
ਰਾਗੁ ਸਰਠਠ ਵਾਰ ਭਹਲ ੪ ਕੀ   

ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ 

ਉੜੀ-ਵਾਯ: 

(1) ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਸ ਜਤ-ਐਡ ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸ, ਤ ਸਯ ਥਾਾਂ ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯ ਯੁਭਏ 

ਯਸੀ ਸ; ਯ, ਇਸ ਭਝ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਸੀ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਇਸ 

ਵਡਡਆਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ।  

(2) ਬਾਵੇਂ ਭਾਇਆ-ਯਡਸਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯ ਸਯ ਥਾਾਂ ਸ, ਯ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਏਾਯਨ ਭੂਯਐ-ੁਣ  ਡਵਚ 

ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ; ਡਜ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੁੁੰਦੀ ਸ ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਡਡਤ-

ਾਰਾਸ ਦੀ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

(3) ਇਸ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਡਵਚ ਤਰ -ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਬੀ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸ, ਇ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਪ 

ਏ ਸਉਭ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਵ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਡਵਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਯ, ਡਜ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸਵ ਉ ਨੂੁੰ 

ਡਤੁਯੂ ਇਸ ਬੁਰਐਾ ਭਝਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(4) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਾ ਯੂ ਨਸੀਂ, ਏਈ ਯਐ ਨਸੀਂ ਡਜ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਭਝ  ਏ, ਇ ਰਈ 

ਜੀਵ ਆਣ  ਆ ਉ ਦੀ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ; ੂਯ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਸੀ ਰਬੂ 

ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

(5) ਇ ਜਤ ਦਾ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਬਾਵੇਂ ਸਯਏ ਦ ਅੁੰਦਯ ਆ ਭਜੂਦ ਸ, ਯ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ 

ਧੁੰਡਧਆਾਂ ਡਵਚ ਰੱ ਏ ਉ ਨੂੁੰ ਬੁਰਾਈ ਯੱਐਦ ਸਨ ਤ ਏੁਯਾਸ  ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ; ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਉਸ ਭਸਯ 

ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚੋਂ ਡਨਏਰ ਏ ੁਯੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਡਆਯ ਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ।  

(6) ਡਜ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ ਡਵਚ ਯੁੱਝ ਏ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਵਾਯਦਾ ਸ ਤ ਾ ਏਭਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਾਥ 

ਏੁੁੰਬ ਦ ਯੁੰ ਵਾਾਂ ਥਸੜ ਸੀ ਡਦਨ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ; ਜਤ ਤੋਂ ਤੁਯਨ ਵਰ  ਏੀਤ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਫਯਾਾਂਦਾ ਸ ਤ 

ਛੁਤਾਾਂਦਾ ਸ।  

(7) ਯ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਡਚਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੁੰ ਭਤ ਤੋਂ ਏਈ 

ਫਯਾਸਟ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦੀ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਡਵਚ ਇੱਜ਼ਤ ਐੱਟ ਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਏਈ ਡਯ, ਏਈ ਬਟਏਣਾ, ਉ ਨੂੁੰ 

ਨਸੀਂ ਯਡਸੁੰਦੀ; ਯ, ਇ ਯਾਸ ਉਸੀ ਤੁਯਦਾ ਸ ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

(8) ਜ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਫੁੰਦ ੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਯਰ ਏ ਤੁੰ ਡਵਚ ਰਬੂ ਦੀ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ 

ਏਯਦ ਸਨ ਤ ੁਣਦ ਸਨ, ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਡਵਚ ਣ ਦ ਥਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਤੀਡਜਆ ਯਡਸੁੰਦਾ 

ਸ। ਅਜਸ ਤੁੰੀਆਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਭੁਫਾਡਯਏ ਸ, ਉਸ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਵਾਰ  ਾ ਜੜਦ ਸਨ।  

(9) ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਭਤ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਨਾਭ ਡਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਡਤ ਨਾਰ ਰਬੂ 

ਸਯ ਥਾਾਂ ਵੱਦਾ ਸੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਏਈ ਡਯ ਨਸੀਂ ਡਵਆਦਾ; ਯ, ਇਸ ਦਾਡਤ ਰਬੂ ਦੀ 

ਆਣੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਸੀ ਡਭਰਦੀ ਸ।  

(10) ਭਾਇਆ ਦਾ ਡਆਯ ਤ ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ—ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਭਰ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ; ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਦੁਨੀਆ 

ਦ ਭਜ-ਭਰ  ਤੋਂ ਡਵਏ ਡਆ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਡਤ ਧਯ ਸੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ; ਯ, ਡਜ ਉਤ ਭਸਯ ਸਵ, ਉਸ ੁਯ ੂ



ਦੀ ਸ਼ਯਨ  ਏ ‘ਨਾਭ’ ਨਾਰ ਡਆਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਉ ਨੂੁੰ ਏਈ ਡਐੱਚ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

(11) ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ ਯੀਯ, ਭਾਨ , ਚਰੀ ਸ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆਣ  ਡਸਨਣ ਰਈ ਫਣਾਈ ਸ; ਇਸ ਚਰੀ ਉ 

ਨੂੁੰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਚੁੰੀ ਰੱ ਏਦੀ ਸ ਜ ਇ ਨੂੁੰ ਬਤੀ ਦੀ ਯੁੰਣ ਨਾਰ ੁੰਵਾਡਯਆ ਜਾ, ਡਜਵੇਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਾਂ ੱਟ 

ਨਾਰ ਏੀਦਾ ਏੱਢ ਏ ਪੁਰਏਾਯੀ ਨੂੁੰ ਾਾਂਬ ਏ ਵਯਤਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਯ, ਇਸ ਬਤੀ ੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਡਆਾਂ ਸੀ ਸ 

ਏਦੀ ਸ।  

(12) ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਡਭਰਣ ਦਾ ਯਤਾ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ੁੰ ਏੀਡਤਆਾਂ ਰੱਬਦਾ ਸ; ਡਜਉਂ ਡਜਉਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਯਰ 

ਏ ੁਣ ਰਡਸਣ ਏਯੀ ਤ ਨਾਭ ਡਭਯੀ ਡਤਉਂ ਡਤਉਂ ਜੀਵਨ ੁਐੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਦੀ ਭਝ 

ਤੁੰੀਆਾਂ ਾੋਂ ੈਂਦੀ ਸ।  

(13) ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ ਰਏ ਯਰਏ ਦਸੀਂ ਥਾਈਂ ਬਾ ਐੱਟਦਾ ਸ; ਡਜ ਨੂੁੰ ਨਾਭ ਅੁੰਡਭਰਤ ਦਾ 

ਯ ਆਇਆ ਸ ਉ ਦੀ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਡਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਯ ਇ ਯਾਸ ਉਸੀ ਤੁਯਦਾ ਸ ਡਜ ਉਤ ਭਸਯ ਸਵ ਤ ਜ 

ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ।  

(14) ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯਚ ਬ ਫੁੰਡਦਆਾਂ ਨਾਰ ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਡਆਯ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ ਡਜਵੇਂ ਉਸ ਆਣ  ਡਭੱਤਰ ਾਾਂ ੁੱਤਰ ਾਾਂ ਤ ਬਯਾਵਾਾਂ ਨਾਰ ਏਯਦਾ ਸ; ਆਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ੁਐ 

ਡਤਆ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੁਐ ਰਈ ਏਾਯ ਏਯਦਾ, ਵਾ ਏਯਦਾ ਸ; ਇਸ ਨਵਾਾਂ ਆਤਭਏ-ਜੀਵਨ ਉ ਨੂੁੰ ਡਭਰਦਾ 

ਸ।  

(15) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ-ਦਾਯਥ, ਭਸਰ-ਭਾੜੀਆਾਂ, ੜ ਆਡਦਏ—ਇਸਨਾਾਂ ਡਵਚੋਂ ਡਏ ਨਾਰ ਾਥ ਤੜ ਨਸੀਂ 

ਡਨਬਦਾ, ਅੁੰਤ ਵਰ  ਾਥ ਟੁੱਟਣ ਰੱਡਆਾਂ ਭਨ ਫਸੁਤ ਦੁਐੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ। ਇਏ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਸੀ ਸ ਜ ਅਖ਼ੀਯ ਵਰ  

ਾਥੀ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ੁਐਦਾਈ ਸੁੁੰਦਾ ਸ; ਇਸ ਨਾਭ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਡਭਰਦਾ ਸ।  

(16) ਧਨ-ਦਾਯਥ, ਭਸਰ-ਭਾੜੀਆਾਂ, ੜ ਆਡਦਏ ਤ ਸਯ ਏਾਯ-ਡਵਸਾਯ ਵਯਡਜਤ ਨਸੀਂ ਸਨ; ੋਂ ਇਸਨਾਾਂ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਬਡਰਆਾਂ ਦੀ ਵਾ ਏਯ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੀ ਡਭਯ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਾੋਂ ਅਜਸੀ ਯਡਸਣੀ ਡੱਐਦਾ 

ਸ ਉਸ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ।  

(17) ਅਰ ਬਾ-ਵਡਡਆਈ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਐੱਟਦ ਸਨ ਜ ੂਯ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਡਭਟਾ ਏ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਇਤਨਾ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਡਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਡਦੱਦਾ ਸ।  

(18) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਜ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ  ਏ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਦ ਥਾਾਂ ੁਯੂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਤ ਤੁਯਦ 

ਸਨ; ਇਸੀ ਇੱਏ ਤਯੀਏਾ ਸ ਡਜ ਨਾਰ ਨਾਭ ਡਭਡਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤ ਭਨ 

ਵੱ ਡਵਚ ਆ ਏਦਾ ਸ।  

(19) ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ੁਯ ੂਦਾ ਡਨਵਾ ਸ ਉਸ ਭੁਫਾਡਯਏ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਏ ਸਯ 

ਰਏ ਬੀ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ ਤ ਆਣ  ਅੁੰਦਯੋਂ ਾ ਏੱਟ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

(20) ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਅਰ ਧਨੀ ਭਝ, ਜ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯਦ ਸਨ ਜ 

ੱਥਯਾਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ ਵੱਦ ਏੀਡੜਆਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਤਏ ਾਯ ਜੀਅ-ਜੁੰਤਾਾਂ ਨੂੁੰ ਯਜ਼ੀ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ।  

(21) ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਭਾਰਏ ਦੀ ਭਸਯ ਸਵ ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਡਜੱਤ ਏ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਡਏਉਂਡਏ ਉਸ ਬਤੀ ਡਐਭਾ ਤ ਰਭ ਦਾ ਡੁੰਾਯ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ।  

(22) ਅਰ ਭੁਏੁੰਭਰ ਇਨਾਨ ਉਸ ਸਨ ਜ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ੁਆ ੁਆ ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ; ਨਾਭ-



ਯੂ ਦਵਾਈ ਵਯਡਤਆਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਆਤਭਏ ਯ ਤ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਨਾਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਜਤ ਦੀ 

ਭੁਥਾਜੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਨਾਸ ਜਭਾਾਂ ਦੀ।  

(23) ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਨੁੰਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ੁਯਡਤ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਸੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ, ਡਨੁੰਡਦਆ ਦੀ 

ਵਾਦੀ ਉ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਧ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਡਏ ਯ ਯ ਡਏ ਨ ਡਏ ਦੀ ਡਨੁੰਦਾ ਏਯਦਾ ਡਪਯਦਾ ਸ; ਯ ਬਾਾਾਂ 

ਵਾਰਾ ਸ ਉਸ ਫੁੰਦਾ ਜ ਡਤੁਯੂ ਦ ਵਾਯ ਸ ੁਯਡੱਐਾਾਂ ਦੀ ੁੰਡਤ ਡਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

(24) ਡਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏੀਡਤਆਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯਨ 

ਰਈ ਭਨ ਡਵਚ ਚਾਉ ਦਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਡਏਉਂਡਏ ਉਸ ੁਯਭੁਐ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆ ਏ ਡਦਨ ਯਾਤ ਰਬੂ ਦ ਡਭਯਨ 

ਡਵਚ ਉਭਯ ੁਜ਼ਾਯਦ ਸਨ; ੁਯ ੂਦੀ ਡਏਯਾ ਨਾਰ ਉਸ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਡਵਚ ਦਾ ਜੁੜ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ।  

(25) ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁੰਡਤ ਏੀਡਤਆਾਂ ਾ ਡਵਏਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ ਤ ਉ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਸਯ ਵਰ  ਡਭਯਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਯਜ਼ਏ ਦ ਡਯਸਾ ਸ ਤ ਡਜ 

ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਬ ਜੀਵ ਭੁੰਦ ਸਨ।  

(26) ਜ ਭਨੱੁਐ ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੁੰਡਦਆਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਭੱਥ ਤ ਰਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਬੀ ਰਬੂ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯਨ 

ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ, ਸਯੀ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਡਜ਼ੁੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ਸਨ ਡਜਵੇਂ ਯਟੀ ਯੀਯ ਦਾ ਆਯਾ ਸ, ਸਯੀ-ਨਾਭ 

ਤੀਯਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਏ ਡਵਤਰ  ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਏਫੂਰ ੈਂਦ ਸਨ।  

(27) ਾਧ ੁੰਡਤ, ਭਾਨ , ਇਏ ਨਯ ਸ ਜ ੁਯ ੂਨ  ਵਾਇਆ ਸ; ਇ ਨਯ ਡਵਚ ਤੁੰੀ, ਭਾਨ , ਯਾਐ 

ਸਨ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਇ ਨਯ ਡਵਚ ਆ ਏ ਵੱਦਾ ਸ, ਤੁੰੀ ਯਾਡਐਆਾਂ ਦੀ ਫਯਏਡਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਡਤਰਸ਼ਨਾ 

ਤ ਸਯ ਅਉੁਣ ਏਈ ਬੀ ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਏ ਏਦਾ।  

(28) ਾਯ ਜਤ ਨੂੁੰ ਦਾ ਏਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ; ਯ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ-

ਬਡਯਆ ਜੀਵਨ ਏਵਰ ਉਸਨਾਾਂ ਫੁੰਡਦਆਾਂ ਦਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਡਏਉਂਡਏ ਰਬੂ ਡਭਯਨ 

ਏਯਨ ਵਾਡਰਆਾਂ ਤ ਤਰ ੱੁੁਠਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਡਵਚੋਂ ਆ ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

(29) ਾਯ ਜਤ ਡਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੀ ਸੁਏਭ ਵਯਤ ਡਯਸਾ ਸ; ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਇਉਂ ਸੀ ਸ ਡਏ ਜ ਭਨੱੁਐ 

ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਡਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਨੂੁੰ ਰਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਵਡਡਆਈ ਡਭਰਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਭਰ ੈਂਦਾ ਸ। 

, ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਸ।  

ਭੱੁਚਾ-ਬਾਵ: 

(1) (1 ਤੋਂ 6 ਤਏ) ਇਸ ਾਯੀ ਜਤ-ਐਡ ਡਵਚ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯ ਯੁਭਏ ਯਸੀ ਸ, ਤਰ -ੁਣੀ 

ਭਾਇਆ ਬੀ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸ; ਯ, ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਇ ੱਰ ਦੀ ਯਤੀਤ ੁਯ ੂਦੀ ਸ਼ਯਨ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਨਸੀਂ 

ਆ ਏਦੀ; ਡਏਉਂਡਏ ਇਏ ਤਾਾਂ, ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਪ ਏ ਭੂਯਐੁਣ  ਡਵਚ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਦੂਜ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਏਈ ਾ ਖ਼ਾ ਯੂ ਯਐ ਨਸੀਂ ਡਜ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਭਝ  ਏ; ਤ ਡਜ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ 

ਪ ਏ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਡਵਚ ਯੁੱਝਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਾਥ ਬੀ ਨਸੀਂ ਡਨਬਦਾ।  

(2) (7 ਤੋਂ 14 ਤਏ) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਡਯਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭਨ ਇਏ ਤਾਾਂ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਡਵਚ 

ਣ ਦ ਥਾਾਂ ‘ਨਾਭ’ ਡਵਚ ਤੀਡਜਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਉ ਨੂੁੰ ਏਈ ਡਐੱਚ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ; ਦੂਜ, 

ਡਭਯਨ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਥਾਾਂ ਵੱਦਾ ਸੀ ਸਣ ਏਯਏ ਡਏ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਡਯ ਉ ਨੂੁੰ ਨਸੀਂ ਡਵਆਦਾ; ਾ 

ਵਡਬਾੀ ਜੀਵ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਡਆਯਾ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ ਜੀਵਨ ੁਐੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਨਾਭ-ਅੁੰਡਭਰਤ ਦਾ ਯ 

ਆਇਆਾਂ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਡਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦ ਯਚ ਫੁੰਡਦਆਾਂ ਨਾਰ ਇਉਂ ਡਆਯ ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ ਡਜਵੇਂ 



ਆਣ  ਡਭੱਤਰ ਾਾਂ ੁੱਤਰ ਾਾਂ ਤ ਬਯਾਵਾਾਂ ਨਾਰ ਏਯੀਦਾ ਸ।  

(3) (15 ਤੋਂ 23 ਤਏ) ਧਨ ਦਾਯਥ ਆਡਦਏ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨਾ ਡਜ਼ੁੰਦੀ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਨਸੀਂ, ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਰ 

ਾਥ ਤੜ ਨਸੀਂ ਡਨਬਦਾ; ਯ ਇਸ ਵਯਡਜਤ ਬੀ ਨਸੀਂ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਖ਼ਰਏਡਤ ਦੀ ਵਾ ਏਯ; ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਭਾਣ ਏਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਡਭਟਾ ਏ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਡਵਚ ਭਨੱੁਐ ਤੁਯ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯ ਏ 

ਅੁੰਦਯੋਂ ਡਵਏਾਯ ਦੂਯ ਏਯ—ਾ ਭਨੱੁਐ ਸ ਅਰ ਧਨੀ; ਅਡਜਸਾ ਭਨੱੁਐ ਸੀ ਇ ਜਤ-ਚੜ ਡਵਚੋਂ ਫਾਜ਼ੀ 

ਡਜੱਤ ਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਇਸੀ ਸ ਭੁਏੁੰਭਰ ਇਨਾਨ, ਡਏਉਂਡਏ ਨਾਭ ਡਭਡਯਆਾਂ ਾਯ ਆਤਭਏ ਯ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਯ, ਧਨ ਦਾਯਥ ਆਡਦਏ ਦੀ ਟਏ ਤ ਡਜ ਦੀ ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀ ਰੱਣੋਂ  ਡਰਣਾ ਸੁੁੰਦੀ 

ਸ ਉ ਨੂੁੰ ਖ਼ਰਏਡਤ ਵਰੋਂ  ਬੀ ੂ ਸੀ ਫਣੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਉ ਦੀ ੁਯਤ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਯਤੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ।  

(4) (24 ਤੋਂ 27 ਤਏ) ਡਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦੀ ੁੰਡਤ ਏਯਨ 

ਵਾਡਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਡਵਚ ਬੀ ਡਭਯਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਚਾਅ ਤ ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਡਏ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦਾ ਭਨ ਯਤਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਉਸ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਡਜ਼ੁੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਡਜਵੇਂ ਯਟੀ ਯੀਯ ਦਾ 

ਆਯਾ ਸ। ਫੁੰਦੀ ਵਾਡਰਆਾਂ ਦੀ ੁੰਡਤ ਇਏ ਾ ਨਯ ਭਝ ਡਜੱਥ ਵੱਡਆਾਂ ਡਏ ਡਵਏਾਯ-ਯੂ ਚਯ ਡਾਏੂ 

ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਯਡਸੁੰਦਾ।  

(5) ਏਯਤਾਯ ਨ  ਜਤ-ਯਚਨਾ ਡਵਚ ਡਨਮਭ ਸੀ ਇਸ ਯੱਡਐਆ ਸ ਡਏ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਡਵਚ ਤੁਯ ਏ 

ਬਤੀ ਏਯ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਬਡਯਆ ਸ ਏਦਾ ਸ; ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ 

ਯਤਾ ਸ। (28, 29)।  

ਭੁੱਐ ਬਾਵ: 

ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ ਤਰ ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਜੀਵਾਾਂ ਉੱਤ ਰਬਾਵ ਾ ਏ ਇਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਏੁਯਾਸ ਾ ਦੇਂਦੀ ਸ; ਯ ਜ 

ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਵਏਾਯ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦ। ਡਤੁਯੂ 

ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਣਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਸ।  

‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਫਣਤਯ 

ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਡਵਚ 29 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ ਤ 58 ਸ਼ਰਏ; ਸਯਏ ਉੜੀ ਦ 

ਨਾਰ ਦ ਦ ਰਏ। ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਵਯਵਾ: 

ਰਏ ਭ: 3 — 48 

ਰਏ ਭ: 4 — 7 

ਰਏ ਭ: 2 — 1 

ਰਏ ਭ: 1 — 2 
 . . . . . . ——  

 . ਜੜ . . . 58 

ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ, ਯ 58 ਰਏਾਾਂ ਡਵਚੋਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਆਣ ਡਯ 7 ਸਨ। ਜ ਰਏਾਾਂ-

ਭਤ ‘ਵਾਯ’ ਉਚਾਯੀ ਸੁੁੰਦੀ, ਤਾਾਂ ਸ਼ਰਏ ਤਏਯੀਫਨ ਾਯ ਸੀ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਸਣ ਏਯ ਏ, ਇ ਦਾ 

ਡਯ-ਰਐ “ਯਡਠ ਏੀ ਵਾਯ ਭਸਰ  4 ਏੀ” ਪਫ ਨਾਸ ਏਦਾ, ਡਏਉਂਡਏ ੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀਆਾਂ 29 

ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ 48 ਰਏ ਆ  ਸਨ, ਦਸਾਾਂ ੁਯ-ਡਵਅਏਤੀਆਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ 

ਡਵਚੋਂ ਡਣਤੀ ਦ ਡਰਸਾਜ਼ ਨਾਰ ੋਂ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਣੀ ਵਧੀਏ ਸ ਈ। , ਅਰੀਅਤ ਇਸ ਸ 



ਡਏ ਡਯ ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਸੀ ੁੰਰਡਸ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਵਾਯ’ ਸ।  

ੴ ਸਠਤਗੁਰ ਰਸਾਠਦ ॥ ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਰਠਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜ ਸਚਾ ਭਠਨ ਹਇ ॥ ਦੰਦੀ ਭਲੁ 
ਨ ਕਤੁ ਭਠਨ ਜੀਬ ਸਚਾ ਸਇ ॥ ਸਸੁਰ ਈ ਬ ਵਸੀ ਸਠਤਗੁਰੁ ਸਠਵ ਠਨਸੰਗ ॥ ਰਹਠਰ ਕੜੁ 
ਜ ਠਰ ਠਭਲ ਖੁਸੀ ਰਾਵ ਠਰੁ ਸੰਠਗ ॥ ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਭਠਨ ਕਦ ਨ ਭਲੁ ਤੰਗੁ ॥ ਦਵਰ 
ਜਠ ਭੁ ਦੁਠਖ ਸਸੂ ਕਾ ਡਰੁ ਠਕਸੁ  ॥ ਜ ਠਰ ਬਾਵ ਨਾਨਕਾ ਕਰਭ ਭਣੀ ਸਬੁ ਸਚੁ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
642} 

ਦਅਯਥ:- ਭਡਨ—ਭਨ ਡਵਚ। ਦੁੰਦੀ ਭਰੁ—ਦੁੰਦਾਾਂ ਡਵਚ ਭਰ, ਦੁੰਦ-ਏਥਾ, ਡਨੁੰਡਦਆ। ਏਤੁ—ਚੀਯ, ਡਵੱਥ, 

ਵਯ-ਡਵਯਧ। ੁਯ—ਸੁਯ ਯ, ਯਰਏ ਡਵਚ। ਈ—ਏ ਯ, ਇ ਰਏ ਡਵਚ। ਡਨੁੰ—ਡਨਝੱਏ। 

ਯਸਡਯ—ਛੱਡ ਏ। ਏੜੁ—ਡਵਐਾਵਾ। ਡਯ ਡਭਰ—ਤੀ ਨੂੁੰ ਡਭਰ । ਡਯੁ ਯਾਵ—ਤੀ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਐੁੀ 

ੁੰਡ ਰੁੰਨਤਾ ਨਾਰ, ਤ੍ਰੱਠ ਏ। ਤੁੰ—ੁਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ੂ—ਭਾਇਆ। ਦਵਯ ਜਠ—(ੱ) ਭਾਇਆ ਦ 

ੁਤਰ, ਏਾਭਾਡਦਏ ਡਵਏਾਯ। ਡਯ ਬਾਵ—ਤੀ ਨੂੁੰ ਚੁੰੀ ਰੱ। ਏਯਭ ਭਣੀ—ਬਾਾਾਂ ਦੀ ਭਣੀ।  

ਅਯਥ:- ਯਡਠ ਯਾਣੀ ਦਾ ਸਣੀ ਰੱ ਜ (ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਡਵਆਾਂ) ਦ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ 

ਰਬੂ ਭਨ ਡਵਚ ਵੱ , ਡਨੁੰਡਦਆ ਏਯਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨਾਸ ਯਸ, ਭਨ ਡਵਚ ਡਏ ਨਾਰ ਵਯ-ਡਵਯਧ ਨਾਸ ਸਵ, ਤ 

ਜੀਬ ਉਤ ਉਸ ੱਚਾ ਭਾਰਏ ਸਵ। (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਰਏ ਯਰਏ ਡਵਚ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਡਯ ਡਵਚ 

ਜੀਵਨ ੁਜ਼ਾਯਦੀ ਸ ਤ ੁਯ ੂਦੀ ਵਾ ਏਯ ਏ ਡਨਝੱਏ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਏਈ ਡਸਭ ਦੱਫਾ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ)। 

ਡਵਐਾਵਾ ਛੱਡ ਏ ਜ ਤੀ-ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਭਰ  ਤਾਾਂ ਤੀ ਬੀ ਤ੍ਰੱਠ ਏ ਇ ਨੂੁੰ ਆਣ  ਨਾਰ ਡਭਰਾਾਂਦਾ ਸ; ਡਜ ਜੀਵ-

ਇਤਰੀ ਦ ਭਨ ਡਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਡਟਏ ਜਾ ਉਸ (ਇ ਨਾਭ-ਡੁੰਾਯ ਨਾਰ) ਦਾ ਜੀ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ ਤ ਏਦ 

(ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਉ ਨੂੁੰ) ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਭਰ ਨਸੀਂ ਰੱਦੀ। ਉ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦ ਏਾਭਾਡਦਏ ਡਵਏਾਯ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਬੀ ਏਈ ਦਫਾਅ ਉ ਉਤ ਨਸੀਂ ਯਡਸ ਜਾਾਂਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ-ਤੀ ਨੂੁੰ ਭਨ ਡਵਚ ਵਾ ਏ) ਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਤੀ-ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਚੁੰੀ ਰੱ ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਭੱਥ ਤ 

ਬਾਾਾਂ ਦਾ ਡਟੱਏਾ (ਭਝ) ਉ ਨੂੁੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ੱਚਾ ਰਬੂ ਸੀ (ਡਦੱਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਰਠਠ ਤਾਠਭ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਢੰਢਲ ॥ ਗੁਰ ੁਰਖੁ ਭਨਾਵ ਆਣਾ ਗੁਰਭਤੀ 
ਹਠਰ ਹਠਰ ਫਲ ॥ ਹਠਰ ਰਠਭ ਕਸਾਈ ਠਦਨਸੁ ਰਾਠਤ ਹਠਰ ਰਤੀ ਹਠਰ ਰੰਠਗ ਚਲ ॥ {ੰਨਾ 642} 

ਦਅਯਥ:- ਤਾਡਭ—ਤਦੋਂ। ਰਡਭ—ਰਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਾਈ—ਡਐੱਚੀ ਸਈ। ਚਰਾ—ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- ਯਡਠ ਯਾਣੀ ਤਦੋਂ ਸਣੀ ਸ, ਜ (ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਐਜ ਏਯ, 

ਆਣ  ਵੱਡ ਤੀ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਰੁੰਨ ਏਯ ਤ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡੱਡਐਆ ਰ  ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯ; ਡਦਨ ਯਾਤ ਸਯੀ 

ਦ ਰਭ ਦੀ ਡਐੱਚੀ ਸਈ ਆਣ  (ਯੀਯ-ਯੂ) ਚਰ  ਨੂੁੰ ਸਯੀ ਦ ਯੁੰ ਡਵਚ ਯੁੰੀ ਯੱਐ।  

ਹਠਰ ਜਸਾ ੁਰਖੁ ਨ ਲਬਈ ਸਬੁ ਦਠਖਆ ਜਗਤੁ ਭ ਟਲ ॥ {ੰਨਾ 642} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਾਯਾ ੁੰਾਯ ਟਰ ਏ ਵਐ ਡਰਆ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਡਜਸਾ ਏਈ ੁਯਐ ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ।  

ਗੁਠਰ ਸਠਤਗੁਠਰ ਨਾਭੁ ਠਦਰੜਾਇਆ ਭਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡਲ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਠਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਗੁਰ 
ਸਠਤਗੁਰ ਕ ਗਲ ਗਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 642} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨਤ—ਡਏ ਸਯ ਾ। ਰ ਰ—ਡਰਆਾਂ ਦਾ ਰਾ।  



ਅਯਥ:- ੁਯ ੂਡਤਯੂੁ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਯ ਡਸਯਦ ਡਵਚ) ਡਦਰ ੜ੍ ਏੀਤਾ ਸ, (ਇ ਏਯ ਏ ਸੁਣ) ਭਯਾ ਭਨ 

ਡਏਧਯ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ; ਦਾ ਨਾਨਏ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਸ ਤ ੁਯ ੂਡਤੁਯੂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸ।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਆ ਠਸਸਠਟ ਕਰਤਾ ਠਸਰਜਣਹਾਠਰਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਖਲੁ ਰਚਾਇ ਤੁਧੁ ਆਠ 
ਸਵਾਠਰਆ ॥ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਠ ਆਠ ਬਗਣਹਾਠਰਆ  ॥ ਸਬੁ ਤਰਾ ਸਫਦੁ ਵਰਤ 
ਉਾਵਣਹਾਠਰਆ ॥ ਹਉ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਠਰਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 642} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦੁ—ਸੁਏਭ, ਜੀਵਨ-ਯ। ਸਉ—ਭੈਂ। ੁਯਭੁਡਐ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਡਯਜਣਸਾਯ! ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ ੁੰਾਯ ਦ ਯਚਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ; (ੁੰਾਯ-ਯੂ) ਐਡ ਫਣਾ ਏ ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ ਇ 

ਨੂੁੰ ਸਣਾ ਫਣਾਇਆ ਸ; ੁੰਾਯ ਯਚਣ ਵਾਰਾ ਤੂੁੰ ਆ ਸੈਂ। ਇ ਨੂੁੰ ਦਾਤਾਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ ਸੈਂ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਨੂੁੰ ਬਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੂੁੰ ਸੀ ਸੈਂ; ਸ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰ ! ਬ ਥਾਈਂ ਤਯੀ ਜੀਵਨ-ਯ ਵਯਤ ਯਸੀ ਸ। 

(ਯ) ਭੈਂ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਡਜ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਤਯੀ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਏਯ ਏਦਾ ਸਾਾਂ।1।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹਉਭ ਜਲਤ ਜਠਲ ਭੁ ਬਰਠਭ ਆ ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ੂਰ ਸਠਤਗੁਠਰ ਰਾਠਖ ਲੀ 
ਆਣ ੰਨ ਾਇ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰਨ  ਾਇ—ਰਐ ਡਵਚ ਡਰਐ ਏ, ਆਣ  ਫਣਾ ਏ। ਆ—ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਆ।  

ਅਯਥ:- (ੁੰਾਯੀ ਜੀਵ) ਸਉਭ ਡਵਚ ੜਦ ਸ ੜ ਭੁ ਨ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਬਟਏ ਬਟਏ ਏ ਜਦੋਂ 

ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਆ ਤਾਾਂ ੂਯ ਡਤੁਯੂ ਨ  ਆਣ  ਰੜ ਰਾ ਏ ਫਚਾ ਰ ਸਨ।  

ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕ ਸਫਠਦ ਸੁਬਾਇ ॥ ਸਫਠਦ ਰਤ ਸ ਸੀਤਲ ਬ ਨਾਨਕ 
ਸਚੁ ਕਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਬਾਡਵਏ ਸੀ ਇਸ ੁੰਾਯ ੜਦਾ ਡਦੱਡਆ, ਤਾਾਂ ਸ ਨਾਨਏ! 

ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਯੁੰੀਜ ਏ ਤ ਨਾਭ-ਡਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏ ਠੁੰਢ-ਠਾਯ ਸ ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਪਠਲ ਸਠਤਗੁਰੁ ਸਠਵਆ ਧੰਨੁ ਜਨਭੁ ਰਵਾਣੁ ॥ ਠਜਨਾ ਸਠਤਗੁਰੁ ਜੀਵਠਦਆ ਭੁਇਆ 
ਨ ਠਵਸਰ ਸਈ ੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥ ਕੁਲੁ ਉਧਾਰ ਆਣਾ ਸ ਜਨੁ ਹਵ ਰਵਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਵਡਦਆ ਭੁਇਆ—ਜਨਭ ਤੋਂ ਭਯਨ ਤਏ, ਾਯੀ ਉਭਯ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਦਾ ਡਵਆ ਸਇਆ ਡਤੁਯੂ ਪਰ ਸ (ਬਾਵ, ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ ਪਰ 

ਸ) ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਬੀ ਸ਼ਰਾਾ-ਜ ਤ ਏਫੂਰ ਸਣ ਦ ਜ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਡਆਣ  (ਡਣ  ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ) ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਾਯੀ ਉਭਯ ਏਦ ਬੀ ਆਣਾ ਡਤੁਯੂ ਨਸੀਂ ਬੱੁਰਦਾ। (ਜ ਭਨੱੁਐ ਇਸ ਡਜਸੀ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਸ) 

ਉਸ ਆ ਏਫੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਆਣੀ ਏੁਰ ਨੂੁੰ ਬੀ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਗੁਰਭੁਠਖ ਭੁ ਜੀਵਦ ਰਵਾਣੁ ਹਠਹ ਭਨਭੁਖ ਜਨਠਭ ਭਰਾਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਭੁ ਨ ਆਖੀਅਠਹ ਠਜ 
ਗੁਰ ਕ ਸਫਠਦ ਸਭਾਠਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- ਡਤਯੂੁ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਏਫੂਰ ਸਨ, ਯ, ਭਨ ਦ ਅਧੀਨ ਭਨੱੁਐ ਜੁੰਭਦ ਭਯਦ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ; ਸ 

ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭੁ ਸ ਨਸੀਂ ਆਐੀਦਾ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ੁਰਖੁ ਠਨਰੰਜਨੁ ਸਠਵ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਈ ॥ ਸਤਸੰਗਠਤ ਸਾਧੂ ਲਠਗ ਹਠਰ ਨਾਠਭ 
ਸਭਾਈ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਡਨਯੁੰਜਨੁ—ਅੁੰਜਨ-ਯਡਸਤ, ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਡਸਤ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਡਸਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਾ ਏਯ ਏ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ; (ਯ) ੁਯ ੂ

ਦੀ ੁੰਡਤ ਡਵਚ ਸੀ ਜੁੜ ਏ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਰੀਨ ਸ ਏੀਦਾ ਸ।  

ਹਠਰ ਤਰੀ ਵਡੀ ਕਾਰ ਭ ਭੂਰਖ ਲਾਈ ॥ ਹਉ ਗਲਾ ਲਾਲਾ ਤੁਧੁ ਭ ਹੁਕਭੁ ਪੁਰਭਾਈ ॥ ਹਉ 
ਗੁਰਭੁਠਖ ਕਾਰ ਕਭਾਵਾ ਠਜ ਗੁਠਰ ਸਭਝਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਭ—ਭਨੂੁੰ। ੁਡਯ—ੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਭਨੂੁੰ ਭੂਯਐ ਨੂੁੰ ਆਣੀ ਵੱਡੀ ਏਾਯ (ਬਾਵ, ਬਤੀ) ਡਵਚ ਜੜ ਰ ; ਭਨੂੁੰ ਸੁਏਭ ਏਯ, ਭੈਂ ਤਯ 

ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸਾਾਂ; (ਭਸਯ ਏਯ ਡਏ) ਡਤੁਯੂ ਨ  ਜ ਏਾਯ ਭਝਾਈ ਸ ਉਸ ਭੈਂ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ 

ਏਯਾਾਂ।2।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ੂਰਠਫ ਠਲਠਖਆ ਕਭਾਵਣਾ ਠਜ ਕਰਤ ਆਠ ਠਲਠਖਆਸੁ ॥ ਭਹ ਠਗਉਲੀ 
ਾਈਅਨੁ ਠਵਸਠਰਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਾਈਅਨੁ—ਉ (ਸਯੀ) ਨ  ਾ ਡਦੱਤੀ ਸ, ਦ ਡਦੱਤੀ ਸ। ੁਣਤਾ—ੁੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- (ਡਛਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਜ (ੁੰਏਾਯ-ਯੂ ਰਐ) ਡਰਡਐਆ (ਬਾਵ, ਉੱਏਡਯਆ) 

ਸਇਆ ਸ ਤ ਜ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਡਰਐ ਡਦੱਤਾ ਸ ਉਸ (ਜ਼ਯੂਯ) ਏਭਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਸ; (ਉ ਰਐ ਅਨੁਾਯ ਸੀ) 

ਭਸ ਦੀ ਠਫੂਟੀ (ਡਜ ਨੂੁੰ) ਡਭਰ ਈ ਸ ਉ ਨੂੁੰ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਯੀ ਡਵੱਯ ਡਆ ਸ।  

ਭਤੁ ਜਾਣਹੁ ਜਗੁ ਜੀਵਦਾ ਦੂਜ ਬਾਇ ਭੁਇਆਸੁ  ॥ ਠਜਨੀ ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਾਭੁ ਨ ਚਠਤ ਸ ਫਹਠਣ ਨ 
ਠਭਲਨੀ ਾਠਸ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- (ਉ) ੁੰਾਯ ਨੂੁੰ ਜੀਊਂਦਾ ਨਾ ਭਝ (ਜ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਭੁਇਆ ਡਆ ਸ; ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਡਤੁਯੂ 

ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਡਯਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਰਬੂ ਦ ਏਰ ਫਡਸਣਾ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ।  

ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਫਹੁ ਅਠਤ ਘਣਾ ੁਤੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਠਥ ਕਈ ਜਾਠਸ ॥ ਲਕਾ ਠਵਠਚ ਭੁਹੁ ਕਾਲਾ ਹਆ 
ਅੰਦਠਰ ਉਬ ਸਾਸ ॥ ਭਨਭੁਖਾ ਨ ਕ ਨ ਠਵਸਹੀ ਚੁਠਕ ਗਇਆ ਵਸਾਸੁ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- ਉਸ ਭਨਭੁਐ ਫਸੁਤ ਸੀ ਦੁੱਐੀ ਸੁੁੰਦ ਸਨ, (ਡਏਉਂਡਏ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਭੁ  

ਨ, ਉਸ) ੁੱਤਰ  ਇਤਰੀ ਤਾਾਂ ਏਈ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾ; ੁੰ ੁੁੰਾਯ ਦ ਰਏਾਾਂ ਡਵਚ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭੂੁੰਸ ਏਾਰਾ 

ਸਇਆ (ਬਾਵ, ਸ਼ਯਡਭੁੰਦ ਸ) ਤ ਸਾਸੁਏ ਰੈਂਦ ਸਨ; ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਡਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਇਤਫਾਯ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਖਾ ਨ ਸੁਖੁ ਅਗਲਾ ਠਜਨਾ ਅੰਤਠਰ ਨਾਭ ਠਨਵਾਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਫਸੁਤ ੁਐ ਸੁੁੰਦਾ ਸ ਡਏਉਂਡਏ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਨਾਭ ਦਾ ਡਨਵਾ ਸੁੁੰਦਾ 

ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਸ ਸਣ ਸ ਸਜਣਾ ਠਜ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਭਲਠਹ ਸੁਬਾਇ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਅਨਠਦਨੁ ਕਰਠਹ 
ਸ ਸਠਚ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਣ ਜਣ—ਬਰ  ਭਨੱੁਐ। ਅਨਡਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼।  

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਜ ਭਨੱੁਐ (ਆਾ ਡਨਵਾਯ ਏ ਰਬੂ ਡਵਚ ੁਬਾਡਵਏ ਸੀ) ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ 

ਉਸ ਬਰ  ਰਏ ਸਨ ਤ (ਾਡ) ਾਥੀ ਸਨ; ਜ ਦਾ ਡਤੁਯੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਭੁੰਨਦ ਸਨ, ਉਸ ੱਚ ਸਯੀ ਡਵਚ ਭਾ 

ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ।  

ਦੂਜ ਬਾਇ ਲਗ ਸਜਣ ਨ ਆਖੀਅਠਹ ਠਜ ਅਠਬਭਾਨੁ ਕਰਠਹ ਵਕਾਰ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏਾਯ—ਭੁੰਦ ਏੁੰਭ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ੁੰਤ ਜਨ ਨਸੀਂ ਆਐੀਦਾ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਰੱ ਸ ਅਸੁੰਏਾਯ ਤ ਡਵਏਾਯ ਏਯਦ 

ਸਨ।  

ਭਨਭੁਖ ਆ ਸੁਆਰਥੀ ਕਾਰਜੁ ਨ ਸਕਠਹ ਸਵਾਠਰ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰਠਫ ਠਲਠਖਆ ਕਭਾਵਣਾ ਕਇ ਨ 
ਭਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ੁਆਯਥੀ—ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਯਜ਼।  

ਅਯਥ:- ਭਨਭੁਐ ਆਣ  ਭਤਰਫ ਦ ਡਆਯ (ਸਣ ਏਯ ਏ) ਡਏ ਦਾ ਏੁੰਭ ਨਸੀਂ ਵਾਯ ਏਦ; (ਯ) ਸ 

ਨਾਨਏ! (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਡਯ ਏੀਸ ਦਸ਼?) (ਡਛਰ  ਏੀਤ ਏੁੰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਉੱਏਡਯਆ ਸਇਆ (ੁੰਏਾਯ-

ਯੂ ਰਐ) ਏਭਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਏਈ ਡਭਟਾਉਣ-ਜਾ ਨਸੀਂ।1।  

ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਜਗਤੁ ਉਾਇ ਕ ਆਠ ਖਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਆਠ ਠਸਰਠਜਆ 
ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ ੁੰਾਯ ਯਚ ਏ ਆ ਸੀ ਐਡ ਫਣਾਈ ਸ; ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ (ਭਾਇਆ ਦ) ਡਤੁੰਨ ੁਣ 

ਫਣਾ ਸਨ ਤ ਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਜਤ ਡਵਚ) ਵਧਾ ਡਦੱਤਾ ਸ।  

ਠਵਠਚ ਹਉਭ ਲਖਾ ਭੰਗੀ ਠਪਠਰ ਆਵ ਜਾਇਆ ॥ ਠਜਨਾ ਹਠਰ ਆਠ ਠਿਾ ਕਰ ਸ ਗੁਠਰ 
ਸਭਝਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- (ਇ ਭਸ ਤੋਂ ਉਜ) ਅਸੁੰਏਾਯ ਡਵਚ (ਰੱਡਆਾਂ) (ਦਯਾਸ ਡਵਚ) ਰਐਾ ਭੁੰੀਦਾ ਸ ਤ ਡਪਯ ਜੁੰਭਣਾ 

ਭਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸ; ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਤ ਸਯੀ ਆ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਨ  (ਇਸ) ਭਝ ਾ ਡਦੱਤੀ ਸ।  

ਫਠਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਭਾਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- (ਇ ਏਯਏ) ਭੈਂ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਤ ਦਾ ਵਾਯਨ  ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।3।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆ ਭਭਤਾ ਭਹਣੀ ਠਜਠਨ ਠਵਣੁ ਦੰਤਾ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ॥ ਭਨਭੁਖ ਖਾਧ 
ਗੁਰਭੁਠਖ ਉਫਰ ਠਜਨੀ ਸਠਚ ਨਾਠਭ ਠਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਦਅਯਥ:- ਡਜਡਨ—ਡਜ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਅਣੱਤ) ਨ।  



{ਨਟ:- ‘ਭਾਇਆ’ ਤ ‘ਭਭਤਾ’ ਦ ਵੱਐ ਵੱਐ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਸੀਂ ਰਣੀਆਾਂ; ਰਜ਼ ‘ਡਜਡਨ’ (=ਡਜ ਨ) ‘ਇਏ-ਵਚਨ’ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦੀ ਅਣੱਤ (ਬਾਵ, ਇਸ ਡਖ਼ਆਰ ਡਏ ਸ ਸ਼ ਭਯੀ ਸ, ਇਸ ਧਨ ਭਯਾ ਸ,) ਭਨ ਨੂੁੰ ਭਸਣ 

ਵਾਰੀ ਸ, ਇ ਨ  ੁੰਾਯ ਨੂੁੰ ਡਫਨਾਾਂ ਦੁੰਦਾਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਐਾ ਡਰਆ ਸ (ਬਾਵ, ਭੂਰਚਾ ਸੀ ਡਨਰ ਡਰਆ ਸ), ਭਨਭੁਐ 

(ਇ ‘ਭਭਤਾ’ ਡਵਚ) ਰ  ਸਨ, ਤ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨ  ੱਚ ਨਾਭ ਡਵਚ ਡਚੱਤ ਜਡੜਆ ਸ ਉਸ ਫਚ  

ਸਨ।  

ਠਫਨੁ ਨਾਵ ਜਗੁ ਕਭਲਾ ਠਪਰ ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਧੰਧਾ ਕਰਠਤਆ ਠਨਹਪਲੁ ਜਨਭੁ  
ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਭਠਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 643} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਇਸ ਡਦੱ ੈਂਦਾ ਸ ਡਏ ੁੰਾਯ ਨਾਭ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਏਭਰਾ ਸਇਆ ਬਟਏਦਾ ਸ, 

ਭਾਇਆ ਦ ਏਜ਼ੀ ਏਯਡਦਆਾਂ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਡਨਪਰ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤ ੁਐਦਾਤਾ ਨਾਭ ਭਨ ਡਵਚ ਨਸੀਂ 

ਵਾਉਂਦਾ।  

ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਠਤਨਾ ਕਉ ਠਭਠਲਆ ਠਜਨ ਕਉ ਧੁਠਰ ਠਲਠਖ ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸੀ ਡਭਰਦਾ ਸ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ 

ਦ ਅਨੁਾਯ) (ੁੰਏਾਯ-ਯੂ ਰਐ) ਉੱਏਯ ਏ ਰਬੂ ਨ  ਯੱਐ ਡਦੱਤਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਘਰ ਹੀ ਭਠਹ ਅੰਠਭਰਤੁ ਬਰੂਰੁ ਹ ਭਨਭੁਖਾ ਸਾਦੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਠਜਉ ਕਸਤੂਰੀ ਠਭਰਗੁ 
ਨ ਜਾਣ ਬਰਭਦਾ ਬਰਠਭ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਅੰਠਭਰਤੁ ਤਠਜ ਠਫਖੁ ਸੰਗਰਹ ਕਰਤ ਆਠ ਖੁਆਇਆ ॥  
{ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- (ਨਾਭ-ਯੂ) ਅੁੰਡਭਰਤ (ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ ਡਸਯਦ-ਯੂ) ਯ ਡਵਚ ਸੀ ਬਡਯਆ ਸਇਆ ਸ, (ਯ) ਭਨਭੁਐਾਾਂ 

ਨੂੁੰ (ਉ ਦਾ) ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਜਵੇਂ ਸਯਨ (ਆਣੀ ਨਾਬੀ ਡਵਚ) ਏਤੂਯੀ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਤ ਬਯਭ 

ਡਵਚ ਬੁਰਾਇਆ ਸਇਆ ਬਟਏਦਾ ਸ, ਡਤਵੇਂ ਭਨਭੁਐ ਨਾਭ-ਅੁੰਡਭਰਤ ਨੂੁੰ ਛੱਡ ਏ ਡਵਸ ੁਨੂੁੰ ਇਏੱਠਾ ਏਯਦਾ ਸ, (ਯ 

ਉ ਦ ਬੀ ਏੀਸ ਵੱ?) ਏਯਤਾਯ ਨ  (ਉ ਦ ਡਛਰ  ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ) ਉ ਨੂੁੰ ਆ ਐੁੁੰਝਾਇਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਵਰਲ ਸਝੀ ਈ ਠਤਨਾ ਅੰਦਠਰ ਫਰਹਭੁ ਠਦਖਾਇਆ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਇਆ ਰਸਨਾ 
ਹਠਰ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਡਵਯਰ  ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਸੀ (ਯਭਾਤਭਾ ਡਦੱ ੈਂਦਾ ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਠੁੰਢ-ਠਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਜੀਬ ਨਾਰ (ਜ ਏ) ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਫਦ ਹੀ ਨਾਉ ਊਜ ਸਫਦ ਭਠਲ ਠਭਲਾਇਆ ॥ ਠਫਨੁ ਸਫਦ ਸਬੁ ਜਗੁ ਫਉਰਾਨਾ ਠਫਰਥਾ ਜਨਭੁ 
ਗਵਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਸੀ ਨਾਭ (ਦਾ ਅੁੰੂਯ ਡਸਯਦ ਡਵਚ) ਉੱਦਾ ਸ ਤ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸਯੀ 

ਨਾਰ ਭਰ ਸੁੁੰਦਾ ਸ; ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਾਯਾ ੁੰਾਯ ਾਰ ਸਇਆ ਡਆ ਸ ਤ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਡਵਅਯਥ 

ਵਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਅੰਠਭਰਤੁ ਕ ਸਫਦੁ ਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦਾ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ ਸ ਜ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ 



ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ ਡਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਹਠਰ ੁਰਖੁ ਅਗੰਭੁ ਹ ਕਹੁ ਠਕਤੁ ਠਫਠਧ ਾਈ ॥ ਠਤਸੁ ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਅਠਦਰਸਟੁ ਕਹੁ 
ਜਨ ਠਕਉ ਠਧਆਈ ॥ ਠਨਰੰਕਾਰੁ ਠਨਰੰਜਨੁ ਹਠਰ ਅਗਭੁ ਠਕਆ ਕਠਹ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥  {ੰਨਾ 
644} 

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਦੱ ਉਸ ਸਯੀ, ਜ ਅੁੰਭ ੁਯਐ ਸ, ਡਏ ਤਯ੍ਾਾਂ ਡਭਰ ਏਦਾ ਸ? ਉ ਦਾ ਏਈ ਯੂ ਨਸੀਂ, 

ਏਈ ਯਐ ਨਸੀਂ, ਡਦੱਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ, ਉ ਨੂੁੰ ਡਏਵੇਂ ਡਭਯੀ? ਸ਼ਏਰ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਡਸਤ ਸ, ਸੁੁੰਚ 

ਤੋਂ ਯ ਸ, , ਏੀਸ ਆਐ ਏ ਉ ਦੀ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏਯੀ? 

ਠਜਸੁ ਆਠ ਫੁਝਾ ਆਠ ਸੁ ਹਠਰ ਭਾਰਠਗ ਾਈ ॥ ਗੁਠਰ ੂਰ ਵਖਾਠਲਆ ਗੁਰ ਸਵਾ ਾਈ 
॥੪॥ {ੰਨਾ 644} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਯਡ—ਯਤ ਤ। ੁਯ ਵਾ—ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ ਆ ਰਬੂ ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ; ੂਯ ੁਯ ੂਨ  ਸੀ ਉ ਦਾ 

ਦੀਦਾਯ ਏਯਾਇਆ ਸ, ੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏੀਡਤਆਾਂ ਸੀ ਉਸ ਡਭਰਦਾ ਸ।4।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਠਜਉ ਤਨੁ ਕਲੂ ੀੜੀ ਰਤੁ ਨ ਬਰੀ ਡਠਹ ॥ ਜੀਉ ਵੰਞ ਚਉ ਖੰਨੀ ਸਚ ਸੰਦੜ 
ਨਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਭਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਰਾਤੀ ਅਤ ਡਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 644} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀ—ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਡਡਸ—ਦਵ। ਜੀਉ—ਡਜੁੰਦ। ਚਉਐੁੰਨੀ—ਚਾਯ ਐੁੰਨ। ਚਉਐੁੰਨੀ 

ਵੁੰਞ—ਚਾਯ ਟਟ ਸ ਜਾ। ਨ ਡਸ—ਡਆਯ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ੁੰਦੜ—ਦ। ਡਸ—ਡਦਨ। ਅਤ—ਅਤ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਯਾ ਯੀਯ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਰਸੂ ਨਾ ਦਵ ਬਾਵੇਂ ਡਤਰਾਾਂ ਵਾਾਂ ਇਸ ਏਸਰੂ ਡਵਚ ੀਡੜਆ 

ਜਾ, (ਬਾਵ, ਜ ਅਨਏਾਾਂ ਏਯੜ ਏਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤ ਬੀ ਭਯ ਅੁੰਦਯ ਯੀਯ ਦ ਫਚ ਯਡਸਣ ਦੀ ਰਾਰਾ ਯਤਾ ਬੀ 

ਨਾ ਸਵ) ਜ ਭਯੀ ਡਜੁੰਦ ੱਚ ਰਬੂ ਦ ਡਆਯ ਤੋਂ ਵਾਯਨ  ਦਏ ਈ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਡਭਰਾ ਨਾ ਡਦਨ  

ਨਾ ਯਾਤ (ਏਦ ਬੀ) ਨਸੀਂ ਟੁੱਟਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਜਣੁ ਭਡਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੁ ਲਾ ਭਨੁ ਲਇ ॥ ਠਜਉ ਭਾਜੀਠ ਕੜ ਰੰਗ ਬੀ ਾਹਠਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ਠਫਆ ਨ ਲਗ ਕਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ੱਜਣ ਯੁੰੀਰਾ ਸ, ਭਨ ਰ  ਏ (ਰਭ ਦਾ) ਯੁੰ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਡਜਵੇਂ ਏੱੜ ਬੀ ਾਸ ਦ ਏ ਭਜੀਠ 

ਡਵਚ ਯੁੰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਡਤਵੇਂ ਆਾ ਦ ਏ ਸੀ ਰਭ-ਯੁੰ ਡਭਰਦਾ ਸ); ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ) ਯੁੰ ਪਯ ਨਸੀਂ 

ਰਡਸੁੰਦਾ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਏਈ ਸਯ ਚੜ੍ ਏਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਏਈ ਸਯ ਚੀਜ਼ ਡਆਯੀ ਨਸੀਂ ਰੱ ਏਦੀ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਆਠ ਵਰਤ ਆਠ ਹਠਰ ਆਠ ਫੁਲਾਇਦਾ ॥ ਹਠਰ ਆ ਠਸਰਸਠਟ ਸਵਾਠਰ ਠਸਠਰ 
ਧੰਧ ਲਾਇਦਾ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯਤ—ਭਜੂਦ ਸ। ਡਡਯ—ਡਡਯ, ਸਯਏ ਡਯ ਉਤ, ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੂੁੰ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਬ ਡਵਚ ਡਵਆ ਡਯਸਾ ਸ ਅਤ ਆ ਸੀ ਬ ਨੂੁੰ ਫੁਰਾਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆ ਸੀ ਸਯਏ 

ਡਵਚ ਫਰਦਾ ਸ); ੁੰਾਯ ਨੂੁੰ ਆ ਸੀ ਯਚ ਏ ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੂੁੰ ਭਾਇਆ ਦ ਏਜ਼ੀ ਡਵਚ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  



ਇਕਨਾ ਬਗਤੀ ਲਾਇ ਇਠਕ ਆਠ ਖੁਆਇਦਾ ॥ ਇਕਨਾ ਭਾਰਠਗ ਾਇ ਇਠਕ ਉਝਠੜ ਾਇਦਾ ॥ 
{ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਇਏਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣੀ ਬਤੀ ਡਵਚ ਰਾਉਂਦਾ ਸ ਤ ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆ ਸੀ ਬੁਰਾਉਂਦਾ ਸ; ਇਏਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਡੱਧ ਯਾਸ ਤ ਤਯਦਾ ਸ ਤ ਇਏਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਏੁਯਾਸ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਭੁ ਠਧਆ ਗੁਰਭੁਠਖ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਦਾ ਨਾਨਏ ਬੀ (ਉ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਨਾਭ ਡਭਯਦਾ ਸ ਤ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ਉ 

ਦੀ) ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ।5।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਸਪਲੁ ਹ ਜ ਕ ਕਰ ਠਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਭਠਨ ਠਚੰਠਦਆ ਪਲੁ 
ਾਵਣਾ ਹਉਭ ਠਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਫੰਧਨ ਤੜ ਭੁਕਠਤ ਹਇ ਸਚ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਡਚੱਤ ਰਾ ਏ ਵਾ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਡਤੁਯੂ ਦੀ (ਦੱੀ) ਵਾ ਜ਼ਯੂਯ ਪਰ ਰਾਾਂਦੀ ਸ; ਭਨ-

ਇੱਡਛਆ ਪਰ ਡਭਰਦਾ ਸ, ਅਸੁੰਏਾਯ ਭਨ ਡਵਚੋਂ ਦੂਯ ਸੁੁੰਦਾ ਸ; (ੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਭਾਇਆ ਦ) ਫੁੰਧਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਤੜਦੀ ਸ (ਫੁੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤ ੱਚ ਸਯੀ ਡਵਚ ਭਨੱੁਐ ਭਾਇਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਇਸੁ ਜਗ ਭਠਹ ਨਾਭੁ ਅਲਬੁ ਹ ਗੁਰਭੁਠਖ ਵਸ ਭਠਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਗੁਰੁ ਸਵਠਹ ਆਣਾ ਹਉ 
ਠਤਨ ਫਠਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਇ ੁੰਾਯ ਡਵਚ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਦੁਯਰੱਬ ਸ, ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਡਵਚ ਆ ਏ ਵੱਦਾ 

ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭੰਨੁ ਅਠਜਤੁ ਹ ਦੂਜ ਲਗ ਜਾਇ ॥ ਠਤਸ ਨ ਸੁਖੁ ਸੁਨ ਨਹੀ ਦੁਖ ਦੁਠਖ ਠਵਹਾਇ 
॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਭਨਭੁਐ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦ ਏਾਫ ੂਤੋਂ ਫਾਸਯ ਸ, ਡਏਉਂਡਏ ਉਸ ਭਾਇਆ ਡਵਚ ਜਾ ਏ ਰੱਾ ਸਇਆ ਸ; 

(ਡੱਟਾ ਇਸ ਡਏ) ਉ ਨੂੁੰ ੁਨ  ਡਵਚ ਬੀ ੁਐ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ, (ਉ ਦੀ ਉਭਯ) ਦਾ ਦੁੱਐ ਡਵਚ ਸੀ ੁਜ਼ਯਦੀ 

ਸ।  

ਘਠਰ ਘਠਰ ਠੜ ਠੜ ੰਠਡਤ ਥਕ ਠਸਧ ਸਭਾਠਧ ਲਗਾਇ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਵਠਸ ਨ ਆਵਈ ਥਕ 
ਕਰਭ ਕਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਦਅਯਥ:- ਡਯ ਡਯ—ਯ ਯ ਡਵਚ। ਡਯ ਡਯ ੁੰਡਡਤ—ਯ ਯ ਡਵਚ ੁੰਡਡਤ, (ਬਾਵ), ਅਨਏਾਾਂ 

ੁੰਡਡਤ।  

ਅਯਥ:- ਅਨਏਾਾਂ ੁੰਡਡਤ ਰਏ ੜ੍ ੜ੍ ਏ ਤ ਡਧੱ ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾ ਰਾ ਏ ਥੱਏ  ਸਨ, ਏਈ ਏਯਭ ਏਯ ਏ ਥੱਏ 

 ਸਨ; (ੜ੍ਨ ਨਾਰ ਤ ਭਾਧੀਆਾਂ ਨਾਰ) ਇਸ ਭਨ ਏਾਫ ੂਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਬਖਧਾਰੀ ਬਖ ਕਠਰ ਥਕ ਅਠਠਸਠਠ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਭਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਹਉਭ ਬਰਠਭ 
ਬੁਲਾਇ ॥ {ੰਨਾ 644} 

ਅਯਥ:- ਬਐ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ (ਬਾਵ, ਾਧ ੂਰਏ) ਏਈ ਬਐ ਏਯ ਏ ਤ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤ ਨ੍ਾ ਏ ਥੱਏ  



ਸਨ; ਸਉਭ ਤ ਬਯਭ ਡਵਚ ਬੱੁਰ  ਸਇਆਾਂ ਨੂੁੰ ਭਨ ਦੀ ਾਯ ਨਸੀਂ ਆਈ।  

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਬਉ ਇਆ ਵਡਬਾਠਗ ਵਠਸਆ ਭਠਨ ਆਇ ॥ ਬ ਇ ਭਨੁ ਵਠਸ ਹਆ ਹਉਭ 
ਸਫਠਦ ਜਲਾਇ ॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਵੱਡ ਬਾ ਨਾਰ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਏਯਾ ਯਾਸੀਂ ਬਉ ਉਜਦਾ ਸ ਤ ਭਨ ਡਵਚ ਆ ਏ ਵੱਦਾ ਸ; (ਸਯੀ 

ਦਾ) ਬਉ ਉਡਜਆਾਂ ਸੀ, ਤ ਸਉਭ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਾੜ ਏ ਸੀ ਭਨ ਵੱ ਡਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਸਠਚ ਰਤ ਸ ਠਨਰਭਲ ਜਤੀ ਜਠਤ ਠਭਲਾਇ ॥ ਸਠਤਗੁਠਰ ਠਭਠਲ ਨਾਉ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਠਖ 
ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਜਤੀ-ਰਬੂ ਡਵਚ ਆਣੀ ਡਫਰਤੀ ਡਭਰਾ ਏ ੱਚ ਡਵਚ ਯੁੰ  ਸਨ, ਉਸ ਡਨਯਭਰ ਸ  

ਸਨ; (ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਡਤੁਯੂ ਦ ਡਭਡਰਆਾਂ ਸੀ ਨਾਭ ਡਭਰਦਾ ਸ ਤ ੁਐ ਡਵਚ ਭਾਈ ਸੁੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹ ਬੂਠਤ ਰਾਣ ਰੰਗ ਠਦਨ ਚਾਠਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥ ਹੁ ਭਾਇਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਬ ਠਖਨ ਭਠਹ 
ਲਠਹ ਜਾਵਣਾ ॥ ਚਲਠਦਆ ਨਾਠਲ ਨ ਚਲ ਠਸਠਰ ਾ ਲ ਜਾਵਣਾ ॥ {ੰਨਾ 645} 

ਦਅਯਥ:- ਬੂਡਤ—ਯਾਜਾ। ਡਡਯ—ਡਯ ਤ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਡਜਆਾਂ ਤ ਯਾਡਣਆਾਂ ਦ ਇਸ ਯੁੰ ਚਾਯ ਡਦਨਾਾਂ (ਬਾਵ, ਥੜ ਡਚਯ) ਰਈ ਬਨੀਏ ਸੁੁੰਦ ਸਨ; ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਇਸ ਯੁੰ ਏੁੁੰਬ ਦਾ ਯੁੰ ਸ (ਬਾਵ, ਏੁੁੰਬ ਵਾਾਂ ਡਛਨ-ਬੁੰੁਯ ਸ), ਡਛਨ ਭਾਤਰ  ਡਵਚ ਰਡਸ ਜਾਾ, (ੁੰਾਯ 

ਤੋਂ) ਤੁਯਨ ਵਰ  ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, (ਯ ਇ ਦ ਏਾਯਨ ਏੀਤ) ਾ ਆਣ ਡਯ ਤ ਰ  ਜਾਈਦ 

ਸਨ।  

ਜਾਂ ਕਠੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਠਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥ ਹ ਵਲਾ ਹਠਥ ਨ ਆਵ ਠਪਠਰ ਛੁਤਾਵਣਾ 
॥੬॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਜਭ-ਏਾਰ ਨ  ਪੜ ਏ ਅੱ ਰਾ ਡਰਆ, ਤਾਾਂ (ਜੀਵ) ਡਾਢਾ ਬ-ਬੀਤ ਸੁੁੰਦਾ ਸ; (ਭਨੱੁਐ-ਜਨਭ ਵਾਰਾ) 

ਉਸ ਭਾ ਪਯ ਡਭਰਦਾ ਨਸੀਂ, ਇ ਵਾਤ ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ।6।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਤ ਜ ਭੁਹ ਠਪਰ ਸ ਫਧ ਦੁਖ ਸਹਾਠਹ ॥ ਠਪਠਰ ਠਪਠਰ ਠਭਲਣੁ ਨ ਾਇਨੀ 
ਜੰਭਠਹ ਤ ਭਠਰ ਜਾਠਹ ॥ ਸਹਸਾ ਰਗੁ ਨ ਛਡਈ ਦੁਖ ਹੀ ਭਠਹ ਦੁਖ ਾਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਫਖਠਸ 
ਲਠਹ ਸਫਦ ਭਠਲ ਠਭਲਾਠਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 645} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਸ ਡਪਯ—{ਭੁਸਡਪਯਾ—ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਡਜ ਨ  ਭੂੁੰਸ ਭਡੜਆ ਸਇਆ ਸਵ} ਭਨਭੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਵਰੋਂ  ਭਨਭੁਐ ਸਨ, ਉਸ (ਅੁੰਤ ਨੂੁੰ) ਫੱਧ ਦੁਐ ਡਸੁੰਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਭਰ ਨਸੀਂ ਏਦ, 

ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੁੰਭਦ ਤ ਭਯਦ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਚੁੰਤਾ ਦਾ ਯ ਏਦ ਨਸੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦਾ ਦੁਐੀ ਸੀ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਡਿਾ-ਡਦਰਸ਼ਟੀ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਫਖ਼ਸ਼ ਰ ਤਾਾਂ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਡਵਚ ਡਭਰ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਜ ਸਠਤਗੁਰ ਤ ਭੁਹ ਠਪਰ ਠਤਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਠਜਉ ਛੁਟਠੜ ਘਠਰ ਘਠਰ ਠਪਰ 
ਦੁਹਚਾਰਠਣ ਫਦਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਫਖਸੀਅਠਹ ਸ ਸਠਤਗੁਰ ਭਠਲ ਠਭਲਾਉ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
645} 

ਦਅਯਥ:- ਫਐੀਅਡਸ—ਫਖ਼ਸ਼ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਭਨਭੁਐ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਥਾਾਂ ਨਾਸ ਡਥੱਤਾ; ਉਸ ਡਵਬ-ਚਾਯਨ ਛੱੁਟੜ ਇਤਰੀ 

ਵਾਾਂ ਸਨ, ਜ ਯ ਯ ਡਵਚ ਫਦਨਾਭ ਸੁੁੰਦੀ ਡਪਯਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਫਖ਼ਸ਼ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, 

ਉਸ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ੁੰਡਤ ਡਵਚ ਡਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜ ਸਵਠਹ ਸਠਤ ਭੁਰਾਠਰ ਸ ਬਵਜਲ ਤਠਰ ਗਇਆ ॥ ਜ ਫਲਠਹ ਹਠਰ ਹਠਰ ਨਾਉ ਠਤਨ 
ਜਭੁ ਛਠਡ ਗਇਆ ॥ ਸ ਦਰਗਹ ਧ ਜਾਠਹ ਠਜਨਾ ਹਠਰ ਜਠ ਲਇ ਆ ॥ ਹਠਰ ਸਵਠਹ ਸਈ 
ੁਰਖ ਠਜਨਾ ਹਠਰ ਤੁਧੁ ਭਇਆ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਠਆਰ ਠਨਤ ਗੁਰਭੁਠਖ ਬਰਭ ਬਉ ਗਇਆ ॥ ੭॥ 
{ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ੇਂਵਦ ਸਨ, ਉਸ ੁੰਾਯ-ਭੁੁੰਦਯ ਨੂੁੰ ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ 

ਡਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਜਭ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਡਆ ਸ, ਉਸ ਦਯਾਸ ਡਵਚ ਨਭਾਨ  

ਜਾਾਂਦ ਸਨ; (ਯ) ਸ ਸਯੀ! ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਤਯੀ ਭਸਯ ਸੁੁੰਦੀ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ਤਯੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ। ਡਤੁਯੂ ਦ 

ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਬਯਭ ਤ ਡਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਭਸਯ ਏਯ) ਸ ਡਆਯ! ਭੈਂ ਬੀ ਤਯ ਦਾ ੁਣ ਾਵਾਾਂ।7।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਥਾਲ ਠਵਠਚ ਤ ਵਸਤੂ ਈ ਹਠਰ ਬਜਨੁ ਅੰਠਭਰ ਤੁ ਸਾਰੁ ॥ ਠਜਤੁ ਖਾਧ ਭਨੁ 
ਠਤਰਤੀ ਾਈ ਭਖ ਦੁਆਰੁ ॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਡਜ ਡਸਯਦ-ਯੂ ਥਾਰ ਡਵਚ (ਤ, ੁੰਤਐ ਤ ਵੀਚਾਯ) ਡਤੁੰਨ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਆ ਈਆਾਂ ਸਨ, ਉ ਡਸਯਦ-

ਥਾਰ ਡਵਚ ਰਸ਼ਟ ਅੁੰਡਭਰਤ ਬਜਨ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ (ਯਡਆ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ, ਡਜ ਦ ਐਾਡਧਆਾਂ ਭਨ ਯੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ 

ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਦਯ ਰਾਤ ਸੁੁੰਦਾ ਸ।  

ਇਹੁ ਬਜਨੁ ਅਲਬੁ ਹ ਸੰਤਹੁ ਲਬ ਗੁਰ ਵੀਚਾਠਰ ॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਸ ੁੰਤ ਜਨੋਂ ! ਇਸ ਬਜਨ ਦੁਯਰੱਬ ਸ, ਡਤੁਯੂ ਦੀ (ਦੱੀ ਸਈ) ਵੀਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰੱਬਦਾ ਸ।  

ਹ ਭੁਦਾਵਣੀ ਠਕਉ ਠਵਚਹੁ ਕਢੀ ਸਦਾ ਰਖੀ ਉਠਰ ਧਾਠਰ ॥ ਹ ਭੁਦਾਵਣੀ ਸਠਤਗੁਰੂ ਾਈ 
ਗੁਰਠਸਖਾ ਲਧੀ ਬਾਠਲ ॥ {ੰਨਾ 645} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਦਾਵਣੀ—ਆਤਭਏ ਰੁੰਨਤਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਵਤੂ (ਨਾਭ)।  

ਅਯਥ:- ਆਤਭਏ ਆਨੁੰਦ ਦਣ ਵਾਰੀ ਇ (ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਆਤਭਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਦੀ ਦੱ) ੁਯ ੂਨ  ਾਈ ਸ, 

ੁਯ-ਡੱਐਾਾਂ ਨ  ਐਜ ਏ ਰੱਬ ਰਈ ਸ। ਇ ਨੂੁੰ ਦਾ ਆਣ  ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਾਾਂਬ ਯੱਐਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ; ਇਸ ਬੁਰਾਣੀ 

ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦੀ।  

ਨਾਨਕ ਠਜਸੁ ਫੁਝਾ ਸੁ ਫੁਝਸੀ ਹਠਰ ਾਇਆ ਗੁਰਭੁਠਖ ਘਾਠਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ (ਇ ਦੀ) ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਝਦਾ ਸ, ਅਤ ਉਸ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ 



ਸ ਏ ਾਰਣਾ ਾਰ ਏ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਭਰਦਾ ਸ।1।  

ਨਟ:- ਇ ਰਏ ਦੀ ਡਵਆਡਐਆ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਡਸਫ ਨ  ਭੁਦਾਵਣੀ ਭ: 5 ਡਵਚ ਏੀਤੀ ਸ।  

ਭਃ ੩ ॥ ਜ ਧੁਠਰ ਭਲ ਸ ਠਭਠਲ ਰਹ ਸਠਤਗੁਰ ਠਸਉ ਠਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਆਠ ਠਵਛੜਨੁ ਸ ਠਵਛੁੜ 
ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਠਵਣੁ ਕਰਭਾ ਠਕਆ ਾਈ ੂਰਠਫ ਠਲਠਖਆ ਕਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 
645} 

ਦਅਯਥ:- ਡਵਛੜਨੁ—ਡਵਛੜ ਉ (ਸਯੀ) ਨ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਨ  ਜ ਧੁਯ ਤੋਂ ਡਭਰਾ ਸਨ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਨਾਰ ਡਚੱਤ ਜੜ ਏ (ਸਯੀ ਡਵਚ) ਰੀਨ ਸ ਸਨ; 

(ਯ) ਜ ਉ ਸਯੀ ਨ  ਆ ਡਵਛੜ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ (ਪ ਏ) ਐੁੁੰਝ ਸ ਸਯੀ ਤੋਂ ਡਵੱਛੁੜ ਸ 

ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏੀਤੀ ਸਈ ਏਭਾਈ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਏੁੰਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ) ਉੱਏਯ 

ਸ (ੁੰਏਾਯ-ਯੂ ਰਐ ਦੀ ਏਭਾਈ) ਏਭਾਉਣੀ ੈਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਫਠਹ ਸਖੀਆ ਜਸੁ ਗਾਵਠਹ ਗਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਸਲਾਠਹਹੁ ਠਨਤ ਹਠਰ ਕਉ 
ਫਠਲਹਾਰੀਆ ॥ ਠਜਨੀ ਸੁਠਣ ਭੰਠਨਆ ਹਠਰ ਨਾਉ ਠਤਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥ ਗੁਰਭੁਖੀਆ ਹਠਰ ਭਲੁ 
ਠਭਲਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥ ਹਉ ਫਠਲ ਜਾਵਾ ਠਦਨੁ ਰਾਠਤ ਗੁਰ ਦਖਣਹਾਰੀਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 645} 

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦੀ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ (ੁੰਤ ਜਨ-ਯੂ) ਸਰੀਆਾਂ ਇਏੱਠੀਆਾਂ ਫਡਸ ਏ ਆ ਸਯੀ 

ਦਾ ਜ ਾਉਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਯੀ ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡੱਡਐਆ ਦੇਂਦੀਆਾਂ ਸਨ ਡਏ) “ਦਾ ਸਯੀ ਦ 

ਨਾਭ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਏਯ”। ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੁਣ ਏ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁੰਡਨਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਸਯੀ ਨੂੁੰ 

ਡਭਰਾਉਣ ਵਾਰੀਆਾਂ ੁਯਭੁਐ ਸਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ; ਡਤੁਯੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਵਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਭੈਂ ਡਦਨ 

ਯਾਤ ਫਡਰਸਾਯ ਸਾਾਂ।8।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਠਵਣੁ ਨਾਵ ਸਠਬ ਬਰਭਦ ਠਨਤ ਜਠਗ ਤਟਾ ਸਸਾਠਰ ॥ ਭਨਭੁਠਖ ਕਰਭ ਕਭਾਵਣ 
ਹਉਭ ਅੰਧੁ ਗੁਫਾਰ ੁ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਅੰਠਭਰਤੁ ੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਠਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਜਡ—ਜਤ ਡਵਚ। ਤਟਾ—ਾਟਾ। ੁੰਾਡਯ—ੁੰਾਯ ਡਵਚ। ਡਬ—ਾਯ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਭ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਾਯ ਰਏ ਬਟਏਦ ਡਪਯਦ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ੁੰਾਯ ਡਵਚ ਦਾ ਾਟਾ ਸੀ ਾਟਾ ਸ; ਸ 

ਨਾਨਏ! ਭਨਭੁਐ ਤਾਾਂ ਸਉਭ ਦ ਆਯ ਉਸ ਏਯਭ ਏਭਾਾਂਦ ਸਨ ਜ ੱੁ ਸਨਯਾ ਦਾ ਏਯਦ ਸਨ। ਯ ਡਤੁਯੂ 

ਦ ਨਭੁਐ ਜੀਵ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਡਵਚਾਯ ਏ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ੀਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਹਜ ਜਾਗ ਸਹਜ ਸਵ ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਅਨਠਦਨੁ ਉਸਤਠਤ ਹਵ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸੁੁੰਦਾ ਸ ਉਸ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਡਵਚ ਸੀ ਜਾਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਏ 

ਅਡਰਤਾ ਡਵਚ ਸੀ ੌਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜਾਡਦਆਾਂ ਸਯੀ ਡਵਚ ਰੀਨ ਤ ੁੱਡਤਆਾਂ ਸਯੀ ਡਵਚ ਰੀਨ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ) ਉ 

ਨੂੁੰ ਸਯ ਯਜ਼ (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ) ਸਯੀ ਦੀ ਉਤਡਤ (ਦਾ ਸੀ ਆਸਯ ਸੁੁੰਦਾ) ਸ।  

ਭਨਭੁਖ ਬਰਭ ਸਹਸਾ ਹਵ ॥ ਅੰਤਠਰ ਠਚੰਤਾ ਨੀਦ ਨ ਸਵ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਭਨਭੁਐ ਬਟਏਦਾ ਸ, ਡਏਉਂਡਏ ਉ ਨੂੁੰ ਦਾ ਤਖ਼ਰਾ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ; ਭਨ ਡਵਚ ਡਚੁੰਤਾ ਸਣ ਏਯ ਏ ਉਸ 

(ੁਐ ਦੀ) ਨੀਂਦਯ ਨਸੀਂ ੌਂਦਾ।  



ਠਗਆਨੀ ਜਾਗਠਹ ਸਵਠਹ ਸੁਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਠਭ ਰਠਤਆ ਫਠਲ ਜਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂੁੰੀ ਾਾਂਝ ਯੱਐਣ ਵਾਰ  ਫੁੰਦ ਰਬੂ ਦ ਡਆਯ ਡਵਚ ਸੀ ਜਾਦ ੌਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜਾਦ ਤ 

ੁੱਤ ਸ ਇਏ-ਯ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ)। ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੁੰ ਸਇਆਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਵਠਹ ਜ ਹਠਰ ਰਠਤਆ ॥ ਹਠਰ ਇਕੁ ਠਧਆਵਠਹ ਇਕੁ ਇਕ ਹਠਰ 
ਸਠਤਆ ॥ ਹਠਰ ਇਕ ਵਰਤ ਇਕੁ ਇਕ ਉਤਠਤਆ ॥ ਜ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਵਠਹ ਠਤਨ ਡਰੁ ਸਠਟ 
ਘਠਤਆ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਦਵ ਆਠ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਜਠਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਡਤਆ—ਡਤ, ਦਾ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਡਵਚ ਯੱਤ ਸ ਸਨ, ਉਸ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ; ਉ ਇੱਏ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਧਆਉਂਦ 

ਸਨ; ਜ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਜ ਇੱਏ ਆ ਸਯ ਥਾਾਂ ਡਵਆਏ ਸ ਤ ਡਜ ਇਏ ਨ  ਸੀ (ਾਯੀ 

ਡਰਸ਼ਟੀ) ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਾਯਾ ਡਯ ਦੂਯ ਏਯ ਡਦੱਤਾ ਸ। ਯ ਉਸੀ 

ੁਯਭੁਐ ਨਾਭ ਡਭਯਦਾ ਸ ਡਜਨੂੁੰ ਰਬੂ ਆ ੁਯ ੂਦੀ ਭਡਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਦਾਡਤ ਦੇਂਦਾ ਸ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਅੰਤਠਰ ਠਗਆਨੁ ਨ ਆਇ ਠਜਤੁ ਠਕਛੁ ਸਝੀ ਾਇ ॥ ਠਵਣੁ ਠਡਠਾ ਠਕਆ 
ਸਾਲਾਹੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਛਾਣੀ ਨਾਭੁ ਵਸ ਭਠਨ ਆਇ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
646} 

ਦਅਯਥ:- ਡਜਤੁ—ਡਜ (ਡਆਨੀ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਡਜ ਡਆਨ ਨਾਰ ਏੁਝ ਭਝ ਣੀ ੀ ਉਸ ਡਆਨ ਤਾਾਂ ਅੁੰਦਯ ਯਟ ਨਸੀਂ ਸਇਆ, ਡਪਯ ਡਜ 

(ਸਯੀ) ਨੂੁੰ ਵਡਐਆ ਨਸੀਂ ਉ ਦੀ ਉਤਡਤ ਡਏਵੇਂ ਸ ਏ? ਡਆਨ-ਸੀਨ ਭਨੱੁਐ ਅਡਆਨਤਾ ਦੀ ਏਭਾਈ ਸੀ 

ਏਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਛਾਣੀ ਤਾਾਂ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਡਵਚ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਇਕਾ ਫਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਠਰ ॥ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਟੁ ਸਚੁ ਰਤਨੀ ਬਰ 
ਬੰਡਾਰ ॥ ਗੁਰ ਠਕਰਾ ਤ ਾਈਅਠਨ ਜ ਦਵ ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਇਏਾ, ਇਏੁ, ਇਏ—ਏਵਰ, ਡਯ।  

ਅਯਥ:- ਏਵਰ ਫਾਣੀ ਸੀ ਰਭਾਣੀਏ ੁਯ ੂਸ, ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਸੀ ਡਵਚਾਯ—ਇਸੀ ਦਾ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ 

ਦਾ ਸ, ਇਸੀ ੱਚਾ ਸੱਟ ਸ ਡਜ ਡਵਚ ਯਤਨਾਾਂ ਦ ਬੁੰਡਾਯ ਬਯ  ਸਨ, ਜ ਦਣ ਵਾਰਾ (ਸਯੀ) ਦਵ ਤਾਾਂ (ਇਸ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨ) ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਏਯਾ ਨਾਰ ਡਭਰਦ ਸਨ।  

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਲਾਬੁ ਸਦਾ ਖਠਟਆ ਨਾਭੁ ਅਾਰੁ ॥ ਠਵਖੁ ਠਵਠਚ ਅੰਠਭਰਤੁ ਰਗਠਟਆ ਕਰਠਭ 
ੀਆਵਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਡਵਐੁ—ਡਵਸ,ੁ ਜ਼ਡਸਯ। ਏਯਡਭ—ਭਸਯ ਨਾਰ। ਧੁੰਨੁ—ਰਾਸੁਣ-ਜ।  

ਅਯਥ:- ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਇਸ ੱਚਾ ਦਾ (ਏਯ ਏ) ਫਅੁੰਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਬ ਐੱਡਟਆ ਸ, ਉ ਨੂੁੰ (ਭਾਇਆ) 

ਜ਼ਡਸਯ ਡਵਚ ਵਯਤਡਦਆਾਂ ਸੀ ਨਾਭ-ਅੁੰਡਭਰਤ ਡਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਅੁੰਡਭਰਤ ਡਰਾਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆਣੀ 

ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਡਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਾਸੁਣ-ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੁੰ ਡਭਯੀ ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਨਾਭ ਦੀ 

ਦਾਡਤ ਦ ਏ) ਵਾਯਦਾ ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਠਜਨਾ ਅੰਦਠਰ ਕੂੜੁ ਵਰਤ ਸਚੁ ਨ ਬਾਵਈ ॥ ਜ ਕ ਫਲ ਸਚੁ ਕੂੜਾ ਜਠਲ ਜਾਵਈ ॥ 
ਕੂਠੜਆਰੀ ਰਜ ਕੂਠੜ ਠਜਉ ਠਵਸਟਾ ਕਾਗੁ ਖਾਵਈ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਏੂੜ ਵਯਤਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ੱਚ ਚੁੰਾ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ; ਜ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਫਰ , 

ਤਾਾਂ ਝੂਠਾ (ੁਣ ਏ) ੜ ਫਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਝੂਠ ਦਾ ਵਾਯੀ ਝੂਠ ਡਵਚ ਸੀ ਰੁੰਨ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਡਜਵੇਂ ਏਾਾਂ ਡਵਸ਼ਟਾ ਐਾਾਂਦਾ 

ਸ (ਤ ਰੁੰਨ ਸੁੁੰਦਾ ਸ)।  

ਠਜਸੁ ਹਠਰ ਹਇ ਠਿਾਲੁ ਸ ਨਾਭੁ ਠਧਆਵਈ ॥ ਹਠਰ ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਾਭੁ ਅਰਾਠਧ ਕੂੜੁ ਾੁ ਲਠਹ 
ਜਾਵਈ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਅਯਾਡਧ—ਅਯਾਧ ਏ, ਡਭਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਸਯੀ ਦਇਆਰ ਸਵ, ਉਸ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ; ਜ ਡਤੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ 

ਅਯਾਧੀ, ਤਾਾਂ ਏੂੜ ਤ ਾ ਰਡਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।10।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਖਾ ਚਉਚਠਕਆ ਚਉਵਾਇਆ ਹੁ ਭਨੁ ਇਕਤੁ ਘਠਰ ਆਠਣ ॥ ਹੜ ਤਹੜ 
ਛਠਡ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਛਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਸ ਚੁੱਏ ਚੁਏਾ ਸ਼ਖ਼! ਇ ਭਨ ਨੂੁੰ ਇਏ ਡਟਏਾਣ  ਤ ਡਰਆ; ਡਵੁੰੀਆਾਂ ਟਢੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਛੱਡ ਤ ਡਤੁਯੂ 

ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਭਝ।  

ਸਠਤਗੁਰ ਅਗ ਢਠਹ ਉ ਸਬੁ ਠਕਛੁ ਜਾਣ ਜਾਣੁ ॥ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਜਲਾਇ ਤੂ ਹਇ ਰਹੁ ਠਭਹਭਾਣੁ 
॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਬੀ ਚਲਠਹ ਤਾ ਦਰਗਹ ਾਵਠਹ ਭਾਣੁ ॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਸ ਸ਼ਐਾ! ਜ (ਬ ਦਾ) ਜਾਣੂ ਡਤੁਯੂ ਬ ਏੁਝ ਭਝਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱ; ਆਾਾਂ ਤ ਭਨ 

ਦੀਆਾਂ ਦੜਾਾਂ ਡਭਟਾ ਏ ਆਣ ਆ ਨੂੁੰ ਜਤ ਡਵਚ ਯਾਸੁਣਾ ਭਝ; ਜ ਤੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਦ ਬਾਣ  ਡਵਚ ਚਰੇਂਾ ਤਾਾਂ 

ਯੱਫ ਦੀ ਦਯਾਸ ਡਵਚ ਆਦਯ ਾਵੇਂਾ।  

ਨਾਨਕ ਠਜ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਨੀ ਠਤਨ ਠਧਗੁ ਨਣੁ ਠਧਗੁ ਖਾਣੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਯਦ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ (ਚੁੰਾ) ਐਾਣਾ ਤ (ਚੁੰਾ) ਡਸਨਣਾ ਡਪਟਏਾਯ-

ਜ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਠਰ ਗੁਣ ਤਠਟ ਨ ਆਵਈ ਕੀਭਠਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਗੁਣ 
ਰਵਠਹ ਗੁਣ ਭਠਹ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 646} 

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਡਫਆਨ ਏਯਡਦਆਾਂ ਉਸ ੁਣ ਭੁੱਏਦ ਨਸੀਂ, ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਇਸ ਦੱਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਡਏ 

ਇਸਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਵਸਾਝਣ ਰਈ ਭੁੱਰ ਏੀਸ ਸ; (ਯ,) ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਜੀਊੜ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦ ਸਨ। 

(ਡਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ) ੁਣਾਾਂ ਡਵਚ ਰੀਨ ਸਇਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਚਲੀ ਦਹ ਸਵਾਰੀ ਕਠਢ ਧੀ ਬਗਠਤ ਕਠਰ ॥ ਹਠਰ ਾਟੁ ਲਗਾ ਅਠਧਕਾਈ ਫਹੁ 
ਫਹੁ ਠਫਠਧ ਬਾਠਤ ਕਠਰ ॥ ਕਈ ਫੂਝ ਫੂਝਣਹਾਰਾ ਅੰਤਠਰ ਠਫਫਕੁ ਕਠਰ ॥ ਸ ਫੂਝ ਹੁ ਠਫਫਕੁ ਠਜਸੁ 
ਫੁਝਾ ਆਠ ਹਠਰ ॥ {ੰਨਾ 646} 



ਅਯਥ:- (ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ) ਯੀਯ, ਭਾਨ , ਚਰੀ ਸ ਜ ਰਬੂ ਨ  ਫਣਾਈ ਸ ਤ ਬਤੀ (-ਯੂ ਏੀਦਾ) ਏੱਢ ਏ ਇਸ 

ਚਰੀ ਡਸਨਣ-ਜ ਫਣਦੀ ਸ। (ਇ ਚਰੀ ਨੂੁੰ) ਫਸੁਤ ਤਯ੍ਾਾਂ ਏਈ ਵੁੰਨੀਆਾਂ ਦਾ ਸਯੀ-ਨਾਭ ੱਟ ਰੱਾ 

ਸਇਆ ਸ; (ਇ ਬਤ ਨੂੁੰ) ਭਨ ਡਵਚ ਡਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਏਈ ਡਵਯਰਾ ਭਝਣ ਵਾਰਾ ਭਝਦਾ ਸ। ਇ ਡਵਚਾਯ 

ਨੂੁੰ ਉਸ ਭਝਦਾ ਸ, ਡਜ ਨੂੁੰ ਸਯੀ ਆ ਭਝਾਵ।  

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਠਵਚਾਰਾ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਸਠਤ ਹਠਰ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 646} 

ਦਅਯਥ:- ਡਤ—ਦਾ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਦਾ ਨਾਨਏ ਇਸ ਡਵਚਾਯ ਦੱਦਾ ਸ ਡਏ ਦਾ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਡਭਡਯਆ 

ਜਾ ਏਦਾ ਸ)।11।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਰਥਾਇ ਸਾਖੀ ਭਹਾ ੁਰਖ ਫਲਦ ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਇ ਸੁ ਬਉ 
ਕਰ ਆਣਾ ਆੁ ਛਾਣ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਭਰ ਤਾ ਭਨ ਹੀ ਤ ਭਨੁ ਭਾਨ ॥  {ੰਨਾ 
647} 

ਦਅਯਥ:- ਾਐੀ—ਡੱਡਐਆ ਦਾ ਫਚਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਸਾਾਂ ੁਯਐ ਡਏ ਦ ੁੰਫੁੰਧ ਡਵਚ ਡੱਡਐਆ ਦਾ ਫਚਨ ਫਰਦ ਸਨ (ਯ ਉਸ ਡੱਡਐਆ) ਾਯ ੁੰਾਯ 

ਰਈ ਾਾਂਝੀ ਸੁੁੰਦੀ ਸ, ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ (ੁਣ ਏ) ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ (ਡਸਯਦ ਡਵਚ 

ਧਾਯਨ) ਏਯਦਾ ਸ, ਤ ਆਣ  ਆ ਦੀ ਐਜ ਏਯਦਾ ਸ। ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਏਯਾ ਨਾਰ ਉਸ ੁੰਾਯ ਡਵਚ 

ਵਯਤਦਾ ਸਇਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ  ਉਦਾ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਭਨ ਆਣ  ਆ ਡਵਚ ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਫਾਸਯ ਬਟਏਣੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।  

ਠਜਨ ਕਉ ਭਨ ਕੀ ਰਤੀਠਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸ ਠਕਆ ਕਥਠਹ ਠਗਆਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਤੀਡਜਆ ਨਸੀਂ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਆਨ ਦੀਆਾਂ ੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਰਾਬ 

ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਚਤੁ ਨ ਲਾਇ ਅੰਠਤ ਦੁਖੁ ਹੁਤਾ ਆਇ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਫਾਹਰਹੁ ਅੰਠਧਆਂ ਸੁਠਧ 
ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥ ੰਠਡਤ ਠਤਨ ਕੀ ਫਰਕਤੀ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਖਾਇ ਜ ਰਤ ਹਠਰ ਨਾਇ ॥ ਠਜਨ ਗੁਰ ਕ 
ਸਫਠਦ ਸਲਾਠਹਆ ਹਠਰ ਠਸਉ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਸ ੁੰਡਡਤ! ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ (ਸਯੀ ਡਵਚ) ਭਨ ਨਸੀਂ ਜਡੜਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਆਖ਼ਯ ਦੁੱਐ ਵਾਯਦਾ ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਅੁੰਦਯੋਂ ਤ ਫਾਸਯੋਂ ਅੁੰਡਨ੍ਆਾਂ ਨੂੁੰ ਏਈ ਭਝ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਯ) ਸ ੁੰਡਡਤ! 

ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੱਤ ਸ ਸਨ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਡਡਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਤੀ ਸ ਤ 

ਸਯੀ ਡਵੱਚ ਰੀਨ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਏਭਾਈ ਦੀ ਫਯਏਡਤ ਾਯਾ ੁੰਾਯ ਐਾਾਂਦਾ ਸ।  

ੰਠਡਤ ਦੂਜ ਬਾਇ ਫਰਕਠਤ ਨ ਹਵਈ ਨਾ ਧਨੁ ਲ ਾਇ ॥ ਠੜ ਥਕ ਸੰਤਖੁ ਨ ਆਇ 
ਅਨਠਦਨੁ ਜਲਤ ਠਵਹਾਇ ॥ ਕੂਕ ੂਕਾਰ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾ ਠਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ 
ਠਵਹੂਠਣਆ ਭੁਠਹ ਕਾਲ ਉਠਠ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 647} 

ਦਅਯਥ:- ਏੂਏ ੂਏਾਯ—ਯਣਾ-ਚੀਏਣਾ, ਡਰ -ੁਜ਼ਾਯੀ। ੁੰਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ਭੁਡਸ ਏਾਰ—ਏਾਰ  ਭੂੁੰਸ ਨਾਰ, 



ਭੁਏਾਰਐ ਐੱਟ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੁੰਡਡਤ! ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ (ਪ ਡਯਸਾਾਂ) ਫਯਏਡਤ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ (ਆਤਡਭਏ ਜੀਵਨ ਵਧਦਾ-

ਪੁਰਦਾ ਨਸੀਂ) ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਨਾਭ-ਧਨ ਡਭਰਦਾ ਸ; ੜ੍ ਏ ਥੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਯ ੁੰਤਐ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤ ਸਯ ਵਰ  

(ਉਭਯ) ੜਡਦਆਾਂ ਸੀ ੁਜ਼ਯਦੀ ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਡਰਾ-ੁਜ਼ਾਯੀ ਭੁੱਏਦੀ ਨਸੀਂ ਤ ਭਨ ਡਵਚੋਂ ਡਚੁੰਤਾ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। 

ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਯਡਸਣ ਏਯਏ ਭਨੱੁਐ ਏਾਰ -ਭੂੁੰਸ ਸੀ (ੁੰਾਯ ਤੋਂ) ਉੱਠ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਸਜਣ ਭਠਲ ਠਆਰ ਠਭਠਲ ੰਥੁ ਦਸਾਈ ॥ ਜ ਹਠਰ ਦਸ ਠਭਤੁ ਠਤਸੁ ਹਉ ਫਠਲ 
ਜਾਈ ॥ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਠਤਨ ਠਸਉ ਕਰੀ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਈ ॥ ਹਠਰ ਸਵੀ ਠਆਰਾ ਠਨਤ ਸਠਵ ਹਠਰ 
ਸੁਖੁ ਾਈ ॥ {ੰਨਾ 647} 

ਦਅਯਥ:- ਜਣ—ੁਯਭੁਐ। ਡਭਡਰ—ਡਭਡਰ ਏ। ੁੰਥ—ੁਯਾਸ। ਦਾਈ—ਭੈਂ ੁੱਛਾਾਂ। ਏਯੀ—ਭੈਂ ਏਯਾਾਂ। 

ਡਧਆਈ—ਭੈਂ ਡਭਯਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਡਆਯ ਸਯੀ! ਭਨੂੁੰ ੁਯਭੁਐ ਡਭਰਾ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਭਰ ਏ ਭੈਂ ਤਯਾ ਯਾਸ ੁੱਛਾਾਂ। ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨੂੁੰ ਸਯੀ ਡਭਤਰ  

(ਦੀ ਖ਼ਫਯ) ਦੱ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ। ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਭੈਂ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਡਬਆਰੀ ਾਵਾਾਂ ਤ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਡਭਯਾਾਂ। ਭੈਂ 

ਦਾ ਡਆਯਾ ਸਯੀ ਡਭਯਾਾਂ ਤ ਡਭਯ ਏ ੁਐ ਰਵਾਾਂ।  

ਫਠਲਹਾਰੀ ਸਠਤਗੁਰ ਠਤਸੁ ਠਜਠਨ ਸਝੀ ਾਈ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉ ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ, ਡਜ ਨ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸ।12।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ੰਠਡਤ ਭਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਜ ਵਦ ੜ ਜੁਗ ਚਾਠਰ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਭਾਇਆ ਭੂਲੁ ਹ ਠਵਠਚ 
ਹਉਭ ਨਾਭੁ ਠਵਸਾਠਰ ॥ ੰਠਡਤ ਬੂਲ ਦੂਜ ਲਾਗ ਭਾਇਆ ਕ ਵਾਾਠਰ ॥ ਅੰਤਠਰ ਠਤਰਸਨਾ ਬੁਖ ਹ 
ਭੂਰਖ ਬੁਠਖਆ ਭੁ ਗਵਾਰ ॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ੁੰਡਡਤ ਦੀ (ਬੀ) ਭਰ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦੀ, ਬਾਵੇਂ ਚਾਯ ਜੁ ਵਦ ੜ੍ਦਾ ਯਸ (ਡਏਉਂਡਏ) ਡਤੁੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ 

ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ (ਇ ਭਰ ਦਾ) ਏਾਯਨ ਸ, (ਡਜ ਏਯਏ ੁੰਡਡਤ) ਸਉਭ ਡਵਚ ਨਾਭ ਡਵਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸ; ਬੱੁਰ  

ਸ ੁੰਡਡਤ ਭਾਇਆ ਦ ਵਾਯ ਡਵਚ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਰੱ ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਸ 

ਬੱੁਐ ਸ, ਵਾਯ ਭੂਯਐ ਬੱੁਰ  ਸੀ ਭਯ  ਸਨ (ਬਾਵੇਂ ਧਯਭ ੁਤਏਾਾਂ ੜ੍ਦ ਸਨ) (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਰਾਰਚ 

ਡਵਚ ਯਡਸ ਏ ਆਤਭਏ ਭਤ ਸੜ )।  

ਸਠਤਗੁਠਰ ਸਠਵ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਸਚ ਸਫਠਦ ਵੀਚਾਠਰ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਠਤਰਸਨਾ ਬੁਖ ਗਈ ਸਚ ਨਾਇ 
ਠਆਠਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਠਭ ਰਤ ਸਹਜ ਰਜ ਠਜਨਾ ਹਠਰ ਰਠਖਆ ਉਠਰ ਧਾਠਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਡਯਆਾਂ ਤ ੱਚ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਡਵਚਾਯ ਏੀਡਤਆਾਂ ੁਐ ਡਭਰਦਾ ਸ; ੱਚ ਨਾਭ 

ਡਵਚ ਡਆਯ ਏਯਨ ਨਾਰ ਅੁੰਦਯੋਂ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਤ ਬੱੁਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੁੰ ਸ 

ਸਨ ਤ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਯਇਆ ਸਇਆ ਸ ਉਸ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਡਵਚ ਡਟਏ ਏ ੁੰਤਐੀ ਸ 

 ਸਨ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਨ ਸਠਵਆ ਦੁਖੁ ਲਗਾ ਫਹੁਤਾ ਆਇ ॥ ਅੰਤਠਰ ਅਠਗਆਨੁ ਅੰਧਰੁ ਹ 
ਸੁਠਧ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥ ਭਨਹਠਠ ਸਹਠਜ ਨ ਫੀਠਜ ਬੁਖਾ ਠਕ  ਅਗ ਖਾਇ ॥ ਨਾਭੁ ਠਨਧਾਨੁ 
ਠਵਸਾਠਰਆ ਦੂਜ ਲਗਾ ਜਾਇ ॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਭਨਭੁਐ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਡਯਆ, ਇ ਏਯਏ ਫਸੁਤਾ ਦੁਐੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ 

ਅਡਆਨ (-ਯੂ) ਸਨਯਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ (ਇ ਰਈ) ਉ ਨੂੁੰ ਏਈ ਝੀ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ; ਭਨ ਦ ਸਠ ਏਯਏ ਉਸ ਅਡਰ 

ਅਵਥਾ ਡਵਚ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਫੀਜਦਾ (ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਜਦਾ), (ਇ ਆਤਭਏ ਖ਼ੁਯਾਏ ਤੋਂ ੱਐਣਾ) ਬੱੁਐਾ ਅੱ ਏੀਸ 

ਐਾਾ? (ਭਨਭੁਐ) ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਡਵਾਯ ਏ ਭਾਇਆ ਡਵਚ ਜਾ ਰੱਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਭਲਠਹ ਵਠਡਆਈਆ ਜ ਆ ਭਠਲ ਠਭਲਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਵਡਡਆਈ ਡਭਰਦੀ ਸ, ਜ ਸਯੀ ਆ ਸੀ ੁੰਡਤ ਡਵਚ 

ਡਭਰਾ ਰ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਰਸਨਾ ਹਠਰ ਜਸੁ ਗਾਵ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ ਜ ਭਠਨ ਤਠਨ ਭੁਠਖ ਹਠਰ ਫਲ ਸਾ ਹਠਰ 
ਬਾਵਣੀ ॥ ਜ ਗੁਰਭੁਠਖ ਚਖ ਸਾਦੁ ਸਾ ਠਤਰਤਾਵਣੀ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵ ਠਆਰ ਠਨਤ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ 
ਸਭਝਾਵਣੀ ॥ ਠਜਸੁ ਹਵ ਆਠ ਦਇਆਲੁ ਸਾ ਸਠਤਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਫੁਲਾਵਣੀ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 647} 

ਅਯਥ:- ਜ ਜੀਬ ਸਯੀ ਦਾ ਜ ਾਉਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਫੜੀ ੁੁੰਦਯ ਰਦੀ ਸ; ਜ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਸ ਏ ਭੂੁੰਸੋਂ ਸਯੀ-ਨਾਭ 

ਫਰਦੀ ਸ ਉਸ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਆਯੀ ਰੱਦੀ ਸ; ਜ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ੁਆਦ ਚੱਐਦੀ ਸ, ਉਸ ਯੱਜ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਜੀਬ ਸਯ ਯਾਾਂ ਵੱਰ ਨਸੀਂ ਦੜਦੀ), ਡਆਯ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਦਾ ਾਉਂਦੀ ਸ ਤ ੁਣ ਾ ਏ ੁਣੀ 

(ਸਯੀ) ਦੀ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਡੱਡਐਆ ਦੇਂਦੀ ਸ। ਡਜ (ਜੀਬ) ਤ ਸਯੀ ਆ ਡਦਆਰ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ‘ੁਯ ੂੁਯ’ੂ 

ਜਦੀ ਸ।13।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹਸਤੀ ਠਸਠਰ ਠਜਉ ਅੰਕਸੁ ਹ ਅਹਰਠਣ ਠਜਉ ਠਸਰੁ ਦਇ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਆਗ ਰਾਠਖ 
ਕ ਊਬੀ ਸਵ ਕਰਇ ॥ ਇਉ ਗੁਰਭੁਠਖ ਆੁ ਠਨਵਾਰੀ ਸਬੁ ਰਾਜੁ ਠਸਰਸਠਟ ਕਾ ਲਇ ॥  {ੰਨਾ 
647-648} 

ਦਅਯਥ:- ਡਡਯ—ਡਯ ਉਤ। ਅੁੰਏੁ—ਭਸਾਵਤ ਦਾ ਏੁੁੰਡਾ। ਊਬੀ—ਐਰ  ਏ, ੁਚਤ ਸ ਏ। ਆ—ੁਆਾ-

ਬਾਵ, ਅਣੱਤ। ਡਨਵਾਯੀ—ਦੂਯ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਡਜਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦ ਡਯ ਤ ਏੁੁੰਡਾ ਸ ਤ ਡਜਵੇਂ ਅਸਯਣ (ਵਦਾਨ ਸਠਾਾਂ) ਡਯ ਦੇਂਦੀ ਸ, ਡਤਵੇਂ ਯੀਯ ਤ ਭਨ 

(ਡਤੁਯੂ ਨੂੁੰ) ਅਯਣ ਏਯ ਏ ਾਵਧਾਨ ਸ ਏ ਵਾ ਏਯ; ਡਤੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾਾਂਦਾ ਸ ਤ, ਭਾਨ , ਾਯੀ ਡਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਾਜ ਰ  ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਫੁਝੀ ਜਾ ਆ ਨਦਠਰ ਕਰਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਸਯੀ ਆ ਡਿਾ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਇਸ ਭਝ 

ਆਉਂਦੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਠਜਨ ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਆ ਆ ਤ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰਠਹ ਆਣਾ 
ਦਰਗਹ ਾਵਠਹ ਭਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 648} 



ਅਯਥ:- (ੁੰਾਯ ਡਵਚ) ਆ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਏਫੂਰ ਸਨ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਡਤੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਨਾਭ 

ਡਭਡਯਆ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਆਣੀ ਏੁਰ ਨੂੁੰ ਤਾਯ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ ਆ ਦਯਾਸ ਡਵਚ ਆਦਯ ਾਾਂਦ 

ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸਖੀਆ ਠਸਖ ਗੁਰੂ ਭਲਾਈਆ ॥ ਇਠਕ ਸਵਕ ਗੁਰ ਾਠਸ ਇਠਕ ਗੁਠਰ ਕਾਰ 
ਲਾਈਆ ॥ ਠਜਨਾ ਗੁਰੁ ਠਆਰਾ ਭਠਨ ਠਚਠਤ ਠਤਨਾ ਬਾਉ ਗੁਰੂ ਦਵਾਈਆ ॥ ਗੁਰ ਠਸਖਾ ਇਕ 
ਠਆਰੁ ਗੁਰ ਠਭਤਾ ੁਤਾ ਬਾਈਆ ॥ ਗੁਰੁ ਸਠਤਗੁਰੁ ਫਲਹੁ ਸਠਬ ਗੁਰੁ ਆਠਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ 
॥੧੪॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਨ  ੁਯਭੁਐ ਡਐੱ (-ਯੂ) ਸਰੀਆਾਂ (ਆ ਡਵਚ) ਡਭਰਾਈਆਾਂ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਡਵਚੋਂ ਏਈ 

ਡਤੁਯੂ ਦ ਏਰ ਵਾ ਏਯਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਏਈਆਾਂ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਨ  (ਸਯ) ਏਾਯ ਰਾਇਆ ਸਇਆ ਸ; ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ 

ਭਨ ਡਵਚ ਡਆਯਾ ੁਯ ੂਵੱਦਾ ਸ, ਡਤੁਯੂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣਾ ਡਆਯ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਡਤੁਯੂ ਦਾ ਆਣ 

ਡੱਐਾਾਂ ਡਭੱਤਰ ਾਾਂ ੁਤਰਾਾਂ ਤ ਬਯਾਵਾਾਂ ਨਾਰ ਇਏ ਡਜਸਾ ਡਆਯ ਸੁੁੰਦਾ ਸ। (ਸ ਡੱਐ ਸਰੀ!) ਾਯੀਆਾਂ ‘ੁਯ,ੂ ੁਯ’ੂ 

ਆਐ, ‘ੁਯ,ੂ ੁਯ’ੂ ਆਡਐਆਾਂ ੁਯ ੂਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ।14।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਨੀ ਅਠਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲ ਅਵਰ ਕਰਭ ਕਭਾਠਹ ॥ ਜਭ ਦਠਰ 
ਫਧ ਭਾਰੀਅਠਹ ਠਪਠਰ ਠਵਸਟਾ ਭਾਠਹ ਚਾਠਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਅੁੰਨ੍  ਅਡਆਨੀ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਯਦ ਤ ਸਯ ਸਯ ਏੁੰਭ ਏਯਦ ਸਨ, (ਡੱਟਾ ਇਸ ਡਨਏਰਦਾ 

ਸ, ਡਏ) ਜਭ ਦ ਦਯ ਤ ਫੱਧ ਭਾਯ ਐਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਡਪਯ (ਡਵਏਾਯ-ਯੂ) ਡਵਸ਼ਟ ਡਵਚ ੜਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸਠਤਗੁਰੁ ਸਵਠਹ ਆਣਾ ਸ ਜਨ ਸਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਹਠਰ ਕ ਨਾਇ ਸਭਾਇ ਰਹ 
ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 648} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਇ—ਨਾਭ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਦੱੀ ਏਾਯ ਏਯਦ ਸਨ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਤ ਏਫੂਰ ਸਨ; ਉਸ 

ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਰੀਨ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੁੰਭਣਾ ਭਯਣਾ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧਨੁ ਸੰ ਭਾਇਆ ਸੰਚੀ ਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ॥ ਘਰ ਭੰਦਰ ਭਹਲ ਸਵਾਰੀਅਠਹ ਠਕਛੁ 
ਸਾਠਥ ਨ ਜਾਈ ॥ ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰ ਠਨਤ ਾਲੀਅਠਹ ਠਕਤ ਕਾਠਭ ਨ ਆਈ ॥ ਜਨ ਲਾਵਹੁ ਠਚਤੁ ਹਠਰ 
ਨਾਭ ਠਸਉ ਅੰਠਤ ਹਇ ਸਖਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਆ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸੁਖੁ ਾਈ ॥ ੧੫॥ 
{ੰਨਾ 648} 

ਦਅਯਥ:- ੁੰ—ਦਰਤ। ੁੰਚੀ—ਇਏੱਠਾ ਏਯੀਦਾ ਸ। ਵਾਯੀਅਡਸ—ਫਣਾਈਦ ਸਨ। ਸਯ ਯੁੰੀ—

ਸਯਏ ਡਏਭ ਦ।  

ਅਯਥ:- ਧਨ, ਦਰਤ ਤ ਭਾਇਆ ਇਏੱਠੀ ਏਯੀਦੀ ਸ, ਯ ਅਖ਼ੀਯ ਨੂੁੰ ਦੁਐਦਾਈ ਸੁੁੰਦੀ ਸ; ਯ, ਭੁੰਦਯ ਤ 

ਭਡਸਰ ਫਣਾਈਦ ਸਨ, ਯ ਏੁਝ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ; ਏਈ ਯੁੰਾਾਂ ਦ ੜ ਦਾ ਾਰੀਦ ਸਨ, ਯ ਡਏ ਏੁੰਭ 

ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ। ਸ ਬਾਈ ੱਜਣ! ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਡਚੱਤ ਜੜ, ਜ ਅਖ਼ੀਯ ਨੂੁੰ ਾਥੀ ਫਣ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਜ 

ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਡਭਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਯਡਸ ਏ ੁਐ ਾਾਂਦਾ ਸ।15।  



ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਠਫਨੁ ਕਰਭ ਨਾਉ ਨ ਾਈ ੂਰ ਕਰਠਭ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਠਰ ਕਰ 
ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਗੁਰਭਠਤ ਭਠਲ ਠਭਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- ੂਯੀ ਭਸਯ ਦੁਆਯਾ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਰੱਬ ਏਦਾ ਸ, ਭਸਯ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ; ਸ ਨਾਨਏ! ਜ 

ਸਯੀ ਆਣੀ ਡਿਾ-ਡਦਰਸ਼ਟੀ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡੱਡਐਆ ਡਵਚ ਰੀਨ ਏਯ ਏ ਡਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਇਕ ਦਝਠਹ ਇਕ ਦਫੀਅਠਹ ਇਕਨਾ ਕੁਤ ਖਾਠਹ ॥ ਇਠਕ ਾਣੀ ਠਵਠਚ ਉਸਟੀਅਠਹ 
ਇਠਕ ਬੀ ਠਪਠਰ ਹਸਠਣ ਾਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਵ ਨ ਜਾਈ ਠਕਥ ਜਾਇ ਸਭਾਠਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 648} 

ਦਅਯਥ:- ਦਝਡਸ—ਾੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਉਟੀਅਡਸ—ੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਸਡਣ—ਸੱਣ ਡਵਚ। ਸਣ—ਉਸ 

ੁੱਏਾ ਐੂਸ ਡਜ ਡਵਚ ਾਯੀ ਰਏ ਆਣ  ਭੁਯਦ ਯੱਐ ਏ ਡਯਝਾਾਂ ਨੂੁੰ ਐੁਵਾ ਦੇਂਦ ਸਨ। ਵ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ, (ਬਾਵ, 

ਾੜਨ ਦੱਫਣ ਆਡਦਏ ਨਾਰ)। ਨ ਜਾਈ—ਤਾ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਭਯਨ ਤ) ਏਈ ਾੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਦੱਫ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਇਏਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਏੱੁਤ ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਏਈ ਜਰ-ਰਵਾਸ 

ਏੀਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਏਈ ੁੱਏ ਐੂਸ ਡਵਚ ਯੱਐ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! (ਯੀਯ ਦ) ਇ ਾੜਨ ਦੱਫਣ 

ਆਡਦਏ ਨਾਰ ਇਸ ਨਸੀਂ ਤਾ ਰੱ ਏਦਾ ਡਏ ਯੂਸਾਾਂ ਡਏੱਥ ਜਾ ਵੱਦੀਆਾਂ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਠਤਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਧਾ ਭਾਇਆ ਸਬੁ ਠਵਤੁ ਹ ਜ ਨਾਠਭ ਹਠਰ ਰਾਤ ॥ ਠਤਨ ਕ ਘਰ 
ਭੰਦਰ ਭਹਲ ਸਰਾਈ ਸਠਬ ਠਵਤੁ ਹਠਹ ਠਜਨੀ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸਵਕ ਠਸਖ ਅਠਬਆਗਤ ਜਾਇ ਵਰਸਾਤ 
॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੁੰ ਸ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਇਆ ਨੂੁੰ ਵਯਤਣਾ, ਐਾਣਾ ਡਸਨਣਾ ਬ 

ਏੁਝ ਡਵੱਤਰ  ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯ, ਭੁੰਦਯ, ਭਡਸਰ ਤ ਯਾਵਾਾਂ ਬ ਡਵੱਤਰ  ਸਨ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਡਵਚੋਂ ੁਯਭੁਡਐ ਵਏ ਡੱਐ 

ਤ ਅਡਬਆਤ ਜਾ ਏ ੁਐ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਠਤਨ ਕ ਤੁਰ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਠਬ ਠਵਤੁ ਹਠਹ ਠਜਨੀ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਸਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਠੜ ਜਾਤ ॥ ਠਤਨ 
ਕ ਕਰਭ ਧਰਭ ਕਾਰਜ ਸਠਬ ਠਵਤੁ ਹਠਹ ਜ ਫਲਠਹ ਹਠਰ ਹਠਰ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਹਠਰ ਸਾਤ ॥  {ੰਨਾ 
648} 

ਦਅਯਥ:- ਐੁਯੀਯ—(ਪਾ: ਖ਼ੂ-ੀਯ) ੀਨਾ ਜਜ਼ਫ ਏਯਨ ਵਾਰਾ; ਤਾਸਯ ੂਜ ਜ਼ੀਨ ਦ ਸਠ ਾਈਦਾ ਸ। 

ਤੁਯ—ੜ। ਾਤ—ਡਤ, ਦਾ-ਡਥਯ ਯਡਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੜ, ਜ਼ੀਨਾਾਂ, ਤਾਸਯ ੂਬ ਡਵੱਤਰ  ਸਨ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ੁਯਭੁਡਐ ਡੱਐ ਾਧ ੁੰਤ ਚੜ੍ਦ ਸਨ; 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਏੁੰਭ-ਏਾਜ ਬ ਡਵਰ ੱਤ ਸਨ, ਜ ਸਯ ਵਰ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਸਨ।  

ਠਜਨ ਕ ਤ ੁੰਨੁ ਹ ਸ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਸਖ ਗੁਰੂ ਠਹ ਜਾਤ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 648} 

ਅਯਥ:- (ਡਸਰ  ਏੀਤ ਏੁੰਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ) ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੱਰ  (ਬਰ  ੁੰਏਾਯ-ਯੂ) ੁੁੰਨ ਸ, ਉਸ ੁਯਭੁਐ ਡੱਐ 

ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦ ਸਨ। 16।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਠਥਆ ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਸਬੁ ਠਹਠਰ 
ਲਇਆ ਭੁਠੀ ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਜਭ ਦਠਰ ਫਧ ਭਾਰੀਅਠਹ ਫਹੁਤੀ ਠਭਲ ਸਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 648} 



ਦਅਯਥ:- ਡਸਡਯ ਰਇਆ—ਚੁਯਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ਐੁੁੰਡਝਆਾਂ ਦਾ ਰਏ ਯਰਏ ਬ ਡਵਅਯਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜ ਤ ਤ ੁੰਜਭ 

ਬ ਐੁੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਭਡਤ) ਠੱੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ; ਜਭ ਦੁਆਯ ਤ ਫੱਧ ਭਾਯੀਦ 

ਸਨ ਤ ਫੜੀ ਜ਼ਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਡਭਰਦੀ ਸ।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸੰਤਾ ਨਾਠਲ ਵਰੁ ਕਭਾਵਦ ਦੁਸਟਾ ਨਾਠਲ ਭਹੁ ਠਆਰੁ ॥ ਅਗ ਠਛ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਭਠਰ 
ਜੰਭਠਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥ ਠਤਰਸਨਾ ਕਦ ਨ ਫੁਝਈ ਦੁਠਫਧਾ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਭੁਹ ਕਾਲ ਠਤਨਾ ਠਨੰਦਕਾ 
ਠਤਤੁ ਸਚ ਦਰਫਾਠਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਠਵਹੂਠਣਆ ਨਾ ਉਰਵਾਠਰ ਨ ਾਠਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਉਯਵਾਡਯ—ਉਯਰ  ਾ, ਇ ਰਏ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਡਨੁੰਦਏ ਭਨੱੁਐ ੁੰਤ ਜਨਾਾਂ ਨਾਰ ਵਯ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਦੁਯਜਨਾਾਂ ਨਾਰ ਭਸ ਡਆਯ ਯੱਐਦ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਰਏ ਯਰਏ ਡਵੱਚ ਡਏਤ ੁਐ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ, ੜੀ ਭੁੜੀ ਦੁਡਫਧਾ ਡਵਚ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਸ ਏ, ਜੁੰਭਦ ਭਯਦ ਸਨ; 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਏਦ ਨਸੀਂ ਰਡਸੁੰਦੀ; ਸਯੀ ਦ ੱਚ ਦਯਫਾਯ ਡਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਡਨੁੰਦਏਾਾਂ ਦ ਭੂੁੰਸ ਏਾਰ  ਸੁੁੰਦ ਸਨ। 

ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਡਣਆਾਂ ਨੂੁੰ ਨਾਸ ਇ ਰਏ ਡਵਚ ਤ ਨਾਸ ਯਰਏ ਡਵਚ (ਢਈ ਡਭਰਦੀ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਦ ਸ ਹਠਰ ਹਠਰ ਨਾਠਭ ਰਤ ਭਨ ਭਾਹੀ ॥ ਠਜਨਾ ਭਠਨ ਠਚਠਤ ਇਕੁ 
ਅਰਾਠਧਆ ਠਤਨਾ ਇਕਸ ਠਫਨੁ ਦੂਜਾ ਕ ਨਾਹੀ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਭਡਨ ਡਚਡਤ—ਭਨ ਨਾਰ ਤ ਡਚਤ ਨਾਰ, ਭਨੋਂ  ਡਚਤੋਂ ੂਯੀ ਡਐੱਚ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਅੁੰਦਯੋਂ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੁੰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਇਏਾਰ 

ਡਚੱਤ ਸ ਏ ਇਏ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਅਯਾਡਧਆ ਸ, ਉਸ ਉ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਡਏ ਸਯ ਨੂੁੰ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ।  

ਸਈ ੁਰਖ ਹਠਰ ਸਵਦ ਠਜਨ ਧੁਠਰ ਭਸਤਠਕ ਲਖੁ ਠਲਖਾਹੀ ॥ ਹਠਰ ਕ ਗੁਣ ਠਨਤ ਗਾਵਦ ਹਠਰ 
ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਸਭਝਾਹੀ ॥ ਵਠਡਆਈ  ਵਡੀ ਗੁਰਭੁਖਾ ਗੁਰ ੂਰ ਹਠਰ ਨਾਠਭ ਸਭਾਹੀ ॥ ੧੭॥ 
{ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਡਏ—ਭੱਥ ਤ। ੁਣੀ—ੁਣਾਾਂ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਨਾਡਭ—ਨਾਭ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਡਛਰ  ਏੀਤ ਏੁੰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਤ (ੁੰਏਾਯ-ਯੂ) ਰਐ ਉੱਏਡਯਆ ਸਇਆ ਸ, 

ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਜਦ ਸਨ; ਉਸ ਦਾ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦ ਸਨ, ੁਣ ਾ ਏ ੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਏ ਸਯੀ ਦੀ 

(ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਡੱਡਐਆ ਦੇਂਦ ਸਨ। ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਡਵਚ ਇਸ ਵੱਡਾ ੁਣ ਸ ਡਏ ੂਯ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਯੀ ਦ ਨਾਭ 

ਡਵਚ ਰੀਨ ਸੁੁੰਦ ਸਨ। 17।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਗਾਖੜੀ ਠਸਰੁ ਦੀਜ ਆੁ ਗਵਾਇ ॥ ਸਫਠਦ ਭਰਠਹ ਠਪਠਰ ਨਾ 
ਭਰਠਹ ਤਾ ਸਵਾ ਵ ਸਬ ਥਾਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਡਵਚ ਤੁਯਨਾ ਫੜੀ ਐੀ ਏਾਯ ਸ, ਡਯ ਦਣਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਤ ਆਾ ਵਾ ਏ (ਵਾ 

ਸੁੁੰਦੀ ਸ); ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡੱਡਐਆ ਦੁਆਯਾ (ੁੰਾਯ ਵਰੋਂ) ਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਡਪਯ ਜਨਭ ਭਯਨ ਡਵਚ 

ਨਸੀਂ ਯਡਸੁੰਦ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਵਾ ਏਫੂਰ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  



ਾਰਸ ਰਠਸ ਾਰਸੁ ਹਵ ਸਠਚ ਰਹ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥ ਠਜਸੁ ੂਰਠਫ ਹਵ ਠਲਠਖਆ ਠਤਸੁ ਸਠਤਗੁਰੁ 
ਠਭਲ ਰਬੁ ਆਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਨਾਭ ਡਵਚ ਡਫਰਤੀ ਜੜੀ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉਸ (ਭਾਨ) ਾਯ ਨੂੁੰ ਛਸ ਏ ਾਯ ਸੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; 

ਡਜ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ੁੰਏਾਯ-ਯੂ) ਰਐ ਉੱਏਡਯਆ ਸਵ, ਉ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਤ ਰਬੂ ਡਭਰਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਗਣਤ ਸਵਕੁ ਨਾ ਠਭਲ ਠਜਸੁ ਫਖਸ ਸ ਵ ਥਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਣਤ—ਚੁੰ ਏੀਤ ਏੁੰਭਾਾਂ ਦ ਰਐ ਏੀਡਤਆਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਰਐ ਏੀਡਤਆਾਂ ਵਏ (ਸਯੀ ਨੂੁੰ) ਨਸੀਂ ਡਭਰ ਏਦਾ, ਡਜ ਨੂੁੰ ਸਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸੀ 

ਏਫੂਰ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਹਲੁ ਕੁਭਹਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਭੂਰਖ ਅਣ ਸੁਆਇ  ॥ ਸਫਦੁ ਚੀਨਠਹ ਤਾ ਭਹਲੁ ਲਹਠਹ 
ਜਤੀ ਜਠਤ ਸਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ੁਆਇ—ੁਆਯਥ ਦ ਏਾਯਨ। ੁਆਉ—ੁਅਯਥ।  

ਅਯਥ:- ਭੂਯਐ ਆਣੀ ਗ਼ਯਜ਼ ਦ ਏਾਯਨ ਥਾਾਂ ਏੁਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ, (ਡਏ ਡਏੱਥ ਗ਼ਯਜ਼ ੂਯੀ ਸ ਏਦੀ ਸ) ਜ 

ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨੂੁੰ ਐਜਣ ਤਾਾਂ ਸਯੀ ਦੀ ਜਡਤ ਡਵਚ ਡਫਰਤੀ ਜੜ ਏ (ਸਯੀ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ-ਯੂ ਅਰ) ਡਟਏਾਣਾ 

ਰੱਬ ਰਣ।  

ਸਦਾ ਸਚ ਕਾ ਬਉ ਭਠਨ ਵਸ ਤਾ ਸਬਾ ਸਝੀ ਾਇ ॥ ਸਠਤਗੁਰੁ ਅਣ ਘਠਰ ਵਰਤਦਾ ਆ ਲ 
ਠਭਲਾਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਅਣ  ਡਯ—ਆਣ  ਯੂ ਡਵਚ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ੱਚ ਸਯੀ ਦਾ ਡਯ (ਬਾਵ, ਅਦਫ) ਦਾ ਭਨ ਡਵਚ ਡਟਡਏਆ ਯਸ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਾਯੀ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ 

ਡਏ ਡਤੁਯੂ, ਜ ਦਾ ਆਣ ਯੂ ਡਵਚ ਡਟਡਏਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਵਏ ਨੂੁੰ ਡਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਸਠਤਗੁਠਰ ਠਭਠਲ ਸਬ ੂਰੀ ਈ ਠਜਸ ਨ ਠਕਰਾ ਕਰ ਰਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 649} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਤ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਡਵਚ ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯ, ਉ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਡਭਡਰਆਾਂ ੂਯਨ 

ਪਰਤਾ ਸੁੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧੰਨੁ ਧਨ ੁਬਾਗ ਠਤਨਾ ਬਗਤ ਜਨਾ ਜ ਹਠਰ ਨਾਭਾ ਹਠਰ ਭੁਠਖ ਕਹਠਤਆ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਬਾਗ 
ਠਤਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜ ਹਠਰ ਜਸੁ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਠਤਆ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਬਤਾਾਂ ਦ ਵੱਡ ਬਾ ਸਨ, ਜ ਭੂੁੰਸੋਂ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਸਨ; ਉਸਨਾਾਂ ੁੰਤਾਾਂ ਦ ਵੱਡ ਬਾ 

ਸਨ, ਜ ਸਯੀ ਦਾ ਜ ਏੁੰਨੀਂ ੁਣਦ ਸਨ।  

ਧਨੁ ਧਨੁ ਬਾਗ ਠਤਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਠਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਫਣਠਤਆ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਬਾਗ 
ਠਤਨਾ ਗੁਰਭੁਖਾ ਜ ਗੁਰਠਸਖ ਲ ਭਨੁ ਠਜਣਠਤਆ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦ ਧੁੰਨ ਬਾ ਸਨ, ਜ ਸਯੀ ਦਾ ਏੀਯਤਨ ਏਯ ਏ ਆ ੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਫਣਦ ਸਨ; 

ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਵੱਡ ਬਾ ਸਨ ਜ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡੱਡਐਆ ਰ  ਏ ਆਣ  ਭਨ ਨੂੁੰ ਡਜੱਤਦ ਸਨ।  



ਸਬ ਦੂ ਵਡ ਬਾਗ ਗੁਰਠਸਖਾ ਕ ਜ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਠਸਖ ੜਠਤਆ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 649} 

ਨਟ:- ਇ ਉੜੀ ਡਵਚ ਦੱਡਆ ਸ ਡਏ ਅਰ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਸਨ ਜ ਆਣੀ ਡਆਣ ਚਤੁਯਾਈ 

ਛੱਡ ਏ ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਬ ਤੋਂ ਵੱਡ ਬਾ ਉਸਨਾਾਂ ੁਯਡੱਐਾਾਂ ਦ ਸਨ, ਜ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ੈਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜ ਆਾ ਡਭਟਾ 

ਏ ੁਯ ੂਦੀ ਟ ਰੈਂਦ ਸਨ)।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਫਰਹਭੁ ਠਫੰਦ ਠਤਸ ਦਾ ਫਰਹਭਤੁ ਰਹ ਕ ਸਫਠਦ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਵ ਠਨਧੀ 
ਅਠਾਰਹ ਠਸਧੀ ਠਛ ਲਗੀਆ ਠਪਰਠਹ ਜ ਹਠਰ ਠਹਰਦ ਸਦਾ ਵਸਾਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਡਫੁੰਦ—ਜਾਣਦਾ ਸ। ਫਰਸਭੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਫਰਸਭਤੁ—ਫਰਾਸਭਣ ਵਾਰਾ ਰੱਛਣ। ਏ ਫਡਦ—

ਏਵਰ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਏਵਰ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਡਫਰਤੀ ਜੜ ਏ ਫਰਸਭ ਨੂੁੰ ਛਾਣ, ਉ ਦਾ ਫਰਸਭਣ-ੁਣਾ ਫਡਣਆ 

ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ; ਜ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਵਾ, ਨ  ਡਨਧੀਆਾਂ ਤ ਅਠਾਯਸ ਡੱਧੀਆਾਂ ਉ ਦ ਭਯ ਰੱੀਆਾਂ 

ਡਪਯਦੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਠਫਨੁ ਸਠਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਾਈ ਫੁਝਹੁ ਕਠਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰ ਬਾ ਠਗ ਸਠਤਗੁਰੁ ਠਭਲ ਸੁਖੁ 
ਾ ਜੁਗ ਚਾਠਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ਏਡਯ—ਏਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਡਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਭਝ, ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਡਭਰਦਾ, ਸ ਨਾਨਏ! ੂਯ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਡਜ ਨੂੁੰ 

ਡਤੁਯੂ ਡਭਰ  ਉਸ ਚਸੁੁੰਆਾਂ ਜੁਾਾਂ ਡਵਚ (ਬਾਵ, ਦਾ) ੁਐ ਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਠਕਆ ਗਬਰੂ ਠਕਆ ਠਫਰਠਧ ਹ ਭਨਭੁਖ ਠਤਰਸਨਾ ਬੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸਫਦ 
ਰਠਤਆ ਸੀਤਲੁ ਹ ਆੁ ਗਵਾਇ ॥ {ੰਨਾ 649} 

ਦਅਯਥ:- ੀਤਰੁ—ਠੁੰਡ, ਸ਼ਾਾਂਤ, ੁੰਤਐੀ। ਭਨਭੁਐ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਡੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ । ੁਯਭੁਡਐ—ੁਯ ੂਦ 

ਸੁਏਭ ਡਵਚ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਜਵਾਨ ਸਵ ਬਾਵੇਂ ਫੱੁਢਾ—ਭਨਭੁਐ ਦੀ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਬੱੁਐ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦੀ, ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਭਨੱੁਐ 

ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਯੱਤ ਸਣ ਏਯ ਏ ਤ ਅਸੁੰਏਾਯ ਵਾ ਏ ਅੁੰਦਯੋਂ ੁੰਤਐੀ ਸੁੁੰਦ ਸਨ।  

ਅੰਦਰੁ ਠਤਰਠਤ ਸੰਤਠਖਆ ਠਪਠਰ ਬੁਖ ਨ ਲਗ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਠਜ ਗੁਰਭੁਠਖ ਕਰਠਹ ਸ ਰਵਾਣੁ ਹ 
ਜ ਨਾਠਭ ਰਹ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 649-650} 

ਦਅਯਥ:- ਡਤਰਡਤ—ਯੱਜ, ਯਜਵਾਾਂ। ਡਜ—ਜ ਏੁਝ।  

ਅਯਥ:- (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਡਸਯਦਾ ਡਤਰਤੀ ਦ ਏਾਯਨ ੁੰਤਐੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਤ ਡਪਯ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੱੁਐ ਨਸੀਂ 

ਰੱਦੀ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਜ ਏੁਝ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਏਫੂਰ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਡਏਉਂਡਏ ਉਸ ਨਾਭ ਡਵਚ ਡਫਰਤੀ 

ਜੜੀ ਯੱਐਦ ਸਨ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਫਠਲਹਾਰੀ ਠਤੰਨ ਕੰਉ ਜ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਸਖਾ ॥ ਜ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਦ ਠਤਨ ਦਰਸਨੁ 
ਠਖਾ ॥ ਸੁਠਣ ਕੀਰਤਨੁ ਹਠਰ ਗੁਣ ਰਵਾ ਹਠਰ ਜਸੁ ਭਠਨ ਠਲਖਾ ॥ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਠਸਉ 
ਸਠਬ ਠਕਲਠਵਖ ਠਿਖਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸ ਸਰੀਰੁ ਥਾਨੁ ਹ ਠਜਥ ਭਰਾ ਗੁਰੁ ਧਰ ਠਵਖਾ ॥੧੯॥ 
{ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਯਵਾ—ਉਚਾਯਾਾਂ। ਡਏਰਡਵਐ—ਾ। ਡਿਐਾ—ਨਾ ਏਯ ਡਦਆਾਂ। ਡਵਐਾ—ਏਦਭ, ਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਡੱਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ। ਜ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ (ਜੀ ਚਾਸੁੁੰਦਾ 

ਸ) ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯਾਾਂ, (ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ) ਏੀਯਤਨ ੁਣ ਏ ਸਯੀ ਦ ੁਣ ਾਵਾਾਂ ਤ ਸਯੀ-ਜ ਭਨ ਡਵਚ 

ਉੱਏਯ ਰਵਾਾਂ, ਰਭ ਨਾਰ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦੀ ਡਡਤ ਏਯਾਾਂ ਤ (ਆਣ) ਾਯ ਾ ਏੱਟ ਡਦਆਾਂ। ਉਸ ਯੀਯ-ਥਾਾਂ ਧੁੰਨ 

ਸ, ੁੁੰਦਯ ਸ ਡਜਥ ਡਆਯਾ ਡਤੁਯੂ ਯ ਯੱਐਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਆ ਵੱਦਾ ਸ)। 19।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਠਫਨੁ ਠਗਆਨੁ ਨ ਹਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸ ਭਠਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਠਵਹੂਣ 
ਭਨਭੁਖੀ ਜਾਸਠਨ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਡਆਨੁ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ।  

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਨਾਸ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ਨਾਸ ਸੀ ੁਐ ਭਨ ਡਵਚ ਵੱਦਾ ਸ; 

(ੁਯ ੂਤੋਂ ਡਫਨਾ) ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ੱਐਣ  (ਯਡਸ ਏ) ਭਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐਾ-ਜਨਭ ਡਵਅਯਥ ਵਾ ਜਾਣ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਠਸਧ ਸਾਠਧਕ ਨਾਵ ਨ ਸਠਬ ਖਜਦ ਥਠਕ ਰਹ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥ ਠਫਨੁ ਸਠਤਗੁਰ ਠਕਨ ਨ 
ਾਇ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਭਲ ਠਭਲਾਇ ॥ {ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਡਧ—ਾਧਨਾ ਡਵਚ ੁੱ ਸ ਜੀ। ਾਡਧਏ—ਅਡਬਆੀ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਡੱਧ ਤ ਾਡਧਏ ਨਾਭ ਨੂੁੰ ਸੀ ਐਜਦ ਡਫਰਤੀ ਜੜ ਜੜ ਏ ਥੱਏ  ਸਨ; ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਡਏ ਨੂੁੰ 

ਨਸੀਂ ਰੱਬਾ। ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆ ਭਨੱੁਐ ਸੀ ਡਭਰਾਇਆ ਸਇਆ (ਰਬੂ ਨੂੁੰ) ਡਭਰਦਾ ਸ।  

ਠਫਨੁ ਨਾਵ ਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਬੁ ਫਾਠਦ ਹ ਠਧਗੁ ਠਸਧੀ ਠਧਗੁ ਕਰਭਾਠਤ ॥ ਸਾ ਠਸਠਧ ਸਾ ਕਰਭਾਠਤ ਹ 
ਅਠਚੰਤੁ ਕਰ ਠਜਸੁ ਦਾਠਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਭਠਨ ਵਸ ਹਾ ਠਸਠਧ ਹਾ ਕਰਭਾਠਤ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਡਦ—ਡਵਅਯਥ। ਅਡਚੁੰਤੁ—ਡਚੁੰਤਾ-ਯਡਸਤ ਯਭਾਤਭਾ। ੁਯਭੁਡਐ—ੁਯ ੂਵਰ ਭੂੁੰਸ ਏਯ ਏ, ੁਯ ੂ

ਦੀ ਯਨ  ਏ।  

ਅਯਥ:- ਨਾਭ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਐਾਣਾ ਤ ਡਸਨਣਾ ਬ ਡਵਅਯਥ ਸ, (ਜ ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਡੱਧੀ ਤ ਏਯਾਭਾਡਤ 

ਡਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ; ਇਸੀ (ਉ ਦੀ) ਡੱਧੀ ਸ ਤ ਇਸੀ ਏਯਾਭਾਤ ਸ ਡਏ ਡਚੁੰਤਾ ਤੋਂ ਯਡਸਤ ਸਯੀ ਉ ਨੂੁੰ (ਨਾਭ 

ਦੀ) ਦਾਡਤ ਫਖ਼ਸ਼; ਸ ਨਾਨਏ! “ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ਡਵਚ ਵੱਦਾ ਸ”—ਇਸੀ ਡੱਧੀ ਤ 

ਏਯਾਭਾਤ ਸੁੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਭ ਢਾਢੀ ਹਠਰ ਰਬ ਖਸਭ ਕ ਠਨ ਤ ਗਾਵਹ ਹਠਰ ਗੁਣ ਛੰਤਾ ॥ ਹਠਰ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹ 
ਹਠਰ ਜਸੁ ਸੁਣਹ ਠਤਸੁ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ ॥ {ੰਨਾ 650} 



ਦਅਯਥ:- ਏਵਰਾ—ਭਾਇਆ, ਰੱਛਭੀ। ਏੁੰਤ—ਐਭ। ਏਵਰਾਏੁੰਤ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਤੀ।  

ਅਯਥ:- ਅੀਂ ਰਬੂ-ਐਭ ਦ ਢਾਢੀ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦ ੀਤ ਾਾਂਦ ਸਾਾਂ; ਉ ਏਭਰਾਤੀ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ 

ਏੀਯਤਨ ਏਯਦ ਸਾਾਂ ਤ ਜ ੁਣਦ ਸਾਾਂ।  

ਹਠਰ ਦਾਤਾ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਠਬਖਾਰੀਆ ਭੰਗਤ ਜਨ ਜੰਤਾ ॥ ਹਠਰ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਹਇ ਠਵਠਚ 
ਾਥਰ ਠਿਭ ਜੰਤਾ ॥ {ੰਨਾ 650} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾਤਾ ਸ, ਾਯਾ ੁੰਾਯ ਡਬਐਾਯੀ ਸ, ਜੀਵ ਜੁੰਤ ਭੁੰਤ ਸਨ। ੱਥਯਾਾਂ ਡਵਚਰ  ਏੀਡੜਆਾਂ ਨੂੁੰ ਬੀ 

ਡਦਆਰ ਸ ਏ, ਸ ਸਯੀ! ਤੂੁੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਆ ਗੁਰਭੁਠਖ ਧਨਵੰਤਾ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 650} 

ਅਯਥ:- ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਨਾਭ ਡਭਡਯਆ ਸ, ਉਸ (ਅਰ) ਧਨੀ ਸੁੁੰਦ 

ਸਨ। 20।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹ ਅੰਦਠਰ ਠਤਰਸਨਾ ਠਵਕਾਰੁ ॥ ਹਉਭ ਠਵਠਚ ਸਠਬ 
ਠੜ ਥਕ ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥ {ੰਨਾ 650} 

ਅਯਥ:- ੜ੍ਨਾ ਤ ਡਵਚਾਯਨਾ ੁੰਾਯ ਦਾ ਏੁੰਭ (ਸੀ ਸ ਡਆ) ਸ (ਬਾਵ, ਸਯ ਡਵਸਾਯਾਾਂ ਵਾਾਂ ਇਸ ਬੀ ਇਏ 

ਡਵਸਾਯ ਸੀ ਫਣ ਡਆ ਸ, ਯ) ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਤ ਡਵਏਾਯ (ਡਟਏ ਸੀ ਯਡਸੁੰਦ) ਸਨ; ਅਸੁੰਏਾਯ ਡਵਚ ਾਯ 

(ੁੰਡਡਤ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ ਥੱਏ  ਸਨ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਖ਼ੁਆਯ ਸੀ ਸੁੁੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਠੜਆ ਸ ੰਠਡਤੁ ਫੀਨਾ ਗੁਰ ਸਫਠਦ ਕਰ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ ਅੰਦਰੁ ਖਜ ਤਤੁ ਲਹ ਾ ਭਖ ਦੁਆਰੁ 
॥ ਗੁਣ ਠਨਧਾਨੁ ਹਠਰ ਾਇਆ ਸਹਠਜ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਧੰਨੁ ਵਾਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਠਜਸੁ ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਾਭੁ 
ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਫੀਨਾ—ੁਜਾਐਾ, ਡਆਣਾ। ਅੁੰਦਯ—ੁਭਨ {ਰਜ਼ ‘ਅੁੰਦਯ’ੁ ਅਤ ‘ਅੁੰਦਡਯ’ ਦਾ ਯਏ ਚਤ ਯੱਐ}। 

ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ। ਭਐ ਦੁਆਯ—ੁਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਅਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਭਐ—(ਸਉਭ ਡਤਰਸ਼ਨਾ 

ਆਡਦਏ ਡਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ। ਸਡਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਡਵਚ। ਵੀਚਾਯ—ੁਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ 

ਡਵਚਾਯ। ੁਯਭੁਡਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਡੜ੍ਆ ਸਇਆ ਤ ਡਆਣਾ ੁੰਡਡਤ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ ੁੰਡਡਤ ਭਝ), ਜ ਡਤੁਯੂ 

ਦ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਡਵਚਾਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਜ ਆਣ  ਭਨ ਨੂੁੰ ਐਜਦਾ ਸ (ਅੁੰਦਯੋਂ) ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤ (ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ) 

ਫਚਣ ਰਈ ਯਤਾ ਰਬ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਜ ੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਡਵਚ 

ਡਟਏ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਡਵਚ ੁਯਡਤ ਜੜੀ ਯੱਐਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ 

ਡਜ ਭਨੱੁਐ ਨੂੁੰ ‘ਨਾਭ’ ਆਯਾ (ਯੂ) ਸ, ਉ ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਾਯੀ ਭੁਫਾਡਯਏ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਠਵਣੁ ਭਨੁ ਭਾਰ ਕਇ ਨ ਠਸਝਈ ਵਖਹੁ ਕ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥ ਬਖਧਾਰੀ ਤੀਰਥੀ ਬਠਵ ਥਕ ਨਾ 
ਹੁ ਭਨੁ ਭਾਠਰਆ ਜਾਇ ॥ {ੰਨਾ 650} 

ਅਯਥ:- ਤੁੀਂ ਏਈ ਬੀ ਭਨੱੁਐ ਡਫਰਤੀ ਜੜ ਏ ਵਐ ਰਵ, ਭਨ ਨੂੁੰ ਏਾਫ ੂਏਯਨ ਤੋਂ ਡਫਨਾਾਂ ਏਈ ਨਸੀਂ ਡੱਡਝਆ 

(ਬਾਵ, ਡਏ ਦੀ ਾਡਰ ਥਾਇ ਨਸੀਂ ਈ); ਬਐ ਏਯਨ ਵਾਰ  (ਾਧ ੂਬੀ) ਤੀਯਥਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਏਯ ਏ ਯਡਸ  



ਸਨ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਇਸ ਭਨ ਭਾਡਯਆ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।  

ਗੁਰਭੁਠਖ ਹੁ ਭਨੁ ਜੀਵਤੁ ਭਰ ਸਠਚ ਰਹ ਠਲਵ ਲਾਇ  ॥ ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਇਉ ਉਤਰ 
ਹਉਭ ਸਫਠਦ ਜਲਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 650} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ੱਚ ਸਯੀ ਡਵਚ ਡਫਰਤੀ ਜੜੀ ਯੱਐਦਾ ਸ (ਇ ਏਯਏ) ਉ ਦਾ ਭਨ 

ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭਇਆ ਸਇਆ ਸ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਡਵਚ ਵਯਤਡਦਆਾਂ ਬੀ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਉਦਾ ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਇ ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਤਯਦੀ ਸ ਡਏ (ਭਨ ਦੀ) ਸਉਭ (ਡਤੁਯੂ ਦ) ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਾੜੀ ਜਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਹਠਰ ਸੰਤ ਠਭਲਹੁ ਭਰ ਬਾਈ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਦਰੜਾਵਹੁ ਇਕ ਠਕਨਕਾ ॥ ਹਠਰ ਹਠਰ 
ਸੀਗਾਰੁ ਫਨਾਵਹੁ ਹਠਰ ਜਨ ਹਠਰ ਕਾੜੁ ਠਹਰਹੁ ਠਖਭ ਕਾ ॥ ਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਭਰ ਰਬ ਬਾਵ ਹਠਰ 
ਲਾਗ ਠਆਰਾ ਠਰਭ ਕਾ ॥ ਹਠਰ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਫਲਹੁ ਠਦਨੁ ਰਾਤੀ ਸਠਬ ਠਕਲਠਫਖ ਕਾਟ ਇਕ ਲਕਾ 
॥ ਹਠਰ ਹਠਰ ਦਇਆਲੁ ਹਵ ਠਜਸੁ ਉਠਰ ਸ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਜਠ ਠਜਣਕਾ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 650} 

ਦਅਯਥ:- ਡਏਨਏਾ—ਡਏਣਏਾ ਭਾਤਰ, ਥੜਾ ਡਜਤਨਾ ਸੀ। ਏਾੜੁ—ਏੱੜਾ, ੁਸ਼ਾਏ। ਡਐਭ—ਡਐਭਾ। ਡਰਭ 

ਏਾ—ਰਭ ਦਾ (ਡੁੰਾਯ)। ਡਏਰਡਫਐ—ਾ। ਡਜਣਏਾ—ਡਜੱਤ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਬਾਈ ੁੰਤ ਜਨੋਂ ! ਇਏ ਡਏਣਏਾ ਭਾਤਰ  (ਭਨੂੁੰ ਬੀ) ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਵ। ਸ ਸਯੀ ਜਨੋਂ ! ਸਯੀ ਦ 

ਨਾਭ ਦਾ ਡੁੰਾਯ ਫਣਾਵ, ਤ ਡਐਭਾ ਦੀ ੁਸ਼ਾਏ ਡਸਨ , ਇਸ ਡਜਸਾ ਡਸ਼ੁੰਾਯ ਡਆਯ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਚੁੰਾ ਰੱਦਾ ਸ, 

ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਰਭ ਦਾ ਡਸ਼ੁੰਾਯ ਡਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ। ਡਦਨ ਯਾਤ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯ, ਇਏ ਰਏ ਡਵਚ ਾਯ ਾ 

ਏੱਟ ਦਵਾ। ਡਜ ੁਯਭੁਐ ਉਤ ਸਯੀ ਦਇਆਰ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਯੀ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯ ਏ (ੁੰਾਯ ਤੋਂ) ਡਜੱਤ 

(ਏ) ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 21।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਜਨਭ ਜਨਭ ਕੀ ਇਸੁ ਭਨ ਕਉ ਭਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹਆ ਠਸਆਹੁ ॥ ਖੰਨਲੀ ਧਤੀ 
ਉਜਲੀ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਉ ਧਵਠਣ ਾਹੁ ॥ {ੰਨਾ 651} 

ਦਅਯਥ:- ਐੁੰਨਰੀ—ਤਰੀ ਦੀ ਏਸਰੂ ਡਵਚ ਪਯਨ ਵਾਰੀ ਰੀਯ। ਧਵਡਣ ਾਸ—ੁਧਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ ਇ ਭਨ ਨੂੁੰ ਭਰ ਰੱੀ ਸਈ ਸ ਡਜ ਏਯਏ ਇਸ ਫਸੁਤ ਸੀ ਏਾਰਾ ਸਇਆ ਡਆ ਸ 

(ਡਚੱਟਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ), ਡਜਵੇਂ ਤਰੀ ਦੀ ਰੀਯ ਧਡਤਆਾਂ ਡਚੱਟੀ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦੀ, ਬਾਵੇਂ  ਵਾਯੀ ਧਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ।  

ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਭਰ ਉਲਟੀ ਹਵ ਭਠਤ ਫਦਲਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਠਪਠਰ ਜਨੀ 
ਾਹੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ੁਯੂ ਦੀ ਡਏਯਾ ਨਾਰ ਭਨ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ ਭਯ ਤ ਭਡਤ ਫਦਰ ਏ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਉਰਟ 

ਸ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਭਰ ਬੀ ਨਸੀਂ ਰੱਦੀ ਤ ਡਪਯ ਜੂਨਾਾਂ ਡਵਚ ਬੀ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਕਠਲ ਕਾਲੀ ਕਾਂਢੀ ਇਕ ਉਤਭ ਦਵੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਭਾਠਹ ॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਚਸੁੁੰ ਜੁਾਾਂ ਡਵਚ ਏਰਜੁ ਸੀ ਏਾਰਾ ਆਐੀਦਾ ਸ, ਯ ਇ ਜੁ ਡਵਚ ਬੀ ਇਏ ਉੱਤਭ ਦਵੀ (ਡਭਰ 

ਏਦੀ) ਸ।  



ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਕੀਰਠਤ ਪਲੁ ਾਈ ਠਜਨ ਕਉ ਹਠਰ ਠਲਠਖ ਾਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ 
ਅਨਠਦਨੁ ਬਗਠਤ ਹਠਰ ਉਚਰਠਹ ਹਠਰ ਬਗਤੀ ਭਾਠਹ ਸਭਾਠਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 651} 

ਯ ਅਯਥ:- ਏੀਯਡਤ—ਡਡਤ-ਾਰਾਸ। ਡਰਡਐ—ਡਰਐ ਏ। ਅਨਡਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼।  

ਅਯਥ:- (ਉਸ ਦਵੀ ਇਸ ਸ ਡਏ) ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਸਯੀ (ਬਤੀ-ਯੂ ਰਐ ਡਛਰੀ ਏੀਤੀ ਏਭਾਈ 

ਅਨੁਾਯ) ਡਰਐ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸ ੁਯਭੁਐ ਸਯੀ ਦੀ ਡਡਤ (-ਯੂ) ਪਰ (ਇ ਜੁ ਡਵਚ) ਰਾਤ ਏਯਦ ਸਨ, ਤ 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦੀ ਡਏਯਾ ਨਾਰ ਸਯ ਯਜ਼ ਸਯੀ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ ਤ ਬਤੀ ਡਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਹਠਰ ਭਠਲ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਠਤ ਭੁਠਖ ਫਲੀ ਹਠਰ ਹਠਰ ਬਲੀ ਫਾਠਣ ॥ ਹਠਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ 
ਹਠਰ ਠਨਤ ਚਵਾ ਗੁਰਭਤੀ ਹਠਰ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਭਾਠਣ ॥ ਹਠਰ ਜਠ ਜਠ ਅਉਖਧ ਖਾਠਧਆ ਸਠਬ ਰਗ 
ਗਵਾਤ ਦੁਖਾ ਘਾਠਣ ॥ {ੰਨਾ 651} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਡਐ—ਭੂੁੰਸੋਂ। ਚਵਾ—ਉਚਾਯਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਭਨੂੁੰ ਾਧ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੁੰਤ ਡਭਰਾ, ਭੈਂ ਭੂੁੰਸੋਂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ੁੁੰਦਯ ਫਰੀ ਫਰਾਾਂ; ਸਯੀ-ੁਣ ਾਵਾਾਂ 

ਤ ਡਨੱਤ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਉਚਾਯਾਾਂ ਤ ੁਯ ੂਦੀ ਭੱਤ ਰ  ਏ ਦਾ ਸਯੀ-ਯੁੰ ਭਾਣਾਾਂ। ਸਯੀ ਦਾ ਬਜਨ ਏਯ ਏ ਤ (ਬਜਨ-

ਯੂ) ਦਵਾਈ ਐਾਡਧਆਾਂ ਾਯ ਦੁੱਐ ਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਠਜਨਾ ਸਾਠਸ ਠਗਰਾਠਸ ਨ ਠਵਸਰ ਸ ਹਠਰ ਜਨ ੂਰ ਸਹੀ ਜਾਠਣ ॥ ਜ ਗੁਰਭੁਠਖ ਹਠਰ ਆਰਾਧਦ 
ਠਤਨ ਚੂਕੀ ਜਭ ਕੀ ਜਗਤ ਕਾਠਣ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਸਯੀ ਜਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਚ-ਭੁੱਚ ੂਯ ਭਝ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਾਸ ਰੈਂ ਡਦਆਾਂ ਤ ਐਾਾਂਡਦਆਾਂ (ਏਦ ਬੀ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਨਸੀਂ ਡਵਯਦਾ; ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ ਜਭ ਦੀ ਤ ਜਤ 

ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 22।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਰ ਜਨ ਉਥਾਰ ਦਠਫਹੁ ਸੁਠਤਆ ਗਈ ਠਵਹਾਇ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਸੁਠਣ ਨ 
ਜਾਠਗ ਅੰਤਠਰ ਨ ਉਠਜ ਚਾਉ ॥ {ੰਨਾ 651} 

ਦਅਯਥ:- ਉਥਾਯ—(ਡੁੰਧੀ—ਉਥਾੜ) ਡਦਰ ਉਤ ਦਫਾਉ ਜ ਏਈ ਵਾਯੀ ੁੱਤ ਡਆਾਂ ਸੱਥ ਛਾਤੀ ਉਤ 

ਆਇਆਾਂ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਭਸ-ਯੂ) ਉਥਾਯ ਦ ਦੱਫ ਸ ਸ ਬਾਈ! (ਤਯੀ ਉਭਯ) ੁੱਡਤਆਾਂ ਸੀ ੁਜ਼ਯ ਈ ਸ; ਡਤੁਯੂ ਦਾ 

ਸ਼ਫਦ ੁਣ ਏ ਤਨੂੁੰ ਜਾ ਨਸੀਂ ਆਈ ਤ ਨਾ ਸੀ ਡਸਯਦ ਡਵਚ (ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ) ਚਾਉ ਉਡਜਆ ਸ।  

ਸਰੀਰੁ ਜਲਉ ਗੁਣ ਫਾਹਰਾ ਜ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨ ਕਭਾਇ ॥ ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਠਡਠੁ ਭ ਹਉਭ ਦੂਜ ਬਾਇ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਫਰ ਸਚੁ ਭਠਨ ਸਫਠਦ ਠਧਆਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 651} 

ਦਅਯਥ:- ਜਰਉ—ੜ ਜਾ। ਉਫਯ—(ਸਉਭ ਡਵਚ ੜਨ ਤੋਂ) ਫਚ ।  

ਅਯਥ:- ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ੱਐਣਾ ਯੀਯ ੜ ਜਾ ਜ ਡਤੁਯੂ ਦੀ (ਦੱੀ ਸਈ) ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ; (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ) 

ੁੰਾਯ ਭੈਂ ਸਉਭ ਡਵਚ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ੜਦਾ ਵਡਐਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੱਚ 

ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਭਨ ਡਵਚ ਡਭਯ ਏ (ਜੀਵ) ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ  ਏ (ਇ ਸਉਭ ਡਵਚ ੜਨ ਤੋਂ) ਫਚਦ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਸਫਠਦ ਰਤ ਹਉਭ ਗਈ ਸਬਾਵੰਤੀ ਨਾਠਰ ॥ ਠਰ ਕ ਬਾਣ ਸਦਾ ਚਲ ਤਾ ਫਠਨਆ 
ਸੀਗਾਰੁ ॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਡਜ ਦੀ ਸਉਭ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਯੁੰ ਜਾਣ ਨਾਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉਸ (ਜੀਵ-ਯੂੀ) ਨਾਯੀ 

ਬਾਵੁੰਤੀ ਸ; ਉਸ ਨਾਯੀ ਆਣ  ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਸੁਏਭ ਡਵਚ ਦਾ ਤੁਯਦੀ ਸ, ਇ ਏਯਏ ਉ ਦਾ ਡਸ਼ੁੰਾਯ 

ਪਰ ਭਝ।  

ਸਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਠਰੁ ਰਾਵ ਹਠਰ ਵਰੁ ਾਇਆ ਨਾਠਰ ॥ ਨਾ ਹਠਰ ਭਰ ਨ ਕਦ ਦੁਖੁ ਲਾਗ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗਠਣ ਨਾਠਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹਠਰ ਰਬ ਭਠਲ ਲਈ ਗੁਰ ਕ ਹਠਤ ਠਆਠਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਡਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨ  ਰਬੂ-ਤੀ ਰੱਬ ਡਰਆ ਸ, ਉ ਦੀ (ਡਸਯਦ-ਯੂ) ਜ ੁੁੰਦਯ ਸ, ਡਏਉਂਡਏ ਉ 

ਨੂੁੰ ਤੀ ਦਾ ਡਭਡਰਆ ਸਇਆ ਸ, ਉਸ ਇਤਰੀ ਦਾ ੁਸਾ ਵਾਰੀ ਸ ਡਏਉਂਡਏ ਉ ਦਾ ਤੀ ਰਬੂ ਏਦ 

ਭਯਦਾ ਨਸੀਂ, (ਇ ਰਈ) ਉਸ ਏਦ ਦੁਐੀ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦੀ। ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਡਆਯ ਡਵਚ ਉ ਦੀ ਡਫਰਤੀ ਸਣ 

ਏਯਏ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਨਾਰ ਡਭਰਾਇਆ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਠਜਨਾ ਗੁਰੁ ਗਠਆ ਆਣਾ ਤ ਨਰ ਫੁਠਰ ਆਰੀ ॥ ਹਠਰ ਜੀਉ ਠਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ 
ਕਰਹੁ ਾਠਸਟ ਹਠਤਆਰੀ ॥ ਠਹ ਘਠਰ ਘਠਰ ਠਪਰਠਹ ਕੁਸੁਧ ਭਠਨ ਠਜਉ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਡਆ—ਡਨੁੰਦਾ ਏੀਤੀ ਸ। ਆਣਾ—ਡਆਯਾ। ਸਡਯ ਜੀਉ—ਸ਼ਾਰਾ! ਯੱਫ ਡਭਸਯ ਏਯ। 

ਾਡਟ—ਫਸੁਤ ਾੀ। ਏੁੁਧ—ਐਟ। ਧਯਏਟ—ਡਵਬਚਾਯਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਆਯ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਨੁੰਦਾ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਫਸੁਤ ਬੜ ਸਨ, ਯੱਫ ਡਭਸਯ ਸੀ ਏਯ! ਸ ਬਾਈ! 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਨਾਸ ਏਯ, ਉਸ ਫੜ ਾੀ ਤ ਸੱਡਤਆਯ ਸਨ; ਭਨੋਂ  ਐਟ ਉਸ ਆਦਭੀ ਡਵਬਚਾਯਨ ਇਤਰੀ 

ਵਾਾਂ ਯ ਯ ਡਪਯਦ ਸਨ।  

ਵਡਬਾਗੀ ਸੰਗਠਤ ਠਭਲ ਗੁਰਭੁਠਖ ਸਵਾਰੀ ॥ ਹਠਰ ਭਲਹੁ ਸਠਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਠਰ ਗੁਰ ਕਉ 
ਫਠਲਹਾਰੀ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਵਡਬਾੀ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਡਨਵਾਜੀ ਸਈ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੁੰਤ ਡਵਚ ਡਭਰਦ ਸਨ। ਸ ਸਯੀ! ਭੈਂ 

ਦਏ ਸਾਾਂ ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ, ਭਸਯ ਏਯ ਤ ਡਤੁਯੂ ਨੂੁੰ ਡਭਰਾ। 23।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਵਾ ਤ ਸੁਖੁ ਊਜ ਠਪਠਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗ ਆਇ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਰਣਾ ਠਭਠਟ 
ਗਇਆ ਕਾਲ ਕਾ ਠਕਛੁ ਨ ਫਸਾਇ ॥ ਹਠਰ ਸਤੀ ਭਨੁ ਰਠਵ ਰਠਹਆ ਸਚ ਰਠਹਆ ਸਭਾਇ ॥ 
{ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਤੋਂ (ਭਨੱੁਐ) ਨੂੁੰ ੁਐ ਰਾਤ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਡਪਯ ਏਦ ਏਰਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦਾ, ਉ ਦਾ ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਜਭਏਾਰ ਦਾ ਏੁਝ ਵੱ ਨਸੀਂ ਚੱਰਦਾ; ਸਯੀ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਭਨ ਡਭਡਰਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ ਤ 

ਉਸ ੱਚ ਡਵਚ ਭਾਇਆ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਹਉ ਫਠਲਹਾਰੀ ਠਤੰਨ ਕਉ ਜ ਚਲਠਨ ਸਠਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 651} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ਜ ਡਤੁਯੂ ਦ ਡਆਯ ਡਵਚ ਤੁਯਦ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਠਫਨੁ ਸਫਦ ਸੁਧੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਅਨਕ ਕਰ ਸੀਗਾਰ ॥ ਠਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਦੂਜ 
ਬਾਇ ਠਆਰੁ ॥ ਸਾ ਕੁਸੁਧ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਠਵਠਚ ਕੁਨਾਠਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 651-652} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯ—ਏਦਯ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਡਆਯ ਡਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਡਫਨਾ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ) ਬਾਵੇਂ ਡਫਅੁੰਤ ਡਸ਼ੁੰਾਯ ਏਯ ੁੱਧ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, 

(ਡਏਉਂਡਏ) ਉਸ ਤੀ ਦੀ ਏਦਯ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤ ਉ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦ ਡਵਚ ੁਯਡਤ ਸੁੁੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਇਸ 

ਜਸੀ ਇਤਰੀ ਭਨੋਂ  ਐਟੀ ਤ ਬੜ ਰੱਛਣਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁੁੰਦੀ ਸ ਤ ਨਾਯੀਆਾਂ ਡਵਚ ਉਸ ਬੜੀ ਨਾਡਯ (ਏਸਾਉਂਦੀ ਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਠਰ ਹਠਰ ਅਣੀ ਦਇਆ ਕਠਰ ਹਠਰ ਫਲੀ ਫਣੀ ॥ ਹਠਰ ਨਾਭੁ ਠਧਆਈ ਹਠਰ ਉਚਰਾ 
ਹਠਰ ਲਾਹਾ ਲਣੀ ॥ {ੰਨਾ 652} 

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯ, ਭੈਂ ਤਯੀ ਫਾਣੀ (ਬਾਵ, ਤਯਾ ਜੱ) ਉਚਾਯਾਾਂ, ਸਯੀ-ਨਾਭ ਡਭਯਾਾਂ, ਸਯੀ-

ਨਾਭ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਾਾਂ ਤ ਇਸੀ ਰਾਬ ਐੱਟਾਾਂ।  

ਜ ਜਦ ਹਠਰ ਹਠਰ ਠਦਨਸੁ ਰਾਠਤ ਠਤਨ ਹਉ ਕੁਰਫਣੀ ॥ ਠਜਨਾ ਸਠਤਗੁਰੁ ਭਰਾ ਠਆਰਾ 
ਅਰਾਠਧਆ ਠਤਨ ਜਨ ਦਖਾ ਨਣੀ ॥ {ੰਨਾ 652} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਏੁਯਫਾਨ ਸਾਾਂ, ਜ ਡਦਨ ਯਾਤ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਭੈਂ ਅੱਐੀਂ ਵਐਾਾਂ ਜ ਡਆਯ 

ਡਤੁਯੂ ਦੀ ਵਾ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਹਉ ਵਾਠਰਆ ਅਣ ਗੁਰੂ ਕਉ ਠਜਠਨ ਭਰਾ ਹਠਰ ਸਜਣੁ ਭਠਲਆ ਸਣੀ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਣੀ—ਡਯਸ਼ਤਦਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ  ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ਡਜ ਨ  ਭਨੂੁੰ ਡਆਯਾ ੱਜਣ ਰਬੂ ਾਥੀ ਡਭਰਾ ਡਦੱਤਾ ਸ। 24।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਹਠਰ ਦਾਸਨ ਠਸਉ ਰੀਠਤ ਹ ਹਠਰ ਦਾਸਨ ਕ ਠਭਤੁ ॥ ਹਠਰ ਦਾਸਨ ਕ  ਵਠਸ ਹ 
ਠਜਉ ਜੰਤੀ ਕ ਵਠਸ ਜੰਤੁ ॥  {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਜੁੰਤੁ—ਜੁੰਤਰ, ਵਾਜਾ। ਜੁੰਤੀ—ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ਰੀਤ ਸੁੁੰਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਦਾ ਡਭੱਤਰ  ਸ, ਡਜਵੇਂ ਵਾਜਾ ਵਜੁੰਤਰੀ ਦ 

ਵੱ ਡਵਚ ਸੁੁੰਦਾ ਸ (ਡਜਵੇਂ ਚਾਸ ਵਜਾ) ਡਤਵੇਂ ਰਬੂ ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਸੁੁੰਦਾ ਸ।  

ਹਠਰ ਕ ਦਾਸ ਹਠਰ ਠਧਆਇਦ ਕਠਰ ਰੀਤਭ ਠਸਉ ਨਹੁ ॥ ਠਕਰਾ ਕਠਰ ਕ ਸੁਨਹੁ ਰਬ ਸਬ ਜਗ 
ਭਠਹ ਵਰਸ ਭਹੁ ॥  {ੰਨਾ 652} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਵਏ ਆਣ  ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨਾਰ ਰਭ ਜੜ ਏ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਭਯਦ ਸਨ, (ਤ ਫਨਤੀ ਏਯਦ ਸਨ, 

ਡਏ) ਸ ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ੁਣ, ਾਯ ੁੰਾਯ ਡਵਚ (ਨਾਭ ਦੀ) ਵਯਐਾ ਸਵ (ਇ ਡਆਯ ਏਯਏ ਸੀ ਰਬੂ 

ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਨੂੁੰ ਡਆਯਦਾ ਸ)।  

ਜ ਹਠਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਠਤ ਹ ਸਾ ਹਠਰ ਕੀ ਵਠਡਆਈ ॥ ਹਠਰ ਆਣੀ ਵਠਡਆਈ ਬਾਵਦੀ ਜਨ 
ਕਾ ਜਕਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਡਤ—ਵਡਡਆਈ। ਜਏਾਯ—ੁਬਾ।  



ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦ ਵਏਾਾਂ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਸਯੀ ਦੀ ਸੀ ਵਡਡਆਈ ਸ; ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਆਣੀ ਇਸ ਵਡਡਆਈ (ਜ ਉ 

ਦ ਵਏਾਾਂ ਦੀ ਸੁੁੰਦੀ ਸ) ਚੁੰੀ ਰੱਦੀ ਸ। () ਉਸ ਆਣ  ਵਏ ਦੀ ਜ ਜਏਾਯ ਏਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਹਠਰ ਜਨੁ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਦਾ ਹਠਰ ਹਠਰ ਜਨੁ ਇਕ ਸਭਾਠਨ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਠਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ 
ਹਠਰ ਜ ਰਖਹੁ ਬਗਵਾਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਇਏ ਭਾਡਨ—ਇਏ ਡਜਸ। ਜ—ਰਾਜ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਦਾ ਦਾ ਉਸ ਸ ਜ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਡਭਯਦਾ ਸ, ਸਯੀ ਤ ਸਯੀ ਦਾ ਵਏ ਇਏ-ਯੂ ਸਨ। ਸ ਸਯੀ! 

ਸ ਬਵਾਨ! ਦਾ ਨਾਨਏ ਤਯਾ ਵਏ ਸ, (ਇ ਵਏ ਦੀ ਬੀ) ਰਾਜ ਯੱਐ (ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਡਤ ਦਸ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਨਾਨਕ ਰੀਠਤ ਲਾਈ ਠਤਠਨ ਸਾਚ ਠਤਸੁ ਠਫਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਠਤਗੁਰੁ ਠਭ ਲ ਤ ੂਰਾ 
ਾਈ ਹਠਰ ਰਠਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਯਡ—ਯ ਡਵਚ, ੁਆਦ ਡਵਚ। ਯਨ—ਜੀਬ।  

ਅਯਥ:- ਉ ੱਚ ਸਯੀ ਨ  ਨਾਨਏ ਦ (ਡਸਯਦ ਡਵਚ) ਰਭ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ, (ਸੁਣ) ਉ ਤੋਂ ਡਫਨਾ ਜੀਡਵਆ ਨਸੀਂ 

ਜਾਾਂਦਾ; (ਡਏਵੇਂ ਡਭਰ?) ਡਤੁਯੂ ਡਭਰ  ਤਾਾਂ ੂਯਾ ਸਯੀ ਰੱਬ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਜੀਬ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦ ੁਆਦ ਡਵਚ ਯ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਠਣ ਠਦਨਸੁ ਰਬਾਠਤ ਤੂਹ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਰਫਤ ਨਾਉ ਤਰਾ ਠਧਆਵਣਾ ॥ 
ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਤਰਾ ਠਦਤਾ ਖਾਵਣਾ ॥ ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਸੰਠਗ ਾ ਗਵਾਵਣਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ 
ਫਠਲਹਾਰ ਫਠਲ ਫਠਲ ਜਾਵਣਾ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 652} 

ਅਯਥ:- ਸ ਸਯੀ! ਯਾਤ ਡਦਨ  ਅੁੰਡਭਰਤ ਵਰ  (ਬਾਵ, ਸਯ ਵਰ) ਤੂੁੰ ਸੀ ਾਵਣ-ਜ ਸੈਂ; ਾਯ ਜੀਵ ਜੁੰਤ ਤਯਾ ਸੀ 

ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ; ਤੂੁੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਦਾਤਾਯ ਸੈਂ ਤਯਾ ਸੀ ਡਦੱਤਾ ਸਇਆ ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਬਤਾਾਂ ਦੀ ੁੰਡਤ 

ਡਵਚ ਆਣ  ਾ ਦੂਯ ਏਯਦ ਸਨ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਉਸਨਾਾਂ ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਦਾ ਦਏ ਸ, ਦਏ ਸ। 25।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਅੰਤਠਰ ਅਠਗਆਨੁ ਬਈ ਭਠਤ ਭਠਧਭ ਸਠਤਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਠਤ ਨਾਹੀ ॥ ਅੰਦਠਰ 
ਕਟੁ ਸਬੁ ਕਟ ਕਠਰ ਜਾਣ ਕਟ ਖਠਹ ਖਾਹੀ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਠਚਠਤ ਨ ਆਵ ਆਣ 
ਸੁਆਇ ਠਪਰਾਹੀ ॥ ਠਕਰਾ ਕਰ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਸਫਠਦ ਸਭਾਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਭਡਧਭ—ਡਨੁੰਭੀ, ਬੜੀ। ਏਟੁ—ਧਐਾ। ੁਆਇ—ੁਆਯਥ ਰਈ।  

ਅਯਥ:- (ਭਨਭੁਐ ਦ) ਡਸਯਦ ਡਵਚ ਅਡਆਨ ਸ, (ਉ ਦੀ) ਅਏਡਰ ਸਛੀ ਸੁੁੰਦੀ ਸ ਤ ਡਤੁਯੂ ਉਤ ਉ ਨੂੁੰ 

ਡਦਏ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦਾ; ਭਨ ਡਵਚ ਧਐਾ (ਸਣ ਏਯਏ ੁੰਾਯ ਡਵਚ ਬੀ) ਉਸ ਾਯਾ ਧਐਾ ਸੀ ਧਐਾ ਵਯਤਦਾ ਭਝਦਾ 

ਸ। (ਭਨਭੁਐ ਫੁੰਦ ਆ) ਦੁਐੀ ਸੁੁੰਦ ਸਨ (ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ) ਦੁਐੀ ਏਯਦ ਸਨ; ਡਤੁਯੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਡਚੱਤ 

ਡਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਵ, ਬਾਣਾ ਨਸੀਂ ਭੁੰਨਦ) ਤ ਆਣੀ ਗ਼ਯਜ਼ ਦ ਡਛ ਬਟਏਦ ਡਪਯਦ ਸਨ; ਸ ਨਾਨਏ! 

ਜ ਸਯੀ ਆਣੀ ਭਸਯ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਡਵਚ ਰੀਨ ਸੁੁੰਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭਾਇਆ ਭਠਹ ਠਵਆ ਦੂਜ ਬਾਇ ਭਨੂਆ ਠਥਰੁ ਨਾਠਹ ॥ ਅਨਠਦਨੁ ਜਲਤ 
ਰਹਠਹ ਠਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਭ ਖਠਹ ਖਾਠਹ ॥ ਅੰਤਠਰ ਲਬੁ ਭਹਾ ਗੁਫਾਰਾ ਠਤਨ ਕ ਠਨਕਠਟ ਨ ਕਈ 



ਜਾਠਹ ॥ ਇ ਆਠ ਦੁਖੀ ਸੁਖੁ ਕਫਹੂ ਨ ਾਵਠਹ ਜਨਠਭ ਭਰਠਹ ਭਠਰ ਜਾਠਹ ॥ ਨਾਨਕ ਫਖਠਸ 
ਲ ਰਬੁ ਸਾਚਾ ਠਜ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਠਚਤੁ ਲਾਠਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 652} 

ਦਅਯਥ:- ਡਵਆ—ਰ ਸ। ੁਫਾਯਾ—ਸਨਯਾ। ਡਨਏਡਟ—ਨੜ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਡਵਚ ਰ ਸ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਡਆਯ ਡਵਚ ਇਏ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਡਟਏਦਾ; 

ਸਯ ਵਰ  ਡਦਨ ਯਾਤ (ਭਾਇਆ ਡਵਚ) ੜਦ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ, ਅਸੁੰਏਾਯ ਡਵਚ ਆ ਦੁਐੀ ਸੁੁੰਦ ਸਨ, ਸਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਦੁਐੀ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੁੰਦਯ ਰਬ-ਯੂ ਵੱਡਾ ਸਨਯਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦਾ; 

ਉਸ ਆਣ  ਆ ਸੀ ਦੁਐੀ ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ, ਏਦ ੁਐੀ ਨਸੀਂ ਸੁੁੰਦ, ਦਾ ਜੁੰਭਣ ਭਯਨ ਦ ੜ ਡਵਚ  ਯਡਸੁੰਦ 

ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਉਸ ੁਯੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਡਵਚ ਡਚੱਤ ਜੜਨ, ਤਾਾਂ ੱਚਾ ਸਯੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਫਖ਼ਸ਼ ਰ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੰਤ ਬਗਤ ਰਵਾਣੁ ਜ ਰਠਬ ਬਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 652} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਰਬੂ ਨੂੁੰ ਡਆਯ ਸਨ, ਉਸ ੁੰਤ ਸਨ, ਬਤ ਸਨ ਉਸੀ ਏਫੂਰ ਸਨ।  

ਸਈ ਠਫਚਖਣ ਜੰਤ ਠਜਨੀ ਹਠਰ ਠਧਆਇਆ ॥ ਅੰਠਭਰਤੁ ਨਾਭੁ ਠਨਧਾਨੁ ਬਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥ ਸੰਤ 
ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਠਰ ਭਸਤਠਕ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬ ੁਨੀਤ ਹਠਰ ਤੀਰਠਥ ਨਾਇਆ ॥ ੨੬॥ {ੰਨਾ 
652} 

ਦਅਯਥ:- ਡਫਚਐਣ—ਡਆਣ। ਡਧਆਇਆ—ਡਭਡਯਆ ਸ। ਬਜਨੁ ਐਾਇਆ—ਬਾਵ, ਆਤਭਾ ਦਾ 

ਆਯਾ ਫਣਾਇਆ ਸ (ਡਜਵੇਂ ਬਜਨ ਯੀਯ ਦਾ ਆਯਾ ਸ)। ਭਤਡਏ—ਭੱਥ ਤ। ਬ ੁਨੀਤ—ਡਵੱਤਰ  ਸ 

 ਸਨ। ਨਾਇਆ—ਨ੍ਾਤ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਡਆਣ  ਸਨ ਜ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਡਭਯਦ ਸਨ, ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਯੂ 

ਬਜਨ ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ੁੰਤਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਆਣ  ਭੱਥ ਤ ਰਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਡਜਸ ਭਨੱੁਐ) ਸਯੀ (ਦ 

ਬਜਨ-ਯੂ) ਤੀਯਥ ਤ ਨ੍ਾਉਂਦ ਸਨ ਤ ਡਵੱਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 26।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਗਰੁਭੁਠਖ ਅੰਤਠਰ ਸਾਂਠਤ ਹ ਭਠਨ ਤਠਨ ਨਾਠਭ ਸਭਾਇ ॥ ਨਾਭ ਠਚਤਵ ਨਾਭੁ ੜ 
ਨਾਠਭ ਰਹ ਠਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਭੁ ਦਾਰਥੁ ਾਇਆ ਠਚੰਤਾ ਗਈ ਠਫਲਾਇ ॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਭਡਨ ਤਡਨ—ਭਨ ਨਾਰ ਤ ਯੀਯ ਨਾਰ। ਨਾਡਭ—ਨਾਭ ਡਵਚ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਸੀ। ਡਫਰਾਇ 

ਈ—ਦੂਯ ਸ ਈ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਡਤੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਸ ਉ ਦ ਅੁੰਦਯ ਠੁੰਢ ਸ ਤ ਉਸ ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਨਾਭ ਡਵਚ ਰੀਨ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ; 

ਉਸ ਨਾਭ ਸੀ ਡਚਤਾਯਦਾ ਸ, ਨਾਭ ਸੀ ੜ੍ਦਾ ਸ ਤ ਨਾਭ ਡਵਚ ਸੀ ਡਫਰਤੀ ਜੜੀ ਯੱਐਦਾ ਸ; ਨਾਭ (ਯੂ) ੁੁੰਦਯ 

ਵਤ ਰੱਬ ਏ ਉ ਦੀ ਡਚੁੰਤਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸਠਤਗੁਠਰ ਠਭਠਲ ਨਾਭੁ ਊਜ ਠਤਸਨਾ ਬੁਖ ਸਬ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਰਠਤਆ ਨਾਭ ਲ ਾਇ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਰ  ਾਇ—ਡਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ ੁਯ ੂਡਭਰ  ਤਾਾਂ ਨਾਭ (ਡਸਯਦ ਡਵਚ) ੁੁੰਯਦਾ ਸ, ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੱੁਐ 

ਾਯੀ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਡਵਚ ਯੁੰ ਜਾਣ ਏਯਏ ਨਾਭ ਸੀ (ਡਸਯਦ-ਯੂ) ੱਰ  ਡਵਚ ਉੱਏਡਯਆ 



ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਠਤਗੁਰ ੁਰਠਖ ਠਜ ਭਾਠਰ ਆ ਬਰਠਭ ਬਰਠਭਆ ਘਰੁ ਛਠਡ ਗਇਆ ॥ ਸੁ ਠਛ ਵਜ 
ਪਕੜੀ ਭੁਹੁ ਕਾਲਾ ਆਗ ਬਇਆ ॥ {ੰਨਾ 653} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਯਭਯ ਵਰੋਂ  ਭਾਡਯਆ ਸਇਆ ਸ (ਬਾਵ, ਡਜਨੂੁੰ ਯੱਫ ਵਾਰ  ਾ ਤੋਂ ਉੱਏਾ ਸੀ ਨਯਤ 

ਸ) ਉਸ ਬਯਭ ਡਵਚ ਬਟਏਦਾ ਸਇਆ ਆਣ  ਡਟਏਾਣ  ਤੋਂ ਡਸੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਡੱਛ ਰਏ ਪੱਏੜੀ ਵਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਤ ਅੱ (ਡਜਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਭੁਏਾਰਐ ਐੱਟਦਾ ਸ।  

ਸੁ ਅਰਲੁ ਫਰਲੁ ਭੁਹਹੁ ਠਨਕਲ ਠਨਤ ਝਗੂ ਸੁਟਦਾ ਭੁਆ ॥ ਠਕਆ ਹਵ ਠਕਸ ਹੀ ਦ ਕੀਤ ਜਾਂ 
ਧੁਠਰ ਠਕਰਤੁ ਸ ਦਾ ਹ ਜਹਾ ਇਆ ॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਅਯਰੁ ਫਯਰੁ—ਫਏਵਾ। ਝ ੂ ੁਟਦਾ—(ਬਾਵ) ਡਨੁੰਦਾ ਏਯਦਾ। ਡਏਯਤੁ—ਡਛਰੀ ਏੀਤੀ 

ਏਭਾਈ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਦ ਭੂੁੰਸੋਂ ਡਨਯਾ ਫਏਵਾ ਸੀ ਡਨਏਰਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ਡਨੁੰਦਾ ਏਯ ਏ ਸੀ ਦੁੱਐੀ ਸੁੁੰਦਾ ਯਡਸੁੰਦਾ ਸ। ਡਏ 

ਦ ਬੀ ਏੀਡਤਆਾਂ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ਉ ਨੂੁੰ ੁਭੱਤ ਨਸੀਂ ਦ ਏਦਾ), ਡਏਉਂਡਏ ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਏੀਤ ਭੁੰਦ 

ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੁੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸੁਣ ਬੀ) ਇਸ ਡਜਸੀ (ਬਾਵ, ਡਨੁੰਦਾ ਦੀ ਭੁੰਦੀ) ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ ਈ ਸ।  

ਠਜਥ ਹੁ ਜਾਇ ਠਤਥ ਹੁ ਝੂਠਾ ਕੂੜੁ ਫਲ ਠਕਸ ਨ ਬਾਵ ॥ ਵਖਹੁ ਬਾਈ ਵਠਡਆਈ ਹਠਰ ਸੰਤਹੁ 
ਸੁਆਭੀ ਅੁਨ ਕੀ ਜਸਾ ਕਈ ਕਰ ਤਸਾ ਕਈ ਾਵ ॥ ਹੁ ਫਰਹਭ ਫੀਚਾਰੁ ਹਵ ਦਠਰ ਸਾਚ ਅਗ 
ਦ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਆਠਖ ਸੁਣਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 653} 

ਅਯਥ:- ਉਸ (ਭਨਭੁਐ) ਡਜਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਥ ਸੀ ਝੂਠਾ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਸ ਤ ਡਏ ਨੂੁੰ ਚੁੰਾ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ। 

ਸ ੁੰਤ ਜਨੋਂ ! ਡਆਯ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਦੀ ਵਡਡਆਈ ਵਐ, ਡਏ ਡਜਸ ਡਜਸੀ ਏਈ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਡਜਸਾ 

ਉ ਨੂੁੰ ਪਰ ਡਭਰਦਾ ਸ। ਇਸ ੱਚੀ ਡਵਚਾਯ ੱਚੀ ਦਯਾਸ ਡਵਚ ਸੁੁੰਦੀ ਸ, ਦਾ ਨਾਨਏ ਡਸਰਾਾਂ ਸੀ ਤੁਸਾਨੂੁੰ 

ਆਐ ਏ ੁਣਾ ਡਯਸਾ ਸ (ਤਾਾਂ ਜੁ ਬਰਾ ਫੀਜ ਫੀਜ ਏ ਬਰ  ਪਰ ਦੀ ਆ ਸ ਏ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਠਰ ਸਚ ਫਧਾ ਥਹੁ ਰਖਵਾਲ ਗੁਠਰ ਠਦਤ ॥ ੂਰਨ ਹਈ ਆਸ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਭਨ ਰਤ ॥ 

ਗੁਠਰ ਠਿਾਠਲ ਫਅੰਠਤ ਅਵਗੁਣ ਸਠਬ ਹਤ ॥ ਗੁਠਰ ਅਣੀ ਠਕਰਾ ਧਾਠਰ ਅਣ ਕਠਰ ਠਲਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਦ ਫਠਲਹਾਰ ਠਜਸੁ ਗੁਰ ਕ ਗੁਣ ਇਤ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਥਸ—ੁਤੁੰ-ਯੂ ਡੁੰਡ। ੁਡਯ—ੁਯ ੂਨ। ਸਤ—ਨਾ ਏਯ ਡਦੱਤ। ਇਤ—ਇਤਨ।  

ਅਯਥ:- ੱਚ ਡਤੁਯੂ ਨ  (ਤੁੰ-ਯੂ) ਡੁੰਡ ਵਾਇਆ ਸ, (ਉ ਡੁੰਡ ਰਈ ਤੁੰੀ) ਯਾਐ ਬੀ ਡਤੁਯੂ 

ਨ  ਸੀ ਡਦੱਤ ਸਨ, ਡਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭਨ ੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਡਵਚ ਜੁੜ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਆ ੂਯਨ ਸ ਈ ਸ (ਬਾਵ, 

ਡਤਰਸ਼ਨਾ ਡਭਟ ਈ ਸ); ਡਦਆਰ ਤ ਫਅੁੰਤ ੁਯੂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਾ ਨਾ ਏਯ ਡਦੱਤ ਸਨ; ਆਣੀ ਭਸਯ 

ਏਯ ਏ ਡਤੁਯੂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਣਾ ਫਣਾ ਡਰਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਦਾ ਉ ਡਤੁਯੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ, ਡਜ 

ਡਵਚ ਇਤਨ  ੁਣ ਸਨ। 27।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਤਾ ਕੀ ਰਜਾਇ ਲਠਖਆ ਾਇ ਅਫ ਠਕਆ ਕੀਜ ਾਂਡ ॥ ਹੁਕਭੁ ਹਆ ਹਾਸਲੁ 
ਤਦ ਹਇ ਠਨਫਠੜਆ ਹੰਢਠਹ ਜੀਅ ਕਭਾਂਦ ॥੧॥ {ੰਨਾ 653} 



ਦਅਯਥ:- ਯਜਾਇ—ਯਜ਼ਾ ਡਵਚ। ਾਇ—ਾਈਦਾ ਸ। ਾਾਂਡ—ਸ ੁੰਡਡਤ! ਸੁੰਢਡਸ—ਡਪਯਦ ਸਨ। ਜੀਅ—

ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੁੰਡਡਤ!  ਵਰ  (ਝੁਡਯਆਾਂ) ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ; ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਡਵਚ (ਆਣ  ਸੀ ਡਛਰ  ਏੀਤ 

ਅਨੁਾਯ) ਡਰਡਐਆ (ਰਐ) ਾਈਦਾ ਸ; ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸਇਆ ਤਦੋਂ ਇਸ ਰਾ ਸਇਆ ਤ (ਉ ਰਐ-

ਅਨੁਾਯ) ਜੀਵ (ਏਯਭ) ਏਭਾਾਂਦ ਡਪਯਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਨਠਕ ਨਥ ਖਸਭ ਹਥ ਠਕਰਤੁ ਧਕ ਦ ॥ ਜਹਾ ਦਾਣ ਤਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਹ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਨਡਏ—ਨੱਏ ਡਵਚ। ਸਡਥ—ਸੱਥ ਡਵਚ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜੀਵ ਦ ਨੱਏ ਡਵਚ (ਯਜ਼ਾ ਦੀ) ਨੱਥ (ਨਏਰ) ਸ ਜ ਐਭ ਰਬੂ ਦ (ਆਣ) ਸੱਥ ਡਵਚ ਸ, 

ਡਛਰ  ਏੀਤ ਸ ਏੁੰਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਫਡਣਆ ੁਬਾਉ ਸੁਣ ਧੱਏ ਏ ਚਰਾ ਡਯਸਾ ਸ। ੱਚ ਇਸ ਸ ਡਏ ਡਜਥ ਜੀਵ ਦਾ 

ਦਾਣਾ-ਾਣੀ ਸੁੁੰਦਾ ਸ ਉਥ ਐਾਣਾ ੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬ ਗਲਾ ਆਠ ਥਾਠਟ ਫਹਾਲੀਨੁ ॥ ਆ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆ ਹੀ ਘਾਠਲਨੁ ॥ 
ਆ ਜੰਤ ਉਾਇ ਆਠ ਰਠਤਾਠਲਨੁ ॥ ਦਾਸ ਰਖ ਕੰਠਠ ਲਾਇ ਨਦਠਰ ਠਨਹਾਠਲਨੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਬਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਠਲਨੁ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਫਸਾਰੀਨੁ—ਉ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਏਾਇਭ ਏੀਤੀਆਾਂ ਸਨ। ਾਡਰਨੁ—ਉ (ਸਯੀ) ਨ  ਨਾ 

ਏੀਤਾ ਸ। ਰਡਤਾਡਰਨੁ—ਉ ਨ  (ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੂੁੰ) ਾਡਰਆ ਸ। ਡਨਸਾਡਰਨੁ—ਉ ਨ  ਵਡਐਆ ਸ। 

ਜਾਡਰਨੁ—ਉ ਨ  ਾਡੜਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਾਯੀਆਾਂ (ਜਤ-) ਡਵਓਂਤਾਾਂ ਫਣਾ ਏ ਏਾਇਭ ਏੀਤੀਆਾਂ ਸਨ; ਆ ਸੀ ੁੰਾਯ ਦੀ 

ਯਚਨਾ ਯਚ ਏ ਆ ਸੀ ਨਾ ਏਯਦਾ ਸ; ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੁੰ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਾਰਦਾ ਸ; ਆ ਸੀ 

ਆਣ  ਵਏਾਾਂ ਨੂੁੰ ਰ ਰਾ ਏ ਯੱਐਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵਐਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਬਤਾਾਂ ਨੂੁੰ 

ਦਾ ਰੁੰਨਤਾ ਯਡਸੁੰਦੀ ਸ, (ਡਏਉਂਡਏ) ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦਾ ਡਆਯ ਉ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਾੜ ਡਦੱਤਾ ਸ। 28।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥  ਭਨ ਹਠਰ ਜੀ ਠਧਆਇ ਤੂ ਇਕ ਭਠਨ ਇਕ ਠਚਠਤ ਬਾਇ ॥ ਹਠਰ ਕੀਆ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਵਠਡਆਈਆ ਦਇ ਨ ਛਤਾਇ ॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਇਏ ਭਡਨ—ਇਏ ਭਨ ਨਾਰ। ਇਏ ਡਚਡਤ—ਇਏ ਡਚੱਤ ਨਾਰ। ਬਾਇ—ਰਭ ਨਾਰ। ਦਇ—

ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨ! ਡਆਯ ਨਾਰ ਇਏਾਰ ਡਚੱਤ ਸ ਏ ਸਯੀ ਦਾ ਡਭਯਨ ਏਯ; ਸਯੀ ਡਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰਈ ੁਣ 

ਸਨ ਡਏ ਦਾਤ ਫਖ਼ਸ਼ ਏ ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਹਉ ਹਠਰ ਕ ਸਦ ਫਠਲਹਾਰਣ ਠਜਤੁ ਸਠਵ ਸੁਖੁ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਠਖ ਠਭਠਲ ਰਹ ਹਉਭ 
ਸਫਠਦ ਜਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 653} 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਸਯੀ ਤੋਂ ਦਾ ਏੁਯਫਾਨ ਸਾਾਂ, ਡਜ ਦੀ ਵਾ ਏੀਡਤਆਾਂ ੁਐ ਡਭਰਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਜਨ 

ਅਸੁੰਏਾਯ ਨੂੁੰ ਡਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਾੜ ਏ ਸਯੀ ਡਵਚ ਡਭਰ  ਯਡਸੁੰਦ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਆ ਸਵਾ ਲਾਇਅਨੁ ਆ ਫਖਸ ਕਰਇ ॥ ਸਬਨਾ ਕਾ ਭਾ ਠਉ ਆਠ ਹ ਆ ਸਾਰ 
ਕਰਇ ॥ {ੰਨਾ 653} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਇਅਨ—ਰਾ ਸਨ ਉ (ਸਯੀ) ਨ। ਾਯ—ੁੰਬਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸਯੀ ਨ  ਆ ਸੀ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੂੁੰ ਵਾ ਡਵਚ ਰਾਇਆ ਸ, ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਬਨਾਾਂ ਦਾ 

ਭਾਾਂ ਡਉ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਬ ਦੀ ੁੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਠਧਆਇਠਨ ਠਤਨ ਠਨਜ ਘਠਰ ਵਾਸੁ ਹ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਬਾ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 653} 

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੱੁਐ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣ  ਡਟਏਾਣ ਤ ਡਟਏ ਸੁੁੰਦ ਸਨ, ਸਯਏ ਜੁ ਡਵਚ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾ ਸੁੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਰਥੁ ਹਠਹ ਕਰਤ ਭ ਤੁਝ ਠਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਤੁਧੁ ਆ 
ਠਸਸਠਟ ਠਸਰਜੀਆ ਆ ਪੁਠਨ ਗਈ ॥ {ੰਨਾ 653-654} 

ਦਅਯਥ:- ਈ—ਨਾ ਏੀਤੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਯਤਾਯ! ਤੂੁੰ ਾਯੀ ਏੁਦਯਡਤ ਨੂੁੰ ਯਚਣ-ਜਾ ਸੈਂ; ਤਯ ਡਫਨਾ ਤਯ ਜਡਾ ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਭਨੂੁੰ ਡਦੱਦਾ; 

ਤੂੁੰ ਆ ਸੀ ਡਰਸ਼ਟੀ ਨੂੁੰ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸੈਂ ਤ ਆ ਸੀ ਡਪਯ ਨਾ ਏਯਦਾ ਸੈਂ।  

ਸਬੁ ਇਕ ਸਫਦੁ ਵਰਤਦਾ ਜ ਕਰ ਸੁ ਹਈ ॥ ਵਠਡਆਈ ਗੁਰਭੁਠਖ ਦਇ ਰਬੁ ਹਠਰ ਾਵ ਸਈ ॥ 
{ੰਨਾ 654} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦੁ—ਸੁਏਭ। ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਬ ਥਾਈਂ (ਸਯੀ ਦਾ) ਸੀ ਸੁਏਭ ਵਯਤ ਡਯਸਾ ਸ; ਜ ਉਸ ਏਯਦਾ ਸ ਈ ਸੁੁੰਦਾ ਸ। ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਐ ਸੁੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੂੁੰ ਰਬੂ ਵਡਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਗੁਰਭੁਠਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਠਧਆ ਸਠਬ ਆਖਹੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਸਈ ॥ ੨੯॥੧॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 
654} 

ਦਅਯਥ:- ਡਬ—ਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਭਨੱੁਐ ਸਯੀ ਨੂੁੰ ਡਭਯਦ ਸਨ, (ਸ ਬਾਈ!) ਾਯ ਆਐ, ਡਏ ਉਸ ਡਤੁਯੂ, 

ਧੁੰਨ ਸ, ਧੁੰਨ ਸ, ਧੁੰਨ ਸ। 29।1। ੁਧੁ।  

 


