
ਵਡਸੰ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 4    ੴ ਤਤੁਯ ਰਾਤਦ ॥ 

ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ 

ਉੜੀ ਵਾਯ: 

(1) ਤਿ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਯੂ ਤੋਂ ਯੂ ਵਾਰਾ ਸ ਏ ਇਸ ਿਤ ਯਤਿਆ ਸ, ਿ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ 

ਭਯੱਥ ਸ ਤ ਿ ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਅਣਭੰਤਆ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਫੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਯ ਤਤੁਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਤਭਰਦਾ 

ਸ।  

(2) ਤਤੁਯੂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਰਤੱਐ ਯਟ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ੁਯ ੂਅਣੱਤ ਤਭਟਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 

ਇੱਏ-ਯੂ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ। ੁਯੂ ਸਯ ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੜ ਅੰ-ੰ ਤਵਐਾ ਏ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਿਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤ 

ਸਣ  ਯਤ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(3) ਤਤੁਯੂ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਤਭਰਣ ਦਾ ਯਾਸ ਦੱਦਾ ਸ, ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਿੋਂ ਭਸ ਦਾ ਸਨਯਾ ਦੂਯ 

ਏਯ ਏ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿ ਿੜਦਾ ਸ।  

(4) ਤਤੁਯੂ ਤੱਐ ਨੰੂ ਤੰ ਤਵਿ ਾਾਂਝੀਵਾਰ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਤੰ ਤਵਿ ਿਾ ਏ ਸਿ ੁਬਾਇ ਸੀ 

ਭਨੱੁਐ ਤਭਯਨ ਤਵਿ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਥ ਸੁੰਦੀ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਤਵਿਾਯ ਸ।  

(5) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ੁਣਾ ਏ ੁਯ ੂਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੋਂਦ ਦੀ ੂਝ ਾ 

ਦੇਂਦਾ ਸ, ਫੰਦੀ ਤਵਿ ਿੜ ਏ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਆਤਦਏ ਤੋਂ ਫਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ੰਤਐ ਵਾਰਾ ਿੀਵਨ ਿੀਊਣ ਦੀ ਿਾਿ 

ਤਐਾਾਂਦਾ ਸ।  

(6) ਤਤੁਯੂ ਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਯਾਈ ਆ ਤਤਆਦਾ ਸ; ੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਾਯ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਇਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਦੀ ਤਾਾਂ ਵਧ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  

(7) ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਤਵਿ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ, ਇ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਦੂਯ 

ਸੁੰਦੀ ਸ, ਅਉਣ ਤਭਟਦ ਸਨ ਤ ਿੀਵਨ ਦਾ ਆਯਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨੜ ਅੰ-ੰ ਤਦੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

(8) ਯਭਾਤਭਾ ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਤਦੱਦਾ ਨਸੀਂ; ਯ ਤਤੁਯੂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਉ ਦ ੁਣ ੁਣਾ ੁਣਾ ਏ ਇਸ 

ਤਦਰੜਹ  ਏਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤਏ ਉਸ ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸਯਏ ਦ ਤਦਰ ਦੀ ਿਾਣਦਾ ਸ ਤ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ 

ਭਯੱਥ ਸ; ਇ ਤਯਹਾਾਂ ੁਯੂ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਅੰ-ੰ ਸਣ ਦਾ ਤਵਸ਼ਵਾ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ 

ਸ।  

(9) ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਭਨ ਤਵਤਰ  ਸੁੰਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸ ਸ ਤਿ ਾ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ; ੁਯ ੂਦ 

ਅੰਦਯ ਤਫਫਏ ਵਾਰੀ ਭਤਤ ਸਣ ਏਯਏ, ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਤਦੱਦਾ ਸ।  

(10) ਰੜਾਾਂ ਦਾ ਭਾਤਯਆ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ ਫੰਤਦਆਾਂ ਦ ਦਯ ਤ ਿਾ ਏ ਸਰਾ ੈਂਦਾ ਸ; ਯ, ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਦਾ ਇੱਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ; ਿ ਭਨੱੁਐ ਉ ਦ ਦਯ ਤ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਭੁਯਾਦ ਬੀ ੂਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ ਬੱੁਐ ਸੀ ਤਭਟ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  

(11) ਇਸ ‘ਨਾਭ’ ਤਤੁਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ; ੁਯ ੂਨਾਭ ਦਾ, ਭਾਨ , ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂ

ਨਾਰ ਇ ਦਾਯਥ ਦੀ ਤਬਆਰੀ ਾਾਂਦ ਸਨ, ‘ਨਾਭ’ ਦਾ ਵਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਿੱ ਤੋਂ ਅਰ ਰਾਬ ਐੱਟ ਏ 

ਿਾਾਂਦ ਸਨ।  



(12) ੁਯ ੂਤਿ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ‘ਨਾਭ’ ਤਦਰੜਹ  ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਤ ਦੁਤਫਧਾ ਤਨਏਰ ਿਾਾਂਦੀ 

ਸ ਉ ਦਾ ਭਨ ਰਭ ਦੀ ਯੰਣ ਨਾਰ ਯੰਤਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਿਤ ਤਵਿ ਅਰ 

ੰੀ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ।  

(13) ਤਛਰ  ਤਭਆਾਂ ਦ ਭਸਾਾਂੁਯਐ ਵੱਰ ਸੀ ਵਐ ਰ; ਰਤਸਰਾਦ, ਿਨਏ, ਵਤਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਦਏ ਬ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ 

ਸ਼ਯਨ ਤਆਾਂ ਸੀ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਦੀ ਦਾਤਤ ਤਭਰੀ; ੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਤਭਰੀ।  

(14) ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱ , ਾਯਾ ਿਤ ਉ ਦ ਅੱ ਤਨਊਂਦਾ ਸ; ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ 

ਿਤ ਤਵਿ ਤਏ ਦੀ ਭੁਥਾਿੀ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦੀ; ਯ ਇਸ ਫਯਏਤਤ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਨੀਫ ਸੁੰਦੀ 

ਸ ਿ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ।  

(15) ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਇ ਯਧਾ ਤ ਆ ਤਟਏਦਾ ਸ ਤਏ ਅਰ ਅੰ ਾਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ, ਦੁਐ 

ੁਐ ਵਰ  ਅਰ ਰਾਸਏਾਯ ਤ ਾਥੀ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸ। ਤੱਟਾ ਇਸ ਤਨਏਰਦਾ ਸ ਤਏ ਤਿਤਨਾ ਤਿਯ ਥ 

ਿੀਊਂਦਾ ਸ ਭਨੱੁਐ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਥੋਂ ਤੁਯਨ ਰੱਤਆਾਂ ਬੀ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਏਈ ੰਡ ਰ  ਏ 

ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ।  

(16) ਫੰਦੀ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਾਐਾ ਤਦੱਦਾ ਸ, ਿਤ ਤੋਂ ਤੁਯਨ ਰੱਤਆਾਂ ਬੀ ‘ਨਾਭ’ ਸੀ 

ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਿਵੜੀ ਤੋਂ ਛਡਾਾਂਦਾ ਸ; ਯ ਇ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦੀ ਭਝ ਤਤੁਯੂ ਯਉਏਾਯੀ ਤੋਂ ਸੀ ੈਂਦੀ 

ਸ।  

(17) ਿਤ ਤਵਿ ਏਈ ਤਾਾਂ ਸਣ  ੁਆਦਰ  ਐਾਣ  ਐਾਣ ਤਵਿ ਭਤ ਸ, ਏਈ ਸਣ  ਏੱੜ ਤਸਨਣ ਤਵਿ 

ਭਨ ਸ, ਏਈ ਤਨਯਾ ਵਣਿ ਵਾਯ ਤਵਿ ਯੁੱਝਾ ਤਆ ਸ; ਯ, ਫੰਦੀ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਿ ਯ ‘ਨਾਭ’ ਤਵਿ ਸ, ਉਸ 

ਇਸਨਾਾਂ ਿੀਜ਼ਾਾਂ ਤਵਿ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ। ਸਾਾਂ, ਇ ਰਨ ਵਾਰਾ ਸੁੰਦਾ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਸ ਤਿ ਤ ਭਸਯ ਸਵ ਤ ਿ 

ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਵ।  

(18) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਿ ੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ  ਏ ੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਿ ਤੁਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਤਭਯਦਾ ਸ, ਤਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤ ਤਐੜਾਉ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(19) ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਤਆਾਂ ਭਨ ਤਵਿ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ੁਯਤਤ ਿੁੜਦੀ ਸ, 

ਤ ਵਯੀ ਨਾਰ ਬੀ ਤਭਤਰ-ਬਾਵਨਾ ਫਣ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  

(20) ਿ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀਆਾਂ ਸਯ ਾਯੀਆਾਂ ਰਾਰਾ 

ਤਭਟ ਿਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਸਯਏ ਿੀਵ ਤਵਿ ਰਬੂ ਸੀ ਵੱਦਾ ਤਦੱਦਾ ਸ।  

(21) ਿ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਿਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਤਨਸ਼ਿਾ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ 

ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਸਯਏ ਤਵਿ ਭਿੂਦ ਸ, ਭਾਯਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸ ਤ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ ਬੀ 

ਉਸ ਆ। ਇ ਯਧਾ ਨਾਰ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਤਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਏਈ ਤਿੰਤਾ ਤਏਯ ਉ ਨੰੂ 

ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਭੱੁਿਾ ਬਾਵ: 

(1) (ਉੜੀ ਨ:ੰ 1, 2): ਰਬੂ ਸਯਏ ਿੀਵ ਤਵਿ ਭਿੂਦ ਸ, ਯ ਇਸ ਰਤੱਐ ਮਏੀਨ ਏਵਰ ੁਯ ੂਨੰੂ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ 

ਵਾਤ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਯ ੁਯ ੂਾੋਂ ਸੀ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ।  

(2) (ਉੜੀ ਨ ੰ3 ਤੋਂ 13): ੁਯ ੂਦੀ ੰਤਤ ਤਵਿ ਯਤਸ ਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿ ਿੁੜਦਾ ਸ 



ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਇ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਸ ਦਾ ਸਨਯਾ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਤ ਸਉਭ ਤਭਟ ਿਾਾਂਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਅੰ-ੰ 

ਤਦੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਇਸ ਮਏੀਨ ਫਣਦਾ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਿਤ ਤਵਿ ਅਰ ੰੀ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਸ। ਤਛਰ  

ਭਸਾਾਂ ੁਯਐ ਰਤਸਰਾਦ, ਿਨਏ, ਵਤਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਦਏ ਵਰ ਬੀ ਵਐ ਰਉ, ੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਨੰੂ ਰਾਤੀ ਨਸੀਂ 

ਸਈ।  

(3) (ਉੜੀ ਨੰ: 14 ਤੋਂ 21): ੁਯ-ੂਯਨ ਆ ਏ ਨਾਭ ਿਤਆਾਂ ਤਏ ਦੀ ਭੁਥਾਿੀ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦੀ, ਅਰ ਅੰ-

ਾਏ ਰਬੂ ਸੀ ਿਾਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਾਐਾ ਤਦੱਦਾ ਸ, ਨਾਭ-ਯ ਿਤ ਦ ਯਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਤਭੱਠਾ ਰੱਦਾ ਸ ਸਯ 

ਵਰ  ਭਨ ਤਐਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਤਭਤਰ  ਵਯੀ ਇਏ-ਭਾਨ ਿਾਦ ਸਨ, ਸਯਏ ਿੀਵ ਤਵਿ ਯੱਫ ਸੀ ਤਦੱਦਾ ਸ, 

ਭਾਯਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉਸੀ ਤ ਤਿਵਾਰਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉਸੀ ਨਜ਼ਯੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਿਤ ਦਾ ਏਈ ਡਯ 

ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਭੁੱਐ ਬਾਵ: 

ਏਵਰ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਤਆਾਂ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਯਫ-ਤਵਆਏ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ ਰਾਤੀ 

ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ।  

ਵਡਸੰ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 4 {ੰਨਾ 585} 

ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੪ ਰਰਾਂ ਫਹਰੀਭਾ ਕੀ ਧੁਨਨ ਗਾਵਣੀ   

ਰਰਾਾਂ ਤ ਫਸਰੀਭਾ ਦ ਛਟ ਛਟ ਯਾਿੂਤ ਯਾਿ ਨ, ਏਾਾਂੜ ਦ ਇਰਾਏ ਤਵਿ। ਇਏ ਵਾਯੀ ਰਰਾਾਂ ਦ ਇਰਾਏ 

ਤਵਿ ੜ ਰੱ ਈ, ਉ ਨ  ਆਣੀ ਦਾਵਾਯ ਦਾ ਛਵਾਾਂ ਤਸੱਾ ਦਣ ਦਾ ਇਏਯਾਯ ਏਯ ਏ ਫਸਰੀਭਾ ਦੀ 

ਨਤਸਯ ਤੋਂ ਾਣੀ ਤਰਆ। ਰ ਦਾ ਵਰਾ ਆਇਆ ਤਾਾਂ ਇ ਨ  ਇਏਯਾਯ ੂਯਾ ਨਾ ਏੀਤਾ। ਦਸਾਾਂ ਤਵਿ ਰੜਾਈ 

ਸ ਈ ਯ ਫਸਰੀਭਾ ਤਿੱਤ ਤਆ। ਇ ਰੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰ ਤਏ ਢਾਢੀ ਨ  ‘ਵਾਯ’ ਤਵਿ ਾਾਂਤਵਆਾਂ, ਤਿ ਦਾ 

ਨਭੂਨਾ ਇਉਂ ਸ:- 

ਏਾਰ ਰਰਾਾਂ ਦ ਦਸ਼ ਦਾ ਐਇਆ ਫਤਸਰੀਭਾ ॥ 

ਤਸੱਾ ਛਟਾ ਭਨਾਇ ਏ ਿਰੁ ਨਸਯੋਂ ਦੀਨਾ ॥ 

ਤਪਯਾਊਨ ਸਇ ਰਰਾਾਂ ਨ  ਯਣ ਭੰਤਡਆ ਧੀਭਾ ॥ 

ਬੜ ਦੁਸ ੂਤਦ ਭੱਤਿਆ ੱਟ ਈ ਅਿੀਭਾ ॥ 

ਤਯ ਧੜ ਤਡੱ ਐਤ ਤਵਿ ਤਿਉ ਵਾਸਣ ਢੀਭਾ ॥ 

ਦਤਐ ਭਾਯ ਰਰਾਾਂ ਫਸਰੀਭ ਨ  ਯਣ ਭਤਸ ਫਯਛੀਭਾ ॥ 

ਤਤੁਯ ੂਿੀ ਨ  ਆਤਆ ਏੀਤੀ ਸ ਤਏ ਇ ਵਾਯ ਦੀ ੁਯ ਤ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਿੀ ਦੀ ਇਸ ਵਡਸੰ ਦੀ ਵਾਯ 

ਾਉਣੀ ਸ।  

ੴ ਸਨਤਗੁਯ ਰਸਾਨਦ ॥ ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਫਨਦ ਯਤ ਵਡ ਹੰਸ ਹ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਉਨਯ ਧਾਨਯ ॥ ਸਚੁ 
ਸੰਗਰਹਨਹ ਸਦ ਸਨਚ ਯਹਨਹ ਸਚ ਨਾਨਭ ਨਆਨਯ ॥ ਸਦਾ ਨਨਯਭਰ ਭਰੁ ਨ ਰਗਈ ਨਦਨਯ ਕੀਤੀ 
ਕਯਤਾਨਯ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉ ਨਤਨ ਕ ਫਨਰਹਾਯਣ ਜ ਅਨਨਦਨੁ ਜਨਹ ਭੁਯਾਨਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 585} 

ਦਅਯਥ:- ਵਡਸੰ—ਵੱਡ ਸੰ, ਵੱਡ ਤਫਫਏੀ। ਉਤਯ—ਤਸਯਦ ਤਵਿ। ੰਰਸਤਸ—ਇਏੱਠਾ ਏਯਦ ਸਨ। 

ਤਿ—ੱਿ ਤਵਿ। ਤਆਤਯ—ਤਆਯ ਦ ਏਾਯਨ। ਏਯਤਾਤਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਭੁਯਾਤਯ—ਯਭਾਤਭਾ।  



ਅਯਥ:- ਿ ਭਨੱੁਐ ੱਿ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਯ ਏ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਯੱਤ ਸ ਸਨ, ਉਸ ਵੱਡ ਤਫਫਏੀ 

(ੰਤ) ਸਨ; ਉਸ ੱਿਾ ਨਾਭ (ਯੂ ਧਨ) ਇਏੱਠਾ ਏਯਦ ਸਨ, ਤ ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਆਯ ਦ ਏਾਯਨ ੱਿ ਤਵਿ 

ਸੀ ਰੀਨ ਯਤਸੰਦ ਸਨ; ਏਯਤਾਯ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਉਤ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏੀਤੀ ਸਈ ਸ; (ਇ ਏਯਏ) ਉਸ ਦਾ 

ਤਵਤਰ  ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਨਸੀਂ ਰੱਦੀ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਿ ਭਨੱੁਐ ਸਯ ਵਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਤਭਯਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭ ਜਾਨਨਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹ ਤਾ ਭ ਕੀਆ ਸੰਗੁ ॥ ਜ ਜਾਣਾ ਫਗੁ ਫੁੜਾ ਤ ਜਨਨਭ ਨ ਦਦੀ 
ਅੰਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 585} 

ਦਅਯਥ:- ਫ—ੁਫੁਰਾ, ਐੰਡੀ ਭਨੱੁਐ। ਿਨਤਭ—ਿਨਭ ਤੋਂ ਸੀ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੰ ੁਨ ਦਦੀ—ਾ ਨਾ 

ਫਠਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਭਤਝਆ ੀ ਤਏ ਇਸ ਏਈ ਵੱਡਾ ੰਤ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਭੈਂ ਇ ਨਾਰ ਾਥ ਏੀਤਾ ੀ; ਿ ਭਨੰੂ ਤਾ 

ਸੁੰਦਾ ਤਏ ਇਸ ਤਵਿਾਯਾ ਐੰਡੀ ਭਨੱੁਐ ਸ ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ ਇ ਦ ਾ ਨਾਸ ਫਠਦੀ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹੰਸਾ ਵਨਿ ਤਯੰਨਦਆ ਫਗਾਂ ਨਬ ਆਮਾ ਚਾਉ ॥ ਡੁਨਫ ਭੁ ਫਗ ਫੁੜ ਨਸਯੁ ਤਨਰ ਉਨਯ 
ਾਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 585} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਰ—ਸਠਾਾਂ। ਤਯ ੁਤਤਰ, ਉਤਯ ਾਉ—ਤਯ ਸਠਾਾਂ ਤ ਯ ਉਤਾਾਂਸ ਨੰੂ, ਤਯ-ਯਨ  ਸ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸੰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਤਦਆਾਂ ਵਐ ਏ ਫਤਰਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਿਾਅ ਏੱੁਤਦਆ, ਯ ਫਰ  ਤਵਿਾਯ ਤਯ-ਯਨ  ਸ ਏ ਡੁੱਫ 

ਏ ਭਯ ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਆ ਹੀ ਆਨ ਆਨ ਹ ਆਨ ਕਾਯਣੁ ਕੀਆ ॥ ਤੂ ਆ ਆਨ ਨਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਕ 
ਅਵਯੁ ਨ ਫੀਆ ॥ ਤੂ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਹ ਤੂ ਕਯਨਹ ਸੁ ਥੀਆ ॥ ਤੂ ਅਣਭੰਨਗਆ ਦਾਨੁ 
ਦਵਣਾ ਸਬਨਾਹਾ ਜੀਆ ॥ ਸਨਬ ਆਿਹੁ ਸਨਤਗੁਯੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਨਜਨਨ ਦਾਨੁ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਭੁਨਿ ਦੀਆ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 585} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਯਣੁ—ਭੁੱਢ। ਤਨਯੰਏਾਯ—ੁਤਨਯ-ੁਣ ਯੂ, ਤਿ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਯੂ ਨਸੀਂ। ਫੀਆ—ਦੂਿਾ। 

ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁਧੰਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ੰਾਯ ਦਾ ਭੁੱਢ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਫਣਾਇਆ, (ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਤੋਂ ਤਸਰਾਾਂ ਦਾ ਬੀ) ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ, ਤੰੂ 

ਆ ਸੀ ਸੈਂ; ਤਯਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਯੂ ਨਸੀਂ ਸ (ਿ ਭੈਂ ਤਫਆਨ ਏਯ ਏਾਾਂ), ਤਯ ਵਯਾ ਏਈ ਦੂਿਾ ਨਸੀਂ ਸ। 

ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤੱਤੀ ਏਯਨ ਦ ਤੰੂ ਸੀ ਭਯੱਥ ਸੈਂ, ਿ ਏੁਝ ਤੰੂ ਏਯਦਾ ਸੈਂ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਤੰੂ ਾਯ ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਭੰਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦ ਤਯਸਾ ਸੈਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਾਯ ਆਐਸੁ—ਤਤੁਯੂ (ਬੀ) ਧੰਨ ਸ ਤਿ ਨ  (ਇਸ ਤਿਸ) ਰਬੂ ਦੀ ਨਾਭ-ਯੂ ਦਾਤਤ (ਅਾਡ) 

ਭੂੰਸ ਤਵਿ ਾਈ ਸ (ਬਾਵ, ਅਾਨੂੰ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤਤ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ)।1।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਬ ਨਵਨਚ ਸਬੁ ਆਕਾਯੁ ਹ ਨਨਯਬਉ ਹਨਯ ਜੀਉ ਸਇ ॥  ਸਨਤਗੁਨਯ ਸਨਵ ਹਨਯ 
ਭਨਨ ਵਸ ਨਤਥ ਬਉ ਕਦ ਨ ਹਇ ॥ ਦੁਸਭਨੁ ਦੁਿੁ ਨਤਸ ਨ ਨਨੜ ਨ ਆਵ ਨਹ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 



ਗੁਯਭੁਨਿ ਭਨਨ ਵੀਚਾਨਯਆ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਆ ਹੀ ਨਤ ਯਿਸੀ ਕਾਯਜ ਸਵਾਯ 
ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 586} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤੁਤਯ ਤਵ—ਿ ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯੀ, ਿ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਸ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯੀ। 

ੁਯਭੁਤਐ—ਿ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ। ਤਤ—ੁਉ ਰਬੂ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- (ਿਤ ਦਾ) ਾਯਾ ਆਏਾਯ (ਬਾਵ, ਿਤ ਤਵਿ ਿ ਏੁਝ ਤਦੱ ਤਯਸਾ ਸ) ਡਯ ਦ ਅਧੀਨ ਸ, ਇਏ ਉਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ (ਤਿ ਨ  ਇਸ ਿਤ ਫਣਾਇਆ ਸ) ਡਯ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸ। ਿ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਸ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯੀ 

ਤਾਾਂ (ਉਸ ਡਯ-ਯਤਸਤ) ਰਬੂ ਭਨ ਤਵਿ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, (ਤਪਯ) ਉ ਭਨ ਤਵਿ ਏਦ (ਏਈ) ਡਯ ਨਸੀਂ 

ਤਵਆਦਾ, ਏਈ ਵਯੀ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁੱਏਦਾ, ਏਈ ਦੁਐ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਇਸ ਤਵਿਾਯ ਉੱਠਦੀ ਸ ਤਏ ਿ ਏੁਝ ਰਬੂ ਨੰੂ ਿੰਾ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ; 

ਅਾਡੀ ਰਾਿ ਉਸ ਆ ਸੀ ਯੱਐਾ, (ਅਾਡ) ਏੰਭ ਉਸ ਆ ਸੀ ੰਵਾਯਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਇਨਕ ਸਜਣ ਚਰ ਇਨਕ ਚਨਰ ਗ ਯਹਦ ਬੀ ਪੁਨਨ ਜਾਨਹ ॥ ਨਜਨੀ ਸਨਤਗੁਯੁ ਨ ਸਨਵ 
ਸ ਆਇ ਗ ਛੁਤਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਚ ਯਤ ਸ ਨ ਨਵਛੁੜਨਹ ਸਨਤਗੁਯੁ ਸਨਵ ਸਭਾਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 
586} 

ਅਯਥ:- ਏੁਝ ੱਿਣ ਿਾਣ ਨੰੂ ਤਤਆਯ ਸਨ, ਏੁਝ ਏੂਿ ਏਯ  ਸਨ, ਤ ਫਾਏੀ ਦ ਬੀ ਿਰ  ਿਾਣ (ਬਾਵ, ਿਤ 

ਤਵਿ ਿ ਬੀ ਆਇਆ ਸ ਉਸ ਇਥ ਦਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਏਦਾ); ਯ ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਸਈ ਏਾਯ 

ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ, ਉਸ (ਿਤ ਤਵਿ) ਆ ਏ ਇਥੋਂ ਛੁਤਾਉਂਦ ਿਰ  ਿਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਿ ਭਨੱੁਐ ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ 

ਯੰ ਸ ਸਨ ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ) ਨਸੀਂ ਤਵਛੜਦ, ਉਸ ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਏਯ ਏ (ਰਬੂ ਤਵਿ) ਿੁੜ ਯਤਸੰਦ 

ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਤਸੁ ਨਭਰੀ ਸਨਤਗੁਯ ਸਜਣ ਨਜਸੁ ਅੰਤਨਯ ਹਨਯ ਗੁਣਕਾਯੀ ॥ ਨਤਸੁ ਨਭਰੀ ਸਨਤਗੁਯ 
ਰੀਤਭ ਨਜਨਨ ਹੰਉਭ ਨਵਚਹੁ ਭਾਯੀ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ੂਯਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਉਦਸੁ ਦ ਸਬ 
ਨਸਰਨਸਿ ਸਵਾਯੀ ॥ ਨਨਤ ਜਨਅਹੁ ਸੰਤਹੁ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਬਉਜ ਰ ਨਫਿੁ ਤਾਯੀ ॥ ਗੁਨਯ ੂਯ ਹਨਯ 
ਉਦਨਸਆ ਗੁਯ ਨਵਟਨੜਅਹੁ ਹੰਉ ਸਦ ਵਾਯੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 586} 

ਦਅਯਥ:- ਬਉਿਰ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। ਤਫਐੁ—ਜ਼ਤਸਯ। ਉਦਤਆ—ਨੜ ਤਵਐਾਇਆ ਸ {ਤਦਸ਼—ਸੱਥ 

ਆਤਦਏ ਦ ਇਸ਼ਾਯ ਨਾਰ ਤਵਐਾਉਣਾ। ਉ—ਨੜ। ਉਤਦਸ਼—ਨੜ ਤਵਐਾ ਦਣਾ}।  

ਅਯਥ:- ਉ ਤਆਯ ੁਯ ੂਨੰੂ ਤਭਰਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਿ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾ ਯਭਾਤਭਾ ਵੱ ਤਯਸਾ 

ਸ; ਉ ਰੀਤਭ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਿ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ ਤਰਆ ਸ।  

“ਸ ੰਤ ਿਨੋਂ ! ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਜ਼ਤਸਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਿ”—ਰਬੂ-

ਤਭਯਨ ਦੀ ਇਸ ਤੱਤਐਆ ਦ ਏ ਤਿ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਸਣਾ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਸ, ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਧੰਨ 

ਸ, ਉਸ ੁਯ ੂਧੰਨ ਸ। ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ੂਯ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਭਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੜ ਤਵਐਾ ਤਦੱਤਾ 

ਸ।2।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵਾ ਚਾਕਯੀ ਸੁਿੀ ਹੂੰ ਸੁਿ ਸਾਯੁ ॥ ਥ ਨਭਰਨਨ ਵਨਡਆਈਆ 
ਦਯਗਹ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ ਸਚੀ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਸਚ ੁਨਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਯੁ ॥ ਸਚੀ ਸੰਗਨਤ ਸਨਚ 



ਨਭਰ ਸਚ ਨਾਇ ਨਆਯੁ ॥ ਸਚ ਸਫਨਦ ਹਯਿੁ ਸਦਾ ਦਨਯ ਸਚ ਸਨਚਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ 
ਸਵਾ ਸ ਕਯ ਨਜਸ ਨ ਨਦਨਯ ਕਯ ਕਯਤਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 586} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯ—ੁਤੱਤ, ਤਨਿੜ। ੁਐੀ ਸੂ ੰੁਐ—ਿੰ ਤੋਂ ਿੰ ੁਐ ਦਾ। ਥ—ਿਤ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਿਾਏਯੀ ਏਯਨੀ ਿੰ ਤੋਂ ਿੰ ੁਐ ਦਾ ਤੱਤ ਸ (ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਏੀਤਤਆਾਂ) 

ਿਤ ਤਵਿ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਿ ੁਯਖ਼ਯੂਈ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ। (ੁਯ-ਵਾ ਦੀ ਇਸੀ) 

ੱਿੀ ਏਾਯ ਏਭਾਉਣ-ਿ ਸ, (ਇ ਨਾਰ) ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ੜਦ ਏੱਿਣ ਰਈ) ੱਿਾ ਨਾਭ-ਯੂ ੁਸ਼ਾਏਾ ਤਭਰ 

ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ੱਿਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਆਯਾ ਤਭਰ ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ੱਿੀ ੰਤਤ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੁੰਦੀ ਸ, ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਆਯ 

ੈਂਦਾ ਸ ਤ ੱਿ ਰਬੂ ਤਵਿ ਭਾਈ ਸ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  

(ੁਯ ੂਦ) ੱਿ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਿ) ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਫਣੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਤਵਿ ਭਨੱੁਐ ੁਯਖ਼-ਯੂ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਸਈ ਏਾਯ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਿ ਉਤ ਰਬੂ ਆ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ 

ਏਯਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਯ ਨਵਡਾਣੀ ਚਾਕਯੀ ਨਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ॥ ਅੰਨਭਰਤੁ ਛਨਡ ਨਫਿੁ ਰਗ ਨਫਿੁ ਿਟਣਾ 
ਨਫਿੁ ਯਾਨਸ ॥ ਨਫਿੁ ਿਾਣਾ ਨਫਿੁ ਨਣਾ ਨਫਿੁ ਕ ਭੁਨਿ ਨਗਯਾਸ ॥ ਥ ਦੁਿ ਦੁਿੁ ਕਭਾਵਣਾ 
ਭੁਇਆ ਨਯਨਕ ਨਨਵਾਸੁ ॥ ਭਨਭੁਿ ਭੁਨਹ ਭਰ ਸਫਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਭ ਕਯਨਧ ਨਵਣਾਸੁ ॥ ਸਨਤਗੁਯ 
ਕਾ ਬਉ ਛਨਡਆ ਭਨਹਨਿ ਕੰਭੁ ਨ ਆਵ ਯਾਨਸ ॥ ਜਭ ੁਨਯ ਫਧ ਭਾਯੀਅਨਹ ਕ ਨ ਸੁਣ ਅਯਦਾਨਸ 
॥ ਨਾਨਕ ੂਯਨਫ ਨਰਨਿਆ ਕਭਾਵਣਾ ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਾਨਭ ਨਨਵਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 586} 

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਛੱਡ ਏ) ਸਯ ਤਫਾਨੀ ਏਾਯ (ਏਯਨ ਵਾਤਰਆਾਂ ਦਾ) ਿੀਊਣਾ ਤ ਵੱਣਾ ਤਪਟਏਾਯ-

ਿ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਅੰਤਭਰਤ ਛੱਡ ਏ (ਭਾਇਆ-ਯੂ) ਜ਼ਤਸਯ (ਇਏੱਠਾ ਏਯਨ) ਤਵਿ ਰੱ ਸ ਸਨ, 

ਜ਼ਤਸਯ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਐੱਟੀ-ਏਭਾਈ ਸ ਤ ਜ਼ਤਸਯ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਿੀ ਸ, ਜ਼ਤਸਯ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਸ, 

ਜ਼ਤਸਯ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਸ਼ਾਏ ਸ ਤ ਜ਼ਤਸਯ ਦੀਆਾਂ ਸੀ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਭੂੰਸ ਤਵਿ ਤਯਾਸੀਆਾਂ ਾ ਯਸ ਸਨ; ਅਿਸ 

ਫੰਦ ਿਤ ਤਵਿ ਤਨਯਾ ਦੁੱਐ ਸੀ ਬਦ ਸਨ ਤ ਭਇਆਾਂ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਾ ਨਯਏ ਤਵਿ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਭੂੰਸੋਂ ਭਰ  

ਸਣ ਏਯਏ ਭਨ ਦ ਤਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦ, ਏਾਭ, ਕ੍ਰਧ ਆਤਦਏ ਤਵਿ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ (ਆਤਭਏ) ਭਤ ਸ ਿਾਾਂਦੀ ਸ; ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਅਦਫ ਛੱਡ ਦਣ ਏਯ ਏ, ਭਨ ਦ ਸਠ ਨਾਰ ਏੀਤਾ 

ਸਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਏੰਭ ਤਯ ਨਸੀਂ ਿੜਹਦਾ; (ਇ ਵਾਤ) ਭਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਿਭ-ੁਯੀ ਤਵਿ ਫੱਧ ਭਾਯ 

ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਏਾਯ ਨਸੀਂ ੁਣਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)।  

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਤਏ ਦ ਵੱ ਦੀ ੱਰ ਨਸੀਂ) ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ-ਅਨੁਾਯ) ਤਰਤਐਆ ਰਐ ਿੀਵ 

ਏਭਾਉਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਤਏਯਤ ਏਭਾਈ ਿਾਾਂਦ ਸਨ) (ਇ ਤਯਹਾਾਂ) 

ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਫੰਤਦਆਾਂ ਦੀ ੁਯਤਤ ਨਾਭ ਤਵਿ ਿੁੜੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ਸਨਵਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਦਰੜਾਇਆ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ੂਜਹੁ 
ਨਦਨਸੁ ਯਾਨਤ ਨਜਨਨ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਦੀਸੁ ਜਾਇਆ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ਦਿਹੁ ਇਕ ਨਨਭਿ ਨਨਭਿ 
ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਕਾ ਹਨਯ ੰਥੁ ਫਤਾਇਆ ॥ ਨਤਸੁ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਸਬ ਗੀ ਵਹੁ ਨਜਨਨ ਭਹ ਅੰਧਯੁ 



ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਸ ਸਤਗੁਯੁ ਕਹਹੁ ਸਨਬ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਬਗਨਤ ਬੰਡਾਯ ਰਹਾਇਆ ॥ ੩॥ 
{ੰਨਾ 586} 

ਦਅਯਥ:- ਤਦਰੜਾਇਆ—ੱਏਾ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ। ਿਦੀੁ—ਿਤ ਦਾ ਭਾਰਏ {ਿਤ+ਈ}। ਤਨਭਐ—

ਅੱਐ ਝਭਏਣ ਤਿਤਨਾ ਭਾ। ਤਨਭਐ ਤਨਭਐ—(ਬਾਵ,) ਸਯ ਵਰ । ੰਥੁ—ਯਤਾ। ੀ—ਯੀਂ। ਬੰਡਾਯ—

ਖ਼ਜ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਤਿ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ) ੱਏਾ ਏਯਾਇਆ ਸ, ਉ ਾਧ-

ੁਯ ੂਦੀ ਵਾ ਏਯ, ਤਿ ੁਯੂ ਨ  ਿਤ ਦ ਭਾਰਏ ਤ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਭ (ਿੀਵਾਾਂ ਤੋਂ) ਿਾਇਆ ਸ, ਉ ਦੀ ਤਦਨ 

ਯਾਤ ੂਿਾ ਏਯ। (ਸ ਬਾਈ!) ਤਿ ੁਯ ੂਨ  ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਤਭਰਣ) ਦਾ ਯਾਸ ਦੱਤਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਸਯ ਵਰ  

ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ; ਤਿ ਤਤੁਯੂ ਨ  (ਿੀਵਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿੋਂ ਭਾਇਆ ਦ) ਭਸ ਦਾ ਸਨਯਾ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਸ, ਾਯ ਉ 

ਦੀ ਿਯਨੀਂ ਰੱ। (ਸ ਬਾਈ!) ਤਿ ੁਯ ੂਨ  ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬਾ ਤਦੱਤ ਸਨ, ਆਐ—ਉਸ ੁਯ ੂਧੰਨ 

ਸ, ਉਸ ੁਯ ੂਧੰਨ ਸ।3।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਨਯ ਨਭਨਰ ਬੁਿ ਗਈ ਬਿੀ ਬੁਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੁਨਿ ਰਗ ਘਨਯ ਘਨਯ ਨਪਯ 
ਅਗ ਦੂਣੀ ਨਭਰ ਸਜਾਇ ॥ ਅੰਦਨਯ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇ ਸਹਜ ਹੀ ਰ ਿਾਇ ॥ ਭਨਹਨਿ ਨਜਸ ਤ 
ਭੰਗਣਾ ਰਣਾ ਦੁਿੁ ਭਨਾਇ ॥ ਇਸੁ ਬਿ ਥਾਵਹੁ ਨਗਯਹ ਬਰਾ ਨਜਥਹੁ ਕ ਵ ਯਸਾਇ ॥ ਸਫਨਦ ਯਤ 
ਨਤਨਾ ਸਝੀ ਈ ਦੂਜ ਬਯਨਭ ਬੁਰਾਇ ॥ ਇ ਨਕਯਨਤ ਕਭਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵਨਹ ਸ ਬਰ ਨਜਨ ਕੀ ਨਤ ਾਵਨਹ ਥਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 587} 

ਦਅਯਥ:- ਬਐੀ—ਬਐ ਧਾਯਨ ਏੀਤਤਆਾਂ। ਅ—ਯਰਏ ਤਵਿ। ਸਿ—ਅਡਰਤਾ, ੰਤਐ। ਦੁਐ ੁ

ਭਨਾਇ—ਦੁੱਐ ਦਾ ਏਯ ਏ। ਥਾਵਸ—ੁਨਾਰੋਂ । ਵਯਾਇ—ਏੰਭ ਵਾਯਦਾ ਸ। ਾਵਤਸ—ਤੰੂ ਾਉਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂ ਨੰੂ ਤਭਤਰਆਾਂ ਸੀ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਦੀ) ਬੱੁਐ ਦੂਯ ਸ ਏਦੀ ਸ, ਬਐਾਾਂ ਨਾਰ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਨਸੀਂ ਿਾਾਂਦੀ; 

(ਬਐੀ ਾਧ ੂਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦ) ਦੁੱਐ ਤਵਿ ਏਰਦਾ ਸ, ਯ ਯ ਬਟਏਦਾ ਤਪਯਦਾ ਸ, ਤ ਯਰਏ ਤਵਿ ਇ ਨਾਰੋਂ  

ਬੀ ਵਧੀਏ ਜ਼ਾ ਬੁਤਦਾ ਸ।  

ਬਐੀ ਾਧ ੂਦ ਭਨ ਤਵਿ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਿ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉਸ ਿ ਏੁਝ ਉ ਨੰੂ ਤਏ ਾੋਂ 

ਤਭਰ , ਰ  ਏ ਐਾ ਰ (ਬਾਵ, ਤਤਰਤ ਸ ਿਾ); ਯ ਭਨ ਦ ਸਠ ਦ ਆਯ (ਤਬੱਤਐਆ) ਭੰਤਆਾਂ (ਦਸੀਂ ਤਧਯੀਂ) 

ਏਰਸ਼ ਦਾ ਏਯ ਏ ਸੀ ਤਬੱਤਐਆ ਰਈਦੀ ਸ। ਇ ਬਐ ਨਾਰੋਂ  ਤਰਸਥ ਿੰਾ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਇਥੋਂ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ 

ਆ ੂਯੀ ਏਯ ਏਦਾ ਸ।  

ਿ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਯੱਤ ਿਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉੱਿੀ ੂਝ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ; ਯ, ਿ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ 

ਤਵਿ ਪ ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਬਟਏਦ ਸਨ। (ਇ ਫਾਯ ਤਏ ਏਈ ਿੰ ਯਾਸ ਤਆ ਸ ਤ ਏਈ ਭੰਦ ਾ) ਏੁਝ 

ਆਤਐਆ ਨਸੀਂ ਿਾ ਏਦਾ, (ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੀ) ਏਾਯ ਏਭਾਉਣੀ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਿ ਿੀਵ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਆਯ ਰੱਦ ਸਨ, ਉਸੀ ਿੰ ਸਨ, ਤਏਉਂਤਏ, ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਥਾਾਂਇ ਾਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਰਾਿ ਯੱਐਦਾ ਸੈਂ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਨਯ ਸਨਵ ਸਦਾ ਸੁਿੁ ਜਨਭ ਭਯਣ ਦੁਿੁ ਜਾਇ ॥ ਨਚੰਤਾ ਭੂਨਰ ਨ ਹਵਈ ਅਨਚੰਤੁ 
ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ ਅੰਤਨਯ ਤੀਯਥੁ ਨਗਆ ਨੁ ਹ ਸਨਤਗੁਨਯ ਦੀਆ ਫੁਝਾਇ ॥ ਭਰੁ ਗਈ ਭਨੁ 



ਨਨਯਭਰੁ ਹਆ ਅੰਨਭਰਤ ਸਨਯ ਤੀਯਨਥ ਨਾਇ ॥ ਸਜਣ ਨਭਰ ਸਜਣਾ ਸਚ ਸਫਨਦ ਸੁਬਾਇ ॥ ਘਯ 
ਹੀ ਯਚਾ ਾਇਆ ਜਤੀ ਜਨਤ ਨਭਰਾਇ ॥ ਾਿੰਨਡ ਜਭਕਾਰੁ ਨ ਛਡਈ ਰ ਜਾਸੀ ਨਤ ਗਵਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਯਤ ਸ ਉਫਯ ਸਚ ਨਸਉ ਨਰਵ ਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 587} 

ਦਅਯਥ:- ਿਨਭ ਭਯਣ ਦੁਐੁ—ਿੰਭਣ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਭਯਨ ਤਏ ਦਾ ਦੁੱਐ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਐ, ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਿ 

ਾਯੀ ਉਭਯ ਤਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉੱਤ ਤੁਤਯਆਾਂ ਦਾ ੁਐ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ; ਉੱਏਾ 

ਸੀ ਤਿੰਤਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦੀ (ਤਏਉਂਤਏ) ਤਿੰਤਾ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਰਬੂ ਭਨ ਤਵਿ ਆ ਵੱਦਾ ਸ। ਭਨੱੁਐ ਦ ਅਦੰਯ ਸੀ 

ਤਆਨ (-ਯੂ) ਤੀਯਥ ਸ, (ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ) ਤਤੁਯੂ ਨ  (ਇ ਤੀਯਥ ਦੀ) ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ-

ਅੰਤਭਰਤ ਦ ਯਵਯ ਤਵਿ, ਅੰਤਭਰਤ ਦ ਤੀਯਥ ਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਦਾ ਭਨ ਤਵਤਰ  ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਭਨ ਦੀ 

ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦੀ ਸ। ਤਤੁਯੂ ਦ ੱਿ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ੁਤ ਸੀ ਤੰੀ ਤੰੀਆਾਂ 

ਨੰੂ ਤਭਰਦ ਸਨ, (ਤੰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਰਬੂ ਤਵਿ ਤਫਯਤੀ ਿੜ ਏ, ਤਸਯਦ-ਯੂ ਯ ਤਵਿ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਰਬੂ-

ਤਭਯਨ ਯੂ) ਆਸਯ ਤਭਰ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ, ਐੰਡ ਏੀਤਤਆਾਂ ਭਤ ਦਾ ਸਭ ਨਸੀਂ ਛੱਡਦਾ, (ਐੰਡ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਤਭਟਾ ਏ ਭਤ ਇ ਨੰੂ ਰ  ਤੁਯਦੀ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਿ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਤਵਿ ਯੰ ਸ ਸਨ ਉਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ (ਦ ਿਯਨਾਾਂ) ਤਵਿ ੁਯਤਤ ਿੜ ਏ 

(ਇ ਸਭ ਤੋਂ) ਫਿ ਿਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਤਤੁ ਜਾਇ ਫਹਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ ਨਜਥ ਹਨਯ ਕਾ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਫਰਈ ॥ ਸਹਜ ਹੀ ਹਨਯ 
ਨਾਭੁ ਰਹੁ ਹਨਯ ਤਤੁ ਨ ਿਈ ॥ ਨਨਤ ਜਨਅਹੁ ਹਨਯ ਹਨਯ ਨਦਨਸੁ ਯਾਨਤ ਹਨਯ ਦਯਗਹ ਢਈ 
॥ ਸ ਾ ੂਯਾ ਸਤਗੁਯੂ ਨਜਸੁ  ਧੁਨਯ ਭਸਤਨਕ ਨਰਰਾਨਟ ਨਰਿਈ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕੰਉ ਸਨਬ 
ਨਭਸਕਾਯੁ ਕਯਹੁ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਕੀ ਹਨਯ ਗਾਰ ਗਰਈ ॥੪॥ {ੰਨਾ 587} 

ਦਅਯਥ:- ਤਫਰਈ—ਤਯੜਏੀਦਾ ਸ, ਤਵਿਾਯੀਦਾ ਸ। ਸਿ—ਅਡਰਤਾ ਤਵਿ, ਤਟਏ ਸ ਭਨ ਨਾਰ। 

ਤਤੁ—ਅਰੀ ਿੀਜ਼। ਤਰਰਾਤਟ—ਭੱਥ ਉੱਤ। ਰਈ—ਆਐਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਤੰ ਤਵਿ ਿਾ ਏ ਫਠ , ਤਿਥ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਤਵਿਾਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, (ਉਥ ਿਾ ਏ) ਭਨ 

ਤਟਏਾ ਏ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਿ, ਤਾਾਂ ਿ ਨਾਭ-ਤੱਤ ਐੁੱ ਨਾਸ ਿਾ। (ਤ ੰ ਤਵਿ) ਦਾ ਤਦਨ ਯਾਤ ਸਯੀ ਦਾ 

ਨਾਭ ਿ, ਇਸ ਨਾਭ-ਯੂ ਢਆ ਰ  ਏ ਸੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਿ ਅੱੜੀਦਾ ਸ।  

(ਯ, ਤੰ ਤਵਿ ਬੀ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੂਯਾ ੁਯੂ ਰੱਬਦਾ ਸ, ਤਿ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ (ਬਰ  ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ 

ਦਾ ਰਐ) ਤਰਤਐਆ ਸਇਆ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਾਯ ਉ ੁਯ ੂਨੰੂ ਤਯ ਤਨਵਾ ਿ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ।4।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਜਣ ਨਭਰ ਸਜਣਾ ਨਜਨ ਸਤਗੁਯ ਨਾਨਰ ਨਆਯੁ ॥ ਨਭਨਰ ਰੀਤਭ ਨਤਨੀ 
ਨਧਆਇਆ ਸਚ ਰਨਭ ਨਆਯੁ ॥ ਭਨ  ਹੀ ਤ ਭਨੁ ਭਾਨਨਆ ਗੁਯ ਕ ਸਫਨਦ ਅਾਨਯ ॥ ਨਹ 
ਸਜਣ ਨਭਰ ਨ ਨਵਛੁੜਨਹ ਨਜ ਆਨ ਭਰ ਕਯਤਾਨਯ ॥ ਇਕਨਾ ਦਯਸਨ ਕੀ ਯਤੀਨਤ ਨ ਆਈਆ 
ਸਫਨਦ ਨ ਕਯਨਹ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਨਵਛੁਨੜਆ ਕਾ ਨਕਆ ਨਵਛੁੜ ਨਜਨਾ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨਆਯੁ ॥ ਭਨਭੁਿ 
ਸਤੀ ਦਸਤੀ ਥੜਨੜਆ ਨਦਨ ਚਾਨਯ ॥ ਇਸੁ ਯੀਤੀ ਤੁਟਦੀ ਨਵਰਭੁ ਨ ਹਵਈ ਇਤੁ ਦਸਤੀ 



ਚਰਨਨ ਨਵਕਾਯ ॥ ਨਜਨਾ ਅੰਦਨਯ ਸਚ ਕਾ ਬਉ ਨਾਹੀ ਨਾਨਭ ਨ ਕਯਨਹ ਨਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਤਨ 
ਨਸਉ ਨਕਆ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਨਜ ਆਨ ਬੁਰਾ ਕਯਤਾਨਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 587} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਤਾਤਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਦੂਿ ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਦ ਤਆਯ ਤਵਿ। ਤਵਰਭੁ—ਦਯ, 

ਤਢੱਰ। ਿਰਤਨ—ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ (ਤੰੀਆਾਂ) ਦਾ ੁਯ ੂਨਾਰ ਰਭ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਤੰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਭਰਦ ਸਨ; ਤੰੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਤਭਰ ਏ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਰੀਤਭ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਸਨ ਤਏਉਂਤਏ ੱਿ ਤਆਯ ਤਵਿ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਤਫਯਤੀ ਿੁੜੀ 

ਯਤਸੰਦੀ ਸ; ਤਤੁਯੂ ਦ ਅਾਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਸੀ ਰਬੂ ਤਵਿ 

ਤੀਿ ਿਾਾਂਦਾ ਸ; ਅਿਸ ਤੰੀ ਭਨੱੁਐ (ਇਏ ਵਾਯੀ) ਤਭਰ  ਸ ਤਪਯ ਤਵਛੁੜਦ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਤਏਉਂਤਏ ਏਯਤਾਯ 

ਨ  ਆ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਭਰਾ ਤਦੱਤਾ ਸ।  

ਇਏਨਾਾਂ (ਤਵਛੁੜ ਸਇਆਾਂ) ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਮਏੀਨ ਸੀ ਨਸੀਂ ਫੱਝਦਾ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ 

ਏਦ ਤਵਿਾਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ। ਯ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤਤ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ ਿੁੜੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, 

ਉਸਨਾਾਂ (ਰਬੂ ਤੋਂ) ਤਵਛੁੜ ਸਇਆਾਂ ਦਾ ਸਯ ਤਵਛੜਾ ਬੀ ਏੀਸ ਸਣਾ ਸਇਆ? (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਤਵਿ ਪ ਯਤਸਣ 

ਏਯਏ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਛੜਾ ਭਤਸੂ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ)।  

ਿ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤਛ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਉ ਨਾਰ ਤਭੱਤਰਤਾ ਥੜ ਸੀ ਦ ਿਾਯ ਤਦਨ ਰਈ ਸੀ ਯਤਸ ਏਦੀ ਸ, 

ਇ ਤਭੱਤਰਤਾ ਦ ਟੁੱਟਤਦਆਾਂ ਤਿਯ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ, (ਉਂਞ ਬੀ) ਇ ਤਭੱਤਰਤਾ ਤਵਿੋਂ ਫੁਯਾਈਆਾਂ ਸੀ ਤਨਏਰਦੀਆਾਂ 

ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ, ਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਏਦ 

ਤਆਯ ਨਸੀਂ ਾਉਂਦ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾਉਣੀ ਸੀ ਨਸੀਂ ਿਾਸੀਦੀ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਇਨਕ ਸਦਾ ਇਕਤ ਯੰਨਗ ਯਹਨਹ ਨਤਨ ਕ ਹਉ ਸਦ ਫਨਰਹਾ ਯ ਜਾਉ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ 
ਅਯੀ ਨਤਨ ਕਉ ਨਨਨਵ ਨਨਨਵ ਰਾਗਉ ਾਇ ॥ ਨਤਨ ਨਭਨਰਆ ਭਨੁ ਸੰਤਿੀ ਨਤਰਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ 
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਯਤ ਸੁਿੀ ਸਦਾ ਸਚ ਨਸਉ ਨਰਵ ਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 587} 

ਦਅਯਥ:- ਇਤਏ—ਏਈ ਭਨੱੁਐ। ਇਏਤ ਯੰਤ—ਇਏ ਯੰ ਤਵਿ ਸੀ। ਅਯੀ—ਭੈਂ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਤਦਆਾਂ। 

ਾਇ—ਯੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ (ਵਡ-ਬਾੀ) ਭਨੱੁਐ ਇਏ (ਰਬੂ ਦ) ਯੰ ਤਵਿ ਸੀ (ਭਤ) ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਏੁਯਫਾਨ 

ਸਾਾਂ; (ਭਯਾ ਤਿੱਤ ਏਯਦਾ ਸ) ਆਣਾ ਤਨ ਭਨ ਧਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਬਟ ਏਯ ਤਦਆਾਂ ਤ ਤਨਉਂ ਤਨਉਂ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਯੀਂ ਰੱਾਾਂ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਭਤਰਆਾਂ ਭਨ ਨੰੂ ਠੰਢ ੈਂਦੀ ਸ, ਾਯੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਤ ਬੱੁਐ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਬੱਿ ਸ ਭਨੱੁਐ ੱਿ ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਿੱਤ ਿੜ ਏ ਦਾ ੁਐਾਰ  ਯਤਸੰਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ ਹਉ ਵਾਨਯਆ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਕੀ ਹਨਯ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ 
ਸਦ ਫਨਰਹਾਯਣ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਸਵਾ ਫਣਤ ਫਣਾਈ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ਨਆਯਾ ਭਯ ਨਾਨਰ ਹ ਨਜਥ 
ਨਕਥ ਭਨ ਰ ਛਡਾਈ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ ਸਾਫਾਨਸ ਹ ਨਜ ਨਨ ਹਨਯ ਸਝੀ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯ 
ਨਵਟਹੁ ਵਾਨਯਆ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ਭਯ ਭਨ ਕੀ ਆਸ ੁਯਾਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- ਫਣਤ—ਯੀਤ, ਭਯਮਾਦਾ। ਤਿਥ ਤਏਥ—ਸਯ ਥਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉ ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਤਿ ਨ  ਰਬੂ ਦੀ ੱਰ ੁਣਾਈ ਸ, ਤ ਤਿ ਨ  ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਯੀਤ 



ਿਰਾਈ ਸ। ਉਸ ਤਆਯਾ ਤਤਯੂੁ ਭਯ ਅੰ ੰ ਸ, ਬ ਥਾਈਂ ਭਨੰੂ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਛਡਾ ਰੈਂਦਾ ਸ; ਸ਼ਾਫਾਸ਼ 

ਉ ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਤਿ ਨ  ਭਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੂਝ ਾਈ ਸ।  

ਤਿ ੁਯ ੂਨ  ਭਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਦੱਤਾ ਸ ਤ ਭਯ ਭਨ ਦੀ ਆ ੂਯੀ ਏੀਤੀ ਸ ਭੈਂ ਨਾਨਏ ਉ ਤੋਂ ਦਏ 

ਸਾਾਂ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਤਰਸਨਾ ਦਾਧੀ ਜਨਰ ਭੁਈ ਜ ਨਰ ਜਨਰ ਕਯ ੁਕਾਯ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਸੀਤਰ ਜ ਨਭਰ 
ਨਪਨਯ ਜਰ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਨਨਯਬਉ ਕ ਨਹੀ ਨਜਚਯੁ ਸਫਨਦ ਨ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਧੀ—ਾੜੀ ਸਈ। ੀਤਰੁ—ਠੰਡ ਾਉਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਦੁਨੀਆ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਾੜੀ ਸਈ ਦੁੱਐੀ ਸ ਯਸੀ ਸ, ੜ ੜ ਏ ਤਵਰਏ ਯਸੀ ਸ; ਿ ਇਸ ਠੰਡ ਾਣ 

ਵਾਰ  ੁਯ ੂਨੰੂ ਤਭਰ , ਤਾਾਂ ਤਪਯ ਦੂਿੀ ਵਾਯੀ ਨਾਸ ੜ; (ਤਏਉਂਤਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ਿਦ ਤਏ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦੀ ਤਵਿਾਯ ਨਾਸ ਏਯ ਤਦ ਤਏ (ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ, ਤ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਦਾ ਬੀ ਡਯ 

ਨਸੀਂ ਭੁੱਏਦਾ (ਇਸ ਡਯ ਤ ਤਸਭ ਸੀ ਭੁੜ ਭੁੜ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦ ਅਧੀਨ ਏਯਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਬਿੀ ਅਗਨਨ ਨ ਫੁਝਈ ਨਚੰਤਾ ਹ ਭਨ ਭਾਨਹ ॥ ਵਯਭੀ ਭਾਯੀ ਸਾੁ ਨਾ ਭਯ ਨਤਉ ਨਨਗੁਯ 
ਕਯਭ ਕਭਾਨਹ ॥ ਸਨਤਗੁਯੁ ਦਾਤਾ ਸਵੀ ਸਫਦੁ ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਰੁ ਸਾਂਨਤ ਹਇ 
ਨਤਰਸਨਾ ਅਗਨਨ ਫੁਝਾਇ  ॥ ਸੁਿਾ ਨਸਨਯ ਸਦਾ ਸੁਿੁ ਹਇ ਜਾ ਨਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ 
ਉਦਾਸੀ ਸ ਕਯ ਨਜ ਸਨਚ ਯਹ ਨਰਵ ਰਾਇ ॥ ਨਚੰਤਾ ਭੂਨਰ ਨ ਹਵਈ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਯਜਾ ਆਘਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਨਫਨਾ ਨਹ ਛੂਟੀ ਹਉਭ ਚਨਹ ਚਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ, ਅਣੱਤ, ੁਆਯਥ। ਆਾਇ ਯਿਾ—ਿੰੀ ਤਯਹਾਾਂ ਯੱਤਿਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। 

ਿਤਸ—ੜਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਬਐ ਧਾਤਯਆਾਂ (ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੱ ਨਸੀਂ ਫੱੁਝਦੀ, ਭਨ ਤਵਿ ਤਿੰਤਾ ਤਟਏੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ; ਤਿਵੇਂ ੱ ਦੀ ਯੁੱਡ 

ਫੰਦ ਏੀਤਤਆਾਂ ੱ ਨਸੀਂ ਭਯਦਾ, ਤਤਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਏਯਭ ਏਯਦ ਸਨ ਿ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ (ੁਯ ੂ

ਦੀ ਸ਼ਯਨ  ਏ ਆਾ-ਬਾਵ ਤਭਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਫੱੁਝਦੀ ਨਸੀਂ)। ਿ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤਤ) ਦਣ 

ਵਾਰ  ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਸਈ ਏਾਯ ਏਯੀ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ ਤਵਿ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਭਨ ਤਨ ਠੰਢਾ ਠਾਯ ਸ 

ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਫੁਝ ਿਾਾਂਦੀ ਸ ਤ ਭਨ ਤਵਿ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸ ਿਾਾਂਦੀ ਸ; (ੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਤਵਿ) ਿਦੋਂ 

ਭਨੱੁਐ ਅਸੰਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ੁਐ ਤਭਰਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆ ਸਇਆ ਉਸ ਭਨੱੁਐ 

ਸੀ (ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਵਰੋਂ) ਤਤਆ ਏਯਦਾ ਸ ਿ ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ ੁਯਤਤ ਿੜੀ ਯੱਐਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤਿੰਤਾ ਉੱਏਾ ਸੀ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਉਸ ਿੰੀ ਤਯਹਾਾਂ ਯੱਤਿਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਤੋਂ) ਫਿ ਨਸੀਂ ਏੀਦਾ, (ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਿੀਵ 

ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਿ  ੜਦ ਸਨ।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਨੀ ਹਨਯ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਆ ਨਤਨੀ ਾਇਅੜ ਸਯਫ ਸੁਿਾ  ॥ ਸਬੁ ਜਨਭੁ ਨਤਨਾ 
ਕਾ ਸਪਰੁ ਹ ਨਜਨ ਹਨਯ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਨਨ ਰਾਗੀ ਬੁਿਾ ॥ ਨਜਨੀ ਗੁਯ ਕ ਫਚਨਨ ਆਯਾਨਧਆ ਨਤਨ 



ਨਵਸਨਯ ਗ ਸਨਬ ਦੁਿਾ ॥ ਤ ਸੰਤ ਬਰ ਗੁਯਨਸਿ ਹ ਨਜਨ ਨਾਹੀ ਨਚੰਤ ਯਾਈ ਚੁਿਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ 
ਨਤਨਾ ਕਾ ਗੁਯੂ ਹ ਨਜਸੁ ਅੰਨਭਰਤ ਪਰ ਹਨਯ ਰਾਗ ਭੁਿਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਤਿੰਤ—ਆ। ਿੁਐਾ—ਯਤਾ ਬੀ।  

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ੁਐ ਤਭਰ  ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਾਯਾ 

ਭਨੱੁਐਾ ਿੀਵਨ ਪਰ ਸਇਆ ਸ ਤਿਨਹਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਬੱੁਐ ਰੱੀ ਸਈ ਸ (ਬਾਵ, ‘ਨਾਭ’ ਤਿਨਹਾਾਂ 

ਦੀ ਤਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ)। ਤਿਨਹਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ ਾਯ ਦੁਐ ਦੂਯ ਸ  ਸਨ।  

ਉਸ ੁਯਤੱਐ ਿੰ ੰਤ ਸਨ ਤਿਨਹਾਾਂ ਨ  (ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਸਯ ਤਏ ਦੀ ਯਤਾ ਬੀ ਆ ਨਸੀਂ ਯੱਐੀ; ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ੁਯ ੂ

ਬੀ ਧੰਨ ਸ, ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ, ਤਿ ਦ ਭੂੰਸ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਯੂ) ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਪਰ ਰੱ ਸ 

ਸਨ (ਬਾਵ, ਤਿ ਦ ਭੂੰਸੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਦ ਫਿਨ ਤਨਏਰਦ ਸਨ)।6।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਕਨਰ ਭਨਹ ਜਭੁ ਜੰਦਾਯੁ ਹ ਹੁਕਭ ਕਾਯ ਕਭਾਇ ॥ ਗੁਨਯ ਯਾਿ ਸ ਉਫਯ ਭਨਭੁਿਾ 
ਦਇ ਸਜਾਇ ॥ ਜਭਕਾਰ ਵਨਸ ਜਗੁ ਫਾਂਨਧਆ ਨਤਸ ਦਾ ਪਯੂ ਨ ਕਇ ॥ ਨਜਨਨ ਜਭੁ ਕੀਤਾ ਸ 
ਸਵੀ ਗੁਯਭੁਨਿ ਦੁਿੁ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਜਭੁ ਸਵਾ ਕਯ ਨਜਨ ਭਨਨ  ਸਚਾ ਹਇ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- ਏਤਰ—ਦੁਤਫਧਾ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਵਛੜ ਵਾਰੀ ਸਾਰਤ {“ਇਏ ੜੀ ਨ ਤਭਰਤ ਤ 

ਏਤਰਿੁ ੁਸਤਾ”}। ਿੰਦਾਯ—ੁਵਾਯ, ਅਵੜਾ (ਪਾ:)। ਪਯ—ੂਯਾਐਾ।  

ਅਯਥ:- ਦੁਤਫਧਾ ਵਾਰੀ ਸਾਰਤ ਤਵਿ (ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਯ ਉਤ) ਭਤ ਦਾ ਤਸਭ ਤਟਤਏਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ; (ਯ ਉਸ 

ਿਭ ਬੀ) ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਿ ਸੀ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  (‘ਏਤਰ’ ਤੋਂ) ਫਿਾ ਤਰਆ ਉਸ (ਿਭ ਦ 

ਤਸਭ ਤੋਂ) ਫਿ ਿਾਾਂਦ ਸਨ, ਭਨ ਦ ਤਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਤਦਆਾਂ ਨੰੂ (ਤਸਭ ਦੀ) ਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਿਤ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਵਛੁਤੜਆ ਿੀਵ) ਿਭਏਾਰ ਦ ਵੱ ਤਵਿ ਫੱਧਾ ਤਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਏਈ ਯਾਐਾ ਨਸੀਂ 

ਫਣਦਾ; ਿ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏਯੀ ਤਿ ਨ  ਿਭ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ (ਤਾਾਂ ਤਪਯ ਿਭ ਦਾ) 

ਦੁਐ ਨਸੀਂ ੋਂਸਦਾ, (ੋਂ) ਸ ਨਾਨਏ! ਤਿਨਹਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ੱਿਾ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਿਭ ਬੀ 

ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਾ ਕਾਇਆ ਯਨਗ ਬਯੀ ਨਫਨੁ ਸਫਦ ਦੁਿੁ ਹਉਭ ਯਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਨਤਗੁਯੁ ਨਭਰ ਤਾ 
ਨਨਯਭਰ ਹਵ ਹਨਯ ਨਾਭ ਭੰਨਨ ਵਸਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਆ ਸੁਿਦਾਤਾ ਦੁਿੁ ਨਵਸਨਯਆ 
ਸਹਨਜ ਸੁਬਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਇਆ—ਯੀਯ। ਯਤ—ਯ ਨਾਰ। ਭੰਤਨ—ਭਨ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਯੀਯ (ਸਉਭ ਦ) ਯ ਨਾਰ ਬਤਯਆ ਸਇਆ ਸ, ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਉਭ ਯ-ਯੂ ਦੁੱਐ 

ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ; ਿ ੁਯ ੂ ਤਭਰ  ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਤਵਤਰ  ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ੁਯ ੂ ਤਭਤਰਆਾਂ ਭਨੱੁਐ) 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਤਵਿ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਤਿਨਹਾਾਂ ਨ  ੁਐਦਾਈ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਦਾ ਸਉਭ-ਦੁੱਐ ਤਸਿ ੁਬਾਇ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਨਜਨਨ ਜਗਜੀਵਨੁ ਉਦਨਸਆ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ ਹਉ ਸਦਾ ਘੁਭਾਇਆ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ 
ਹਉ ਿੰਨੀ ਨਜਨਨ ਭਧੁਸੂਦਨੁ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਨਤਸੁ ਗੁਯ ਕਉ ਹਉ ਵਾਯਣ ਨਜਨਨ ਹਉਭ 
ਨਫਿੁ ਸਬੁ ਯਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਨਤਸੁ ਸਨਤਗੁਯ ਕਉ ਵਡ ੁੰਨੁ ਹ ਨਜਨਨ ਅਵਗਣ ਕਨਟ ਗੁਣੀ 
ਸਭਝਾਇਆ ॥ ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ਨਤਨ ਕਉ ਬਨਟਆ ਨਜਨ ਕ ਭੁਨਿ ਭਸਤਨਕ ਬਾਗੁ ਨਰਨਿ ਾਇਆ 
॥੭॥ {ੰਨਾ 588} 

ਦਅਯਥ:- {ਤਦਸ਼—ਸੱਥ ਨਾਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏਯ ਏ ਤਵਐਾਉਣਾ। ਉ—ਨੜ। ਉਤਦਸ਼—ਨੜ ਤਵਐਾਉਣਾ। } 

ਤਿਤਨ ਉਦਤਆ—ਤਿ ੁਯ ੂਨ  ਯੱਫ ਨੜ ਤਵਐਾ ਤਦੱਤਾ ਸ। ੁਣੀ—ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਉ ੁਯ ੂਤੋਂ ਦਾ ਏੁਯਫਾਨ ਸਾਾਂ ਤਿ ਨ  ਿਤ-ਦਾ-ਸਾਯਾ-ਰਬੂ ਨੜ ਤਵਐਾ ਤਦੱਤਾ ਸ, ਤਿ ਨ  

ਅਸੰਏਾਯ-ਦੈਂਤ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਾਇਆ ਸ (ਬਾਵ, ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਦੀ ਤੱਤਐਆ ਤਦੱਤੀ ਸ), 

ਤਿ ਨ  ਸਉਭ ਯੂ ਜ਼ਤਸਯ ਤ ਸਯ ਾਯਾ (ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਯ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਸ।  

ਤਿ ੁਯ ੂਨ  (ਿੀਵ ਦ) ਾ ਏੱਟ ਏ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਦੀ ਝੀ ਾਈ ਸ, ਉ ਦਾ (ਿੀਵਾਾਂ ਉੱਤ) ਇਸ 

ਫਸੁਤ ਬਾਯਾ ਉਏਾਯ ਸ। ਾ ੁਯ ੂਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਭਤਰਆ ਸ ਤਿਨਹਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ ਭੂੰਸ ਉੱਤ (ਤਛਰ  ਏੀਤ ਿੰ 

ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਬਾ ਤਰਤਐਆ ਤਆ ਸ।7।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਬਗਨਤ ਕਯਨਹ ਭਯਜੀਵੜ ਗੁਯਭੁਨਿ ਬਗਨਤ ਸਦਾ ਹਇ ॥ ਨਾ ਕਉ ਧੁਨਯ ਬਗਨਤ 
ਿਜਾਨਾ ਫਿਨਸਆ ਭਨਟ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ ਗੁਣ ਨਨਧਾਨੁ ਭਨਨ ਾਇਆ ਕ ਸਚਾ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਭਨਰ ਯਹ ਨਪਨਯ ਨਵਛੜਾ ਕਦ ਨ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਾਇਆ—ਰੱਬ ਤਆ।  

ਅਯਥ:- (ੰਾਯ ਵਰੋਂ) ਭਯ ਏ (ਯੱਫ ਵੱਰ) ਿੀਊਣ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ (ਸੀ ੱਿੀ) ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਅਰ ਬਤੀ 

ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ ਸੀ ਸ ਏਦੀ ਸ ਿ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਦੇਂਦ ਸਨ;  ਫੰਤਦਆਾਂ ਨੰੂ ਧੁਯੋਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਬਤੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦੀ ਦਾਤਤ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸਈ ਸ, ਏਈ ਉ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਤਭਟਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ; ਉਸਨਾਾਂ 

ਨ  ਉ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਿ ਰੱਬ ਤਰਆ ਸ ਿ ਇਏ ਆ ਸੀ ਆ ਸ ਤ ਦਾ-ਤਥਯ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਿ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਏਯ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਰਬੂ ਤਵਿ ਿੁੜ 

ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ਤ ਤਪਯ ਏਦ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਰਬੂ-ਿਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਤਵਛੜਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਨਕਆ ਹੁ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਸਫਦ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਈ ਨਫਿੁ 
ਬੂਰਾ ਗਾਵਾਯੁ ॥ ਅਨਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਫਹੁ ਕਯਭ ਕਭਾਵ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨਆਯੁ ॥ ਅਣਹਦਾ ਆੁ 
ਗਣਾਇਦ ਜਭੁ ਭਾਨਯ ਕਯ ਨਤਨ ਿੁਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਕਸ ਨ ਆਿੀ ਜਾ ਆ ਫਿਸਣਹਾਯੁ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 589} 

ਅਯਥ:- ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਨ  ੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਸਈ ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ, ਉਸ ਸਯ ਏੀਸ ਤਵਿਾਯ ਏਯਦਾ ਸ? (ਬਾਵ, ਉ 

ਦੀ ਸਯ ਤਏ ਤਵਿਾਯ ਦਾ ੁਣ ਨਸੀਂ), ਉਸ ਭੂਯਐ ਜ਼ਤਸਯ (ਨੰੂ ਵਐ ਏ) ਬੱੁਰਾ ਸਇਆ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਏਦਯ 

ਨਸੀਂ ਿਾਣਦਾ, ਉਸ ਅੰਨਹਾ ਅਤਆਨੀ (ਸਯ) ਫਸੁਤ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਸ (ਏਯਭ—ਧਾਯਤਭਏ ਯਭਾਾਂ) ਯ ਉ ਦੀ 

ੁਯਤਤ ਭਾਇਆ ਦ ਤਆਯ ਤਵਿ (ਸੀ ਰੱੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ)।  

ਿ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਏਈ ੁਣ ਨਾਸ ਸੁੰਤਦਆਾਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਵੱਡਾ) ਿਤਾਉਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਭ ਭਾਯ 



ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਏਯਦਾ ਸ; ਯ ਸ ਨਾਨਏ! ਤਏ ਨੰੂ ਏੀਸ ਆਐਣਾ ਸ? ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ 

(ਬਾਵ, ਇ ਭਨ-ਭੁਐਤਾ ਵਰੋਂ  ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਫਿਾਉਣ ਦ ਭਯੱਥ ਸ, ਸਯ ਏਈ ਿੀਵ ਸਤਾ ਨਸੀਂ ਏਯ 

ਏਦਾ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਨਬ ਜੀਅ ਤੁਭਾਯ ॥ ਨਜਸੁ ਤੂ ਬਾਵ ਨਤਸੁ ਤੂ ਭਨਰ ਰਨਹ 
ਨਕਆ ਜੰਤ ਨਵਚਾਯ ॥ ਤੂ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਹ ਸਚੁ ਨਸਯਜਣਹਾਯ ॥ ਨਜਸੁ ਤੂ ਭਰਨਹ 
ਨਆਨਯਆ ਸ ਤੁਧੁ ਨਭਰ ਗੁਯਭੁਨਿ ਵੀਚਾਯ ॥ ਹਉ ਫਨਰਹਾਯੀ ਸਨਤਗੁਯ ਆਣ ਨਜਨਨ ਭਯਾ ਹਨਯ 
ਅਰਿੁ ਰਿਾਯ ॥੮॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਤਏਛੁ—(ਿੀਵਾਾਂ ਦ ਤਦਰ ਦੀ) ਸਯਏ ੱਰ। ਬਾਵ—ਿਾਸੇਂ। ਏਯਣ—ਿਤ। ਏਾਯਣ—ਭੂਰ, 

ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਅਰਐੁ—ਅਤਦਰਸ਼ਟ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਤਯਿਣਸਾਯ! ਤੰੂ ਬ ਏੁਝ ਿਾਣਦਾ ਸੈਂ ਤ ਾਯ ਿੀਵ ਤਯ ਸਨ। ਿੀਆਾਂ ਤਵਿਾਤਯਆਾਂ ਦ ਏੀਸ ਵੱ ਸ? 

ਿ ਤਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਆਣ  ਿਯਨਾਾਂ ਤਵਿ) ਤਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਏਯਤਾਯ! 

ਤੰੂ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸੈਂ, ਸ ਤਆਯ! ਤਿ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਤਭਰਾਉਂਦਾ ਸੈਂ ਉਸ ੁਯ ੂਦ (ਸ਼ਫਦ) ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਤਯ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਤਵਿਾਯ ਏਯ ਏ ਤਨੰੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਭੈਂ ਤਆਯ ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਤਿ ਨ  ਭਨੰੂ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਝੀ ਾ ਤਦੱਤੀ ਸ।8।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਯਤਨਾ ਾਯਿੁ ਜ ਹਵ ਸੁ ਯਤਨਾ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਯਤਨਾ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਈ 
ਅਨਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਯੁ ॥ ਯਤਨੁ ਗੁਯੂ ਕਾ ਸਫਦੁ ਹ ਫੂਝ ਫੂਝਣਹਾਯੁ ॥ ਭੂਯਿ ਆੁ ਗਣਾਇਦ 
ਭਨਯ ਜੰਭਨਹ ਹਇ ਿੁਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਯਤਨਾ ਸ ਰਹ ਨਜਸੁ ਗੁਯਭੁਨਿ ਰਗ ਨਆਯੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਨਾਭੁ ਉਚਯ ਹਨਯ ਨਾਭ ਨਨਤ ਨਫਉਹਾਯੁ ॥ ਨਿਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਹਨਯ ਯਿਾ ਉਯ ਧਾਨਯ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯਐ—ੁਏਦਯ ਿਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਾਯ—ਏਦਯ। ਫੂਝਣਸਾਯੁ—ੂਝ ਵਾਰਾ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ 

ਨੰੂ। ਸਇ ਐੁਆਯ—ੁਖ਼ੁਆਯ ਸ ਸ ਏ। ਰਸ—ਰੱਬਦਾ ਸ, ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ। ਯਐਾ—ਭੈਂ ਯੱਐਾਾਂ। ਉਯਧਾਤਯ—

ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਤਟਏਾ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਿ ਭਨੱੁਐ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਿਾਣਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਿ ਤਵਿਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ ਅੰਨਹਾ ਤ 

ਅਤਆਨੀ ਫੰਦਾ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਏਈ ੂਝ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਭਝਦਾ ਸ ਤਏ (ਅਰ) ਯਤਨ 

ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਯ, ਭੂਯਐ ਫੰਦ (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਝਣ ਦ ਥਾਾਂ) ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਿਤਾਉਂਦ ਸਨ 

ਤ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਸ ਏ ਭਯਦ ਿੰਭਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਯੂ) ਯਤਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰ ਏਯਦਾ ਸ ਤਿ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ੁਯ-ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ) ਰਨ ਰੱਦੀ ਸ; ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਿਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਿਣਾ ਸੀ ਉ ਦਾ ਤਨੱਤ ਦਾ ਤਵਸਾਯ 

ਫਣ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਿ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਬੀ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਯ ਯੱਐਾਾਂ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਨ ਰਗ ਨਆਯੁ ॥ ਭਤ ਤੁਭ ਜਾਣਹੁ ਇ 
ਜੀਵਦ ਇ ਆਨ ਭਾਯ ਕਯਤਾਨਯ ॥ ਹਉਭ ਵਡਾ ਯਗੁ ਹ ਬਾਇ ਦੂਜ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਭਨਭੁਨਿ ਜੀਵਨਦਆ ਭੁ ਹਨਯ ਨਵਸਨਯਆ ਦੁਿੁ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਤਵਿ। ਇ—ਉਸ ਫੰਦ। ਏਯਤਾਤਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਏਭਾਇ—ਏਭਾ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ ਫੰਤਦਆਾਂ ਨ  ੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਰਨ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਨਸੀਂ ਫਣੀ, 

ਇਸ ਨਾ ਭਝ ਤਏ ਉਸ ਫੰਦ ਿੀਊਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਸੀ (ਆਤਭਏ ਭਤ) ਭਾਯ ਤਦੱਤਾ ਸ; 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ ਏਯਭ ਏਯ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਉਭ ਦਾ ਯ (ਿੰਫਤੜਆ ਸਇਆ) ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਦ 

ਤਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਿੀਊਂਦ ਸੀ ਭ ਿਾਣ। ਿ ਭਨੱੁਐ ਯੱਫ ਨੰੂ ਬੁਰਾਉਂਦਾ ਸ; ਉਸ ਦੁਐ ਾਉਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਸੁ ਅੰਤਯੁ ਨਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਨਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਨਬ ਨਭਸਕਾਯੀ ॥ ਨਜਸੁ ਅੰਦਨਯ ਨਾਭੁ 
ਨਨਧਾਨੁ ਹ ਨਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਫਨਰਹਾਯੀ ॥ ਨਜਸੁ ਅੰਦਨਯ ਫੁਨਧ ਨਫਫਕੁ ਹ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਭੁਯਾਯੀ ॥ 
ਸ ਸਨਤਗੁਯੁ ਸਬਨਾ ਕਾ ਨਭਤੁ ਹ ਸਬ ਨਤਸਨਹ ਨਆਯੀ ॥ ਸਬੁ ਆਤਭ ਯਾਭੁ ਸਾਨਯਆ ਗੁਯ ਫੁਨਧ 
ਫੀਚਾਯੀ ॥੯॥ {ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ। ਤਫਫਏੁ—ਯਐ। ਭੁਯਾਯੀ—ਯਭਾਤਭਾ। ੁਯ ਫੁਤਧ—ੁਯ ੂਦੀ ਅਏਰ ਨ। 

ਫੀਿਾਯੀ—ਤਵਿਾਤਯਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਤਿ ਦਾ ਅੰਦਯਰਾ ਤਸਯਦਾ ਤਵੱਤਰ  ਸ, ਉ ਨੰੂ ਾਯ ਿੀਵ ਨਭਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ; ਤਿਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ 

ਨਾਭ (ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ ਉ ਤੋਂ ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ। ਤਿ ਦ ਅੰਦਯ (ਬਰੀ) ਭਤਤ ਸ, (ਿੰ ਭੰਦ ਦੀ) ਛਾਣ ਸ ਤ 

ਸਯੀ ਭੁਯਾਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ, ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਦਾ ਤਭੱਤਰ  ਸ ਤ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਉ ਨੰੂ ਤਆਯੀ ਰੱਦੀ ਸ 

(ਤਏਉਂਤਏ) ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭਝ ਨ  ਤਾਾਂ ਇਸ ਭਤਝਆ ਸ ਤਏ ਬ ਥਾਈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆਣਾ ਆ 

ਾਤਯਆ ਸਇਆ ਸ।9।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਯ ਸਵ ਜੀਅ ਕ ਫੰਧਨਾ ਨਵਨਚ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਨਹ ॥ ਨਫਨੁ 
ਸਨਤਗੁਯ ਸਵ ਿਉਯ ਨ ਾਵਹੀ ਭਨਯ ਜੰਭਨਹ ਆਵਨਹ ਜਾਨਹ ॥ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਯ ਸਵ ਨਪਕਾ ਫਰਣਾ 
ਨਾਭੁ ਨ ਵਸ ਭਨ ਭਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਯ ਸਵ ਜਭ ੁਨਯ ਫਧ ਭਾਯੀਅਨਨ ਭੁਨਹ ਕਾਰ ਉਨਿ 
ਜਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 589} 

ਦਅਯਥ:- ਠਉਯ—ਤਟਏਾਣਾ, ਇਤਥਤੀ, ਬਟਏਣ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। ਭੁਤਸ ਏਾਰ—ਏਾਰ  ਭੂੰਸ ਨਾਰ, ਭੁਏਾਰਐ 

ਐੱਟ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਤੋਂ ਐੁੰਝ ਏ ਅਸੰਏਾਯ ਦ ਆਯ ਏਯਭ ਏਯਦ ਸਨ, ਯ ਉਸ ਏਯਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦ 

ਆਤਭਾ ਰਈ ਫੰਧਨ ਸ ਿਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਨਾ ਏਯਨ ਏਯ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਏਤ ਥਾ ਨਸੀਂ 

ਤਭਰਦੀ, ਉਸ ਭਯਦ ਸਨ (ਪਯ) ਿੰਭਦ ਸਨ, (ੰਾਯ ਤਵਿ) ਆਉਂਦ ਸਨ, (ਪਯ) ਿਾਾਂਦ ਸਨ; ਤਤੁਯੂ ਦੀ 

ਦੱੀ ਵਾ ਤੋਂ ਵਾਾਂਿ ਯਤਸ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਫਰ ਬੀ ਤਪੱਏ ਸੁੰਦ ਸਨ ਤ ‘ਨਾਭ’ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਵੱਦਾ ਨਸੀਂ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਾਰ -ਭੂੰਸ (ੰਾਯ ਤੋਂ) ਤੁਯ ਿਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਿਭੁਯੀ ਤਵਿ ਫੱਧ ਸ ਭਾਯ 

ਐਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇ ਰਏ ਤਵਿ ਭੁਏਾਰਐ ਐੱਟਦ ਸਨ ਤ ਅਾਾਂਸ ਬੀ ਦੁਐੀ ਸੁੰਦ ਸਨ)।1।  



ਭਹਰਾ ੧ ॥ ਜਾਰਉ ਸੀ ਯੀਨਤ ਨਜਤੁ ਭ ਨਆਯਾ ਵੀਸਯ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਬਰੀ ਯੀਨਤ ਨਜਤੁ 
ਸਾਨਹਫ ਸਤੀ ਨਤ ਯਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 590} 

ਦਅਯਥ:- ਿਾਰਉ—ਭੈਂ ਾੜ ਤਦਆਾਂ। ਭ—ਭਨੰੂ। ਤਿਤੁ—ਤਿ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਇਸ ਤਿਸੀ ਯੀਤ ਨੰੂ ਾੜ ਤਦਆਾਂ ਤਿ ਏਯਏ ਤਆਯਾ ਰਬੂ ਭਨੰੂ ਤਵਯ ਿਾ, ਸ ਨਾਨਏ! ਰਭ ਉਸ 

ਸੀ ਿੰਾ ਸ ਤਿ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਐਭ ਨਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਫਣੀ ਯਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਨਯ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਵੀ ਹਨਯ ਇਕੁ ਨਧਆਈ ॥ ਹਨਯ ਇਕ ਦਾਤਾ ਭੰਗੀ ਭਨ 
ਨਚੰਨਦਆ ਾਈ ॥ ਜ ਦੂਜ ਾ ਸਹੁ ਭੰਗੀ ਤਾ ਰਾਜ ਭਯਾਈ ॥ ਨਜਨਨ ਸਨਵਆ ਨਤਨਨ ਪਰੁ 
ਾਇਆ ਨਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਬ ਬੁਿ ਗਵਾਈ ॥ {ੰਨਾ 590} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁਐ—ਤਤਰਸ਼ਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਇਏ ਦਾਤਾਯ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਵਾ ਏਯਨੀ ਿਾਸੀਦੀ ਸ, ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ ਤਭਯਨਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ; 

ਇਏ ਸਯੀ ਦਾਤਾਯ ਏਰੋਂ  ਸੀ ਦਾਨ ਭੰਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਿ ਾੋਂ ਭਨ-ਭੰੀ ਭੁਯਾਦ ਤਭਰ ਿਾ; ਿ ਤਏ ਸਯ 

ਏਰੋਂ  ਭੰੀ ਤਾਾਂ ਸ਼ਯਭ ਨਾਰ ਭਯ ਿਾਈ (ਬਾਵ, ਤਏ ਸਯ ਾੋਂ ਭੰਣ ਨਾਰੋਂ  ਸ਼ਯਭ ਨਾਰ ਭਯ ਿਾਣਾ ਿੰਾ 

ਸ)। ਤਿ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਸਯੀ ਨੰੂ ਤਵਆ ਸ ਉ ਨ  ਪਰ ਾ ਤਰਆ ਸ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਾਯੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦੂਯ ਸ 

ਈ ਸ।  

ਨਾਨਕੁ ਨਤਨ ਨਵਟਹੁ ਵਾਨਯਆ ਨਜਨ ਅਨਨਦਨੁ ਨਹਯਦ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਧਆਈ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- ਨਾਨਏ ਦਏ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤੋਂ, ਿ ਸਯ ਵਰ  ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦ ਸਨ।10।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੰਉ ਆਨ ਤੁਿਾ ਭਯਾ ਨਆਯਾ ਆ ਰਇਅਨੁ ਜਨ ਰਾਇ ॥ 
ਾਨਤਸਾਹੀ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਨਦਤੀਅਨੁ ਨਸਨਯ ਛਤੁ ਸਚਾ ਹਨਯ ਫਣਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸੁਿੀ ਨਨਯਭਰ 
ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਕਾਯ ਕਭਾਇ ॥ 

 ਅਯਥ:- ਰਇਅਨੁ—ਰਾ ਰ ਸਨ ਉ ਨ। ਤਦਤੀਅਨੁ—ਤਦੱਤੀ ਸ ਉ ਨ। {ਵਐ “ੁਯਫਾਣੀ 

ਤਵਆਏਯਣ”}।  

ਅਯਥ:- ਤਆਯਾ ਰਬੂ ਆਣ  ਬਤਾਾਂ ਤ ਆ ਰੰਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਉ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਰ ਿੜ 

ਤਰਆ ਸ, ਬਤਾਾਂ ਦ ਤਯ ਤ ੱਿਾ ਛੱਤਰ  ਝੁਰਾ ਏ ਉ ਨ  ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਾਤਸ਼ਾਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ; ਤਤੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ 

ਏਾਯ ਏਭਾ ਏ ਉਸ ਦਾ ੁਐੀ ਤ ਤਵਤਰ  ਯਤਸੰਦ ਸਨ।  

ਯਾਜ ਇ ਨ ਆਿੀਅਨਹ ਨਬਨੜ ਭਯਨਹ ਨਪਨਯ ਜੂਨੀ ਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਨਕੀ ਵਢੀ
ਨਪਯਨਹ ਸਬਾ ਭੂਨਰ ਨ ਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- ਯਾਿ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਆਐੀਦਾ ਿ ਆ ਤਵਿ ਰੜ ਭਯਦ ਸਨ ਤ ਤਪਯ ਿੂਨਾਾਂ ਤਵਿ  ਿਾਾਂਦ ਸਨ, 

(ਤਏਉਂਤਏ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣ  ਯਾਿ ਬੀ ਨਏ-ਵੱਢ ਤਪਯਦ ਸਨ ਤ ਏਦ ਬਾ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸੁਨਣ ਨਸਨਿ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇ ਨਜਚਯੁ ਗੁਯਭੁਨਿ ਸਫਨਦ ਨ ਰਾਗ ॥ ਸਨਤਗੁਨਯ ਸਨਵ 
ਨਾਭੁ ਭਨਨ ਵਸ ਨਵਚਹੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਬਾਗ ॥ {ੰਨਾ 590} 



ਅਯਥ:- ਿਦ ਤਾਈਂ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਨਸੀਂ ਿੁੜਦਾ ਤਦ ਤਾਈਂ 

ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤੱਤਐਆ ਤਨਯੀ ੁਣ ਏ ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਏੀਤਤਆਾਂ ਸੀ ਨਾਭ ਭਨ 

ਤਵਿ ਵੱਦਾ ਸ ਤ ਅੰਦਯੋਂ ਬਯਭ ਤ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜਹਾ ਸਨਤਗੁਯ ਨ ਜਾਣ ਤਹ ਹਵ ਤਾ ਸਨਚ ਨਾਨਭ ਨਰਵ ਰਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਨਭਰ ਵਨਡਆਈ 
ਹਨਯ ਦਨਯ ਸਹਨਨ ਆਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- ਿਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ਤਿਸ ਤਿਸਾ ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸ, ਤਤਸ ਤਿਸਾ ਆ ਫਣ ਿਾ (ਬਾਵ, ਿਦੋਂ 

ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਵਾਰ  ੁਣ ਧਾਯਨ ਏਯ) ਤਦੋਂ ਉ ਦੀ ਤਫਰਤੀ ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ ਿੁੜਦੀ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ 

ਤਿਸ ਿੀਊਤੜਆਾਂ ਨੰੂ) ਨਾਭ ਦ ਏਾਯਨ ਥ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤ ਅੱ ਸਯੀ ਦੀ ਤਨਾਸ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਿ ਉਸ 

ਬਾ ਾਉਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਯਨਸਿਾਂ ਭਨਨ ਹਨਯ ਰੀਨਤ ਹ ਗੁਯੁ ੂਜਣ ਆਵਨਹ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਵਣੰਜਨਹ ਯੰਗ ਨਸਉ 
ਰਾਹਾ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਰ ਜਾਵਨਹ ॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- ੁਯਤੱਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਸਯੀ ਦਾ ਤਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ (ਉ ਤਆਯ ਦਾ ਦਏਾ ਉਸ) ਆਣ  ਤਤੁਯੂ 

ਦੀ ਵਾ ਏਯਨ ਆਉਂਦ ਸਨ; (ਤਤੁਯੂ ਦ ਏਰ ਆ ਏ) ਤਆਯ ਨਾਰ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਤ 

ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦਾ ਰਾਬ ਐੱਟ ਏ ਰ  ਿਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਗੁਯਨਸਿਾ ਕ ਭੁਿ ਉਜਰ ਹਨਯ ਦਯਗਹ ਬਾਵਨਹ ॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- (ਇਸ ਤਿਸ) ੁਯਤੱਐਾਾਂ ਦ ਭੂੰਸ ਉਿਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ ਤ ਸਯੀ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਿ ਉਸ ਤਆਯ ਰੱਦ ਸਨ।  

ਗੁਯੁ ਸਨਤਗੁਯੁ ਫਹਰੁ ਹਨਯ ਨਾਭ ਕਾ ਵਡਬਾਗੀ ਨਸਿ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਯਾਵਨਹ ॥ ਨਤਨਾ ਗੁਯਨਸਿਾ ਕੰਉ 
ਹਉ ਵਾਨਯਆ ਜ ਫਹਨਦਆ ਉਿਨਦਆ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਧਆਵਨਹ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 590} 

ਦਅਯਥ:- ਫਸਰੁ—ਦਾਤਣਆਾਂ ਦਾ ਢਯ, ਿ ਰ ਾਸ ਏ ਤੂੜੀ ਬਸ ਆਤਦਏ ਤੋਂ ਵੱਐ ਏੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਬੰਡਾਯ। ਾਾਂਝ—ਬਾਈਵਾਰੀ, ਤਬਆਰੀ।  

ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਤਤੁਯੂ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦਾ (ਭਾਨ) ਫਸਰ ਸ, ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਤੱਐ ਆ ਏ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਤਬਆਰੀ 

ਾਉਂਦ ਸਨ; ਦਏ ਸਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਤੱਐਾਾਂ ਤੋਂ, ਿ ਫਸਤਦਆਾਂ ਉਠਤਦਆਾਂ (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ 

ਤਭਯਦ ਸਨ।11।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਨਧਾਨੁ ਹ ਗੁਯਭੁਨਿ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਭਨਭੁਿ ਘਨਯ ਹਦੀ ਵਥੁ ਨ 
ਜਾਣਨੀ ਅੰਧ ਬਉਨਕ ਭੁ ਨਫਰਰਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 590} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ (ਸੀ ਅਰ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, ਿ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ; ਅੰਨਹ  ਭਨਭੁਐ 

(ਤਸਯਦ-ਯੂ) ਯ ਤਵਿ ਸੁੰਦੀ (ਇ) ਵਤ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਛਾਣਦ, ਤ (ਫਾਸਯ ਭਾਇਆ ਦ ਤਛ) ਤਵਰਏਦ ਤ 

ਬਉਂਏਦ ਭਯ ਿਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਨਯਭਰੀ ਜ ਸਨਚ ਨਾਨਭ ਸਨਚ ਰਾਗੀ ॥ ਨਨਯਭਰ ਜਨਤ ਨਨਯੰਜਨੁ  
ਾਇਆ ਗੁਯਭੁਨਿ ਬਰਭੁ ਬਉ ਬਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਸਦਾ ਸੁਿੁ ਾਵਨਹ ਅਨਨਦਨੁ ਹਨਯ ਫਯਾਗੀ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 590} 



ਦਅਯਥ:- ਏੰਿਨ—ਨਾ। ਨਾਤਭ—ਸਯੀ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਤਨਯੰਿਨੁ—ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਰਬੂ। ਫਯਾੀ—

ਵਯਾ-ਵਾਨ ਸ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਿ ਯੀਯ ੱਿ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੱਿ ਰਬੂ ਤਵਿ ਿੁਤੜਆ ਸਇਆ ਸ, ਉਸ ਨ  ਵਯਾ ੁੱਧ ਸ; ਉ ਨੰੂ 

ਤਨਯਭਰ ਿਤਤ (ਯੂ) ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਰਬੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਉ ਦਾ ਬਯਭ ਤ 

ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਯਾੀ ਸ ਏ ਦਾ ੁਐ 

ਾਉਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਗੁਯਨਸਿ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹ ਨਜਨੀ ਗੁਯ ਉਦਸੁ ਸੁਨਣਆ ਹਨਯ ਕੰਨੀ ॥ ਗੁਨਯ ਸਨਤਗੁਨਯ 
ਨਾਭੁ ਨਦਰੜਾਇਆ ਨਤਨਨ ਹੰਉਭ ਦੁਨਫਧਾ ਬੰਨੀ ॥ {ੰਨਾ 590} 

ਦਅਯਥ:- ਏੰਨੀ ੁਤਣਆ—ਸ ੁਨਾਰ ੁਤਣਆ ਸ। ਤਤਤਨ—ਉ ਨ। ਬੰਨੀ—ਨਾ ਏੀਤੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਧੰਨ ਸਨ ਉਸ ੁਯਤੱਐ ਤਿਨਹਾਾਂ ਨ  ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਸ ੁਨਾਰ ੁਤਣਆ ਸ; ਤਤੁਯੂ ਨ  (ਤਿ ਦ 

ਬੀ ਤਸਯਦ ਤਵਿ) ਨਾਭ ਤਦਰੜਹ  ਏੀਤਾ ਸ ਉ ਨ  ਸਉਭ ਤ ਦੁਤਫਧਾ (ਤਸਯਦ ਤਵਿੋਂ) ਬੰਨ ੁੱਟੀ ਸ।  

ਨਫਨੁ ਹਨਯ ਨਾਵ ਕ ਨਭਤੁ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਨਯ ਨਡਿਾ ਹਨਯ ਜੰਨੀ ॥ ਨਜਨਾ ਗੁਯਨਸਿਾ ਕਉ ਹਨਯ ਸੰਤੁਸਟੁ 
ਹ ਨਤਨੀ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਗਰ ਭੰਨੀ ॥ {ੰਨਾ 591} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਤਰਆਾਂ (ੁਯ-ਤੱਐਾਾਂ) ਨ  ਇਸ ੱਰ ਤਵਿਾਯ ਏ ਵਐ ਰਈ ਸ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ (ੱਿਾ) ਤਭਤਰ  ਨਸੀਂ ਸ; ਤਿਨਹਾਾਂ ੁਯਤੱਐਾਾਂ ਤ ਰਬੂ ਰੰਨ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਦੀ 

ਤੱਤਐਆ ਤ ਤੁਯਦ ਸਨ।  

ਜ ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਦ ਨਤਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਨਣ ਵੰਨੀ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਵੰਨੀ—ਯੰਣ।  

ਅਯਥ:- ਿ ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਿਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਰਭ ਦੀ) ਿੁਣੀ ਯੰਣ ਿੜਹਦੀ 

ਸ।12।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਿੁ ਕਾਇਯੁ ਕਯੂੁ ਹ ਨਫਨੁ ਨਾਵ ਨਕੁ ਨਾਨਹ ॥ ਅਨਨਦਨੁ ਧੰਧ ਨਵਆਨਆ 
ਸੁਨ ਬੀ ਸੁਿੁ ਨਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਹਵਨਹ ਤਾ ਉਫਯਨਹ ਨਾਨਹ ਤ ਫਧ ਦੁਿ ਸਹਾਨਹ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯੂ—ੁਬੜ ਭੂੰਸ ਵਾਰਾ, ਬੜ-ਭੱਥਾ ਬਤਯਸ਼ਟ ਭੂੰਸ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦ ਅਧੀਨ ਭਨੱੁਐ ਡਯਾਏਰ ਤ ਫ-ਸ਼ਏਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏਤ ਉ ਨੰੂ ਆਦਯ ਨਸੀਂ 

ਤਭਰਦਾ; ਸਯ ਵਰ  ਭਾਇਆ ਦ ਏਜ਼ੀ ਤਵਿ ਯੁੱਝਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤ ( ਏਯ ਏ) ਉ ਨੰੂ ੁਨ  ਤਵਿ ਬੀ ੁਐ 

ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਿ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਿਾਣ ਤਾਾਂ (ਿੰਿਾਰ ਤੋਂ) ਫਿ ਿਾਾਂਦ ਸਨ, ਨਸੀਂ 

ਤਾਾਂ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ) ਫੱਧ ਸ ਦੁੱਐ ਤਸੰਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਸਦਾ ਦਨਯ ਸਹਣ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਨਹ ॥ ਅੰਤਨਯ ਸਾਂਨਤ ਸਦਾ ਸੁਿੁ ਦਨਯ 
ਸਚ ਸਬਾ ਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਾਇਆ ਸਹਜ ਸਨਚ ਸਭਾਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 591} 

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਸ ਭਨੱੁਐ ਦਯਾਸ ਤਵਿ ਦਾ ਬਦ ਸਨ (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਦਾ 



ਸ਼ਫਦ ਏਭਾਉਂਦ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ੁਐ ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਇ ਏਯ ਏ) ੱਿੀ ਦਯਾਸ ਤਵਿ 

ਬਾ ਾਉਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਰਆ ਸਇਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, (ਇ 

ਏਯ ਏ) ਉਸ ੁਤ ਸੀ ੱਿ ਤਵਿ ਰੀਨ ਸ ਿਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਰਨਹਰਾਨਦ ਜਨ ਹਨਯ ਗਨਤ ਾਈ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਜਨਨਕ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਨਰਵ ਰਾਈ 
॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਫਨਸਸਨਟ ਹਨਯ ਉਦਸੁ ਸੁਣਾਈ ॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਤਐ—ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਤਸਰਾਦ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਿ ਏ ਉੱਿੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਰਾਤ 

ਏੀਤੀ; ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਿਨਏ ਨ  ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਫਯਤੀ ਿੜੀ; ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ 

ਵਤਸ਼ਸ਼ਟ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ੁਣਾਇਆ।  

ਨਫਨੁ ਗੁਯ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨ ਨਕਨ ਾਇਆ ਭਯ ਬਾਈ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਹਨਯ ਬਗਨਤ ਹਨਯ ਆਨ ਰਹਾਈ 
॥੧੩॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਰਸਾਈ—ਰਬਾਈ, ਤਦੱਤੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਬਾਈ! ਤਤੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਨ  ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ। ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨ  

ਆਣੀ ਬਤੀ ਆ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ।13।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਕੀ ਯਤੀਨਤ ਨ ਆਈਆ ਸਫਨਦ ਨ ਰਾਗ ਬਾਉ ॥ ਸ ਨ ਸੁਿੁ ਨ 
ਉਜ ਬਾਵ ਸਉ ਗੜਾ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਸਹਨਜ ਨਭਰ ਸਚ ਨਸਉ ਨਰਵ ਰਾਉ  
॥੧॥ {ੰਨਾ 591} 

ਅਯਥ:- ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਤ ਬਯਾ ਨਸੀਂ ਫਤਣਆ ਤ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਤਿ ਦਾ ਤਆਯ ਨਸੀਂ 

ਰੱਾ ਉ ਨੰੂ ਏਦ ੁਐ ਨਸੀਂ, ਬਾਵੇਂ (ੁਯ ੂਾ)  ਵਾਯੀ ਆਵ ਿਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਿ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ੱਿ 

ਤਵਿ ਤਰਵ ਿੜੀ ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਤਸਿ ਸੀ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥  ਭਨ ਸਾ ਸਨਤਗੁਯੁ ਿਨਜ ਰਹੁ ਨਜਤੁ ਸਨਵ ਜਨਭ ਭਯਣ ਦੁਿੁ ਜਾਇ ॥ ਸਹਸਾ ਭੂਨਰ 
ਨ ਹਵਈ ਹਉਭ ਸਫਨਦ ਜਰਾਇ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਾਨਰ ਨਵਚਹੁ ਨਨਕਰ ਸਚੁ ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ 
ਅੰਤਨਯ ਸਾਂਨਤ ਭਨਨ ਸੁਿੁ ਹਇ ਸਚ ਸੰਜਨਭ ਕਾਯ ਕਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਿਨਭ ਭਯਣ—ਿੰਭਣ ਤੋਂ ਭਯਨ ਤਏ ਦਾ। ਸਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ਭੂਤਰ—ਏਦ ਬੀ। ਾਤਰ—ਏੰਧ। 

ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਿ। ੰਿਤਭ—ਿੁਤਤ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! ਇਸ ਤਿਸਾ ਤਤੁਯੂ ਐਿ ਏ ਰੱਬ, ਤਿ ਦੀ ਵਾ ਏੀਤਤਆਾਂ ਤਯਾ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁਐ 

ਦੂਯ ਸ ਿਾ; ਏਦ ਉੱਏਾ ਸੀ ਤਿੰਤਾ ਨਾ ਸਵ ਤ (ਉ ਤਤੁਯੂ ਦ) ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਤਯੀ ਸਉਭ ੜ ਿਾ; ਤਯ 

ਅੰਦਯੋਂ ਏੂੜ ਦੀ ਏੰਧ ਦੂਯ ਸ ਿਾ ਤ ਭਨ ਤਵਿ ੱਿਾ ਸਯੀ ਆ ਵੱ, ਅਤ ਸ ਭਨ! (ਉ ਤਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਸ) 

ੰਿਭ ਤਵਿ ੱਿੀ ਏਾਯ ਏਯ ਏ ਤਯ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ੁਐ ਸ ਿਾ।  

ਨਾਨਕ ੂਯ ਕਯਨਭ ਸਨਤਗੁਯੁ ਨਭਰ ਹਨਯ ਜੀਉ ਨਕਯਾ ਕਯ ਯਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਤਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਯਿਾਇ—(ਆਣੀ) ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ।  



ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਿਦੋਂ ਸਯੀ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਿ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਦੋਂ (ਇਸ ਤਿਸਾ) ਤਤੁਯੂ ੂਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਨਾਰ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਸ ਕ ਘਨਯ ਦੀਫਾਨੁ ਹਨਯ ਹਵ ਨਤਸ ਕੀ ਭੁਿੀ ਨਵਨਚ ਜਗਤੁ ਸਬੁ ਆਇਆ ॥ ਨਤਸ 
ਕਉ ਤਰਕੀ ਨਕਸ ਦੀ ਨਾਹੀ ਹਨਯ ਦੀਫਾਨਨ ਸਨਬ ਆਨਣ ਯੀ ਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਦੀਫਾਨੁ—ਸਾਏਭ। ਤਰਏੀ—ਭੁਥਾਿੀ। ਦੀਫਾਤਨ—ਸਾਏਭ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ (ਬ ਦਾ) ਸਾਏਭ ਰਬੂ ਵੱਦਾ ਸਵ, ਾਯਾ ੰਾਯ ਉ ਦ ਵੱ ਤਵਿ ਆ 

ਿਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤਏ ਦੀ ਏਾਣ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ, (ੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਸਾਏਭ ਨ  ਾਤਯਆਾਂ ਨੰੂ ਤਰਆ ਏ ਉ ਦੀ 

ਿਯਨੀਂ ਾਇਆ (ਸੁੰਦਾ) ਸ।  

ਭਾਣਸਾ ਨਕਅਹੁ ਦੀਫਾਣਹੁ ਕਈ ਨਨਸ ਬਨਜ ਨਨਕਰ ਹਨਯ ਦੀਫਾਣਹੁ ਕਈ ਨਕਥ ਜਾਇਆ ॥ ਸ  
ਸਾ ਹਨਯ ਦੀਫਾਨੁ ਵਨਸਆ ਬਗਤਾ ਕ ਨਹਯਦ ਨਤਨਨ ਯਹਦ ਿੁਹਦ ਆਨਣ ਸਨਬ ਬਗਤਾ ਅਗ 
ਿਰਵਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 591} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਤਨ—ਉ ਸਯੀ ਨ। ਯਸਦ ਐੁਸਦ—ਫਾਏੀ ਫਿ ਸ ਿ ਅਿ ਤਏ ਬਤਾਾਂ ਦੀ ਯੀਂ ਰੱਣ ਤੋਂ 

ਝਏਦ ਨ। ਆਤਣ—ਤਰਆ ਏ। ਐਰਵਾਇਆ—ਐੜ ਏਯ ਤਦੱਤ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਏਿਤਸਯੀ ਤਵਿੋਂ ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੱ ਬੱਿ ਏ ਬੀ ਤਏਤ ਤਐਏ ਏਦਾ ਸ, ਯ ਯੱਫ ਦੀ ਸਏੂਭਤਤ ਤੋਂ 

ਬੱਿ ਏ ਏਈ ਤਏੱਥ ਿਾ ਏਦਾ ਸ? ਇਸ ਤਿਸਾ ਸਾਏਭ ਸਯੀ ਬਤਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਵੱਤਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਨ  

“ਯਤਸੰਦ ਐੁੰਸਦ” ਾਯ ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਰਆ ਏ ਬਤ ਿਨਾਾਂ ਦ ਅੱ ਐੜ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਸ (ਬਾਵ, ਿਯਨੀਂ ਤਰਆ 

ਾਇਆ ਸ)।  

ਹਨਯ ਨਾਵ ਕੀ ਵਨਡਆਈ ਕਯਨਭ  ਯਾਨਤ ਹਵ ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਵਯਰ ਨਕਨ ਨਧਆਇਆ ॥ ੧੪॥ 
{ੰਨਾ 591} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਖ਼ਾ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਤਡਆਈ (ਏਯਨ ਦਾ ੁਣ) ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ; ਤਤੁਯੂ 

ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਏਈ ਤਵਯਰਾ ਸੀ (ਨਾਭ) ਤਭਯਦਾ ਸ।14।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਯ ਸਵ ਜਗਤੁ ਭੁਆ ਨਫਯਥਾ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਅਨਤ ਦੁਿੁ 
ਰਗਾ ਭਨਯ ਜੰਭ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਨਵਸਟਾ ਅੰਦਨਯ ਵਾਸੁ ਹ ਨਪਨਯ ਨਪਨਯ ਜੂਨੀ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਫਨੁ 
ਨਾਵ ਜਭੁ ਭਾਯਸੀ ਅੰਨਤ ਗਇਆ ਛੁਤਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 591} 

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭਨੱੁਐਾ ਿਨਭ ਤਵਅਯਥ ਵਾ ਏ ੰਾਯ ਭੁਇਆ ਸਇਆ ਸ; 

ਭਾਇਆ ਦ ਤਆਯ ਤਵਿ ਬਾਯੀ ਏਰਸ਼ ਰੱਦਾ ਸ ਤ (ਇ ਤਵਿ ਸੀ) ਭਯਦਾ ਸ ਪਯ ਿੰਭਦਾ ਸ, ਆਉਂਦਾ ਸ 

ਪਯ ਿਾਾਂਦਾ ਸ; (ਿਦ ਤਾਈਂ ਿੀਊਂਦਾ ਸ, ਇ ਦਾ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦ) ੰਦ ਤਵਿ ਵਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, (ਭੁਇਆਾਂ) ਯਤ 

ਯਤ ਏ ਿੂਨਾਾਂ ਤਵਿ ੈਂਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਅਖ਼ੀਯਰ  ਵਰ  ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉ ਵਰ  

ਿਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸ) ਤਏ ਨਾਭ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਿਭ ਜ਼ਾ ਦਵਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਇਸੁ ਜਗ ਭਨਹ ੁਯਿੁ ਕੁ ਹ ਹਯ ਸਗਰੀ ਨਾਨਯ ਸਫਾਈ ॥ ਸਨਬ ਘਟ ਬਗਵ ਅਨਰਤੁ 
ਯਹ ਅਰਿੁ ਨ ਰਿਣਾ ਜਾਈ ॥ {ੰਨਾ 592} 



ਦਅਯਥ:- ੁਯਐੁ—ਤੀ, ਭਯਦ। ਰੀ—ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ। ਫਾਈ—ਾਯੀ। ਤਬ ਟ—ਾਯ ਯੀਯ। 

ਅਤਰਤੁ—ਵੱਐਯਾ, ਤਨਯਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਇ ੰਾਯ ਤਵਿ ਤੀ ਇੱਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ, ਸਯ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ (ਉ ਦੀਆਾਂ) ਇਤਰੀਆਾਂ ਸਨ; 

ਯਭਾਤਭਾ ਤੀ ਾਯ ਟਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਾਯ ਯੀਯਾਾਂ ਤਵਿ ਤਵਆਏ ਸ) ਤ ਤਨਯਰ ਬੀ ਸ, ਇ 

ਅਰੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ।  

ੂਯ ਗੁਨਯ ਵਿਾਨਰਆ ਸਫਦ ਸਝੀ ਾਈ ॥ ੁਯਿ ਸਵਨਹ ਸ ੁਯਿ ਹਵਨਹ ਨਜਨੀ ਹਉਭ ਸਫਨਦ 
ਜਰਾਈ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਯ—ੁਯ ੂਨ। ਫਦ—ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਤਸ—ਤਭਯਦ ਸਨ। ਤਿਨਹਹ ੀ—ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ 

ਨ। ਿਰਾਈ—ਾੜ ਤਦੱਤੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ) ੂਯ ਤਤੁਯੂ ਨ  (ਉ ਅਰੱਐ ਰਬੂ ਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਾ ਤਦੱਤਾ, ਉ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ਭਝ  ਈ; ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਅਸਏੰਾਯ ਦੂਯ ਏੀਤਾ ਸ, ਿ ਰਬੂ ੁਯਐ ਨੰੂ 

ਿਦ ਸਨ, ਉਸ ਬੀ ਉ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਸ ਿਾਾਂਦ ਸਨ! 

ਨਤਸ ਕਾ ਸਯੀਕੁ ਕ ਨਹੀ ਨਾ ਕ ਕੰਟਕੁ ਵਯਾਈ ॥ ਨਨਹਚਰ ਯਾਜੁ ਹ ਸਦਾ ਨਤਸੁ ਕਯਾ ਨਾ ਆਵ ਨਾ 
ਜਾਈ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਏੰਟਏੁ—ਏੰਡਾ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਰੱਐ ਸਯੀ ਦਾ ਏਈ ਸ਼ਯੀਏ ਨਸੀਂ, ਨਾ ਏਈ ਦੁਐੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ (ਏੰਟਏ-ਯੂ) ਉ ਦਾ ਵਯੀ ਸ; 

ਉ ਦਾ ਯਾਿ ਦਾ ਅਟੱਰ ਸ, ਨਾ ਉਸ ਿੰਭਦਾ ਸ ਨਾ ਭਯਦਾ ਸ।  

ਅਨਨਦਨੁ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਕਯ ਹਨਯ ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਨਿ ਨਵਗਨਸਆ ਹਨਯ ਸਚ ਕੀ 
ਵਨਡਆਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਤਵਤਆ—ਤਐੜ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ੱਿਾ) ਵਏ ਉ ੱਿ ਸਯੀ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ਸਯ ਵਰ  ਉ ਦਾ ਤਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ; 

ਨਾਨਏ (ਬੀ ਉ) ੱਿ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਵਐ ਏ ਰੰਨ ਸ ਤਯਸਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਨ ਕ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਵਨਸਆ ਸਦ ਨਹਯਦ ਹਨਯ ਨਾਭ ਨਤਨ ਕੰਉ ਯਿਣਹਾਯਾ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ 
ਨਤਾ ਹਨਯ ਨਾਭ ਭਾਤਾ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਸਿਾਈ ਨਭਤੁ ਹਭਾਯਾ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਸਭਾਯਾ—ਬਾਵ, ਬਤ ਿਨਾਾਂ ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਦਾ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ 

ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਮਏੀਨ ਫਣ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਾਡਾ ਭਾਾਂ ਤਉ ਸ ਤ ਨਾਭ ਸੀ ਾਡਾ 

ਐਾ ਤ ਤਭਤਰ  ਸ।  

ਹਨਯ ਨਾਵ ਨਾਨਰ ਗਰਾ ਹਨਯ ਨਾਵ ਨਾਨਰ ਭਸਰਨਤ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭਾਯੀ ਕਯਦਾ ਨਨਤ ਸਾਯਾ ॥ ਹਨਯ 
ਨਾਭੁ ਹਭਾਯੀ ਸੰਗਨਤ ਅਨਤ ਨਆਯੀ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਕੁਰੁ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਯਵਾਯਾ ॥ {ੰਨਾ 592} 



ਦਅਯਥ:- ਭਰਤਤ—ਾਰਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਸੀ ਾਡੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ, ਤ ਨਾਭ ਨਾਰ ਸੀ ਰਾਸ ਸ; ਨਾਭ ਸੀ ਦਾ ਾਡੀ ਾਯ ਰੈਂਦਾ 

ਸ; ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਾਡੀ ਤਆਯੀ ੰਤਤ ਸ, ਤ ਨਾਭ ਸੀ ਾਡੀ ਏੁਰ ਤ ਯਵਾਯ ਸ।  

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਉ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਨਯ ਗੁਨਯ ਦੀਆ ਹਨਯ ਹਰਨਤ ਰਨਤ ਸਦਾ ਕਯ ਨਨਸਤਾਯਾ ॥੧੫॥ 
{ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਯ—ੁਯ ੂਨ। ਸਰਤਤ—ਇ ਰਏ ਤਵਿ। ਰਤਤ—ਯਰਏ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ਦਾ ਨਾਨਏ ਨੰੂ ਬੀ ੁਯ ੂਨ  (ਉ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਦੱਤਾ ਸ ਿ ਇ ਰਏ ਤਵਿ ਤ ਯਰਏ ਤਵਿ ਾਯ-

ਉਤਾਯਾ ਏਯਦਾ ਸ।15।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਜਨ ਕੰਉ ਸਨਤਗੁਯੁ ਬਨਟਆ ਸ ਹਨਯ ਕੀਯਨਤ ਸਦਾ ਕਭਾਨਹ ॥ ਅਨਚੰਤੁ ਹਨਯ ਨਾਭੁ 
ਨਤਨ ਕ ਭਨਨ ਵਨਸਆ ਸਚ ਸਫਨਦ ਸਭਾਨਹ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਤਭਤਰਆ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਸਯੀ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦ ਸਨ; ਤਿੰਤਾ ਤੋਂ ਯਤਸਤ 

(ਏਯਨ ਵਾਰ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਵੱਦਾ ਸ ਤ ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਦ ੱਿ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਰੀਨ 

ਯਤਸੰਦ ਸਨ।  

ਕੁਰੁ ਉਧਾਯਨਹ ਆਣਾ ਭਿ ਦਵੀ ਆ ਾਨਹ ॥ ਾਯਫਰਹਭੁ ਨਤਨ ਕੰਉ ਸੰਤੁਸਟੁ ਬਇਆ ਜ 
ਗੁਯ ਚਯਨੀ ਜਨ ਾਨਹ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਭਐ—(ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ। ਦਵੀ—ਦਯਿਾ। ਾਤਸ—ੈਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਏੁਰ ਨੰੂ ਤਾਯ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ ਆ ਬੀ ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯਿਾ ਸਾਰ ਏਯ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਿ 

ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਿਯਨੀਂ ਰੱਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਰੰਨ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਨਯ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਕਨਯ ਨਕਯਾ ਹਨਯ ਰਾਜ ਯਿਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 592} 

ਅਯਥ:- ਦਾ ਨਾਨਏ (ਬੀ) ਉ ਸਯੀ ਦਾ ਦਾ ਸ, ਸਯੀ ਭਸਯ ਏਯ ਏ (ਆਣ  ਦਾ ਦੀ) ਰਾਿ ਯੱਐਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹੰਉਭ ਅੰਦਨਯ ਿੜਕੁ ਹ ਿੜਕ ਿੜਨਕ ਨਵਹਾਇ ॥ ਹੰਉਭ ਵਡਾ ਯਗੁ ਹ ਭਨਯ ਜੰਭ ਆਵ 
ਜਾਇ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਅਯਥ:- ਅਸੰਏਾਯ ਤਵਿ ਤਯਸਾਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਅਸ਼ਾਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ ਤ ਉ ਦੀ ਉਭਯ ਇ ਅਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਤਵਿ ਸੀ ੁਜ਼ਯ ਿਾਾਂਦੀ ਸ; ਅਸੰਏਾਯ (ਭਨੱੁਐ ਰਈ) ਇਏ ਤੜਾ ਯ ਸ (ਇ ਯ ਤਵਿ ਸੀ) ਭਨੱੁਐ ਭਯਦਾ ਸ, 

ਿੰਭਦਾ ਸ, ਆਉਂਦਾ ਸ ਪਯ ਿਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਿੰਭਣ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਵਿ ਤਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ)।  

ਨਜਨ ਕਉ ੂਯਨਫ ਨਰਨਿਆ ਨਤਨਾ ਸਤਗੁਯੁ ਨਭਨਰਆ ਰਬੁ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਉਫਯ 
ਹਉਭ ਸਫਨਦ ਜਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 592} 

ਅਯਥ:- ਤਿਨਹਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ੰਏਾਯ-ਯੂ ਰਐ) ਉੱਏਤਯਆ ਸਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਤਭਰਦਾ ਸ (ਤ ਤਤੁਯੂ ਦ ਤਭਤਰਆਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ (ਬੀ) ਆ ਤਭਰਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ 

ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਉਭ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ (‘ਸਉਭ ਯ’ ਤੋਂ) ਫਿ ਿਾਾਂਦ 



ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭਾਯਾ ਰਬੁ ਅਨਫਗਤੁ ਅਗਚਯੁ ਅਨਫਨਾਸੀ ੁਯਿੁ ਨਫਧਾਤਾ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ 
ਹਭ ਸਰਵਹ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭ ੂਜਹ ਹਨਯ ਨਾਭ ਹੀ ਭਨੁ ਯਾਤਾ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਅਤਫਤੁ—ਅਤਵਅਏਤ, ਅਤਦਰਸ਼ਟ। ਅਿਯ—ਅ--ਿਯ, ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਿ ਤੋਂ ਯ। 

ਤਫਧਾਤਾ—ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਿ ਸਯੀ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਸ, ਿ ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਿ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਨਾ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਤਵਆਏ ਸ ਤ 

ਤਯਿਣਸਾਯ ਸ, ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਾਡਾ (ਯਾਐਾ) ਸ; ਅੀਂ ਉ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਨੰੂ ੇਂਵਦ ਸਾਾਂ, ਨਾਭ ਨੰੂ ੂਿਦ ਸਾਾਂ, 

ਨਾਭ ਤਵਿ ਸੀ ਾਡਾ ਭਨ ਯੱਤਾ ਸਇਆ ਸ।  

ਹਨਯ ਨਾਭ ਜਵਡੁ ਕਈ ਅਵਯੁ ਨ ਸੂਝ ਹਨਯ ਨਾਭ ਅੰਨਤ ਛਡਾਤਾ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ਗੁਨਯ 
ਯਉਕਾਯੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਯੂ ਕਾ ਨਤਾ ਭਾਤਾ ॥ {ੰਨਾ 592} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਤ—ਅਖ਼ੀਯ ਵਰ । ੁਤਯ—ੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਿਡਾ ਭਨੰੂ ਏਈ ਸਯ ੁੱਝਦਾ ਨਸੀਂ, ਨਾਭ ਸੀ ਅਖ਼ੀਯ ਵਰ  ਛਡਾਉਂਦਾ ਸ। ਧੰਨ ਸ ਉ 

ਯਉਏਾਯੀ ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਭਾਾਂ ਤਉ, ਤਿ ੁਯ ੂਨ  ਾਨੰੂ ਨਾਭ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸ।  

ਹੰਉ ਸਨਤਗੁਯ ਅੁਣ ਕੰਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਯੀ ਨਜਤੁ ਨਭਨਰ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਭ ਜਾਤਾ ॥ ੧੬॥ {ੰਨਾ 
592} 

ਦਅਯਥ:- ਿਾਤਾ—ਛਾਤਣਆ, ਭਤਝਆ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਦਾ ਨਭਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਤਿ ਦ ਤਭਰਣ ਤ ਭਨੰੂ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਭਝ 

ਈ ਸ। 16।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਨਿ ਸਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਨ ਰਗ ਨਆਯੁ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ 
ਆਇ ਭਨਯ ਜਨਭ ਵਾਯ ਵਾਯ  ॥ ਭਨਭੁਨਿ ਅੰਧੁ ਨ ਚਤਈ ਨਕਤੁ ਆਇਆ ਸਸਾਨਯ ॥  {ੰਨਾ 
592} 

ਦਅਯਥ:- ਤਏਤੁ—ਏਾਸਦ ਰਈ। ਾਤਯ—ੰਾਯ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ਅੰਨਹ  ਭਨਭੁਐ ਨ  ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾ ਵਾ ਏੀਤੀ, ਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਉ ਦਾ 

ਤਆਯ ਸੀ ਰੱਾ, ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਯ ਬੀ ਨਾ ਆਇਆ, (ਤਾਸੀਏਂ) ੜੀ ਭੁੜੀ ਿੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਸ; ਿ ਅੰਨਹਾ 

ਭਨਭੁਐ ਸਯੀ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ ਤਾਾਂ ੰਾਯ ਤਵਿ ਆਉਣ ਦਾ ਏੀਸ ਰਾਬ (ਉ ਨ  ਐੱਤਟਆ)? 

ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕਉ ਨਦਨਯ ਕਯ ਸ ਗੁਯਭੁਨਿ ਰੰਘ ਾਨਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 592} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਤਿਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ੰਾਯ 

ਾਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਉਤਯਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਇਕ ਸਨਤਗੁਯੁ ਜਾਗਤਾ ਹਯੁ ਜਗੁ ਸੂਤਾ ਭਨਹ ਨਆਨਸ ॥ ਸਨਤਗੁਯੁ ਸਵਨਨ ਜਾਗੰਨਨ ਸ ਜ 
ਯਤ ਸਨਚ ਨਾਨਭ ਗੁਣਤਾਨਸ ॥ {ੰਨਾ 592} 



ਦਅਯਥ:- ੁਣਤਾਤ—ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਬੂ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ਇਏ ਤਤੁਯੂ ਸੀ ੁਿਤ ਸ, ਸਯ ਾਯਾ ੰਾਯ (ਭਾਇਆ ਦ) ਭਸ ਤਵਿ ਤ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਤਵਿ ੁੱਤਾ 

ਸਇਆ ਸ; ਿ ਭਨੱੁਐ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ੱਿ ਨਾਭ ਤਵਿ ਯੱਤ ਸ ਸਨ, (ਉਸ) 

ਿਾਦ ਸਨ।  

ਭਨਭੁਨਿ ਅੰਧ ਨ ਚਤਨੀ ਜਨਨਭ ਭਨਯ ਹਨਹ ਨਫਨਾਨਸ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਤਨੀ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਆ 
ਨਜਨ ਕੰਉ ਧੁਨਯ ੂਯਨਫ ਨਰਨਿਆਨਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਅੰਨਹ  ਭਨਭੁਐ ਸਯੀ ਨੰੂ ਤਭਯਦ ਨਸੀਂ, ਿਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਤਵਿ  ਏ ਤਫਾਸ ਸ ਯਸ ਸਨ; ਸ ਨਾਨਏ! 

ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਧੁਯ ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਬਰ  ਏੰਭਾਾਂ ਦ 

ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਰਐ) ਤਰਤਐਆ ਤਆ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭਾਯਾ ਬਜਨੁ ਛਤੀਹ ਯਕਾਯ ਨਜਤੁ ਿਾਇ ਹਭ ਕਉ ਨਤਰਨਤ ਬਈ ॥ 
ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭਾਯਾ ਨਣੁ ਨਜਤੁ ਨਪਨਯ ਨੰਗ ਨ ਹਵਹ ਹਯ ਨਣ ਕੀ ਹਭਾਯੀ ਸਯਧ ਗਈ ॥ {ੰਨਾ 
593} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਰਤਤ—ਯੱਿ। ਨਣੁ—ੁਸ਼ਾਏ। ਯਧ—ਿਾਸ, ਇੱਛਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਾਡਾ ਛੱਤੀ (36) ਤਯਹਾਾਂ ਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ੁਆਦਾਾਂ ਵਾਰਾ) ਬਿਨ ਸ, ਤਿ ਨੰੂ ਐਾ ਏ 

ਅੀਂ ਯੱਿ  ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਾਇਏ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਤਤਰਤ ਸ  ਸਾਾਂ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਾਡੀ ੁਸ਼ਾਏ ਸ ਤਿ 

ਨੰੂ ਤਸਨ ਏ ਏਦ ਫ-ੜਦਾ ਨਾਸ ਸਵਾਾਂ, ਤ ਸਯ (ੁੰਦਯ) ੁਸ਼ਾਏਾਾਂ ਾਉਣ ਦੀ ਾਡੀ ਿਾਸ ਦੂਯ ਸ ਈ ਸ।  

ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਹਭਾਯਾ ਵਣਜੁ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਵਾਾਯੁ ਹਨਯ ਨਾਭ ਕੀ ਹਭ ਕੰਉ ਸਨਤਗੁਨਯ ਕਾਯਕੁਨੀ ਦੀਈ 
॥ ਹਨਯ ਨਾਭ ਕਾ ਹਭ ਰਿਾ ਨਰਨਿਆ ਸਬ ਜਭ ਕੀ ਅਗਰੀ ਕਾਨਣ ਗਈ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਯਏੁਨੀ—ਭੁਖ਼ਤਤਆਯੀ। ਅਰੀ—ਤਸਰੀ। ਏਾਤਣ—ਭੁਥਾਿੀ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਾਡਾ ਵਣਿ, ਨਾਭ ਸੀ ਾਡਾ ਵਾਯ ਸ ਤ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਾਨੰੂ ਨਾਭ ਦੀ ਸੀ ਭੁਖ਼ਤਤਆਯੀ 

ਤਦੱਤੀ ਸ; ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸੀ ਅਾਾਂ ਰਐਾ ਤਰਤਐਆ ਸ, (ਤਿ ਰਐ ਏਯ ਏ) ਿਭ ਦੀ ਤਸਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਭਦ ਦੂਯ ਸ 

ਈ ਸ।  

ਹਨਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਗੁਯਭੁਨਿ ਨਕਨ ਨਵਯਰ ਨਧਆਇਆ ਨਜਨ ਕੰਉ ਧੁਨਯ ਕਯਨਭ ਯਾਨਤ ਨਰਿਤੁ ਈ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਯ ਤਏ ਤਵਯਰ  ੁਯਭੁਐ ਨ  ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ (ਉਸੀ ਤਭਯਦ ਸਨ) ਤਿਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਧੁਯੋਂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ (ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਉੱਏਯ ਸ) ਰਐ ਦੀ ਯਾਤੀ ਸਈ ਸ।12।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਜਗਤੁ ਅਨਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਜਤ ਕਯਭ 
ਕਯ ਦੁਿੁ ਰਗ ਤਨਨ ਧਾਇ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਨ—ਯੀਯ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- ੰਾਯ ਅੰਨਹਾ ਤ ਅਤਆਨੀ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ ਏੰਭ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ; (ਯ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 



ਤਵਿ ਤਿਤਨ  ਬੀ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਸ (ਉਤਨਾ ਸੀ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਦੁੱਐ ਧਾ ਏ ਰੱਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਖ਼ਾ ਤਯ ਤ ਦੁੱਐ 

ਰੱਦਾ ਸ)।  

ਗੁਯ ਯਸਾਦੀ ਸੁਿੁ ਊਜ ਜਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਇ ॥ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ਕਯਭ ਕਯ ਅਨਨਦਨੁ ਨਾਭੁ 
ਨਧਆਇ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਿ ਿਤ ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਏਭਾ, ੱਿੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਯ ਵਰ  ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਦ ਏਯਭ ਏਯ, ਤਾਾਂ 

ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਐ ਉਿਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਨਜਤੁ ਆ ਰਾ ਨਤਤੁ ਰਗ ਕਹਣਾ ਨਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਏਈ ੱਰ ਆਐ ਨਸੀਂ ਏੀਦੀ, ਤਿੱਧਯ ਆ ਸਯੀ (ਿੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਿੜਦਾ ਸ, ਉਧਯ ਸੀ ਿੁੜਦ 

ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਭ ਘਨਯ ਨਾਭੁ ਿਜਾਨਾ ਸਦਾ ਹ ਬਗਨਤ ਬਯ ਬੰਡਾਯਾ ॥ ਸਤਗੁਯੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਦ 
ਜੀਵ ਦਵਣਹਾਯਾ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਦਅਯਥ:- ਿੀਅ ਏਾ ਦਾਤਾ—ਤਿੰਦ-ਦਾਤਾ, ਆਤਭਏ ਿੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਾਡ (ਤਸਯਦ-ਯੂ) ਯ ਤਵਿ ਦਾ ਨਾਭ (ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਭਿੂਦ) ਸ ਤ ਬਤੀ ਦ ਬੰਡਾਯ ਬਯ ਸ 

ਸਨ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਆਤਭਏ ਿੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਅਾਡ ਤਯ ਤ ਏਾਇਭ ਸ।  

ਅਨਨਦਨੁ ਕੀਯਤਨੁ ਸਦਾ ਕਯਨਹ ਗੁਯ ਕ ਸਫਨਦ ਅਾਯਾ ॥ ਸਫਦੁ ਗੁਯੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਯਨਹ ਜੁਗੁ 
ਜੁਗੁ ਵਯਤਾਵਣਹਾਯਾ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਤਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਿੁ ੁਿੁ—ੁਸਯਏ ਿੁ ਤਵਿ।  

ਅਯਥ:- (ਨਾਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ) ਅੀਂ ਤਤੁਯੂ ਦ ਅਾਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਦਾ ਸਯ ਵਰ  ਸਯੀ ਦ 

ੁਣ ਾਉਂਦ ਸਾਾਂ, ਤ ਤਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ, ਿ ਸਯਏ ਿੁ ਤਵਿ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤਤ) ਵਯਤਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਦਾ 

ਉਿਾਯਦ ਸਾਾਂ।  

ਇਹੁ ਭਨੂਆ ਸਦਾ ਸੁਨਿ ਵਸ ਸਹਜ ਕਯ ਵਾਾਯਾ ॥ ਅੰਤਨਯ ਗੁਯ ਨਗਆਨੁ ਹਨਯ ਯਤਨੁ ਹ ਭੁਕਨਤ 
ਕਯਾਵਣਹਾਯਾ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- (ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ) ਾਡਾ ਇਸ ਭਨ ਦਾ ੁਐੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤ ੁਤ ਸੀ (ਬਾਵ, ਤਏ ਖ਼ਾ ਿਤਨ 

ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ) ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਾਯ ਏਯਦਾ ਸ ਅਤ ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਤਤੁਯੂ ਦਾ (ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸਇਆ) ਤਆਨ ਤ 

ਭੁਏਤੀ ਏਯਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ-ਨਾਭ (ਯੂ) ਯਤਨ ਵੱਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਨਜਸ ਨ ਨਦਨਯ ਕਯ ਸ ਾ ਸ ਹਵ ਦਨਯ ਸਨਚਆਯਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਤਿ ਤ ਤਕ੍ਰਾ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਇਸ ਦਾਤਤ) ਤਭਰਦੀ ਸ ਤ ਦਯਾਸ ਤਵਿ ਉਸ 

ੁਯਖ਼ਯੂ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ਗੁਯਨਸਿੁ ਕਹੀ ਜ ਸਨਤਗੁਯ ਚਯਣੀ ਜਾਇ ਇਆ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ 
ਗੁਯਨਸਿੁ ਕਹੀ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਨਾਭਾ ਭੁਨਿ ਯਾਭੁ ਕਨਹਆ ॥ {ੰਨਾ 593} 



ਅਯਥ:- ਉ ੁਯਤੱਐ ਨੰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਐਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ ਿ ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਿਯਨੀਂ ਿਾ ਰੱਦਾ ਸ, ਉ 

ੁਯਤੱਐ ਨੰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਐਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਿ ਨ  ਭੂੰਸੋਂ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਉਿਾਤਯਆ ਸ।  

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ਗੁਯਨਸਿੁ ਕਹੀ ਨਜਸੁ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਸੁਨਣ ਭਨਨ ਅਨਦੁ ਬਇਆ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰ ਨੁ ਸ 
ਗੁਯਨਸਿੁ ਕਹੀ ਨਜਨਨ ਸਨਤਗੁਯ ਸਵਾ ਕਨਯ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਰਇਆ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਉ ੁਯਤੱਐ ਨੰੂ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਆਐਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਿ ਦ ਭਨ ਤਵਿ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਏ ਿਾਅ ਦਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ੁਯਤੱਐ ਨੰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਐਣਾ ਿਾਸੀਦਾ ਸ ਤਿ ਨ  ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਏਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਰੱਬਾ ਸ।  

ਨਤਸੁ ਗੁਯਨਸਿ ਕੰਉ ਹੰਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਯੀ ਜ ਗੁਯ ਕ ਬਾਣ ਗੁਯਨਸਿੁ ਚਨਰਆ ॥ ੧੮॥ {ੰਨਾ 
593} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਦਾ ਉ ੁਯਤੱਐ ਅ ਆਣਾ ਤਯ ਤਨਵਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਿ ੁਯਤੱਐ ਤਤੁਯੂ ਦ ਬਾਣ  ਤਵਿ 

ਿੱਰਦਾ ਸ। 18।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਹਨਿ ਨਕਨ ਨ ਾਇ ਸਬ ਥਕ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਭਨਹਨਿ ਬਿ ਕਨਯ ਬਯਭਦ 
ਦੁਿੁ ਾਇਆ ਦਜੂ ਬਾਇ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਤਏ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਭਨ ਦ ਸਠ ਨਾਰ ਯੱਫ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ, ਾਯ ਿੀਵ (ਬਾਵ, ਏਈ ਭਨੱੁਐ) (ਸਠ ਨਾਰ) 

ਏਯਭ ਏਯ ਏ (ੜਏ) ਥੱਏ  ਸਨ; ਭਨ ਦ ਸਠ ਨਾਰ (ਏਈ ਤਯਹਾਾਂ ਦ) ਬਐ ਏਯ ਏਯ ਏ ਬਟਏਦ ਸਨ ਤ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ ਦੁੱਐ ਉਠਾਉਂਦ ਸਨ।  

ਨਯਨਧ ਨਸਨਧ ਸਬੁ ਭਹੁ ਹ ਨਾਭੁ ਨ ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਤਯੱਧੀਆਾਂ ਤ ਤੱਧੀਆਾਂ (ਬੀ) ਤਨਯਰ ਭਸ (ਯੂ) ਸਨ, (ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਨਸੀਂ 

ਵੱ ਏਦਾ।  

ਗੁਯ ਸਵਾ ਤ ਭਨੁ ਨਨਯਭਰੁ ਹਵ ਅਨਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾ ਜਾਇ  ॥ ਨਾਭੁ ਯਤਨੁ ਘਨਯ ਯਗਟੁ ਹਆ 
ਨਾਨਕ ਸਹਨਜ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 593} 

ਅਯਥ:- ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਨਾਰ ਭਨ ਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਅਤਆਨ (ਯੂ) ਸਨਯਾ ਦੂਯ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ 

(ਯੂ) ਯਤਨ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਯਤੱਐ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਤਸਿ ਅਵਥਾ ਤਵਿ (ਬਾਵ ੁਤ ਸੀ ਨਾਭ ਿਣ ਵਾਰੀ 

ਦਸ਼ਾ ਤਵਿ) ਭਨੱੁਐ ਰੀਨ ਸ ਿਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇ ਨਾਨਭ ਨ ਰਗ ਨਆਯੁ ॥ ਯਸਨਾ ਨਪਕਾ ਫਰਣਾ ਨਨਤ ਨਨਤ ਹਇ 
ਿੁਆਯੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਕਯਨਤ ਇ ਕਭਾਵਣਾ ਕਇ ਨ ਭਟਣਹਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਤਿ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਿ ਦਾ ਤਆਯ ਨਸੀਂ 

ਿੁਤੜਆ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਿੀਬ ਨਾਰ ਤਪੱਏ ਫਿਨ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸ ਤ ਦਾ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! (ਉ 

ਦ ਬੀ ਏੀਸ ਵੱ?) (ਤਛਰ  ਏੀਤ ਏੰਭਾਾਂ ਦ) ਉੱਏਯ ਸ (ੰਏਾਯਾਾਂ) ਅਨੁਾਯ ਉ ਨੰੂ (ਸੁਣ ਬੀ ਇਸ ਤਿਸੀ 

ਸੀ) ਏਾਯ ਏਯਨੀ ੈਂਦੀ ਸ; ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਉ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਨੰੂ) ਤਭਟਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤ ੁਯਿੁ ਸਨਤਗੁਯੂ ਹਭਾਯਾ ਨਜਤੁ ਨਭਨਰ ਹਭ ਕਉ ਸਾਂਨਤ ਆਈ ॥ ਧਨੁ 
ਧਨੁ ਸਤ ੁਯਿੁ ਸਨਤਗੁਯੂ ਹਭਾਯਾ ਨਜਤੁ ਨਭਨਰ ਹਭ ਹਨਯ ਬਗਨਤ ਾਈ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਾਡਾ ਤੁਯਐੁ ਤਤੁਯੂ ਧੰਨ ਸ, ਤਿ ਦ ਤਭਤਰਆਾਂ ਾਡ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਠੰਡ ਈ ਸ, ਤ ਤਿਦ 

ਤਭਤਰਆਾਂ ਅਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਰੱਬੀ ਸ।  

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਨਯ ਬਗਤੁ ਸਨਤਗੁਯੂ ਹਭਾਯਾ ਨਜਸ ਕੀ ਸਵਾ ਤ ਹਭ ਹਨਯ ਨਾਨਭ ਨਰਵ ਰਾਈ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ 
ਹਨਯ ਨਗਆਨੀ ਸਨਤਗੁਯੂ ਹਭਾਯਾ ਨਜਨਨ ਵਯੀ ਨਭਤੁ ਹਭ ਕਉ ਸਬ ਸਭ ਨਦਰਸਨਟ ਨਦਿਾਈ ॥ {ੰਨਾ 
594} 

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦਾ ਬਤ ਾਡਾ ਤਤੁਯੂ ਧੰਨ ਸ, ਤਿ ਦੀ ਵਾ ਏਯ ਏ ਅਾਾਂ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਫਯਤੀ ਿੜੀ 

ਸ; ਸਯੀ ਦ ਤਆਨ ਵਾਰਾ ਾਡਾ ਤਤੁਯੂ ਧੰਨ ਸ ਤਿ ਨ  ਵਯੀ ਏੀਸ ਤ ਿਨ ਏੀਸ—ਬ ਵਾਰ ਾਨੰੂ 

ਏਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਯ (ਨਾਰ ਵਐਣ ਦੀ ਿਾਿ) ਤਐਾਈ ਸ।  

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਨਤਗੁਯੂ ਨਭਤੁ ਹਭਾਯਾ ਨਜਨਨ ਹਨਯ ਨਾਭ ਨਸਉ ਹਭਾਯੀ ਰੀਨਤ ਫਣਾਈ ॥ ੧੯॥ {ੰਨਾ 
594} 

ਅਯਥ:- ਾਡਾ ੱਿਣ ਤਤੁਯੂ ਧੰਨ ਸ, ਤਿ ਨ  ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਾਡਾ ਤਆਯ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਸ। 19।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਘਯ ਹੀ ਭੁੰਨਧ ਨਵਦਨਸ ਨਯੁ ਨਨਤ ਝੂਯ ਸੰਭਹਾਰ ॥ ਨਭਰਨਦਆ ਨਢਰ ਨ ਹਵਈ ਜ 
ਨੀਅਨਤ ਯਾਨਸ ਕਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 594} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁੰਤਧ—ਇਤਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਤੀ ਤਾਾਂ ਯ (ਬਾਵ, ਤਸਯਦ) ਤਵਿ ਸੀ ਸ, (ਯ ਉ ਨੰੂ) ਯਦ ਤਵਿ (ਭਝਦੀ ਸਈ) ਏਭਰੀ 

ਇਤਰੀ ਦਾ ਝੂਯਦੀ ਸ ਤ (ਉ ਨੰੂ) ਮਾਦ ਏਯਦੀ ਸ; ਿ ਨੀਮਤ ਾ ਏਯ ਤਾਾਂ ਤਭਰਤਦਆਾਂ ਤਢੱਰ ਨਸੀਂ 

ਰੱਦੀ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਰੀ ਕੂੜੀਆ ਫਾਝੁ ਯੀਨਤ ਕਯਇ ॥ ਨਤਚਯੁ ਜਾਣ ਬਰਾ ਕਨਯ ਨਜਚਯੁ ਰਵ 
ਦਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਸਯੀ ਨਾਰ) ਤਆਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਬਾਵ, ਤਆਯ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਿਦ ਤਾਈਂ ਯਸ) ਸਯ 

ੱਰਾਾਂ (ਏਯਨੀਆਾਂ) ਝੂਠੀਆਾਂ ਸਨ; (ਤਏਉਂਤਏ  ਤਯਹਾਾਂ) ਤਦ ਤਾਈਂ (ਸਯੀ ਨੰੂ ਿੀਵ) ਿੰਾ ਭਝਦਾ ਸ ਿਦ 

ਤਾਈਂ (ਸਯੀ) ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ (ਿੀਵ) ਰੈਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਿਦ ਤਏ ਿੀਵ ਨੰੂ ਏੁਝ ਤਭਰਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਨਨ ਉਾ ਜੀਅ ਨਤਨਨ ਹਨਯ ਯਾਨਿਆ ॥ ਅੰਨਭਰਤੁ ਸਚਾ ਨਾਉ ਬਜਨੁ ਚਾਨਿਆ ॥ 
ਨਤਨਤ ਯਹ ਆਘਾਇ ਨਭਟੀ ਬਬਾਨਿਆ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਦਅਯਥ:- ਤਿਤਨ—ਤਿ ਨ। ਤਤਤਨ—ਉ ਨ। ਬਬਾਤਐਆ—ਐਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਿ ਸਯੀ ਨ  ਿੀਵ ਦਾ ਏੀਤ ਸਨ, ਉ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯੱਤਐਆ ਏੀਤੀ ਸ; ਿ ਿੀਵ ਉ ਸਯੀ ਦਾ 

ਆਤਭਏ ਿੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ੱਿਾ ਨਾਭ (ਯੂ) ਬਿਨ ਛਏਦ ਸਨ ਤ (ਇ ਬਿਨ ਨਾਰ) ਉਸ ਫੜ ਯੱਿ ਿਾਾਂਦ 

ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸਯ ਐਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਭਟ ਿਾਾਂਦੀ ਸ।  



ਸਬ ਅੰਦਨਯ ਇਕੁ ਵਯਤ ਨਕਨ ਨਵਯਰ ਰਾਨਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬ ਨਨਹਾਰੁ ਰਬ ਕੀ ਾਨਿਆ 
॥੨੦॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਾਯ ਿੀਵਾਾਂ ਤਵਿ ਇਏ ਰਬੂ ਆ ਤਵਆਏ ਸ, ਯ ਤਏ ਤਵਸਰ  ਨ  ਭਤਝਆ ਸ; ਤ ਸ ਨਾਨਏ! (ਉਸ 

ਤਵਯਰਾ) ਦਾ ਰਬੂ ਦ ੱਐ ਏਯ ਏ ਤਐਤੜਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। 20।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯ ਨ ਸਬੁ ਕ ਵਿਦਾ ਜਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਨਡਿ ਭੁਕਨਤ ਨ ਹਵਈ ਨਜਚਯੁ 
ਸਫਨਦ ਨ ਕਯ ਵੀਚਾਯੁ ॥ ਹਉਭ ਭਰੁ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾਨਭ ਨ ਰਗ ਨਆਯੁ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਤਿਤਨਾ ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ ਸ (ਇ ਤਵਿ) ਸਯਏ ਿੀਵ ਤਤੁਯੂ ਦ ਦਯਨ ਏਯਦਾ ਸ (ਯ) ਤਨਯਾ 

ਦਯਸ਼ਨ ਏੀਤਤਆਾਂ ਭੁਏਤੀ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦੀ, ਿਦ ਤਾਈਂ ਿੀਵ ਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਤਵਿਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, 

(ਤਏਉਂਤਏ ਤਵਿਾਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਅਸੰਏਾਯ (-ਯੂ ਭਨ ਦੀ) ਭਰ ਨਸੀਂ ਉਤਯਦੀ ਤ ਨਾਭ ਤਵਿ ਤਆਯ ਨਸੀਂ 

ਫਣਦਾ।  

ਇਨਕ ਆ ਫਿਨਸ ਨਭਰਾਇਅਨੁ ਦੁਨਫਧਾ ਤਨਜ ਨਵਕਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਇਨਕ ਦਯਸਨੁ ਦਨਿ ਭਨਯ ਨਭਰ 
ਸਨਤਗੁਯ ਹਨਤ ਨਆਨਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 594} 

ਦਅਯਥ:- ਤਭਰਾਇਅਨੁ—ਤਭਰਾ ਰ ਸਨ ਉ ਨ। ਦੁਤਫਧਾ—ਦੁਤਿੱਤਾਨ, ਭਯ-ਤਯ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਭਰਾ ਤਰਆ ਸ ਤਿਨਹਾਾਂ ਨ  ਭਯ-ਤਯ ਤ ਤਵਏਾਯ ਛੱਡ 

ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਈ ਭਨੱੁਐ (ਤਤੁਯ ੂਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਏ ਤਤੁਯੂ ਦ ਤਆਯ ਤਵਿ ਤਫਯਤੀ ਿੜ ਏ ਭਯ ਏ 

(ਬਾਵ, ਆਾ ਵਾ ਏ) ਸਯੀ ਤਵਿ ਤਭਰ  ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਨਤਗੁਯੂ ਨ ਸਨਵ ਭੂਯਿ ਅੰਧ ਗਵਾਨਯ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਫਹੁਤੁ ਦੁਿੁ ਰਾਗਾ ਜਰਤਾ ਕਯ 
ੁਕਾਯ ॥ ਨਜਨ ਕਾਯਨਣ ਗੁਯੂ ਨਵਸਾਨਯਆ ਸ ਨ ਉਕਯ ਅੰਤੀ ਵਾਯ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਤਯ—ਵਾਯ ਨ। ਤਿਨ ਏਾਯਤਣ—ਤਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਉਏਯ—ੁੱਏਯ, ਫਸੁੜ।  

ਅਯਥ:- ਅੰਨਹ  ਭੂਯਐ ਵਾਯ ਨ  ਆਣ  ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ, ਭਾਇਆ ਦ ਤਆਯ ਤਵਿ ਿਦੋਂ ਫਸੁਤ 

ਦੁਐੀ ਸਇਆ ਤਦੋਂ ੜਦਾ ਸਇਆ ਸਾੜ ੱਤਦਾ ਸ; ਤ ਤਿਨਹਾਾਂ ਦ ਵਾਤ ਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਤਵਾਤਯਆ ਸ ਉਸ 

ਆਖ਼ਯੀ ਵਰ  ਨਸੀਂ ੁੱਏਯਦ।  

ਨਾਨਕ ਗੁਯਭਤੀ ਸੁਿੁ ਾਇਆ ਫਿਸ ਫਿਸਣਹਾਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਭਤਤ ਤਰਆਾਂ ਸੀ ੁਐ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਆ ਆਨ ਆਨ ਸਬੁ ਕਯਤਾ ਕਈ ਦੂਜਾ ਹਇ ਸੁ ਅਵਯ ਕਹੀ ॥ ਹਨਯ ਆ 
ਫਰ ਆਨ ਫੁਰਾਵ ਹਨਯ ਆ ਜਨਰ ਥਨਰ ਯਨਵ ਯਹੀ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਆ ਸੈਂ ਤ ਆ ਸੀ ਬ ਏੁਝ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸੈਂ, ਤਏ ਸਯ ਦੂਿ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਨ 

ਵਾਰਾ ਤਾਾਂ ਸੀ ਆਐੀ, ਿ ਏਈ ਸਯ ਸਵ ਸੀ। ਸਯੀ ਆ ਸੀ (ਬ ਿੀਵਾਾਂ ਤਵਿ) ਫਰਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਬ ਨੰੂ 

ਫੁਰਾਉਂਦਾ ਸ ਅਤ ਆ ਸੀ ਿਰ ਤਵਿ ਥਰ ਤਵਿ ਤਵਆ ਤਯਸਾ ਸ।  



ਹਨਯ ਆ ਭਾਯ ਹਨਯ ਆ ਛਡ ਭਨ ਹਨਯ ਸਯਣੀ ਨੜ ਯਹੀ ॥ ਹਨਯ ਨਫਨੁ ਕਈ ਭਾਨਯ 
ਜੀਵਾਨਰ ਨ ਸਕ ਭਨ ਹਇ ਨਨਨਚੰਦ ਨਨਸਰੁ ਹਇ ਯਹੀ ॥ {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨ! ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਭਾਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, (ਇ ਵਾਤ) ਸਯੀ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਤਵਿ ਤਆ 

ਯਸੁ। ਸ ਭਨ! ਸਯੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ਸਯ ਨਾ ਭਾਯ ਏਦਾ ਸ ਨਾ ਤਿਵਾਰ ਏਦਾ ਸ (ਇ ਵਾਤ) ਤਨਤਿੰਤ ਸ 

ਯਸੁ ਤ ਰੰਭੀਆਾਂ ਤਾਣ ਛੱਡ (ਬਾਵ, ਤਏ ਸਯ ਦੀ ਟ ਨਾ ਤੱਏ ਤ ਬ ਤੋਂ ਵੱਡ ਸਯੀ ਦੀ ਆ ਯੱਐ)।  

ਉਿਨਦਆ ਫਹਨਦਆ ਸੁਨਤਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਨਧਆਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਨਿ ਹਨਯ 
ਰਹੀ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 594} 

ਅਯਥ:- ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਿ ਉਠਤਦਆਾਂ ਫਤਸੰਤਦਆਾਂ ਤ ੁੱਤਤਆਾਂ ਸਯ ਵਰ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯੀ ਤਾਾਂ ਤਤੁਯੂ 

ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸਤਯ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ। 21।1। ੁਧੁ।  

ਨਟ:- ਇਸ ਵਾਯ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਿੀ ਦੀ ਉਿਾਯੀ ਸਈ ਸ; 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ; ਤਸਰੀ ਉੜੀ ਨਾਰ 3 ਰਏ 

ਸਨ, ਫਾਏੀ ਸਯਏ ਉੜੀ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰਏ ਸਨ; ਏੱੁਰ 43 ਰਏ ਸਨ।  

ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ:-  

ਰਏ ਭ: 3 — 40 

ਰਏ ਭ: 1 —  3 
 . . . . . . . —— 

 . . ਿੜ . . . . 43 

ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਿੀ ਦਾ, ਤਿਨਹਾਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਯ ਸ, ਇੱਏ ਬੀ ਰਏ ਨਸੀਂ ਸ।  ‘ਵਾਯ’ ਦਾ ਅਰ ਯੂ ਤਯ 

‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਸ।  

 


