯ—ਾਰਣ ਵਾਰਾ। ਯਸੰਭ—ਯਸ੍ਸਭ, ਤਯ। ਜਾਣੁ—ਅੰਤਯਜਾਭੀ। ਫੁਸ੍ਝ—ਫੱੁਝ ਏ, ਭਝ ਏ। 

ਸ੍ਚ—ੱਚ ਸ੍ਵਚ। ਅਬ—ੁਅ+ਬ,ੁ ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ। ਦੀਫਾਣੁ—ਦਯਫਾਯ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਾਰਣਸਾਯ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਾਸ ਰੈਂ ਸ੍ਦਆਾਂ ਐਾਾਂਸ੍ਦਆਾਂ ਸਯ ਵਰ  ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਿਬੂ ਸ੍ਜ ਫੰਦ ਉੱਤ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਆਣ  ਭਨੋਂ) ਬੁਰਾਾਂਦਾ ਨਸੀਂ, ਉਸ ਆ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਨ 

ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਭਾਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਅੰਤਯਜਾਭੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਸ੍ਦਰ ਦੀ) ਸਯਏ ੱਰ ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਉ ਨੰੂ 

ਭਝ ਏ (ਉ ਤ) ਸ੍ਵਚਾਯ ਬੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਇਏ ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਏੁਦਯਸ੍ਤ ਦ ਅਨਏਾਾਂ ਯੂ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉਸ ੱਚ ਸ੍ਵਚ ਜੋਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਿਬੂ ਸ੍ਜ ਜੀਵ ਦ ੱਐ ਸ੍ਵਚ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਜੀਵ (ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾੀ) ਏਦ 

ਸਾਯਦਾ ਨਸੀਂ, ਉ ਿਬੂ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਨੰੂ ਨਭਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ।4।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਰਬੁ ਛਡੀ ਦੀਜ ਅਗਤਨ ਜਰਾਇ ॥ ਜੀਵਤਦਆ ਤਨਤ ਜਾੀ 
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 519} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਏਾਭ ਕ੍ਰਧ ਤ ਰਬ (ਆਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯ) ਿੱਡ ਦਣ  ਚਾਸੀਦ ਸਨ, (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਅੱ ਸ੍ਵਚ 

ਾੋ ਦਈ, ਜਦ ਤਏ ਜੀਊਂਦ ਸਾਾਂ (ਿਬੂ ਦਾ) ੱਚਾ ਨਾਭ ਦਾ ਸ੍ਭਯਦ ਯਸੀ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਸਭਯਤ ਤਸਭਯਤ ਰਬੁ ਆਣਾ ਸਬ ਪਰ ਾ ਆਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਯਾਤਧਆ ਗੁਯ 
ੂਯ ਦੀਆ ਤਭਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸ੍ਸ—ਸਨ। ੁਸ੍ਯ—ੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  ੂਯ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਸ, ੁਯੂ ਨ  ਉ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨਾਰ 

ਸ੍ਭਰਾ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, ਤ ਸ੍ਆਯਾ ਿਬੂ ਸ੍ਭਯ ਸ੍ਭਯ ਏ ਉ ਨ  ਾਯ ਪਰ ਸਾਰ ਏਯ ਰ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜਤ 

ਵਾਰੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉ ਦੀਆਾਂ ਭੁੱਏ ਈਆਾਂ ਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਭੁਕਤਾ ਸੰਸਾਤਯ ਤਜ ਗੁਤਯ ਉਦਤਸਆ ॥ ਤਤਸ ਕੀ ਗਈ ਫਰਾਇ ਤਭਟ ਅੰਦਤਸਆ ॥ 
ਤਤਸ ਕਾ ਦਯਸਨੁ ਦਤਖ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਰੁ ਹਇ ॥ ਜਨ ਕ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਰੁ ਾਾ ਭਰੁ ਧਇ ॥ ਅੰਤਭਰਤੁ 
ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਥ ਜਾੀ ॥ ਭਨ ਕਉ ਹਇ ਸੰਤਖੁ ਬੁਖਾ ਧਰਾੀ ॥ ਤਜਸੁ ਘਤਟ ਵਤਸਆ ਨਾਉ 
ਤਤਸੁ ਫੰਧਨ ਕਾਟੀ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਤਦ ਤਕਨ ਤਵਯਰ ਹਤਯ ਧਨੁ ਖਾਟੀ ॥੫॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ੰਾਸ੍ਯ—ੰਾਯ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਜ—ਸ੍ਜ ਨੰੂ। ੁਸ੍ਯ—ੁਯ ੂਨ। ਫਰਾਇ—ਸ੍ਫਤਾ। ਥ—‘ਜਨ’ ਦੀ 

ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ। ਧਿਾੀ—ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ੍ਜ ੁਸ੍ਟ—ਸ੍ਜ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ। ਬੁਐਾ—ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਸ੍ਯਆ 

ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਨ  ਉਦਸ਼ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ ਉਸ ਜਤ ਸ੍ਵਚ (ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦ 

ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਆਾਦ ਸ; ਉ ਦੀ ਸ੍ਫਤਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਸ੍ੌਏਯ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਉ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ 

ਏਯ ਏ (ਾਯਾ) ਜਤ ਸ੍ਨਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਜਨ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਜੀਵ ਾਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਧ ਏ ਸ੍ਨਸਾਰ 

ਸੁੰਦਾ ਸ; ਉ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ੱਚਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀਦਾ ਸ, ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਸ੍ਯਆ ਫੰਦਾ ਬੀ 

ਥ ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ੰਤਐ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸ੍ਸਯਦ ਸ੍ਵਚ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ ਉ ਦ (ਭਾਇਆ ਵਾਰ) ਫੰਧਨ ਏੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਯ, 



ਸ੍ਏ ਸ੍ਵਯਰ  ਭਨੱੁਐ ਨ  ੁਯੂ ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ਨਾਭ-ਧਨ ਐੱਸ੍ਟਆ ਸ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਭਨ ਭਤਹ ਤਚਤਵਉ ਤਚਤਵਨੀ ਉਦਭੁ ਕਯਉ ਉਤਠ ਨੀਤ ॥ ਹਤਯ ਕੀਯਤਨ ਕਾ 
ਆਹਯ ਹਤਯ ਦਹੁ ਨਾਨਕ ਕ ਭੀਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਚਤਵਉ—ਭੈਂ ਚਦਾ ਸਾਾਂ। ਸ੍ਚਤਵਨੀ—ਚ। ਏਯਉ—ਏਯਾਾਂ। ਉਸ੍ਠ—ਉੱਠ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ  ਭਨ ਸ੍ਵਚ (ਇਸ) ਚਦਾ ਸਾਾਂ ਸ੍ਏ ਸ੍ਨੱਤ (ਵਯ) ਉੱਠ ਏ ਉੱਦਭ ਏਯਾਾਂ। ਸ ਨਾਨਏ ਦ ਸ੍ਭਤਿ ! 

ਭਨੰੂ ਆਣੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਆਸਯ ਫੈਸ਼।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਦਰਸਤਟ ਧਾਤਯ ਰਤਬ ਯਾਤਖਆ ਭਨੁ ਤਨੁ ਯਤਾ ਭੂਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਰਬ ਬਾਣੀਆ ਭਯਉ 
ਤਵਚਾਯੀ ਸੂਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਦਿਸ੍ਟ—(ਭਸਯ ਦੀ) ਨਯ। ਿਸ੍ਬ—ਿਬੂ ਨ। ਭੂਸ੍ਰ—ਭੂਰ ਸ੍ਵਚ, ਏਯਤਾਯ ਸ੍ਵਚ। ਿਬ 

ਬਾਣੀਆ—ਿਬੂ ਨੰੂ ਚੰੀਆਾਂ ਰੱਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਭਯਉ—ਭੈਂ ਏਯ ਯਸੀ ਸਾਾਂ। ੂਸ੍ਰ—ਦੁਐ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ (ਜੀਵ-ਇਤਿੀਆਾਂ) ਿਬੂ ਨੰੂ ਬਾ ਈਆਾਂ ਸਨ, ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨ  ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯ ਏ 

ਯੱਐ ਸ੍ਰਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਤ ਤਨ ਿਬੂ ਸ੍ਵਚ ਯੱਤਾ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ, ਯ ਭੈਂ ਅਬਾਣ ਦੁਐ ਸ੍ਵਚ ਭਯ ਯਸੀ ਸਾਾਂ (ਸ 

ਿਬੂ! ਭਯ ਤ ਸ੍ਏਯਾ ਏਯ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਤਫਯਥਾ ਹਇ ਸੁ ਗੁਯ ਤਹ ਅਯਦਾਤਸ ਕਤਯ ॥ ਛਤਡ ਤਸਆਣ ਸਗਰ ਭਨੁ 
ਤਨੁ ਅਯਤ ਧਤਯ ॥ ੂਜਹੁ ਗੁਯ ਕ ਯ ਦੁਯਭਤਤ ਜਾਇ ਜਤਯ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕ ਸੰਤਗ ਬਵਜਰੁ 
ਤਫਖਭੁ ਤਤਯ ॥ ਸਵਹੁ ਸਤਤਗੁਯ ਦਵ ਅਗ ਨ ਭਯਹੁ ਡਤਯ  ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਕਯ ਤਨਹਾਰੁ ਊਣ ਸੁਬਯ 
ਬਤਯ ॥ ਭਨ ਕਉ ਹਇ ਸੰਤਖੁ ਤਧਆਈ ਸਦਾ ਹਤਯ ॥ ਸ ਰਗਾ ਸਤਤਗੁਯ ਸਵ ਜਾ ਕਉ ਕਯਭੁ 
ਧੁਤਯ ॥੬॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਫਯਥਾ—(ੰ: ਵਯਥਾ) ੀੋ, ਦੁੱਐ। ਅਯਸ੍ ਧਸ੍ਯ—ਸਵਾਰ  ਏਯ ਦ। ਦੁਯਭਸ੍ਤ—ਬੋੀ ਭੱਤ। ਜਸ੍ਯ 

ਜਾਇ—ੋ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ੍ਫਐਭੁ—ਐਾ। ਅ—ਯਰਏ ਸ੍ਵਚ। ਊਣ—ੱਐਣ, ੈਾਰੀ। ੁਬਯ—ਨਏਾ ਨਏ। 

ਏਯਭੁ—ਫੈਸ਼। ਧੁਸ੍ਯ—ਧੁਯੋਂ, ਿਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸ੍ਵਚੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਸ੍ਦਰ ਦਾ ਜ ਦੁੱਐ ਸਵ ਉਸ ਆਣ  ਸ੍ਤੁਯੂ ਅ ਫਨਤੀ ਏਯ, ਆਣੀ ਾਯੀ ਚਤੁਯਾਈ 

ਿੱਡ ਦਸ ਤ ਭਨ ਤਨ ੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਦਸ, ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਯ ੂਜ (ਬਾਵ, ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰ , ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) 

ਬੋੀ ਭੱਤ (ਯੂ ‘ਸ੍ਫਯਥਾ’) ੋ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਇਸ ਐਾ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤਯ ਜਾਈਦਾ 

ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ, ਯਰਏ ਸ੍ਵਚ ਡਯ ਡਯ ਨਸੀਂ ਭਯ, ੁਯ ੂ(ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ) ੱਐਣ  ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਨੰੂ 

(ੁਣਾਾਂ ਨਾਰ) ਨਏਾ-ਨਏ ਬਯ ਏ ਇਏ ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਨਸਾਰ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜ) ਦਾ ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ ਭਨ ਨੰੂ ੰਤਐ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਯ, ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਸ੍ਵਚ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰੱਦਾ ਸ ਸ੍ਜ ਉਤ ਧੁਯੋਂ 

ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸਵ।6।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਰਗੜੀ ਸੁਥਾਤਨ ਜੜਣਹਾਯ ਜੜੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਰਹਯੀ ਰਖ ਸ ਆਨ ਡੁਫਣ ਦਇ 
ਨ ਭਾ ਤਯੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 519} 



ਦਅਯਥ:- ੁਥਾਸ੍ਨ—ਚੰ ਸ੍ਟਏਾਣ  ਤ। ਰਸਯੀ—ਰਸਯਾਾਂ। —ੈਂਏੋ। ਆਨ—ਸਯ ਸਯ, ਬਾਵ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ। ਭਾ ਸ੍ਯੀ—ਭਯਾ ਸ੍ਆਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਭਯੀ ਿੀਤ) ਚੰ ਸ੍ਟਏਾਣ  ਤ (ਬਾਵ, ਸ੍ਆਯ ਿਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ) ਚੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਰੱ ਈ ਸ 

ਜੋਨਸਾਯ ਿਬੂ ਨ  ਆ ਜੋੀ ਸ, (ਜਤ ਸ੍ਵਚ) ੈਂਏੋ ਤ ਰੱਐਾਾਂ ਸਯ ਸਯ (ਬਾਵ, ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਰਸ੍ਸਯਾਾਂ 

(ਚੱਰ ਯਸੀਆਾਂ) ਸਨ, ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਭਯਾ ਸ੍ਆਯਾ (ਭਨੰੂ ਇਸਨਾਾਂ ਰਸ੍ਸਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ) ਡੁੱਫਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਫਤਨ ਬੀਹਾਵਰ ਤਹਕੁ ਸਾਥੀ ਰਧਭੁ ਦੁਖ ਹਯਤਾ ਹਤਯ ਨਾਭਾ ॥ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਈ ਸੰਤ 
ਤਆਯ ਨਾਨਕ ੂਯਨ ਕਾਭਾਂ ॥੨॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਬੀਸਾਵਰ  ਫਸ੍ਨ—ਡਯਾਉਣ  ਜੰਰ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਸਏੁ—ਇੱਏ। ਰਧਭੁ—ਭੈਂ ਰੱਬਾ ਸ। ਸਯਤਾ—ਨਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ੂਯਨ ਏਾਭਾਾਂ—ਏੰਭ ੂਯਾ ਸ ਸ੍ਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ੰਾਯ ਯੂ ਇ) ਡਯਾਉਣ  ਜੰਰ ਸ੍ਵਚ ਭਨੰੂ ਸਸ੍ਯ-ਨਾਭ ਯੂ ਇਏ ਾਥੀ ਰੱਬਾ ਸ ਜ ਦੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਨਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਸ੍ਆਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ (ਸ੍ਜ ਦੀ ਸ੍ਭਸਯ ਨਾਰ ਭਯਾ ਇਸ) ਏੰਭ ਸ੍ਯ 

ਚਸ੍ੋ੍ਆ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਾਈਅਤਨ ਸਤਬ ਤਨਧਾਨ ਤਯ ਯੰਤਗ ਯਤਤਆ ॥ ਨ ਹਵੀ ਛਤਾਉ ਤੁਧ ਨ ਜਤਤਆ ॥ 
ਹੁਤਚ ਨ ਸਕ ਕਇ ਤਯੀ ਟਕ ਜਨ ॥ ਗੁਯ ੂਯ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸੁਖ ਰਹਾ ਤਚਤਾਤਯ ਭਨ ॥ ਗੁਯ ਤਹ 
ਤਸਪਤਤ ਬੰਡਾਯੁ ਕਯਭੀ ਾਈ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰ ਫਹੁਤੜ ਨ ਧਾਈ ॥ ਯਖ ਆਤ 
ਦਇਆਰੁ ਕਤਯ ਦਾਸਾ ਆਣ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਜੀਵਾ ਸੁਤਣ ਸੁਣ ॥੭॥ {ੰਨਾ 519} 

ਦਅਯਥ:- ਾਈਅਸ੍ਨ—ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ {ਸ੍ਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਰੌ ‘ਾਇਸ੍ਨ’ ਤੋਂ ‘ਏਯਭ ਵਾਚ’ 

Passice Voice ਸ}। ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁਸ਼ਾਫਾਸ਼। ਸ੍ਸ—ਾ। ਏਯਭੀ—(ਿਬੂ ਦੀ) ਭਸਯ ਨਾਰ। ਫਸੁਸ੍ੋ—

ਸ੍ਪਯ, ਭੁੋ। ਧਾਈ—ਬਟਏੀਦਾ ਸ। ੁਸ੍ਣ ੁਣ—ੁਸ੍ਣ ੁਸ੍ਣ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਜ ਤਯ (ਸ੍ਆਯ ਦ) ਯੰ ਸ੍ਵਚ ਯੰ ਜਾਈ ਤਾਾਂ, ਭਾਨ , ਾਯ ੈਾਨ  ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਤਨੰੂ 

ਸ੍ਭਯਸ੍ਦਆਾਂ (ਸ੍ਏ ੱਰ) ਿੁਤਾਉਣਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ਾ ਭੰਦਾ ਏੰਭ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏੀਦਾ ਸ੍ਜ 

ਏਯਏ ਿਤਾਉਣਾ ) ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਵਏਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ ਆਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਏਈ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, 

ਯ, ਸ ਭਨ! ੂਯ ੁਯ ੂਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ (ਆਐ, ਸ੍ਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ‘ਨਾਭ’) ਸ੍ਚਤਾਯ ਏ ੁਐ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ 

ਦਾ ੈਾਨਾ ਸ੍ਤੁਯੂ ਦ ਾ ਸੀ ਸ, ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ; ਜ ਸ੍ਤੁਯੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ 

ਨਾਰ ਤੱਏ ਤਾਾਂ ਭੁੋ ਭੁੋ ਨਸੀਂ ਬਟਏੀਦਾ।  

ਦਇਆ ਦਾ ਯ ਿਬੂ ਆ ਆਣ  ਵਏ ਫਣਾ ਏ (ਇ ਬਟਏਣਾ ਤੋਂ) ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ; ਭੈਂ ਬੀ ਉ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ 

ੁਣ ੁਣ ਏ ਜੀਊ ਸ੍ਯਸਾ ਸਾਾਂ।7।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਰਭ ਟਰਾ ਤ ਸਤਹ ਤਦਤਾ ਢਕਣ ਕੂ ਤਤ ਭਯੀ ॥ ਦਾਨਾ ਫੀਨਾ ਸਾਈ ਭਡਾ 
ਨਾਨਕ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ਤਯੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਟਰਾ—ੱਟ ਦਾ ਏੱੋਾ। ਿਭ ਟਰਾ—‘ਿਭ’ ਦਾ ਯਸ਼ਭੀ ਏੱੋਾ। ਤ ਸ੍ਸ—ਤੰੂ ਐਭ ਨ। 

ਭਡਾ—ਭਯਾ। ਾਯ—ਏਦਯ।  

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਨਾਨਏ ਦੀ ਇੱਤ ਢਏ ਯੱਐਣ ਰਈ (ਸ ਿਬੂ!) ਤੈਂ ਐਭ ਨ  ਭਨੰੂ ਆਣਾ ‘ਸ੍ਆਯ’-ਯੂ ਯਸ਼ਭੀ 



ਏੱੋਾ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, ਤੰੂ ਭਯਾ ਐਭ (ਭਯ ਸ੍ਦਰ ਦੀ) ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤਯੀ ਏਦਯ ਨਸੀਂ ਜਾਤੀ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਡ ਤਸਭਯਤਣ ਹਬੁ ਤਕਛੁ ਰਧਭੁ ਤਫਖਭੁ ਨ ਤਡਠਭੁ ਕਈ ॥ ਤਜਸੁ ਤਤ ਯਖ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ 
ਨਾਨਕ ਭਤਟ ਨ ਸਕ ਕਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਤਡ ਸ੍ਭਯਸ੍ਣ—ਤਯ ਸ੍ਭਯਨ ਨਾਰ। ਸਬੁ ਸ੍ਏਿੁ—ਬ ਏੁਝ, ਸਯਏ ਚੀ। ਏਈ ਸ੍ਫਐਭੁ—ਏਈ 

ਐ। ਸ੍ਜ—ੁਸ੍ਜ ਦੀ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤਯ ਸ੍ਭਯਨ (ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ) ਨਾਰ ਭੈਂ (ਭਾਨ) ਸਯਏ ਦਾਯਥ ਰੱਬ ਸ੍ਰਆ ਸ, (ਤ ਸ੍ੰਦੀ 

ਸ੍ਵਚ) ਏਈ ਸ੍ਐਆਈ ਨਸੀਂ ਵਐੀ। ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਇੱਤ ਭਾਰਏ ਆ ਯੱਐ, (ਉ ਦੀ ਇੱਤ ਨੰੂ 

ਸਯ) ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ੍ਭਟਾ ਏਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਵ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਦਤਮ ਤਧਆਇ ॥ ਵੰਞ ਯਗਾ ਘਾਤਣ ਹਤਯ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਅੰਦਤਯ 
ਵਯਤ ਠਾਤਢ ਰਤਬ ਤਚਤਤ ਆਇ ॥ ੂਯਨ ਹਵ ਆਸ ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਵਸਾਇ ॥ ਕਇ ਨ ਰਗ 
ਤਫਘਨੁ ਆੁ ਗਵਾਇ ॥ ਤਗਆਨ ਦਾਯਥੁ ਭਤਤ ਗੁਯ ਤ ਾਇ ॥ ਤਤਤਨ ਾ ਸਬ ਥਕ ਤਜਸੁ 
ਆਤ ਤਦਵਾਇ ॥ ਤੂੰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਖਸਭੁ ਸਬ ਤਯੀ ਛਾਇ ॥੮॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਦਮ—ੁਸ੍ਆਯਾ (ਿਬੂ)। ਦਸ੍ਮ ਸ੍ਧਆਇ—{ਸ੍ਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਦਵੇਂ ਰੌ 

‘ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ’ ਇਏ-ਵਚਨ, ਸਨ; ‘ਵਾਏੰਸ਼’ (Phrase) ਨੰੂ ਅੰਯੀ ਸ੍ਵਚ Locative Absolute 

ਆਐਦ ਸਨ, ਤ ੰਜਾਫੀ ਸ੍ਵਚ ‘ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ’} ਜ ਸ੍ਆਯਾ ਿਬੂ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਜਾ।  

{ਨਟ:- ਇ ਉੋੀ ਸ੍ਵਚ ਸਠ-ਸ੍ਰਐ ਾਯ ‘ਵਾਏੰਸ਼’ ‘ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ’ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਸਨ:- ੁਣ ਾਇ, 

ਿਸ੍ਬ ਆਇ ਨਾਇ ਵਾਇ, ਆ ੁਵਾਇ, ੁਯ ਤ ਾਇ। ਸਠ-ਸ੍ਰਐ ਰੌਾਾਂ ਦਾ ਯਯ ੌਯਏ 

ਚਤ ਯਸ੍ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ:- ਸ੍ਧਆਇ, ਸ੍ਧਆਈ; ਾਇ, ਾਈ; ਆਇ, ਆਈ; ਵਾਇ, 

ਵਾਈ; ਵਾਇ, ਵਾਈ; ਾਇ, ਾਈ। ਸ੍ਧਆਇ—ਜ ਸ੍ਭਯੀ। ਸ੍ਧਆਈ—ਸ੍ਭਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਾਇ—ਜ ਾਵੀ। ਾਈ—ਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ}। ਵੰਞ—ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਠਾਸ੍ਢ—

ਠੰਢ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਸ੍ਚਸ੍ਤ—ਸ੍ਚਤ ਸ੍ਵਚ। ਭੰਸ੍ਨ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਨਾਇ—{ਇਸ ਰੌ ‘ਨਾਉ’ ਤੋਂ ‘ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, 

ਇਏ-ਵਚਨ’ ਸ} ਆੁ—ਆਾ ਬਾਵ। ਸ੍ਤਸ੍ਨ—ਉ ਭਨੱੁਐ ਨ। ਿਾਇ—ਿਾਾਂ ਸਠ, ਾ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਸ੍ਆਯ ਿਬੂ ਨੰੂ ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ ਫਸੁਤ ਸੀ ੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਾਵੀ ਤਾਾਂ ਯਾਾਂ ਦ ਾਣ 

(ਬਾਵ, ਾਯ ਸੀ ਯ) ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਿਬੂ ਸ੍ਚਤ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱ ਤਾਾਂ ਸ੍ਚਤ ਸ੍ਵਚ ਠੰਢ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਜ ਿਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਵੱ , ਤਾਾਂ ਆ ੂਯੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਆਾ ਸ੍ਤਿਨਾ ਆਸ੍ਦਏ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ), ਜ 

ਆਾ ਬਾਵ ਵਾ ਦਈ ਤਾਾਂ (ਸ੍ੰਦੀ ਦ ਯਾਸ ਸ੍ਵਚ) ਏਈ ਏੋ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਜ ਸ੍ਤੁਯੂ ਤੋਂ ਭੱਤ ਸਾਰ 

ਏਯੀ ਤਾਾਂ (ਿਬੂ ਦ) ਸ੍ਆਨ ਦਾ ੈਾਨਾ (ਸ੍ਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ), ਯ, ਇਸ ਾਯ ਦਾਯਥ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਯਾਤ 

ਏੀਤ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨ  ਆ (ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਸ੍ਦਵਾ ਸਨ।  

(ਸ ਿਬੂ!) ਤੰੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਐਭ ਸੈਂ, ਾਯੀ ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ ਤਯ ਾ ਸਠ ਸ।8।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਦੀ ਤਯੰਦੜੀ ਭਡਾ ਖਜੁ ਨ ਖੁੰਬ ਭੰਤਝ ਭੁਹਫਤਤ ਤਯੀ ॥ ਤਉ ਸਹ ਚਯਣੀ ਭਡਾ 
ਹੀਅੜਾ ਸੀਤਭੁ ਹਤਯ ਨਾਨਕ ਤੁਰਹਾ ਫੜੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਐਜੁ—ਯ। ਐੁੰਬ—ਐੁੱਬਦਾ। ਭੰਸ੍ਝ—ਭਯ ਅੰਦਯ। ਸ—ਸ ਤੀ (ਿਬੂ)! ਤਉ ਚਯਣੀ—ਤਯ 



ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ। ਸੀਅੋਾ—ਸ੍ਨਭਾਣਾ ਸ੍ਜਸਾ ਸ੍ਦਰ। ੀਤਭੁ—ਭੈਂ ਸ੍ਊਂ ਸ੍ਰਆ ਸ। ਤੁਰਸਾ—ਤੁਰ੍ਾ, ਰੱਏੋਾਾਂ ਦਾ 

ਫੱਧਾ ਸਇਆ ੱਠਾ ਜ ਦਸ੍ਯਆ ਦ ਏੰਢ ਤ ਵੱਣ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ਦਸ੍ਯਆ ਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਵਯਤਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ੰਾਯ-) ਨਦੀ ਸ੍ਵਚ ਤਯਦੀ ਦਾ ਭਯਾ ਯ (ਭਸ ਦ ਸ੍ਚੱਏੋ ਸ੍ਵਚ) ਨਸੀਂ ਐੁੱਬਦਾ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਭਯ ਸ੍ਸਯਦ 

ਸ੍ਵਚ ਤਯੀ ਿੀਸ੍ਤ ਸ। ਸ ਤੀ (ਿਬੂ)! ਭੈਂ ਆਣਾ ਇਸ ਸ੍ਨਭਾਣਾ ਸ੍ਜਸਾ ਸ੍ਦਰ ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਿ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਸ 

ਸਯੀ! (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਸ੍ਵਚੋਂ ਤਯਨ ਰਈ, ਤੰੂ ਸੀ) ਨਾਨਏ ਦਾ ਤੁਰ੍ਾ ਸੈਂ ਤ ਫੋੀ ਸੈਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਜਨਿਾ ਤਦਸੰਦਤੜਆ ਦੁਯਭਤਤ ਵੰਞ ਤਭਤਰ ਅਸਾਡੜ ਸਈ ॥ ਹਉ ਢੂਢਦੀ ਜਗੁ ਸਫਾਇਆ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਵਯਰ ਕਈ ॥੨॥ 

ਅਯਥ:- ਾਡ (ਅਰ) ਸ੍ਭੱਤਯ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਸਨ ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸਇਆਾਂ ਬੋੀ ਭੱਤ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਯ, 

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਾਯਾ ਜਤ ਬਾਰ ਵਸ੍ਐਆ ਸ, ਏਈ ਸ੍ਵਯਰ  (ਅਜਸ ਭਨੱੁਐ ਸ੍ਭਰਦ ਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਵ ਸਾਤਹਫੁ ਤਚਤਤ ਤਤਯਆ ਬਗਤਾ ਤਡਤਠਆ ॥ ਭਨ ਕੀ ਕਟੀ  ਭਰੁ ਸਾਧਸੰਤਗ 
ਵੁਤਠਆ ॥ ਜਨਭ ਭਯਣ ਬਉ ਕਟੀ ਜਨ ਕਾ ਸਫਦੁ ਜਤ ॥ ਫੰਧਨ ਖਰਤਨਿ ਸੰਤ ਦੂਤ ਸਤਬ ਜਾਤਹ 
ਛਤ ॥ ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਰਾਇਤਨਿ ਯੰਗੁ ਤਜਸ ਦੀ ਸਬ ਧਾਯੀਆ ॥ ਊਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਥਾਨੁ ਅਗਭ 
ਅਾਯੀਆ ॥ ਯਤਣ ਤਦਨਸੁ ਕਯ ਜਤੜ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਈ ॥ ਜਾ ਆ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਾਂ 
ਬਗਤ ਸੰਗੁ ਾਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਚਸ੍ਤ—ਸ੍ਚਤ ਸ੍ਵਚ। ਵੁਸ੍ਠਆ—ਅੱਸ੍ੋਆਾਂ। ਫਦੁ—ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਐਰਸ੍ਨ੍੍, 

ਰਾਇਸ੍ਨ੍੍—(ਅੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅੱਧਾ ‘ਸ’ ਸ)। ਬ—ਾਯੀ ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ। ਧਾਯੀਆ—ਸ੍ਟਏਾ ਏ ਯੱਐੀ ਸਈ ਸ। 

ਅਭ—ਅਸੁੰਚ। ਯਸ੍ਣ—ਯਾਤ। ਏਯ—ਸੱਥ। ਸ੍ਧਆਈ—ਸ੍ਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਨਟ:- ਸ੍ਿਰੀ ਉੋੀ 

ਦੀ ਸ੍ਸਰੀ ਤੁਏ ਸ੍ਵਚ ਵਐ ਰੌ ‘ਸ੍ਧਆਇ’)।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਤਯ ਬਤਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ਤੰੂ ਭਾਰਏ ਅਾਡ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸੈਂ, ਾਧ ੰਸ੍ਤ 

ਸ੍ਵਚ ਅੱਸ੍ੋਆਾਂ ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਏੱਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਾਧ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸ ਏ) ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ 

ਸ੍ੋ੍ਆਾਂ ਵਏ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ (ਬਾਵ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ) ਡਯ ਏੱਸ੍ਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ੰਤ (ਸ੍ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਾਇਆ ਵਾਰ) ਫੰਧਨ ਐਰ੍ਦ ਸਨ (ਉ ਦ ਸ੍ਵਏਾਯ ਯੂ) ਾਯ ਸ੍ਜੰਨ ਬੂਤ ਰੁਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਇਸ ਾਯੀ ਸ੍ਿਸ਼ਟੀ ਸ੍ਜ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ਟਏਾਈ ਸਈ ਸ, ਸ੍ਜ ਦਾ ਅਥਾਨ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਜ ਅਸੁੰਚ ਤ ਫਅੰਤ 

ਸ, ੰਤ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ (ਅਾਡਾ) ਸ੍ਆਯ ਜੋ ਦੇਂਦ ਸਨ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਸ੍ਦਨ ਯਾਸ੍ਤ ੁਆ ੁਆ ਸੱਥ ਜੋ ਏ ਿਬੂ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਿਬੂ ਆ ਸੀ 

ਸ੍ਦਆਰ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਬਤਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਿਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ।9।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਫਾਤਯ ਤਵਡਾਨੜ ਹੁੰਭਸ ਧੁੰਭਸ ਕੂਕਾ ਈਆ ਯਾਹੀ ॥ ਤਉ ਸਹ ਸਤੀ ਰਗੜੀ 
ਡਯੀ ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਸਤੀ ਫਨੁ ਗਾਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਸ੍ਯ ਸ੍ਵਡਾਨੋ—ਸ੍ਫਾਨੀ ਜੂਸ ਸ੍ਵਚ, ੰਾਯ-ਯੂ ਸ੍ਫਾਨੀ ਜੂਸ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਜਥ ਸਯਏ ਜੀਵ ਥੋ੍ 

ਸ੍ਜਸ ਭ ਰਈ ਭੁਾਸ੍ੌਯ ਫਣ ਏ ਆਇਆ ਸ। ਸੁੰਭ—{ੰ: ‘ਸੁਤ-ਵਸ’—ਅੱ, ਿ: ‘ਸੁਅ-ਵਸ’, ‘ਸੁੱਵਸ’; ੰ: 

‘ਸੁੰਭ੍੍’} ਅੱ ਦਾ ਏ। ਏੂਏਾ—ਵਾਸਯਾਾਂ, ਦੁਸਾਈ। ਸ—ਸ ਸ਼ਸੁ! ਤਉ ਤੀ—ਤਯ ਨਾਰ। ਫਨੁ ਾਸੀ—ਭੈਂ 

(ੰਾਯ) ਜੰਰ ਾਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸਾਾਂ।  



ਅਯਥ:- (ਜਤ-ਯੂ ਇ) ਸ੍ਫਾਨੀ ਜੂਸ ਸ੍ਵਚ (ਪ ਜਾਣ ਏਯਏ, ਤ ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱ ਦ ਫੋ ਏ ਦ ਏਾਯਨ 

ਯਾਸਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਵਾਸਯਾਾਂ  ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜੀਵ ਫਯਾ ਸ ਸਨ) ਯ, ਸ ਤੀ (ਿਬੂ)! ਭੈਂ ਨਾਨਏ (ਦ 

ਸ੍ਚੱਤ) ਦੀ ਡਯ ਤਯ (ਚਯਨਾਾਂ) ਨਾਰ ਰੱੀ ਸਈ ਸ, (ਇ ਵਾਤ) ਭੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਰ (ਇ ੰਾਯ) ਜੰਰ ਸ੍ਵਚੋਂ 

ਦੀ ਰੰ ਸ੍ਯਸਾ ਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਚੀ ਫਸਕ ਤਤਨਿਾ ਸੰਤਗ ਤਜਨ ਸੰਤਗ ਜੀ ਨਾਉ ॥ ਤਤਨਿ ਸੰਤਗ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਚਈ ਨਾਨਕ 
ਤਜਨਾ ਆਣਾ ਸੁਆਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਚੀ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰੀ, ਤੋ ਸ੍ਨਬਣ ਵਾਰੀ। ਫਏ—ਫਠਏ। ੰਸ੍—ਨਾਰ। 

ੰ—ੁਾਥ। ੁਆਉ—ੁਆਯਥ, ਯ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨਾਰ ਤੋ ਸ੍ਨਬਣ ਵਾਰੀ ਭੁਸੱਫਤ (ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ) ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਰ (ਫਸ੍ਠਆਾਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਜਾ ਏ; ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ (ਸਯ ਵਰ) ਆਣੀ ਸੀ ਯ ਸਵ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਨਾਰ ਾਥ ਨਸੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਾ ਵਰਾ ਯਵਾਣੁ ਤਜਤੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ॥ ਹਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਤਪਤਯ ਦੂਖ ਨ ਤਤਟਆ ॥ 
ਾਇਆ ਤਨਹਚਰੁ ਥਾਨੁ ਤਪਤਯ ਗਯਤਬ ਨ ਰਤਟਆ ॥ ਨਦਯੀ ਆਇਆ ਇਕੁ ਸਗਰ ਫਰਹਭਤਟਆ 
॥ ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਰਾਇ ਤਧਆਨੁ ਤਦਰਸਤਟ ਸਭਤਟਆ ॥ ਸਬ ਜੀ ਜਾੁ ਤਜ ਭੁਖਹੁ ਫਰਤਟਆ ॥ 
ਹੁਕਭ ਫੁਤਝ ਤਨਹਾਰੁ ਸੁਤਖ ਸੁਖਤਟਆ ॥ ਯਤਖ ਖਜਾਨ ਾ ਸ ਫਹੁਤੜ ਨ ਖਤਟਆ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 
520} 

ਦਅਯਥ:- ਯਵਾਣੁ—ਏਫੂਰ, ਥਾਾਂਇ ੈਂਦੀ ਸ। ਸ੍ਜਤੁ—ਸ੍ਜ ਵਰ । ਬਸ੍ਟਆ—ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ। ਤਸ੍ਟਆ—ਤਟ 

ਸ੍ਵਚ, ਦ ਸ੍ਵਚ, ਤਿ ੱਟ। ਯਸ੍ਬ—ਯਬ ਸ੍ਵਚ, ਜੂਨ ਸ੍ਵਚ। ਰ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਤਤੁ—ਸ੍ਨਚੋ। ਸ੍ਜ—ਜ ਏੁਝ। 

ੁਸ੍ਐ ੁਐਸ੍ਟਆ—ੁਐੀ ਸੀ ੁਐੀ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ੋੀ ਥਾਾਂ ਈ ਜਾਣ  ਸ੍ਜ ੋੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸ੍ਭਰ ਸ੍ਆ; ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦਾ ਭਰ ਸ 

ਸ੍ਆ, ਉਸ ਭੁੋ ਦੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ਦ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, (ੁਯ ੂਸ੍ਭਸ੍ਰਆਾਂ) ਸ੍ਜ ਨੰੂ ੱਏਾ ਸ੍ਟਏਾਣਾ ਰੱਬ ਸ੍ਆ, ਉਸ 

ਸ੍ਪਯ (ਸਯ ਸਯ) ਜੂਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਇਏ ਫਿਸਭ ਸੀ ਸ੍ਦੱਦਾ ਸ; (ਫਾਸਯ ਵਰੋਂ  ਆਣੀ) 

ਨਯ ਨੰੂ ਭਟ ਏ, (ਿਬੂ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਧਆਨ ਰਾ ਏ ਉਸ ਅਰ ਉੱਚੀ ਭਝ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਉਸ ਜ ਏੁਝ 

ਭੂੰਸੋਂ ਫਰਦਾ ਸ (ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਜਾ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਦੀ ਯਾ ਨੰੂ ਭਝ ਏ ਉਸ ਸ੍ਐੋ-ਭੱਥ 

ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ ਤ ੁਐੀ ਸੀ ੁਐੀ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

(ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ) ਯਐ ਏ (ਿਬੂ ਨ  ਆਣ) ੈਾਨ  ਸ੍ਵਚ ਾਇਆ ਸ ਉਸ ਭੁੋ ਐਟ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦ।10।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਤਵਛਹ ਜੰਫਯੂ ਖਵ ਨ ਵੰਞਤਨ ਗਾਖੜ ॥ ਜ ਸ ਧਣੀ ਤਭਰੰਤਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੰਫੂਹ 
ਸਚੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 520} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਵਿਸ—ਸ੍ਵਿੋ (ਦ ਦੁੱਐ)। ਜੰਫੂਯ—ਸ੍ਚਭਟ ਵਯਾ ਇਏ ਸਸ੍ਥਆਯ ਸ੍ਜ ਨਾਰ ਆਣ  ਵੱ 

 ਵਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਏ ਤੀਸ ਸ੍ਦਆ ਏਯਦ ਨ, ਜੰਫੂਯ ਨਾਰ ਫਟੀ ਫਟੀ ਏਯ ਏ ਸ੍ੰਡ ਦਾ ਭਾ ਤਸ੍ੋਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ੀ। ਐਵ ਨ ਵੰਞਸ੍ਨ—ਸਾਯ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ। ਾਐੋ—ਐ। ੰਫੂਸ—ਾਯ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਿਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਸ੍ਵਿੋ (ਦ ਦੁੱਐ) ਜੰਫੂਯ (ਦ ਤੀਸਾਾਂ) ਵਾਾਂ ਐ ਸਨ, ਸਾਯ ਨਸੀਂ 

ਜਾ ਏਦ, ਜ ਉਸ ਿਬੂ ਭਾਰਏ ਜੀ ਸ੍ਭਰ ਣ ਤਾਾਂ ਮਏੀਨਨ ਾਯ ੁਐ ਸੀ ੁਐ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਜਭੀ ਵਸੰਦੀ ਾਣੀ ਈਧਣੁ ਯਖ ਬਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਹੁ ਆਤਹ ਜਾ ਕ ਆਢਤਰ ਹਬੁ 
ਕ ॥੨॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਾਣੀ—ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ। ਈਧਣੁ—ਫਾਰਣ, ਰੱਏੋ। ਬਾਸ੍ਸ—ਅੱ। ਆਸ੍ਸ—ਸ। ਆਢਸ੍ਰ—

ਆਯ ਸ੍ਵਚ। ਸਬੁ ਏ—ਸਯਏ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਸ੍ਜਵੇਂ) ਧਯਤੀ ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ (ਅਡਰ) ਵੱਦੀ ਸ ਤ ਾਣੀ ਨੰੂ ਆਯਾ ਬੀ ਦੇਂਦੀ ਸ, (ਸ੍ਜਵੇਂ) 

ਰੱਏੋੀ (ਆਣ  ਅੰਦਯ) ਅੱ (ਰੁਏਾ ਏ) ਯੱਐਦੀ ਸ, (ਸ੍ਤਵੇਂ) ਉਸ ਐਭ (ਿਬੂ) ਸ੍ਜ ਦ ਆਯ ਸਯਏ ਜੀਵ 

ਸ, (ਇ ਾਯ ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਅਡਰ ਰੁਸ੍ਏਆ ਸ੍ਆ) ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਯ ਕੀਤ ਕੰਭ ਤੁਧ ਹੀ ਗਚਯ ॥ ਸਈ ਵਯਤ ਜਤਗ ਤਜ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਧੁਯ ॥ ਤਫਸਭੁ ਬ 
ਤਫਸਭਾਦ ਦਤਖ ਕੁਦਯਤਤ ਤਯੀਆ ॥ ਸਯਤਣ ਯ ਤਯੀ ਦਾਸ ਕਤਯ ਗਤਤ ਹਇ ਭਯੀਆ ॥ ਤ ਯ 
ਹਤਥ ਤਨਧਾਨੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਦਤਹ ॥ ਤਜਸ ਨ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਇ ਰਤਹ ॥ ਅਗਭ 
ਅਗਚਯ ਫਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਾਈ ॥ ਤਜਸ ਨ ਹਤਹ ਤਕ੍ਰਾਰੁ ਸੁ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ ੧੧॥ {ੰਨਾ 
521} 

ਦਅਯਥ:- ਚਯ—ਸੁੰਚ ਸ੍ਵਚ, ਅਧੀਨ। ਜਸ੍—ਜਤ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਜ—ਜ। ਏੀਆ—ਏਯ ਸ੍ਦੱਤਾ, ਸੁਏਭ ਦ 

ਸ੍ਦੱਤਾ। ਧੁਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ। ਸ੍ਫਭੁ—ਸਯਾਨ, ਅਚਯਜ। ਦਸ੍ਐ—ਵਐ ਏ। ਸ੍ਤ—ਸਾਰਤ, ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ 

ਅਵਥਾ, ਭੁਏਤੀ। ਸਸ੍ਥ—ਸੱਥ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਨਧਾਨੁ—(ਨਾਭ ਦਾ) ੈਾਨਾ। ਦਸ੍ਸ—ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਸਇ—ਸ ਏ। 

ਇ—ਈ, ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ। ਸਸ੍ਸ—ਤੰੂ ਸੁੰਦਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ!) ਜ ਜ ਏੰਭ ਤੰੂ ਏੀਤ ਸਨ ਇਸ ਤੰੂ ਸੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸੈਂ, ਜਤ ਸ੍ਵਚ ਉਸੀ ਏੁਝ ਸ ਸ੍ਯਸਾ ਸ ਜ 

ਏਯਨ ਵਾਤ ਤੰੂ ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੁਏਭ ਏਯ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, ਤਯੀ ਏੁਦਯਸ੍ਤ ਵਐ ਵਐ ਏ ਅੀਂ ਸਯਾਨ ਸ ਯਸ ਸਾਾਂ।  

(ਤਯ) ਦਾ ਤਯਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦ ਸਨ (ਭੈਂ ਬੀ ਤਯੀ ਯਨ ਆਇਆ ਸਾਾਂ, ਸ ਿਬੂ! ਭਸਯ) ਏਯ, ਭਯੀ ਬੀ ਆਤਭਏ 

ਅਵਥਾ ਉੱਚੀ ਸ ਜਾ, (ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ) ੈਾਨਾ ਤਯ (ਆਣ) ਸੱਥ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਾ ਰ ਉ ਨੰੂ ਤੰੂ 

(ਇਸ ੈਾਨਾ) ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, ਸ੍ਜ ਸ੍ਜ ਨੰੂ ਸ੍ਦਆਰ ਸ ਏ ਸਸ੍ਯ-ਨਾਭ (ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ) ਉਸੀ ਜੀਵ ਤਯਾ ਨਾਭ-ੈਾਨਾ 

ਿਾਤ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਸ ਅਸੁੰਚ! ਸ ਅਚਯ! ਸ ਫਅੰਤ ਿਬੂ! ਤਯਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ, ਤੰੂ ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਤ੍ਰੁੱਠਦਾ ਸੈਂ 

ਉਸ ਤਯਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯਦਾ ਸ।11।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕੜਛੀਆ ਤਪਯੰਤਨਿ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਤਨਿ ਸੁਞੀਆ ॥ ਸਈ ਭੁਖ ਤਦਸੰਤਨਿ ਨਾਨਕ ਯਤ 
ਰਭ ਯਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਪਯੰਸ੍ਨ੍੍, ਸ੍ਦੰਸ੍ਨ੍੍—(ਅੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅੱਧਾ ‘ਸ’ ਸ)। ੁਆਉ—ੁਆਦ। ੁਞੀਆ—ੈਾਰੀ। 

ਈ—ਉਸੀ। ਸ੍ਦੰਸ੍ਨ੍੍—ਸ੍ਦੱਦ ਸਨ। ਈ ਭੁਐ ਸ੍ਦੰਸ੍ਨ੍੍—ਉਸੀ ਭੂੰਸ ਸਣ  ਸ੍ਦੱਦ ਸਨ, ਉਸੀ ਭੂੰਸ ਸਣ 

ਜਾਣ। ਿਭ ਯਸ੍—ਿਬੂ ਦ ਸ੍ਆਯ ਦ ਯ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਏੋਿੀਆਾਂ (ਦਾਰ ਬਾਜੀ ਦ ਬਾਾਂਡ ਸ੍ਵਚ) ਸ੍ਪਯਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਯ ਉਸ ਉ ਦਾਰ ਬਾਜੀ) ਦਾ 



ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦੀਆਾਂ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉਸ) ੈਾਰੀ (ਸੀ ਯਸ੍ਸੰਦੀਆਾਂ) ਸਨ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਉਸ ਭੂੰਸ (ਸਣ) 

ਸ੍ਦੱਦ ਸਨ ਜ ਿਭ ਦ ੁਆਦ ਸ੍ਵਚ ਯੰ  ਸਨ (ਸ੍ਨਯੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭੂੰਸ ਏੋਿੀਆਾਂ ਵਾਾਂ ਸੀ 

ਸਨ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਖਜੀ ਰਧਭੁ ਖਜੁ ਛਡੀਆ ਉਜਾਤੜ ॥ ਤ ਸਤਹ ਤਦਤੀ ਵਾਤੜ ਨਾਨਕ ਖਤੁ ਨ ਤਛਜਈ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਐਜੀ—ਐਜ ਰੱਬਣ ਵਾਰ  (ੁਯ)ੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸ੍ਸ—ਸ਼ਸੁ ਨ। ਨ ਸ੍ਿਜਈ—ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਨਸੀਂ 

ਉਜੋਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਨ  ਭਯੀ ਐਤੀ) ਉਜਾੋ ਸ੍ਦੱਤੀ ੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਐਜ ਭੈਂ ਐਜ ਰੱਬਣ ਵਾਰ  (ੁਯ)ੂ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਰੱਬ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਤੈਂ ਐਭ ਨ  ਭਯੀ ਰੀ ਨੰੂ (ੁਯ ੂਦੀ ਸਤਾ ਦੀ) ਵਾੋ ਦ ਸ੍ਦੱਤੀ ਸ, ਸੁਣ ਨਾਨਏ ਦੀ ਰੀ 

ਨਸੀਂ ਉਜੋਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਯਾਤਧਹੁ ਸਚਾ ਸਇ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਜਸੁ ਾਤਸ ॥ ਦੁਹਾ ਤਸਤਯਆ ਖਸਭੁ ਆਤ ਤਖਨ 
ਭਤਹ ਕਯ ਯਾਤਸ ॥ ਤਤਆਗਹੁ ਸਗਰ ਉਾਵ ਤਤਸ ਕੀ ਟ ਗਹੁ ॥ ਉ ਸਯਣਾਈ ਬਤਜ ਸੁਖੀ ਹੂੰ 
ਸੁਖ ਰਹੁ ॥ ਕਯਭ ਧਯਭ ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਸੰਤਾ ਸੰਗੁ ਹਇ ॥ ਜੀ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਰਗ 
ਕਇ ॥ ਤਜਸ ਨ ਆਤ ਦਇਆਰੁ ਤਤਸੁ ਭਤਨ ਵੁਤਠਆ ॥ ਾਈਅਤਨਿ ਸਤਬ ਤਨਧਾਨ ਸਾਤਹਤਫ 
ਤੁਤਠਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਦੁਸਾ ਸ੍ਸ੍ਯਆ—(ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਚਏਾ ਤ ਿਭ-ਯ ਇਸਨਾਾਂ) ਦਸਾਾਂ ਾਸ੍ਆਾਂ ਦਾ। 

ਯਾਸ੍ ਏਯ—ਸ੍ਯ ਚਾੋ੍ਦਾ ਸ, ਠੀਏ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਨਯ ਚਾੋ੍ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਉਾਵ—ਸੀਰ । ਸ—ੁਪੋ। 

ਰਸੁ—ਰ। ਾਸ੍ਸਸ੍ਫ—(ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ)। ਾਸ੍ਸਸ੍ਫ ਤੁਸ੍ਠਆ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ) ਜ 

ਾਸ੍ਸਫ ਤ੍ਰੁੱਠ ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨੰੂ ਸ੍ਭਯ, ਸ੍ਜ ਦ ਵੱ ਸ੍ਵਚ ਸਯਏ ਦਾਯਥ ਸ ਜ 

(ਭਾਇਆ ਦੀ ਸ੍ਐੱਚ ਤ ਨਾਭ-ਯ) ਦਸਾਾਂ ਾਸ੍ਆਾਂ ਦਾ ਐਭ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸ੍ਵਚ ਪਾਣ ਵਾਰਾ 

ਬੀ ਸ ਤ ਨਾਭ-ਯ ਦੀ ਦਾਸ੍ਤ ਬੀ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ), ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੰਭ) ਇਏ ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਯ ਚਾੋ੍ ਦੇਂਦਾ ਸ। 

(ਸ ਬਾਈ!) ਸਯ ਾਯ ਸੀਰ  ਿੱਡ ਤ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰਵ, ਦੋ ਏ ਉ ਿਬੂ ਦੀ ਯਨ ਉ ਤ ਬ 

ਤੋਂ ਚੰਾ ੁਐ ਸਾਰ ਏਯ।  

ਜ ੰਤਾਾਂ ਦੀ ੰਸ੍ਤ ਸ੍ਭਰ  ਤਾਾਂ ਉਸ ਉੱਚੀ ਭਝ (ਿਾਤ) ਸੁੰਦੀ ਸ ਜ (ਭਾਨ ,) ਬ ਏਯਭਾਾਂ ਧਯਭਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਨਚੋ ਸ, 

ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਅੰਸ੍ਭਿਤ-ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ (ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਸ੍ਵਚ) ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਿਬੂ 

ਆ ਭਸਯਫਾਨ ਸਵ ਉ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਿਬੂ-ਭਾਰਏ ਦ ਿੰਨ ਸਇਆਾਂ (ਭਾਨ) ਾਯ ੈਾਨ  ਾ 

ਰਈਦ ਸਨ।12।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਰਧਭੁ ਰਬਣਹਾਯੁ ਕਯਭੁ ਕਯੰਦ ਭਾ ਤਯੀ ॥ ਇਕ ਤਸਯਜਣਹਾਯੁ ਨਾਨਕ ਤਫਆ ਨ 
ਸੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਰਬਣਸਾਯ—ੁਰੱਬਣ-ਜ ਿਬੂ। ਏਯਭੁ—ਫੈਸ਼ਸ਼। ਭਾ ਸ੍ਯੀ—ਭਯ ਸ੍ਯ ਨ। ੀ—ਵਐੀਦਾ 

ਸ। ਸ੍ਫਆ—ਏਈ ਸਯ।  



ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਭਯ ਸ੍ਆਯ ਐਭ ਨ  (ਭਯ ਉੱਤ) ਫੈਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਰੱਬਣ-ਜ ਿਬੂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਸ੍ਰਆ, (ਸੁਣ) 

ਸ ਨਾਨਏ! ਇਏ ਏਯਤਾਯ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਸ੍ਦੱ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਸ੍ਦੱਦਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਾਤੜਆ ਛਾਤੜ ਫਾਣੁ ਸਚਾਵਾ ਸੰਤਨਿ ਕ ॥ ਗੁਯ ਭੰਤਰੜਾ ਤਚਤਾਤਯ ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਨ 
ਥੀਵਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਾਸ੍ੋਆ—ਚੰਦਯ ਾਾਾਂ ਨੰੂ। ਿਾਸ੍ੋ—ਨਾ ਦ, ਦੂਯ ਏਯ। ਚਾਵਾ—ੱਚ ਦਾ। ੰਸ੍ਨ੍੍ ਏ—

ਤਾਣ ਏ। ਭੰਤਿੋਾ—ਸਣਾ ਭੰਤਿ। ਸ੍ਚਤਾਸ੍ਯ—ਚਤ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੱਚ (ਬਾਵ, ਸ੍ਭਯਨ) ਦਾ ਤੀਯ ਤਾਣ ਏ ਚੰਦਯ ਾਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਦ, ਸ੍ਤੁਯੂ ਦਾ ਸਣਾ ਭੰਤਿ 

ਚਤ ਏਯ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਦੁੱਐ ਨਸੀਂ ਸ੍ਵਆਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਸਯਜਣਹਾਯ ਾਈਅਨੁ ਠਾਤਢ ਆਤ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਭਹਯਵਾਨੁ ਤਤਸ ਨ 
ਸਦਾ ਜਾਤ ॥ ਦਇਆ ਧਾਯੀ ਸਭਯਤਥ ਚੁਕ ਤਫਰ ਤਫਰਾ ॥ ਨਠ ਤਾ ਦੁਖ ਯਗ ੂਯ ਗੁਯ 
ਰਤਾਤ ॥ ਕੀਤੀਅਨੁ ਆਣੀ ਯਖ ਗਯੀਫ ਤਨਵਾਤਜ ਥਾਤ ॥ ਆ ਰਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਫੰਧਨ 
ਸਗਰ ਕਾਤ ॥ ਤਤਸਨ ਫੁਝੀ ਆਸ ੁੰਨੀ ਭਨ ਸੰਤਤਖ ਧਰਾਤ ॥ ਵਡੀ ਹੂੰ ਵਡਾ ਅਾਯ ਖਸਭੁ ਤਜਸੁ 
ਰੁ ਨ ੁੰਤਨ ਾਤ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਸ ੁ ਵਾਸ—ੁਸ਼ਾਫਾਸ਼। ਵਾਸ ੁ ਵਾਸ ੁ ਸ੍ਯਜਣਸਾਯ—ਸ੍ਯਜਣਸਾਯ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ (ਆਐ)। 

ਾਇਅਨੁ—ਾਈ ਸ ਉ ਨ  {ਉੋੀ ਨੰ: 12 ਦ ਰੌ ‘ਾਇਅਸ੍ਨ’ ਤ ਇ ਰੌ ‘ਾਈਅਨੁ’ ਸ੍ਵਚ ੌਯਏ 

ਚਤ ਯੱਐਣ-ਜ ਸ; ‘ਾਇਅਸ੍ਨ’—ਾਈਦ ਸਨ, ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ, ਏਯਭ ਵਾਚ, ਫਸ-ੁਵਚਨ, ਅੱਨ ੁਯਐ}। 

ਠਾਸ੍ਢ—ਠੰਸ੍ਢ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਸ੍ਤੁ ਨ—ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ। ਭਯਸ੍ਥ—ਭਯੱਥ ਨ। ਸ੍ਫਰ ਸ੍ਫਰਾ—ਤਯਰ , ਯਣ। 

ਿਤਾਸ੍—ਿਤਾ ਨਾਰ। ਏੀਤੀਅਨੁ—ਏੀਤੀ ਸ ਉ ਨ। ਯਐ—ਯੱਸ੍ਐਆ। ਸ੍ਨਵਾਸ੍ਜ—ਸ੍ਨਵਾਜ ਏ। ਥਾਸ੍—

ਥਾ ਏ, ਥਾਣਾ ਦ ਏ। ਏਾਸ੍—ਏੱਟ ਏ। ਸ੍ਤਨ—ਸ੍ਤਿਨਾ। ੁੰਨੀ—ੂਯੀ ਸ ਈ। ਭਨ ਆ—ਭਨ ਦੀ 

ਆ। ੰਤਸ੍ਐ—ੰਤਐ ਨਾਰ। ਧਿਾਸ੍—ਯੱਜ ਏ। ਰੁ—ਰਾ, ਅਯ। ੁੰਸ੍ਨ—ੁੰਨ ਨਾਰ। ਾਸ੍—ਾ 

ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ‘ਧੰਨ ਧੰਨ’ ਆਐ ਸ੍ਜ ਨ  (ਤਯ ਅੰਦਯ) ਆ ਠੰਢ ਾਈ ਸ, ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਮਾਦ ਏਯ ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਉੱਤ ਸ੍ਭਸਯਫਾਨ ਸ।  

ਭਯੱਥ ਿਬੂ ਨ  (ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਉੱਤ) ਭਸਯ ਏੀਤੀ ਸ ਉ ਦ ਾਯ ਯਣ  ਭੁੱਏ , ੂਯ ੁਯੂ ਦ ਿਤਾ ਨਾਰ ਉ 

ਦ (ਾਯ) ਏਰਸ਼, ਦੁੱਐ ਤ ਯ ਦੂਯ ਸ ।  

(ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ) ਯੀਫਾਾਂ (ਬਾਵ, ਦਯ-ਢੱਸ੍ਠਆਾਂ) ਨੰੂ ਸ੍ਨਵਾਜ ਏ ਥਾਣਾ ਦ ਏ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਯੱਸ੍ਐਆ ਉ (ਿਬੂ) ਨ  

ਆ ਏੀਤੀ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਫੰਧਨ ਏੱਟ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਉ ਨ  ਆ ਿੁਡਾ ਸ੍ਰਆ ਸ, ੰਤਐ 

ਨਾਰ ਯੱਜ ਜਾਣ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦੀ ਆ ੂਯੀ ਸ ਈ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਸ੍ਭਟ ਈ ਸ।  

(ਯ) ਫਅੰਤ (ਿਬੂ) ਐਭ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੀਤ) ੁੰਨ ਜਾਾਂ ਾ ਨਾਰ (ਾਤੀ ਤਯ ਤ) ਏਈ-

ਰੱ-ਰਫੋ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।13।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾ ਕਉ ਬ ਤਕ੍ਰਾਰ ਰਬ ਹਤਯ ਹਤਯ ਸਈ ਜਾਤ ॥ ਨਾਨਕ ਰੀਤਤ ਰਗੀ ਤਤਨ 
ਯਾਭ ਤਸਉ ਬਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 521} 



ਦਅਯਥ:- ਬਟਤ—ਸ੍ਭਸ੍ਰਆਾਂ। ਸ੍ਤਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤ ਿਬੂ ਜੀ ਸ੍ਏਯਾ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸੀ ਸਸ੍ਯ-ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਾਧ ੰਸ੍ਤ 

ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਭਰਣ ਏਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਿੀਸ੍ਤ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਯਾਭੁ ਯਭਹੁ ਫਡਬਾਗੀਹ ਜਤਰ ਥਤਰ ਭਹੀਅਤਰ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਅਯਾਤਧ ਤਫਘਨੁ 
ਨ ਰਾਗ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 521} 

ਦਅਯਥ:- ਜਸ੍ਰ—ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ। ਥਸ੍ਰ—ਧਯਤੀ ਦ ਅੰਦਯ। ਭਸੀਅਸ੍ਰ—ਭਸੀ ਤਸ੍ਰ, ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਤ, 

ਧਯਤੀ ਦ ਉੱਤ, ਬਾਵ, ਆਏਾਸ਼ ਸ੍ਵਚ। ਨਾਸ੍ਭ—{ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ}। ਨਾਸ੍ਭ ਅਯਾਸ੍ਧ—

(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, Locative Absolute) ਜ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀ}।  

ਅਯਥ:- ਸ ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਸ੍ਰ! ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸ੍ਭਯ ਜ ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ ਧਯਤੀ ਦ ਅੰਦਯ ਧਯਤੀ ਦ ਉਯ 

(ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ (ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਸ੍ਵਚ) ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ 

ੈਂਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਬਗਤਾ ਕਾ ਫਤਰਆ ਯਵਾਣੁ ਹ ਦਯਗਹ ਵ ਥਾਇ ॥ ਬਗਤਾ ਤਯੀ ਟਕ ਯਤ ਸਤਚ 
ਨਾਇ ॥ ਤਜਸ ਨ ਹਇ ਤਕ੍ਰਾਰੁ ਤਤਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਜਾਇ ॥ ਬਗਤ ਤਯ ਦਇਆਰ ਨਿਾ ਤਭਹਯ ਾਇ 
॥ ਦੂਖੁ ਦਯਦੁ ਵਡ ਯਗੁ ਨ ਹ ਤਤਸੁ ਭਾਇ ॥ ਬਗਤਾ ਹੁ ਅਧਾਯੁ ਗੁਣ ਗਤਵੰਦ ਗਾਇ ॥ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਯਤਣ ਇਕ ਇਕੁ ਤਧਆਇ ॥ ੀਵਤਤ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਜਨ ਨਾਭ ਯਹ ਅਘਾਇ ॥ ੧੪॥ 
{ੰਨਾ 521-522} 

ਦਅਯਥ:- ਵ ਥਾਇ—ਏਫੂਰ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਟਏ—ਆਯਾ। ਸ੍ਚ—ੱਚ ਸ੍ਵਚ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ। 

ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ। ਯਸ੍ਣ—ਯਾਤ। ਅਾਇ ਯਸ—ਯੱਜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ। ਯਵਾਣੁ—ਭੰਨਣ-ਜ। ਭਾਇ—

ਭਾਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦਾ ਫਸ੍ਰਆ ਫਚਨ ਭੰਨਣ-ਮ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਿਬੂ ਦੀ ਦਯਾਸ ਸ੍ਵਚ (ਬੀ) 

ਏਫੂਰ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸ ਿਬੂ! ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਾ ਆਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ੱਚ ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ ਯੰ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ। ਿਬੂ ਸ੍ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਸ੍ਭਸਯਫਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਦਇਆਰ ਿਬੂ! ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ 

ਤਯ ਸ ਏ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਤੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਤ ਸ੍ਏਯਾ ਏਯਦਾ ਸੈਂ; (ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਤੰੂ ਸ੍ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸੈਂ) ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ 

ਸ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਏਈ ਦੁਐ ਦਯਦ ਏਈ ਵੱਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਸ੍ਵੰਦ ਦ ੁਣ ਾ ਾ 

ਏ ਇਸ (ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ) ਬਤਾਾਂ (ਦੀ ਸ੍ੰਦੀ) ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਸ੍ਦਨ ਯਾਤ ਦਾ ਸੀ ਇਏ ਿਬੂ ਨੰੂ 

ਸ੍ਭਯ ਸ੍ਭਯ ਏ, ਨਾਭ-ਯੂ ਅੰਸ੍ਭਿਤ ੀ ੀ ਏ ਵਏ ਨਾਭ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਯੱਜ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ।14।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕਤਟ ਤਫਘਨ ਤਤਸੁ ਰਾਗਤ ਤਜਸ ਨ ਤਵਸਯ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨੁ ਤਫਰਤ 
ਤਜਉ ਸੁੰਞ ਘਤਯ ਕਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਏਸ੍ਟ—ਕ੍ਰੋਾਾਂ। ਅਨਸ੍ਦਨੁ—ਸਯ ਯ। ਸ੍ਯ—ਯ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਵਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕ੍ਰੋਾਾਂ ਸ੍ਵਨ ਆ ਯਦ ਸਨ; ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਅਜਸ ਫੰਦ) ਸਯ ਯ ਇਉਂ ਸ੍ਵਰਏਦ ਸਨ ਸ੍ਜਵੇਂ ੁੰਞ ਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਏਾਾਂ ਰੌਂਦਾ ਸ (ਯ ਥੋਂ ਉ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰਦਾ ਏੁਝ 

ਨਸੀਂ)।  



ਭਃ ੫ ॥ ਤਯੀ ਤਭਰਾਵਾ ਜਾ ਥੀ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਯੁਤਤ ॥ ਘੜੀ ਭੁਹਤੁ ਨਹ ਵੀਸਯ ਨਾਨਕ ਯਵੀ 
ਤਨਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਯੀ ਸ੍ਭਰਾਵਾ—ਸ੍ਆਯ ਤੀ ਦਾ ਭਰ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ੁਸਾਵੀ—ਸਣੀ। ਭੁਸਤੁ—ਭੁਸੂਯਤ, ਦ 

ੋੀ। ਯਵੀ—ਸ੍ਭਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਉਸੀ ਯੁੱਤ ਸਣੀ ਸ ਜਦੋਂ ਸ੍ਆਯ ਿਬੂ-ਤੀ ਦਾ ਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, , ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  ਮਾਦ 

ਏਯੀ, ਏਦ ੋੀ ਦ ੋੀਆਾਂ ਬੀ ਉਸ ਿਬੂ ਨਾਸ ਬੱੁਰ ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੂਯਫੀਯ ਵਯੀਆਭ ਤਕਨ ਨ ਹੜੀ ॥ ਪਉਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ ੰਚਾ ਜੜੀ ॥ ਦਸ ਨਾਯੀ 
ਅਉਧੂਤ ਦਤਨ ਚਭੜੀ ॥ ਤਜਤਣ ਤਜਤਣ ਰਤਨਿ ਯਰਾਇ ਹ ਨਾ ਰੜੀ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਇਨ ਕ ਵਤਸ 
ਤਕਨ ਨ ਭੜੀ ॥ ਬਯਭੁ ਕਟੁ ਭਾਇਆ ਖਾਈ ਕਹੁ ਤਕਤੁ ਤਫਤਧ ਤੜੀ ॥ ਗੁ ਯੁ ੂਯਾ ਆਯਾਤਧ 
ਤਫਖਭ ਦਰੁ ਪੜੀ ॥ ਹਉ ਤਤਸੁ ਅਗ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਯਹਾ ਕਯ ਜੜੀ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯੀਆਭ—ਫਸਾਦਯ। ਸੋੀ—ਯਸ੍ਏਆ। ਤਾਣੀ—ਤਾਣ ਵਾਰੀ। ਸਠ—ਸਠੀਰੀ। ੰਚਾ—

ੰਜ ਏਾਭਾਸ੍ਦਏਾਾਂ ਨ। ਨਾਯੀ—ਇੰਦਿ । ਅਉਧੂਤ—ਸ੍ਤਆੀ। ਸ੍ਜਸ੍ਣ—ਸ੍ਜੱਤ ਏ। ਤਿ  ੁਣ—ਸ੍ਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦ ਾਯ 

ਜੀਵ। ਬਯਭੁ—ਬਟਏਣਾ। ਏਟੁ—ਸ੍ਏਰ੍ਾ (ਇ ਉੋੀ ਦ ਸ੍ਸਰ  ਸ਼ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਦ ਰੌ ‘ਏਸ੍ਟ’ ਤ ਇ ਰੌ 

‘ਏਟੁ’ ਦਾ ੌਯਏ ਚਤ ਯੱਐਣ-ਜ ਸ)। ਐਾਈ—ਐਾਰੀ, ਐਾਰ। ਸ੍ਏਤੁ ਸ੍ਫਸ੍ਧ—ਸ੍ਏ ਸ੍ਵਧੀ ਨਾਰ। ਦਰੁ—ੌਜ। 

ਏਯ—ਸੱਥ।  

ਅਯਥ:- (ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯ) ਫੋ ੂਯਭ ਤ ਫਸਾਦਯ (ਸ੍ਾਸੀ) ਸਨ, ਸ੍ਏ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਠੱਸ੍ਰ੍ਆ ਨਸੀਂ, 

ਇਸਨਾਾਂ ੰਜਾਾਂ ਨ  ਫੋੀ ਫਰ ਵਾਰੀ ਤ ਸਠੀਰੀ ੌਜ ਇਏੱਠੀ ਏੀਤੀ ਸਈ ਸ, (ਦੁਨੀਆਦਾਯ ਤਾਾਂ ਸ੍ਏਤ ਯਸ) 

ਸ੍ਤਆੀਆਾਂ ਨੰੂ (ਬੀ) ਇਸ ਦ ਇੰਦਿ  ਚਭੋ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਬ ਨੰੂ ਸ੍ਜੱਤ ਸ੍ਜੱਤ ਏ ਆਣ  ਅਨੁਾਯੀ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਫੱ! ਇਸੀ ੱਰ ਇਸ ਰੋਦ ਸਨ, ਾਯ ਸੀ ਤਿ ੁਣੀ ਜੀਵ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਦਫਾਉ ਸਠ ਸਨ। ਸ੍ਏ ਨ  ਇਸਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਭੋਾ ਨਸੀਂ ਾਇਆ, (ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਬਟਏਣਾ (ਇਸ, ਭਾਨ , ਇਸਨਾਾਂ ੰਜਾਾਂ ਦਾ) ਸ੍ਏਰ੍ਾ ਸ 

ਤ ਭਾਇਆ (ਦਾ ਭਸ, ਉ ਸ੍ਏਰ੍  ਦ ਦੁਆਰ  ਡੂੰੀ) ਐਾਈ (ੁੱਟੀ ਸਈ) ਸ, (ਇਸ ਸ੍ਏਰ੍ਾ) ਸ੍ਏਵੇਂ ਤਸ੍ੋਆ ਜਾ? 

ੂਯ ਸ੍ਤੁਯੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ਇਸ ਏਯੋੀ ੌਜ ਯ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ, (ਜ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ਭਸਯ ਸਵ ਤਾਾਂ) ਭੈਂ 

ਸ੍ਦਨ ਯਾਤ ਸੱਥ ਜੋ ਏ ਉ ੁਯ ੂਦ ਾਸਭਣ  ਐਰਤਾ ਯਸਾਾਂ।15।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਤਕਰਤਵਖ ਸਬ ਉਤਯਤਨ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਕਤਟ ਕਰਸਾ ਊਜਤਹ ਨਾਨਕ 
ਤਫਸਯ ਨਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਏਰਸ੍ਵਐ—ਾ। ਨੀਤ ਨੀਤ—ਸ੍ਨੱਤ ਸ੍ਨੱਤ, ਦਾ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਸੀ ਿਬੂ ਦੀ ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ, (ਸ੍ੌਸ੍ਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ) ਾਯ ਾ 

ਉਤਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੱੁਰ ਜਾ ਤਾਾਂ ਕ੍ਰੋਾਾਂ ਦੁੱਐ ਰੱ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਯ ਬਤਟ ੂਯੀ ਹਵ ਜੁਗਤਤ ॥ ਹਸੰਤਦਆ ਖਰੰਤਦਆ ਨੰਤਦਆ 
ਖਾਵੰਤਦਆ ਤਵਚ ਹਵ ਭੁਕਤਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਤੁਸ੍ਯ—(ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ)। ਸ੍ਤੁਸ੍ਯ ਬਸ੍ਟ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, 

Locative Absolute) ਜ ੁਯ ੂਸ੍ਭਰ । ਜੁਸ੍ਤ—ਜੀਊਣ ਦੀ ਜਾਚ, ਸ੍ੰਦੀ ੁਾਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ। 



ੂਯੀ—ਭੁਏੰਭਰ, ਸ੍ਜ ਸ੍ਵਚ ਏਈ ਉਏਾਈ ਨਾਸ ਯਸ੍ਸ ਜਾ। ਸ੍ਵਚ—ਭਾਇਆ ਸ੍ਵਚ ਵਯਤਸ੍ਦਆਾਂ ਸੀ। 

ਭੁਏਸ੍ਤ—ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਆਾਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸ੍ਭਰ  ਤਾਾਂ ਜੀਊਣ ਦੀ ਠੀਏ ਜਾਚ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਤ ਸੱਸ੍ਦਆਾਂ ਐਡਸ੍ਦਆਾਂ 

ਐਾਾਂਸ੍ਦਆਾਂ ਸ੍ਸਨਸ੍ਦਆਾਂ (ਬਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਯ ਏੰਭ ਏਾਯ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ) ਭਾਇਆ ਸ੍ਵਚ ਵਯਸ੍ਤਆਾਂ ਸੀ 

ਏਾਭਾਸ੍ਦਏ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਸੀਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਸਤਤਗੁਯੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਜਤਨ ਬਯਭ ਗੜੁ ਤਤੜਆ ॥ ਸ ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਹਤਯ 
ਤਸਉ ਜਤੜਆ ॥ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਗੁਯੁ ਦਇ ਦਾਯੂ ॥  ਭਹਾ ਯਗੁ ਤਫਕਯਾਰ ਤਤਨ ਤਫਦਾਯੂ 
॥ ਾਇਆ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਫਹੁਤੁ ਖਜਾਤਨਆ ॥ ਤਜਤਾ ਜਨਭੁ ਅਾਯੁ ਆੁ ਛਾਤਨਆ ॥ ਭਤਹਭਾ 
ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਗੁਯ ਸਭਯਥ ਦਵ ॥ ਗੁਯ ਾਯਫਰਹਭ ਯਭਸੁਯ ਅਯੰਯ ਅਰਖ ਅਬਵ ॥ ੧੬॥ 
{ੰਨਾ 522} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯਭ ੋੁ—ਬਯਭ ਦਾ ਸ੍ਏਰ੍ਾ। ਸ੍ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ (ੁਯ)ੂ ਨ। ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁਸਣਾ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। 

ਸ੍ਤਨ—ਸ੍ਤਸ੍ਨ ਸੀ, ਉ (ੁਯ)ੂ ਨ  ਸੀ। ਸ੍ਜਤਾ—ਸ੍ਜੱਤ ਸ੍ਰਆ। ਆ—ੁਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਭਸ੍ਸਭਾ—

ਵਸ੍ਡਆਈ। ਭਯਥ—ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ, ੱਸ੍ਤਆ ਵਾਰਾ। ਅਯੰਯ—ਸ੍ਜ ਦਾ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਾ ਸ੍ਦੱ। 

ਅਰਐ—ਜ ਭਝ ਸ੍ਵਚ ਨਾਸ ਆ ਏ। ਅਬਦ—ਸ੍ਜ ਦਾ ਬਤ ਨਾਸ ਾਇਆ ਜਾ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਧੰਨ ਸ ਉਸ ਸ੍ਤੁਯੂ ਸ੍ਜ ਨ  (ਅਾਡਾ) ਬਯਭ ਦਾ ਸ੍ਏਰ੍ਾ ਤੋ  ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, ਅਚਯਜ ਵਸ੍ਡਆਈ ਵਾਰਾ 

ਸ ਉਸ ੁਯ ੂ ਸ੍ਜ ਨ  (ਅਾਨੂੰ) ਯੱਫ ਨਾਰ ਜੋ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ; ੁਯ ੂਅਭੁਏ ਨਾਭ-ੈਾਨਾ-ਯੂ ਦਵਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

(ਇ ਦਵਾਈ ਨਾਰ) ਉ ੁਯ ੂਨ  ਸੀ (ਅਾਡਾ ਇਸ) ਵੱਡਾ ਸ੍ਬਆਨਏ ਯ ਨਾ ਏਯ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ।  

(ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  ੁਯ ੂਾੋਂ) ਿਬੂ-ਨਾਭ ਯੂ ਵੱਡਾ ੈਾਨਾ ਸਾਰ ਏੀਤਾ ਸ ਉ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਿਾਣ 

ਸ੍ਰਆ ਸ ਤ ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ (ਦੀ) ਅਾਯ (ਫਾੀ) ਸ੍ਜੱਤ ਰਈ ਸ।  

ੱਸ੍ਤਆ ਵਾਰ  ੁਯਦਵ ਦੀ ਵਸ੍ਡਆਈ ਸ੍ਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ, ਸ੍ਤੁਯੂ ਉ ਯਭਯ ਾਯਫਿਸਭ 

ਦਾ ਯੂ ਸ ਜ ਫਅੰਤ ਸ ਅਰੱਐ ਸ ਤ ਅਬਵ ਸ। 16।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਉਦਭੁ ਕਯਤਦਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਭਾਵਤਦਆ ਸੁਖ ਬੁੰਚੁ ॥ ਤਧਆਇਤਦਆ  ਤੂੰ ਰਬੂ 
ਤਭਰੁ ਨਾਨਕ ਉਤਯੀ ਤਚੰਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 522} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਿਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਦਾ) ਉੱਦਭ ਏਯਸ੍ਦਆਾਂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਸ੍ਭਰਦਾ ਸ, (ਇਸ ਨਾਭ ਦੀ) 

ਏਭਾਈ ਏੀਸ੍ਤਆਾਂ ੁਐ ਭਾਣੀਦਾ ਸ; ਨਾਭ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸ੍ਭਰ ਈਦਾ ਸ ਤ ਸ੍ਚੰਤਾ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸੁਬ ਤਚੰਤਨ ਗਤਫੰਦ ਯਭਣ ਤਨਯਭਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਤਵਸਯਉ ਇਕ ਘੜੀ 
ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਬਗਵੰਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 522} 

ਨਟ:- ਇਸੀ ਸ਼ਰਏ ਯਾ ਆਾ ਭਸਰਾ 5 ਿੰਤ ਯ ੁ7 ਦ ਸ੍ਯ-ਰਐ ਸਠ ਬੀ ਆਇਆ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ੁਬ—ਬਰੀ। ਸ੍ਚੰਤਨ—ਚ। ਯਭਣ—ਸ੍ਭਯਨ। ਸ੍ਨਯਭਰੁ—ਸ੍ਵਤਿ। ਨ ਸ੍ਵਯਉ—ਨਾਸ 

ਬੁਰਾਵਾਾਂ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਬਵਾਨ! ਭੈਂ ਨਾਨਏ ਉਤ ਸ੍ਏਯਾ ਏਯ ਸ੍ਏ ਭੈਂ ਇਏ ੋੀ ਬਯ ਬੀ ਤਯਾ ਨਾਭ ਨਾਸ ਬੁਰਾਵਾਾਂ, ਸ੍ਵਤਿ 

ਤ-ੰ ਏਯਾਾਂ, ਸ੍ਫੰਦ ਦਾ ਸ੍ਭਯਨ ਏਯਾਾਂ ਤ ਬਰੀਆਾਂ ਚਾਾਂ ਚਾਾਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਯਾ ਕੀਤਾ ਹਇ ਤ ਕਾਹ ਡਯੀ ॥ ਤਜਸੁ ਤਭਤਰ ਜੀ ਨਾਉ ਤਤਸੁ ਜੀਉ ਅਯੀ 
॥ ਆਇ ਤਚਤਤ ਤਨਹਾਰੁ ਸਾਤਹਫ ਫਸੁਭਾਯ ॥ ਤਤਸ ਨ ਹ ਕਵਣੁ ਤਜਸੁ ਵਤਰ ਤਨਯੰਕਾਯ ॥ ਸਬੁ 
ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕ ਵਤਸ ਨ ਕਈ  ਫਾਹਯਾ ॥ ਸ ਬਗਤਾ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ਸਤਚ ਸਭਾਹਯਾ ॥ ਤਯ ਦਾਸ 
ਤਧਆਇਤਨ ਤੁਧੁ ਤੂੰ ਯਖਣ ਵਾਤਰਆ ॥ ਤਸਤਯ ਸਬਨਾ ਸਭਯਥੁ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ ੧੭॥ {ੰਨਾ 
522} 

ਦਅਯਥ:- ਸਇ—ਸੁੰਦਾ ਸ, ਵਾਯਦਾ ਸ। ਏਾਸ—ਸ੍ਏਉਂ? ਸ੍ਤ—ੁਉ ਨੰੂ। ਅਯੀ—ਬਟ ਏਯ ਦਈ। 

ਆਇ ਸ੍ਚਸ੍ਤ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ; Locative Absolute) ਜ ਸ੍ਚੱਤ ਸ੍ਵਚ ਆ ਜਾ। 

ਫੁਭਾਯ—ਫਅੰਤ। ਸ—ਦਫਾ ਾ। ਫਾਸਯਾ—ਆਏੀ। ਵੁਠਾ—ਵੱਸ੍ਆ। ਸ੍ਚ—ੱਚ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, (ਬਤਾਾਂ 

ਦ) ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਾਸਯਾ—ਭਾਇਆ ਸਇਆ। ਸ੍ਨਸਾਸ੍ਰਆ—ਸ੍ਨਸਾਰ ਏਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ (ਸ ਿਬੂ!) ਜ ਏੁਝ ਵਾਯਦਾ ਸ ਤਯਾ ਸੀ ਏੀਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ (ਅੀ) ਸ੍ਏਉਂ (ਸ੍ਏ ਤੋਂ) ਡਯੀ? ਸ੍ਜ 

ਨੰੂ ਸ੍ਭਰ ਏ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸ੍ਆ ਜਾ, ਉ ਅ ਆਣਾ ਆ ਬਟਾ ਏਯ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਜ 

ਫਅੰਤ ਾਸ੍ਸਫ ਸ੍ਚੱਤ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱ ਤਾਾਂ ਸ੍ਨਸਾਰ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ, ਸ੍ਜ ਦ ੱਐ ਤ ਸ੍ਨਯੰਏਾਯ ਸ ਜਾ, ਉ ਤ 

ਏਈ ਦਫਾ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਸਯਏ ਚੀ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵੱ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤੋਂ ਯ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, (ਬਤਾਾਂ ਦ) ਸ੍ਭਯਨ ਏਯ ਏ ਉਸ ਿਬੂ ਬਤਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ 

ਅੰਦਯ) ਭਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਿਬੂ! ਤਯ ਦਾ ਤਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦ ਸਨ, ਤੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯੱਸ੍ਐਆ ਏਯਦਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਸ੍ਯ ਤ ਸਾਏਭ 

ਸੈਂ, ਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯ ਏ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ੁਐ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ।1।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਭਦ ਰਬ ਭਹ ਦੁਸਟ ਫਾਸਨਾ ਤਨਵਾਤਯ ॥ ਯਾਤਖ ਰਹੁ ਰਬ ਆਣ 
ਨਾਨਕ ਸਦ ਫਤਰਹਾਤਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਭਦ—ਅਸੰਏਾਯ ਦੀ ਭਤੀ। ਦੁਟ—ਬੋੀਆਾਂ। ਸ੍ਨਵਾਸ੍ਯ—ਦੂਯ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਿਬੂ ਤੋਂ) ਦਾ ਦਏ ਸ (ਤ ਇਉਂ ਫਨਤੀ ਏਯ—) ਸ ਭਯ ਿਬੂ! ਯੱਸ੍ਐਆ ਏਯ ਤ (ਭਯ 

ਅੰਦਯੋਂ) ਏਾਭ, ਕ੍ਰਧ, ਰਬ, ਭਸ, ਅਸੰਏਾਯ ਦੀ ਭਤੀ ਤ ਬੋੀਆਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਯ ਏਯ।  

ਭਃ ੫ ॥ ਖਾਂਤਦਆ ਖਾਂਤਦਆ ਭੁਹੁ ਘਠਾ ਨੰਤਦਆ ਸਬੁ ਅੰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਧਰਗੁ ਤਤਨਾ ਦਾ ਜੀਤਵਆ 
ਤਜਨ ਸਤਚ ਨ ਰਗ ਯੰਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਠਾ— ਸ੍ਆ। ਬੁ ਅੰੁ—ਾਯਾ ਯੀਯ। ਸ੍ਧਿ—ੁਸ੍ਪਟਏਾਯ-ਜ। ਸ੍ਚ—ੱਚ ਸ੍ਵਚ, 

ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਸ੍ਵਚ। ਯੰ—ੁਸ੍ਆਯ।  

ਅਯਥ:- (ਸ੍ਭੱਠ  ਦਾਯਥ) ਐਾਾਂਸ੍ਦਆਾਂ ਐਾਾਂਸ੍ਦਆਾਂ ਭੂੰਸ (ਬੀ)  ਸ੍ਆ (ਤ ਸਣ  ਏੱੋ) ਸ੍ਸਨਸ੍ਦਆਾਂ ਾਯਾ 

ਯੀਯ ਸੀ ਸ੍ਰੱਾ ਸ ਸ੍ਆ (ਬਾਵ, ਜ ਐਾਣ ਤ ਸ੍ਸਨਣ ਦ ਆਸਯਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਰੰ ਏ ਫੁਢਾ ਆ 

ਸ੍ਆ, ਤ ਸ੍ਪਯ ਬੀ), ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦਾ ਸ੍ਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸ੍ਵਚ ਨਾਸ ਫਸ੍ਣਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਜੀਊਣਾ ਸ੍ਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਤਜਉ ਤਜਉ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਉ ਹਵਣਾ ॥ ਜਹ ਜਹ ਯਖਤਹ ਆਤ ਤਹ ਜਾਇ 
ਖੜਵਣਾ ॥ ਨਾਭ ਤਯ ਕ ਯੰਤਗ ਦੁਯਭਤਤ ਧਵਣਾ ॥ ਜਤ ਜਤ ਤੁਧੁ ਤਨਯੰਕਾਯ ਬਯਭੁ ਬਉ ਖਵਣਾ ॥ 
ਜ ਤਯ ਯੰਤਗ ਯਤ ਸ ਜਤਨ ਨ ਜਵਣਾ ॥ ਅੰਤਤਯ ਫਾਹਤਯ ਇਕੁ ਨਣ ਅਰਵਣਾ ॥ ਤਜਨਿੀ ਛਾਤਾ 
ਹੁਕਭੁ ਤਤਨਿ ਕਦ ਨ ਯਵਣਾ ॥ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਫਖਸੀਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ਯਵਣਾ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਸ੍ਤਵ—ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਯੰਸ੍—ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ। ਦੁਯਭਸ੍ਤ—ਬੋੀ ਭੱਤ। ਸ੍ਨਯੰਏਾਯ—ਸ ਸ੍ਨਯੰਏਾਯ! ਨ 

ਜਵਣਾ—ਜ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦ, ਾ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦ। ਨਣ—ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ। ਅਰਵਣਾ—ਵਐਦ ਸਨ। ਨ ਯਵਣਾ—

ਿੁਤਾਾਂਦ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਿਬੂ! ਜਤ ਸ੍ਵਚ) ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵਯਤਾਯਾ ਵਯਤਦਾ ਸ ਸ੍ਜਵੇਂ ਤਯਾ ਸੁਏਭ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸ੍ਜਥ ਸ੍ਜਥ ਤੰੂ 

ਆ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਯੱਐਦਾ ਸੈਂ, ਥ ਸੀ (ਜੀਵ) ਜਾ ਐਰੋਂਦ ਸਨ; ਜ ਜੀਵ ਤਯ ਨਾਭ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ (ਯਸ੍ਸੰਦ) 

ਸਨ ਉਸ ਬੋੀ ਭੱਤ ਧ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਸ ਸ੍ਨਯੰਏਾਯ! ਤਨੰੂ ਸ੍ਭਯ ਸ੍ਭਯ ਏ ਬਟਏਣਾ ਤ ਡਯ ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਤਯ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਯੰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਜੂਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ਾ ਜਾਾਂਦ, ਅੰਦਯ ਫਾਸਯ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਉਸ ਇਏ 

(ਤਨੰੂ ਸੀ) ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਵਐਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਿਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਿਾਸ੍ਣਆ ਸ ਉਸ ਏਦ ਿੁਤਾਾਂਦ ਨਸੀਂ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਉਸ ਸ੍ਏ ਸ੍ਵਏਾਯ ਸ੍ਵਚ 

ਪਦ ਸੀ ਨਸੀਂ, ੋਂ) ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਫੈਸ਼ੀਸ਼ (ਦਾ ਆਣ) ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਯਈ ਯੱਐਦ ਸਨ। 18।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜੀਵਤਦਆ ਨ ਚਤਤ ਭੁਆ ਯਰੰਦੜ ਖਾਕ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤਗ ਗੁਦਾਤਯਆ 
ਸਾਕਤ ਭੂੜ ਨਾਕ ॥੧॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਾਏਤ—ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਟੁੱਟਾ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ। ਭੂੋ—ਭੂਯਐ। ਨਾਏ—ੰਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜਤਨਾ ਸ੍ਚਯ ਜੀਊਂਦਾ ਸ੍ਯਸਾ ਯੱਫ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਾਸ ਏੀਤਾ, ਭਯ ਸ੍ਆ ਤਾਾਂ ਸ੍ਭੱਟੀ ਸ੍ਵਚ ਯਰ ਸ੍ਆ; ਸ 

ਨਾਨਏ! ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਟੁੱਟ ਸ  ਭੂਯਐ ੰਦ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਦੁਨੀਆ ਨਾਰ ਸੀ (ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ) ੁਾਯ ਸ੍ਦੱਤਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜੀਵੰਤਦਆ ਹਤਯ ਚਤਤਆ ਭਯੰਤਦਆ ਹਤਯ ਯੰਤਗ ॥ ਜਨਭੁ ਦਾਯਥੁ ਤਾਤਯਆ ਨਾਨਕ 
ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਸ੍—ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ। ਦਾਯਥ—ੁਏੀਭਤੀ ਚੀ, ਅਭਰਏ ਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਤ ੰ ਸ੍ਵਚ (ਯਸ੍ਸ ਏ) ਜੀਊਂਸ੍ਦਆਾਂ (ਾਯੀ ਉਭਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ 

ਯੱਸ੍ਐਆ, ਤ ਭਯਨ ਵਰ  ਬੀ ਿਬੂ ਦ ਸ੍ਆਯ ਸ੍ਵਚ ਸ੍ਯਸਾ, ਉ ਨ  ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਵਨ-ਯੂ ਅਭਰਏ ਚੀ 

(ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਸ੍ਵਚ ਯੁੋ੍ਨੋਂ) ਫਚਾ ਰਈ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਆਤ ਯਖਣ ਵਾਤਰਆ ॥ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯੁ ਸਚੁ ਸਾਤਯਆ ॥ ਊਣਾ 
ਕਹੀ ਨ ਹਇ ਘਟ ਘਤਟ ਸਾਤਯਆ ॥ ਤਭਹਯਵਾਨ ਸਭਯਥ ਆ ਹੀ ਘਾਤਰਆ ॥ ਤਜਨਿ ਭਤਨ ਵੁਠਾ 
ਆਤ ਸ ਸਦਾ ਸੁਖਾਤਰਆ ॥ ਆ ਯਚਨੁ ਯਚਾਇ ਆ ਹੀ ਾਤਰਆ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ 
ਫਅੰਤ ਅਾਤਯਆ ॥ ਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਟਕ ਨਾਨਕ ਸੰਭਿਾਤਰਆ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸ੍ਦ—ਜਤ-ਯਚਨਾ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ। ਜੁਾਦੀ—ਜੁਾਾਂ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ। ਆਸ੍ਦ ਜੁਾਦੀ—ਬਾਵ, ਦਾ ਤੋਂ 

ਸੀ। ਚੁ—ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ। ਾਸ੍ਯਆ—ਯ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, ਭਜੂਦ ਸ। ਊਣਾ—ੱਟ, ੈਾਰੀ। 



ਾਸ੍ਯਆ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਾਸ੍ਰਆ—(ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ) ਾਰ ਏਭਾਈ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ। ਵੁਠਾ—ਆ ਵੱਸ੍ਆ। 

ੰਭ੍੍ਾਸ੍ਰਆ—ਮਾਦ ਏੀਤਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ ਆ (ਬ ਦੀ) ਯੱਸ੍ਐਆ ਏਯਦਾ ਆਇਆ ਸ; ਉ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ-

ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉਸ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸ; ਏਈ ਥਾਾਂ ਉ ਤੋਂ ੈਾਰੀ ਨਸੀਂ; ਸਯਏ ਟ ਸ੍ਵਚ (ਸ੍ਵਆਏ ਸ 

ਏ, ਸਯਏ ਦੀ) ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ, ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਤ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ-ਜਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ 

(ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ) ਏਭਾਈ ਏਯਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ੍ਜਨ੍ਾਾਂ ਫੰਸ੍ਦਆਾਂ ਦ ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ੁਐੀ ਯਸ੍ਸੰਦ ਸਨ, ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਜਤ ਦਾ ਏਯ ਏ 

ਆ ਸੀ ਇ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ ਸ੍ਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਫਅੰਤ ਸ, ਅਾਯ ਸ, ਬ ਏੁਝ ਆ ਸੀ ਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ) ੂਯ ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਸ੍ਰਆ ਸ, ਉਸ ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ। 19।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਆਤਦ ਭਤਧ ਅਯੁ ਅੰਤਤ ਯਭਸਤਯ ਯਤਖਆ ॥ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਦਤਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ 
ਅੰਤਭਰਤੁ ਚਤਖਆ ॥ ਸਾਧਾ ਸੰਗੁ ਅਾਯੁ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਯ ਗੁਣ ਯਵ ॥ ਾ ਭਨਯਥ ਸਤਬ ਜਨੀ ਨਹ 
ਬਵ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਕਯਤ ਹਤਥ ਕਾਯਣੁ ਜ ਕਯ ॥ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਸੰਤਾ ਧੂਤਯ ਤਯ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
523} 

ਦਅਯਥ:- ਆਸ੍ਦ—ਸ਼ੁਯੂ ਸ੍ਵਚ। ਭਸ੍ਧ—ਸ੍ਵਚਏਾਯਰ  ਭ। ਅੰਸ੍ਤ—ਅੈੀਯ ਸ੍ਵਚ। ਆਸ੍ਦ ਭਸ੍ਧ ਅਯ ੁਅੰਸ੍ਤ—

ਬਾਵ, ਦਾ ਸੀ। ਯਭਸ੍ਯ—ਯਭਯ ਨ। ਸ੍ਤੁਸ੍ਯ—ਸ੍ਤੁਯ ਨ। ਯਵ—ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਸ। ਸ੍ਬ—ਾਯ। 

ਏਾਯਣੁ—ਫੱਫ, ਵੀਰਾ। ਤਯ—ਤਯ ਜਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ੍ਵਨਾਾਂ ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਯਭਯ ਨ  ਆ (ਆਣ  ਵਏ ਨੰੂ) ਦਾ ਸੀ ਫਚਾਇਆ ਸ, (ਸ੍ਜ ਵਏ 

ਦੀ ਿਬੂ ਨ  ਯੱਸ੍ਐਆ ਏੀਤੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ) ਸ੍ਤੁਯੂ ਨ  ਿਬੂ ਨਾਭ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, (ਉ ਵਏ ਨ) ਨਾਭ-ਅੰਸ੍ਭਿਤ ਚੱਸ੍ਐਆ 

ਸ, (ਉ ਨੰੂ) ਅਭਰਏ ਤ-ੰ (ਸ੍ਭਸ੍ਰਆ ਸ, ਸ੍ਜਥ) ਸਯ ਵਰ  (ਉਸ ਵਏ) ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਚਤ ਏਯਦਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਾਯ ਭਨਯਥ ੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਾਯੀਆਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਾਂ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤ) ਉਸ ਜੂਨਾਾਂ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ 

ਬਟਏਦਾ। ਯ ਇਸ ਾਯੀ ਭਸਯ ਏਯਤਾਯ ਦ ਸੱਥ ਸ੍ਵਚ ਸ, ਜ ਉਸੀ ਆ (ਆਣ  ਰਈ ਸ੍ਭਯਨ ਦਾ) 

ਵੀਰਾ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਏ (ਬੀ, ਉ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਦਾਨ ਭੰਦਾ ਸ ਸ੍ਏ (ਨਾਨਏ ਬੀ) ੰਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੋ ਰ  ਏ (ਬਾਵ, ਾਧ ੰਸ੍ਤ 

ਸ੍ਵਚ ਯਸ੍ਸ ਏ, ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰ ਜਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਤਸ ਨ ਭੰਤਨ ਵਸਾਇ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ॥ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਤਧਆਇਆ ਖਸਭੁ ਤਤਤਨ ਸੁਖੁ 
ਾਇਆ ॥ ਸਪਰੁ ਜਨਭੁ ਯਵਾਨੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਆਇਆ ॥ ਹੁਕਭ ਫੁਤਝ ਤਨਹਾਰੁ ਖਸਤਭ 
ਪੁਯਭਾਇਆ ॥ ਤਜਸੁ ਹਆ ਆਤ ਤਕ੍ਰਾਰੁ ਸੁ ਨਹ ਬਯਭਾਇਆ ॥ ਜ ਜ ਤਦਤਾ ਖਸਤਭ ਸਈ ਸੁਖੁ 
ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਦਇਆਰੁ ਫੁਝਾ ਹੁਕਭੁ ਤਭਤ ॥ ਤਜਸਤਹ ਬੁਰਾ ਆਤ ਭਤਯ ਭਤਯ 
ਜਭਤਹ ਤਨਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 523} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਸ੍ਨ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ (ਿਬੂ) ਨ। ਜਸ੍ਨ—ਜਨ ਨ। ਸ੍ਜਸ੍ਨ ਜਸ੍ਨ—ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ। 

ਸ੍ਤਸ੍ਨ—ਉ ਭਨੱੁਐ ਨ। ਪਰੁ—ਪਰ ਸ੍ਸਤ, ਏਾਭਮਾਫ। ਐਸ੍ਭ—ਐਭ ਨ। ਸ੍ਜਸ੍ਸ—ਸ੍ਜ ਸ੍ਜ ਨੰੂ। 

ਜਭਸ੍ਸ—ਜੰਭਦ ਸਨ।  



ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉ (ਿਬੂ) ਨੰੂ (ਆਣ) ਭਨ ਸ੍ਵਚ ਵਾ ਸ੍ਜ ਨ  (ਤਨੰੂ) ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  

ਐਭ (-ਿਬੂ) ਨੰੂ ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਸ ਉ ਨ  ੁਐ ਾਇਆ ਸ, ਉ ੁਯਭੁਸ੍ਐ ਦਾ (ਜਤ ਸ੍ਵਚ) ਆਉਣਾ ਭੁਫਾਸ੍ਯਏ 

ਸ, ਉ ਦੀ ਸ੍ੰਦੀ ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਈ ਸ, ਐਭ (ਿਬੂ ਨ) ਜ ਸੁਏਭ ਸ੍ਦੱਤਾ, ਉ ਸੁਏਭ ਨੰੂ ਭਝ ਏ ਉਸ 

(ੁਯਭੁਸ੍ਐ) ਦਾ ਸ੍ਐਸ੍ੋਆ ਯਸ੍ਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਿਬੂ ਆ ਭਸਯਵਾਨ ਸਇਆ ਸ ਉਸ ਬਟਏਣਾ ਸ੍ਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਐਭ (-ਿਬੂ) ਨ  ਜ ਏੁਝ ਉ 

ਨੰੂ ਸ੍ਦੱਤਾ, ਉਸ ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਸੀ ਿਤੀਤ ਸਇਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਸ੍ਭੱਤਯ (ਿਬੂ) ਭਸਯਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਸੁਏਭ ਦੀ ੂਝ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ, ਯ, 

ਸ੍ਜ ਸ੍ਜ ਜੀਵ ਨੰੂ ਬੱੁਰ ਸ੍ਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਸ੍ਨੱਤ ਭੁੋ ਭੁੋ ਭਯਦ ਜੰਭਦ ਯਸ੍ਸਦੰ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਨੰਦਕ ਭਾਯ ਤਤਕਾਤਰ ਤਖਨੁ ਤਟਕਣ ਨ ਤਦਤ ॥ ਰਬ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਖਤਵ ਸਕਤਹ 
ਪਤੜ ਜਨੀ ਜੁਤ ॥ ਭਥ ਵਾਤਰ ਛਾਤੜਅਨੁ ਜਭ ਭਾਯਤਗ ਭੁਤ ॥ ਦੁਤਖ ਰਗ ਤਫਰਰਾਤਣਆ ਨਯਤਕ 
ਘਤਯ ਸੁਤ ॥ ਕੰਤਠ ਰਾਇ ਦਾਸ ਯਤਖਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਸਤ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 523-524} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਏਾਸ੍ਰ—ਉ ਵਰ । ਨ ਐਸ੍ਵ ਏਸ੍ਸ—ਸਾਯ ਨਸੀਂ ਏਦ। ਜੁਤ—ਜ ਸ੍ਦੱਤ, ਾ ਸ੍ਦੱਤ। ਭਥ 

ਵਾਸ੍ਰ—ਭੱਥ ਦ ਵਾਰਾਾਂ ਤੋਂ (ਪੋ ਏ)। ਿਾਸ੍ੋਅਨੁ—ਿਾੋ ਸਨ ਉ ਿਬੂ ਨ , ਬੰੁਞ ਟਏਾ ਏ ਭਾਯ ਸਨ ਉ 

ਨ। ਜਭ ਭਾਯਸ੍—ਜਭ ਦ ਯਾਸ ਤ। ਭੁਤ—ਿੱਡ ਸ੍ਦੱਤ ਸਨ। ਦੁਸ੍ਐ—(ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ)। ਦੁਸ੍ਐ 

ਰ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, Locative Absolute) ਦੁੱਐ ਰੱਣ ਏਯ ਏ। ਨਯਸ੍ਏ ਸ੍ਯ—ਯ 

ਨਯਏ ਸ੍ਵਚ, ਡਯਾਉਣ  ਨਯਏ ਸ੍ਵਚ। ੁਤ—ਜਾ । ਯਸ੍ਐਅਨੁ—ਯੱਐ ਰ ਉ (ਿਬੂ) ਨ। ਤ—ਸ੍ਤ, 

ੱਚਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ (ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ) ਸ੍ਨੰਸ੍ਦਆ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸ ਤਾਾਂ ਿਬੂ ਨ  (ਭਾਨ) ਉ ਵਰ  ਸੀ ਭਾਯ ਸ੍ਦੱਤ, 

(ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ ਸ੍ਨੰਦਾ ਦ ਏਾਯਨ ਿਬੂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਨੰੂ) ਇਏ ਰਏ ਬਯ ਬੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਏਯਨ ਸ੍ਦੱਤੀ, ਿਬੂ ਜੀ 

ਆਣ  ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਐ ਸਾਯ ਨਸੀਂ ਏਦ (ਬਾਵ) ਿਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਸ੍ਰਆਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਦੁੱਐ ਸ੍ਵਏਾਯ ਨਸੀਂ 

ੋਂਸਦਾ, ਯ ਸ੍ਨੰਦਏਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨ  ਜੂਨ ਸ੍ਵਚ ਾ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ, (ਸ੍ਨੰਦਏਾਾਂ ਨੰੂ, ਭਾਨ ,) ਉ ਨ  ਏਾਾਂ ਤੋਂ ਪੋ ਏ ਬੰੁਞ 

ਟਏਾ ਭਾਸ੍ਯਆ ਸ ਤ ਜਭ ਦ ਯਾਸ ਤ (ਸ੍ਨਐਭ) ਿੱਡ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ; ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੁੱਐ ਰੱਣ ਏਯ ਏ ਉਸ ਸ੍ਵਰਏਦ 

ਸਨ, ਤ ਭਾਨ , ਯ ਨਯਏ ਸ੍ਵਚ ਜਾ ੈਂਦ ਸਨ।  

ਯ ਸ ਨਾਨਏ! ੱਚ ਿਬੂ ਨ  ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਨੰੂ (ਸ੍ਵਏਾਯਾਾਂ ਦੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਨ) ਰ ਰਾ ਏ ਫਚਾ ਸ੍ਰਆ ਸ। 20।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਯਾਭੁ ਜਹੁ ਵਡਬਾਗੀਹ ਜਤਰ ਥਤਰ ੂਯਨੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਤਧਆਇ 
ਤਫਘਨੁ ਨ ਰਾਗ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 524} 

ਨਟ:- ਇ ਵਾਯ ਦੀ 14ਵੀਂ ਉੋੀ ਦ ਦੂਜ ਰਏ ਅਤ ਇ ਰਏ ਸ੍ਵਚ ਫਸੁਤ ਸੀ ਥੋਾ ਸ੍ਜਤਨਾ ੌਯਏ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ੂਯਨੁ—ਸ੍ਵਆਏ। (ਨਾਸ੍ਭ—ਅਸ੍ਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਵਚਨ)। ਨਾਸ੍ਭ ਸ੍ਧਆਇ—ਜ ਨਾਭ 

ਸ੍ਭਸ੍ਯਆ ਜਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਸ੍ਰ! ਉ ਿਬੂ ਨੰੂ ਜ ਜ ਾਣੀ ਸ੍ਵਚ, ਧਯਤੀ ਉੱਤ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! 

ਜ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਭਯੀ ਤਾਾਂ (ਜੀਵਨ ਦ ਯਾਸ ਸ੍ਵਚ) ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।  



ਭਃ ੫ ॥ ਕਤਟ ਤਫਘਨ ਤਤਸੁ ਰਾਗਤ ਤਜਸ ਨ ਤਵਸਯ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨੁ ਤਫਰਤ ਤਜਉ ਸੁੰਞ 
ਘਤਯ ਕਾਉ ॥੨॥  {ੰਨਾ 524} 

ਨਟ:- ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਉੋੀ ਨੰ: 15 ਦ ਨਾਰ ਸ੍ਸਰਾ ਸ਼ਰਏ ਇਸੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ੍ਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ੍ਵਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕ੍ਰੋਾਾਂ ਸ੍ਵਨ ਆ ਯਦ ਸਨ; ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਅਜਸ ਫੰਦ) ਸਯ ਯ ਇਉਂ ਸ੍ਵਰਏਦ ਸਨ ਸ੍ਜਵੇਂ ੁੰਞ ਯ ਸ੍ਵਚ ਏਾਾਂ ਰੌਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਸਭਤਯ ਤਸਭਤਯ ਦਾਤਾਯੁ ਭਨਯਥ ੂਤਯਆ ॥ ਇਛ ੁੰਨੀ ਭਤਨ ਆਸ ਗ ਤਵਸੂਤਯਆ ॥ 
ਾਇਆ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਜਸ ਨ ਬਾਰਦਾ ॥ ਜਤਤ ਤਭਰੀ ਸੰਤਗ ਜਤਤ ਯਤਹਆ ਘਾਰਦਾ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ 
ਆਨੰਦ ਵੁਠ ਤਤਤੁ ਘਤਯ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣ ਯਹ ਜਨਭੁ ਨ ਤਹਾ ਭਤਯ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਸਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ 
ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ  {ੰਨਾ 524} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰਨੀ—ੂਯੀ ਸ ਈ। ਭਸ੍ਨ—ਭਨ ਸ੍ਵਚ। ਸ੍ਵੂਸ੍ਯਆ—ਸ੍ਵੂਯ, ਝਯ। ਯਸ੍ਸਆ—ਯਸ੍ਸ ਸ੍ਆ, 

ਸਟ ਸ੍ਆ। ਯਸ੍ਸਆ ਾਰਦਾ—ਸ੍ਭਸਨਤ ਦੀ ਰੋ ਨਾਸ ਯਸੀ। ਸ੍ਤਤੁ ਸ੍ਯ—ਉ (ਸ੍ਸਯਦ-ਯੂ) ਯ ਸ੍ਵਚ। 

ਭਸ੍ਯ—ਭਯੀ, ਭਤ। ਸ੍ਦਿਟਾਇਆ—ਨਯੀਂ ਆਇਆ। ਸ੍ਚ—ੱਚ ਸਯੀ ਸ੍ਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸ੍ਭਯ ਸ੍ਭਯ ਏ (ਭਨ ਦ) ਭਨਯਥ ੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਨ ਸ੍ਵਚ 

(ਉਠਦੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ ਤ ਇੱਿਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ) ਝਯ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ 

ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਸ੍ਤ ਨਾਰ ‘ਭਾਇਆ’ ਦੀ ਬਾਰ ਸ੍ਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਆਾ ਸ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਇ ਦ ਥਾਾਂ) 

ਸ੍ਜ ‘ਨਾਭ’-ੈਾਨ  ਦੀ ਬਾਰ ਸ੍ਵਚ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸ ਇ ਨੰੂ ਿਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਤਭਾ ਿਬੂ ਦੀ 

ਜਸ੍ਤ ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤ (ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ) ਦੋ-ਬੱਜ ਬਟਏਣਾ ਯਸ੍ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

(ਜ ਭਨੱੁਐ ਸ੍ਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸ) ਉ (ਦ) ਸ੍ਸਯਦ-ਯ ਸ੍ਵਚ ੁਐ, ਅਡਰਤਾ, ੈੁਸ਼ੀ ਆ ਵੱਦ ਸਨ, 

ਉ ਦ ਜਨਭ ਭਯਨ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਥ ਜਨਭ ਤ ਭਤ ਯਸ੍ਸ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦ, ਸ੍ਏਉਂਸ੍ਏ (ਇ ਅਵਥਾ ਸ੍ਵਚ 

ਅੱਸ੍ੋਆ ਸਇਆ) ਵਏ ਤ ਭਾਰਏ-ਿਬੂ ਇਏ-ਯੂ ਨਯੀਂ ਆਉਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਾ ਵਏ) ਸ੍ਤੁਯੂ 

ਦੀ ਸ੍ਏਯਾ ਨਾਰ ਦਾ-ਸ੍ਥਯ ਯਸ੍ਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਸ੍ਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 21।1।2। ੁਧੁ।  

ਨਟ:- ਅੰਏ ਨ:ੰ 21 ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸ੍ਏ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਸ੍ਵਚ 21 ਉੋੀਆਾਂ ਸਨ। ਅੰਏ ਨ:ੰ 1 ਇ ਾਯੀ ਭੱੁਚੀ 

‘ਵਾਯ’ ਦਾ ਨੰਫਯ ਸ। ਅੰਏ ਨੰ: 2 ਇ ਯਾ ਦੀਆਾਂ ਦਸਾਾਂ ਵਾਯਾਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ੍ਦੱਤਾ ਸ੍ਆ ਸ। ਸ੍ਸਰੀ ‘ਵਾਯ’ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਅਤ ਇਸ ਦੂਜੀ ਵਾਯ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਸ੍ਸਫ ਦੀ ਸ।  

 


