ਬਫਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਭਹਲਾ ੪

{ੰਨਾ 849}

ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ
1. ਾਯਾ ਜਕਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆ ੈਦਾ ਓੀਤਾ ਸੈ, ਤੇ ਆ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈ। ਵਜਸੜਾ
ਭਨੁੱਔ ਯਫ-ਵਵਆਓ ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਓਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਉ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਰੀਨ ਯਵਸ ਓੇ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ
ਭਾਣਦਾ ਸੈ।
2. ਉਸ ਯਫ-ਵਵਆਓ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੇ ਬਕਤਾਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਓਯਦਾ ਸੈ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਯ ਵੇਰੇ ਬਕਤਾਾਂ ਦਾ
ਾਥੀ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਬਕਤ ਉ ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਵਾ ਓੇ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੇ ਸਨ।
3. ਯ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਭਯਨ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸੈ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਆਣਾ ਵਦਰ
ਕਯੂ ਅੁੱਕੇ ਔਸਰ ਓੇ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈ ਉਸ ਸਯ ਵਓਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰ ਨਾ
ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਚੰਕੇ ਬਾਕਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਰੁੱਬਦੀ ਸੈ।
4. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਾਣ ਦਾ ਕਣ ਕਯੂ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆ ਸੀ ਵਟਓਾ ਯੁੱਵਔਆ ਸੈ। ਕਯੂ ਦੀ ਬਾ
ਵਦਨ ਵਦਨ ਵਧਦੀ ਸੈ। ਵਨੰਦਓ ਕਯੂ ਦੀ ਬਾ ਵੇਔ ਓੇ ਜਯ ਨਸੀਂ ਓਦੇ। ਯ ਉਸ ਕਯੂ ਦਾ ਓਝ ਵਵਕਾੜ ਨਸੀਂ
ਓਦੇ।
5. ਇ ਰ ਓ ਵਵਚ ਯਰ ਓ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਭਜੂਦ ਸੈ। ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ ਉ
ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦੇ ਸਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰ ਓ ਯਰ ਓ ਵਵਚ ਆਦਯ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਔ ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ
ਵਵਚ ਪੇ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਪਟਓਾਯ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸੈ।
6. ਦਨੀਆ ਦੇ ਯਾਜੇ ਾਵਤਸ਼ਾਸ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ੈਦਾ ਓੀਤੇ ਸਏ ਸਨ, ਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਯ ਦੇ ਸੀ ਭੰਕਤੇ
ਸਨ। ਇਤਨੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਦਾ ਕਯੂ ਦਾ ੁੱਔ ਓਯਦਾ ਸੈ। ਵੁੱਡੇ ਵੁੱਡੇ ਯਾਜੇ ਭਸਾਯਾਜੇ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ
ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਦੇ ਕਰੇ ਫਣਾਏ ਸਏ ਸਨ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਓਯਦਾ ਸੈ ਉ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ
ਓਾਭਾਵਦਓ ਾਯੇ ਵੈਯੀ ਉਸ ਭਾਯ ਭਓਾਾਂਦਾ ਸੈ।
7. ਉਸੀ ਭਨੁੱਔ ਵੁੱਡਾ ਸ਼ਾਸੂਓਾਯ ਸੈ ਵਜ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਵਦੁੱਤਾ ਸੈ। ਾਯਾ ਜਕਤ ਉ
ਬਕਤ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ਭੰਕਤਾ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ੁੱਰੇ ਨਾਭ-ਧਨ ਸੈ ਉਸ ਵਓੇ ਦੇ ਭਥਾਜ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦੇ।
8. ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ ਕਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਇ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਾਯੇ ਸਏ
ਜਵਾਯੀਏ ਵਾਾਂਕ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਕਵਾ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।
9. ਇ ਨਾਭ-ਧਨ ਉਤੇ ਵਓੇ ਦਾ ਓਈ ਜੁੱਦੀ ਸੁੱਓ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ, ਵਓੇ ਬੀ ਾ ਇ ਦੀ ਭਰਓੀਅਤ ਦਾ ਟਾ
ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ। ਵਯ ਵਤਕਯੂ ਸੀ ਇਸ ਸਵਯ-ਧਨ ਯਭਾਤਭਾ ਾੋਂ ਵਦਵਾ ਓਦਾ ਸੈ।
10. ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਾਯੇ ੰਾਯ ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਸੈ। ਕਯੂ ਸੀ ਨਾਭ ਦੀ
ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਯੁੱਥ ਸੈ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਉਤੇ ਯਧਾ ਵਰਆਉਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਆਤਭਓ ਖ਼ਯਾਓ ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ।
11. ਕਯੂ ਨੇ ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚੋਂ ਬਟਓਣਾ ਦੂ ਯ ਓੀਤੀ, ਉ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ ਓਾਭਾਵਦਓ ਾਯੇ ਵੈਯੀ ਭੁੱਓ ਕਏ,
ਉ ਨੇ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਭਨ ਵਵਚ ਵਾ ਵਰਆ, ਤੇ, ਉ ਨੇ ਾਧ ੰਕਵਤ ਵਵਚ ਵਟਓ ਓੇ ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਾ ਓਯ
ਵਰਆ।

12. ਕਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਾਯੇ ਜਕਤ ਵਵਚ ਰਬਾਵ ਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਕਯੂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਫੇਅੰਤ ਕਣਾਾਂ ਦੀ ੂਝ
ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ, ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ—ਇਸ ਕਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦੇ ਸਨ।
13. ਕਯੂ ਫੜਾ ਸੀ ਉਦਾਯ-ਵਚੁੱਤ ਸੈ। ਯਨ-ਏ ਵਨੰਦਓ ਦੇ ਬੀ ਕਣ ਫਖ਼ਸ਼ ਓੇ ਉ ਨੂ ੰ ਾਧ ੰਕਵਤ ਵਵਚ ਜੜ
ਦੇਂਦਾ ਸੈ। , ਵਜਸੜਾ ਬੀ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਸਯ ਥਾਾਂ ਆਦਯ-ਭਾਣ ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਸੈ।
ਭੁੱਔ ਬਾਵ:- ਬ ਤਾਓਤਾਾਂ ਦੇ ਭਾਰਓ ਤੇ ਯਫ-ਵਵਆਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਵਭਰਦੀ
ਸੈ। ਵੁੱਡੇ ਵੁੱਡੇ ਦਨੀਆਦਾਯ ਬ ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਦੇ ਭੰਕਤੇ ਸਨ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ
ਨਾਭ-ਧਨ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ ਾਯੇ ਵਵਓਾਯ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਾਯੇ
ਜਕਤ ਵਵਚ ਉ ਨੂ ੰ ਆਦਯ-ਭਾਣ ਸਾਰ ਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਕੀ ਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
ਵਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ
ਇਸ ਵਾਯ ਕਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਸੈ, ਇ ਵਵਚ 13 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ ਤੇ 27 ਰ ਓ ਸਨ। ਸਯੇਓ
ਉੜੀ ਦੇ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰ ਓ ਸਨ, ਵਯ ਉੜੀ ਨੰ: 7 ਨਾਰ 3 ਰ ਓ ਸਨ। ਰ ਓਾਾਂ ਦਾ ਵੇਯਵਾ ਇਉਂ ਸੈ:ਕਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ — 1
ਕਯੂ ਨਾਨਓ ਾਵਸਫ — 2
ਕਯੂ ਅਭਯਦਾ ਜੀ — 24
ਵਜ ਵਤਕਯੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਇਸ ਵਾਯ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਰ ਓ ਵਯ ਇੁੱਓ ਸੀ ਸੈ, ਜ ਵਸਰੀ ਸੀ
ਉੜੀ ਨਾਰ ਦਯਜ ਸੈ, ਕਯੂ ਨਾਨਓ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਵੇਂ ਰ ਓ ਉੜੀ ਨੰ: 11 ਨਾਰ ਦਯਜ ਸਨ।
ਸਯੇਓ ਉੜੀ ਵਵਚ ੰਜ ੰਜ ਤਓਾਾਂ ਸਨ, ਵਯ ਉੜੀ ਨੰ: 10 ਵਵਚ 6 ਤਓਾਾਂ ਸਨ; ਯ ਤਓਾਾਂ ਦੀ ਰੰਫਾਈ ਇਓ
ਵਜਸੀ ਨਸੀਂ ਸੈ, ਓਈ ਉੜੀਆਾਂ ਵਵਚ ਓਈ ਤਓਾਾਂ ਫਸਤ ਸੀ ਰੰਭੀਆਾਂ ਸਨ; ਵੇਔ ਉੜੀ ਨੰ: 6, 9 ਤੇ 13।
ਰੀ ਕਯੂ ਕਰੰਥ ਾਵਸਫ ਦੇ ਅਖ਼ੀਯ ਵਵਚ ਜ ਰ ਓ ਦਯਜ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਯ-ਰੇ ਔ ਸੈ “ਰ ਓ ਵਾਯਾਾਂ ਤੇ
ਵਧੀਓ”। ਇਸ ‘ਵਯ-ਰੇ ਔ’ ਕਯੂ ਕਰੰਥ ਾਵਸਫ ਦੀ ਫੀੜ ਵਤਆਯ ਓਯਨ ਵੇਰੇ ਰੀ ਕਯੂ ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨੇ
ਵਰਔਾਇਆ; ਇ ਵਯ-ਰੇ ਔ ਤੋਂ ਇਸ ਾ ਜ਼ਾਸਯ ਸੈ ਵਓ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਦੇ ਨਾਰ ਜ ਰ ਓ ਦਯਜ ਸਨ, ਇਸ ਕਯੂ
ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨੇ ਦਯਜ ਓੀਤੇ।
, ਵਫਰਾਵਰ ਯਾਕ ਦੀ ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਬੀ ਕਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵਯ “ਉੜੀਆਾਂ” ਦੀ ਸ਼ਓਰ ਵਵਚ ਸੀ
ਉਚਾਯੀ ੀ, ਨਾਰ ਦੇ 27 ਰ ਓ ਫੀੜ ਵਤਆਯ ਓਯਨ ਵੇਰੇ ਕਯੂ ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨੇ ਦਯਜ ਓੀਤੇ।
ੴ ਸਬਿਗੁਰ ਰਸਾਬਿ ॥ ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਬਰ ਉਿਭੁ ਹਬਰ ਰਬੁ ਗਾਬਵਆ ਕਬਰ ਨਾਿੁ ਬਫਲਾਵਲੁ
ਰਾਗੁ ॥ ਉਿਸੁ ਗੁਰੂ ਸੁਬਿ ਭੰਬਨਆ ਧੁਬਰ ਭਸਿਬਕ ੂਰਾ ਬਾਗੁ ॥ ਸਬ ਬਿਨਸੁ ਰਬਿ ਗੁਿ ਉਚਰ
ਹਬਰ ਹਬਰ ਹਬਰ ਉਬਰ ਬਲਵ ਲਾਗੁ ॥ ਸਬੁ ਿਨੁ ਭਨੁ ਹਬਰਆ ਹਇਆ ਭਨੁ ਬਿਬਿਆ ਹਬਰਆ ਫਾਗੁ
॥ ਅਬਗਆਨੁ ਅੰਧਰਾ ਬਭਬਿ ਗਇਆ ਗੁਰ ਚਾਨਿੁ ਬਗਆਨੁ ਚਰਾਗੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵ ਿਬਿ
ਹਬਰ ਇਕ ਬਨਭਿ ਘਿੀ ਭੁਬਿ ਲਾਗੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 849}
ਦਅਯਥ:- ਨਾਦ—ਕਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ। ਨਾਦ ਵਫਰਾਵਰ ਯਾਕ—ਕਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ-ਯੂ ਵਫਰਾਵਰ ਯਾਕ। ਓਵਯ—
ਓਯ ਓੇ, ਉਚਾਯ ਓੇ। ਵਣ—ਣ ਓੇ। ਧਵਯ—ਧਯ ਤੋਂ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ਭਤਵਓ—ਭੁੱਥੇ ਉਤੇ।
ਯੈਵਣ—ਯਾਤ। ਉਵਯ—ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਦੇਵਔ—ਵੇਔ ਓੇ। ਵਨਭਔ—ਅੁੱਔ ਝਭਓਣ ਵਜਤਨਾ ਭਾ। ਭਵਔ ਰਾਕ—

ਭੂੰਸ ਰੁੱਕ,ੇ ਦਯਸ਼ਨ ਦੇਵੇ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! (ਵਛਰੇ ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨਾਯ) ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭੁੱਥੇ ਉਤੇ ਧਯ ਤੋਂ ਸੀ ੂਯਨ ਬਾਕ ਸੈ, (ਵਜ
ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ੂਯਨ ਬਰੇ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰੇ ਔ ਉੱਖੜਦਾ ਸੈ) ਉ ਨੇ ਕਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ-ਯੂ ਵਫਰਾਵਰ ਯਾਕ
ਉਚਾਯ ਓੇ ਬ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਟ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ ਕਾਏ ਸਨ, ਉ ਨੇ ਵਤਕਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਣ ਓੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ
ਵਾਇਆ ਸੈ।
ਉਸ ਭਨੁੱਔ ਾਯਾ ਵਦਨ ਤੇ ਾਯੀ ਯਾਤ (ਅੁੱਠੇ ਵਸਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ ਕਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਵਓਉਂਵਓ ਉ ਦੇ) ਵਸਯਦੇ
ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਦੀ ਰਕਨ ਰੁੱਕੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ। ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਤਨ ਾਯਾ ਭਨ ਸਯਾ-ਬਯਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ
(ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯ ਨਾਰ ਬਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ), ਉ ਦਾ ਭਨ (ਇਉਂ) ਵਔੜ ੈਂਦਾ ਸੈ (ਵਜਵੇਂ) ਸਯਾ ਸਇਆ
ਸਇਆ ਫਾਗ਼ ਸੈ।
ਕਯੂ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਸਈ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ (ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ, ਭਾਨ ) ਦੀਵਾ ਯਸ਼ਨੀ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ (ਵਜ ਦੀ
ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਉ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ ਫੇ-ਭਝੀ (ਦਾ) ਸਨੇ ਯਾ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਸਯੀ! (ਤੇਯਾ)
ਦਾ ਨਾਨਓ (ਅਜੇਸੇ ਕਯਭਵਔ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ) ਵੇਔ ਓੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਓਯਦਾ ਸੈ (ਤੇ, ਚਾਸੰਦਾ ਸੈ ਵਓ) ਬਾਵੇਂ
ਇਓ ਰ-ਬਯ ਸੀ ਉ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸਵੇ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਫਲਾਵਲੁ ਿਫ ਹੀ ਕੀਜੀਐ ਜਫ ਭੁਬਿ ਹਵ ਨਾਭੁ ॥ ਰਾਗ ਨਾਿ ਸਫਬਿ ਸਹਿ ਜਾ ਲਾਗ
ਸਹਬਜ ਬਧਆਨੁ ॥ ਰਾਗ ਨਾਿ ਛਬਿ ਹਬਰ ਸਵੀਐ ਿਾ ਿਰਗਹ ਾਈਐ ਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਬਿ
ਫਰਹਭੁ ਫੀਚਾਰੀਐ ਚੂਕ ਭਬਨ ਅਬਬਭਾਨੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 849}
ਦਅਯਥ:- ਵਫਰਾਵਰ—ੂਯਨ ਵਔੜਾਉ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ। ਓੀਜੀਐ—ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸੈ, ਭਾਵਣਆ ਜਾ
ਓਦਾ ਸੈ। ਭਵਔ—ਭੂੰਸ ਵਵਚ। ਫਵਦ—ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਸਵਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ
ਵਵਚ। ਵਧਆਨ—ਯਵਤ। ੇਵੀਐ—ਵਭਯਨ ਓਯੀਏ। ਾਈਐ—ਾਈਦਾ ਸੈ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ (ਵਟਵਓਆ
ਸਇਆ)। ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਸ ਓੇ। ਫੀਚਾਯੀਐ—ਭਨ ਵਵਚ ਵਟਓਾਈਏ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ੂਯਨ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤਦੋਂ ਸੀ ਭਾਵਣਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਨੁੱਔ
ਦੇ) ਭੂੰਸ ਵਵਚ ਵਟਓਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਯਾਕ ਤੇ ਨਾਦ (ਬੀ) ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸਣੇ ਰੁੱਕਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ (ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਭਨੁੱਔ ਦੀ) ਯਵਤ ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ ਵਟਓੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ!
(ੰਾਯਓ) ਯਾਕ ਯੰਕ (ਦਾ ਯ) ਛੁੱਡ ਓੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਕਤੀ ਓਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਆਦਯ ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—) ਜੇ ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਸ ਓੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਭਨ
ਵਵਚ ਵਟਓਾਈਏ, ਤਾਾਂ ਭਨ ਵਵਚ (ਵਟਵਓਆ ਸਇਆ) ਅਸੰਓਾਯ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਿੂ ਹਬਰ ਰਬੁ ਆਬ ਅਗੰਭੁ ਹ ਸਬਬ ਿੁਧੁ ਉਾਇਆ ॥ ਿੂ ਆ ਆਬ ਵਰਿਿਾ ਸਬੁ
ਜਗਿੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ਿੁਧੁ ਆ ਿਾਿੀ ਲਾਈਐ ਆ ਗੁਿ ਗਾਇਆ ॥ ਹਬਰ ਬਧਆਵਹੁ ਬਗਿਹੁ
ਬਿਨਸੁ ਰਾਬਿ ਅੰਬਿ ਲਏ ਛਿਾਇਆ ॥ ਬਜਬਨ ਸਬਵਆ ਬਿਬਨ ਸੁਿੁ ਾਇਆ ਹਬਰ ਨਾਬਭ
ਸਭਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 849}
ਦਅਯਥ:- ਸਵਯ—ਸੇ ਸਯੀ! ਰਬ—(ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਰਓ। ਅਕੰਭ—ਅਸੰਚ, ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਸੰਚ ਤੋਂ ਯੇ।
ਵਬ—ਾਯੇ (ਜੀਵ)। ਤਧ—ਤੂ ੰ ਸੀ। ਵਯਤਦਾ—ਭਜੂਦ ਸੈਂ। ਬ—ਾਯਾ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਤਾੜੀ—
ਭਾਧੀ। ਬਕਤਸ—ਸੇ ੰਤ ਜਨ ! ਅੰਵਤ—ਅਖ਼ੀਯ ਤੇ। ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਭਨੁੱਔ) ਨੇ । ੇਵਵਆ—ਵਭਵਯਆ।

ਵਤਵਨ—ਉ (ਭਨੁੱਔ) ਨੇ । ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਸਯੀ! ਤੂ ੰ ਆ ਸੀ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਰਓ ਸੈਂ, ਾਯੇ ਜੀਵ ਤੂ ੰ ਸੀ ੈਦਾ ਓੀਤੇ ਸਏ ਸਨ, ਯ ਤੂ ੰ ਜੀਵਾਾਂ
ਦੀ ਸੰਚ ਤੋਂ ਯੇ ਸੈਂ। (ਇਸ ਜ) ਾਯਾ ਜਕਤ (ਵਦੁੱ ਵਯਸਾ) ਸੈ (ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ) ਤੂ ੰ ਆ ਸੀ ਆ
ਵਵਆਓ ਸੈਂ! (ਾਯੇ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਵਵਆਓ ਸ ਓੇ) ਭਾਧੀ ਬੀ ਤੂ ੰ ਆ ਸੀ ਰਾ ਵਯਸਾ ਸੈਂ, ਤੇ (ਆਣੇ ) ਕਣ ਬੀ
ਤੂ ੰ ਆ ਸੀ ਕਾ ਵਯਸਾ ਸੈਂ।
ਸੇ ੰਤ ਜਨ ! ਵਦਨ ਯਾਤ (ਸਯ ਵੇਰੇ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਧਆਨ ਧਵਯਆ ਓਯ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਅੰਤ ਵਵਚ
ਫਚਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਵਜ (ਬੀ) ਭਨੁੱਔ ਨੇ ਉ ਦੀ ੇਵਾ-ਬਕਤੀ ਓੀਤੀ, ਉ ਨੇ (ਸੀ) ਔ ਰਾਤ ਓੀਤਾ, (ਵਓਉਂਵਓ ਉਸ
ਦਾ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਰੀਨ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।1।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਿੂਜ ਬਾਇ ਬਫਲਾਵਲੁ ਨ ਹਵਈ ਭਨਭੁਬਿ ਥਾਇ ਨ ਾਇ ॥ ਾਿੰਬਿ ਬਗਬਿ ਨ
ਹਵਈ ਾਰਫਰਹਭੁ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਭਨਹਬਿ ਕਰਭ ਕਭਾਵਿ ਥਾਇ ਨ ਕਈ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ
ਗੁਰਭੁਬਿ ਆੁ ਫੀਚਾਰੀਐ ਬਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇ ॥ ਆ ਆਬ ਾਰਫਰਹਭੁ ਹ ਾਰਫਰਹਭੁ
ਵਬਸਆ ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਜੰਭਿੁ ਭਰਿਾ ਕਬਿਆ ਜਿੀ ਜਬਿ ਬਭਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 849}
ਦਅਯਥ:- ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਬਾਇ—ਵਆਯ ਵਵਚ। ਦੂ ਜੈ ਬਾਇ—(ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਬਰਾ ਓੇ) ਵਓੇ ਸਯ ਦੇ
ਵਆਯ ਵਵਚ, ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ (ਵਟਓੇ ਵਯਸਾਾਂ)। ਵਫਰਾਵਰ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ। ਭਨਭਵਔ—ਆਣੇ ਭਨ
ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ। ਥਾਇ ਨ ਾਇ—ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ। ਾਔੰਵਡ—ਔੰਡ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਨ
ਸਵਠ—ਭਨ ਦੇ ਸਠ ਨਾਰ। ਓਈ—ਓਈ ਭਨੁੱਔ। ਆ—ਆਣੇ ਆ ਨੂ ,ੰ ਆਣੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ।
ਫੀਚਾਯੀਐ—ੜਤਾਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਆ—ਆਾ-ਬਾਵ। ਕਵਾਇ—ਦੂ ਯ ਓਯ ਓੇ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ।
ਵਭਰਾਇ—ਜੜ ਓੇ। ਜਤੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਵਤ ਵਵਚ। ਜਵਤ—ਯਵਤ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ (ਵਟਓੇ ਵਯਸਾਾਂ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦਾ, ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ
ਤਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਾਂ ਵਨਕਾਸਾਾਂ ਵਵਚ) ਓਫੂਰ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ (ਵਓਉਂਵਓ) ਅੰਦਯੋਂ ਸਯ ਤੇ ਫਾਸਯੋਂ
ਸਯ ਵਯਸਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਕਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਵਭਰ ਓਦਾ। (ਅੰਦਯ ਰਬੂ
ਨਾਰ ਵਆਯ ਨਾਸ ਸਵੇ ਤਾਾਂ ਵਨਯੇ) ਭਨ ਦੇ ਸਠ ਨਾਰ ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਓਈ ਭਨੁੱਔ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ) ਯਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਯ ਓਯ ਓੇ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ ਆਣਾ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ
ੜਤਾਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਸ) ਯਭਾਤਭਾ (ਜ ਸਯ ਥਾਾਂ) ਆ ਸੀ ਆ ਸੈ ਭਨ ਵਵਚ ਆ ਵੁੱਦਾ
ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਵਤ ਵਵਚ (ਆਣੀ) ਯਵਤ ਜਵੜਆਾਂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਕੇੜ ਭੁੱਓ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਫਲਾਵਲੁ ਕਬਰਹੁ ਿੁਭਹ ਬਆਬਰਹ ਏਕਸੁ ਬਸਉ ਬਲਵ ਲਾਇ ॥ ਜਨਭ ਭਰਿ ਿੁਿੁ ਕਿੀਐ
ਸਚ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥ ਸਿਾ ਬਫਲਾਵਲੁ ਅਨੰਿੁ ਹ ਜ ਚਲਬਹ ਸਬਿਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਸਿਸੰਗਿੀ ਫਬਹ ਬਾਉ
ਕਬਰ ਸਿਾ ਹਬਰ ਕ ਗੁਿ ਗਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਜਨ ਸਹਿ ਬਜ ਗੁਰਭੁਬਿ ਭਬਲ ਬਭਲਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ
849}
ਦਅਯਥ:- ਏਓ ਵਉ—ਇੁੱਓ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨਾਰ। ਵਰਵ ਰਾਇ—(ਰੇਭ ਦੀ) ਰਕਨ ਰਾ ਓੇ। ਓਟੀਐ—
ਓੁੱਵਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਚੇ—ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਵਚ। ਯਸੈ ਭਾਇ—ਰੀਨ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਜਨਭ ਭਯਣ ਦਔ—ਾਯੀ
ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਔ। ਚਰਵਸ—ਤਯਦੇ ਸਨ, ਤਯਦੇ ਯਵਸਣ। ਵਤਕਯ ਬਾਇ—ਕਯੂ ਦੇ ਅਨਾਯ, ਕਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ

ਵਵਚ। ਤੰਕਤੀ ਫਵਸ—ਤੰਕਵਤ ਵਵਚ ਫੈਠ ਓੇ। ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਵਜ—ਵਜਸੜੇ {ਰਜ਼ ‘ਜੇ’ ਅਤੇ ‘ਵਜ’
ਦਾ ਯਓ ਵੇਔ}। ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਸ ਓੇ! ਭੇਵਰ—ਵਭਰਾ ਵਵਚ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਵਆਯੇ ੁੱਜਣ ! ਇੁੱਓ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨਾਰ ਯਵਤ ਜੜ ਓੇ ਤੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੇ ਯਸ।
(ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਵਵਚ ਯਵਤ ਜੜਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ) ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਔ ਓੁੱਵਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ,
(ਵਓਉਂਵਓ) ਉਸ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਵਵਚ (ਦਾ) ਰੀਨ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।
ਜੇ (ਭਨੁੱਔ) ਤੰਕਵਤ ਵਵਚ ਫੈਠ ਓੇ ਵਆਯ ਨਾਰ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਓਯ ਓੇ ਕਯੂ ਦੇ
ਸਓਭ ਅਨਾਯ ਜੀਵਨ ਵਫਤੀਤ ਓਯਦੇ ਯਵਸਣ (ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ) ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਵਣਆ
ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸ ਓੇ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਵਟਓੇ
ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਣੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਫਣ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।
ਉਿੀ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਬਵਬਚ ਹਬਰ ਆਬ ਸ ਬਗਿਾ ਕਾ ਬਭਿੁ ਹਬਰ ॥ ਸਬੁ ਕਈ ਹਬਰ ਕ ਵਬਸ
ਬਗਿਾ ਕ ਅਨੰਿੁ ਘਬਰ ॥ ਹਬਰ ਬਗਿਾ ਕਾ ਭਲੀ ਸਰਫਿ ਸਉ ਬਨਸੁਲ ਜਨ ਿੰਗ ਧਬਰ ॥ ਹਬਰ
ਸਬਨਾ ਕਾ ਹ ਿਸਭੁ ਸ ਬਗਿ ਜਨ ਬਚਬਿ ਕਬਰ ॥ ਿੁਧੁ ਅਬਿ ਕਇ ਨ ਸਕ ਸਬ ਝਬਿ ਝਬਿ ਵ
ਝਬਿ ॥੨॥ {ੰਨਾ 849}
ਦਅਯਥ:-  ਸਵਯ—ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ। ਬ ਓਈ—ਸਯੇਓ ਜੀਵ। ਓੈ ਵਵ—ਦੇ ਵੁੱ ਵਵਚ ਸੈ। ਖਵਯ—
ਵਸਯਦੇ-ਖਯ ਵਵਚ। ਯਫ—{svL>} ਸਯ ਥਾਾਂ। ਭੇਰੀ—ਾਥੀ। ਉ—ੌਂ, (ਬਾਵ) ੌਂਦੇ ਸਨ। ਵਨਰ—ਟੰਕ
ਾਯ ਓੇ, ਫੇ-ਵਓਯ ਸ ਓੇ। ਟੰਕ ਧਵਯ—ਰੁੱਤ ਉਤੇ ਰੁੱਤ ਧਯ ਓੇ, ਫੇ-ਯਵਾਸ ਸ ਓੇ। ਵਚਵਤ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ। ਵਚਵਤ
ਓਵਯ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ ਓਯਦੇ, ਵਭਯਦੇ ਸਨ। ਬ—ਾਯੀ ਰਓਾਈ। ਝਵਔ ਝਵਝ—ਔ ਔ ਓੇ। ਵੈ ਝਵੜ—ਥੁੱਓ
ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈ ਉਸ ਸੀ ਬਕਤਾਾਂ ਦਾ ਵਭੁੱਤਯ ਸੈ। ਬਕਤਾਾਂ
ਦੇ ਵਸਯਦੇ-ਖਯ ਵਵਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ (ਵਓਉਂਵਓ ਉਸ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵਓ) ਸਯੇਓ ਜੀਵ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਵੁੱ ਵਵਚ ਸੈ (ਤੇ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਭੁੱਤਯ ਸੈ)। ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਾਂ ਆਣੇ ਬਕਤਾਾਂ
ਦਾ ਾਥੀ-ਭਦਦਕਾਯ ਸੈ (ਇ ਵਾਤੇ ਉ ਦੇ) ਬਕਤ ਰੁੱਤ ਉਤੇ ਰੁੱਤ ਯਔ ਓੇ ਫੇ-ਵਓਯ ਸ ਓੇ ੌਂਦੇ ਸਨ
(ਵਨਵਚੰਤ ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਵਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਔਭ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ ਬਕਤ ਜਨ (ਦਾ
ਆਣੇ ) ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ।
ਸੇ ਰਬੂ! ਾਯੀ ਰਓਾਈ ਔ ਔ ਓੇ ਥੁੱਓ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਓਈ ਤੇਯੇ ਕਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ।2।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਰਹਭੁ ਬਫੰਿਬਹ ਿ ਫਰਾਹਭਿਾ ਜ ਚਲਬਹ ਸਬਿਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਬਜਨ ਕ ਬਹਰਿ ਹਬਰ
ਵਸ ਹਉਭ ਰਗੁ ਗਵਾਇ ॥ ਗੁਿ ਰਵਬਹ ਗੁਿ ਸੰਗਰਹਬਹ ਜਿੀ ਜਬਿ ਬਭਲਾਇ ॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਭਬਹ
ਬਵਰਲ ਫਰਾਹਭਿ ਫਰਹਭੁ ਬਫੰਿਬਹ ਬਚਿੁ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਜਨਹ ਕਉ ਨਿਬਰ ਕਰ ਹਬਰ ਸਚਾ ਸ ਨਾਬਭ
ਰਹ ਬਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ਵਫੰਦਵਸ—ਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਡੂ ੰਖੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਰਸਭ—ਯਭਾਤਭਾ। ਬਾਇ—ਵਆਯ ਵਵਚ।
ਚਰਵਸ—(ਜੀਵਨ-ਯ ਵਵਚ) ਤਯਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਓੈ ਵਸਯਦੈ—ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ।
ਕਵਾਇ—ਦੂ ਯ ਓਯ ਓੇ। ਯਵਵਸ—ਚੇਤੇ ਓਯਦੇ ਸਨ। ੰਕਰਸਵਸ—ਇਓੁੱਠੇ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਜਤੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਜਵਤ ਵਵਚ। ਜਵਤ ਵਭਰਾਇ—(ਆਣੀ) ਯਵਤ ਜੜ ਓੇ। ਜਕ ਭਵਸ—ਭਨੁੱਔਾ ਜੀਵਨ ਵਵਚ। ਰਾਇ—ਰਾ ਓੇ।

ਨਦਵਯ—ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਕਾਸ। ਚਾ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਵਰਵ—ਯਵਤ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂ ੰਖੀ ਾਾਂਝ ਾਈ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ, ਵਤਕਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ
ਜੀਵਨ ਫਤੀਤ ਓਯਦੇ ਸਨ (ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭੈ (ਦਾ) ਯਕ ਦੂ ਯ ਓਯ ਓੇ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਦਾ
ਯਭਾਤਭਾ ਵੁੱਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨੁੱਔ ਸਨ (ਅਰ) ਫਰਾਸਭਣ। (ਉਸ ਫਰਾਸਭਣ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਵਤ ਵਵਚ
(ਆਣੀ) ਯਵਤ-ਜੜ ਓੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ ਮਾਦ ਓਯਦੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ (ਆਣੇ
ਅੰਦਯੋਂ) ਇਓੁੱਠੇ ਓਯਦੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ। ਯ ਸੇ ਬਾਈ! ਇ ਭਨੁੱਔਾ ਜੀਵਨ ਵਵਚ (ਇਸ ਵਜਸੇ) ਫਰਾਸਭਣ ਵਵਯਰੇ ਸੀ
ਸੰਦੇ ਸਨ ਜ ਭਨ ਰਾ ਓੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂ ੰਖੀ ਾਾਂਝ ਾਈ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ (ਇਸ ਵਜਸੇ ਫਰਾਸਭਣਾਾਂ) ਉਤੇ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਵਭਸਯ ਦੀ
ਵਨਕਾਸ ਓਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਯਵਤ ਜੜੀ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਸਬਿਗੁਰ ਕੀ ਸਵ ਨ ਕੀਿੀਆ ਸਫਬਿ ਨ ਲਗ ਬਾਉ ॥ ਹਉਭ ਰਗੁ ਕਭਾਵਿਾ ਅਬਿ
ਿੀਰਘੁ ਫਹੁ ਸੁਆਉ ॥ ਭਨਹਬਿ ਕਰਭ ਕਭਾਵਿ ਬਪਬਰ ਬਪਬਰ ਜਨੀ ਾਇ ॥

ਗੁਰਭੁਬਿ ਜਨਭੁ

ਸਪਲੁ ਹ ਬਜਸ ਨ ਆ ਲਏ ਬਭਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਬਰ ਕਰ ਿਾ ਨਾਭ ਧਨੁ ਲ ਾਇ
॥੨॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ੇਵ—ੇਵਾ, ਓਾਯ। ਫਵਦ—ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ। ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਦੀਯਖ—ਰੰਭਾ। ਫਸ
ਆਉ—ਫਸਤੇ ਆਦਾਾਂ ਵਰ ਰੇਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਵਠ—ਸਠ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਾਇ—ੈਂਦਾ ਸੈ। ਪਰ—ਓਾਭਮਾਫ।
ਆੇ—(ਰਬੂ) ਆ ਸੀ। ਨਦਯੀ—ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਕਾਸ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ। ਰੈ ਾਇ—ਸਾਰ ਓਯ ਰੈਂ ਦਾ
ਸੈ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਨੇ ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ੇਵਾ-ਓਭਾਈ ਨਾਸ ਓੀਤੀ, ਵਜ ਦਾ ਵਆਯ (ਕਯੂ ਦੇ) ਸ਼ਫਦ
ਵਵਚ ਨਾਸ ਫਵਣਆ (ਆਣੇ ਸੀ ਭਨ ਦਾ ਭਯੀਦ ਯਵਸ ਓੇ ਉ ਨੇ ) ਅਨੇ ਓਾਾਂ ਚਵਓਆਾਂ ਵਰ ਰੇਯਨ ਵਾਰਾ ਫਸਤ
ਰੰਭਾ ਸਉਭੈ ਦਾ ਯਕ ਸੀ ਔੁੱਵਟਆ; ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਸਠ ਦੇ ਆਯੇ (ਸਯ ਸਯ) ਓਯਭ ਓਯਦੇ ਯਵਸਣ ਓਯਓੇ ਉਸ
ਭਨੁੱਔ ਭੜ ਭੜ ਜੂਨਾਾਂ (ਦੇ ਕੇੜ) ਵਵਚ ੈਂਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਦਾ ਜੀਵਨ ਓਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਯ ਉਸੀ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੀ
ਯਨ ੈਂਦਾ ਸੈ) ਵਜ ਨੂ ੰ (ਯਭਾਤਭਾ) ਆ ਸੀ (ਕਯੂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਜੜਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! ਜਦੋਂ ਵਭਸਯ ਦੀ
ਵਨਕਾਸ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਰਬੂ (ਵਓੇ ਭਨੁੱਔ ਉਤੇ ਵਭਸਯ ਦੀ) ਵਨਕਾਸ ਓਯਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭਧਨ ਰਾਤ ਓਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਸਬ ਵਬਿਆਈਆ ਹਬਰ ਨਾਭ ਬਵਬਚ ਹਬਰ ਗੁਰਭੁਬਿ ਬਧਆਈਐ ॥ ਬਜ ਵਸਿੁ ਭੰਗੀਐ
ਸਾਈ ਾਈਐ ਜ ਨਾਬਭ ਬਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥ ਗੁਹਜ ਗਲ ਜੀਅ ਕੀ ਕੀਚ ਸਬਿਗੁਰੂ ਾਬਸ ਿਾ ਸਰਫ
ਸੁਿੁ ਾਈਐ ॥ ਗੁਰੁ ੂਰਾ ਹਬਰ ਉਿਸੁ ਿਇ ਸਬ ਬੁਿ ਲਬਹ ਜਾਈਐ ॥ ਬਜਸੁ ੂਰਬਫ ਹਵ
ਬਲਬਿਆ ਸ ਹਬਰ ਗੁਿ ਗਾਈਐ ॥੩॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ਬ ਵਵਡਆਈਆ—ਾਯੇ ਕਣ। ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ, ਕਯੂ ਦੇ ਦੁੱੇ ਯਾਸ ਉਤੇ ਤਯ
ਓੇ। ਵਧਆਈਐ—ਵਭਵਯਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸੈ। ਵਜ ਵਤ—ਵਜਸੜੀ ਚੀਜ਼। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਕਸਜ ਕਰ—
ਰਓਵੀਂ ਕੁੱਰ, ਅੰਦਯਰੀ ਕੁੱਰ, ਵਦਰ ਦੀ ਖੰਡੀ। ਜੀਅ ਓੀ—ਵਦਰ ਦੀ। ਓੀਚੈ—ਓੀਤੀ ਜਾਏ। ਯਫ ਔ—
ਸਯੇਓ ਵਓਭ ਦਾ ਔ। ਦੇਇ—ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਬਔ—ਵਤਰ ਸ਼ਨਾ। ੂਯਵਫ—ਵਸਰਾਾਂ ਤੋਂ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ, ਧਯ ਤੋਂ। ਵਰਵਔਆ—

(ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਵਰਵਔਆ ਸਇਆ ਰੇ ਔ।3।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਵਚ ਾਯੇ ਕਣ ਸਨ (ਜੇ ਭਨੁੱਔ ਨਾਭ ਵਭਯੇ ਤਾਾਂ ਉ ਦੇ
ਅੰਦਯ ਾਯੇ ਆਤਭਓ ਕਣ ੈਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਯ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ ਸੀ
ਵਭਵਯਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਜੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਵਚੁੱਤ ਜੜੀ ਯੁੱਔੀਏ ਤਾਾਂ (ਉ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ)
ਵਜਸੜੀ ਬੀ ਚੀਜ਼ ਭੰਕੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਉਸੀ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਵਦਰ ਦੀ ਖੰਡੀ ਵਤਕਯੂ ਦੇ ਅੁੱਕੇ ਔਸਰੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਤਦੋਂ ਸਯੇਓ ਵਓਭ ਦਾ ਔ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ੂਯਾ ਵਤਕਯੂ ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ ਵਭਯਨ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਦੇਂਦਾ ਸੈ (ਅਤੇ ਵਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ) ਾਯੀ ਵਤਰ ਸ਼ਨਾ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
ਯ ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਅੰਦਯ ਭੁੱਢ ਤੋਂ {ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ} ਰੇ ਔ ਵਰਵਔਆ ਸੰਦਾ ਸੈ ਉਸ
ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ ਕਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਫਾਓੀ ਾਯੀ ਰਓਾਈ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਢਸੇ ਚੜ੍ ੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ)।3।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਬਿਗੁਰ ਿ ਿਾਲੀ ਕ ਨਹੀ ਭਰ ਰਬਬ ਭਬਲ ਬਭਲਾਏ ॥ ਸਬਿਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ
ਸਪਲੁ ਹ ਜਹਾ ਕ ਇਛ ਿਹਾ ਪਲੁ ਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਿੁ ਅੰਬਭਰਿੁ ਹ ਸਬ ਬਿਰਸਨਾ ਬੁਿ ਗਵਾਏ ॥
ਹਬਰ ਰਸੁ ੀ ਸੰਿਿੁ ਹਆ ਸਚੁ ਵਬਸਆ ਭਬਨ ਆਏ ॥ ਸਚੁ ਬਧਆਇ ਅਭਰਾ ਿੁ ਾਇਆ
ਅਨਹਿ ਸਫਿ ਵਜਾਏ ॥ ਸਚ ਿਹ ਬਿਬਸ ਸਬਰਆ ਗੁਰ ਕ ਸਹਬਜ ਸੁਬਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਬਜਨ
ਅੰਿਬਰ ਸਚੁ ਹ ਸ ਜਨ ਛਬਹ ਨ ਬਕਸ ਿ ਛਾਏ ॥੧॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ਭੇਯੈ ਰਵਬ—ਵਆਯੇ ਰਬੂ ਵਵਚ। ਭੇਵਰ ਵਭਰਾਏ—ਭੇਰ ਓੇ ਵਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ੂਯਨ ਤਯ ਤੇ ਵਭਰਾ
ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਪਰ—ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਰਾ, -ਪਰ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਜਰ। ਵਤਰ ਨਾ—ਤਰ ੇਸ,
ਰਾਰਚ। ੀ—ੀ ਓੇ। ਚ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਅਭਯਾਦ—ਉਸ
ਦਯਜਾ ਜ ਓਦੇ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ।
ਅਨਸਦ—ਇਓ-ਯ, ਰਕਾਤਾਯ। ਅਨਸਦ ਫਦ—ਇਓ-ਯ ਵਾਜੇ। ਦਸਵਦਵ—ਦੀਂ ਾੀਂ। ਕਯ ਓੈ—
ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਵਭਰੀ ਸਈ)। ਸਵਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ। ਬਾਇ—ਵਆਯ ਵਵਚ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ (ਓਦੇ) ਓਈ ਖ਼ਾਰੀ (ਵਨਯਾ) ਨਸੀਂ ਵਕਆ, (ਦਯ ਤੇ ਆਏ ਾਵਯਆਾਂ ਨੂ ੰ)
ਵਆਯੇ ਰਬੂ ਵਵਚ ੂਯਨ ਤਯ ਤੇ ਵਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਕਯੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਬੀ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਵਜਸ ਵਜਸੀ ਵਓੇ
ਦੀ ਬਾਵਨਾ ਸੰਦੀ ਸੈ ਉਸ ਵਜਸਾ ਉ ਨੂ ੰ ਪਰ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਵਾਰਾ (ਭਾਨ ) ਜਰ ਸੈ (ਵਜਵੇਂ ਜਰ ੀ ਓੇ ਤਰ ੇਸ ਵਭਟਾ ਰਈਦੀ ਸੈ, ਵਤਵੇਂ ਸ਼ਫਦ-ਜਰ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਭਨੁੱਔ ਦੇ
ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਰ ੇਸ ਬੁੱਔ ਾਯੀ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। (ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯ ੀ
ਓੇ (ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਅੰਦਯ) ੰਤਔ ੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੈ, ਅਤੇ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਉ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਆ
ਵੁੱਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਵਵਚ ਵਆਯ-ਅਵਥਾ ਵਵਚ ਅੁੱੜਦਾ ਸੈ
ਉ ਨੂ ੰ ਦੀਂ ਸੀ ਾੀਂ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਵਵਆਓ ਵਦੁੱਦਾ ਸੈ। ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ
ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਵਭਯ ਓੇ ਉ ਨੂ ੰ ਐਾ ਆਤਭਓ ਦਯਜਾ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਜ ਓਦੇ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ, ਉਸ (ਆਣੇ
ਅੰਦਯ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ) ਇਓ-ਯ ਵਾਜੇ ਵਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ
ਦਾ ਰਫਰ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ)।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਟਵਓਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨੁੱਔ ਵਓੇ ਦੇ ਰਓਾਏ ਨਸੀਂ
ਰਓਦੇ (ਓਈ ਭਨੁੱਔ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾ ਨੂ ੰ ਵਭਟਾ ਨਸੀਂ ਓਦਾ)।1।

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸਵਾ ਿ ਹਬਰ ਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਿਬਰ ਕਰਇ

॥ ਭਾਨਸ ਿ ਿਵਿ ਬਏ ਸਚੀ

ਬਗਬਿ ਬਜਸੁ ਿਇ ॥ ਹਉਭ ਭਾਬਰ ਬਭਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕ ਸਫਬਿ ਸੁਚਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਬਭਬਲ
ਰਹ ਨਾਭੁ ਵਬਿਆਈ ਿਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ਕਯ ੇਵਾ ਤੇ—ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਓਾਯ ਓੀਵਤਆਾਂ। ਜਾ ਓਉ—ਵਜ ਉਤੇ। ਤੇ—ਤੋਂ। ਚੀ ਬਕਵਤ—
ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਬਕਤੀ। ਦੇਇ—ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਭਾਵਯ—ਭਾਯ ਓੇ। ਵਭਰਾਇਅਨ—ਵਭਰਾ ਰਏ ਸਨ ਉ
(ਰਬੂ) ਨੇ । ਓੈ ਫਵਦ—ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਚੇਇ—ਵਵੁੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ । ਸਜੇ—ਵਸਜ, ਆਤਭਓ
ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ (ਵਟਓ ਓੇ)। ਵਵਡਆਈ—ਕਣ।3।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਓਾਯ ਓੀਵਤਆਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ (ਯ ਵਭਰਦਾ ਉ ਨੂ ੰ ਸੈ) ਵਜ ਉਤੇ
(ਯਭਾਤਭਾ) ਵਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸੈ। (ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਓਾਯ ਓੀਵਤਆਾਂ) ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਫਣ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਯ ਉਸ
ਭਨੁੱਔ ਦੇਵਤਾ ਫਣਦਾ ਸੈ) ਵਜ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਬਕਤੀ (ਦੀ ਦਾਵਤ) ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਕਯੂ ਦੇ
ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਵਵੁੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਫਣ ਕਏ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭੈ
ਭਓਾ ਓੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਨਾਰ) ਵਭਰਾ ਵਰਆ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ)
ਨਾਭ (ਜਣ ਦਾ) ਕਣ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈ (ਉਸ ਭਨੁੱਔ) ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ ਵਟਓ ਓੇ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ)
ਜਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਗੁਰ ਸਬਿਗੁਰ ਬਵਬਚ ਨਾਵ ਕੀ ਵਿੀ ਵਬਿਆਈ ਹਬਰ ਕਰਿ ਆਬ ਵਧਾਈ ॥ ਸਵਕ
ਬਸਿ ਸਬਬ ਵਬਿ ਵਬਿ ਜੀਵਬਨਹ ਨਹਾ ਅੰਿਬਰ ਬਹਰਿ ਬਾਈ ॥ ਬਨੰਿਕ ਿੁਸਿ ਵਬਿਆਈ ਵਬਿ ਨ
ਸਕਬਨ ਨਹਾ ਰਾਇਆ ਬਲਾ ਨ ਸੁਿਾਈ ॥ ਬਕਆ ਹਵ ਬਕਸ ਹੀ ਕੀ ਝਿ ਭਾਰੀ ਜਾ ਸਚ ਬਸਉ
ਫਬਿ ਆਈ ॥ ਬਜ ਗਲ ਕਰਿ ਬਾਵ ਸਾ ਬਨਿ ਬਨਿ ਚਿ ਸਵਾਈ ਸਬ ਝਬਿ ਝਬਿ ਭਰ ਲਕਾਈ
॥੪॥ {ੰਨਾ 850}
ਦਅਯਥ:- ਨਾਵੈ ਓੀ ਵਵਡਆਈ—ਨਾਭ (ਜਣ ਜਾਣ) ਦਾ ਕਣ। ਓਯਤੈ—ਓਯਤਾਯ ਨੇ । ਵਬ—ਾਯੇ।
ਜੀਵਵਨ੍੍ —ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਬਾਈ—ਚੰਕੀ ਰੁੱਕਦੀ ਸੈ। ਵੇਵਔ ਨ ਓਵਨ—ਵੇਔ ਓੇ ਜਯ
ਨਸੀਂ ਓਦੇ। ਨ ਔਾਈ—ਚੰਕਾ ਨਸੀਂ ਰੁੱਕਦਾ। ਚੇ ਵਉ—ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ। ਫਵਣ ਆਈ—ਰੀਤ ਫਣੀ
ਸਈ ਸੈ। ਵਓਆ ਸਵੈ—ਓਝ ਵਵਕਾੜ ਨਸੀਂ ਓਦਾ। ਵਜ ਕਰ—ਵਜਸੜੀ ਕੁੱਰ। ਾ—ਉਸ ਕੁੱਰ। ਚੜੈ
ਵਾਈ—ਵਧਦੀ ਸੈ। ਰ ਓਾਈ—ਖ਼ਰਓਤ, ਦਨੀਆ ਦੇ ਰ ਓ। ਔਵ ਔਵ ਭਯੈ—ਵਔੁੱਝ ਵਔੁੱਝ ਓੇ ਆਤਭਓ ਭਤ
ਸੇੜਦੀ ਸੈ।4।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੇ ਅੰਦਯ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ (ਜਣ ਜਾਣ) ਦਾ ਵੁੱਡਾ ਕਣ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ
ਆ (ਇਸ ਕਣ ਕਯੂ ਵਵਚ) ਵਧਾਇਆ ਸੈ। (ਵਤਕਯੂ ਦੇ) ਾਯੇ ਵੁੱਔ ੇਵਓ (ਕਯੂ ਦੇ) ਇ ਕਣ ਨੂ ੰ ਵੇਔ ਓੇ
ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਓਯਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ (ਕਯੂ ਦਾ ਇਸ ਕਣ ਆਣੇ ) ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਵਆਯਾ ਰੁੱਕਦਾ
ਸੈ। (ਕਯੂ ਦੀ) ਵਨੰਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈੜੇ ਫੰਦੇ (ਵਤਕਯੂ ਦੀ) ਵਵਡਆਈ ਵੇਔ ਓੇ ਸਾਯ ਨਸੀਂ ਓਦੇ,
ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਓੇ ਸਯ ਦੀ ਬਰਾਈ ਚੰਕੀ ਨਸੀਂ ਰੁੱਕਦੀ।
ਯ ਜਦੋਂ ਕਯੂ ਦਾ ਵਆਯ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਵਣਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਤਾਾਂ ਵਓੇ
(ਵਨੰਦਓ ਦਸ਼ਟ) ਦੇ ਝਔ ਭਾਵਯਆਾਂ ਕਯੂ ਦਾ ਓਝ ਵਵਕੜ ਨਸੀਂ ਓਦਾ। ਵਜਸੜੀ ਕੁੱਰ ਓਯਤਾਯ ਨੂ ੰ ਚੰਕੀ ਰੁੱਕਦੀ
ਸੈ ਉਸ ਵਦਨੋਂ ਵਦਨ ਵਧਦੀ ਸੈ (ਤੇ ਵਨੰਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰੀ) ਾਯੀ ਰਓਾਈ ਵਔੁੱਝ ਵਔੁੱਝ ਓੇ ਆਤਭਓ ਭਤ ਸੇੜਦੀ

ਸੈ।4।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਬਧਰਗੁ ਏਹ ਆਸਾ ਿੂਜ ਬਾਵ ਕੀ ਜ ਭਬਹ ਭਾਇਆ ਬਚਿੁ ਲਾਏ ॥ ਹਬਰ ਸੁਿੁ ਲਹਬਰ
ਬਿਆਬਗਆ ਨਾਭੁ ਬਵਸਾਬਰ ਿੁਿੁ ਾਏ ॥ ਭਨਭੁਿ ਅਬਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲ ਜਨਬਭ ਭਰਬਹ ਬਪਬਰ ਆਵ
ਜਾਏ ॥ ਕਾਰਜ ਬਸਬਧ ਨ ਹਵਨੀ ਅੰਬਿ ਗਇਆ ਛੁਿਾਏ ॥ ਬਜਸੁ ਕਰਭੁ ਹਵ ਬਿਸੁ ਸਬਿਗੁਰੁ ਬਭਲ
ਸ ਹਬਰ ਹਬਰ ਨਾਭੁ ਬਧਆਏ ॥ ਨਾਬਭ ਰਿ ਜਨ ਸਿਾ ਸੁਿੁ ਾਇਬਨਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਫਬਲ ਜਾਏ
॥੧॥ {ੰਨਾ 850-851}
ਦਅਯਥ:- ਵਧਰਕ—ਵਪਟਓਾਯ-ਜਕ। ਦੂ ਜੇ ਬਾਵ ਓੀ—(ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਯ ਨਾਰ ਵਆਯ ਾਣ ਵਾਰੀ।
ਭਵਸ—ਭਵਸ ਵਵਚ। ਰ੍੍ ਵਯ—ਯਾਰੀ ਦੇ ਵੁੱਟੇ। ਵਵਾਵਯ—ਬਰਾ ਓੇ। ਭਨਭਔ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ
ਵਾਰੇ । ਅਵਕਆਨੀ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ ੁੱਔਣੇ । ਅੰਧਰੇ —ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਨਸੀਂ
ਵਦੁੱਦਾ। ਜਨਵਭ ਭਯਵਸ—ਜਨਭ ਓੇ ਭਯਦੇ ਸਨ। ਵਵਧ—ਓਾਭਮਾਫੀਆਾਂ। ਨ ਸਵਨ੍੍ ੀ—ਨਸੀਂ ਸੰਦੀਆਾਂ।
ਅੰਵਤ—ਆਖ਼ਯ ਨੂ ੰ। ਓਯਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਯਤੇ—ਯੰਕੇ ਸਏ। ਾਇਵਨ੍੍ —ਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਵਰ
ਜਾਏ—ਦਓੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।
ਅਯਥ:- ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ (ਆਣਾ) ਵਚੁੱਤ ਜੜਦਾ ਸੈ ਉ ਦੀ ਇਸ ਭਾਇਆ ਨਾਰ
ਵਆਯ ਵਧਾਣ ਵਾਰੀ ਆ (ਉ ਦੇ ਵਾਤੇ) ਵਪਟਓਾਯ ਸੀ ਔੁੱਟਣ ਵਾਰੀ ਸੰਦੀ ਸੈ (ਵਓਉਂਵਓ ਉਸ ਭਨੁੱਔ)
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵੁੱਟੇ ਵਤਆਕਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬਰਾ ਓੇ ਉਸ ਦੁੱਔ (ਸੀ)
ਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਤੋਂ ੁੱਔਣੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ
ਯਤਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਸੀਂ ਵਦੁੱਦਾ (ਇ ਵਾਤੇ ਉਸ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ਕੇੜ ਵਵਚ ਏ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ। ਭਨਭਔ
ਫੰਦਾ ਭੜ ਭੜ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। (ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਵਵਾਯ ਓੇ ਭਨਭਔ ਨੇ ਸਯ ਸਯ ਓਈ ਧੰਧੇ ਸੇੜੇ ਸੰਦੇ ਸਨ,
ਉਸਨਾਾਂ) ਓੰਭਾਾਂ ਵਵਚ (ਉ ਨੂ ੰ) ਓਾਭਮਾਫੀਆਾਂ ਨਸੀਂ ਸੰਦੀਆਾਂ, ਆਖ਼ਯ ਇਥੋਂ ਸਾਸਓੇ ਰੈਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਉਤੇ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸੰਦੀ ਸੈ ਉ ਨੂ ੰ ਕਯੂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ। ਨਾਭ
ਵਵਚ ਯੰਕੇ ਸਏ ਭਨੁੱਔ ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—) ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਓੇ
ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਜਬਗ ਭਹਿੀ ਬਜਬਨ ਭਬਹਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਸਬੁ ਕ ਜਭ ਕ ਚੀਰ ਬਵਬਚ ਹ
ਜਿਾ ਸਬੁ ਆਕਾਰੁ ॥ ਹੁਕਭੀ ਹੀ ਜਭੁ ਲਗਿਾ ਸ ਉਫਰ ਬਜਸੁ ਫਿਸ ਕਰਿਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਰਸਾਿੀ ਏਹੁ ਭਨੁ ਿਾਂ ਿਰ ਜਾ ਛਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਭਾਰ ਬਨਰਾਸੁ ਹਇ ਗੁਰ ਸਫਿੀ
ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 851}
ਦਅਯਥ:- ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਪਯਨਾ, (ਸਯ ਵੇਰੇ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਸੀ ਵਚਤਵਨੀ। ਜਵਕ—ਜਕਤ ਵਵਚ।
ਵਜਵਨ—ਵਜ ਨੇ । ਬ ਓ—ਸਯੇਓ ਜੀਵ। ਜਭ—ਭਤ, ਆਤਭਓ ਭਤ। ਚੀਯਾ—ੁੱਰਾ, ਸਰਓਾ, ਖੇਯਾ। ਜੇਤਾ—
ਵਜਤਨਾ ਬੀ। ਅਓਾਯ—ਵਦੁੱਦਾ ਜਕਤ। ਰਕਦਾ—ਜ਼ਯ ਾਾਂਦਾ। ਉਫਯੇ—ਫਚਦਾ ਸੈ। ਯਾਵਦ—ਵਓਯਾ
ਨਾਰ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਵਨਯਾ—(ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਯਰੇ ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! (ਸਯ ਵੇਰੇ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਆ (ਸਯ ਵੇਰੇ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸੀ) ਵਚਤਵਨੀ ਜਕਤ ਵਵਚ (ਜੀਵਾਾਂ
ਨੂ ੰ) ਭਸ ਯਸੀ ਸੈ, ਇ ਨੇ ਾਯੇ ਜਕਤ ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਵੁੱ ਵਵਚ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸੈ। ਵਜਤਨਾ ਬੀ ਜਕਤ ਵਦੁੱ ਵਯਸਾ

ਸੈ (ਇ ਆਾ ਭਨਾ ਦੇ ਓਾਯਨ ਜਕਤ ਦਾ) ਸਯੇਓ ਜੀਵ ਆਤਭਓ ਭਤ ਦੇ ੰਜੇ ਵਵਚ ਸੈ। (ਯ) ਇਸ
ਆਤਭਓ ਭਤ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਸਓਭ ਵਵਚ ਸੀ ਵਵਆਦੀ ਸੈ (ਇ ਵਾਤੇ ਇ ਤੋਂ) ਉਸੀ ਫਚਦਾ ਸੈ ਵਜ
ਉਤੇ ਓਯਤਾਯ ਵਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸੈ (ਤੇ, ਯਭਾਤਭਾ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓਯਦਾ ਸੈ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ)।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਜਦੋਂ ਕਯੂ ਦੀ ਵਓਯਾ ਨਾਰ ਭਨੁੱਔ (ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਅਸੰਓਾਯ ਦੂ ਯ ਓਯਦਾ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ
ਵਵਚ ਯਵਤ ਜੜਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ ਭਨੁੱਔ ਆਾ ਭਨਾ ਨੂ ੰ ਭਓਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ (ਦਨੀਆ ਦੀ ਵਓਯਤ-ਓਾਯ ਓਯਦਾ ਸਇਆ
ਸੀ) ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਭਨੁੱਔ ਦਾ ਭਨ (ਆਾ ਭਨਾ ਦੀ ਖੰਭਣ-ਖੇਯੀ ਵਵਚੋਂ) ਾਯ ਰੰਖ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਬਜਥ ਜਾਈਐ ਜਗਿ ਭਬਹ ਬਿਥ ਹਬਰ ਸਾਈ ॥ ਅਗ ਸ ਬੁ ਆ ਵਰਿਿਾ ਹਬਰ ਸਚਾ
ਬਨਆਈ ॥ ਕੂਬਿਆਰਾ ਕ ਭੁਹ ਬਪਿਕੀਅਬਹ ਸਚੁ ਬਗਬਿ ਵਬਿਆਈ ॥ ਸਚੁ ਸਾਬਹਫੁ ਸਚਾ
ਬਨਆਉ ਹ ਬਸਬਰ ਬਨੰਿਕ ਛਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਅਰਾਬਧਆ ਗੁਰਭੁਬਿ ਸੁਿੁ ਾਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ
851}
ਦਅਯਥ:- ਭਵਸ—ਵਵਚ। ਵਤਥੈ—ਉਥੇ ਸੀ। ਾਈ—ਾਈਂ, ਔਭ। ਅਕੈ—ਯਰ ਓ ਵਵਚ। ਬ—ਸਯ ਥਾਾਂ।
ਆੇ—ਆ ਸੀ। ਵਯਤਦਾ—ਭਜੂਦ ਸੈ, ਓਾਯ ਚਰਾ ਵਯਸਾ ਸੈ। ਚਾ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।
ਵਨਆਈ—ਵਨਆਾਂ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ਓੂ ਵੜਆਯ—ਓੂ ੜ ਦੇ ਵਾਯੀ, ਭਾਇਆ-ਕਰੇ ਜੀਵ। ਵਪਟਓੀਅਵਸ—
ਵਪਟਓਾਯੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਚ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸਵਯ-ਨਾਭ। ਵਵਡਆਈ—ਆਦਯ। ਵਵਯ—ਵਯ ਉਤੇ।
ਛਾਈ—ਆਸ। ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ।5।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ੰਾਯ ਵਵਚ ਵਜ ਥਾਾਂ ਬੀ ਜਾਈਏ, ਉਥੇ ਸੀ ਭਾਰਓ-ਰਬੂ ਸਾਜ਼ਯ ਸੈ। ਯਰ ਓ ਵਵਚ ਬੀ ਸਯ ਥਾਾਂ
ੁੱਚਾ ਵਨਆਾਂ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਓਾਯ ਚਰਾ ਵਯਸਾ ਸੈ। (ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ) ਭਾਇਆ-ਕਰੇ
ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਪਟਓਾਯਾਾਂ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। (ਯ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ) ਦਾ-ਵਥਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵੁੱਦਾ ਸੈ ਰਬੂ ਦੀ
ਬਕਤੀ ਵਟਓੀ ਸਈ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਦਯ ਵਭਰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਰਓ-ਰਬੂ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ ਉ ਦਾ ਇਨਾ ਬੀ ਅਟੁੱਰ ਸੈ। (ਉ ਦੇ ਵਨਆਾਂ
ਅਨਾਯ ਸੀ ਕਯਭਔਾਾਂ ਦੀ) ਵਨੰਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੇ ਵਯ ਆਸ ੈਂਦੀ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੇ ਕਯੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ੈ ਓੇ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਨੂ ੰ ਵਭਵਯਆ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ
ਵਭਵਰਆ ਸੈ।5।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ੂਰ ਬਾਬਗ ਸਬਿਗੁਰੁ ਾਈਐ ਜ ਹਬਰ ਰਬੁ ਫਿਸ ਕਰਇ ॥ ਾਵਾ ਬਸਬਰ
ਾਉ ਹ ਨਾਉ ਰਾਬਿ ਹਇ ॥ ਅੰਿਰੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਂਬਿ ਹ ਬਹਰਿ ਸਿਾ ਸੁਿੁ ਹਇ ॥ ਅੰਬਭਰਿੁ
ਿਾਿਾ ਨਹਿਾ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਬਿਆਈ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 851}
ਦਅਯਥ:- ੂਯੇ ਬਾਵਕ—ੂਯੀ ਵਓਭਤ ਨਾਰ। ਫਔ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਵਭਸਯ। ਾਵਾ ਵਯ—ਾਯੇ ਉਾਵਾਾਂ ਦੇ
ਵਯ ਉਤੇ, ਬ ਉਾਵਾਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧੀਆ। ਅੰਦਯ—ਭਨ, ਵਸਯਦਾ। ਵਸਯਦੈ—ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਜੇ ਯਭਾਤਭਾ ਵਭਸਯ ਓਯੇ ਤਾਾਂ (ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ) ਵੁੱਡੀ ਵਓਭਤ ਨਾਰ ਕਯੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ। (ਕਯੂ
ਦਾ ਵਭਰਣਾ ਸੀ) ਾਯੇ ਵੀਵਰਆਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਰਾ ਸੈ (ਵਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਸਾਰ
ਸੰਦਾ ਸੈ। (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਭਨੁੱਔ ਦਾ) ਭਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਭਨੁੱਔ ਦੇ) ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਦਾ

ਆਨੰਦ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਵਤਕਯੂ ਦੇ ਵਭਰਣ ਨਾਰ ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੀ) ਖ਼ਯਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਓ (ਬਾਵ,
ਵਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ਆਯਾ) ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉ ਨੂ ੰ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਸਯ ਥਾਾਂ)
ਆਦਯ ਵਭਰਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਏ ਭਨ ਗੁਰ ਕੀ ਬਸਿ ਸੁਬਿ ਾਇਬਹ ਗੁਿੀ ਬਨਧਾਨੁ ॥ ਸੁਿਿਾਿਾ ਿਰ ਭਬਨ ਵਸ ਹਉਭ
ਜਾਇ ਅਬਬਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਾਈਐ ਅੰਬਭਰਿੁ ਗੁਿੀ ਬਨਧਾਨੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 851}
ਦਅਯਥ:- ਏ ਭਨ—ਸੇ ਭਨ। ਵਔ—ਵੁੱਔ, ਵੁੱਵਔਆ। ਾਇਵਸ—ਤੂ ੰ ਰੁੱਬ ਰਏਂਕਾ। ਕਣੀ ਵਨਧਾਨ—ਕਣਾਾਂ
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਯਭਾਤਭਾ। ਤੇਯੈ ਭਵਨ—ਤੇਯੇ ਭਨ ਵਵਚ। ਵੈ—ਵੁੱ ਏਕਾ, ਵੁੱਦਾ ਵਦੁੱ ਏਕਾ। ਜਾਇ—ਦੂ ਯ
ਸ ਜਾਇਕਾ। ਨਦਯੀ—ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਕਾਸ ਨਾਰ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਭਨ! ਕਯੂ ਦੀ ਵੁੱਵਔਆ ਆਣੇ ਅੰਦਯ ਵਾ (ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ ਤੂ ੰ ਕਣਾਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਰੁੱਬ
ਰਏਂਕਾ। (ਾਯੇ) ਔ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਯੇ ਆਣੇ ਅੰਦਯ ਵੁੱਦਾ ਵਦੁੱ ਏਕਾ (ਤੇਯੇ ਅੰਦਯੋਂ)
ਸਉਭੈ ਅਸੰਓਾਯ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਇਕਾ। ਸੇ ਨਾਨਓ! ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਤੇ ਾਯੇ ਕਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਯਭਾਤਭਾ (ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਆਣੀ) ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਕਾਸ ਨਾਰ (ਸੀ) ਵਭਰਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਬਜਿਨ ਾਬਿਸਾਹ ਸਾਹ ਰਾਜ ਿਾਨ ਉਭਰਾਵ ਬਸਕਿਾਰ ਹਬਹ ਬਿਿਨ ਸਬਬ ਹਬਰ ਕ ਕੀਏ
॥ ਜ ਬਕਛੁ ਹਬਰ ਕਰਾਵ ਸੁ ਇ ਕਰਬਹ ਸਬਬ ਹਬਰ ਕ ਅਰਥੀਏ ॥ ਸ ਐਸਾ ਹਬਰ ਸਬਨਾ ਕਾ ਰਬੁ
ਸਬਿਗੁਰ ਕ ਵਬਲ ਹ ਬਿਬਨ ਸਬਬ ਵਰਨ ਚਾਰ ਿਾਿੀ ਸਬ ਬਸਰਸਬਿ ਗਲ ਕਬਰ ਸਬਿਗੁਰ ਅਗ ਕਾਰ
ਕਭਾਵਿ ਕਉ ਿੀਏ ॥ ਹਬਰ ਸਵ ਕੀ ਐਸੀ ਵਬਿਆਈ ਿਿਹੁ ਹਬਰ ਸੰਿਹੁ ਬਜਬਨ ਬਵਚਹੁ ਕਾਇਆ
ਨਗਰੀ ਿੁਸਭਨ ਿੂਿ ਸਬਬ ਭਾਬਰ ਕਢੀਏ ॥ ਹਬਰ ਹਬਰ ਬਕਰਾਲੁ ਹਆ ਬਗਿ ਜਨਾ ਉਬਰ ਹਬਰ
ਆਿੀ ਬਕਰਾ ਕਬਰ ਹਬਰ ਆਬ ਰਬਿ ਲੀਏ ॥੬॥ {ੰਨਾ 851}
ਦਅਯਥ:- ਵਓਦਾਯ—ਚਧਯੀ। ਸਵਸ—ਸਨ, ਸੈਂ। ਵਤਤਨੇ ਵਬ—ਉਸ ਾਯੇ ਸੀ। ਓੀਏ—ੈਦਾ ਓੀਤੇ ਸਏ।
ਇ—{ਰਜ਼ ‘ਸ’ ਤੋਂ ਫਸ-ਵਚਨ}। ਓਯਵਸ—ਓਯਦੇ ਸਨ। ਅਯਥੀਏ—ਭੰਕਤੇ। ਰਬ—ਭਾਰਓ। ਓੈ
ਵਵਰ—ਦੇ ੁੱਔ ਵਵਚ। ਵਤਵਨ—ਉ (ਰਬੂ) ਨੇ । ਚਾਯੇ ਔਾਣੀ—ਚਸੰਆਾਂ ਔਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਜੀਵ। ਬ—ਾਯੀ।
ਕਰੇ—ਦਾ। ਓਵਯ—ਫਣਾ ਓੇ। ਦੀਏ—ਯੁੱਔ ਵਦੁੱਤੇ ਸਨ। ੰਤਸ—ਸੇ ੰਤ ਜਨ ! ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਸਯੀ) ਨੇ ।
ਵਵਡਆਈ—ਕਣ। ਓਾਇਆ—ਯੀਯ। ਭਾਵਯ—ਭਾਯ ਓੇ। ਓਵਯ—ਓਯ ਓੇ।6।
ਅਯਥ:- (ਸੇ ਬਾਈ! ਜਕਤ ਵਵਚ) ਵਜਤਨੇ ਬੀ ਸ਼ਾਸ, ਾਵਤਸ਼ਾਸ, ਯਾਜੇ, ਖ਼ਾਨ, ਅਭੀਯ ਤੇ ਯਦਾਯ ਸਨ, ਉਸ ਾਯੇ
ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ (ਸੀ) ੈਦਾ ਓੀਤੇ ਸਏ ਸਨ। ਜ ਓਝ ਯਭਾਤਭਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਾੋਂ) ਓਯਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉਸੀ ਉਸ ਓਯਦੇ
ਸਨ, ਉਸ ਾਯੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ (ਦਯ ਦੇ ਸੀ) ਭੰਕਤੇ ਸਨ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਵਜਸੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰਾ ਬਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਓ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ) ਵਤਕਯੂ ਦੇ ੁੱਔ ਤੇ
ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਚਸੰਆਾਂ ਵਯਨਾਾਂ ਚਸੰਆਾਂ ਔਾਣੀਆਾਂ ਦੇ ਾਯੇ ਜੀਵ ਾਯੀ ਸੀ ਵਰਸ਼ਟੀ (ਦੇ ਜੀਵ)
(ਕਯੂ ਦੇ) ੇਵਓ ਫਣਾ ਓੇ ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ ੇਵਾ ਓਯਨ ਰਈ ਔੜੇ ਓੀਤੇ ਸਏ ਸਨ।
ਸੇ ੰਤ ਜਨ ! ਵੇਔ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਕਤੀ ਓਯਨ ਦਾ ਇਸ ਕਣ ਸੈ ਵਓ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨੇ (ਬਕਤੀ ਓਯਨ
ਵਾਰੇ ਆਣੇ ੇਵਓ ਦੇ) ਯੀਯ-ਨਕਯ ਵਵਚੋਂ (ਓਾਭਾਵਦਓ) ਾਯੇ ਵੈਯੀ ਦਸ਼ਭਨ ਭਾਯ ਓੇ (ਫਾਸਯ) ਓੁੱਢ ਵਦੁੱਤੇ
ਸੰਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੇ ਬਕਤਾਾਂ ਉਤੇ (ਦਾ) ਦਇਆਵਾਨ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਵਭਸਯ ਓਯ
ਓੇ (ਆਣੇ ਬਕਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਓਾਭਾਵਦਓ ਵੈਯੀਆਾਂ ਤੋਂ) ਆ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸੈ।6।

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਅੰਿਬਰ ਕਿੁ ਸਿਾ ਿੁਿੁ ਹ ਭਨਭੁਿ ਬਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥ ਿੁਿ ਬਵਬਚ ਕਾਰ
ਕਭਾਵਿੀ ਿੁਿੁ ਵਰਿ ਿੁਿੁ ਆਗ ॥ ਕਰਭੀ ਸਬਿਗੁਰੁ ਬਿੀਐ ਿਾ ਸਬਚ ਨਾਬਭ ਬਲਵ ਲਾਗ ॥ ਨਾਨਕ
ਸਹਜ ਸੁਿੁ ਹਇ ਅੰਿਰਹੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਬਾਗ ॥੧॥ {ੰਨਾ 851}
ਦਅਯਥ:- ਓਟ—ਔਟ। ਭਨਭਔ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ। ਵਧਆਨ ਨ ਰਾਕੈ—ਯਵਤ
ਨਸੀਂ ਜੜਦੀ। ਵਯਤੈ—ਵਾਯਦਾ ਸੈ। ਆਕੈ—ਅਕਾਾਂਸ, ਯਰ ਓ ਵਵਚ। ਓਯਭੀ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਭਸਯ
ਨਾਰ। ਬੇਟੀਐ—ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਵਚ—ਦਾ-ਵਥਯ ਵਵਚ। ਵਚ ਨਾਵਭ—ਦਾ-ਵਥਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ
ਵਵਚ। ਸਜੇ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ। ਅੰਦਯਸ—ਭਨ ਵਵਚੋਂ। ਬਰ ਭ—ਬਟਓਣਾ। ਬਉ—ਵਸਭ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਔਟ ਵਟਵਓਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ (ਇ
ਵਾਤੇ ਉ ਨੂ ੰ) ਦਾ (ਆਤਭਓ) ਓਰੇ ਸ਼ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੀ ਯਵਤ (ਯਭਾਤਭਾ ਵਵਚ) ਨਸੀਂ ਜੜਦੀ। ਉ
ਭਨੁੱਔ ਦੀ ਾਯੀ ਵਓਯਤ-ਓਾਯ ਦੁੱਔ-ਓਰੇ ਸ਼ ਵਵਚ ਸੀ ਸੰਦੀ ਸੈ (ਸਯ ਵੇਰੇ ਉ ਨੂ ੰ) ਓਰੇ ਸ਼ ਸੀ ਵਾਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ
ਸੈ, ਯਰ ਓ ਵਵਚ ਬੀ ਉ ਦੇ ਵਾਤੇ ਓਰੇ ਸ਼ ਸੀ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਵਭਸਯ ਨਾਰ (ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ) ਕਯੂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ ਦਾ-ਵਥਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਵਚ
ਉ ਦੀ ਰਕਨ ਰੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ (ਵਟਓਣ ਓਯਓੇ ਉ ਨੂ ੰ ਆਤਭਓ) ਆਨੰਦ ਵਭਵਰਆ
ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚੋਂ ਬਟਓਣਾ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਵਸਭ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਸਿਾ ਹਬਰ ਰੰਗੁ ਹ ਹਬਰ ਕਾ ਨਾਉ ਭਬਨ ਬਾਇਆ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਵਿਿੁ ਫਲਿਾ
ਨਾਭੁ ਜਿ ਸੁਿੁ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਬਿ ਬਗਆਨੁ ਰਗਾਬਸਆ ਬਿਭਰ ਅਬਗਆਨੁ ਅੰਧਰੁ
ਚੁਕਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 852}
ਦਅਯਥ:- ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਬਾਇਆ—ਵਆਯਾ
ਰੁੱਕਦਾ ਸੈ। ਵਕਆਨ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਵਤਭਯ—ਸਨੇ ਯਾ। ਅਵਕਆਨ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ ਫੇਭਝੀ। ਚਓਾਇਆ—ਭੁੱਓ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ (ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ) ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ
ਯੰਕਣ ਚੜ੍ ੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਆਣੇ ) ਭਨ ਵਵਚ ਵਆਯਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸੈ। (ਉਸ ਭਨੁੱਔ
ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਸੀ) ਵੇਔਦਾ ਸੈ (ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਸੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸੈ, ਨਾਭ ਜਵਦਆਾਂ ਉ ਨੂ ੰ
ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਵਭਵਰਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ
(ਵਜ ਦੀ ਫਯਓਤ ਨਾਰ ਉ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਵਜੋਂ ਫੇ-ਭਝੀ ਦਾ ਖੁੱ ਸਨੇ ਯਾ ਭੁੱਓ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ।2।
ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਿ ਭਲ ਭਰਬਹ ਗਵਾਰ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਬਨਰਭਲ ਹਬਰ ਰਾਬਿਆ ਉਰ ਧਾਬਰ ॥ ਬਨਬਿ
ਨਾਨਕੁ ਸੁਿਹੁ ਜਨ ਬਾਈ ॥ ਸਬਿਗੁਰੁ ਸਬਵਹੁ ਹਉਭ ਭਲੁ ਜਾਈ ॥ ਅੰਿਬਰ ਸੰਸਾ ਿੂਿੁ ਬਵਆ
ਬਸਬਰ ਧੰਧਾ ਬਨਿ ਭਾਰ ॥ ਿੂਜ ਬਾਇ ਸੂਿ ਕਫਹੁ ਨ ਜਾਗਬਹ ਭਾਇਆ ਭਹ ਬਆਰ ॥ ਨਾਭੁ ਨ
ਚਿਬਹ ਸਫਿੁ ਨ ਵੀਚਾਰਬਹ ਇਹੁ ਭਨਭੁਿ ਕਾ ਫੀਚਾਰ ॥ ਹਬਰ ਨਾਭੁ ਨ ਬਾਇਆ ਬਫਰਥਾ ਜਨਭੁ
ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਭੁ ਭਾਬਰ ਕਰ ਿੁਆਰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 852}

ਦਅਯਥ:- ਭੈਰੇ—ਵਵਓਾਯੀ ਭਨ ਵਾਰੇ । ਭਯਵਸ—ਆਤਭਓ ਭਤ ਸੇੜਦੇ ਸਨ। ਕਵਾਯ—ਭੂਯਔ।
ਵਨਯਭਰ—ਵਵੁੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ । ਉਯ—ਵਸਯਦਾ। ਧਾਵਯ—ਵਟਓਾ ਓੇ। ਬਨਵਤ—ਆਔਦਾ ਸੈ। ਜਨ ਬਾਈ—
ਸੇ ਜਨ ! ਸੇ ਬਾਈ! ੇਵਵਸ—ਓਾਯ ਓਯਦੇ ਯਸ। ੰਾ—ਵਸਭ, ਵਚੰਤਾ। ਵਵਆੇ—ਜ਼ਯ ਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈ।
ਵਵਯ—ਵਯ ਉਤੇ। ਧੰਧਾ—ਓਜ਼ੀਆ। ਭਾਯ—ਔਾਣਾ। ਦੂ ਜੈ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦੇ ਵਆਯ ਵਵਚ। ਨ
ਚੇਤਵਸ—ਨਸੀਂ ਵਭਯਦੇ। ਫੀਚਾਯ—ਚਣ ਦਾ ਢੰਕ। ਬਾਇਆ—ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਾ। ਜਭ—(ਆਤਭਓ) ਭਤ।
ਭਾਵਯ—ਭਾਯ ਓੇ, ਸੀ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਭਓਾ ਓੇ।3।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭੂਯਔ ਭਨੁੱਔ ਵਵਓਾਯੀ ਭਨ ਵਾਰੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਤਭਓ
ਭਤ ਸੇੜ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਵਵੁੱਤਯ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਸੰਦੇ ਸਨ (ਵਓਉਂਵਓ ਉਸਨਾਾਂ
ਨੇ ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ ਨਾਭ) ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਵਟਓਾ ਯੁੱਵਔਆ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸੈ—ਸੇ ਬਾਈ
ਜਨ ! ਣ , ਕਯੂ ਦੇ ਦੁੱੇ ਯਾਸ ਉਤੇ ਤਵਯਆ ਓਯ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭੈ ਦੀ ਭੈਰ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
ਯ ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ ਵਸਭ ਤੇ ਓਰੇ ਸ਼ ਜ਼ਯ ਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਵਯ
ਉਤੇ (ਇਸ ਵਜਸਾ) ਓਜ਼ੀਆ ਔਾਣਾ ਫਵਣਆ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਭਾਇਆ ਦੇ ਵਆਯ ਵਵਚ (ਪ ਓੇ ਉਸ ਸੀ
ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ ) ਤ
ੁੱ ੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਓਦੇ ਸਸ਼ ਨਸੀਂ ਓਯਦੇ। ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਆਯ (ਇਤਨਾ ਰਫਰ
ਸੰਦਾ ਸੈ ਵਓ) ਉਸ ਓਦੇ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਨਸੀਂ ਵਭਯਦੇ, ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨੂ ੰ ਨਸੀਂ ਵਵਚਾਯਦੇ—ਫੁੱ! ਭਨ
ਦੇ ਭਯੀਦ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦਾ ਚਣ ਦਾ ਢੰਕ ਸੀ ਇਸ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚੰਕਾ ਨਸੀਂ
ਰੁੱਕਦਾ, ਉਸ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦਕੀ ਵਵਅਯਥ ਕਵਾ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ, ਆਤਭਓ ਭਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਭਾਯ-ਭਓਾ
ਓੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖ਼ਆਯ ਓਯਦੀ ਸੈ।3।
ਉਿੀ ॥ ਬਜਸ ਨ ਹਬਰ ਬਗਬਿ ਸਚੁ ਫਿਸੀਅਨੁ ਸ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥ ਬਿਸ ਕੀ ਭੁਹਿਾਜੀ ਲਕੁ ਕਢਿਾ
ਹਰਿੁ ਹਬਿ ਨ ਵਥੁ ਨ ਵਸਾਹੁ ॥ ਬਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਨਭੁਿੁ ਹਵ ਸੁ ਹਬਰ ਰਾਬਸ ਲਏ ਵਭੁਿ ਬਸੁ
ਾਹੁ ॥ ਹਬਰ ਕ ਨਾਭ ਕ ਵਾਾਰੀ ਹਬਰ ਬਗਿ ਹਬਹ ਜਭੁ ਜਾਗਾਿੀ ਬਿਨਾ ਨਬਿ ਨ ਜਾਹੁ ॥ ਜਨ
ਨਾਨਬਕ ਹਬਰ ਨਾਭ ਧਨੁ ਲਬਿਆ ਸਿਾ ਵਰਵਾਹੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 852}
ਦਅਯਥ:- ਵਜ ਨ —{ੰਫੰਧਓ ‘ਨ ’ ਦੇ ਓਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ ਦਾ ੁ ਉੱਡ ਵਕਆ ਸੈ}। ਚ—ਦਾ-ਵਥਯ
ਨਾਭ-ਧਨ। ਫਔੀਅਨ—ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸੈ ਉ (ਰਬੂ) ਨੇ । ਚਾ ਾਸ—ਉਸ ਸ਼ਾਸੂਓਾਯ ਵਜ ਾੋਂ ਧਨ ਓਦੇ ਭੁੱਓਦਾ
ਨਸੀਂ। ਵਤ ਓੀ—{ਰਜ਼ ‘ਵਤ’ ਦਾ ੁ ੰਫੰਧਓ ‘ਓੀ’ ਦੇ ਓਾਯਨ ਉੱਡ ਵਕਆ ਸੈ}। ਭਸਤਾਜੀ—ਭਥਾਜੀ,
ਖ਼ਸ਼ਾਭਦ। ਸਯਤ ਸਵਟ—ਵਓੇ ਸਯ ਸੁੱਟ ਵਵਚ। ਵਥ—ਦਾ। ਵੇਾਸ—ਵਣਜ, ਵਾਯ। ਓਉ—ਨੂ ,ੰ ਵਰ।
ਨਭਔ—ਾਸਭਣੇ ਭੂੰਸ ਯੁੱਔਣ ਵਾਰਾ। ਯਾਵ—ਯਭਾਇਆ। ਵੇਭਔ—ਯੇ ਭੂੰਸ ਯੁੱਔਣ ਵਾਰਾ, ਵੁੱਠ ਦੇਣ
ਵਾਰਾ। ਬ—ਆਸ, ਖ਼ਜ਼ਾਰਤ, ਖ਼ਆਯੀ। ਾਸ—ੈਂਦੀ ਸੈ। ਸਵਸ—ਸਨ। ਜਾਕਾਤੀ—ਭੂਰੀਆ।
ਨਾਨਵਓ—ਨਾਨਓ ਨੇ । ਵੇਯਵਾਸ—ਫੇ-ਭਥਾਜ।7।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਕਤੀ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਧਨ ਸੈ। ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ
ਬਕਤੀ (ਦੀ ਦਾਵਤ) ਫਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਈ ਸ਼ਾਸੂਓਾਯ ਫਣ ਵਕਆ। ਾਯਾ ਜਕਤ ਉ ਦੇ ਦਯ ਦਾ ਅਯਥੀਆ
ਫਣਦਾ ਸੈ (ਵਓਉਂਵਓ) ਵਓੇ ਸਯ ਸੁੱਟ ਵਵਚ ਨਾਸ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦਾ ਸੈ ਨਾਸ ਇ ਦਾ ਵਣਜ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਵਜਸੜਾ
ਭਨੁੱਔ ਬਕਤ ਜਨਾਾਂ ਵਰ ਆਣਾ ਭੂੰਸ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ ਇਸ ਯਭਾਇਆ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਯ ਬਕਤ ਜਨਾਾਂ
ਵਰੋਂ ਭੂੰਸ ਭੜਨ ਵਾਰੇ ਦੇ ਵਯ ਆਸ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਬਕਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ ਓਯਦੇ ਸਨ, ਜਭ ਭੂਰੀਆ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ

ਨਸੀਂ ਢਓਦਾ। ਦਾ ਨਾਨਓ ਨੇ (ਬੀ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਦਾ ਰੁੱਵਦਆ ਸੈ (ਇ ਵਾਤੇ ਦਨੀਆ ਦੇ
ਧਨ ਵਰੋਂ ) ਫੇ-ਭਥਾਜ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।7।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਭਬਹ ਬਗਿੀ ਹਬਰ ਧਨੁ ਿਬਿਆ ਹਰੁ ਸਬੁ ਜਗਿੁ ਬਰਬਭ ਬੁਲਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਰਸਾਿੀ ਨਾਭੁ ਭਬਨ ਵਬਸਆ ਅਨਬਿਨੁ ਨਾਭੁ ਬਧਆਇਆ ॥ ਬਫਬਿਆ ਭਾਬਹ ਉਿਾਸ ਹ
ਹਉਭ ਸਫਬਿ ਜਲਾਇਆ ॥ ਆਬ ਿਬਰਆ ਕੁਲ ਉਧਰ ਧੰਨੁ ਜਿਿੀ ਭਾਇਆ ॥ ਸਿਾ ਸਹਜੁ
ਸੁਿੁ ਭਬਨ ਵਬਸਆ ਸਚ ਬਸਉ ਬਲਵ ਲਾਇਆ ॥ ਫਰਹਭਾ ਬਫਸਨੁ ਭਹਾਿਉ ਿਰ ਗੁਿ ਬੁਲ ਹਉਭ ਭਹੁ
ਵਧਾਇਆ ॥ ੰਬਿਿ ਬਿ ਬਿ ਭਨੀ ਬੁਲ ਿੂਜ ਬਾਇ ਬਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਗੀ ਜੰਗਭ ਸੰਬਨਆਸੀ
ਬੁਲ ਬਵਿੁ ਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਭਨਭੁਿ ਿੁਿੀਏ ਸਿਾ ਬਰਬਭ ਬੁਲ ਬਿਨਹੀ ਬਫਰਥਾ ਜਨਭੁ
ਗਵਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਬਭ ਰਿ ਸਈ ਜਨ ਸਭਧ ਬਜ ਆ ਫਿਬਸ ਬਭਲਾਇਆ ॥

੧॥ {ੰਨਾ

852}
ਯ ਅਯਥ:- ਇ ਜਕ ਭਵਸ—ਇ ਭਨੁੱਔਾ ਜੀਵਨ ਵਵਚ। ਬਕਤੀ—ਬਕਤੀਂ, ਬਕਤਾਾਂ ਨੇ । ਬ—ਾਯਾ।
ਬਯਵਭ—ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ (ੈ ਓੇ)। ਬਰਾਇਆ—ਓਯਾਸੇ ਵਆ ਸਇਆ ਸੈ। ਯਾਦੀ—ਯਾਵਦ, ਵਓਯਾ
ਨਾਰ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਅਨਵਦਨ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਵਫਵਔਆ—ਭਾਇਆ। ਉਦਾ—ਉਯਾਭ,
ਵਨਯਰੇ । ਫਵਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਧਯੇ—ਫਚ ਕਏ। ਜਣੇ ਦੀ ਭਾਇਆ—ਜੰਭਣ ਵਾਰੀ ਭਾਾਂ। ਸਜ
ਔ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਚੇ ਵਉ—ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ। ਵਰਵ—ਰਕਨ। ਭਸਾਦੇਉ—
ਵਸ਼ਵ ਜੀ। ਬਰੇ —ਗ਼ਰਤੀ ਔਾ ਕਏ। ਵੜ—ੜ੍ ਓੇ। ਭਨੀ—ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾਣ ਵਾਰੇ । ਦੂ ਜੈ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ
ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ। ਜੰਕਭ—ਸ਼ੈਵ ਭਤ ਦੇ ਯਭਤੇ। ਤਤ—ਅਰ ਚੀਜ਼। ਭਨਭਔ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ
ਵਾਰੇ । ਬਰ ਵਭ—ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ (ੈ ਓੇ)। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਯਤੇ—ਯੁੱਤ,ੇ ਯੰਕੇ ਸਏ। ਭਧੇ—ਭਾਧੀ ਵਾਰੇ
ਸਏ, ੂਯਨ ਅਵਥਾ ਵਾਰੇ ਫਣੇ । ਵਜ—ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ। ਫਔਵ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓਯ ਓੇ, ਵਭਸਯ ਓਯ ਓੇ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਇ ਭਨੁੱਔਾ ਜਨਭ ਵਵਚ (ਵਯ) ਬਕਤਾਾਂ ਨੇ (ਸੀ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਔੁੱਵਟਆ ਸੈ,
ਸਯ ਾਯਾ ਜਕਤ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ (ੈ ਓੇ, ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ) ਔੰਵਝਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। (ਵਜ
ਭਨੁੱਔ ਦੇ) ਭਨ ਵਵਚ ਕਯੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਸਯ ਵੇਰੇ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ
ਸੈ। ਉਸ ਭਾਇਆ ਵਵਚ (ਵਵਚਯਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਤੋਂ) ਵਨਯਰੇ  ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ
ਫਯਓਤ ਨਾਰ (ਉਸ ਆਣੇ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭੈ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਧੰਨ ਸੈ ਉ ਦੀ ਜੰਭਣ ਵਾਰੀ ਭਾਾਂ! ਉਸ ਆ
(ੰਾਯ-ਭੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਖ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਉ ਦਾ ਦਓਾ ਉ ਦੀਆਾਂ) ਓਰਾਾਂ ਬੀ (ੰਾਯ-ਭੰਦਯ ਵਵਚ
ਡੁੱਫਣੋਂ ) ਫਚ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ।
(ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਫਰਸਭਾ, ਵਵਸ਼ਨੂ , ਵਸ਼ਵ ਜੀ (ਵਯਕੇ ਵੁੱਡੇ ਵੁੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬੀ) ਭਾਇਆ ਦੇ
ਵਤੰਨ ਕਣਾਾਂ ਦੇ ਓਾਯਨ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਔੰਝਦੇ ਯਸੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯ) ਸਉਭੈ ਵਧਦੀ ਯਸੀ (ਭਾਇਆ ਦਾ)
ਭਸ ਵਧਦਾ ਵਯਸਾ। (ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ੰਵਡਤ (ਵੇਦ ਆਵਦਓ ਧਯਭ-ਤਓ) ੜ੍ ੜ੍ ਓੇ
(ਬੀ) ਔੰਝਦੇ ਯਸੇ, ਭਨੀ ਰ ਓ (ਭਨ ਧਾਯ ਓੇ) ਔੰਝਦੇ ਯਸੇ, (ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਬੀ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ ਸੀ ਆਣਾ
ਵਚੁੱਤ ਜੜੀ ਯੁੱਵਔਆ। ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜਕੀ ਜੰਕਭ ੰਵਨਆੀ ਬੀ ਓਯਾਸੇ ਏ ਯਸੇ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਬੀ
ਅਰੀ ਵਤ ਨਾਸ ਰੁੱਬੀ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਦਾ ਦਔੀ ਸੀ ਯਸੇ, ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ ੈ ਓੇ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤੋਂ ਔੰਝੇ
ਸੀ ਯਸੇ, ਉਸਨਾਾਂ ਆਣਾ ਜਨਭ ਵਵਅਯਥ ਸੀ ਕਵਾਇਆ।

ਯ, ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਓੀਸ ਵੁੱ?) ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ (ਯਭਾਤਭਾ) ਆ ਸੀ ਵਭਸਯ ਓਯ ਓੇ (ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ
ਵਵਚ) ਵਭਰਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ (ਉ ਦੇ) ਨਾਭ ਵਵਚ ਯੰਕੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੀ ਓਾਭਮਾਫ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਸੰਦੇ ਸਨ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਾਲਾਹੀਐ ਬਜਸੁ ਵਬਸ ਸਬੁ ਬਕਛੁ ਹਇ ॥ ਬਿਸਬਹ ਸਰਵਹੁ ਰਾਿੀਹ ਬਿਸੁ ਬਫਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਅੰਿਬਰ ਭਬਨ ਵਸ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਿੁ ਹਇ॥੨॥ {ੰਨਾ 852}
ਦਅਯਥ:- ਨਾਨਓ—ਸੇ ਨਾਨਓ! ਾਰਾਸੀਐ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਓਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਵਜ ਵਵ—ਵਜ
(ਯਭਾਤਭਾ) ਦੇ ਵੁੱ ਵਵਚ। ਬ ਵਓਛ—ਸਯੇਓ ਚੀਜ਼। ਯੇਵਸ—ਵਭਯ। ਰਾਣੀਸ—ਸੇ ਰਾਣੀ! ਕਯਭਵਔ—
ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ। ਅੰਤਵਯ—ਅੰਦਯ, ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਵਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਇਖ਼ਵਤਆਯ ਵਵਚ ਸਯੇਓ ਚੀਜ਼ ਸੈ ਉ ਦੀ
ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਓਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਰਾਣੀ! ਉ ਰਬੂ ਨੂ ੰ (ਦਾ) ਵਭਯਦੇ ਯਸ, ਉ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਓਈ ਸਯ
(ਉ ਵਯਕਾ) ਨਸੀਂ ਸੈ। ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ ਸੀ (ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਭਨੁੱਔ ਦੇ) ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ
ਭਨ ਵਵਚ ਵੁੱਦਾ ਸੈ (ਵਜ ਦੇ ਅੰਦਯ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ) ਦਾ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਵਣਆ
ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਬਜਨੀ ਗੁਰਭੁਬਿ ਹਬਰ ਨਾਭ ਧਨੁ ਨ ਿਬਿ ਸ ਿਵਾਲੀਏ ਜੁਗ ਭਾਬਹ ॥ ਇ ਭੰਗਿ
ਬਪਰਬਹ ਸਬ ਜਗਿ ਭਬਹ ਕਈ ਭੁਬਹ ਥੁਕ ਨ ਬਿਨ ਕਉ ਾਬਹ ॥ ਰਾਈ ਫਿੀਲੀ ਕਰਬਹ ਆਿੀ
ਰਿੀਬਿ ਿਵਬਨ ਸਗਵਾ ਬੀ ਆੁ ਲਿਾਬਹ ॥ ਬਜਸੁ ਧਨ ਕਾਰਬਿ ਚੁਗਲੀ ਕਰਬਹ ਸ ਧਨੁ ਚੁਗਲੀ
ਹਬਥ ਨ ਆਵ ਇ ਬਾਵ ਬਿਥ ਜਾਬਹ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਸਵਕ ਬਾਇ ਹਬਰ ਧਨੁ ਬਭਲ ਬਿਥਹੁ ਕਰਭਹੀਿ
ਲ ਨ ਸਕਬਹ ਹਰ ਥ ਿਸ ਬਿਸੰਿਬਰ ਹਬਰ ਧਨੁ ਨਾਬਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 852-853}
ਦਅਯਥ:- ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ। ਦੇਵਾਰੀਏ—ਭਨੁੱਔਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯੇ ਸਏ। ਜਕ ਭਾਵਸ—
ਜਕਤ ਵਵਚ। ਇ—{ਰਜ਼ ‘ਸ’ ਤੋਂ ਫਸ-ਵਚਨ}। ਭਵਸ—ਭੂੰਸ ਉਤੇ। ਨ ਾਵਸ—ਨਸੀਂ ਾਾਂਦੇ। ਫਔੀਰੀ—
ਵਨੰਦਾ, ਚਗ਼ਰੀ। ਯਤੀਵਤ—ਇਤਫਾਯ। ਔਵਵਨ—ਕਵਾ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਵਾ—ਕੋਂ ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਆ—
ਆਣਾ (ਬੈੜਾ) ਅਰਾ। ਰਔਾਵਸ—ਨਸ਼ਯ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਓਾਯਵਣ—ਵਾਤੇ। ਸਵਥ—ਸੁੱਥ ਵਵਚ। ਜਾਵਸ—
ਜਾਣ। ੇਵਓ ਬਾਇ—ੇਵਓ-ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ। ਓਯਭਸੀਣ—ਅਬਾਕੇ ਫੰਦੇ। ਸਯਥੈ—ਵਓੇ ਸਯ ਥਾਾਂ। ਵਦੰਤਵਯ—
ਸਯ ਦੇ ਵਵਚ।8।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੇ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈ ਓੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਨਸੀਂ ਓਭਾਇਆ, ਉਸ
ਜਕਤ ਵਵਚ ਭਨੁੱਔਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਚਓੇ ਭਝ (ਵਜਵੇਂ ਜਆਯੀਆ ਜੂਏ ਵਵਚ ਸਾਯ ਓੇ ਓੰਕਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ)। ਇਸ ਵਜਸੇ ਭਨੁੱਔ (ਉਸਨਾਾਂ ਭੰਕਵਤਆਾਂ ਵਯਕੇ ਸਨ ਜ) ਾਯੇ ੰਾਯ ਵਵਚ ਭੰਕਦੇ ਵਪਯਦੇ ਸਨ, ਯ ਉਸਨਾਾਂ
ਦੇ ਭੂੰਸ ਉਤੇ ਓਈ ਥੁੱਓਦਾ ਬੀ ਨਸੀਂ। ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਵਜਸੇ ਫੰਦੇ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਓਯਦੇ ਸਨ (ਤੇ ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ
ਆਣਾ ਇਤਫਾਯ ਕਵਾ ਰੈਂ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਂ ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਆਣਾ (ਬੈੜਾ) ਅਰਾ ਨਸ਼ਯ ਓਯਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਸੇ ਭਨੁੱਔ
ਵਜਥੇ ਜੀ ਚਾਸੇ ਜਾਣ, ਵਜ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਰਾਰਚ ਵਵਚ ਆ ਓੇ) ਚਗ਼ਰੀ ਓਯਦੇ ਸਨ, ਚਕਰੀ ਨਾਰ ਉਸ ਧਨ
ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੁੱਬਦਾ ਨਸੀਂ। ਸੇ ਬਾਈ! ੇਵਓ-ਬਾਵਨਾ ਨਾਰ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ
ਵਭਰਦਾ ਸੈ; ਯ ਉਸ (ਵਨੰਦਓ) ਅਬਾਕੇ ਉਥੋਂ (ਕਯੂ-ਦਯ ਤੋਂ) ਇਸ ਧਨ ਰੈ ਨਸੀਂ ਓਦੇ (ਤੇ, ਕਯੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਵਫਨਾ)
ਵਓੇ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਓੇ ਸਯ ਦੇ ਵਵਚ ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ ਸੈ ਸੀ ਨਸੀਂ।8।

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰਭੁਬਿ ਸੰਸਾ ਭੂਬਲ ਨ ਹਵਈ ਬਚੰਿਾ ਬਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਜ ਬਕਛੁ ਹਇ ਸੁ ਸਹਜ
ਹਇ ਕਹਿਾ ਬਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਾ ਆਬਿਆ ਆਬ ਸੁਿ ਬਜ ਲਇਅਨੁ ੰਨ ਾਇ
॥੧॥ {ੰਨਾ 853}
ਦਅਯਥ:- ੰਾ—ਤਖ਼ਰਾ। ਭੂਵਰ ਨ—ਵਫਰਓਰ ਨਸੀਂ। ਸਜੇ—ਤੇ ਸੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ।
ਰਇਅਨ—ਰਏ ਸਨ ਉ ਨੇ । ੰਨੈ—ੁੱਰੇ ਵਵਚ। ੰਨੈ ਾਇ ਰਇਅਨ—ਉ ਨੇ ਆਣੇ ੁੱਰੇ ਾ ਵਰਆ ਸੈ।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਦੇ ਨਭਔ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ (ਵਓੇ ਵਓਭ ਦਾ) ਤਖ਼ਰਾ ਉੱਓਾ ਸੀ
ਨਸੀਂ ਸੰਦਾ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ ਵਚੰਤਾ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਵਨਸ਼ਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਵਓ ੰਾਯ ਵਵਚ)
ਜ ਓਝ ਸ ਵਯਸਾ ਸੈ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸ ਵਯਸਾ ਸੈ, ਉ ਉਤੇ ਓਈ ਇਤਯਾਜ਼ ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ ਜਾ
ਓਦਾ। ਸੇ ਨਾਨਓ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੇ ਰੜ ਰਾ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਅਯਜ਼ਈ (ਯਭਾਤਭਾ
ਦਾ) ਆ ਣਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਲੁ ਭਾਬਰ ਭਨਸਾ ਭਨਬਹ ਸਭਾਿੀ ਅੰਿਬਰ ਬਨਰਭਲੁ ਨਾਉ ॥ ਅਨਬਿਨੁ ਜਾਗ ਕਿ ਨ
ਸਵ ਸਹਜ ਅੰਬਭਰਿੁ ਬਆਉ ॥ ਭੀਿਾ ਫਲ ਅੰਬਭਰਿ ਫਾਿੀ ਅਨਬਿਨੁ ਹਬਰ ਗੁਿ ਗਾਉ ॥ ਬਨਜ ਘਬਰ
ਵਾਸਾ ਸਿਾ ਸਹਿ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬਭਬਲਆ ਸੁਿੁ ਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 853}
ਦਅਯਥ:- ਓਾਰ—ਭਤ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ, ਆਤਭਓ ਭਤ। ਭਾਵਯ—ਭਓਾ ਓੇ। ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਭਾਇਓ ਪਯਨਾ।
ਭਨਵਸ—ਭਨ ਵਵਚ ਸੀ। ਭਾਣੀ—ਰੀਨ ਓਯ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ। ਅਨਵਦਨ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਸਜੇ—ਆਤਭਓ
ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ। ਵਆਉ—ਖ਼ਯਾਓ। ਅੰਵਭਰਤ ਫਾਣੀ—
ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ (ਕਯੂ ਦੀ) ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਨਜ ਖਵਯ—ਆਣੇ ਖਯ ਵਵਚ, ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ
ਵਵਚ। ਸਦੇ—ਬਦੇ ਸਨ, ਸਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਰੇ ਸੰਦੇ ਸਨ। ਾਉ—ਾਉਂ, ਭੈਂ ਸਾਰ ਓਯਦਾ ਸਾਾਂ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਵੁੱਤਯ ਨਾਭ ਵੁੱਦਾ ਸੈ ਉਸ ਆਤਭਓ ਭਤ ਨੂ ੰ
ਭਓਾ ਓੇ ਭਨ ਦੇ ਭਾਇਓ ਪਯਨੇ ਨੂ ੰ ਭਨ ਵਵਚ ਸੀ ਦੁੱਫ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਭਨੁੱਔ (ਭਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਵਰਆਾਂ ਵਰੋਂ ) ਸਯ
ਵੇਰੇ ਚੇਤ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਓਦੇ ਉਸ (ਗ਼ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਵਚ) ਨਸੀਂ ੌਂਦਾ। ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਵਵਚ ਵਟਓ ਓੇ
ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ (ਉ ਦੀ) ਖ਼ਯਾਓ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਭਨੁੱਔ (ਦਾ) ਵਭੁੱਠਾ ਫਰਦਾ ਸੈ, (ਵਤਕਯੂ ਦੀ)
ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਸਯ ਵੇਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਣ ਕਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਇਸ ਵਜਸੇ ਭਨੁੱਔ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ ਵਟਓੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਣਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਇਸ ਵਜਸੇ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਭਰ ਓੇ ਭੈਂ ਬੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸਾਾਂ।2।
ਉਿੀ ॥ ਹਬਰ ਧਨੁ ਰਿਨ ਜਵਹਰੀ ਸ ਗੁਬਰ ਹਬਰ ਧਨੁ ਹਬਰ ਾਸਹੁ ਿਵਾਇਆ ॥ ਜ ਬਕਸ ਬਕਹੁ
ਬਿਬਸ ਆਵ ਿਾ ਕਈ ਬਕਹੁ ਭੰਬਗ ਲਏ ਅਕ ਕਈ ਬਕਹੁ ਿਵਾਏ ਏਹੁ ਹਬਰ ਧਨੁ ਜਬਰ ਕੀਿ ਬਕਸ
ਨਾਬਲ ਨ ਜਾਇ ਵੰਿਾਇਆ ॥ ਬਜਸ ਨ ਸਬਿਗੁਰ ਨਾਬਲ ਹਬਰ ਸਰਧਾ ਲਾਏ ਬਿਸੁ ਹਬਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਿ
ਹਬਥ ਆਵ ਬਜਸ ਨ ਕਰਿ ਧੁਬਰ ਬਲਬਿ ਾਇਆ ॥ ਇਸੁ ਹਬਰ ਧਨ ਕਾ ਕਈ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਬਕਸ
ਕਾ ਿਿੁ ਨਾਹੀ ਬਕਸ ਕ ਸੀਵ ਫੰਨ ਰਲੁ ਨਾਹੀ ਜ ਕ ਹਬਰ ਧਨ ਕੀ ਫਿੀਲੀ ਕਰ ਬਿਸ ਕਾ ਭੁਹੁ ਹਬਰ
ਚਹੁ ਕੁੰਿਾ ਬਵਬਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਹਬਰ ਕ ਬਿਿ ਨਾਬਲ ਬਕਸ ਜਰੁ ਫਿੀਲੀ ਨ ਚਲਈ
ਬਿਹੁ ਬਨਿ ਬਨਿ ਚਿ ਸਵਾਇਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 853}

ਬਿਹੁ

ਦਅਯਥ:- ਜਵੇਸਯੀ—ਜਵਾਸਯਾਤ, ਸੀਯੇ। ਕਵਯ—ਕਯੂ ਨੇ । ਾਸ—ਓਰੋਂ, ਤੋਂ। ਵਓਸ—ਓਝ। ਅਓੈ—ਜਾਾਂ।
ਜਵਯ ਓੀਤੈ—ਜੇ ਧੁੱਓਾ ਓੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਦ-ਫਦੀ। ਯਧਾ—ਯਤੀਤ। ਸਵਥ—ਸੁੱਥ ਵਵਚ। ਸਵਥ ਆਵੈ—ਵਭਰਦੀ
ਸੈ। ਵੰਡ—ਵਸੁੱਾ। ਧਵਯ—ਧਯ ਤੋਂ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ, ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਦੇ ੰਓਾਯਾਾਂ ਅਨਾਯ। ਔਤ—ਟਾ, ਭਰਓੀਅਤ ਦਾ
ਟਾ, ਵਰਔਤ। ੀਵ ਫੰਨੈ—ਵੁੱਟ-ਫੰਨੇ ਦਾ। ਯਰ—ਯਰਾ, ਝਕੜਾ। ਫਔੀਰੀ—ਚਗ਼ਰੀ, ਈਯਔਾ। ਵਦਸ ਵਦਸ—
ਸਯ ਯਜ਼। ਚੜੈ ਵਾਇਆ—ਵਧਦਾ ਸੈ।9।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਯਤਨ ਸੀਯੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਵਯ-ਨਾਭ-ਧਨ (ਵਜ ਨੂ ੰ) ਯਭਾਤਭਾ
ਾੋਂ ਵਦਵਾਇਆ ਸੈ ਕਯੂ ਨੇ (ਸੀ) ਵਦਵਾਇਆ ਸੈ। ਜੇ ਵਓੇ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ (ਕਯੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਓੇ ਸਯ ਓਰ) ਓਝ ਵਦੁੱ
ਏ ਤਾਾਂ (ਉ ਾੋਂ ਓਈ) ਓਝ ਭੰਕ ਬੀ ਰਏ, ਜਾਾਂ, ਓਈ ਓਝ ਵਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਯ ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ ਧੁੱਓਾ ਓਯ ਓੇ
(ਬੀ) ਵਓੇ ਨਾਰ ਵੰਡਾਇਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦਾ (ਇਸ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ
ਵਭਰਦਾ ਸੈ)। ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਧਯੋਂ ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭੁੱਥੇ ਤੇ ਰੇ ਔ ਵਰਔ ਵਦੁੱਤਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਭਨੁੱਔ
ਦੀ ਕਯੂ ਵਵਚ ਯਧਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਤੇ (ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਉ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਵਸੁੱਾ ਵਭਰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ (ਐੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈ ਵਓ) ਇ ਦਾ ਓਈ ਸ਼ਯੀਓ ਨਸੀਂ ਫਣ ਓਦਾ (ਇ ਉਤੇ) ਓਈ
ਜੁੱਦੀ ਸੁੱਓ ਨਸੀਂ ਫਣਾ ਓਦਾ, ਵਓੇ ਓਰ ਇ ਦੀ ਭਰਓੀਅਤ ਦਾ ਟਾ ਬੀ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। (ਵਜਵੇਂ
ਵਜ਼ਭੀਂਦਾਯਾਾਂ ਦਾ ਜ਼ਭੀਨ ਦੇ) ਵੁੱਟੇ-ਫੰਨੇ ਦਾ ਯਰਾ (ੈ ਓਦਾ ਸੈ), ਇ ਸਵਯ-ਧਨ ਦਾ ਓਈ ਅਵਜਸਾ ਯਰਾ ਬੀ
ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। (ਵਓੇ ਕਯਭਔ ਨੂ ੰ ਵੇਔ ਓੇ) ਜੇ ਓਈ ਭਨੁੱਔ ਇ ਨਾਭ-ਧਨ ਦੀ (ਖ਼ਾਤਯ) ਈਯਔਾ ਓਯਦਾ ਸੈ,
ਉ ਨੂ ੰ ਕੋਂ ਸਯ ਾੇ ਵਪਟਓਾਯ ਸੀ ੈਂਦੀ ਸੈ।
(ਸੇ ਬਾਈ! ਇਸ ਨਾਭ-ਧਨ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਤੇ) ਜੇ ਯਭਾਤਭਾ ਵਓੇ ਨੂ ੰ ਇਸ ਨਾਭਧਨ ਦੇਵੇ ਤਾਾਂ ਵਓੇ ਸਯ ਦਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਚੜ੍ ਓਦਾ, ਵਓੇ ਦੀ ਈਯਔਾ ਓਝ ਵਵਕਾੜ ਨਸੀਂ ਓਦੀ (ਇਸ ਐੀ
ਦਾਵਤ ਸੈ ਵਓ) ਇਸ ਸਯ ਯਜ਼ ਦਾ ਵਧਦੀ ਸੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।9।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਜਗਿੁ ਜਲੰਿਾ ਰਬਿ ਲ ਆਿੀ ਬਕਰਾ ਧਾਬਰ ॥ ਬਜਿੁ ਿੁਆਰ ਉਫਰ ਬਿਿ ਲਹੁ
ਉਫਾਬਰ ॥ ਸਬਿਗੁਬਰ ਸੁਿੁ ਵਿਾਬਲਆ ਸਚਾ ਸਫਿੁ ਫੀਚਾਬਰ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਬਰ ਬਫਨੁ
ਫਿਸਿਹਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 853}
ਦਅਯਥ:- ਜਰੰਦਾ—(ਵਵਓਾਯਾਾਂ ਵਵਚ) ੜਦਾ। ਯਵਔ ਰੈ —ਫਚਾ ਰੈ । ਧਾਵਯ—ਧਾਯ ਓੇ, ਓਯ ਓੇ। ਵਜਤ
ਦਆਯੈ—ਵਜ ਦਯ ਤੇ, ਵਜ ਤਯੀਓੇ ਨਾਰ। ਉਫਯੈ—ਫਚ ਓੇ। ਵਤਤੈ—ਉੇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਸੀ। ਵਤਕਵਯ—ਕਯੂ ਨੇ ।
ਔ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ। ਚਾ ਫਦ—ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਫੀਚਾਵਯ—ਵਵਚਾਯ
ਓੇ, ਭਨ ਵਵਚ ਵਟਓਾ ਓੇ। ਅਵਯ—ਓਈ ਸਯ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਰਬੂ! (ਵਵਓਾਯਾਾਂ ਵਵਚ) ੜ ਯਸੇ ੰਾਯ ਨੂ ੰ ਆਣੀ ਵਭਸਯ ਓਯ ਓੇ ਫਚਾ ਰੈ , ਵਜ ਬੀ ਤਯੀਓੇ ਨਾਰ
ਇਸ ਫਚ ਓਦਾ ਸਵੇ ਉੇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਫਚਾ ਰੈ ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਭਨ ਵਵਚ ਵਾ ਓੇ (ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ) ਵਤਕਯੂ ਨੇ
(ਵਭਯਨ ਦਾ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਵਵਔਾਰ ਵਦੁੱਤਾ, ਉ ਨੂ ੰ ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਵਓ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ
ਓਈ ਸਯ ਇਸ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸੈ।1।

ਭਃ ੩ ॥ ਹਉਭ ਭਾਇਆ ਭਹਿੀ ਿੂਜ ਲਗ ਜਾਇ ॥ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨ ਭਰ ਨਾ ਇਹ ਹਬਿ
ਬਵਕਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਬਿ ਰਜਾਲੀਐ ਿਾ ਇਹ ਬਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਿਨੁ ਭਨੁ ਹਵ ਉਜਲਾ ਨਾਭੁ ਵਸ
ਭਬਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਇਆ ਕਾ ਭਾਰਿੁ ਸਫਿੁ ਹ ਗੁਰਭੁਬਿ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 853}
ਦਅਯਥ:- ਸਉਭੈ—‘ਭੈਂ, ਭੈਂ’ ਦਾ ਰਬਾਵ। ਸਉਭੈ ਭਾਇਆ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਉਭੈ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਾਾਂਖ।
ਦੂ ਜ—
ੈ (ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਯ (ਦੇ ਭਸ) ਵਵਚ। ਸਵਟ—ਸੁੱਟੀ ਵਵਚ। ਓੈ ਫਵਦ—ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।
ਯਜਾਰੀਐ—ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਾੜ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਜਰਾ—ਵਵੁੱਤਯ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਭਾਯਣ—ਰਬਾਵ
ਭਓਾਣ ਦਾ ਵੀਰਾ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਉਭੈ (ਾਯੇ ੰਾਯ ਨੂ ੰ) ਆਣੇ ਵੁੱ ਵਵਚ ਓਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ ਵਾਰੀ ਸੈ, (ਇ
ਦੇ ਅਯ ਸੇਠ ਜੀਵ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਵਵਾਯ ਓੇ) ਸਯ (ਦੇ ਭਸ) ਵਵਚ ਜਾ ਪਦਾ ਸੈ। ਇਸ ਸਉਭੈ ਨਾਸ (ਵਓੇ
ਾੋਂ) ਭਾਯੀ ਜਾ ਓਦੀ ਸੈ, ਨਾਸ ਸੀ ਇਸ ਆ ਭਯਦੀ ਸੈ, ਨਾਸ ਸੀ ਇਸ ਵਓੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਓਦੀ ਸੈ।
ਜਦੋਂ ਇ ਨੂ ੰ ਕਯੂ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਾੜ ਦੇਈਏ, ਤਦੋਂ ਸੀ ਇਸ (ਜੀਵ ਦੇ) ਅੰਦਯੋਂ ਭੁੱਓਦੀ ਸੈ। (ਸੇ
ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਉਭੈ ਭੁੱਓਦੀ ਸੈ ਉ ਦਾ) ਤਨ (ਉ ਦਾ) ਭਨ ਵਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ
ਸੈ, ਉ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਕਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ ਭਓਾਣ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸੈ, ਤੇ, ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ
ਵਆਾਂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਸਬਿਗੁਰ ਕੀ ਵਬਿਆਈ ਸਬਿਗੁਬਰ ਬਿਿੀ ਧੁਰਹੁ ਹੁਕਭੁ ਫੁਬਝ ਨੀਸਾਿੁ ॥ ੁਿੀ ਬਾਿੀਈ
ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਬਛਹੁ ਿਬਲ ਬਿਿਾ ਲਾਬਹਨੁ ਸਬਨਾ ਕਾ ਅਬਬਭਾਨੁ ॥ ਬਜਥ ਕ ਵਿ ਬਿਥ
ਭਰਾ ਸਬਿਗੁਰੂ ਹਬਰ ਫਿਬਸਸੁ ਸਬੁ ਜਹਾਨੁ ॥ ਬਜ ਸਬਿਗੁਰ ਨ ਬਭਬਲ ਭੰਨ ਸੁ ਹਲਬਿ ਲਬਿ ਬਸਝ
ਬਜ ਵਭੁਿੁ ਹਵ ਸੁ ਬਪਰ ਬਬਰਸਿ ਥਾਨੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕ ਵਬਲ ਹਆ ਭਰਾ ਸੁਆਭੀ ਹਬਰ ਸਜਿ
ੁਰਿੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ ਉਿੀ ਬਬਬਿ ਿਬਿ ਕ ਸਬਬ ਆਇ ਏ ਸਬਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀ ਲਾਬਹਨੁ ਸਬਨਾ
ਬਕਅਹੁ ਭਨਹੁ ਗੁਭਾਨੁ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 853}
ਦਅਯਥ:- ਵਵਡਆਈ—ਫਜ਼ਯਕੀ, ਇੁੱਜ਼ਤ। ਵਤਕਵਯ—ਵਤਕਯੂ ਨੇ । ਧਯਸ—ਧਯ ਤੋਂ, ਸਜ਼ੂਯੀ ਤੋਂ।
ਸਓਭ—ਯਜ਼ਾ। ਫਵਝ—ਭਝ ਓੇ। ਨੀਾਣ—ਵਨਸ਼ਾਨ, ਯਵਾਨਾ, ਯਾਸਦਾਯੀ। ਤੀ—ੁੱਤਯਾਾਂ ਨੇ । ਬਾਤੀਈ—
ਬਤੀਵਜਆਾਂ ਨੇ । ਓੀ—ੁੱਵਓਆਾਂ ਨੇ , ਾਓ-ੰਫੰਧੀਆਾਂ ਨੇ । ਅਕਸ ਵਛਸ—ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਟਵਰ—ਔਜ ਓੇ।
ਰਾਵਸਨ—ਰਾਸ ਵਦੁੱਤਾ ਉ ਨੇ । ਓ—ਓਈ ਭਨੁੱਔ। ਫਔਵ—ਉ ਨੇ ਫਖ਼ਵਸ਼ਆ। ਵਜ—ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ।
ਵਭਵਰ—ਵਭਰ ਓੇ। ਭੰਨੇ—ਤੀਜਦਾ ਸੈ। —ਉਸ ਭਨੁੱਔ। ਸਰਵਤ—ਇ ਰ ਓ ਵਵਚ। ਰਵਤ—ਯਰ ਓ
ਵਵਚ। ਵਝੈ—ਓਾਭਮਾਫ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਵਪਯੈ—ਬਟਓਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸੈ। ਥਾਨ—ਵਸਯਦਾ-ਥਾਾਂ। ਬਵਯਆ—(ਵਵਓਾਯਾਾਂ
ਨਾਰ) ਕੰਦਾ। ਜਨ ਓੈ ਵਵਰ—(ਆਣੇ ) ੇਵਓ ਦੇ ੁੱਔ ਤੇ। ਜਾਨ—ਵਆਣਾ, ਬ ਦੇ ਵਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ
ਵਾਰਾ। ਵਬਵਤ—ਚਕ, ਖ਼ਯਾਓ, ਆਤਭਓ ਬਜਨ। ਵਬ ਆਇ—ਾਯੇ ਆਏ। ਰਾਵਸਨ—ਉ ਨੇ ਰਾਸ ਵਦੁੱਤਾ।
ਵਓਅਸ ਭਨਸ—ਵਦਆਾਂ ਭਨਾਾਂ ਤੋਂ।10।
ਅਯਥ:- (ਵਜਸੜੀ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਕਯੂ (ਅਭਯਦਾ ਜੀ) ਦੀ (ਸਈ, ਉਸ) ਕਯੂ (ਅੰਕਦ ਾਵਸਫ) ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਸਜ਼ੂਯੀ ਤੋਂ (ਵਭਵਰਆ) ਸਓਭ ਭਝ ਓੇ ਯਵਾਨਾ ਭਝ ਓੇ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ) ਵਦੁੱਤੀ। ੁੱਤਯਾਾਂ ਨੇ , ਬਤੀਵਜਆਾਂ ਨੇ ,
ਜਵਾਈਆਾਂ ਨੇ , ਸਯ ੁੱਓੇ ਾਓ ਅੰਕਾਾਂ ਨੇ ਚੰਕੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਔ ਓੇ ਵੇਔ ਵਰਆ ੀ (ਕਯੂ ਨੇ ) ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾਣ ਦੂ ਯ ਓਯ

ਵਦੁੱਤਾ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ (ਕਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਾਯੇ ੰਾਯ ਨੂ ੰ (ਨਾਭ ਦੀ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓੀਤੀ ਸੈ; ਵਜੁੱਥੇ ਬੀ ਓਈ ਵੇਔਦਾ
ਸੈ ਉਥੇ ਸੀ ਵਆਯਾ ਕਯੂ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਰਈ ਭਜੂਦ) ਸੈ। ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਨੂ ੰ ਵਭਰ ਓੇ ਤੀਜਦਾ ਸੈ
ਉਸ ਇ ਰ ਓ ਵਵਚ ਤੇ ਯਰ ਓ ਵਵਚ ਓਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਯ ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਵਰੋਂ ਭੂੰਸ ਭੜਦਾ ਸੈ,
ਉਸ ਬਟਓਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਵਸਯਦਾ-ਥਾਾਂ (ਵਵਓਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) ਕੰਦਾ ਵਟਵਓਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ!
(ਆਔ—) ਬ ਦੇ ਵਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਬ ਦਾ ਵਭੁੱਤਯ ਬ ਵਵਚ ਵਵਆਓ ਰਬੂ ਆਣੇ ੇਵਓ ਦੇ ੁੱਔ ਤੇ
ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! (ਕਯੂ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ) ਆਤਭਓ ਖ਼ਯਾਓ ਵਭਰਦੀ ਵੇਔ ਓੇ ਾਯੇ ਰ ਓ ਕਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਆ ਰੁੱਕੇ। ਕਯੂ ਨੇ
ਬਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਤੋਂ ਅਸੰਓਾਯ ਦੂ ਯ ਓਯ ਵਦੁੱਤਾ।10।
ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕਈ ਵਾਹ ਕ ਲੁਿ ਕ ਾਏ ਿਬਲਹਾਬਨ ॥ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਈ ਕਈ ਿਾਇ
ਬਨਿਾਬਨ ॥੧॥ ਭਃ ੧ ॥ ਬਜਸੁ ਭਬਨ ਵਬਸਆ ਿਬਰਆ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਬਾਵ ਸ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ
854}
ਦਅਯਥ:- ਵਾਸੇ—ਵਾਾਂਸਦਾ ਸੈ, ਵਾਸੀ ਓਯਦਾ ਸੈ। ਓ—ਓਈ (ਸਯ)। ਰਣੈ —(ਪਰ) ਵੁੱਢਦਾ ਸੈ।
ਔਵਰਸਾਵਨ—ਔਰਵਾੜੇ ਵਵਚ, ਵੜਾਾਂ ਵਵਚ। ਨਾਨਓ—ਸੇ ਨਾਨਓ! ਏਵ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਨ ਜਾਈ—
(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਦੀ) ਭਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਓਈ—ਓਈ (ਸਯ)। ਵਨਦਾਵਨ—ਅੰਤ ਨੂ ,ੰ ਆਖ਼ਯ ਵਵਚ।1।
ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਤਵਯਆ—(ੰਾਯ-ਭੰਦਯ ਦੇ ਵਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਖ ਵਕਆ। ਇ—ਉਸ ਭਨੁੱਔ। ਜ
ਬਾਵੈ—ਜ ਓਝ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ) ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸੈ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਓ! ਓਈ ਭਨੁੱਔ ਸਰ ਵਾਾਂਸਦਾ ਸੈ, ਓਈ (ਸਯ) ਭਨੁੱਔ (ੁੱਓਾ ਸਇਆ ਰ) ਵੁੱਢਦਾ ਸੈ, ਓਈ
(ਸਯ) ਭਨੁੱਔ (ਉ ਵੁੱਢੇ ਸਏ ਰ ਨੂ ੰ) ਔਰਵਾੜੇ ਵਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸੈ; ਯ ਅੰਤ ਨੂ ੰ (ਉ ਅੰਨ ਨੂ ੰ) ਔਾਾਂਦਾ ਓਈ ਸਯ
ਸੈ। , ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੂ )ੰ ਭਵਝਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦਾ (ਵਓ ਓਦੋਂ ਓੀਸ ਓਝ ਵਾਯੇਕਾ)।1।
ਭ: 1—ਸੇ ਨਾਨਓ! ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ ਉਸ (ੰਾਯ-ਭੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਖ
ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ (ਉ ਨੂ ੰ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਵਓ ਜਕਤ ਵਵਚ) ਉਸੀ ਓਝ ਸੰਦਾ ਸੈ ਜ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ) ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ
ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਾਰਫਰਹਬਭ ਿਇਆਬਲ ਸਾਗਰੁ ਿਾਬਰਆ ॥ ਗੁਬਰ ੂਰ ਬਭਹਰਵਾਬਨ ਬਰਭੁ ਬਉ
ਭਾਬਰਆ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧੁ ਬਫਕਰਾਲੁ ਿੂਿ ਸਬਬ ਹਾਬਰਆ ॥ ਅੰਬਭਰਿ ਨਾਭੁ ਬਨਧਾਨੁ ਕੰਬਿ ਉਬਰ
ਧਾਬਰਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਬਗ ਜਨਭੁ ਭਰਿੁ ਸਵਾਬਰਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਾਯਫਰਸਵਭ—ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ । ਦਇਆਵਰ—ਦਇਆਰ ਨੇ । ਾਕਯ—ੰਾਯ-ਭੰਦਯ। ਕਵਯ
ੂਯ—
ੈ ੂਯੇ ਕਯੂ ਨੇ । ਬਯਭ—(ਭਨ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ। ਬਉ—(ਭਨ ਦਾ) ਵਸਭ। ਵਫਓਯਾਰ—ਵਬਆਨਓ,
ਡਯਾਉਣਾ। ਦੂ ਤ—ਵੈਯੀ। ਵਬ—ਾਯੇ। ਸਾਵਯਆ—ਥੁੱਓ ਕਏ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ।
ਵਨਧਾਨ—(ਾਯੇ ਔਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਓੰਵਠ—ਕਰ ਵਵਚ। ਉਵਯ—ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਾਧੂ ੰਵਕ—ਕਯੂ ਦੀ ੰਕਵਤ
ਵਵਚ। ਜਨਭ ਭਯਣ—ਾਯਾ ਜੀਵਨ (ਜਨਭ ਤੋਂ ਭਤ ਤਓ)।11।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ੂਯੇ ਵਭਸਯਵਾਨ ਕਯੂ ਨੇ (ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਦੇ ਭਨ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਤੇ ਵਸਭ ਭਓਾ ਵਦੁੱਤਾ,
ਵਬਆਨਓ ਕ੍ਰਧ ਅਤੇ ਓਾਭ (ਆਵਦਓ) ਾਯੇ (ਉ ਦੇ) ਵੈਯੀ (ਉ ਉਤੇ ਜ਼ਯ ਾਣੋਂ ) ਸਾਯ ਕਏ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਉ

ਭਨੁੱਔ ਨੇ ਾਯੇ ਔਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ (ਆਣੇ ) ਕਰੇ ਵਵਚ
(ਆਣੇ ) ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ (ਦਾ ਰਈ) ਵਟਓਾ ਵਰਆ (ਤੇ ਇ ਤਯ੍ਾ)ਾਂ ਕਯੂ ਦੀ ੰਕਵਤ ਵਵਚ (ਯਵਸ ਓੇ ਉ ਨੇ
ਆਣਾ) ਾਯਾ ਜੀਵਨ ੰਵਾਯ ਵਰਆ। ਵਦਆਰ ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ ਉ ਨੂ ੰ ੰਾਯ-ਭੰਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਖਾ
ਵਰਆ।11।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਬਜਨਹੀ ਨਾਭੁ ਬਵਸਾਬਰਆ ਕੂਿ ਕਹਿ ਕਹੰਬਨਹ॥ ੰਚ ਚਰ ਬਿਨਾ ਘਰੁ ਭੁਹਬਨਹ ਹਉਭ
ਅੰਿਬਰ ਸੰਬਨਹ ॥ ਸਾਕਿ ਭੁਿ ਿੁਰਭਿੀ ਹਬਰ ਰਸੁ ਨ ਜਾਿੰਬਨਹ ॥ ਬਜਨਹੀ ਅੰਬਭਰਿੁ ਬਰਬਭ ਲੁਿਾਇਆ
ਬਫਿੁ ਬਸਉ ਰਚਬਹ ਰਚੰਬਨਹ ॥ ਿੁਸਿਾ ਸਿੀ ਬਰਹਿੀ ਜਨ ਬਸਉ ਵਾਿੁ ਕਰੰਬਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਕਿ
ਨਰਕ ਭਬਹ ਜਬਭ ਫਧ ਿੁਿ ਸਹੰਬਨਹ ॥ ਇਐ ਬਕਰਬਿ ਕਭਾਵਿ ਬਜਵ ਰਾ ਿਬਹ ਬਿਵ ਰਹੰਬਨਹ ॥੧॥
{ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਓੂ ੜੇ ਓਸਣ—ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ। ਓਸੰਵਨ੍੍ —{ਅੁੱਔਯ ‘ਨ’ ਦੇ ਸੇਠ ਅੁੱਧਾ ‘ਸ’ ਸੈ}
ਆਔਦੇ ਸਨ। ਭਸਵਨ੍੍ —ਠੁੱਕ ਯਸੇ ਸਨ, ਰੁੱਟ ਯਸੇ ਸਨ। ੰਵਨ੍੍ —ੰਨ੍, ਓੰਧ ਾੜ ਓੇ ਚਯੀ ਦਾ ਉੱਦਭ। ਾਓਤ—
ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਏ। ਭਠੇ —ਠੁੱਕੇ ਜਾ ਯਸੇ। ਦਯਭਤੀ—ਔਟੀ ਭਤ ਵਾਰੇ । ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ
ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ। ਬਯਵਭ—(ਭਨ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ। ਵਫਔ—ਜ਼ਵਸਯ। ਯਚਵਸ ਯਚੰਵਨ੍੍ —ਦਾ ਭਤ
ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ। ੇਤੀ—ਨਾਰ। ਵਯਸੜੀ—ਵਆਯ। ਜਨ—ਬਕਤ, ੇਵਓ। ਵਾਦ—ਝਕੜਾ। ਜਵਭ—ਜਭ ਦੀ
ਯਾਸੀਂ। ਇਐ ਵਓਯਵਤ—ਵਛਰੀ ਇਓੁੱਠੀ ਓੀਤੀ ਸਈ ਵਓਯਤ ਅਨਾਯ, ਵਛਰੇ ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨਾਯ।
ਯਾਔਵਸ—ਸੇ ਰਬੂ! ਤੂ ੰ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈਂ।1।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਬਰਾ ਵਦੁੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਸੀ ਕੁੱਰਾਾਂ ਓਯਦੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ। (ਓਾਭਾਵਦਓ) ੰਜੇ ਚਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ (ਵਸਯਦਾ-) ਖਯ ਰੁੱਟਦੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਯ ਸਉਭੈ (ਦੀ) ੰਨ੍ ਰੁੱਕੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ। ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਏ ਔਟੀ ਭਤ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ (ਇਸਨਾਾਂ
ਵਵਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਸੁੱਥੀਂ ਸੀ) ਰੁੱਟੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਆਦ ਉਸ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਛਾਣਦੇ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਯ (ਭਨ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਵਵਚ (ਸੀ) ਰਟਾ
ਵਦੁੱਤਾ, ਉਸ (ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਓਯਨ ਵਾਰੀ ਭਾਇਆ) ਜ਼ਵਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਵਆਯ ਾਈ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ,
ਬੈੜੇ ਭਨੁੱਔਾਾਂ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਵਆਯ ਸੰਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ੇਵਓਾਾਂ ਨਾਰ ਉਸ ਝਕੜਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਔਦੇ ਸਨ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸਏ ਭਨੁੱਔ ਆਤਭਓ ਭਤ (ਦੀ ਪਾਸੀ) ਵਵਚ ਫੁੱਝੇ ਸਏ ਭਨੁੱਔ (ਭਾਨ ) ਨਯਓਾਾਂ
ਵਵਚ ਏ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ (ਦਾ) ਦੁੱਔ ਸੀ ਸਾਯਦੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ।
(ਯ, ਸੇ ਰਬੂ! ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਬੀ ਓੀਸ ਵੁੱ?) ਵਜਵੇਂ ਤੂ ੰ (ਇਸਨਾਾਂ ਨੂ )ੰ ਯੁੱਔਦਾ ਸੈਂ ਵਤਵੇਂ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ, ਵਛਰੇ ਓੀਤੇ
ਓਯਭਾਾਂ ਅਨਾਯ (ਸਣ ਬੀ ਉਸ ਵਜਸੇ) ਓਯਭ ਓਯੀ ਜਾ ਯਸੇ ਸਨ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਬਜਨਹੀ ਸਬਿਗੁਰੁ ਸਬਵਆ ਿਾਿੁ ਬਨਿਾਿ ਬਿਸੁ ॥ ਸਾਬਸ ਬਗਰਾਬਸ ਸਿਾ ਭਬਨ ਵਸ ਜਭੁ
ਜਬਹ ਨ ਸਕ ਬਿਸੁ ॥ ਬਹਰਿ ਹਬਰ ਹਬਰ ਨਾਭ ਰਸੁ ਕਵਲਾ ਸਵਬਕ ਬਿਸੁ ॥ ਹਬਰ ਿਾਸਾ ਕਾ ਿਾਸੁ
ਹਇ ਰਭ ਿਾਰਥੁ ਬਿਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਬਨ ਿਬਨ ਬਜਸੁ ਰਬੁ ਵਸ ਹਉ ਸਿ ਕੁਰਫਾਿ ਬਿਸੁ ॥ ਬਜਨਹ
ਕਉ ੂਰਬਫ ਬਲਬਿਆ ਰਸੁ ਸੰਿ ਜਨਾ ਬਸਉ ਬਿਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਵਤਕਯ ੇਵਵਆ—ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਓਾਯ ਓੀਤੀ। ਤਾਣ—(ਆਤਭਓ) ਫਰ। ਾਵ—(ਸਯੇਓ)
ਾਸ ਦੇ ਨਾਰ। ਵਕਯਾਵ—(ਸਯੇਓ) ਵਕਯਾਸੀ ਦੇ ਨਾਰ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਜਵਸ ਨ ਓੈ—ਤੁੱਓ ਬੀ ਨਸੀਂ

ਓਦਾ, ਨੇ ੜੇ ਨਸੀਂ ਢਓਦਾ। ਵਸਯਦੈ—ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਯ—ਆਦ। ਓਵਰਾ—ਰੁੱਛਭੀ, ਭਾਇਆ। ੇਵਵਓ—
ਦਾੀ। ਯਭ ਦਾਯਥ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ (ਨਾਭ) ਦਾਯਥ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਵਚ, ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਸਉ—ਭੈਂ।
ਦ—ਦਾ। ੂਯਵਫ ਵਰਵਔਆ—ਵਛਰੇ ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨਾਯ ਵਰਵਔਆ ਸਇਆ ਰੇ ਔ। ਯ—ਰੇਭ,
ਆਨੰਦ। ਵਉ—ਨਾਰ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਸੜਾ ਵਜਸੜਾ ਵਨਤਾਣਾ ਭਨੁੱਔ (ਬੀ) ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ (ਵਭਯਨ ਦੀ) ਓਾਯ ਓਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ
(ਆਤਭਓ) ਫਰ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸਯੇਓ ਾਸ ਦੇ ਨਾਰ ਸਯੇਓ ਵਕਯਾਸੀ ਦੇ ਨਾਰ ਸਯ ਵੇਰੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦੇ)
ਭਨ ਵਵਚ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸੈ, ਆਤਭਓ ਭਤ ਉ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਸੀਂ ਢਓਦੀ। ਉ ਨੂ ੰ ਆਣੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ
ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਆਦ ਆਉਂਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਭਾਇਆ ਉ ਦੀ ਦਾੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ (ਉ ਉਤੇ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ
ਓਦੀ)। ਉਸ ਭਨੁੱਔ ਰਬੂ ਦੇ ੇਵਓਾਾਂ ਦਾ ੇਵਓ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ ਬ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਯਥ (ਸਵਯਨਾਭ) ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—) ਭੈਂ ਉ ਭਨੁੱਔ ਤੋਂ ਦਓੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਵਜ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਵਜ ਦੇ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ
(ਦਾ ਨਾਭ) ਵਟਵਓਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਉ ਉ ਭਨੁੱਔ ਦਾ ਸੀ ਵਆਯ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਨਾਰ ਫਣਦਾ ਸੈ
ਵਜ ਵਜ ਦੇ ਬਾਕਾਾਂ ਵਵਚ ਵਛਰੇ ਓੀਤੇ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨਾਯ (ਵਭਯਨ ਦਾ) ਰੇ ਔ ਵਰਵਔਆ ਸੰਦਾ ਸੈ।2।
ਉਿੀ ॥ ਜ ਫਲ ੂਰਾ ਸਬਿਗੁਰੂ ਸ ਰਭਸਬਰ ਸੁਬਿਆ ॥ ਸਈ ਵਰਬਿਆ ਜਗਿ ਭਬਹ ਘਬਿ
ਘਬਿ ਭੁਬਿ ਬਬਿਆ ॥ ਫਹੁਿੁ ਵਬਿਆਈਆ ਸਾਬਹਫ ਨਹ ਜਾਹੀ ਗਿੀਆ ॥ ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਅਨਿੁ
ਸਬਿਗੁਰੂ ਾਬਸ ਸਚੀ ਗੁਰ ਭਿੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸਵਾਰ ਾਰਫਰਹਬਭ ਸਚ ਬਜਉ ਫਬਿਆ ॥੧੨॥
{ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਯਭੇਵਯ—ਯਭੇਯ ਨੇ । ਵਣਆ—ਵਧਆਨ ਵਦੁੱਤਾ। ਈ—ਉਸੀ ਫਚਨ। ਖਵਟ ਖਵਟ—ਸਯੇਓ
ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ। ਭਵਔ—ਭੂੰਸ ਨਾਰ। ਬਵਣਆ—ਉਚਾਵਯਆ। ਾਵਸਫੈ—ਭਾਰਓ ਦੀਆਾਂ। ਚ—ਦਾ ਓਾਇਭ
ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸਵਯ-ਨਾਭ। ਸਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ। ਚੀ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ। ਭਣੀਆ—
ਭਣੀ, ਯਤਨ, ਉਦੇਸ਼। ਚੇ ਵਜਉ—ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਯਕੇ।12।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ੂਯਾ ਕਯੂ ਵਜਸੜਾ (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਫਚਨ ਫਰਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਵਰ ਵਧਆਨ
ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਕਯੂ ਦਾ ਉਸ ਫਚਨ ਾਯੇ ੰਾਯ ਵਵਚ ਰਬਾਵ ਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਸਯੇਓ ਵਸਯਦੇ ਵਵਚ (ਰਬਾਵ ਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਸਯੇਓ
ਭਨੁੱਔ ਆਣੇ ) ਭੂੰਸ ਨਾਰ ਉਚਾਯਦਾ ਸੈ। (ਸੇ ਬਾਈ! ਕਯੂ ਦੁੱਦਾ ਸੈ ਵਓ) ਭਾਰਓ-ਰਬੂ ਵਵਚ ਫੇਅੰਤ ਕਣ ਸਨ
ਵਕਣੇ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦੇ। ਸੇ ਬਾਈ! ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ-ਵਥਯ ਨਾਭ, ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ, ਆਤਭਓ ਅਨੰਦ (ਇਸ) ਕਯੂ
ਦੇ ਾ (ਸੀ ਸਨ, ਕਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾਤਾਾਂ ਵਭਰਦੀਆਾਂ ਸਨ)। ਕਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ
ਯਤਨ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਯਭਾਤਭਾ ਆਣੇ ੇਵਓਾਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ ਸਣੇ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸੈ, ੰਤ ਜਨ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ
ਵਾਰੇ ਯਭਾਤਭਾ ਵਯਕੇ ਫਣ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।12।
ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਅਿਾ ਆੁ ਨ ਛਾਿਈ ਹਬਰ ਰਬੁ ਜਾਿਾ ਿੂਬਰ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਬਵਸਰੀ ਬਕਉ
ਭਨੁ ਰਹ ਹਜੂਬਰ ॥ ਭਨਭੁਬਿ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ਝੂਿ ਲਾਲਬਚ ਕੂਬਰ ॥ ਨਾਨਕ ਫਿਬਸ ਬਭਲਾਇਅਨੁ
ਸਚ ਸਫਬਿ ਹਿੂਬਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਆਣਾ ਆ—ਆਣੇ ਆ ਨੂ ,ੰ ਆਣੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ। ਜਾਤਾ—ਭਵਝਆ। ਵਵਯੀ—

ਬੁੱਰ ਕਈ। ਵਓਉ ਯਸੈ—ਵਓਵੇਂ ਯਵਸ ਓਦਾ ਸੈ? ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਓਦਾ। ਸਜੂਵਯ—(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ।
ਭਨਭਵਔ—ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਨੇ । ਰਾਰਵਚ—ਰਾਰਚ ਵਵਚ। ਓੂ ਵਯ—ਓੂ ੜ ਵਵਚ,
ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ। ਫਔਵ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਓਯ ਓੇ। ਵਭਰਾਇਅਨ—ਵਭਰਾ ਰਏ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ । ਚੇ
ਫਵਦ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਦੂ ਵਯ—(ਆਣੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ।1।
ਅਯਥ:- (ਸੇ ਬਾਈ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੁੱਔ) ਆਣੇ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ (ਓਦੇ) ਯਔਦਾ
ਨਸੀਂ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ (ਵਓਤੇ) ਦੂ ਯ ਵੁੱਦਾ ਭਝਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੂ ੰ ਕਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਓਾਯ (ਦਾ) ਬੁੱਰੀ ਯਵਸੰਦੀ
ਸੈ, (ਇ ਵਾਤੇ ਉ ਦਾ) ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ (ਓਦੇ) ਨਸੀਂ ਵਟਓਦਾ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! ਆਣੇ ਭਨ ਦੇ ਵੁੱਛੇ ਤਯਨ ਵਾਰੇ ਭਨੁੱਔ ਨੇ ਝੂ ਠੇ ਰਾਰਚ ਵਵਚ (ਰੁੱਕ ਓੇ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਵਵਚ
(ਪ ਓੇ ਸੀ ਆਣਾ) ਜੀਵਨ ਕਵਾ ਵਰਆ ਸੰਦਾ ਸੈ। ਵਜਸੜੇ ਭਨੁੱਔ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੇ ਕਯ-ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ
(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਟਓੇ ਯਵਸੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਵਭਸਯ ਓਯ ਓੇ (ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ)
ਵਭਰਾ ਵਰਆ ਸੰਦਾ ਸੈ।1।
ਭਃ ੩ ॥ ਹਬਰ ਰਬੁ ਸਚਾ ਸਬਹਲਾ ਗੁਰਭੁਬਿ ਨਾਭੁ ਗਬਵੰਿੁ ॥ ਅਨਬਿਨੁ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਿਾ ਹਬਰ
ਜਬਆ ਭਬਨ ਆਨੰਿੁ ॥ ਵਿਬਾਗੀ ਹਬਰ ਾਇਆ ੂਰਨੁ ਰਭਾਨੰਿੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ
ਸਲਾਬਹਆ ਫਹੁਬਿ ਨ ਭਬਨ ਿਬਨ ਬੰਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 854}
ਦਅਯਥ:- ਚਾ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਵਸਰਾ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕੀਤ। ਕਯਭਵਔ—ਕਯੂ ਦੀ
ਯਨ ਵਆਾਂ। ਅਨਵਦਨ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵੇਰੇ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਵਡਬਾਕੀ—ਵੁੱਡੇ ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੇ ।
ਯਭਾਨੰਦ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਭਾਰਓ ਰਬੂ। ਫਸਵੜ—ਭੜ, ਵਪਯ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਵਚ। ਬੰਕ—ਤਟ,
ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ ਵਵਛੜਾ।2।
ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਸਯੀ ਰਬੂ ਕਵਫੰਦ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, (ਉ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕੀਤ
(ਉ ਦਾ) ਨਾਭ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਆਾਂ (ਵਭਰਦਾ ਸੈ)। (ਵਜ ਭਨੁੱਔ ਨੂ ੰ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਉਸ) ਸਯ ਵੇਰੇ
ਸੀ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਅਤੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਵਦਆਾਂ (ਉ ਦੇ) ਭਨ ਵਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ
ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਯ, ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾਰਓ ੂਯਨ ਰਬੂ ਯਭਾਤਭਾ ਵੁੱਡੇ ਬਾਕਾਾਂ ਨਾਰ ਸੀ
ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਵਜਨ੍ ਾ)ਾਂ ਦਾਾਾਂ ਨੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ
ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਵਚ ਭੜ ਓਦੇ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ) ਵਵੁੱਥ ਨਸੀਂ ਫਣਦੀ।2।
ਉਿੀ ॥ ਕਈ ਬਨੰਿਕੁ ਹਵ ਸਬਿਗੁਰੂ ਕਾ ਬਪਬਰ ਸਰਬਿ ਗੁਰ ਆਵ ॥ ਬਛਲ ਗੁਨਹ ਸਬਿਗੁਰੁ
ਫਿਬਸ ਲਏ ਸਿਸੰਗਬਿ ਨਾਬਲ ਰਲਾਵ ॥ ਬਜਉ ਭੀ ਬਹ ਵੁਿ ਗਲੀਆ ਨਾਬਲਆ ਿਬਬਆ ਕਾ ਜਲੁ
ਜਾਇ ਵ ਬਵਬਚ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਬਭਲਿ ਬਵਿੁ ਾਵਨੁ ਹਇ ਜਾਵ ॥ ਏਹ ਵਬਿਆਈ
ਸਬਿਗੁਰ ਬਨਰਵਰ ਬਵਬਚ ਬਜਿੁ ਬਭਬਲਐ ਬਿਸਨਾ ਬੁਿ ਉਿਰ ਹਬਰ ਸਾਂਬਿ ਿਿ ਆਵ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ
ਅਚਰਜੁ ਿਿਹੁ ਭਰ ਹਬਰ ਸਚ ਸਾਹ ਕਾ ਬਜ ਸਬਿਗੁਰੂ ਨ ਭੰਨ ਸੁ ਸਬਨਾਂ ਬਾਵ ॥ ੧੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥
{ੰਨਾ 855}
ਦਅਯਥ:- ਕਨਸ—ਕਨਾਸ, ਕਣ। ਭੀਵਸ ਵਠੈ —{ੂਯਫ ੂਯਨ ਓਾਯਦੰਤਓ Locative Absolute}
ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ। ਯਯੀ—ਕੰਕਾ। ਾਵਨ—ਵਵੁੱਤਯ। ਵਜਤ ਵਭਵਰਐ—ਵਜ ਦੇ ਵਭਵਰਆਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਭਰ ਏ।
ਸਵਯ ਾਾਂਵਤ—ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ ਵਭਰਾ) ਦੀ ਠੰਢ। ਤੜ—ਤਯਤ। ਚੇ ਾਸ ਓਾ—ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ

ਸ਼ਾਸ ਦਾ। ਭੰਨੈ—ਯਧਾ ਵਰਆਵੇ। ਬਾਵੈ—ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸੈ।13।
ਅਯਥ:- (ਜੇ) ਓਈ ਭਨੁੱਔ (ਵਸਰਾਾਂ) ਕਯੂ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸਵੇ (ਯ) ਵਪਯ ਕਯੂ ਦੀ ਯਨ ਆ ਜਾਏ,
ਤਾਾਂ ਵਤਕਯੂ (ਉ ਦੇ) ਵਛਰੇ ਕਣ ਫਖ਼ਸ਼ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ (ਤੇ ਉ ਨੂ ੰ) ਾਧ ੰਕਵਤ ਵਵਚ ਯਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।
ਸੇ ਬਾਈ! ਵਜਵੇਂ ਭੀਂਸ ਵਆਾਂ ਕਰੀਆਾਂ ਨਾਵਰਆਾਂ ਟਵਬਆਾਂ ਦਾ ਾਣੀ (ਜਦੋਂ) ਕੰਕਾ ਵਵਚ ਜਾ ੈਂਦਾ ਸੈ (ਤਾਾਂ) ਕੰਕਾ
ਵਵਚ ਵਭਰਵਦਆਾਂ (ਸੀ ਉਸ ਾਣੀ) ੂਯਨ ਤਯ ਤੇ ਵਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਵਤਵੇਂ) ਵਨਯਵੈਯ ਵਤਕਯੂ ਵਵਚ (ਬੀ)
ਇਸ ਕਣ ਸੈ ਵਓ ਉ (ਕਯੂ) ਨੂ ੰ ਵਭਵਰਆਾਂ (ਭਨੁੱਔ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਵਤਰ ਸ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੱਔ ਦੂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ
(ਤੇ ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ) ਯਭਾਤਭਾ (ਦੇ ਵਭਰਾ) ਦੀ ਠੰਢ ਤਯਤ ੈ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।
ਸੇ ਨਾਨਓ! (ਆਔ—ਸੇ ਬਾਈ!) ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਇਸ ਅਚਯਜ ਤਭਾਸ਼ਾ ਵੇਔ
ਵਓ ਵਜਸੜਾ ਭਨੁੱਔ ਕਯੂ ਉਤੇ ਯਧਾ ਵਰਆਉਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨੁੱਔ ਬਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਆਯਾ ਰੁੱਕਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦਾ ਸੈ।13।1।
ਧ।

