
ਜੈਤਯੀ ਏੀ ਵਾਯ ਭ: 5 
ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ:- 

1. ਬ ਤਾਏਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ ਇਸ ਾਯੀ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਯਚ ਏੇ ਆ ਸੀ ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ 

ਸੈ। ਇਸ ੂਝ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਨੂੂੰ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ। ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਭਨ ੁੱਐ 

ਦਾ ਜੀਵਨ-ਭਨਯਥ ਸੈ।  

2. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਬ ਰਾ ਏੇ ਭਨ ੁੱਐ ਦੀ ਵ ੂੰਦੀ  ਐੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਨ ੁੱਐ 

ਜੀਵਨ-ਫਾ ੀ ਸਾਯ ਏੇ ਇਥੋਂ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

3. ਵਜੂੰਦ, ਰਾਣ, ਯੀਯ, ਧਨ,  ਆਦਰੇ ਦਾਯਥ, ਯ, ਇਤਰੀ,  ੁੱਤਯ—ਇਸ ਬ ਏ ਝ ਦੇਣ ਵਾਰੇ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਭਨੋਂ  ਏਦੇ ਬ ਰਾਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। ਉ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏੀਵਤਆਾਂ ਜੀਵਨ  ਐੀ   ਯਦਾ ਸੈ।  

4. ਇਸ ਬ ਏ ਝ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾ ਦੇਣਾ ਅਵਏਯਤਣਾਾਂ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੈ। ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ 

ਦਾ ਏੀਸ ਭਾਣ? ਵਜੂੰਦ ਵਨਏਰਵਦਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਯੀਯ  ਆਸ ਦੀ ਢੇਯੀ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਦ ਨੀਆ ਵਾਰੇ ਦਾਯਥ 

ਇਥ ੇਸੀ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

5. ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦਾ ਭਸ ਤਾਾਂ ਵਸਭ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਦ ੁੱਐਾਾਂ ਵਸਭਾਾਂ ਦਾ 

ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਤੇ ਦਾ ਦਾ ਾਥੀ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਾੋਂ ਉ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਭੂੰਵਆ ਏਯ।  

6. ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਾਯ ੇਬ-ਦਾਯਥ ਭਨ ੁੱਐ ਨੂੂੰ ਵਭਰੇ ਸ ਸਣ, ਯ ਜੇ ਉਸ ਇਸ ਦਾਯਥ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ 

ਨੂੂੰ ਬ ਰਾ ਵਯਸਾ ਸੈ, ਤਾਾਂ ਉ ਨੂੂੰ ੂੰਦ ਦਾ ਏੀੜਾ ਸੀ ਭਝ। ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਆਤਭਏ  ਐ ਨਸੀਂ ਸੈ।  

7. ਯ ਦੂਜ ੇਾ,ੇ ਜੇ ਭਨ ੁੱਐ ਟ ੁੱਟੀ ਸਈ ਏ ੁੱਰੀ ਵਵਚ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸਵੇ, ਉ ਦੇ ਏੁੱੜ ੇਾਟੇ ਸ ਸਣ, ੁੱਰੇ ਧਨ ਨਾਸ 

ਸਵੇ, ਏਈ ਾਏ-ੈਣ ਬੀ ਨਾਸ ਸਣ, ਯ ਜੇ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਵਬੁੱਜਾ ਸਇਆ ਸੈ ਤਾਾਂ ਉ ਨੂੂੰ ਧਯਤੀ 

ਦਾ ਯਾਜਾ ਭਝ। ਉ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਰ ਭਨ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਸੈ।  

8. ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਭਜ-ਭੇਵਰਆਾਂ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾ ਦੇਣ ਨਾਰ ਾਯੀ ਉਭਯ ਅਜਾਈਂ ਸੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।  

9. ਇਸ ਬ ਦਾਯਥ ਨਾਵੂੰਤ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾ ਵਟਏੇ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਨਾਸ ਭਝ। ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ 

ਏਾਭਾਵਦਏ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਝੁੱਰੇ ਨਾਸ ਸ ਵਪਯ।  

10. ਇਸ ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ ਸਈ ਭਾਇਆ ਜਤ ਤੋਂ ਤ ਯਨ ਵੇਰੇ ਭਨ ੁੱਐ ਦੇ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ 

ਵਵਾਵਯਆਾਂ ਵਨਯੀ ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਭਨ ੁੱਐ ਯੁੱਜਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ।  

11. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨ ੁੱਐਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾਭ ਦੇ ਟਾਏਯੇ ਤੇ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਾਯੇ ਦਾਯਥ ਫੇ- ਆਦ ੇ

ਜਾਦੇ ਸਨ।  ਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਯੋਂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਸਨੇਯਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ 

ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ ਰਤਾ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸੈ ।  

12. ਵਜਵੇਂ ਭੁੱਛੀ ਾਣੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ, ਚਾਵਤਰਏ ਭੀਂਸ ਦੀ ਫੂੂੰਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ, ਬਯਾ ਪ ੁੱਰ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਏਦਾ, ਵਤਵੇਂ 

ੂੰਤ ਜਨ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਏਦੇ।  

13. ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਬਤ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਯਨ ਵਾਤ ੇਸੀ ਅਯ ਈਆਾਂ ਏਯਦੇ ਸਨ।  

14. ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੇ ਸਨ ਉਸ ਭਨ ੁੱਐ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ  ਣਦ ੇਸਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੁੱਥ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਰਐਦ ੇਸਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ੈਯ ਾਧ-ੂੰਵਤ ਵਾਰੇ ਾ ੇਤ ਯਦੇ ਸਨ।  



15. ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਫੂੰਵਦਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵ ੂੰਦੀ ਦਾ ਉਸੀ ਭਾ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਜਾਦਾ ਸੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਬੂ 

ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜ ੜਦ ੇਸਨ। ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵਏ ਚੂੰ ੇਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਾਧ ੂੰਵਤ ਦਾ ਵਭਰਾ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ ਵਜਥ ੇ

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਵਚ ਵਟਏ ਏੀਦਾ ਸੈ।  

16. ਬਤੀ ਏਯਨ ਵਾਵਰਆਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਏਯਨਾ, ਤੇ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਵਡੁੱਵਆਾਂ ਨੂੂੰ ਫਚਾਣਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਇਸ ਭ ੁੱਢ-ਏਦੀਭਾਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ ਸੈ।  

17. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਭਨ ੁੱਐ ਦਾ ਭਨ ਸ਼ਾਾਂਤ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਸ਼ ਤੋਂ ਫਵਚਆ ਯਵਸੂੰਦਾ 

ਸੈ।  

18. ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਵਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਭਨ ੁੱਐ ਉਤੇ ਭਾਇਆ  ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦੀ।  

19.  ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਵਵਚ ਯਵਸ ਏੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸੈ।  ਯੂ ਨੀਵਵਆਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਏਯ 

ਦੇਂਦਾ ਸੈ।  

20. ਵਭਯਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਾਤੇ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਅਯਦਾ ਏਯਦ ੇਯਸ।  

ਰੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

1. (1 ਤੋਂ 5) ਦ ਨੀਆ ਦ ੇਾਯ ੇਦਾਯਥ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬ ਰਾਣੀ ਅਵਏਯਤਣਾਾਂ ਵਾਰਾ 

ਜੀਵਨ ਸੈ।  

2. (6 ਤੋਂ 10) ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਭਜ-ਭੇਵਰਆਾਂ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾਇਆਾਂ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਰਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

3. (11 ਤੋਂ 15) ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਬਤ ਨੂੂੰ ਨਾਭ ਦੇ ਟਾਏਯੇ ਤੇ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਦਾਯਥ ਫੇ- ਆਦੇ ਜਾਦੇ ਸਨ।  

4. (16 ਤੋਂ 20) ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਭਨ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੇ ਸੁੱਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਫਵਚਆ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸੈ; ਯ ਇਸ ਨਾਭ  ਯ ੂਾੋਂ 

ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸੈ।  

ਭ ੁੱਐ-ਬਾਵ: 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨਾ ਸੀ ਭਨ ੁੱਐਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਸੈ। ਇਸ ਨਾਭ  ਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ 

ਵਭਰਦਾ ਸੈ। 
 

ਜਤਸਰੀ ਭਹਲਾ ੫ ਵਾਰ ਸਲਕਾ ਨਾਲਲ    ੴ ਸਲਤਗੁਰ ਰਸਾਲਦ ॥ ਸਲਕ ॥ ਆਲਦ ੂਰਨ ਭਲਧ 
ੂਰਨ ਅੰਲਤ ੂਰਨ ਰਭਸੁਰਹ ॥ ਲਸਭਰੰਲਤ ਸੰਤ ਸਰਫਤਰ ਰਭਣੰ ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸਨ 
ਜਗਦੀਸੁਰਹ ॥੧॥ ਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨ ਭਨ ਭਲਹ ਲਦਰੜੀ ਸਾਚੁ ॥ ੂਲਰ ਰਲਹ ਸਰਫਤਰ ਭ 
ਨਾਨਕ ਹਲਰ ਰੰਲਗ ਰਾਚੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 705-706} 

ਦਅਯਥ:- ਆਵਦ—ਜਤ ਦੇ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ। ੂਯਨ—ਬ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ। ਭਵਧ—ਵਵਚਏਾਯਰੇ ਭੇ। ਅੂੰਵਤ—ਜਤ ਦ ੇ

ਭ ੁੱਏ ਜਾਣ ਤੇ। ਯਫਤਰ  ਯਭਣੂੰ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ। ਅ—ਾ। ਜਦੀ ਯਸ—(ਜਤ+ਈ ਯ) 

ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ।1।  

ੇਐਨ—ਵੇਐਣ ਵਾਰਾ। ਵਦਰੜੀ—ੁੱਏੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵਟਏਾ ਯੁੱਐੀ। ਾਚ —ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ। ੂਵਯ 

ਯਵਸ—ਭਜੂਦ ਸੈ। ਯਫਤਰ  ਭੈ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਏ। ਸਵਯ ਯੂੰਵ—ਸਯੀ ਦੇ ਵਆਯ ਵਵਚ। ਯਾਚ —ਇਏ 



ਇਏ ਸ ਜਾ, ਰੀਨ ਸ ਜਾ।2।  

ਅਯਥ:- ੂੰਤ ਜਨ ਉ ਯਫ-ਵਵਆਏ ਯਭੇਯ ਨੂੂੰ ਵਭਯਦੇ ਸਨ ਜ ਜਤ ਦੇ ਸ਼ ਯੂ ਤੋਂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈ, ਸ ਣ 

ਬੀ ਯਫ-ਵਵਆਏ ਸੈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਯ ਵਵਚ ਬੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਾ ਯ ਨਾ ਯ ਯਸੇਾ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ 

ਰਬੂ ਬ ਾਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ।1।  

ਉ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਭਨ ਵਵਚ ਚੂੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਧਾਯਨ ਏਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਜ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਆ ਸੀ 

ਵੇਐਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਆ ਸੀ  ਣਨ ਵਾਰਾ ਸੈ ਤੇ ਆ ਸੀ  ਣਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉ ਸਯੀ ਦੀ ਵਆਯੀ 

ਮਾਦ ਵਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾ ਜ ਬ ਥਾਈਂ ਭਜੂਦ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਲਰ ਕੁ ਲਨਰੰਜਨੁ ਗਾਈ ਸਬ ਅੰਤਲਰ ਸਈ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਰਥ ਰਬੁ ਜ ਕਰ 
ਸੁ ਹਈ ॥ ਲਖਨ ਭਲਹ ਥਾਲ ਉਥਾਦਾ ਲਤਸੁ ਲਫਨੁ ਨਹੀ ਕਈ ॥ ਖੰਡ ਫਰਹਭੰਡ ਾਤਾਲ ਦੀ 
ਰਲਵਆ ਸਬ ਲਈ ॥ ਲਜਸੁ ਆਲ ਫੁਝਾ ਸ ਫੁਝਸੀ ਲਨਰਭਲ ਜਨੁ ਸਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਵਨਯੂੰਜਨ —ਵਨਯ-ਅੂੰਜਨ  {ਅੂੰਜਨ —ਏਾਰਐ, ਭਾਇਆ} ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਵਨਯਰੇ। ਏਯਣ—ਯਵਚਆ 

ਸਇਆ ਜਤ। ਏਯਣ ਏਾਯਣ—ਾਯ ੇਜਤ ਦਾ ਭੂਰ। ਵਐਨ —ਰ, ਯਤਾ ਏ  ਭਾ। ਥਾਵ—ੈਦਾ ਏਯ ਏੇ। 

ਉਥਾਦਾ—ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਐੂੰਡ—ਧਯਤੀ ਦੇ ਟਟ,ੇ ਵੁੱਡ ੇਵੁੱਡ ੇਦੇ। ਫਰਸਭੂੰਡ—ਾਯਾ ਜਤ। ਦੀ—

ਜ ੀਯੇ। ਰਈ—ਜਤ, ਰਏ। ਵਨਯਭਰ—ਵਵਤਰ।  —, ਉਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਵਨਯਰੇ ਸੈ ਵਯਫ਼ ਉ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ, ਉਸੀ ਬ ਦ ੇ

ਅੂੰਦਯ ਭਜੂਦ ਸੈ। ਉਸ ਰਬੂ ਾਯ ੇਜਤ ਦਾ ਭੂਰ ਸੈ, ਬ ਵਏਭ ਦੀ ਤਾਏਤ ਵਾਰਾ ਸੈ, (ਜਤ ਵਵਚ) ਉਸੀ ਏ ਝ 

ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ ਜ ਉਸ ਰਬੂ ਏਯਦਾ ਸੈ। ਇਏ ਰਏ ਵਵਚ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ) ੈਂਦਾ ਏਯ ਏੇ ਨਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਤੋਂ ਵਫਨਾ 

(ਉ ਵਯਾ) ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸੈ। ਬ ਦੇਾਾਂ ਵਵਚ, ਾਯ ੇਫਰਸਭੂੰਡ ਵਵਚ, ਸੇਠਰੀ ਧਯਤੀ, ਜ ੀਵਯਆਾਂ ਵਵਚ, ਾਯ ੇ

ਸੀ ਜਤ ਵਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਵਵਆਏ ਸੈ।  

ਵਜ ਭਨ ੁੱਐ ਨੂੂੰ (ਇਸ) ਭਝ ਆ ਰਬੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂੂੰ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸੈ ਤੇ ਉਸ ਭਨ ੁੱਐ ਵਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।  

ਸਲਕ ॥ ਰਚੰਲਤ ਜੀਅ ਰਚਨਾ ਭਾਤ ਗਰਬ ਅਸਥਾਨੰ ॥ ਸਾਲਸ ਸਾਲਸ ਲਸਭਰੰਲਤ ਨਾਨਕ ਭਹਾ  
ਅਗਲਨ ਨ ਲਫਨਾਸਨੰ ॥੧॥ ਭੁਖੁ ਤਲ ਰ ਉਰ ਵਸੰਦ ਕੁਹਥੜ ਥਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਧਣੀ ਲਕਉ 
ਲਵਸਾਲਰ ਉਧਰਲਹ ਲਜਸ ਦ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅ ਯਚਨਾ—ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ। ਯਚੂੰਵਤ—ਫਣਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਅਥਾਨੂੰ—ਵਟਏਾਉਂਦਾ ਸੈ। ਾਵ 

ਾਵ—ਸਯੇਏ ਾਸ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ। ਭਸਾ ਅਵਨ—(ਭਾਾਂ ਦੇ ੇਟ ਦੀ) ਵੁੱਡੀ ਅੁੱ।1।  

ਤਰੈ—ਸੇਠਾਾਂ ਨੂੂੰ। ਏ ਸਥੜੈ ਥਾਇ—ਐ ੇ ਥਾਾਂ ਵਵਚ। ਧਣੀ—ਭਾਰਏ ਰਬੂ। ਉਧਯਵਸ—ਫਚਦਾ ਸੈਂ। ਵਜ ਦ ੈ

ਨਾਇ—ਵਜ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਾਂ ਦੇ ੇਟ ਵਵਚ ਥਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਏ! 

ਜੀਵ ਉ ਨੂੂੰ ਸਯੇਏ ਾਸ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮਾਦ ਏਯਦ ੇਯਵਸੂੰਦ ੇਸਨ ਤੇ (ਭਾਾਂ ਦੇ ੇਟ ਦੀ) ਵੁੱਡੀ (ਵਬਆਨਏ) ਅੁੱ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦੀ।1।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਜਦੋਂ ਤੇਯਾ ਭੂੂੰਸ ਸੇਠਾਾਂ ਨੂੂੰ ੀ, ੈਯ ਉਤਾਾਂਸ ਨੂੂੰ ਨ, ਫੜੇ ਐ ੇਥਾਾਂ ਤੂੂੰ ਵੁੱਦਾ ੈਂ 

ਤਦੋਂ ਵਜ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਤੂੂੰ ਫਵਚਆ ਵਯਸਾ, ਸ ਣ ਉ ਭਾਰਏ ਨੂੂੰ ਤੂੂੰ ਵਏਉਂ ਬ ਰਾ ਵਦੁੱਤਾ?।2।  



ਉੜੀ ॥ ਰਕਤੁ ਲਫੰਦੁ ਕਲਰ ਲਨੰਲਭਆ ਅਗਲਨ ਉਦਰ ਭਝਾਲਰ ॥ ਉਰਧ ਭੁਖੁ ਕੁਚੀਲ ਲਫਕਲੁ 
ਨਰਲਕ ਘਲਰ ਗੁਫਾਲਰ ॥ ਹਲਰ ਲਸਭਰਤ ਤੂ ਨਾ ਜਲਲਹ ਭਲਨ ਤਲਨ ਉਰ ਧਾਲਰ ॥ ਲਫਖਭ ਥਾਨਹੁ 
ਲਜਲਨ ਰਲਖਆ ਲਤਸੁ ਲਤਲੁ ਨ ਲਵਸਾਲਰ ॥ ਰਬ ਲਫਸਰਤ ਸੁਖੁ ਕਦ ਨਾਲਹ ਜਾਸਲਹ ਜਨਭੁ ਹਾਲਰ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਯਏਤ —ਯੁੱਤ, ਰਸੂ {ਇ ਰਫ਼  ਦੇ ਅਖ਼ੀਯ ਤੇ ਦਾ (  ੁ) ਆਉਂਦਾ ਸੈ, ਸ਼ਏਰ ਤੋਂ  ਵਰੂੰ ਜਾਦਾ 

ਸੈ, ਯ ਸੈ ਇਤਰੀ ਵਰੂੰ, ਦੇਐ ‘ ਯਫਾਣੀ ਵਵਆਏਯਣ’}। ਵਫੂੰਦ —ਵੀਯਜ। ਵਨੂੰਵਭਆ—ਉੱਵਆ। ਉਦਯ—

ੇਟ। ਭਝਾਵਯ—ਵਵਚ। ਉਯਧ—ਉਰਟਾ,  ੁੱਠਾ। ਏ ਚੀਰ—ੂੰਦਾ। ਵਫਏਰ —ਡਯਾਉਣਾ। ਨਯਵਏ—ਨਯਏ 

ਵਵਚ।  ਫਾਵਯ ਨਯਵਏ—ਸਨੇਯ ੇ ਨਯਏ ਵਵਚ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਵਚ। ਉਯ—ਵਸਯਦਾ। 

ਵਫਐਭ—ਐਾ। ਥਾਨਸ —ਥਾਾਂ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਸੇ ਜੀਵ!) (ਭਾਾਂ ਦੀ) ਯੁੱਤ ਤੇ (ਵਉ ਦ)ੇ ਵੀਯਜ ਤੋਂ (ਭਾਾਂ ਦੇ) ੇਟ ਦੀ ਅੁੱ ਵਵਚ ਤੂੂੰ ਉੱਵਆ। ਤੇਯਾ ਭੂੂੰਸ 

ਸੇਠਾਾਂ ਨੂੂੰ ੀ, ੂੰਦਾ ਤੇ ਡਯਾਉਣਾ ੈਂ, (ਭਾਨ) ਇਏ ਸਨੇਯੇ ਯ ਨਯਏ ਵਵਚ ਵਆ ਸਇਆ ੈਂ। ਵਜ ਰਬੂ ਨੂੂੰ 

ਵਭਯ ਏੇ ਤੂੂੰ ਨਸੀਂ ੈਂ ੜਦਾ—ਉ ਨੂੂੰ (ਸ ਣ ਬੀ) ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ  ਵਸਯਦ ੇਵਵਚ ਮਾਦ ਏਯ। ਵਜ ਰਬੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ ਐ ੇਥਾਾਂ 

ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ, ਉ ਨੂੂੰ ਯਤਾ ਬੀ ਨਾਸ ਬ ਰਾ।  

ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾਇਆਾਂ ਏਦੇ  ਐ ਨਸੀਂ ਸ ੂੰਦਾ, (ਜੇ ਬ ਰਾਇਾਂਾ ਤਾਾਂ) ਭਨ ੁੱਐਾ ਜਨਭ (ਦੀ ਫਾ ੀ) ਸਾਯ ਏੇ ਜਾਵੇਂਾ।2।  

ਸਲਕ ॥ ਭਨ ਇਛਾ ਦਾਨ ਕਰਣੰ ਸਰਫਤਰ ਆਸਾ ੂਰਨਹ ॥ ਖੰਡਣੰ ਕਲਲ ਕਲਸਹ ਰਬ ਲਸਭਲਰ 
ਨਾਨਕ ਨਹ ਦੂਰਣਹ ॥੧॥ ਹਲਬ ਰੰਗ ਭਾਣਲਹ ਲਜਸੁ ਸੰਲਗ ਤ ਲਸਉ ਲਾਈ ਨਹੁ ॥ ਸ ਸਹੁ ਲਫੰਦ ਨ 
ਲਵਸਰਉ ਨਾਨਕ ਲਜਲਨ ਸੁੰਦਰੁ ਰਲਚਆ ਦਹੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨ ਇਛਾ—ਭਨ ਦੀ ਵਚਤਵਨੀ ਅਨ ਾਯ। ਦਾਨ ਏਯਣੂੰ—ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਯਫਤਰ—ਸਯ ਥਾਾਂ। 

ਏਵਰ—ਝੜੇ।1।  

ਸਵਬ—ਵਬ, ਾਯੇ। ਭਾਣਵਸ—ਤੂੂੰ ਭਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਵਜ  ੂੰਵ—ਵਜ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ। ਤੈ ਵਉ—ਉ ਨਾਰ। 

ਵਫੂੰਦ—ਯਤਾ ਏ  ਭਾ ਬੀ। ਨ ਵਵਯਉ—ਬ ੁੱਰ ਨਾਸ ਜਾ {ਵਵਯਉ—ਸ ਏਭੀ ਬਵਵੁੱਐਤ, ਅੂੰਨ  ਯਐ, ਇਏ-

ਵਚਨ}। ਵਜਵਨ—ਵਜ ਰਬੂ ਨੇ।  ੂੰਦਯ  ਦੇਸ —ਸਣਾ ਵਜਭ। {ਰਫ਼  ‘ਦੇਸ ’  ਵਰੂੰ ਵਵਚ ਵਯਵਤਆ ਵਆ 

ਸੈ}।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਅਾਨੂੂੰ ਭਨ-ਭੂੰਨੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਜ ਬ ਥਾਾਂ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ 

ਏਯਦਾ ਸੈ, ਜ ਅਾਡੇ ਝੜੇ ਤੇ ਏਰੇਸ਼ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ ਉ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਏਯ, ਉਸ ਤੈਥੋਂ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੈ।1।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਰਬੂ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਤੂੂੰ ਾਯੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ ਭਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਉ ਨਾਰ ਰੀਤ ਜੜ। ਵਜ ਰਬੂ ਨੇ ਤੇਯਾ 

ਸਣਾ ਯੀਯ ਫਣਾਇਆ ਸੈ, ਯੁੱਫ ਏਯ ਏੇ ਉਸ ਤੈਨੂੂੰ ਏਦੇ ਬੀ ਨਾਸ ਬ ੁੱਰੇ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜੀਉ ਰਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਦੀਆ ਦੀਨ ਰਸ ਬਗ ॥ ਲਗਰਹ ਭੰਦਰ ਰਥ ਅਸੁ ਦੀ ਰਲਚ ਬਲ 
ਸੰਜਗ ॥ ਸੁਤ ਫਲਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸਵਕ ਦੀ ਰਬ ਦਵਨ ਜਗ ॥ ਹਲਰ ਲਸਭਰਤ ਤਨੁ ਭਨੁ ਹਲਰਆ 
ਲਲਹ ਜਾਲਹ ਲਵਜਗ ॥ ਸਾਧਸੰਲਗ ਹਲਰ ਗੁਣ ਰਭਹੁ ਲਫਨਸ ਸਲਬ ਰਗ ॥੩॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਵਜੂੰਦ। ਯ — ਆਦਰੇ ਦਾਯਥ। ਵਰਸ—ਯ। ਭੂੰਦਯ—ਸਣੇ ਭਏਾਨ। ਅ —ੜ ੇ

{ੂੰਵਿਤ ਰਫ਼  ‘ਅਵ’ ਸੈ, ਫਸ -ਵਚਨ ਵਵਚ ਬੀ ‘ਅ ’ ਸੀ ਸੈ}। ੂੰਜ—ਬਾ।  ਤ— ੁੱਤਯ। ਫਵਨਤਾ—



ਇਤਰੀ। ਾਜਨ—ਵਭੁੱਤਯ। ਦੇਵਨ ਜ—ਜ ਦੇਣ ਨੂੂੰ ਭਯੁੱਥ ਸੈ। ਸਵਯਆ—ਵਐਵੜਆ ਸਇਆ। ਵਵਜ—

ਵਵਛੜ ੇਦੇ ਦ ੁੱਐ। ਯਭਸ —ਮਾਦ ਯੁੱਐ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ) ਵਜੂੰਦ ਰਾਣ ਯੀਯ ਤੇ ਧਨ ਵਦੁੱਤਾ ਤੇ  ਆਦਰੇ ਦਾਯਥ ਬਣ ਨੂੂੰ ਵਦੁੱਤੇ। ਤੇਯ ੇਚੂੰ ੇਬਾ 

ਫਣਾ ਏੇ, ਤੈਨੂੂੰ ਉ ਨੇ ਯ ਸਣੇ ਭਏਾਨ, ਯਥ ਤੇ ੜ ੇਵਦੁੱਤੇ। ਬ ਏ ਝ ਦੇਣ-ਜ ੇਰਬੂ ਨੇ ਤੈਨੂੂੰ  ੁੱਤਯ, ਵਸ ਟੀ 

ਵਭੁੱਤਰ  ਤੇ ਨਏਯ ਵਦੁੱਤੇ।  

ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਭਵਯਆਾਂ ਭਨ ਤਨ ਵਐਵੜਆ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਾਯ ੇਦ ੁੱਐ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। (ਸੇ ਬਾਈ!) ਤੂੰ ਵਵਚ 

ਉ ਸਯੀ ਦੇ  ਣ ਚੇਤੇ ਏਵਯਆ ਏਯ, ਾਯ ੇਯ (ਉ ਨੂੂੰ ਵਭਵਯਆਾਂ) ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।3।  

ਸਲਕ ॥ ਕੁਟੰਫ ਜਤਨ ਕਰਣੰ ਭਾਇਆ ਅਨਕ ਉਦਭਹ ॥ ਹਲਰ ਬਗਲਤ ਬਾਵ ਹੀਣੰ ਨਾਨਕ ਰਬ 
ਲਫਸਰਤ ਤ ਰਤਤਹ ॥ ੧॥ ਤੁਟੜੀਆ ਸਾ ਰੀਲਤ ਜ ਲਾਈ ਲਫਅੰਨ ਲਸਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰੀਲਤ  
ਸਾਂਈ ਸਤੀ ਰਲਤਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਜਤਨ—ਏਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ। ਅਨੇਏ ਉਦਭਸ—ਏਈ ਆਸਯ। ਬਵਤ ਬਾਵ ਸੀਣੂੰ—ਫੂੰਦੀ ਦੀ ਤਾਾਂ ਤੋਂ 

ੁੱਐਣੇ। ਰੇਤਤਸ—ਵਜੂੰਨ ਬੂਤ।1।  

ਤ ਟੜੀਆ—ਟ ੁੱਟ ਈ। ਾ—ਉਸ। ਵਫਅੂੰਨ ਵਉ—ਵਏੇ ਸਯ ਨਾਰ। ਚੀ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ। 

ਯੀਵਤ—ਭਯਮਾਦਾ। ੇਤੀ—ਨਾਰ। ਯਵਤਆ—ਜੇ ਯੁੱਤ ੇਯਸੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ੁੱਐ ਆਣੇ ਟੁੱਫਯ ਵਾਤ ੇਏਈ ਏਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਏਯਦੇ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਅਨੇਏਾਾਂ ਆਸਯ ਏਯਦੇ 

ਸਨ, ਯ ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਤਾਾਂ ਤੋਂ ੁੱਐਣੇ ਯਵਸੂੰਦ ੇਸਨ, ਤੇ ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਵ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਵਾਯਦੇ ਸਨ ਉਸ 

(ਭਾਨ) ਵਜੂੰਨ ਬੂਤ ਸਨ।1।  

ਜੇਸੜੀ ਰੀਵਤ (ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਏੇ ਸਯ ਨਾਰ ਰਾਈਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਆਖ਼ਯ ਟ ੁੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਯ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ 

ਾਈਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਯੁੱਤ ੇਯਸੀ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਵਜਸੀ ਜੀਵਨ-ਜ ਵਤ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸੂੰਦੀ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਲਜਸੁ ਲਫਸਰਤ ਤਨੁ ਬਸਭ ਹਇ ਕਹਤ ਸਲਬ ਰਤੁ ॥ ਲਖਨੁ ਲਗਰਹ ਭਲਹ ਫਸਨ ਨ ਦਵਹੀ 
ਲਜਨ ਲਸਉ ਸਈ ਹਤੁ ॥ ਕਲਰ ਅਨਰਥ ਦਰਫੁ ਸੰਲਚਆ ਸ ਕਾਰਲਜ ਕਤੁ ॥ ਜਸਾ ਫੀਜ ਸ ਲੁਣ 
ਕਰਭ ਇਹੁ ਖਤੁ ॥ ਅਲਕਰਤਘਣਾ ਹਲਰ ਲਵਸਲਰਆ ਜਨੀ ਬਰਭਤੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਵਜ  ਵਫਯਤ—ਵਜ ਵਜੂੰਦ ਦੇ ਵਵਛੜ ੇ ਨਾਰ। ਬਭ— ਆਸ। ਰੇਤ —ਅਵਵਤਰ  ਸਤੀ। 

ਵਬ—ਾਯ ੇਰਏ। ਈ ਸੇਤ —ਇਤਨਾ ਵਆਯ। ਅਨਯਥ—ਭੂੰਦ ੇਏੂੰਭ। ਦਯਫ —ਧਨ। ੂੰਵਚਆ—ਇਏੁੱਠਾ 

ਏੀਤਾ। ਏਵਯ—ਏਯ ਏੇ। ਏੇਤ  ਏਾਯਵਜ—(ਉ ਵਜੂੰਦ ਦੇ) ਵਏ ਏੂੰਭ? ਰ ਣੈ—ਵੁੱਢਦਾ ਸੈ। ਇਸ —ਇਸ ਯੀਯ। 

ਏਯਭ ਐੇਤ —ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਐੇਤ। ਅਵਏਯਤਣਾ—(ਵਿਤਨ) ਏੀਤੇ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾਉਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਵਜੂੰਦ ਦੇ ਵਵਛ ੜਨ ਨਾਰ (ਭਨ ੁੱਐ ਦਾ) ਯੀਯ  ਆਸ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਾਯੇ ਰਏ (ਉ ਯੀਯ) ਨੂੂੰ 

ਅਵਵੁੱਤਰ  ਆਐਣ ਰੁੱ ੈਂਦੇ ਸਨ; ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਫੂੰਧੀਆਾਂ ਨਾਰ ਇਤਨਾ ਵਆਯ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਇਏ ਰਏ ਰਈ 

ਬੀ ਯ ਵਵਚ ਯਵਸਣ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਾ ਏਯ ਏਯ ਏੇ ਧਨ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਦਾ ਵਯਸਾ, ਯ ਉ ਵਜੂੰਦ ਦੇ ਵਏੇ ਏੂੰਭ 

ਨਾਸ ਆਇਆ।  

ਇਸ ਯੀਯ (ਏੀਤੇ) ਏਯਭਾਾਂ ਦੀ (ਭਾਨ) ੈਰੀ ਸੈ (ਇ ਵਵਚ) ਵਜਸ ਵਜਸਾ (ਏਯਭ-ਯੂ ਫੀਜ ਏਈ) ਫੀਜਦਾ ਸੈ 

ਉਸੀ ਵੁੱਢਦਾ ਸੈ। ਜ ਭਨ ੁੱਐ (ਰਬੂ ਦੇ) ਏੀਤੇ (ਉਏਾਯਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਬ ਰਾਉਂਦ ੇਸਨ ਉਸ ਉ ਨੂੂੰ ਵਵਾਯ ਦੇਂਦੇ ਸਨ 



(ਆਖ਼ਯ) ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ਬਟਏਦ ੇਸਨ।4।  

ਸਲਕ ॥ ਕਲਟ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨੰ ਅਲਨਕ ਸਧਨ ਲਵਤਰਤਹ ॥ ਉਚਰੰਲਤ ਨਾਨਕ ਹਲਰ ਹਲਰ ਰਸਨਾ 
ਸਰਫ ਾ ਲਫਭੁਚਤ ॥੧॥ ਈਧਣੁ ਕੀਤਭੂ ਘਣਾ ਬਰੀ ਲਦਤੀਭੁ ਬਾਲਹ ॥ ਭਲਨ ਵਸੰਦੜ ਸਚੁ ਸਹੁ 
ਨਾਨਕ ਹਬ ਡੁਖੜ ਉਲਾਲਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 706} 

ਦਅਯਥ:- ਏਵਟ—ਿੜਾਾਂ। ਅਵਨਏ—ਅਨੇਏਾਾਂ। ਧਨ— ੁੱਚ ਯੁੱਐਣ ਵਾਰੇ ਾਧਨ। ਯਨਾ—ਜੀਬ (ਨਾਰ)। 

ਯਫ—ਾਯੇ। ਵਫਭ ਚਤੇ—ਵਫਭ ੁੱਚਤੇ, ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।  

ਈਧਣ —ਫਾਰਣ। ਭੂ—ਭੈਂ। ਣਾ—ਫਸ ਤ ਾਯਾ। ਬਯੀ—ਯਤਾ ਏ । ਵਦਤੀਭ —ਭੂ ਵਦੁੱਤੀ, ਭੈਂ ਵਦੁੱਤੀ। ਬਾਵਸ—

ਅੁੱ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਸਬੇ—ਾਯ ੇਸੀ। ਡ ਐੜੇ—ਏਝ ੇਦ ੁੱਐ। ਉਰਾਵਸ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਜੀਬ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਾਯ ੇਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, 

, ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ (ਭਾਨ) ਿੜਾਾਂ (ਯ ) ਦਾਨ ਏਯ ਰ, ਿੜਾਾਂ ਵਾਯੀ ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਰ ਸਨ ਤੇ ਅਨੇਏਾਾਂ ਸੀ 

 ੁੱਚ ਤੇ ਵਵਤਰਤਾ ਦੇ ਾਧਨ ਏਯ ਰ ਸਨ।1।  

ਭੈਂ ਫਸ ਤ ਾਯਾ ਫਾਰਣ ਇਏੁੱਠਾ ਏੀਤਾ ਤੇ ਉ ਨੂੂੰ ਯਤਾ ਏ  ਅੁੱ ਰਾ ਵਦੁੱਤੀ (ਉਸ ਾਯਾ ਸੀ ਫਾਰਣ ੜ ਏੇ 

 ਆਸ ਸ ਵਆ, ਇ ੇਤਯ੍ਾਾਂ) ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਭਨ ਵਵਚ ੁੱਚਾ ਾਾਂਈ ਵੁੱ  ਤਾਾਂ ਾਯੇ ਏਝ ੇਦ ੁੱਐ ਰਵਸ ਜਾਾਂਦੇ 

ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕਲਟ ਅਘਾ ਸਲਬ ਨਾਸ ਹਲਹ ਲਸਭਰਤ ਹਲਰ ਨਾਉ ॥ ਭਨ ਲਚੰਦ ਪਲ ਾਈਅਲਹ ਹਲਰ ਕ 
ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਜਨਭ ਭਰਣ ਬ ਕਟੀਅਲਹ ਲਨਹਚਲ ਸਚੁ ਥਾਉ ॥ ੂਰਲਫ ਹਵ ਲਲਲਖਆ ਹਲਰ ਚਰਣ 
ਸਭਾਉ ॥ ਕਲਰ ਲਕਰਾ ਰਬ ਰਾਲਖ ਲਹੁ ਨਾਨਕ ਫਲਲ ਜਾਉ ॥੫॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਏਵਟ—ਿੜ। ਅ—ਾ। ਾਈਅਵਸ—ਾਈਦੇ ਸਨ। ਭਨ ਵਚੂੰਦੇ—ਭਨ-ਇੁੱਛਤ, ਭਨ ਦ ੇ

ਵਚਤਵੇ ਸ। ਏਟੀਅਵਸ—ਏੁੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਨਸਚਰ—ਅਟੁੱਰ। ੂਯਵਫ—ਭ ੁੱਢ ਤੋਂ। ਭਾਉ—ਭਾਈ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਿੜਾਾਂ ਾ ਾਯੇ ਦੇ ਾਯੇ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ 

ਏੀਵਤਆਾਂ ਭਨ-ਇੁੱਛਤ ਪਰ ਾਈਦੇ ਸਨ, ਜੂੰਭਣ ਤੋਂ ਭਯਣ ਤਏ ਦੇ ਾਯ ੇਵਸਭ ਏੁੱਟੇ ਜਾਾਂਦ ੇਸਨ ਤੇ ਅਟੁੱਰ ੁੱਚੀ 

ਦਵੀ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। (ਯ) ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ ਭਾਈ ਤਾਾਂ ਸੀ ਸ ੂੰਦੀ ਸੈ ਜੇ ਧ ਯੋਂ ਭੁੱਥ ੇਤੇ ਬਾ ਵਰਵਐਆ ਸਵੇ। 

(ਇ ਵਾਤ)ੇ ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਅੁੱੇ ਅਯਦਾ ਏਯ ਵਏ) ਸੇ ਰਬੂ! ਭੇਸਯ ਏਯ, ਭੈਨੂੂੰ (ਾਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈ, ਭੈਂ ਤੈਥੋਂ 

ਏ ਯਫਾਨ ਸਾਾਂ।5।  

ਸਲਕ ॥ ਲਗਰਹ ਰਚਨਾ ਅਾਰੰ ਭਲਨ ਲਫਲਾਸ ਸੁਆਦੰ ਰਸਹ ॥ ਕਦਾਂਚ ਨਹ ਲਸਭਰੰਲਤ ਨਾਨਕ ਤ 
ਜੰਤ ਲਫਸਟਾ ਲਿਭਹ ॥ ੧॥ ਭੁਚੁ ਅਡੰਫਰੁ ਹਬੁ ਲਕਹੁ ਭੰਲਝ ਭੁਹਫਲਤ ਨਹ ॥ ਸ ਸਾਂਈ ਜੈਂ ਲਵਸਰ 
ਨਾਨਕ ਸ ਤਨੁ ਖਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਵਰਸ ਯਚਨਾ ਅਾਯੂੰ—ਯ ਦੀਆਾਂ ਫੇਅੂੰਤ ਜਾਵਟਾਾਂ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਵਫਰਾ—ਚਾਉ 

ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ। ਯਸ  ਆਦੂੰ— ਆਦਰੇ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੇ ਚਏੇ। ਏਦਾਾਂਚ ਨਸ—ਏਦੇ ਬੀ ਨਸੀਂ। ਵਿਭਸ—ਏੀੜੇ।  

ਭ ਚ —ਵੁੱਡਾ, ਫੜਾ। ਅਡੂੰਫਯ —ਵਐਰਾਯਾ, ਜ-ਧਜ। ਸਬ  ਵਏਸ —ਸਯੇਏ ਸ਼ੈ। ਭੂੰਵਝ—(ਵਸਯਦ)ੇ ਵਵਚ। ਨੇਸ—

ਵਆਯ। ਜੈਂ—ਵਜ ਫੂੰਦੇ ਨੂੂੰ। ਤਨ —ਯੀਯ। ਐੇਸ— ਆਸ।  



ਅਯਥ:- ਯ ਦੀਆਾਂ ਫੇਅੂੰਤ ਜਾਵਟਾਾਂ, ਭਨ ਵਵਚ ਚਾਉ ਭਰ੍ਾਯ,  ਆਦਰੇ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੇ ਚਏੇ—(ਇਸਨਾਾਂ 

ਵਵਚ ਰੁੱ ਏੇ) ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਏਦੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਏਯਦ,ੇ ਉਸ (ਭਾਨ) ਵਵਸ਼ਟੇ ਦ ੇਏੀੜ ੇ

ਸਨ।1।  

ਫੜੀ ਜ-ਧਜ ਸਵੇ, ਸਯੇਏ ਸ਼ੈ (ਵਭਰੀ) ਸਵੇ, ਵਸਯਦ ੇ ਵਵਚ (ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ) ਭ ਸੁੱਫਵਤ ਤੇ 

ਵਐੁੱਚ ਸਵੇ—ਇਸਨਾਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਨੂੂੰ ਾਈਂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਬ ੁੱਰ ਈ ਸੈ ਉਸ ਯੀਯ (ਭਾਨ) 

 ਆਸ (ਸੀ) ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੁੰਦਰ ਸਜ ਅਨਕ ਸੁਖ ਰਸ ਬਗਣ ੂਰ ॥ ਲਗਰਹ ਸਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਇ ਭਤੀ ਹੀਰ 
॥ ਭਨ ਇਛ ਸੁਖ ਭਾਣਦਾ ਲਕਛੁ ਨਾਲਹ ਲਵਸੂਰ ॥ ਸ ਰਬੁ ਲਚਲਤ ਨ ਆਵਈ ਲਵਸਟਾ ਕ ਕੀਰ ॥ 
ਲਫਨੁ ਹਲਰ ਨਾਭ ਨ ਸਾਂਲਤ ਹਇ ਲਕਤੁ ਲਫਲਧ ਭਨੁ ਧੀਰ ॥੬॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯ—ੇਭ ਏੂੰਭਰ। ਵਰਸ ਇਨ—ਨੇ ਦੇ ਯ।  ੂੰਧ—ਖ਼ ਸ਼ਫੂ। ਵਵੂਯੇ—ਵਫ਼ਏਯ, ਵਚੂੰਤਾ, ਝਯੇ। 

ਵਚਵਤ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ। ਏੀਯੇ—ਏੀੜੇ। ਵਏਤ  ਵਫਵਧ—ਵਏ ਵਵਧੀ ਨਾਰ? ਧੀਯ—ੇਧੀਯਜ ਪੜਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਸਣੀ ੇਜ ਵਭਰੀ ਸਵੇ, ਅਨੇਏਾਾਂ  ਐ ਸਣ, ਬ ਵਏਭ ਦੇ  ਆਦਰੇ ਬ ਬਣ ਨੂੂੰ ਸਣ। ਜੇ ਭਤੀ 

ਸੀਵਯਆਾਂ ਨਾਰ ਜ ੜ ੇਸ ਨੇ ਦੇ ਯ ਸਣ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਚ ਚੂੰਦਨ ਦੀ  ੂੰਧੀ ਸਵੇ। ਜੇ ਭਨ ੁੱਐ ਭਨ-ਭੂੰਨੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ 

ਭਾਣਦਾ ਸਵੇ, ਤੇ ਏਈ ਵਚੂੰਤਾ ਝਯਾ ਨਾਸ ਸਵੇ, (ਯ ਇਸ ਬ ਏ ਝ ਸ ੂੰਵਦਆਾਂ) ਜੇ (ਇਸ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਾ) ਉਸ 

ਰਬੂ ਭਨ ਵਵਚ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਸੈ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਬ ਬਣ ਵਾਵਰਆਾਂ ਨੂੂੰ) ੂੰਦ ਦੇ ਏੀੜੇ ਜਾਣ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ 

ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦੀ, ਸਯ ਵਏੇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬੀ ਭਨ ਧੀਯਜ ਨਸੀਂ ਪੜਦਾ।6।  

ਸਲਕ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਲਫਰਹੰ ਖਜੰਤ ਫਰਾਗੀ ਦਹ ਲਦਸਹ ॥ ਲਤਆਗੰਤ ਕਟ ਰੂ ਭਾਇਆ 
ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਭਹ ॥੧॥ ਭਲਨ ਸਾਂਈ ਭੁਲਖ ਉਚਰਾ ਵਤਾ ਹਬ ਲਅ ॥ ਨਾਨਕ ਹਲਬ 
ਅਡੰਫਰ ਕੂਲੜਆ ਸੁਲਣ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਚਯਨ ਏਭਰ ਵਫਯਸੂੰ—ਰਬੂ ਦੇ ਸਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੇ ਵਫਯਸੋਂ ਵਵਚ। ਵਫਯਸ—ਵਭਰਣ ਦੀ ਵਐੁੱਚ। 

ਦਸ—ਦ। ਵਦਸ—ਾੇ। ਦਸ ਵਦਸ—ਦੀਂ ਾੀਂ। ਫੈਯਾੀ—ਵੈਯਾ-ਵਾਨ, ਆਵਸ਼ਏ, ਰੇਭੀ। ਏਟ—

ਛਰ। ਾਧ ੂੰਭਸ—ਾਧ ੂੰਵਤ।1।  

ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਭ ਵਐ—ਭੂੂੰਸ ਨਾਰ। ਵਤਾ—ਬੌਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਸਬੇ ਰਅ—ਾਯ ੇਰਏਾਾਂ ਵਵਚ, ਾਯ ੇਜਤ ਵਵਚ। 

ਸਬੀ—ਾਯੇ। ਏੂਵੜਆ—ਨਾਵੂੰਤ। ਇ—ਖ਼ਫਯ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਰੇਭੀ ਰਬੂ ਦੇ ਸਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਜ ੜਨ ਦੀ ਵਐੁੱਚ ਵਵਚ ਦੀਂ ਾੀਂ ਬੌਂਦਾ ਸੈ, ਛਰ-

ਯੂ ਭਾਇਆ (ਦਾ ਐਵਸੜਾ) ਛੁੱਡਦਾ ਸੈ ਤੇ (ਬਾਰਵਦਆਾਂ ਬਾਰਵਦਆਾਂ ਉ ਨੂੂੰ) ਆਨੂੰਦ-ਯੂ ਾਧ ੂੰਵਤ ਰਾਤ 

ਸ ੂੰਦੀ ਸੈ (ਵਜਥੇ ਉ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ  ਣਨ ਦਾ ਅਵਯ ਵਭਰਦਾ ਸੈ)।1।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਜਤ ਵਾਰੇ) ਾਯ ੇਵਵਐਾਵ ੇਭੈਨੂੂੰ ਨਾਵੂੰਤ ਵਦੁੱ ਯਸੇ ਸਨ, ਭੇਯੇ ਭਨ ਵਵਚ ਾਾਂਈ (ਦੀ ਮਾਦ) ਸੈ, ਭੈਂ 

ਭੂੂੰਸੋਂ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦਾ ਸਾਾਂ ਤੇ ਾਯ ੇਜਤ ਵਵਚ ਚੁੱਏਯ ਰਾਉਂਦਾ ਸਾਾਂ (ਵਏ ਵਏਤੇ ਉ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ 

 ਣ ਏਾਾਂ) ਉ ਦੀ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਬਾ  ਣ ਏੇ ਭੈਂ ਜੀਉ ੈਂਦਾ ਸਾਾਂ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਫਸਤਾ ਤੂਟੀ ਝੁੰੜੀ ਚੀਰ ਸਲਬ ਲਛੰਨਾ ॥ ਜਾਲਤ ਨ ਲਤ ਨ ਆਦਰ ਉਲਦਆਨ ਬਰਲਭੰਨਾ 
॥ ਲਭਤਰ ਨ ਇਠ ਧਨ ਰੂਹੀਣ ਲਕਛੁ ਸਾਕੁ ਨ ਲਸੰਨਾ ॥ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਲਸਰਸਲਟ ਕਾ ਹਲਰ ਨਾਲਭ ਭਨੁ 
ਲਬੰਨਾ ॥ ਲਤਸ ਕੀ ਧੂਲੜ ਭਨੁ ਉਧਰ ਰਬੁ ਹਇ ਸੁਰਸੰਨਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਝ ੂੰੜੀ—ਏ ੁੱਰੀ। ਚੀਯ—ਏੜੇ। ਵਛੂੰਨਾ—ਾਟੇ ਸ। ਵਤ—ਇੁੱ ਤ। ਉਵਦਆਨ—ਜੂੰਰ। 

ਬਰਵਭੂੰਨਾ—ਬਟਏਣਾ। ਇਠ—ਵਆਯਾ। ਵੂੰਨਾ—ੈਣ, ਨਫੂੰਧੀ। ਵਬੂੰਨਾ—ਵਬੁੱਜਾ। ਉਧਯੈ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਫਚਦਾ ਸੈ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਏਈ ਭਨ ੁੱਐ ਟ ੁੱਟੀ ਸਈ ਏ ੁੱਰੀ ਵਵਚ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸਵੇ, ਉ ਦੇ ਏੁੱੜ ੇਾਯ ੇਾਟੇ ਸ ਸਣ, ਨਾਸ ਉ ਦੀ 

ਉੱਚੀ ਜਾਵਤ ਸਵੇ, ਨਾਸ ਏਈ ਇੁੱ ਤ ਆਦਯ ਏਯਦਾ ਸਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਉਜਾੜ ਵਵਚ ਬਟਏਦਾ ਸਵੇ (ਬਾਵ, ਵਏਤੇ 

ਇੁੱ ਤ ਆਦਯ ਨਾਸ ਸਣ ਏਯਏੇ ਉ ਦੇ ਬਾ ਦੀ ਸਯ ਾੇ ਉਜਾੜ ਸੀ ਸਵੇ)। ਏਈ ਉ ਦਾ ਵਭਤਰ  ਵਆਯਾ ਨਾਸ 

ਸਵੇ, ਨਾਸ ਧਨ ਸੀ ਸਵੇ, ਨਾਸ ਯੂ ਸੀ ਸਵੇ, ਤੇ ਏਈ ਾਏ ੈਣ ਬੀ ਨਾਸ ਸਵੇ, (ਅਜੇਸਾ ਵਨਥਾਵਾਾਂ ਸ ੂੰਵਦਆਾਂ ਬੀ) 

ਜੇ ਉ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਵਬੁੱਜਾ ਸਇਆ ਸੈ ਤਾਾਂ ਉ ਨੂੂੰ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਦਾ ਯਾਜਾ ਭਝ। ਉ ਭਨ ੁੱਐ ਦੇ 

ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰੈ ਏੇ ਭਨ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਯੂੰਨ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ।7।  

ਸਲਕ ॥ ਅਲਨ ਕ ਲੀਲਾ ਰਾਜ ਰਸ ਰੂੰ ਛਤਰ ਚਭਰ ਤਖਤ ਆਸਨੰ ॥ ਰਚੰਲਤ ਭੂੜ ਅਲਗਆਨ 
ਅੰਧਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਭਨਰਥ ਭਾਇਆ ॥ ੧॥ ਸੁਨ ਹਲਬ ਰੰਗ ਭਾਲਣਆ ਲਭਠਾ ਲਗੜਾ ਭਹੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਲਵਹੂਣੀਆ ਸੁੰਦਲਰ ਭਾਇਆ ਧਰਹੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਰੀਰਾ—ਚਜ ਤਭਾਸ਼ੇ। ਯਾਜ ਯ—ਯਾਜ ਦੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ। ਯੂ— ੂੰਦਯਤਾ। ਛਤਰ—(ਵਯ ਤੇ) 

ਛਤਯ। ਚਭਯ—ਚਉਯ। ਤਐਤ ਆਨੂੰ—ਫੈਠਣ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਸੀ ਤਖ਼ਤ। ਭੂੜ—ਭੂਯਐ। ਅੂੰਧਸ—ਅੂੰਨੇ। ਭਨਯਥ—

{ਭਨ+ਯਥ} ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਦੜਾਾਂ, ਭਨ-ਫਾਾਂਛਤ ਦਾਯਥ 1।  

ਸਵਬ—ਾਯੇ।  ੂੰਦਵਯ ਭਾਇਆ—ਸਣੀ ਭਾਇਆ। ਧਰਸ —ਛਰ, ਧਐਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਅਨੇਏਾਾਂ ਚਜ ਤਭਾਸ਼,ੇ ਯਾਜ ਦੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ,  ੂੰਦਯਤਾ, (ਵਯ ਤੇ) ਛਤਯ ਚਉਯ, ਤੇ ਫੈਠਣ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਸੀ 

ਤਖ਼ਤ—ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਵਚ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਅੂੰਨੇ੍ ਭੂਯਐ ਅਵਆਨੀ ਫੂੰਦੇ ਸੀ ਭਤ ਸ ੂੰਦ ੇਸਨ, ਭਾਇਆ ਦੇ 

ਇਸ ਏਤਏ ਤਾਾਂ  ਨੇ ਦੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ (ਭਾਨ) ਸਨ।1।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ੇਯਸੇ ਤਾਾਂ ਸਣੀ ਭਾਇਆ ਧਐਾ ਸੀ ਸੈ (ਇਸ ਇਉਂ ਸੈ ਵਜਵੇਂ)  ਨੇ ਵਵਚ 

ਾਯੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ ਭਾਣੀਆਾਂ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਸ ਨੇ ਵਐੁੱਚ ਾ ਰਈ (ਯ ਜਦੋਂ ਜਾ ਆਈ ਤਾਾਂ ੁੱਰੇ ਏ ਝ ਬੀ ਨਾਸ 

ਵਯਸਾ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੁਨ ਸਤੀ ਲਚਤੁ ਭੂਰਲਖ ਲਾਇਆ ॥ ਲਫਸਰ ਰਾਜ ਰਸ ਬਗ ਜਾਗਤ ਬਖਲਾਇਆ ॥ 
ਆਰਜਾ ਗਈ ਲਵਹਾਇ ਧੰਧ ਧਾਇਆ ॥ ੂਰਨ ਬ ਨ ਕਾਭ ਭਲਹਆ ਭਾਇਆ ॥ ਲਕਆ ਵਚਾਰਾ 
ਜੰਤੁ ਜਾ ਆਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ੇਤੀ—ਨਾਰ। ਭੂਯਵਐ—ਭੂਯਐ ਨੇ। ਜਾਤ—ਜਾਦਾ ਸੀ। ਬਐਰਾਇਆ—ਫਯੜਾਉਂਦਾ ਸੈ। 

ਆਯਜਾ—ਉਭਯ। ਧੂੰਧ—ੈਧੂੰਧ ੇ ਵਵਚ। ਧਾਇਆ—ਬਟਏਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸੈ। ੂਯਨ ਬ ਨ—ਭ ੁੱਏਦੇ ਨਸੀਂ, ਵਯ ੇ

ਨਸੀਂ ਚੜ੍ਦੇ।  

ਅਯਥ:- ਭੂਯਐ ਭਨ ੁੱਐ ਨੇ  ਨੇ ਨਾਰ ਵਆਯ ਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ। ਇ ਯਾਜ ਤੇ ਯਾਾਂ ਦੇ ਬਾਾਂ ਵਵਚ ਰਬੂ ਨੂੂੰ 



ਵਵਾਯ ਏੇ ਜਾਦਾ ਸੀ ਫਯੜਾ ਵਯਸਾ ਸੈ। ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਧੂੰਧੇ ਵਵਚ ਬਟਏਦ ੇਦੀ ਾਯੀ ਸੀ ਉਭਯ ਫੀਤ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, 

ਯ ਭਾਇਆ ਵਵਚ ਭਸੇ ਸ ਦੇ ਏੂੰਭ ਭ ੁੱਏਣ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਵਚਾਯੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬੀ ਏੀ ਵੁੱ? ਉ ਰਬੂ ਨੇ 

ਆ ਸੀ ਇ ਨੂੂੰ ਬ ਰੇਐ ੇਵਵਚ ਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ।8।  

ਸਲਕ ॥ ਫਸੰਲਤ ਸਵਰਗ ਲਕਹ ਲਜਤਤ ਲਰਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਹ ॥ ਲਫਸਰੰਤ ਹਲਰ ਗਾਲਹ ਨਾਨਕ ਤ 
ਰਾਣੀ ਉਲਦਆਨ ਬਰਭਣਹ ॥ ੧॥ ਕਉਤਕ ਕਡ ਤਭਾਲਸਆ ਲਚਲਤ ਨ ਆਵਸੁ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕੜੀ ਨਰਕ ਫਰਾਫਰ ਉਜੜੁ ਸਈ ਥਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਫੂੰਵਤ—ਵੁੱਦੇ ਸਣ। ਵਯ ਰਏਸ— ਯ ਵਯ ੇਦੇਾਾਂ ਵਵਚ। ਵਜਤਤੇ—ਵਜੁੱਤ ਰੈਣ। ਨਵ 

ਐੂੰਡਣਸ ਵਰਥਭੀ—ਨ  ਐੂੰਡਾਾਂ ਵਾਰੀ ਧਯਤੀ, ਾਯੀ ਧਯਤੀ। ਾਰ—{+ਾਰ} ਧਯਤੀ ਦਾ ਯੁੱਐਏ। 

ਉਵਦਆਨ—ਜੂੰਰ।1।  

ਏਉਤਏ—ਐੇਰ, ਚਜ। ਏਡ—ਿੜਾਾਂ। ਵਚਵਤ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ। ਨ ਆਵ —ਜੇ ਉ ਨੂੂੰ ਨਾਸ ਆਵੇ। ਏੜੀ 

ਨਯਏ—ਯ ਵਬਆਨਏ ਨਯਏ। ਉਜੜ —ਉਜਵੜਆ ਸਇਆ, ਉਜਾੜ।2।  

ਅਯਥ:- ਜੇ  ਯ ਵਯ ੇਦੇ ਵਵਚ ਵੁੱਦੇ ਸਣ, ਜੇ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਨੂੂੰ ਵਜੁੱਤ ਰੈਣ, ਯ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਜਤ ਦ ੇ

ਯੁੱਐਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਵਾਯ ਦੇਣ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਭਨ ੁੱਐ (ਭਾਨ) ਜੂੰਰ ਵਵਚ ਬਟਏ ਯਸੇ ਸਨ।1।  

ਜਤ ਦੇ ਿੜਾਾਂ ਚਜ ਤਭਾਵਸ਼ਆਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਜੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ (ਮਾਦ) ਨਾਸ ਯਸੇ, ਤਾਾਂ ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉਸ 

ਥਾਾਂ ਉਜਾੜ ਭਝ, ਉਸ ਥਾਾਂ ਵਬਆਨਏ ਨਯਏ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਉਲਦਆਨ ਨਗਰ ਕਲਰ ਭਾਲਨਆ ॥ ਝੂਠ ਸਭਗਰੀ ਲਖ ਸਚੁ ਕਲਰ 
ਜਾਲਨਆ ॥ ਕਾਭ ਿਲਧ ਅਹੰਕਾਲਰ ਲਪਰਲਹ ਦਵਾਲਨਆ ॥ ਲਸਲਰ ਲਗਾ ਜਭ ਡੰਡੁ ਤਾ ਛੁਤਾਲਨਆ 
॥ ਲਫਨੁ ੂਰ ਗੁਰਦਵ ਲਪਰ ਸਤਾਲਨਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 707} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਾ ਬਇਆਨ—ਫੜਾ ਡਯਾਉਣਾ। ਉਵਦਆਨ—ਜੂੰਰ। ਨਯ—ਸ਼ਵਸਯ। ਭਰੀ—ਦਾਯਥ। 

ਝੂਠ—ਨਾ ਸ ਜਾਣ ਵਾਰੇ। ੇਵਐ—ਵੇਐ ਏੇ। ਚ —ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ। ਿਵਧ—ਿਧ ਵਵਚ। 

ਦੇਵਾਵਨਆ—ਾਰ, ਝੁੱਰੇ। ਵਵਯ—ਵਯ ਉੱਤੇ।  

ਅਯਥ:- ਫੜ ੇਡਯਾਉਣੇ ਜੂੰਰ ਨੂੂੰ ਜੀਵਾਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਸਯ ਏਯ ਏੇ ਭੂੰਨ ਵਰਆ ਸੈ, ਇਸਨਾਾਂ ਨਾਵੂੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵੇਐ ਏੇ 

ਦਾ ਵਟਏੇ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਭਝ ਵਰਆ ਸੈ। (ਇ ਵਾਤ ੇਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਏਾਭ ਵਵਚ ਿਧ ਵਵਚ ਅਸੂੰਏਾਯ 

ਵਵਚ ਝੁੱਰੇ ਸ ਵਪਯਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਤ ਦਾ ਡੂੰਡਾ ਵਯ ਤੇ ਆ ਵੁੱਜਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਛ ਤਾਉਂਦ ੇਸਨ। (ਸੇ ਬਾਈ! 

ਭਨ ੁੱਐ) ੂਯ ੇ ਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਾਂ ਵਪਯਦਾ ਸੈ।9।  

ਸਲਕ ॥ ਰਾਜ ਕਟੰ ਰੂ ਕਟੰ ਧਨ ਕਟੰ ਕੁਲ ਗਰਫਤਹ ॥ ਸੰਚੰਲਤ ਲਫਲਖਆ ਛਲੰ ਲਛਦਰੰ 
ਨਾਨਕ ਲਫਨੁ ਹਲਰ ਸੰਲਗ ਨ ਚਾਲਤ ॥ ੧॥ ਖੰਦੜ ਕੀ ਬੁਲੁ ਤੁੰਭਾ ਲਦਸਭੁ ਸਹਣਾ ॥ ਅਢੁ ਨ 
ਲਹੰਦੜ ਭੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਲਥ ਨ ਜੁਲਈ ਭਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਏਟੂੰ—ਛਰ। ਯਫਤਸ—ਭਾਣ। ੂੰਚੂੰਵਤ—ਇਏੁੱਠੀ ਏਯਦ ੇ ਸਨ। ਵਫਵਐਆ—ਭਾਇਆ। 

ਵਛਦਰ—ਫ, ਦ।1।  

ੇਐੂੰਦੜ—ਵੇਐਣ ਨੂੂੰ। ਵਦਭ —ਭੈਨੂੂੰ ਵਦੁੱਵਆ। ਅਢ —ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ। ਨ ਜ ਰਈ—ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ।  



ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਇਸ ਯਾਜ ਯੂ ਧਨ ਤੇ (ਉੱਚੀ) ਏ ਰ ਦਾ ਭਾਣ—ਬ ਛਰ-ਯੂ ਸੈ। ਜੀਵ ਛਰ ਏਯ ਏੇ 

ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਰਾ ਰਾ ਏੇ (ਏਈ ਢੂੰਾਾਂ ਨਾਰ) ਭਾਇਆ ਜੜਦ ੇਸਨ, ਯ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏਈ ਬੀ 

ਚੀ  ਥੋਂ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ।2।  

ਤ ੂੰਭਾ ਵੇਐਣ ਨੂੂੰ ਭੈਨੂੂੰ ਸਣਾ ਵਦੁੱਵਆ। ਏੀ ਇਸ ਉਏਾਈ ਰੁੱ ਈ? ਇ ਦਾ ਤਾਾਂ ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ ਬੀ ਭ ੁੱਰ ਨਸੀਂ 

ਵਭਰਦਾ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਇਸੀ ਸਾਰ ਭਾਇਆ ਦਾ ਸੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਬਾ ਦੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਬੀ ਏਡੀ ਭ ੁੱਰ ਦੀ ਨਸੀਂ ਸ ੂੰਦੀ 

ਵਏਉਂਵਏ ਥੋਂ ਤ ਯਨ ਵੇਰੇ) ਇਸ ਭਾਇਆ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਚਲਲਦਆ ਨਾਲਲ ਨ ਚਲ ਸ ਲਕਉ ਸੰਜੀ ॥ ਲਤਸ ਕਾ ਕਹੁ ਲਕਆ ਜਤਨੁ ਲਜਸ ਤ 
ਵੰਜੀ ॥ ਹਲਰ ਲਫਸਲਰ ਲਕਉ ਲਤਰਤਾਵ ਨਾ ਭਨੁ ਰੰਜੀ ॥ ਰਬੂ ਛਲਡ ਅਨ ਲਾਗ ਨਰਲਕ 
ਸਭੰਜੀ ॥ ਹਹੁ ਲਿਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਬਉ ਬੰਜੀ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ੂੰਜੀ—ਇਏੁੱਠੀ ਏਯੀ। ਵਤ ਏਾ—ਉ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਵਜ ਤੇ—ਵਜ ਤੋਂ। ਵੂੰਜੀ—ਵਾਾਂਜ ੇ

ਜਾਣਾ ਸੈ, ਵਵਛ ੜ ਜਾਣਾ ਸੈ। ਵਏਉ ਵਤਰਤਾਵ—ੈਯੁੱਜ ਨਸੀਂ ਏਦਾ। ਯੂੰਜੀ—ਰੂੰਨ ਸ ੂੰਦਾ। ਅਨ—ਸਯ ਾੇ। 

ਨਯਵਏ—ਨਯਏ ਵਵਚ। ਭੂੰਜੀ—ਭਾਈਦਾ ਸੈ। ਨਾਨਏ ਬਉ—ਨਾਨਏ ਦਾ ਵਸਭ। ਬੂੰਜੀ—ਨਾ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਭਾਇਆ ਨੂੂੰ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀ ਰਾਬ, ਜ (ਜਤ ਤੋਂ ਤ ਯਨ ਵੇਰੇ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, ਵਜ ਤੋਂ 

ਆਖ਼ਯ ਵਵਛ ੜ ਸੀ ਜਾਣਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਦੁੱ ਏੀਸ ਜਤਨ ਏਯਨਾ ਸਇਆ? ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਵਾਵਯਆਾਂ (ਵਨਯੀ 

ਭਾਇਆ ਨਾਰ) ਯੁੱਜੀਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਤੇ ਨਾਸ ਸੀ ਭਨ ਰੂੰਨ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਰਬੂ! ਵਏਯਾ ਏਯ, ਦਇਆ ਏਯ, ਨਾਨਏ 

ਦਾ ਵਸਭ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਸ।10।  

ਸਲਕ ॥ ਨਚ ਰਾਜ  ਸੁਖ ਲਭਸਟੰ ਨਚ ਬਗ ਰਸ ਲਭਸਟੰ ਨਚ ਲਭਸਟੰ ਸੁਖ ਭਾਇਆ ॥ ਲਭਸਟੰ 
ਸਾਧਸੰਲਗ ਹਲਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਲਭਸਟੰ ਰਬ ਦਰਸਨੰ ॥ ੧॥ ਲਗੜਾ ਸ ਨਹੁ ਭੰਨ ਭਝਾਹੂ ਰਲਤਆ ॥ 
ਲਵਧੜ ਸਚ ਥਲਕ ਨਾਨਕ ਲਭਠੜਾ ਸ ਧਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਚ—ਅਤੇ। ਨ ਚ—ਅਤੇ ਨਾਰ ਸੀ। ਵਭਟ—ਵਭੁੱਠਾ। ਯ— ਆਦ, ਚਏੇ। ਾਧ ੂੰਵ—ਾਧ 

ੂੰਵਤ ਵਵਚ। ਦਾ ਵਭਟੂੰ—ਦਾਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਭੁੱਠਾ ਰੁੱਦਾ ਸੈ। ਰਬ ਦਯਨੂੰ—ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ।1।  

ਨੇਸ —ਰੇਭ। ਭਝਾਸ—ੂਅੂੰਦਯੋਂ। ਯਵਤਆ—ਯੂੰਵਆ ਵਆ ਸੈ। ਵਵਧੜ—ਵਵੁੱਝ ਵਆ ਸੈ। ਚ ਥਵਏ—ੁੱਚੇ 

ਨਾਭ-ਯੂ ਦਾਯਥ ਨਾਰ। ਧਣੀ—ਭਾਰਏ ਰਬੂ।2।  

ਅਯਥ:- ਨਾਸ ਸੀ ਯਾਜ ਦ ੇ ਐ, ਨਾਸ ਸੀ ਬਾਾਂ ਦੇ ਚਏੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਭਜਾਾਂ—ਇਸ ਏਈ ਬੀ 

 ਆਦਰੇ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਤੂੰ ਵਵਚੋਂ (ਵਭਵਰਆ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭੁੱਠਾ ਸੈ ਤੇ ੇਵਏਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦਾ 

ਦੀਦਾਯ ਵਭੁੱਠਾ ਰੁੱਦਾ ਸੈ।1।  

ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨ ੁੱਐ ਨੂੂੰ ਉਸ ਵਆਯ ਰੁੱ ਜਾ ਵਜ ਨਾਰ ਅੂੰਦਯੋਂ ਭਨ (ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਰ) ਯੂੰਵਆ ਜਾ, ਤੇ 

ਵਜ ਦਾ ਭਨ ੁੱਚੇ ਨਾਭ-ਯੂ ਦਾਯਥ (ਬਾਵ, ਭਤੀ) ਨਾਰ ਰਤਾ ਜਾ ਉ ਭਨ ੁੱਐ ਨੂੂੰ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਵਆਯਾ 

ਰੁੱਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਲਰ ਲਫਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਬਗਤਨ ਕਉ ਭੀਠਾ ॥ ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਲਬ ਪੀਲਕਆ ਕਲਰ 
ਲਨਰਨਉ ਡੀਠਾ ॥ ਅਲਗਆਨੁ ਬਰਭੁ ਦੁਖੁ ਕਲਟਆ ਗੁਰ ਬ ਫਸੀਠਾ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਭਨੁ 
ਫਲਧਆ ਲਜਉ ਰੰਗੁ ਭਜੀਠਾ ॥ ਜੀਉ ਰਾਣ ਤਨੁ ਭਨੁ ਰਬੂ ਲਫਨਸ ਸਲਬ ਝੂਠਾ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 708} 



ਦਅਯਥ:- ਆਨ—ਸਯ। ਵਬ—ਾਯੇ। ਵਨਯਨਉ—ਵਨਯਨਾ, ਵਨਐੇੜਾ, ਯਐ। ਫੀਠਾ—ਵਏੀਰ, ਵਵਚਰਾ। 

ਚਯਨ ਏਭਰ—ਏੂੰਵਰ ਪ ੁੱਰਾਾਂ ਵਯ ੇਸਣੇ ਚਯਨ। ਫੇਵਧਆ—ਵਵੂੰਵਨ੍ਆ। ਜੀਉ—ਵਜੂੰਦ। ਵਬ—ਸਯ ਾਯੇ। 

ਏਛੂ—ਏ ਝ ਬੀ।11।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ ਨਾਭ) ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਬਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਯ ਏਈ ਚੀ  ਵਭੁੱਠੀ ਨਸੀਂ ਰੁੱਦੀ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਐਜ ਏੇ ਵੇਐ 

ਵਰਆ ਸੈ ਵਏ (ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾਾਂ) ਸਯ ਾਯ ੇ ਆਦ ਵਪੁੱਏੇ ਸਨ। ਵਤ ਯੂ (ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤੇ) ਵਏੀਰ ਫਵਣਆ ਤੇ 

(ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਭਰਣ ਏਯ ਏੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਅਵਆਨ ਬਟਏਣਾ ਤੇ ਦ ੁੱਐ ਬ ਏ ਝ ਦੂਯ ਸ ਵਆ ਸੈ। ਵਜਵੇਂ ਭਜੀਠ 

ਨਾਰ (ਏੁੱੜ ੇਤੇ ੁੱਏਾ) ਯੂੰ ਚੜ੍ਦਾ ਸੈ, ਵਤਵੇਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦੇ ਸਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ (ੁੱਏੀ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਵਵੁੱਝ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਜੂੰਦ ਰਾਣ ਸੈ ਤੇ ਤਨ ਭਨ ਸੈ, ਸਯ ਨਾਵੂੰਤ ਵਆਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਯੋਂ ਨਾ ਸ 

 ਸਨ।11।  

ਸਲਕ ॥ ਲਤਅਕਤ ਜਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਭੀਨੰ ਨਹ ਲਤਆਲਗ ਚਾਲਤਰਕ ਭਘ ਭੰਡਲਹ ॥ ਫਾਣ ਫਧੰਚ 
ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰ ਅਲਲ ਫੰਧਨ ਕੁਸਭ ਫਾਸਨਹ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਚੰਲਤ ਸੰਤਹ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤ 
॥੧॥ ਭੁਖੁ ਡਖਾਊ ਲਕ ਛਲਡ ਆਨ ਨ ਡਊ ਲਚਤੁ ॥ ਜੀਵਣ ਸੰਗਭੁ ਲਤਸੁ ਧਣੀ ਹਲਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ 
ਲਭਤੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਅਏਤ—ਵਤਆਵਆਾਂ, ਛੁੱਵਡਆਾਂ। ਭੀਨ—ਭੁੱਛੀ। ਵਤਆਵ—ਵਤਆ ਏੇ। ਚਾਵਤਰਏ—ੀਸਾ। 

ਭੂੰਡਰ—ਸਰਏਾ, ਇਰਾਏਾ। ਫੇਧੂੰ—ਵਵੂੰਵਨ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਚ—ਅਤੇ। ਏ ਯੂੰਏ—ਸਯਨ। ਨਾਦੂੰ—ਯਾ। ਅਵਰ—

ਬਯਾ। ਏ ਭ—ਪ ੁੱਰ। ਫਾਨਸ— ੂੰਧੀ। ਆਨ—ਏਈ ਸਯ। ਯ ਚਤ—ੇੂੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਉਂਦਾ।1।  

ਡੇਐਾਊ—ਭੈਂ ਵੇਐਾਾਂ। ਰਏ—ਅੁੱਐ ਪਯਏਣ ਦੇ ਭੇ ਰਈ। ਛਵਡ—ਛੁੱਡ ਏੇ। ਡੇਊ—ਭੈਂ ਵਦਆਾਂ। ਜੀਵਣ 

ੂੰਭ —ਜੀਊਣ ਦਾ ੂੰਭ, ਜੀਊਣ ਦਾ ਜੜ। ਧਣੀ—ਭਾਰਏ।2।  

ਅਯਥ:- ਾਣੀ ਨੂੂੰ ਛੁੱਡ ਏੇ ਭੁੱਛੀ ਜੀਊ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਫੁੱਦਰਾਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨੂੂੰ ਛੁੱਡ ਏੇ ੀਸਾ ਨਸੀਂ ਜੀਊ ਏਦਾ, 

ਸਯਨ ਯਾ ਦੇ ਤੀਯ ਨਾਰ ਵਵੂੰਵਨ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਪ ੁੱਰਾਾਂ ਦੀ  ੂੰਧੀ ਬਯੇ ਦੇ ਫੁੱਝਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। 

ਇ ੇਤਯ੍ਾਾਂ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ੂੰਤ ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨ ਏਭਰਾਾਂ ਵਵਚ ਭਤ ਯਵਸੂੰਦ ੇਸਨ, ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਯ 

ਏ ਝ ਨਸੀਂ ਬਾਉਂਦਾ।1।  

ਜੇ ਇਏ ਰਏ ਭਾਤਰ  ਸੀ ਭੈਂ ਤੇਯਾ ਭ ਐ ਵੇਐ ਰਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਤੈਨੂੂੰ ਛੁੱਡ ਏੇ ਭੈਂ ਵਏੇ ਸਯ ਾੇ ਵਚੁੱਤ (ਦੀ ਰੀਤ) ਨਾਸ 

ਜੜਾਾਂ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੀਊਣ ਦਾ ਜੜ ਉ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਰਬੂ ੂੰਤਾਾਂ ਦਾ ਵਭੁੱਤਯ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਲਜਉ ਭਛੁਲੀ ਲਫਨੁ ਾਣੀ ਲਕਉ ਜੀਵਣੁ ਾਵ ॥ ਫੂੰਦ ਲਵਹੂਣਾ ਚਾਲਤਰਕ ਲਕਉ ਕਲਰ 
ਲਤਰਤਾਵ ॥ ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਲਹ ਫਲਧਆ ਸਨਭੁਖ ਉਲਠ  ਧਾਵ ॥ ਬਵਰੁ ਲਬੀ ਕੁਸਭ ਫਾਸੁ ਕਾ ਲਭਲਲ 
ਆੁ ਫੰਧਾਵ ॥ ਲਤਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਲਰ ਰੀਲਤ ਹ ਦਲਖ ਦਰਸੁ ਅਘਾਵ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਫੂੂੰਦ—ਭੀਂਸ ਦੀ ਏਣੀ। ਏ ਯੂੰਏਵਸ—ਸਯਨ ਨੂੂੰ। ਫੇਵਧਆ—ਵਵੂੰਨ੍ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਨਭ ਐ—ਨਾਦ ਦ ੇ

ਾਸਭਣੇ, ਉ ਾ ੇਵਰ ਵਜਧਯੋਂ ੂੰਡੇਸੇੜ ੇਦੀ ਆਵਾ  ਆਉਂਦੀ ਸੈ। ਏ ਭ—ਪ ੁੱਰ। ਫਾ — ੂੰਧੀ। ਆ —

ਆਣੇ ਆ ਨੂੂੰ। ਅਾਵੈ—ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਵਤਰਏ —ੀਸਾ। ਨਾਦ—ਆਵਾ  {ਸਯਨ ਨੂੂੰ ਪੜਨ ਰਈ ੜ ੇ

ਨੂੂੰ ਐੁੱਰ ਨਾਰ ਭੜ੍ ਏੇ ਉ ਵਵਚੋਂ ਆਵਾ  ਏੁੱਢਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਵਾ  ਸਯਨ ਨੂੂੰ ਵਆਯੀ ਰੁੱਦੀ ਸੈ। ਵਜਧਯੋਂ 

ਇਸ ਆਵਾ  ਆਉਂਦੀ ਸੈ, ਉਧਯ ਤ ਯ ੈਂਦਾ ਸੈ}।12।  

ਅਯਥ:- ਵਜਵੇਂ ਭੁੱਛੀ ਾਣੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜੀਊ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਵਜਵੇਂ ਭੀਂਸ ਦੀ ਏਣੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ੀਸਾ ਯੁੱਜ ਨਸੀਂ 



ਏਦਾ, ਵਜਵੇਂ, (ੂੰਡੇਸੇੜ ੇਦੀ) ਆਵਾ  ਸਯਨ ਨੂੂੰ ਭਸ ਰੈਂਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਧਯ ਸੀ ਉੱਠ ਦੜਦਾ ਸੈ, ਵਜਵੇਂ, ਬਯਾ 

ਪ ੁੱਰ ਦੀ  ੂੰਧੀ ਦਾ ਆਸ਼ਏ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ, (ਪ ੁੱਰ ਨਾਰ) ਵਭਰ ਏੇ ਆਣੇ ਆ ਨੂੂੰ ਪਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਵਤਵੇਂ, ੂੰਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਬੂ 

ਨਾਰ ਰੇਭ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ, ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯ ਏੇ ਉਸ ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।12।  

ਸਲਕ ॥ ਲਚਤਵੰਲਤ ਚਰਨ ਕਭਲੰ ਸਾਲਸ ਸਾਲਸ ਅਰਾਧਨਹ ॥ ਨਹ ਲਫਸਰੰਲਤ ਨਾਭ ਅਚੁਤ ਨਾਨਕ 
ਆਸ ੂਰਨ ਰਭਸੁਰਹ ॥੧॥ ਸੀਤੜਾ ਭੰਨ ਭੰਝਾਲਹ ਲਕ ਨ ਥੀਵ ਫਾਹਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ 
ਲਨਫਾਲਹ ਸਦਾ ਖੰਦ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਵਚਤਵੂੰਵਤ—ਚੇਤੇ ਏਯਦ ੇ ਸਨ, ਵਧਆਨ ਧਯਦੇ ਸਨ। ਾਵ ਾਵ—ਸਯੇਏ ਾਸ ਦੇ ਨਾਰ। 

ਅਯਾਧਨਸ—ਮਾਦ ਏਯਦੇ ਸਨ। ਅਚ ਤ—{ਅ+ਚਮ ਤ, ਇ ਰਫ਼  ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨ ਵੇਰੇ ‘ਅੁੱਚ’ ਨੂੂੰ 

‘ਅਧਏ’ ( ੁੁੱ) ਨਾਰ ੜ੍ਨਾ ਸੈ, ਤਾਾਂਵਏ ਉਚਾਯਨ ਦਾ  ਯ ਵਸਰੇ ਵਸੁੱ ੇਤੇ ਯਸੇ। ਚਮ —ਨਾ ਸਣਾ। ਚਮ ਤ—

ਨਾ ਸ ਜਾਣ ਵਾਰਾ} ਨਾਸ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ।1।  

ਭੂੰਨ ਭੂੰਝਾਵਸ—ਭਨ ਵਵਚ। ਨ ਥੀਵ—ੈਨਸੀਂ ਸ ੂੰਦਾ। ਫਾਸਯਾ—ਜ ਦਾ। ਚ  ਧਣੀ—ੁੱਚਾ ਭਾਰਏ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨ ਏਭਰਾਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਧਯਦੇ ਸਨ ਤੇ  ਆ  ਆ ਉ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯਦ ੇ

ਸਨ, ਜ ਅਵਫਨਾੀ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਏਦੇ ਬ ਰਾਉਂਦ ੇਨਸੀਂ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਯਭੇਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ 

ਏਯਦਾ ਸੈ।1।  

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨ ੁੱਐਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਰਬੂ (ਦਾ) ਰਤਾ ਯਵਸੂੰਦਾ ਸੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਏ ਵਐਨ ਰਈ ਬੀ ਜ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ ੂੰਦਾ, ਸੇ 

ਨਾਨਏ! ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਸ ੁੱਚਾ ਭਾਰਏ ਆਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਏਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਦਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਸਾਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ੂਰੀ ॥ ਲਭਲਲ ਗਾਲ ਗਲਫੰਦ ਨ ਕਫਹੂ ਝੂਰੀ ॥ ਦਹੁ 
ਦਰਸੁ ਭਲਨ ਚਾਉ ਲਲਹ ਜਾਲਹ ਲਵਸੂਰੀ ॥ ਹਇ ਲਵਤਰ  ਸਰੀਰੁ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀ ॥ ਾਰਫਰਹਭ 
ਗੁਰਦਵ ਸਦਾ ਹਜੂਰੀ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 708} 

ਦਅਯਥ:- ਆਾਵੂੰਤੀ—ਆਵੂੰਤ, ਵਜ ਨੇ ਆ ਰਾਈ ਸਈ ਸੈ।  ਾਈ—ਸੇ (+ਾਾਂਈ) ਧਯਤੀ ਦ ੇ

ਭਾਰਏ! ੂਯੀ—ੂਯੀ ਏਯ। ਾਰ—ਸੇ (+ਾਰ) ਧਯਤੀ ਦੇ ਯੁੱਐਏ! ਨ ਝੂਯੀ—ਤਐਰਾ ਨਾਸ ਏਯਾਾਂ। 

ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਵਵੂਯੀ—ਵਵੂਯ,ੇ ਝਯੇ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਧਯਤੀ ਦੇ ਐਭ! ਸੇ ਧਯਤੀ ਦੇ ਯੁੱਐਏ! ਸੇ ਵਫੂੰਦ! ਭੈਂ ਆਵੂੰਤ ਦੀ ਆ ੂਯੀ ਏਯ, ਭੈਨੂੂੰ ਵਭਰ, 

ਤਾਵਏ ਭੈਂ ਏਦੇ ਤਖ਼ਰੇ ਨਾਸ ਏਯਾਾਂ। ਭੇਯੇ ਭਨ ਵਵਚ ਵਐੁੱਚ ਸੈ, ਭੈਨੂੂੰ ਦੀਦਾਯ ਦੇਸ ਤੇ ਭੇਯੇ ਝਯੇ ਵਭਟ ਜਾਣ। ਤੇਯ ੇੈਯਾਾਂ 

ਦੀ ਖ਼ਾਏ ਨਾਰ ਭੇਯਾ ਯੀਯ ਵਵੁੱਤਰ  ਸ ਜਾ। ਸੇ ਰਬੂ! ਸੇ  ਯਦੇਵ! (ਭੇਸਯ ਏਯ) ਭੈਂ ਦਾ ਤੇਯੀ ਸ ੂਯੀ ਵਵਚ 

ਯਸਾਾਂ।13।  

ਸਲਕ ॥ ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਲਤ ਨਾਭੰ ਸਰਵਣੰ ਸੁਨੰਲਤ ਸਫਦ ਅੰਲਭਰਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਲਤਨ ਸਦ ਫਲਲਹਾਰੰ 
ਲਜਨਾ ਲਧਆਨੁ ਾਰਫਰਹਭਣਹ ॥੧॥ ਹਲਬ ਕੂੜਾਵ ਕੰਭ ਇਕਸੁ ਸਾਈ ਫਾਹਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਧੰਨੁ 
ਲਜਨਾ ਲਰਹੜੀ ਸਚ ਲਸਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਫਦ ਅੂੰਵਭਰਤਸ—ਵਵਤਰ  ਫਦ, ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਵਵਤਰ ਫਾਣੀ। ਰਵਣ—

ਏੂੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਫਵਰਸਾਯ—ਦਏੇ।1।  

ਸਵਬ—ਾਯੇ। ਏੂੜਾਵ—ੇਝੂਠੇ, ਵਵਅਯਥ, ਵਨਪਰ। ਾਈ—ਐਭ-ਰਬੂ। ੇਈ—ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਐ। ਧੂੰਨ —ਬਾਾਾਂ 



ਵਾਰੇ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਜੀਬ ਨਾਰ ਾਯਫਰਸਭ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ੇਸਨ, ਜ ਏੂੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਵਵਤਰ 

ਫਾਣੀ  ਣਦ ੇਸਨ ਤੇ ਜ ਾਯਫਰਸਭ ਦਾ ਵਧਆਨ (ਧਯਦੇ ਸਨ,) ਸੇ ਨਾਨਏ! ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏੇ 

ਸਾਾਂ।1।  

ਇਏ ਐਭ-ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਾਯ ੇਸੀ ਏੂੰਭ ਵਵਅਯਥ ਸਨ (ਬਾਵ, ਜੇ ਐਭ ਾਾਂਈ ਨੂੂੰ ਬ ਰਾ ਵਦੁੱਤਾ 

ਤਾਾਂ....)। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਯਫ਼ ਉਸੀ ਫੂੰਦੇ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰੇ ਸਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਨਾਰ 

ਵਆਯ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਦ ਫਲਲਹਾਰੀ ਲਤਨਾ ਲਜ ਸੁਨਤ ਹਲਰ ਕਥਾ ॥ ੂਰ ਤ ਰਧਾਨ ਲਨਵਾਵਲਹ ਰਬ ਭਥਾ ॥ 
ਹਲਰ ਜਸੁ ਲਲਖਲਹ ਫਅੰਤ ਸਹਲਹ ਸ ਹਥਾ ॥ ਚਰਨ ੁਨੀਤ ਲਵਤਰ ਚਾਲਲਹ ਰਬ ਥਾ ॥ ਸੰਤਾਂ 
ਸੰਲਗ ਉਧਾਰੁ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਏਥਾ—ੁੱਰਾਾਂ। ਯਧਾਨ—ਬ ਤੋਂ ਚੂੰੇ। ਸਵਸ—ਸਣੇ ਰੁੱਦ ੇ ਸਨ।  ਨੀਤ—ਵਵਤਰ। 

ਥਾ—ਯਾਸ (ੂੰ: ਵਥਨ)। ੂੰਵ—ੂੰਵਤ ਵਵਚ। ਉਧਾਯ —(ਦ ੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾਉ। ਵਜ—ਜ ਭਨ ੁੱਐ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਫੂੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਏ ਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਜ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ  ਣਦ ੇਸਨ। ਉਸ ਭਨ ੁੱਐ ਬ  ਣਾਾਂ 

ਵਾਰੇ ਤੇ ਬ ਤੋਂ ਚੂੰ ੇਸਨ ਜ ਰਬੂ ਅੁੱੇ ਵਯ ਵਨਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। (ਉਸਨਾਾਂ ਦ)ੇ ਉਸ ਸੁੱਥ ਸਣੇ ਰੁੱਦ ੇਸਨ ਜ 

ਫੇਅੂੰਤ ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਰਐਦ ੇਸਨ ਤੇ ਉਸ ੈਯ ਵਵੁੱਤਰ ਸਨ ਜ ਰਬੂ ਦੇ ਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯਦੇ ਸਨ। (ਅਜੇਸ)ੇ 

ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ (ਦ ੁੱਐ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾਉ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਾਯਾ ਦ ੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।14।  

ਸਲਕੁ ॥ ਬਾਵੀ ਉਦਤ ਕਰਣੰ ਹਲਰ ਰਭਣੰ ਸੰਜਗ ੂਰਨਹ ॥ ਗਾਲ ਦਰਸ ਬਟੰ ਸਪਲ ਨਾਨਕ ਸ 
ਭਹੂਰਤਹ ॥੧॥ ਕੀਭ ਨ ਸਕਾ ਾਇ ਸੁਖ ਲਭਤੀ ਹੂ ਫਾਹਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਵਲੜੀ ਰਵਾਣੁ ਲਜਤੁ 
ਲਭਲੰਦੜ ਭਾ ਲਰੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਵੀ—ਜ ਏ ਝ  ਯੂਯ ਵਯਤ ਏੇ ਯਵਸਣਾ ਸੈ, ਭੁੱਥ ੇਦੇ ਬਾ। ਉਦਤ—ਯਟ ਸਣਾ, ਉੱੜਨਾ। 

ਬਾਵੀ ਉਦਤ ਏਯਣੂੰ—ਭੁੱਥ ੇਦੇ ਵਰਐ ੇਰੇਐਾਾਂ ਦਾ ਉੱੜਨਾ। ੂੰਜ ੂਯਨਸ—ੂਯ ੇੂੰਜਾਾਂ ਨਾਰ। ਾਰ ਦਯ 

ਬੇਟੂੰ—ਜਤ ਦੇ ਯੁੱਐਏ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸਣਾ। ਭਸੂਯਤਸ—ਭਸੂਯਤ, ੜੀ, ਭਾਾਂ। ਪਰ—+ਪਰ, 

ਫਯਏਵਤ ਵਾਰਾ।1।  

ਏੀਭ—ਏੀਭਤ। ਵਭਤੀ—ਅੂੰਦਾ ਾ, ਰੇਐਾ, ਵਭਣਤੀ। ਵਭਤੀ ਸੂ ਫਾਸਯੇ—ਵਭਣਤੀ ਤੋਂ ਯ,ੇ ਅਵਭਣਵੇਂ। ਵੇਰੜੀ—

ਸਣੀ ੜੀ। ਵਜਤ —ਵਜ ੜੀ ਵਵਚ। ਭਾ ਵਯੀ—ਭੇਯਾ ਵਆਯਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉਸ ੜੀ ਫਯਏਵਤ ਵਾਰੀ ਸ ੂੰਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ੂਯਨ ੂੰਜਾਾਂ ਨਾਰ ਭੁੱਥ ੇਦੇ ਵਰਐ ੇਰੇਐ ਉੱੜਦ ੇ

ਸਨ, ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯੀਦਾ ਸੈ ਤੇ ਾਰ ਸਯੀ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ।1।  

ਇਤਨੇ ਅਵਭਣਵੇਂ  ਐ ਰਬੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਵਏ ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭ ੁੱਰ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, (ਯ) ਸੇ ਨਾਨਏ! ਉਸੀ  ਰੁੱਐਣੀ 

ੜੀ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸੈ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਵਆਯਾ ਰਬੂ ਵਭਰ ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਾ ਵਲਾ ਕਹੁ ਕਉਣੁ ਹ ਲਜਤੁ ਰਬ ਕਉ ਾਈ ॥ ਸ ਭੂਰਤੁ ਬਲਾ ਸੰਜਗੁ ਹ ਲਜਤੁ ਲਭਲ 
ਗੁਸਾਈ ॥ ਆਠ ਹਰ ਹਲਰ ਲਧਆਇ ਕ ਭਨ ਇਛ ੁਜਾਈ ॥ ਵਡ ਬਾਲਗ ਸਤਸੰਗੁ ਹਇ ਲਨਲਵ 
ਲਾਗਾ ਾਈ ॥ ਭਲਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਲਆਸ ਹ ਨਾਨਕ ਫਲਲ ਜਾਈ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 709} 



ਦਅਯਥ:- ਾ...ਸੈ—ਉਸ ਏੇਸੜਾ ਵੇਰਾ ਸਵੇ? (ਬਾਵ, ਉਸ ਵੇਰਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇ)। ਵਜਤ —ਵਜ ਵੇਰੇ। ਭੂਯਤ —

ਭ ਸੂਯਤ, ਾਸਾ। ੂੰਜ —ਵਭਰਣ ਦਾ ਭਾਾਂ। ਭਨ ਇਛ—ਭਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ।  ਜਾਈ—ੂਯੀ ਏਯਾਾਂ। ਵਡ ੈਬਾਵ—

ਵੁੱਡੀ ਵਏਭਤ ਨਾਰ। ਵਨਵਵ—ਵਨਊਂ ਏੇ। ਾਈ—ੈਯੀਂ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਯੁੱਫ ਏਯਏੇ) ਉਸ ਵੇਰਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਭਰਾਾਂ। ਉਸ ਭ ਸੂਯਤ, ਉਸ ਵਭਰਣ ਦਾ ਭਾਾਂ ਬਾਾਾਂ 

ਵਾਰਾ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਧਯਤੀ ਦਾ ਾਾਂਈ ਵਭਰਦਾ ਸੈ। (ਭੇਸਯ ਏਯ) ਅੁੱਠੇ ਵਸਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਭਯ ਏੇ ਭੈਂ ਆਣੇ ਭਨ 

ਦੀ ਚਾਸ ੂਯੀ ਏਯਾਾਂ। ਚੂੰੀ ਵਏਭਵਤ ਨਾਰ ਤੂੰ ਵਭਰ ਜਾ ਤੇ ਭੈਂ ਵਨਊਂ ਵਨਊਂ ਏੇ (ਤ ੂੰੀਆਾਂ ਦੇ) ੈਯੀਂ 

ਰੁੱਾਾਂ। ਭੇਯੇ ਭਨ ਵਵਚ (ਰਬੂ ਦੇ) ਦਯਨ ਦੀ ਤਰ ੇਸ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਆਐ) ਭੈਂ (ਤੂੰੀਆਾਂ ਤੋਂ) ਦਏੇ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸਾਾਂ।15।  

ਸਲਕ ॥ ਲਤਤ ੁਨੀਤ ਗਲਫੰਦਹ ਸਰਫ ਦਖ ਲਨਵਾਰਣਹ ॥ ਸਰਲਣ ਸੂਰ ਬਗਵਾਨਹ ਜੰਲਤ 
ਨਾਨਕ ਹਲਰ ਹਲਰ ਹਰ ॥੧॥ ਛਲਡ ਹਬੁ ਆੁ ਲਗੜ ਚਰਣਾ ਾਲਸ ॥ ਨਠੜ ਦੁਖ ਤਾੁ ਨਾਨਕ 
ਰਬੁ ਖੰਲਦਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਤ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਵਡੁੱੇ ਸ।  ਨੀਤ—ਵਵਤਰ। ਵਤਤ  ਨੀਤ—ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 

ਵਵਤਰ  ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਯਫ—ਾਯੇ। ਦਐ—ਫ। ਯਵਣ ੂਯ—ਯਨ ਦਾ ੂਯਭਾ, ਯਨ ਆ ਨੂੂੰ ਫਚਾਉਣ 

ਦੇ ਭਯੁੱਥ। ਜੂੰਵਤ—ਜ ਜਦੇ ਸਨ।1।  

ਛਵਡ—ਵਜ ਨੇ ਛੁੱਵਡਆ ਸੈ। ਸਬ  ਆ —ਾਯਾ ਆਾ-ਬਾਵ, ਾਯਾ ਅਸੂੰਏਾਯ। ਰੜ—ਜ ਰੁੱਾ ਸੈ। 

ਨਠੜ—ਨੁੱਠ  ਸਨ। ੇਐੂੰਵਦਆ—ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਨਾਰ।2।  

ਅਯਥ:- ਵਫੂੰਦ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਵਵਤਰ  ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ। (ਾੀਆਾਂ ਦੇ) ਾਯ ੇਫ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ। ਸੇ 

ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਉ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਜਦ ੇਸਨ, ਬਵਾਨ ਉਸਨਾਾਂ ਯਨ ਆਇਆਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਯੁੱਐਣ ਦੇ ਭਯੁੱਥ ਸੈ।1।  

ਵਜ ਭਨ ੁੱਐ ਨੇ ਾਯਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਭਟਾ ਵਦੁੱਤਾ, ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਰਬੂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਜ ਵੜਆ ਵਯਸਾ, ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ 

ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉ ਦੇ ਾਯ ੇਦ ੁੱਐ ਏਰੇਸ਼ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਲਲ ਲਹੁ ਦਇਆਲ ਢਲਹ  ਦੁਆਲਰਆ ॥ ਰਲਖ ਲਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਬਰਭਤ ਫਹੁ 
ਹਾਲਰਆ ॥ ਬਗਲਤ ਵਛਲੁ ਤਰਾ ਲਫਰਦੁ ਹਲਰ ਲਤਤ ਉਧਾਲਰਆ ॥ ਤੁਝ ਲਫਨੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ਲਫਨਉ 
ਭਲਹ ਸਾਲਰਆ ॥ ਕਰੁ ਗਲਹ ਲਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਲਰਆ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਦਇਆਰ—(ਦਇਆ—ਆਰਮ) ਦਇਆ ਦਾ ਯ, ਸੇ ਵਦਆਰ! ਢਵਸ —ਆ ਵਡੁੱਾ ਸਾਾਂ। 

ਬਰਭਤ—ਬਟਏਦਾ। ਸਾਵਯਆ—ਥੁੱਏ ਵਆ ਸਾਾਂ। ਬਵਤ ਵਛਰ —ਬਤੀ ਨੂੂੰ ਵਆਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਵਫਯਦ —

 ਯਾਣਾ  ਬਾਉ। ਵਤਤ ਉਧਾਵਯਆ—ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਵਡੁੱੇ ਸਇਆਾਂ ਨੂੂੰ ਫਚਾਉਣ ਵਾਰਾ। ਵਫਨਉ ਭਵਸ—ਭੇਯੀ 

ਫੇਨਤੀ ਨੂੂੰ। ਾਵਯਆ—ਾਯ ਰੈਣ ਵਾਰਾ, ਵਯ ੇ ਚਾੜ੍ਨ ਵਾਰਾ। ਏਯ —ਸੁੱਥ। ਵਸ—ਪੜ ਏੇ। ਾਯ—

ਭ ੂੰਦਯ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਵਦਆਰ! ਭੈਂ ਤੇਯੇ ਦਯ ਤੇ ਆ ਵਡੁੱਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਨੂੂੰ (ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਜੜ ਰੈ। ਸੇ ਦੀਨਾਾਂ ਤੇ ਦਇਆ 

ਏਯਨ ਵਾਰੇ! ਭੈਨੂੂੰ ਯੁੱਐ ਰੈ, ਭੈਂ ਬਟਏਦਾ ਬਟਏਦਾ ਸ ਣ ਫੜਾ ਥੁੱਏ ਵਆ ਸਾਾਂ। ਬਤੀ ਨੂੂੰ ਵਆਯ ਏਯਨਾ ਤੇ 

ਵਡੁੱਵਆਾਂ ਨੂੂੰ ਫਚਾਉਣਾ—ਇਸ ਤੇਯਾ ਭ ੁੱਢ ਏਦੀਭਾਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ ਸੈ। ਸੇ ਰਬੂ! ਤੈਥੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਜ ਭੇਯੀ 

ਇ ਫੇਨਤੀ ਨੂੂੰ ਵਯੇ ਚਾੜ੍ ਏੇ। ਸੇ ਵਦਆਰ! ਭੇਯਾ ਸੁੱਥ ਪੜ ਰੈ (ਤੇ ਭੈਨੂੂੰ) ੂੰਾਯ-ਭ ੂੰਦਯ ਵਵਚੋਂ (ਫਚਾ ਰੈ)। 

16।  



ਸਲਕ ॥ ਸੰਤ ਉਧਰਣ ਦਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗਾਲ ਕੀਰਤਨਹ ॥ ਲਨਰਭਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗਣ ਟ ਨਾਨਕ 
ਰਭਸੁਰਹ ॥੧॥ ਚੰਦਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸਰਦ ਰੁਲਤ ਭੂਲਲ ਨ ਲਭਟਈ ਘਾਂਭ ॥ ਸੀਤਲੁ ਥੀਵ ਨਾਨਕਾ 
ਜੰਦੜ ਹਲਰ ਨਾਭੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ੂੰਤ ਉਧਯਣ—ੂੰਤਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ ਤੋਂ) ਫਚਾਉਣ ਵਾਰਾ। ਦਇਆਰੂੰ—ਵਦਆਰ ਰਬੂ। 

ਆਯੂੰ ਾਰ ਏੀਯਤਨਸ—(ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਾਰ ਦੇ ਏੀਯਤਨ ਦਾ ਆਯਾ ਸੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਾਰ ਦੇ ਏੀਯਤਨ ਨੂੂੰ 

ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਾਇਆ ਸੈ। ੂੰਤ ੂੰੇਣ—(ਉਸਨਾਾਂ) ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਏੀਵਤਆਾਂ।1।  

ਯਦ ਯ ਵਤ—ਠੂੰਢੀ ਯ ੁੱਤ। ਾਾਂਭ—ਭਨ ਦੀ ਤਸ਼। ੀਤਰ —ਸ਼ਾਾਂਤ, ਠੂੰਢਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਜ ੂੰਤ ਜਨ ਾਰ-ਰਬੂ ਦੇ ਏੀਯਤਨ ਨੂੂੰ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ੇਸਨ, ਵਦਆਰ ਰਬੂ 

ਉਸਨਾਾਂ ੂੰਤਾਾਂ ਨੂੂੰ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਸ਼ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਏੀਵਤਆਾਂ ਵਵਤਰ  ਸ ਜਾਈਦਾ 

ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! (ਤੂੂੰ ਬੀ ਅਜੇਸੇ  ਯਭ ਐਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ ਯਵਸ ਏੇ) ਯਭੇਯ ਦਾ ੁੱਰਾ ਪੜ।1।  

ਬਾਵੇਂ ਚੂੰਦਨ (ਦਾ ਰੇ ਏੀਤਾ) ਸਵੇ ਚਾਸ ੇਚੂੰਦਰਭਾ (ਦੀ ਚਾਨਣੀ) ਸਵੇ, ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਠੂੰਢੀ ਯ ੁੱਤ ਸਵੇ—ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਭਨ ਦੀ ਤਸ਼ ਉੱਏਾ ਸੀ ਵਭਟ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਸੇ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਸੀ ਭਨ ੁੱਐ (ਦਾ ਭਨ) 

ਸ਼ਾਾਂਤ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਕੀ ਟ ਉਧਰ ਸਗਲ ਜਨ ॥ ਸੁਲਣ ਰਤਾੁ ਗਲਵੰਦ ਲਨਰਬਉ ਬ ਭਨ 
॥ ਤਲਟ ਨ ਆਵ ਭੂਲਲ ਸੰਲਚਆ ਨਾਭੁ ਧਨ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਲਸਉ ਸੰਗੁ ਾਈ ਵਡ ੁਨ ॥ ਆਠ 
ਹਰ ਹਲਰ ਲਧਆਇ ਹਲਰ ਜਸੁ ਲਨਤ ਸੁਨ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਟ—ਆਯਾ। ਰ—ਾਯੇ। ਜਨ—ਭਨ ੁੱਐ। ਯਤਾ —ਵਵਡਆਈ। ਵਨਯਬਉ—ਵਨਡਯ। 

ਤਵਟ—ਏਭੀ, ਾਟਾ। ਨ ਭੂਵਰ—ਏਦੇ ਬੀ ਨਸੀਂ। ੂੰਵਚਆ—ਇਏੁੱਠਾ ਏੀਤਾ। ਵਡ ੈ ਨ—ਚੂੰ ੇਬਾਾਾਂ ਨਾਰ। 

ਏਭਰ—ਏਉਰ ਪ ੁੱਰ। ਚਯਨ ਏਭਰ—ਏਉਰ ਪ ੁੱਰ ਵਯੇ ਚਯਨ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੇ ਸਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈ ਏੇ ਾਯ ੇਜੀਵ (ਦ ਨੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਫੂੰਦ 

ਦੀ ਵਵਡਆਈ  ਣ ਏੇ (ਫੂੰਦੀ ਵਾਵਰਆਾਂ ਦੇ) ਭਨ ਵਨਡਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਏੁੱਠਾ 

ਏਯਦ ੇਸਨ ਤੇ ਉ ਧਨ ਵਵਚ ਏਦੇ ਾਟਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਅਜੇਸ ੇ ਯਭ ਐਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਫੜੇ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ ਵਭਰਦੀ ਸੈ, 

ਇਸ ੂੰਤ ਜਨ ਅੁੱਠੇ ਵਸਯ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਵਭਯਦ ੇਸਨ ਤੇ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਜ  ਣਦ ੇਸਨ। 17।  

ਸਲਕ ॥ ਦਇਆ ਕਰਣੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਭ ਕੀਰਤਨਹ ॥ ਦਇਆਲ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨਹ 
ਨਾਨਕ ਲਲਤ ਨ ਭਾਇਆ ॥ ੧॥ ਬਾਲਹ ਫਲੰਦੜੀ ਫੁਲਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜ ਰਬੁ ਆਲ ॥ ਲਜਲਨ 
ਉਾਈ ਭਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸ ਰਬੁ ਜਾਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 709} 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਯਤਨ—ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ, ਵਵਡਆਈ। ਵਰਤ ਨ—ਨਸੀਂ ਵਰੁੱਫੜਦਾ, ਨਸੀਂ ਪਦਾ।  ਯਐ—

ਾਯ-ਵਵਆਏ। ਬਵਾਨ—ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ, ਯਤਾਵਾਨ ਰਬੂ।1।  

ਬਾਵਸ—ਅੁੱ। ਵਜਵਨ—ਵਜ ਰਬੂ ਨੇ। ਭੇਦਨੀ—ਧਯਤੀ, ਵਰਸ਼ਟੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਜੇ ਭਨ ੁੱਐ ਵਦਆਰ ਯਫ-ਵਵਆੀ ਬਵਾਨ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਏਯ ੇਤਾਾਂ ਰਬੂ ਭੇਸਯ 

ਏਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਦ ੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਏਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉਸ ਭਨ ੁੱਐ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ।1।  



ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਰਬੂ ਨੇ ਾਯੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਯਚੀ ਸੈ ਉ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯ, (ਵਭਯਨ ਏੀਵਤਆਾਂ) ਉਸ ਰਬੂ ਆ 

ਜੀਵ ਦਾ ਯਾਐਾ ਫਣਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਦੀ ਫਰਦੀ (ਵਤਰਨਾ ਦੀ) ਅੁੱ ਫ ੁੱਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜਾ ਰਬ ਬ ਦਇਆਲ ਨ ਲਫਆ ਭਾਇਆ ॥ ਕਲਟ ਅਘਾ ਗ ਨਾਸ ਹਲਰ ਇਕੁ 
ਲਧਆਇਆ ॥ ਲਨਰਭਲ ਬ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ  ॥ ਭਨ ਤਨ ਬ ਸੰਤਖ ੂਰਨ ਰਬੁ 
ਾਇਆ ॥ ਤਰ ਕੁਟੰਫ ਸੰਲਗ ਲਗ ਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 710} 

ਦਅਯਥ:- ਨ ਵਫਆੈ— ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦੀ। ਏਵਟ ਅਾ—ਏਯੜਾਾਂ ਾ। ਵਨਯਭਰ—ਵਵਤਰ। ਜਨ 

ਧੂਯੀ—ੂੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਵਵਚ। ਨਾਇਆ—ਨ੍ਾਵਤਆਾਂ। ਏ ਟੂੰਫ—ਯਵਾਯ। ਫਾਇਆ—ਾਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ (ਜੀਵ ਉੱਤ)ੇ ਰਬੂ ਜੀ ਭੇਸਯਫਾਨ ਸਣ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ  ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦੀ। ਇਏ ਰਬੂ ਨੂੂੰ 

ਵਭਵਯਆਾਂ ਏਯੜਾਾਂ ਸੀ ਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਭਯਨ ਏਯਨ ਵਾਰੇ ਫੂੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਵਵਚ ਨ੍ਾਵਤਆਾਂ 

ਯੀਯ ਵਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, (ੂੰਤਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ) ੂਯਨ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਭਨ ਤੇ ਤਨ ਦਸਾਾਂ ਨੂੂੰ ੂੰਤਐ 

ਰਾਤ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ। ਅਜੇਸ ੇਭਨ ੁੱਐਾਾਂ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਯਵਾਯ ਦੇ ਰਏ ਤੇ ਾਯੀਆਾਂ ਏ ਰਾਾਂ ਤਯ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਸਨ। 18।  

ਸਲਕ ॥ ਗੁਰ ਗਲਫੰਦ ਗਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਭਰਥ ਗੁਰ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਲਤਤ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧॥ ਬਉਜਲੁ ਲਫਖਭੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਲਰ ਫਲਹਥ ਤਾਲਰਅਭੁ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰ 
ਕਰੰਭ ਸਲਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਲਗਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 710} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯਨ—ਯਫ-ਵਵਆਏ। ਵਤਤ ਉਧਾਯਣਸ—ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਤਾਯਨ ਵਾਰਾ।1।  

ਬਉਜਰ—ੂੰਾਯ-ਭ ੂੰਦਯ। ਵਫਐਭ —ਐਾ, ਡਯਾਉਣਾ। ਅਾਸ —ਅਥਾਸ।  ਵਯ— ਯ ੂ ਨੇ। ਫਵਸਥ—ੈ

ਜਸਾ  ਨੇ।  ਵਯ ਫਵਸਥੈ— ਯ ੂਜਸਾ  ਨੇ। ਤਾਵਯਅਭ —ਭੈਨੂੂੰ ਤਾਯ ਵਰਆ ਸੈ। ੂਯ ਏਯੂੰਭ—ੂਯ ੇਬਾ, ਚੂੰ ੇ

ਬਾ।1।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ!  ਯ ੂਵਫੂੰਦ-ਯੂ ਸੈ, ਾਰ-ਯੂ ਸੈ, ਯਫ-ਵਵਆਏ ਨਾਯਾਇਣ ਦਾ ਯੂ ਸੈ।  ਯੂ ਦਇਆ 

ਦਾ ਯ ਸੈ, ਭਯੁੱਥਾ ਵਾਰਾ ਸੈ ਤੇ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਤਾਯਨਸਾਯ ਸੈ।  

ੂੰਾਯ-ਭ ੂੰਦਯ ਫੜਾ ਵਬਆਨਏ ਤੇ ਅਥਾਸ ਸੈ, ਯ  ਯ-ੂਜਸਾ  ਨੇ ਭੈਨੂੂੰ ਇ ਵਵਚੋਂ ਫਚਾ ਵਰਆ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਏ! 

ਜ ਭਨ ੁੱਐ ਵਤ ਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਚੂੰ ੇਬਾ ਸ ੂੰਦ ੇਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦਵ ਲਜਸੁ ਸੰਲਗ ਹਲਰ ਜ ॥ ਗੁਰ ਲਿਾਲ ਜਫ ਬ ਤ ਅਵਗੁਣ ਸਲਬ 
ਛ ॥ ਾਰਫਰਹਭ ਗੁਰਦਵ ਨੀਚਹੁ ਉਚ ਥ ॥ ਕਾਲਟ ਲਸਲਕ ਦੁਖ ਭਾਇਆ ਕਲਰ ਲੀਨ ਅ ਦਸ 
॥ ਗੁਣ ਗਾ ਫਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਲਰ ਜਸ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 710} 

ਦਅਯਥ:- ਧੂੰਨ   ਯਦੇਵ—ਦਏੇ ਸਾਾਂ  ਯ ੂਤੋਂ, ਸ਼ਾਫਾਸ਼ੇ  ਯ ੂਨੂੂੰ। ਵਜ  ੂੰਵ—ਵਜ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ। ਵਬ 

ਅਵ ਣ—ਾਯ ੇਫ। ਛੇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੀਚਸ —ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ। ਉਚ ਥ—ੇਉੱਚ ੇ ਥਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

ਵਰਏ—{ਅ} ਪਾਸੀ, ਯੁੱੀ। ਅ ਦ—ੇਆਣੇ ਦਾ। ਯਨਾ—ਜੀਬ (ਨਾਰ)। ਜੇ—ਜ।  

ਅਯਥ:- ਦਏੇ ਸਾਾਂ  ਯ ੂਤੋਂ ਵਜ ਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ ਵਯਸਾਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਬਜਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਵਤ ਯੂ 

ਭੇਸਯਫਾਨ ਸ ੂੰਦਾ ਸੈ ਤਾਾਂ ਾਯੇ  ਣ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ  ਯ ੂਨੀਵਵਆਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, 

ਭਾਇਆ ਦੇ ਦ ਐਾਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ ਏੁੱਟ ਏੇ ਆਣੇ ੇਵਏ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ( ਯ ੂਦੀ ੂੰਵਤ ਵਵਚ ਵਯਸਾਾਂ) ਜੀਬ ਨਾਰ 



ਫੇਅੂੰਤ ਰਬੂ ਦੇ  ਣ ਾ ਏੀਦੇ ਸਨ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏੀਦੀ ਸੈ। 19।  

ਸਲਕ ॥ ਲਦਰਸਟੰਤ ਕ ਸੁਨੀਅੰਤ ਕ ਵਰਤੰਤ ਕ ਨਰਹਰਹ ॥ ਨਾਭ ਦਾਨੁ ਜਾਚੰਲਤ ਨਾਨਕ 
ਦਇਆਲ ੁਰਖ ਲਿਾ ਕਰਹ  ॥੧॥ ਲਹਕੁ ਸਵੀ ਲਹਕੁ ਸੰਭਲਾ ਹਲਰ ਇਕਸੁ ਲਹ ਅਰਦਾਲਸ ॥ 
ਨਾਭ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਸੰਲਚਆ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰਾਲਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 710} 

ਦਅਯਥ:- ਏ—ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ। ਵਦਰਟੂੰਤ—ਵਦੁੱਦਾ ਸੈ। ਵਯਤੂੰਤ—ਭਜੂਦ ਸੈ। ਨਯਸਯਸ—ਨਯਾਾਂ ਦਾ ਾਈਂ, 

ਖ਼ਰਏਤ ਦਾ ਭਾਰਏ। ਜਾਚੂੰਵਤ—ਜ ਭੂੰਦ ੇਸਨ। ਦਾਨ —ਐੈਯ।1।  

ੇਵੀ—ਭੈਂ ਵਭਯਾਾਂ। ੂੰਭਰਾ—ਭੈਂ ਵਸਯਦ ੇ ਵਵਚ ੂੰਬਾਰ ਯੁੱਐਾਾਂ। ਵਐਯ —ਉਦਾ। ੂੰਵਚਆ—ਜਵੜਆ ਸੈ। 

ਯਾਵ—ੂੂੰਜੀ।2।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਏ! ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤੇ ਵਦਆਰ ਰਬੂ ਭੇਸਯ ਏਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਉ ਾੋਂ ਫੂੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ੈਯ ਭੂੰਦ ੇਸਨ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਉਸ ਖ਼ਰਏਵਤ ਦਾ ਾਈਂ ਸੀ ਵਦੁੱਦਾ ਸੈ,  ਣੀਦਾ ਸੈ, ਵਵਆਏ ਜਾਦਾ ਸੈ।1।  

ਭੇਯੀ ਇਏ ਰਬੂ ਦੇ ਾ ਸੀ ਅਯ ਈ ਸੈ ਵਏ ਭੈਂ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸੀ ਵਭਯਾਾਂ ਤੇ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸੀ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ੂੰਬਾਰ ਯੁੱਐਾਾਂ। ਸੇ 

ਨਾਨਏ! ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਫੂੰਵਦਆਾਂ ਨੇ ਨਾਭ-ਯੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਧਨ ਜਵੜਆ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਇਸ ੂੂੰਜੀ ਦਾ ਸੀ ਏਾਇਭ 

ਯਵਸੂੰਦੀ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਬ ਦਇਆਲ ਫਅੰਤ ੂਰਨ ਇਕੁ ਹੁ ॥ ਸਬੁ ਲਕਛੁ ਆ ਆਲ ਦੂਜਾ ਕਹਾ ਕਹੁ ॥ 
ਆਲ ਕਰਹੁ ਰਬ ਦਾਨੁ ਆ ਆਲ ਲਹੁ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਭੁ ਸਬੁ ਲਨਹਚਲੁ ਤੁਧੁ ਥਹੁ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਕਲਰ ਲਕਰਾ ਨਾਭੁ ਦਹੁ ॥੨੦॥੧॥ {ੰਨਾ 710} 

ਦਅਯਥ:- ੂਯਨ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਏ। ਇਏ  ਸ —ਵਯਫ਼ ਇਏ ਫੇਅੂੰਤ ਰਬੂ। ਏਸਾ ਏੇਸ —ਏੇਸੜਾ ਦੁੱਾਾਂ? 

(ਬਾਵ, ਏਈ ਸਯ ਦੁੱ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)। ਆ—ੇਆ ਸੀ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ—ਜੂੰਭਣਾ ਤੇ ਭਯਨਾ। ਵਨਸਚਰ —

ਅਟੁੱਰ। ਥੇਸ —ਵਟਏਾਣਾ। ਤ ਧ —ਤੇਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਯਫ਼ ਇਸ ਵਦਆਰ ਤੇ ਫੇਅੂੰਤ ਰਬੂ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਆ ਬ ਏ ਝ ਸੈ, ਸਯ ਦੂਜਾ 

ਏੇਸੜਾ ਦੁੱਾਾਂ (ਜੇ ਉ ਵਯਾ ਸਵੇ)? 

ਸੇ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ਆ ਸੀ ਦਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ ਤੇ ਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾਨ ਰੈਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। (ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਜੂੰਭਣਾ ਤੇ 

ਭਯਨਾ—ਇਸ ਤੇਯਾ ਸ ਏਭ ਸੈ (ਬਾਵ, ਤੇਯੀ ਐੇਡ ਸੈ), ਤੇਯਾ ਆਣਾ ਵਟਏਾਣਾ ਦਾ ਅਟੁੱਰ ਸੈ। ਨਾਨਏ (ਤੈਥੋਂ) 

ਖ਼ੈਯ ਭੂੰਦਾ ਸੈ, ਭੇਸਯ ਏਯ ਤੇ ਨਾਭ ਫਖ਼ਸ਼। 20।1।  

 


