
ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ    {ੰਨਾ 917} 

ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

1. ਕੁਯ ੂਾੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਤ, ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ 

ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ (ੂਯਨ ਸਔੜਾਉ) ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

2. ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱਔ ਦੂਯ ਓਯ 

ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਓੰਭ ੰਵਾਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਾਯ ਓੰਭ ਓਯਨ-ਜਕਾ ਸ।  

3. ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਦੀ ਸਨਕਾਸ ਓਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਇਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

4. ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ 

ਆਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਅਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

5. ਯਭਾਤਭਾ ਧੁਯ ਦਯਕਾਸ ਤੋਂ ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦ ਬਾਕਾਾਂ ਸਵਚ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਰਔ ਸਰਔ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਔ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਓਾਭਾਸਦਓ ਜੰ ਵਯੀ ਉਸਨਾਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ 

ਾ ਓਦ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

6. ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸਆਯ ਨਾਸ ਫਣ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ 

ਸਵਚ ਦੁਔੀ ਸਜਸਾ ਸੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਾਯ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ਸਵਚ ਰੁੱਕ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸਓਯਾ ਓਯ, ਤਾਾਂ ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਰੁੱਕ ਓ ਇਸ ੁਧਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

7. ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਅਰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਸਆਯ ਵਾਰਾ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸਓ ਉਸ ਦਾ ਸਭੁੱਠ-ਫਰਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਉ ਭਨੁੁੱਔ 

ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਾਯ ਸਵਓਾਯ ਦੂਯ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਤ, ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

8. ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਓਈ ਰਾਣੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਭਾਣ ਓਦਾ, ਸਓਉਂਸਓ ਭਾਇਆ ਦ ਟਾਓਯ ਤ 

ਸਓ ਦੀ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦੀ। ਸਜਨਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੁਯੂ ਸਭਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਦ 

ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਉਸ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਫਚਦ ਸਨ, ਤ, ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 

ਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ਠੰਢ ਸੀ ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।  

9. ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦ ਦਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਰਾ ਦਾ ਇਓ ਇਓ ਯਤਾ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ 

ਆਣਾ-ਆ ਕੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਓਯ ਦਵ। ਫੁੱ! ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਸਏ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ, ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਦ ਕੀਤ ਕਾਾਂਦਾ ਯਸ। ਅੰਦਯ ਆਨੰਦ ਸੀ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਕਾ।  

10. ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪਸਆ ਯਸ, ਤ, ਫਾਸਯੋਂ ਸਨਯੀਆਾਂ ਚਤੁਯਾਈ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ 

ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਚਾਸ, ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ।  

11. ਦਾ ਦ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇਓ ਇਓ ਤਯੀਓਾ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਭਸ ਸਵਚ ਪ ਯਸਸਣ ਦ 

ਥਾਾਂ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਾਈ ਯੁੱਔ। ਫੁੱ! ਇਸੀ ਸ ਕੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱਸਔਆ ਜ ਓਦ ਨਸੀਂ 



ਬੁਰਾਣੀ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦੀ।  

12. ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਇਉਂ ਅਯਦਾ ਓਯਦ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ—ਸ 

ਰਬੂ! ਤੰੂ ਫਅੰਤ ਸੈਂ, ਸਯਓ ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਤੰੂ ਸੀ ਫਰ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਸਯਓ ਜੀਵ ਦੀ ਤੰੂ ਸੀ ੰਬਾਰ ਓਯ ਸਯਸਾ ਸੈਂ।  

13. ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਕੁਯੂ ਾੋਂ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਓ 

ਆਨਦੰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ 

ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਰੁੱਫ ਰਬ ਅਸੰਓਾਯ ਆਸਦਓ ਾਯ ਸਵਓਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

14. ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਓਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵੁੱਔਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉਸ 

ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣੀ ਬਾ ਨਸੀਂ ਰੜਦ। ਯ ਇ ਯਤ ਤੁਯਨਾ ਫਸੁਤ ਸੀ ਔਾ ਸ। 

ਕੁਯ ੂਦੀ ਸੀ ਸਭਸਯ ਸਵ ਤਾਾਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਭੁਓਾਇਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ।  

15. ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤ ਸਨਯਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਣ  ਸੁੱਥ ਸਵਚ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸਭਸਯ ਓਯ ਓ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆਣਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਵਰ ਰਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਸੁੰਚ ਓ ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਸਤ 

ਨਾਰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

16. ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸ। ਯ ਕੁਯਫਾਣੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸੀ 

ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵੁੱਦੀ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਬਾਕਾਾਂ ਸਵਚ ਧੁਯੋਂ ਇਸ ਰਔ ਸਰਸਔਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

17. ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਸਜਸੜ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਜ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਵਾਰ  ਸਛ ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਔੁੱਚ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦ। 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਕ ਨਾਰ ਸਯਨਾਾਂ ਦਾ ਆਚਯਨ ਬੀ ਸਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।  

18. ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪ ਸਯਸਾਾਂ ਭਨ ਸਵਚ ਤਖ਼ਰਾ-ਸਸਭ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਤਖ਼ਰ -ਸਸਭ ਦਾ 

ਇਰਾਜ ਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ। , ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਸਵਚ ੁਯਸਤ ਜੜੀ ਯੁੱਔ ਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਦਾ ਜੁੜ ਯਸ।  

19. ਸਨਯ ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਸਦੁੱਦ ਓਯਭ ਓਯਨ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਸਟਓੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਭਨ ਨੰੂ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਯਕ ਚੰਫਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਜਥ ਯਕ ਸ ਉਥ ਆਨੰਦ ਸਓੁੱਥ? , ਦਾ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਭਯਦ 

ਯਸ। ਇਸੀ ਸ ਭਨ ਦੀ ਅਯਕਤਾ ਦਾ ਵੀਰਾ, ਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

20. ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੁੱਔਯ ਸਵਸਾਝਣ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ 

ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁੁੱਓਦਾ। ਉ ਦਾ ਭਨ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। 

ਫਾਸਯ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰ ਬੀ ਉ ਦਾ ਵਯਤਾਯਾ ੁਚੁੱਜਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਓਾਭਮਾਫ ਭਝ।  

21. ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਸਔੜ-ਭੁੱਥ ਯਸਸ ਓਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਓਦਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ 

ੁੱਚ ਸਦਰੋਂ  ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਸਟਸਓਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਛੁੱਡ ਓ ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣਾ ਆਯਾ 

ਫਣਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸ।  

22. ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਅਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ—ਇਸ ਦਵੇਂ ਇਓ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਇਓੁੱਠ  ਨਸੀਂ ਸਟਓ ਓਦ। ਤ 

ਭਾਇਆ ਭਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸੀ ਯਤਾ ਦੁੱਦਾ ਸ।  



23. ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਦੀ ਸਨਕਾਸ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਵਾਰੀ ਕੁਯਫਾਣੀ ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਔਦ ਸਨ। ਕੁਯਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ 

ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਦਾ ੀਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

24. ਭਾਇਓ ਯਾਾਂ ਵਾਰੀ ਓਸਵਤਾ, ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਤੋਂ ਉਰਟ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਤੋਂ ੁੰਞੀ ਫਾਣੀ, ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਇਓ ੁਆਦਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸਔਚ ਾਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਭਨ ਨੰੂ ਓਭਜ਼ਯ ਓਯਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ 

ਦੀ ਝਰਓ ਦ ਾਸਭਣ  ਸਥੜਓਾ ਦੇਂਦੀ ਸ। ਅਜਸੀ ਫਾਣੀ ਸਨੁੱਤ ੜਨ ੁਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ 

ਟਾਓਯ ਤ ਓਭਜ਼ਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅਜਸ ਓਭਜ਼ਯ ਸ ਚੁਓ ਭਨ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਫਣ 

ਓਦਾ। ਉਸ ਭਨ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪਸਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

25. ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਇਓ ਅਭਰਓ ਦਾਸਤ ਸ, ਇ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਬਯੀ ਈ ਸ। ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਇ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਆਣਾ ਭਨ ਜੜਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਸਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਸਜਥ ਰਬੂ-ਰਭ ਸ ਉਥ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸ।  

26. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਨੁੱਚ ਯਸ ਸਨ। ਸਜ ਸਓ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ 

ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ-ਜਕਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ੁਤੰਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਸਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

27. ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਅਨੁਾਯ ਸਓਸੜਾ ੁੰਨ-ਓਯਭ ਸ ਤ ਸਓਸੜਾ ਾ-ਓਯਭ ਸ—ਸਯ ਇਸ ਸਵਚਾਯ ਭਨੁੁੱਔ ਦ 

ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦੀ। ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਸਸਯ-ਨਾਭ 

ਸਭਯਦਾ ਸ, ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਤ, ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

28. ਯਭਾਤਭਾ ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸਆਯ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਓਈ ਬੀ ਸਵਓਾਯ 

ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ, ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ 

ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਓਾਈ ਯੁੱਔਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਆਤਭਓ ਅਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇਸੀ ਸ ਵੀਰਾ।  

29. ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦੀ ੁਯਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦ ਓਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਓਯਸਦਆਾਂ ਵੀ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ 

ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਜਕਤ ਦਾ ਸਾਰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸ ਸਓ ਜੀਵ 

ਨੰੂ ਜੰਭਦ ਨੰੂ ਸੀ ਭਾਾਂ ਸਉ ਆਸਦਓ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਾਇਆ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਸਵਛੜ ਰੈਂਦੀ ਸ।  

30. ਸਓ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥ ਦ ਵੁੱਟ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਭਰਾ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਤ, ਸਜ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ 

ਨਾਰ ਸਆਯ ਨਸੀਂ, ਉਥ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸਓੁੱਥ? ਸਾਾਂ, ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਕੁਯੂ ਦ ਰੜ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਬਾਕ ਜਾਕ ੈਂਦ ਸਨ।  

31. ਕੁਯ ੂਾੋਂ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਸਓ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਔੁੱਟੀ ਔੁੱਟਣ ਵਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ 

ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਯਭਾਇਆ ਫਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਯਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਭਰਦਾ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਉਤ ਰਬੂ ਆ 

ਸਭਸਯ ਓਯ।  

32. ਓਈ ਤਯਾਾਂ ਦ ਔਾਣ  ਔਾਣ ਨਾਰ ਬੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਜੀਬ ਦਾ ਚਓਾ ਭੁੁੱਓਦਾ ਨਸੀਂ। ਫੜਾ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ ਭਨੁੁੱਔ 

ਇ ਚਓ ਸਵਚ। ਯ ਜਦੋਂ ਇ ਨੰੂ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦਾ ਸ, ਜੀਬ ਦਾ ਚਓਾ 

ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਸਜ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਸਭਰ ਏ, ਉ ਨੰੂ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਤ 

ਸੁੰਦਾ ਸ।  



33. ੁਔ-ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਆ; ਯ ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਵਚੋਂ ਆਨੰਦ 

ਬਾਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਸਓ ਇਸ ਜਕਤ ਤਾਾਂ ਭਦਾਯੀ ਦਾ ਤਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸ, 

ਇ ਸਵਚੋਂ ਦਾ ਸਟਓ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਸਭਰ ਓਦਾ।  

34. ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤਦੋਂ ਸੀ ਫਣਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯਓਾਸ਼ 

ਸੁੰਦਾ ਸ। ਤਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਸਸਯਦਾ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਓਈ ਸਚੰਤਾ ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਉ ਉਤ ਆਣਾ 

ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ। ਯ ਇਸ ਯਓਾਸ਼ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

35. ਸਛਰ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਦ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਸਯਆ ਸਇਆ ਭਨੁੁੱਔ ਭੁੜ ਭੁੜ ਉਸ ਸਜਸ ਓਯਭ ਸੀ ਓਯਦਾ 

ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਵਾਰ  ਾ ਆਣ  ਆ ਯਤ ਨਸੀਂ ਓਦਾ। ਸਪਯ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਸਓਥੋਂ ਸਭਰ? ਚੰਕ ਬਾਕਾਾਂ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਇ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਓਾਭਮਾਫ 

ਸੁੰਦੀ ਸ।  

36. ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਸਓ ਨੰੂ ਵਯ ਬਾਵ ਨਾਰ ਵਔਦਾ ਸ ਸਓ ਨੰੂ ਸਭਤਰਤਾ ਦ ਬਾਵ ਨਾਰ, 

ਉਤਨਾ ਸਚਯ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਭਯ-ਤਯ ਸ। ਸਜਥ ਭਯ-ਤਯ ਸ, ਉਥ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਕੁਯ ੂਨੰੂ 

ਸਭਰ ਓ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਔਾਾਂ ਔੁਰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਪਯ ਇ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਸਦੁੱਦਾ ਸ। 

ਇਸੀ ਦੀਦਾਯ ਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੂਰ।  

37. ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਓੰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜ ਸਨੰਦਾ-ਚੁਗ਼ਰੀ ੁਣਨ ਦਾ ਚਓਾ ਸ, ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ 

ਦਾ ਨਸੀਂ ਸਇਆ। ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਉ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸ, ਸਜ ਦ ਓੰਨ ਸਜਦੀ ਜੀਬ ਸਜ ਦ ਾਯ 

ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਸਵਚ ਭਕਨ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਉਸੀ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਸਵੁੱਤਯ ਸਨ।  

38. ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਦ ਓਾਯਨ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰ ਸੀ ਬਜਾਈ ਸਪਯਦ ਸਨ। 

ਇਸ ਯਤਾ ਚੰਕਾ ਸ ਜਾਾਂ ਭੰਦਾ—ਇਸ ਸਵਚਾਯ ਓਯਨ ਵਾਰੀ ੁੱਸਤਆ ਨੁੱੀ ਸੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਸਵਚਾਯ-ੁੱਸਤਆ ਜਾਕ ੈਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ 

ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

39. ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਤੁਯ ਓ ਾਧ ੰਕਸਤ ਸਵਚ 

ਸਟਓ ਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਕਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ।  

40. ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦ ਰੁੱਛਣ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਬਟਓਣਾ 

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਸਚੰਤਾ-ਝਯ ਸਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਓਈ ਸਵਓਾਯ ਓਈ ਓਰਸ਼ ਉ ਉਤ ਜ਼ਯ 

ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ।  

ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਅਵਥਾ ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਕਾਣ ਵਾਸਰਆਾਂ ੁਣਨ 

ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਕੁਯੂ ਸੀ ਰਤੁੱਔ ਸਦੁੱਦਾ ਸ।  

ਭੁੁੱਚਾ ਬਾਵ:- (1 ਤੋਂ 6) ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱਔ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਓਾਭਾਸਦਓ ੰਜ 

ਵਯੀ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦ। ਯ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵੁੱਛੁਸੜਆ ਸਇਆ ਭਨੁੁੱਔ ਦੁਔੀ ਸੀ ਯਸਸੰਦਾ 

ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ਸਵਚ ਸੀ ਰੁੱਕ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

(7 ਤੋਂ 15) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਸੀਂ ਸ 

ਓਦੀ, ਸਓਉਂਸਓ ਭਾਇਆ ਦ ਟਾਓਯ ਤ ਸਓ ਦੀ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਇਓ ਸੀ ਯਤਾ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਆਣਾ 



ਆ ਕੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਓਯ ਦਵ। ਸਨਯੀਆਾਂ ਚਤੁਯਾਈ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਭਦਦ ਨਸੀਂ ਓਯਦੀਆਾਂ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਇਸ 

ਸੁੱਸਔਆ ਦਾ ਚਤ ਯੁੱਔ ਸਓ ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸਟਓੀ ਯਸ। ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਦਾ ਅਯਦਾ ਓਯਦ 

ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਕੁਯ ੂਸਭਰਦਾ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ। ਸਜ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ੁੁੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਉਸ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

(16 ਤੋਂ 25) ਫਾਣੀ ਸੀ ਕੁਯੂ ਸ। ਜੀਵਨ-ਯ ਸਵਚ ਫਾਣੀ ਦ ਦੁੱ ਸਏ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ—ਇਸੀ ਸ ਆਣ 

ਆ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਓਯਨਾ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਭਾਇਆ ਵਾਰ  ਸਛ ਯ ਸਔੁੱਚ ਨਸੀਂ ਾ ਓਣਕ। ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ 

ਸਦੁੱਦ ਓਯਭ ਓੀਸਤਆਾਂ ਭਨ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਓਯ ਤ ਅਡਰ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਇ ਯਾਸ ਸਆਾਂ ਜੀਵਨ ਫਾਜ਼ੀ 

ਸਾਯ ਜਾਈਦੀ ਸ। ਆਣੀ ਸਆਣ ਛੁੱਡ ਓ ਫਾਣੀ ਦੀ ਅਕਵਾਈ ਸਵਚ ਜੀਵਨ-ਤਯ ਤੁਯਦ ਯਸ। ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਭਸ ਅਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ—ਇਸ ਦਵੇਂ ਇਓ ਥਾਾਂ ਇਓੁੱਠ  ਨਸੀਂ ਯਸਸ ਓਦ। ਾਧ ੰਕਸਤ ਸਵਚ ਜਾ ਓ 

ਕੁਯਫਾਣੀ ਕਾਸਵਆ ਓਯ।  

ਭਨੁੁੱਔ ਦੁਨੀਆ ਦ ਯੰਕ-ਤਭਾਸਸ਼ਆਾਂ ਵਾਰੀ ਓਸਵਤਾ ਸਵਚੋਂ ਔੁਸ਼ੀ ਬਾਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਓਸਵਤਾ ਭਨ ਨੰੂ 

ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਓਯ ਤ ਓਭਜ਼ਯ ਓਯਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨਾ ਸ ਤਾਾਂ ਕੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਕੁਯ ੂ

ਦੀ ਫਾਣੀ ਸੀ ਇਓ ਅਭਰਓ ਦਾਸਤ ਸ।  

(26 ਤੋਂ 39) ਜੀਵ ਅਤ ਭਾਇਆ ਇਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੀ ਦਾ ਓੀਤ ਸਏ ਸਨ। ਯ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਇਉਂ ਸ ਸਓ 

ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਨੁੱਚ ਯਸ ਸਨ, ਤ, ਦੁਔੀ ਸ ਯਸ ਸਨ। ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਅਨੁਾਯ ੁੰਨ-ਓਯਭ ਸਓਸੜਾ ਤ 

ਾ-ਓਯਭ ਸਓਸੜਾ—ਇਸ ਸਵਚਾਯ ਬੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਦਾ ਓਯ ਓਦੀ। ਅਜਫ 

ਔਡ ਸ, ਜੀਵ ਨੰੂ ਜੰਭਦ ਨੰੂ ਸੀ ਭਾਾਂ ਸਉ ਆਸਦਓ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਾਇਆ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਸਵਛੜ ਰੈਂਦੀ 

ਸ। ਸਓ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥ ਦ ਵੁੱਟ ਸਵਚ ਸਵਛੜਾ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਔੁੱਟੀ ਔੁੱਟਣ 

ਵਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਯਭਾਇਆ ਫਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਸਭਰਦਾ ਸ ਕੁਯ ੂਾੋਂ।  

ਜੀਬ ਦ ਚਓ ਸਵਚ ਪਸਆ ਸਇਆ ਭਨੁੁੱਔ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਵਚੋਂ ੁਔ ਬਾਰਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸ। ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਵੁੱ 

ਬੀ ਓੀਸ? ਸਛਰ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਦ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਸਯਆ ਸਇਆ ਭੁੜ-ਭੁੜ ਉਸ ਜਸ ਓਯਭ ਸੀ ਓਯੀ ਜਾ ਸਯਸਾ 

ਸ। ਅੁੱਔਾਾਂ ਸਭਰੀਆਾਂ ਸਨ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਔਣ ਰਈ, ਯ ਇਸ ਅੁੱਔਾਾਂ ਅੰਨੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਯਸਸੰਦੀਆਾਂ ਸਨ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ। ਓੰਨ ਸਭਰ  ਸਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਰਈ। ਯ ਇਸ ਓੰਨ ਸਨੰਦਾ-

ਚੁਗ਼ਰੀ ਸਵਚ ਭਤ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਾਯ ਸੀ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰ ਸੀ 

ਬਜਾਈ ਸਪਯਦ ਸਨ।  

ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਾਧ ੰਕਸਤ ਸਵਚ ਸਟਓ ਓ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਕਾਾਂਦ ੁਣਦ ਸਨ, ਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ।  

(40) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਯੂ—ਇ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਸਵਚ ਅੁੱੜ ਸਏ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ਭਾਇਓ ਬਟਓਣਾ 

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਸਵਓਾਯ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ।  

ਇਸ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਭਨ ਜਸੜਆਾਂ। ਫਾਣੀ ੜਨ ੁਣਨ ਨਾਰ 

ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਭੁੁੱਔ ਬਾਵ—ਜੀਵ ਨੰੂ ਜੰਭਦ ਨੰੂ ਸੀ ਭਾਾਂ ਸਉ ਆਸਦਓ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਾਇਆ ਆ ਖਯਦੀ ਸ। ਾਯੀ 

ਉਭਯ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਸੀ ਨੁੱਚਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਤ ਦੁਔੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ 



ਓਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕੁਯੂ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ਭਾਇਓ ਬਟਓਣਾ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਸਵਓਾਯ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ। ਸਯ ਵਰ  ਉ ਦਾ ਭਨ ਸਔਸੜਆ 

ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਯ ਵਰ  ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ 
ਾਇਆ ਸਹਜ ਸਿੀ ਭਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ ਰਾਗ ਰਿਨ ਰਵਾਰ ਰੀਆ ਸਫਦ ਗਾਵਣ 
ਆਈਆ ॥ ਸਫਦ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕਰਾ ਭਤਨ ਤਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹਆ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨੰਦੁ—ੂਯਨ ਸਔੜਾਉ। ਾਇਆ—ਰਾਤ ਓਯ ਸਰਆ ਸ। ਸਜ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ। ਸਜ 

ਤੀ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਦ ਨਾਰ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਵਾਧਾਈ—ਚੜਦੀ ਓਰਾ, ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ 

ਕੀਤ। ਯੀਆ—ਯਾਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯੀਆਾਂ, ਯਾਕਣੀਆਾਂ। ਯਾਕ ਯਤਨ—ਸਣ  ਯਾਕ। ਓਯਾ—ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ ਭਾਾਂ! (ਭਯ ਅੰਦਯ) ੂਯਨ ਸਔੜਾਉ ਦਾ ਸ ਸਕਆ ਸ (ਸਓਉਂਸਓ) ਭਨੰੂ ਕੁਯੂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ। ਭਨੰੂ 

ਕੁਯ ੂਸਭਸਰਆ ਸ, ਤ ਨਾਰ ਸੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਬੀ ਰਾਤ ਸ ਕਈ ਸ (ਬਾਵ, ਕੁਯ ੂਦ ਸਭਰਣ ਨਾਰ ਭਯਾ ਭਨ 

ਡਰਣੋਂ  ਸਟ ਸਕਆ ਸ); ਭਯ ਭਨ ਸਵਚ (ਭਾਨ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦ ਵਾਜ ਵੁੱਜ ਏ ਸਨ, ਸਣ  ਯਾਕ ਆਣ  ਯਵਾਯ ਤ 

ਯਾਣੀਆਾਂ ਭਤ (ਭਯ ਭਨ ਸਵਚ, ਭਾਨ ,) ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਕੀਤ ਕਾਵਣ ਆ ਕਏ ਸਨ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਬੀ) ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕੀਤ ਕਾਵ। ਸਜਨਾਾਂ ਸਜਨਾਾਂ ਨ  ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ 

ਸਵਚ ਵਾਇਆ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ੂਯਨ ਸਔੜਾਉ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ (ਭਯ ਅੰਦਯ ਬੀ) ਆਨੰਦ ਫਣ ਸਕਆ ਸ (ਸਓਉਂਸਓ) ਭਨੰੂ ਸਤਕੁਯੂ ਸਭਰ ਸਆ ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ ੂਾੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਸਤ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਤ, ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਓਸਤ 

ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ੂਯਨ ਸਔੜਾਉ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ ॥ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਭੰਨ ਭਰ ਦੂਖ ਸਤਬ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ 
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਹੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਬ ਸਵਾਰਣਾ ॥ ਸਬਨਾ ਗਲਾ ਸ ਭਰਥੁ ਸੁਆਭੀ ਸ ਤਕਉ 
ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ ਭਰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਨ ਭਯ—ਸ ਭਯ ਭਨ! ਸਬ—ਾਯ। ਸਵਾਯਣਾ—ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ਅੰਕੀਓਾਯ—ੁੁੱਔ, 

ਸਾਇਤਾ। ਭਯਥ—ੁਓਯਨ-ਜਕ। ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਸਵਯ—ਸਵਯਦਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੰੂ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ (ਜੁਸੜਆ) ਯਸੁ। ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੰੂ ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਯੁੱਔ। ਉਸ ਰਬੂ 

ਾਯ ਦੁੁੱਔ ਦੂਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਉਸ ਦਾ ਤਯੀ ਸਾਇਤਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤਯ ਾਯ ਓੰਭ ਸਯ ਚਾੜਨ ਦ 

ਭਯੁੱਥ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਭਾਰਓ ਨੰੂ ਸਓਉਂ (ਆਣ) ਭਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾਾਂਦਾ ਸੈਂ ਜ ਾਯ ਓੰਭ ਓਯਨ-ਜਕਾ ਸ? 

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੰੂ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸੁ।2।  

ਬਾਵ:- ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱਔ ਦੂਯ ਓਯ 

ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਓੰਭ ਵਾਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਾਰਓ ਾਯ ਓੰਭ ਓਯਨ-ਜਕਾ ਸ।  



ਸਾਚ ਸਾਤਹਫਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥ ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਸੁ ਾਵ ॥ ਸਦਾ 
ਤਸਪਤਿ ਸਲਾਹ ਿਰੀ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਸਾਵ ॥ ਨਾਭੁ ਤਜਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਜ ਸਫਦ ਘਨਰ ॥ 
ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਸਾਤਹਫ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਖਸਯ ਤਯ—ਤਯ ਖਯ ਸਵਚ। ਤ—ਤਾਾਂ। ਬੁ ਸਓਛੁ—ਸਯਓ ਚੀਜ਼। ਦਸਸ—ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ੁ—ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਔ। ਾਵਏ—ਾਵ, ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਸਾਰ ਓਯਦਾ ਸ। ਸਪਸਤ ਰਾਸ—ਵਸਡਆਈ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। 

ਵਾਵਏ—ਵਾਵ, ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਸਜਨ ਓ ਭਸਨ—ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ। ਵਾਜ—ਵੁੱਜਦ ਸਨ। ਫਦ—ਾਜਾਾਂ ਦ 

ਆਵਾਜ਼, ਯਾਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ੁਯਾਾਂ। ਖਨਯ—ਫਅੰਤ। ਚ—ਸ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ ! 

ਅਯਥ:- ਸ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਭਾਰਓ (-ਰਬੂ)! (ਭੈਂ ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਭਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੰਕਦਾ ਸਾਾਂ, ਯ) ਤਯ 

ਖਯ ਸਵਚ ਓਸੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਂ ਸ? ਤਯ ਖਯ ਸਵਚ ਤਾਾਂ ਸਯਓ ਚੀਜ਼ ਭਜੂਦ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਸ ਸਜ 

ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ (ਸਪਯ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਤ ਤਯੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ (ਆਣ) ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ 

(ਸਜ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ (ਤਯਾ) ਨਾਭ 

ਵੁੱਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ, ਭਾਨ ,) ਫਅੰਤ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ (ਸਭਰਵੀਆਾਂ) ੁਯਾਾਂ ਵੁੱਜਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤ ਚਾਉ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਓਈ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਭਰਵਾਾਂ ਯਾਕ ੁਣ ਓ ਦਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਭਾਰਓ! ਤਯ ਖਯ ਸਵਚ ਸਓ ਸ਼ ਦਾ ਖਾਟਾ ਨਸੀਂ ਸ (ਤ, ਭੈਂ 

ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਨ ਭੰਕਦਾ ਸਾਾਂ)।3।  

ਬਾਵ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਦੀ ਸਨਕਾਸ ਓਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਭ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ 

ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਇਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਭਰਾ ਤਜਤਨ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥ ਕਤਰ ਸਾਂਤਿ 
ਸੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਸਤਬ ੁਜਾਈਆ ॥ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ ਤਵਟਹੁ 
ਤਜਸ ਦੀਆ ਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਫਤਦ ਧਰਹੁ ਤਆਰ ॥ ਸਾਚਾ 
ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਆਧਾਯ—ਆਯਾ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਨਾਭ) ਨ। ਬੁਔ—ਰਾਰਚ। ਓਸਯ—(ਦਾ) ਓਯ ਓ। ਭਸਨ—

ਭਨ ਸਵਚ। ਇਛਾ—ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਓਾਭਨਾਾਂ। ਸਬ—ਾਯੀਆਾਂ। ਓੁਯਫਾਣੁ—ਦਓ। ਸਵਟਸ—ੁਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਉ ਦਾ) ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ਆਯਾ (ਫਣ 

ਸਕਆ) ਸ।  

ਸਜ (ਸਸਯ-ਨਾਭ) ਨ  ਭਯ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਓਯ ਸਦੁੱਤ ਸਨ, ਸਜ (ਸਸਯ-ਨਾਭ) ਨ  ਭਯ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ 

ਓਾਭਨਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਓਯ ਸਦੁੱਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਜ ਸਸਯ-ਨਾਭ (ਭਯ ਅੰਦਯ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ ੁਔ ਦਾ ਓਯਓ ਭਯ ਭਨ ਸਵਚ ਆ 

ਸਟਸਓਆ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਸਕਆ) ਸ।  

ਭੈਂ (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਆਣ  ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਦਓ ਓਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਸਓਉਂਸਓ ਇਸ ਾਯੀਆਾਂ ਫਯਓਤਾਾਂ ਕੁਯ ੂਦੀਆਾਂ ਸੀ ਸਨ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ੰਤ ਜਨ ! (ਕੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ) ੁਣ, ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਸਆਯ ਫਣਾ। (ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ 



ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਰਬੂ ਦਾ) ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਦਾ ਆਯਾ (ਫਣ ਸਕਆ) ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਨਾਭ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ 

ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਅਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਾਜ ੰਚ ਸਫਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ॥ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ਸਫਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
ੰਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਭਾਤਰਆ ॥ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ ਤਸ 
ਨਾਤਭ ਹਤਰ ਕ ਲਾਗ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ॥੫॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਜ—ਵੁੱਜਦ ਸਨ, ਵੁੱਜ ਸਨ। ੰਚ ਫਦ—ੰਜ ਸਓਭਾਾਂ ਦ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਭਰਵੀਆਾਂ ੁਯਾਾਂ। 

ਸਤਤੁ—ਉ ਸਵਚ। ਸਤਤੁ ਖਸਯ—ਉ ਸਸਯਦ-ਖਸਯ ਸਵਚ। ਬਾਕ—ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਵਚ। ਸਤਤੁ ਬਾਕ 

ਖਸਯ—ਉ ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰ  (ਸਸਯਦ-) ਖਯ ਸਵਚ। ਓਰਾ—ੁੱਸਤਆ। ਸਜਤੁ ਖਸਯ—ਸਜ ਖਯ ਸਵਚ। 

ਧਾਯੀਆ—ਤੰੂ ਾਈ ਸ। ੰਚ ਦੂਤ—ਓਾਭਾਸਦਓ ੰਜ ਵਯੀ। ਓੰਟਓੁ—ਓੰਡਾ। ਓੰਟਓੁ ਓਾਰੁ—ਡਯਾਉਣਾ ਓਾਰ, 

ਭਤ ਦਾ ਡਯ। ਧੁਸਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ। ਓਯਸਭ—ਭਸਯ ਨਾਰ। ਸ—, ਉਸ ਫੰਦ। ਨਾਸਭ—ਨਾਭ ਸਵਚ। ਅਨਸਦ—

ਅਨ-ਸਦ, ਸਫਨਾ ਵਜਾਏ ਵੁੱਜਣ ਵਾਰ , ਇਓ-ਯ, ਰਕਾਤਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜ (ਸਸਯਦ-) ਖਯ ਸਵਚ (ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ) ੁੱਸਤਆ ਾਈ ਸ, ਉ ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰ  (ਸਸਯਦ-) ਖਯ ਸਵਚ 

(ਭਾਨ) ੰਜ ਸਓਭਾਾਂ ਦ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਭਰਵੀਆਾਂ ੁਯਾਾਂ ਵੁੱਜ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ੂਯਨ 

ਆਨੰਦ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ), (ਸ ਰਬੂ!) ਉ ਦ ੰਜ ਓਾਭਾਸਦਓ ਵਯੀ ਤੰੂ ਓਾਫ ੂਸਵਚ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, ਤ ਡਯਾਣ ਵਾਰਾ 

ਓਾਰ (ਬਾਵ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਯ ਸਯ ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ ਸਜਨਾਾਂ ਦ 

ਬਾਕਾਾਂ ਸਵਚ ਤੰੂ ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਆਣੀ ਭਸਯ ਨਾਰ (ਸਭਯਨ ਦਾ ਰਔ ਸਰਔ ਓ) ਯੁੱਔ ਸਦੁੱਤਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਉ ਸਸਯਦ-ਖਯ ਸਵਚ ੁਔ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਸਸਯਦ ਸਵਚ (ਭਾਨ) ਇਓ-ਯ (ਵਾਜ) 

ਵੁੱਜਦ ਸਨ।5।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਧੁਯ ਦਯਕਾਸ ਤੋਂ ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦ ਬਾਕਾਾਂ ਸਵਚ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਰਔ ਸਰਔ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਔ ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਓਾਭਾਸਦਓ ੰਜ ਵਯੀ ਉਸਨਾਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ 

ਾ ਓਦ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਤਫਨੁ ਦਹ ਤਨਭਾਣੀ ॥ ਦਹ ਤਨਭਾਣੀ ਤਲਵ ਫਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥ ਿੁਧੁ ਫਾਝੁ 
ਸਭਰਥ ਕਇ ਨਾਹੀ ਤਿਾ ਕਤਰ  ਫਨਵਾਰੀਆ ॥ ਸ ਨਉ ਹਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਫਤਦ ਲਾਤਗ 
ਸਵਾਰੀਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਲਵ ਫਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥੬॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਾਚੀ ਸਰਵ—ੁੱਚੀ ਰਕਨ, ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰੀ ਰਕਨ, ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਰੀਤ। 

ਦਸ—ਯੀਯ। ਸਨਭਾਣੀ—ਸਨਆਯੀ ਜਸੀ, ਸਰ  ਭਰ ਦੀ। ਸਓਆ ਓਯ—ਓੀਸ ਓਯਦੀ ਸ? ਜ ਓੁਝ ਓਯਦੀ ਸ 

ਨਓਾਯ ਓੰਭ ਸੀ ਓਯਦੀ ਸ। ਫਨਵਾਯੀ—ਸ ਜਕਤ-ਵਾੜੀ ਦ ਭਾਰਓ! ਵਾਯੀਆ—ੁਚੁੱਜ ਾ ਰਾਈ ਜਾ 

ਓਦੀ ਸ। ਵਚਾਯੀਆ—ਯ-ਅਧੀਨ, ਸਨਭਾਣੀ ਸਜਸੀ, ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਸਠ।  

ਅਯਥ:- ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰਕਨ (ਦ ਆਨੰਦ) ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇਸ (ਭਨੁੁੱਔਾ) ਯੀਯ ਸਨਆਯਾ ਜਸਾ ਸੀ 

ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਨਆਯਾ ਸਇਆ ਸਇਆ ਇਸ ਯੀਯ ਜ ਓੁਝ ਬੀ ਓਯਦਾ ਸ 

ਨਓਾਯ ਓੰਭ ਸੀ ਓਯਦਾ ਸ।  



ਸ ਜਕਤ ਦ ਭਾਰਓ! ਤਥੋਂ ਸਫਨਾ ਓਈ ਸਯ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਸਜਥ ਇਸ ਯੀਯ ੁਚੁੱਜ ਾ ਰੁੱਕ ਓ, ਓਈ ਸਯ ਇ ਨੰੂ 

ੁਚੁੱਜ ਾ ਰਾਣ ਜਕਾ ਸੀ ਨਸੀਂ। ਤੰੂ ਸੀ ਸਓਯਾ ਓਯ, ਤਾ ਸਓ ਇਸ ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਰੁੱਕ ਓ ੁਧਯ ਜਾਏ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਇਸ ਯੀਯ ਯ-ਅਧੀਨ (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਸਠ) 

ਸ ਤ ਜ ਓੁਝ ਓਯਦਾ ਸ ਸਨਓੰਭਾ ਓੰਭ ਸੀ ਓਯਦਾ ਸ।6।  

ਬਾਵ:- ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸਆਯ ਨਾਸ ਫਣ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ 

ਸਵਚ ਦੁਔੀ ਸਜਸਾ ਸੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਾਯ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ਸਵਚ ਰੁੱਕ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸਓਯਾ ਓਯ, ਤਾਾਂ ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਰੁੱਕ ਓ ਇਸ ੁਧਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਬੁ ਕ ਕਹ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਿ ਜਾਤਣਆ ॥ ਜਾਤਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਿ ਤਿਾ 
ਕਰ ਤਆਤਰਆ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰਆ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਤਜਨ ਕਾ 
ਭਹੁ ਿੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਦੁ ਸਚ ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਿ 
ਜਾਤਣਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਬੁ ਓ—ਸਯਓ ਜੀਵ। ਸਆਸਯਆ—ਸ ਸਆਯ ਬਾਈ! ਸਿਾ ਓਯ—ਜਦੋਂ ਕੁਯ ੂਸਓਯਾ ਓਯਦਾ 

ਸ। ਸਓਰਸਵਔ—ਾ। ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ਾਸਯਆ—(ਅੁੱਔਾਾਂ ਸਵਚ) ਾਾਂਦਾ ਸ। ਅੰਦਯਸ—ੁਭਨ ਸਵਚੋਂ। ਚ—

ਦਾ-ਸਥਯ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। ਫਦੁ—ਫਰ। ਫਦੁ ਵਾਸਯਆ—ਫਰ ਵਾਯ ਸਦੁੱਤਾ (ਬਾਵ, ਔਯਵ ਫਰ ਸਨੰਦਾ 

ਆਸਦਓ ਦ ਫਰ ਨਸੀਂ ਫਰਦਾ)। ਏਸੁ ਅਨੰਦੁ ਸ—ਅਰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਇਸ ਸ (ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਔਯਵਾ ਤ 

ਸਨੰਦਾ ਆਸਦਓ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਸੀ ਨਸੀਂ ਯਸਸੰਦਾ)।  

ਅਯਥ:- ਆਔਣ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਸਯ ਓਈ ਆਔ ਦੇਂਦਾ ਸ ਸਓ ਭਨੰੂ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸ ਸਕਆ ਸ, ਯ (ਅਰ) ਆਨੰਦ ਦੀ 

ੂਝ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦੀ ਸ।  

ਸ ਸਆਯ ਬਾਈ! (ਅਰ) ਆਨੰਦ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦੀ ਸ। (ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਅਰ ਆਨੰਦ ਨਾਰ 

ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਸਜ ਉਤ ਕੁਯੂ) ਸਓਯਾ ਓਯਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਭਸਯ ਓਯ ਓ (ਉ ਦ) (ਅੰਦਯੋਂ) ਾ ਓੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਤ (ਉ ਦੀਆਾਂ ਸਵਚਾਯ-ਅੁੱਔਾਾਂ ਸਵਚ) ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ੁਯਭਾ ਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚੋਂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਭੁੁੱਓ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਫਰ ਸੀ ੁਚੁੱਜਾ ਸਭੁੱਠਾ 

ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਅਰ ਆਨੰਦ ਇਸੀ ਸ, ਤ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਭਸਝਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ।7।  

ਬਾਵ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਅਰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਸਆਯ ਵਾਰਾ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸਓ ਉਸ ਦਾ ਸਭੁੱਠ-ਫਰਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਉ ਭਨੁੁੱਔ ਦ 

ਅੰਦਯੋਂ ਾਯ ਸਵਓਾਯ ਦੂਯ ਓਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

ਫਾਫਾ ਤਜਸੁ ਿੂ ਦਤਹ ਸਈ ਜਨੁ ਾਵ ॥ ਾਵ ਿ ਸ ਜਨੁ ਦਤਹ ਤਜਸ ਨ ਹਤਰ ਤਕਆ ਕਰਤਹ 
ਵਚਾਤਰਆ ॥ ਇਤਕ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਤਪਰਤਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਇਤਕ ਨਾਤਭ ਲਾਤਗ ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਗੁਰ 
ਰਸਾਦੀ ਭਨੁ ਬਇਆ ਤਨਰਭਲੁ ਤਜਨਾ ਬਾਣਾ ਬਾਵ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਤਆਰ ਸਈ 
ਜਨੁ ਾਵ ॥੮॥ {ੰਨਾ 918} 

ਦਅਯਥ:- ਫਾਫਾ—ਸ ਸਯੀ! ਦਸਸ—(ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤ) ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਸਸਯ ਵਚਾਸਯਆ—ਸਯ ਸਵਚਾਯ ਜੀਵ। 



ਸਓਆ ਓਯਸਸ—ਓੀਸ ਓਯ ਓਦ ਸਨ? ਭਾਇਆ ਅੁੱਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਇਸਓ—ਓਈ ਜੀਵ। 

ਬਯਸਭ—(ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਸਵਚ। ਦਸਸਦਸ—ਦੀਂ ਾੀਂ। ਬਾਣਾ—ਯਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤ) ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਓਯਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ 

(ਇ ਦਾਸਤ ਨੰੂ) ਭਾਣਦਾ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਤੰੂ ਸਦੰਦਾ ਸੈਂ, ਸਯਨਾਾਂ ਸਵਚਾਸਯਆਾਂ ਦੀ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੜ  ਅੁੱਕ) ਓਈ ਸ਼ 

ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਓਈ ਫੰਦ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬਟਓਣਾ ਸਵਚ (ਅਰ ਯਤ ਤੋਂ) ਬੁੁੱਰ  ਸਏ ਦੀਂ ਾੀਂ ਦੜਦ ਸਪਯਦ 

ਸਨ, ਓਈ (ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਸਰਆਾਂ ਨੰੂ) ਤੰੂ ਆਣ  ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੜ ਓ (ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ) ਵਾਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। (ਇ 

ਤਯਾਾਂ ਤਯੀ ਭਸਯ ਨਾਰ) ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਸਆਯੀ ਰੁੱਕਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦੀ ਸ, ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ 

ਭਨ ਸਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤ ਉਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ, ਯ) ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਸ ਰਬੂ!) ਸਜ ਨੰੂ 

ਤੰੂ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤ) ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ ਉਸੀ ਇ ਨੰੂ ਭਾਣ ਓਦਾ ਸ।8।  

ਬਾਵ:- ਆਣ  ਉੱਦਭ ਨਾਰ ਓਈ ਰਾਣੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਭਾਣ ਓਦਾ ਸਓਉਂਸਓ ਭਾਇਆ ਦ ਟਾਓਯ ਤ 

ਸਓ ਦੀ ਸ਼ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀ। ਸਜਨਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਸਭਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ 

ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਉਸ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਫਚਦ ਸਨ, ਤ, ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਅੰਦਯ ਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਤ ਠੰਢ ਸੀ ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।  

ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਆਤਰਹ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਰੀ ਤਕਿੁ ਦੁਆਰ 
ਾਈ ॥ ਿਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਸਬੁ ਸਉਤ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਾਈ ॥ ਹੁਕਭੁ ਭੰਤਨਹੁ ਗੁਰੂ 
ਕਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਕਤਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ {ੰਨਾ 918} 

ਦਅਯਥ:- ਅਓਥ—ਸਜ ਦ ਾਯ ਕੁਣ ਸਫਆਨ ਨ ਓੀਤ ਜਾ ਓਣ। ਓਯਸ—ਅੀਂ ਓਯੀਏ। ਸਓਤੁ ਦੁਆਯ—

ਸਓ ਵੀਰ  ਨਾਰ? ਉਸ—ਸਵਾਰ  ਓਯ ਸਦਸੁ। ਸੁਓਸਭ ਭੰਸਨਐ—ਜ (ਰਬੂ ਦਾ) ਸੁਓਭ (ਸਯ ਭੁੱਥ ਤ) ਭੰਨ 

ਸਰਆ ਜਾਏ। ਓਯਾ—ਦਾ। ਓਯੀ—ਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਆਯ ੰਤ ਜਨ ! ਆ, ਅੀਂ (ਯਰ ਓ) ਫਅੰਤ ਕੁਣਾਾਂ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਾਂ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਓਯੀਏ, ਉ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਓਸਾਣੀਆਾਂ ੁਣੀਏ ੁਣਾਈਏ ਸਜ ਦ ਕੁਣ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸਨ। (ਯ 

ਜ ਤੁੀ ੁੁੱਛ ਸਓ) ਉਸ ਰਬੂ ਸਓ ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਸਭਰਦਾ ਸ (ਤਾਾਂ ਉੱਤਯ ਇਸ ਸ ਸਓ ਆਣਾ ਆ ਭਾਇਆ ਦ 

ਸਵਾਰ  ਓਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਆਣਾ ਤਨ ਭਨ ਧਨ ਬ ਓੁਝ ਕੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਓਯ (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਜ ਕੁਯ ੂਦਾ ਸੁਓਭ 

ਸਭੁੱਠਾ ਰੁੱਕਣ ਰੁੱਕ ਏ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

(, ੰਤ ਜਨ !) ਕੁਯ ੂਦ ਸੁਓਭ ਉੱਤ ਤੁਯ ਤ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ 

ਕਾਇਆ ਓਯ। ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ੰਤ ਜਨ  ੁਣ, (ਉ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਦਾ ਅਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਦਾ 

ਸੀ ਯਤਾ ਇਸੀ ਸ ਸਓ) ਉ ਅਓੁੱਥ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਓਸਾਣੀਆਾਂ ਓਸਯਆ ਓਯ।9।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦ ਦਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਰਾ ਦਾ ਇਓ ਇਓ ਯਤਾ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ 

ਆਣਾ ਆ ਕੁਯ ੂਦ ਸਵਾਰ  ਓਯ ਦਵ। ਫੁੱ! ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਦ ਕੀਤ ਕਾਾਂਦਾ ਯਸ। ਅੰਦਯ ਆਨੰਦ ਸੀ ਅਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਕਾ।  

 ਭਨ ਚੰਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨ ਨ ਾਇਆ ॥ ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨ ਿੂ ਸੁਤਣ ਭੰਨ ਭਤਰਆ 
॥ ਹ ਭਾਇਆ ਭਹਣੀ ਤਜਤਨ ਿੁ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਭਾਇਆ ਿ ਭਹਣੀ ਤਿਨ ਕੀਿੀ ਤਜਤਨ 



ਠਗਉਲੀ ਾਈਆ ॥ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਤਿਸ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਭਹੁ ਭੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭਨ 
ਚੰਚਲ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨ ਨ ਾਇਆ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 918} 

ਦਅਯਥ:- ਸਓਨ—ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  ਬੀ। ਭੰਨ ਭਸਯਆ—ਸ ਭਯ ਭਨ! {ਰਜ਼ ‘ਭੰਨ’ ਦੀ (ੰੰ) ਇਓ ਭਾਤਰਾ 

ਵਧਾਣ ਵਾਤ ਸੀ ਸ, ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਭਨ’ ਸੀ ਸ}। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਭਾਇਆ) ਨ। ਏਤੁ ਬਯਸਭ—ਇ ਬੁਰਔ 

ਸਵਚ ਸਓ ਭਸ ਇਓ ਸਭੁੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸ। ਬੁਰਾਇਆ—ਓੁਯਾਸ ਾ ਸਦੁੱਤਾ। ਸਤਨ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਸਜਸਨ—ਸਜ 

(ਰਬੂ) ਨ। ਠਕਉਰੀ—ਠਕ-ਫੂਟੀ। ਓੁਯਫਾਣੁ—ਦਓ, ਵਾਯਨ। ਸਵਟਸ—ੁਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਚੰਚਰ ਭਨ! ਚਰਾਓੀਆਾਂ ਨਾਰ ਸਓ ਨ  ਬੀ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ) ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ। ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੰੂ 

(ਸਧਆਨ ਨਾਰ) ੁਣ ਰ  ਸਓ ਸਓ ਜੀਵ ਨ  ਬੀ ਚਤੁਯਾਈ ਨਾਰ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ) ਰਾਤ 

ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ, (ਅੰਦਯੋਂ ਸਣੀ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਬੀ ਪਸਆ ਯਸ, ਤ, ਫਾਸਯੋਂ ਸਨਯੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਚਾਸ, ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ)।  

ਇਸ ਭਾਇਆ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਸ ਸਵਚ ਪਾਣ ਰਈ ਫੜੀ ਡਾਢੀ ਸ, ਇ ਨ  ਇ ਬੁਰਔ ਸਵਚ ਾਇਆ 

ਸਇਆ ਸ ਸਓ ਭਸ ਸਭੁੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸ, ਇ ਤਯਾਾਂ ਓੁਯਾਸ ਾਈ ਯੁੱਔਦੀ ਸ।  

(ਯ ਜੀਵ ਦ ਬੀ ਓੀਸ ਵੁੱ?) ਸਜ ਰਬੂ ਨ  ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਠਕਫੂਟੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਚੰਫੜੀ ਸ ਉ ਨ  ਇਸ 

ਭਸਣੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਓੀਤੀ ਸ।  

(, ਸ ਭਯ ਭਨ! ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਦਓ ਓਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਸੀ ਦਓ ਓਯ ਸਜ ਨ  ਸਭੁੱਠਾ 

ਭਸ ਰਾਇਆ ਸ (ਤਦੋਂ ਸੀ ਇਸ ਸਭੁੱਠਾ ਭਸ ਭੁੁੱਓਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ (ਭਯ) ਚੰਚਰ ਭਨ! ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ ਨਾਰ ਸਓ ਨ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਰਾ ਦਾ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ) ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਾ।10।  

ਬਾਵ:- ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪਸਆ ਯਸ, ਤ, ਫਾਸਯੋਂ ਸਨਯੀਆਾਂ ਚਤੁਯਾਈ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ 

ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਚਾਸ, ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ।  

 ਭਨ ਤਆਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਭਾਲ ॥ ਹੁ ਕੁਟੰਫੁ ਿੂ ਤਜ ਦਖਦਾ ਚਲ ਨਾਹੀ ਿਰ ਨਾਲ ॥ 
ਸਾਤਥ ਿਰ ਚਲ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥ ਸਾ  ਕੰਭੁ ਭੂਲ ਨ ਕੀਚ ਤਜਿੁ ਅੰਤਿ 
ਛਿਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਦਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂ ਹਵ ਿਰ ਨਾਲ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਤਆਰ ਿੂ 
ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਭਾਲ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 918} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਰ—ਭਾਸਰ, ਚਤ ਯੁੱਔ। ਸਜ—ਜਸੜਾ। ਭੂਰ  ਨ—ਸਫਰਓੁਰ ਨਸੀਂ। ਓੀਚ—ਓਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ। ਸਜਤੁ—ਸਜ ਓਯਓ। ਅੰਸਤ—ਅੰਤ ਵਰ , ਆਖ਼ਯ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਆਯ ਭਨ! (ਜ ਤੰੂ ਦਾ ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰੜਦਾ ਸੈਂ ਤਾਾਂ) ਦਾ ੁੱਚ ਰਬੂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਅੰਦਯ) 

ੰਬਾਰ ਯੁੱਔ! ਇਸ ਜਸੜਾ ਯਵਾਯ ਤੰੂ ਵਔਦਾ ਸੈਂ, ਇ ਨ  ਤਯ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਨਬਣਾ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਇ ਯਵਾਯ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਸਓਉਂ ਪਦਾ ਸੈਂ? ਇ ਨ  ਤਯ ਨਾਰ ਤੜ ਦਾ ਦਾ ਾਥ ਨਸੀਂ ਸਨਫਾਸ 

ਓਣਾ। ਸਜ ਓੰਭ ਦ ਓੀਸਤਆਾਂ ਆਖ਼ਯ ਸੁੱਥ ਭਰਣ  ਣ, ਉਸ ਓੰਭ ਓਦ ਬੀ ਓਯਨਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਸੁੱਸਔਆ (ਕਸ ੁਨਾਰ) ੁਣ, ਇਸ ਕੁਯ-ਉਦਸ਼ ਦਾ ਚਤ ਯੁੱਔਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ਸਆਯ ਭਨ! (ਜ ਤੰੂ ਆਨੰਦ ਰੜਦਾ ਸੈਂ ਤਾਾਂ) ਦਾ-ਸਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  



(ਆਣ  ਅੰਦਯ) ਾਾਂਬ ਓ ਯੁੱਔ।11।  

ਨਟ:- ਅਕਰੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 12 ਨੰੂ ਇ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਯਰਾ ਓ ੜਨਾ ਸ, ਤ ਇਉਂ ਅਯਥ ਓਯਨਾ ਸ:- ਤੰੂ ਦਾ 

ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ੰਬਾਰ ਓ ਯੁੱਔ ਤ ਆਔ—ਸ ਅਕਭ ਅਕਚਯ! 

ਬਾਵ:- ਦਾ ਦ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇਓ ਇਓ ਤਯੀਓਾ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ  ਭਸ ਸਵਚ 

ਪ ਯਸਸਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਾਈ ਯੁੱਔ। ਫੁੱ! ਇਸੀ ਸ ਕੁਯ ੂਦੀ ਸੁੱਸਔਆ ਜ 

ਓਦ ਬੁਰਾਣੀ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦੀ।  

ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਅੰਿ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨ ਿਰਾ ਆਣਾ ਆੁ ਿੂ 
ਜਾਣਹ ॥ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਬ ਖਲੁ ਿਰਾ ਤਕਆ ਕ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥ ਆਖਤਹ ਿ ਵਖਤਹ ਸਬੁ ਿੂਹ 
ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਦਾ ਅਗੰਭੁ ਹ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 
918} 

ਦਅਯਥ:- ਅਕਭ—ਸ ਅਸੁੰਚ ਰਬੂ! ਅਕਚਯਾ—ਸ ਅਕਚਯ ਸਯੀ! ਅਕਚਯ—ਅ-ਕ-ਚਯ, ਸਜ ਤਓ 

ਸਕਆਨ ਇੰਸਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਨ ਸ ਓ। ਸਓਨ—ਸਓ ਨ  ਬੀ। ਆ—ੁਆਣ  ਯੂ ਨੰੂ। ਜਾਣਸ—ਜਾਣਸਸ, ਤੰੂ 

ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਸਬ—ਾਯ। ਆਸਔ—ਆਔ ਓ। ਵਔਾਣਏ—ਵਔਾਣ, ਸਫਆਨ ਓਯ। ਓ—ਓਈ ਜੀਵ! 

ਆਔਸਸ—ਤੰੂ ਆਔਦਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਫਰਦਾ ਸੈਂ। ਵਔਸਸ—ਤੰੂ ੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਸੈਂ। ਸਜਸਨ—ਸਜ ਤੈਂ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਸਆਯ ਭਨ! ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ੰਬਾਰ ਯੁੱਔ, ਤ ਉ ਦ ਅੁੱਕ ਇਉਂ ਅਯਜ਼ਈ ਓਯ—) 

ਸ ਅਸੁੰਚ ਸਯੀ! ਸ ਇੰਸਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ! (ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਸਓ ਨ  ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਾ। 

ਆਣ  (ਅਰ) ਯੂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਸਯ ਓਈ ਜੀਵ ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ੀਯ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬ ਓਦਾ।  

ਓਈ ਸਯ ਜੀਵ (ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਨੰੂ) ਆਔ ਓ ਸਫਆਨ ਓਯ ਬੀ ਸਓ ਤਯਾਾਂ? ਇਸ ਾਯ ਜੀਵ (ਤਾਾਂ) ਤਯਾ ਸੀ ਯਸਚਆ 

ਸਇਆ ਇਓ ਔਰ ਸ। ਸਯਓ ਜੀਵ ਸਵਚ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਫਰਦਾ ਸੈਂ, ਸਯਓ ਜੀਵ ਦੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਸੈਂ 

(ਤੰੂ ਸੀ ਓਯਦਾ ਸੈਂ) ਸਜ ਨ  ਇਸ ੰਾਯ ਦਾ ਓੀਤਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਸ ਭਯ ਸਆਯ ਭਨ! ਰਬੂ ਅੁੱਕ ਇਉਂ ਅਯਜ਼ਈ ਓਯ—) ਤੰੂ ਦਾ ਅਸੁੰਚ ਸੈਂ, (ਸਓ 

ਜੀਵ ਨ  ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਦਾ ਓਦ) ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਾ।12।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਇਉਂ ਅਯਜ਼ਈ ਓਯਦ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ—ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਫਅੰਤ ਸੈਂ, ਸਯਓ ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਯ ਤੰੂ ਸੀ ਫਰ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਸਯਓ ਜੀਵ ਦੀ ਤੰੂ ਸੀ ੰਬਾਰ ਓਯ ਸਯਸਾ 

ਸੈਂ।  

ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਅੰਤਭਰਿੁ ਖਜਦ ਸੁ ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥ ਾਇਆ ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਤਰ ਤਿਾ 
ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਭਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਬ ਿੁਧੁ ਉਾ ਇਤਕ ਵ ਤਖ ਰਸਤਣ ਆਇਆ ॥ 
ਲਫੁ ਲਬੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸ ਨ ਆਤ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ 
ਅੰਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 918} 

ਦਅਯਥ:- ੁਸਯ—ਦਵਤ। ਭੁਸਨ ਜਨ—ਭੁਨੀ ਰਓ, ਸਯਸ਼ੀ। ਅੰਸਭਰਤੁ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-

ਜਰ। ਕੁਸਯ—ਕੁਯ ੂਨ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਸਬ—ਾਯ। ਇਸਓ—ਓਈ ਜੀਵ। ਵਸਔ—(ਕੁਯ ੂ ਨੰੂ) ਵਔ ਓ। 

ਯਸਣ—(ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨ) ਯਣ ਰਈ। ਬਰਾ ਬਾਇਆ—ਸਭੁੱਠਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ, ਸਆਯਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ। ਤ—



ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਇਓ ਐਾ) ਅੰਸਭਰਤ (ਸ ਸਜ) ਨੰੂ ਦਵਤ ਭਨੁੁੱਔ ਭੁਨੀ ਰਓ ਰੁੱਬਦ ਸਪਯਦ ਸਨ, 

(ਯ) ਇਸ ਅੰਸਭਰਤ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉੱਤ ਕੁਯ ੂਨ  ਭਸਯ ਓੀਤੀ ਉ ਨ  (ਇਸ) ਅੰਸਭਰਤ 

ਰਾਤ ਓਯ ਸਰਆ (ਸਓਉਂਸਓ) ਉ ਨ  ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਸਟਓਾ ਸਰਆ।  

ਸ ਰਬੂ! ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੰੂ ਸੀ ਦਾ ਓੀਤ ਸਨ (ਤੰੂ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਯਦਾ ਸੈਂ, ਤਯੀ ਰਯਨਾ ਨਾਰ ਸੀ) ਓਈ ਜੀਵ 

(ਕੁਯ ੂਦਾ) ਦੀਦਾਯ ਓਯ ਓ (ਉ ਦ) ਚਯਨ ਛੁਸਣ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਸਤਕੁਯੂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਆਯਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ 

(ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ) ਰੁੱਫ ਰਬ ਤ ਅਸੰਓਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਰਬੂ ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਰੰਨ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ-ਯੂ) ਅੰਸਭਰਤ 

ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਰਾਤ ਓਯ ਸਰਆ ਸ।13।  

ਬਾਵ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਸਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਕੁਯੂ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਕੁਯੂ ਾੋਂ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਸਭਰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਓਾਇਭ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ 

ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਰੁੱਫ ਰਬ ਅਸੰਓਾਯ ਆਸਦਓ ਾਯ ਸਵਓਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਬਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥ ਚਾਲਾ ਤਨਰਾਲੀ ਬਗਿਾਹ ਕਰੀ ਤਫਖਭ ਭਾਰਤਗ ਚਲਣਾ ॥ ਲਫੁ ਲਬੁ 
ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਤਜ ਤਿਰਸਨਾ ਫਹੁਿੁ ਨਾਹੀ ਫਲਣਾ ॥ ਖੰਤਨਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ਿੁ ਭਾਰਤਗ ਜਾਣਾ 
॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਤਜਨੀ ਆੁ ਿਤਜਆ ਹਤਰ ਵਾਸਨਾ ਸਭਾਣੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਬਗਿਾ ਜੁਗਹੁ 
ਜੁਗੁ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 918-919} 

ਦਅਯਥ:- ਬਕਤ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ। ਚਾਰ—ਜੀਵਨ ਜੁਕਤੀ। ਸਨਯਾਰੀ—ਵੁੱਔਯੀ। 

ਓਯੀ—ਦੀ। ਸਫਔਭ—ਔਾ। ਭਾਯਸਕ—ਯਾਸ ਉਤ। ਤਸਜ—ਸਤਆਕ ਓ। ਔੰਸਨਅਸੁ—ਔੰਡ ਨਾਰੋਂ , ਤਰਵਾਯ 

ਨਾਰੋਂ । ਵਾਰਸੁ—ਵਾਰ ਨਾਰੋਂ । ਸਨਓੀ—ਫਾਯੀਓ। ਏਤੁ ਭਾਯਸਕ—ਇ ਯਤ ਉਤ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ। 

ਜੁਕਸੁ ਜੁਕ—ੁਸਯਓ ਜੁਕ ਸਵਚ, ਦਾ ਸੀ, ਸਯ ਭ।  

ਅਯਥ:- (ਜਸੜ ੁਬਾਕ ਫੰਦ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ ਉਸੀ ਬਕਤ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾਾਂ) ਬਕਤਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-

ਜੁਕਤੀ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਓਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਦਾ) ਵੁੱਔਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ, (ਇਸ ੁੱਓੀ ਕੁੱਰ ਸ ਸਓ ਉਸਨਾਾਂ) ਬਕਤਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-

ਜੁਕਤੀ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਵੁੱਔਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉਸ (ਫੜ) ਔ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਰੁੱਫ ਰਬ ਅਸੰਓਾਯ ਤ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਸਤਆਕਦ ਸਨ ਤ ਫਸੁਤਾ ਨਸੀਂ ਫਰਦ (ਬਾਵ, ਆਣੀ ਬਾ ਨਸੀਂ ਓਯਦ ਸਪਯਦ)।  

ਇ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਨਾ (ਫੜੀ ਔੀ ਔਡ ਸ ਸਓਉਂਸਓ ਇਸ ਯਤਾ) ਔੰਡ ਦੀ ਧਾਯ ਨਾਰੋਂ  ਸਤਰ ੁੱਔਾ ਸ ਤ ਵਾਰ ਨਾਰੋਂ  

ਤਰਾ ਸ (ਇ ਉਤੋਂ ਸਡੁੱਕਣ ਦੀ ਬੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸਯ ਵਰ  ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਸਓਉਂਸਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰੀ ਵਾਨਾ 

ਭਨ ਦੀ ਅਡਰਤਾ ਨੰੂ ਧੁੱਓਾ ਦ ਦੇਂਦੀ ਸ)। ਯ ਸਜਨਾਾਂ ਨ  ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਆਾ-ਬਾਵ ਛੁੱਡ ਸਦੁੱਤਾ ਸ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ (ਭਾਇਓ) ਵਾਨਾ ਸਯੀ-ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਭੁੁੱਓ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਵਾਰ) ਬਕਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਕਤੀ ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ (ਦੁਨੀਆ 

ਨਾਰੋਂ) ਵੁੱਔਯੀ ਚਰੀ ਆ ਯਸੀ ਸ।14।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਓਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵੁੱਔਯੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉਸ 

ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਣੀ ਬਾ ਨਸੀਂ ਰੜਦ ਯ ਇ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਨਾ ਫਸੁਤ ਸੀ ਔਾ ਸ। 

ਕੁਯ ੂਦੀ ਸੀ ਸਭਸਯ ਸਵ ਤਾਾਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਭੁਓਾਇਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ।  



ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਭੀ ਹਰੁ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਿਰ ॥ ਤਜਵ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ 
ਚਲਹ ਤਜਨਾ ਭਾਰਤਗ ਾਵਹ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਨ ਨਾਤਭ ਲਾਇਤਹ ਤਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਵਹ 
॥ ਤਜਸ ਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਤਹ ਆਣੀ ਤਸ ਗੁਰਦੁਆਰ ਸੁਖੁ ਾਵਹ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਸਾਤਹਫ 
ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਿਵ ਚਲਾਵਹ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਚਰਸ—ਅੀਂ ਜੀਵ ਤੁਯਦ ਸਾਾਂ। ਸਯੁ—ਸਯ ਬਤ। ਸਓਆ ਜਾਣਾ—ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਯਸਕ—

(ਆਨੰਦ ਦ) ਯਤ ਉਤ। ਾਵਸ—ਾਵਸਸ, ਤੰੂ ਾਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਰਾਇਸਸ—ਤੰੂ ਰਾਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਸ—ਉਸ ਫੰਦ। 

ਸਧਆਵ—ਸਧਆਵਸਸ, ਸਧਆਉਂਦ ਸਨ। ੁਔੁ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ। ਸਤਵ—ਉ ਤਯਾਾਂ, ਸਤਉਂ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਾਰਓ-ਰਬੂ! ਸਜਵੇਂ ਤੰੂ (ਾਨੰੂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ੜਓ ਉਤ) ਤਯਦਾ ਸੈਂ, ਸਤਵੇਂ ਅੀਂ ਤੁਯਦ ਸਾਾਂ (ਫੁੱ! 

ਭਨੰੂ ਇਤਨੀ ਸੀ ੂਝ ਈ ਸ), ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਦਾ ਸਯ ਬਤ ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। (ਭੈਂ ਇਸੀ ਭਸਝਆ ਸਾਾਂ ਸਓ) ਸਜ 

ਯਾਸ ਤੰੂ ਾਨੰੂ ਤਯਦਾ ਸੈਂ, ਉ ਯਾਸ ਅੀਂ ਤੁਯਦ ਸਾਾਂ।  

ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਨੰੂ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਨ ਦ) ਯਤ ਉਤ ਤਯਦਾ ਸੈਂ, ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਸਯ ਓਯ ਓ ਆਣ  ਨਾਭ 

ਸਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈਂ, ਉਸ ਫੰਦ ਦਾ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਸਭਯਦ ਸਨ। ਸਜ ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆਣੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ੁਣਾਉਂਦਾ ਸੈਂ (ੁਣਨ ਵਰ ਰਯਦਾ ਸੈਂ), ਉਸ ਫੰਦ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ (ਸੁੰਚ ਓ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ 

ਭਾਣਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਭਾਰਓ! ਸਜਵੇਂ ਤਨੰੂ ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ, ਉ ਤਯਾਾਂ ਤੰੂ (ਾਨੰੂ 

ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਉਤ ਤਯਦਾ ਸੈਂ।15।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤ ਸਨਯਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਆਣ  ਸੁੱਥ ਸਵਚ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸਭਸਯ ਓਯ ਓ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆਣਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਵਰ ਰਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਸੁੰਚ ਓ ਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਓਸਤ 

ਨਾਰ ਆਤਭਓ ਆਨਦੰ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

ਹੁ ਸਤਹਲਾ ਸਫਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ ਸਫਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਹੁ ਤਿਨ ਕ 
ਭੰਤਨ ਵਤਸਆ ਤਜਨ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ॥ ਇਤਕ ਤਪਰਤਹ ਘਨਰ ਕਰਤਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਤਕਨ ਨ 
ਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਫਦੁ ਸਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਸਸਰਾ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤ, ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਕੀਤ। ੁਸਾਵਾ—ਸਣਾ। ਏਸੁ—ਇਸ ਸਸਰਾ। 

ਭੰਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ {ਅੁੱਔਯ ‘ਭ’ ਦੀ (ੰੰ) ਸਯ ਇਓ ਭਾਤਰਾ ਵਧਾਣ ਵਾਤ ਸ, ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਭਨ’ ਸੀ ਸ}। 

ਇਸਓ—ਓਈ ਜੀਵ। ਕਰੀ—ਸਨਯੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਓਯਨ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਸਤਕੁਯੂ ਦਾ) ਇਸ ਸਣਾ ਸ਼ਫਦ (ਆਤਭਓ) ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਕੀਤ ਸ, (ਮਓੀਨ ਜਾਣ  ਸਓ) 

ਸਤਕੁਯੂ ਨ  ਜਸੜਾ ਸਣਾ ਸ਼ਫਦ ੁਣਾਇਆ ਸ ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਕੁਯ-

ਸ਼ਫਦ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਵੁੱਦਾ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਤ ਧੁਯੋਂ ਸਰਸਔਆ ਰਔ ਉੱਖੜਦਾ ਸ।  

ਫਥਯ ਅਨਓਾਾਂ ਐ ਫੰਦ ਸਪਯਦ ਸਨ (ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਕੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਤਾਾਂ ਨਸੀਂ ਵੁੱਸਆ, ਯ ਸਕਆਨ ਦੀਆਾਂ) 

ਕੁੱਰਾਾਂ ਓਯਦ ਸਨ। ਸਨਯੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸਓ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਸਭਸਰਆ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਤਕੁਯੂ ਦਾ ੁਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ-ਦਾਤਾ ਸ। 16।  

ਬਾਵ:- ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਓਯਨ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸ। ਯ ਕੁਯਫਾਣੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸੀ 



ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵੁੱਦੀ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਬਾਕਾਾਂ ਸਵਚ ਧੁਯੋਂ ਇਸ ਰਔ ਸਰਸਔਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਤਵਿੁ ਹ ਸ  ਜਨਾ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਵਿੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨੀ 
ਤਧਆਇਆ ॥ ਤਵਿੁ ਭਾਿਾ ਤਿਾ ਕੁਟੰਫ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਤਵਿੁ ਸੰਗਤਿ ਸਫਾਈਆ ॥ ਕਹਦ 
ਤਵਿੁ ਸੁਣਦ ਤਵਿੁ ਸ ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਭੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸ ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਕੁਯਭੁਸਔ—ਕੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਓ। ਸਸਤ ਸਉ—ਭਤ। ਓੁਟੰਫ—ਯਵਾਯ। ਫਾਈਆ—ਾਯੀ 

ਸੀ। ਭੰਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਕੁਯ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਦਓਾ) ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਸਯਆ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਐਾ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਇਆ ਸਓ ਭਾਇਆ ਵਾਰ  ਯਾਾਂ ਦੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਔੁੱਚ ਸੀ ਨਾਸ ਯਸੀ, ਤ) ਉਸ ਫੰਦ ਸਵਤਰ  ਜੀਵਨ 

ਵਾਰ  ਫਣ ਕਏ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਸਜਨਾਾਂ ਸਜਨਾਾਂ ਨ  ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਸਯਆ ਉਸ ੁੁੱਧ ਆਚਯਨ ਵਾਰ  ਸ 

ਕਏ! (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਕ ਨਾਰ) ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਯਵਾਯ ਦ ਜੀਵ ਸਵਤਰ  ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਫਣ , ਸਜਨਾਾਂ 

ਸਜਨਾਾਂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਕਸਤ ਓੀਤੀ ਉਸ ਾਯ ਸਵਤਰ  ਸ ਕਏ।  

ਸਯੀ-ਨਾਭ (ਇਓ ਐਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾ ਸ ਸਓ ਇ ਨੰੂ) ਜਣ ਵਾਰ  ਬੀ ਸਵਤਰ  ਤ ੁਣਨ ਵਾਰ  ਬੀ ਸਵਤਰ  ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜਸੜ ਇ ਨੰੂ ਭਨ ਸਵਚ ਵਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਬੀ ਸਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਨ  ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਸਭਸਯਆ ਸ ਉਸ ੁੁੱਧ ਆਚਯਨ ਵਾਰ  

ਸ ਕਏ ਸਨ। 17।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਸਜਸੜ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਇ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਵਾਰ  ਸਛ ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਔੁੱਚ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦ। 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਕ ਨਾਰ ਸਯਨਾਾਂ ਦਾ ਆਚਯਨ ਬੀ ਸਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।  

ਕਰਭੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਜ ਤਵਣੁ ਸਹਜ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਤਕਿ ਸੰਜਤਭ ਰਹ 
ਕਰਭ ਕਭਾ ॥ ਸਹਸ ਜੀਉ ਭਲੀਣੁ ਹ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਭ ਧਿਾ ਜਾ ॥ ਭੰਨੁ ਧਵਹੁ ਸਫਤਦ ਲਾਗਹੁ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਜ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਓਯਭੀ—(ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਜਾਦ) ਓੰਭਾਾਂ ਨਾਰ, ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਜ—ੁਅਡਰਤਾ, 

ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ। ਸਾ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਦਾ ਸਏ) ਸਚੰਤਾ-ਸਸਭ। ਸਓਤ ੰਜਸਭ—ਸਓ ਜੁਕਤੀ 

ਨਾਰ। ਯਸ—ਥੁੱਓ ਕਏ। ਭਰੀਣੁ—ਭਰਾ। ਸਓਤੁ—ਸਓ ਦੀ ਯਾਸੀਂ? ਸਓਤੁ ੰਜਸਭ—ਸਓ ਤਯੀਓ ਨਾਰ? 

ਭੰਨੁ—ਭਨ। ਇਵ—ਇ ਤਯਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪ ਸਯਸਾਾਂ ਭਨ ਸਵਚ ਦਾ ਤਖ਼ਰਾ-ਸਸਭ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, (ਇਸ) ਤਖ਼ਰਾ-

ਸਸਭ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, (ਤ,) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਜਾਦ ਓਯਭ 

ਓੀਸਤਆਾਂ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਅਨਓਾਾਂ ਫੰਦ (ਅਜਸ) ਓਯਭ ਓਯ ਓਯ ਓ ਸਾਯ ਕਏ ਸਨ, ਯ ਭਨ ਦਾ ਤਖ਼ਰਾ-

ਸਸਭ ਅਜਸ ਸਓ ਤਯੀਓ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। (ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ) ਭਨ ਸਸਭ ਸਵਚ (ਸ ਉਤਨਾ ਸਚਯ) ਭਰਾ 



ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਭਨ ਦੀ ਇਸ ਭਰ ਸਓ (ਫਾਸਯਰੀ) ਜੁਕਤੀ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਧੁਦੀ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ ਜੁੜ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਦਾ ਸਚੁੱਤ ਜੜੀ ਯੁੱਔ, (ਜ) ਭਨ (ਧਣਾ ਸ 

ਤਾਾਂ ਇ ਤਯਾਾਂ) ਧਵ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸੀ (ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਤ ਇ 

ਤਯਾਾਂ ਭਨ ਦਾ ਤਖ਼ਰਾ-ਸਸਭ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 18।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪ ਸਯਸਾਾਂ ਭਨ ਸਵਚ ਤਖ਼ਰਾ-ਸਸਭ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਇ ਤਖ਼ਰ -ਸਸਭ ਦਾ 

ਇਰਾਜ ਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ, ਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ। , ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਸਵਚ ੁਯਸਤ ਜੜੀ ਯੁੱਔ, ਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਦਾ ਜੁੜ ਯਸ।  

ਜੀਅਹੁ ਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਹੁ ਿ ਭਲ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ ਹਾਤਰਆ 
॥ ਹ ਤਿਸਨਾ ਵਡਾ ਰਗੁ ਲਗਾ ਭਰਣੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ ਵਦਾ ਭਤਹ ਨਾਭੁ ਉਿਭੁ ਸ ਸੁਣਤਹ 
ਨਾਹੀ ਤਪਰਤਹ ਤਜਉ ਫਿਾਤਲਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਸਚੁ ਿਤਜਆ ਕੂੜ ਲਾਗ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ 
ਹਾਤਰਆ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅਸ—ੁਸਜੰਦ ਤੋਂ, ਭਨ ਸਵਚੋਂ। ਸਤਨੀ—ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਨ। ਭਯਣੁ—ਭਤ। ਫਤਾਰ—ਬੂਤਨ , 

ਤਾਰ ਤੋਂ, ਔੁੰਝ ਸਏ। ਸਜਨ—ਸਜਨਾਾਂ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸਨਯ ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਸਦੁੱਦ ਓਯਭ ਓਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ) ਭਨ ਸਵਚ (ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) ਭਰ  ਯਸਸੰਦ ਸਨ 

ਤ ਸਯ ਵਔਣ ਨੰੂ ਸੀ ਸਵਤਰ  ਜਾਦ ਸਨ। ਤ, ਜਸੜ ਫੰਦ ਫਾਸਯੋਂ ਸਵਤਰ  ਸਦੁੱਣ, ਉਂਞ ਭਨੋਂ  ਸਵਓਾਯੀ ਸਣ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਆਣਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਸਵਅਯਥ ਕਵਾ ਸਰਆ ਭਝ ਸਜਵੇਂ ਓਈ ਜੁਆਯੀਆ ਜੂਏ ਸਵਚ ਧਨ ਸਾਯ 

ਆਉਂਦਾ ਸ। (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਦਯ-ਅੰਦਯ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਾਯਾ ਯਕ ਔਾਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਭਾਇਆ ਦ 

ਰਾਰਚ ਸਵਚ) ਭਤ ਨੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਬੁਰਾਇਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਰਓਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਸਵਚ ਧਾਯਸਭਓ ਸਦੁੱਣ ਵਾਤ ਉਸ 

ਆਣ  ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਸਦੁੱਦ ਓਯਭਾਾਂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਦੁੱਣ ਰਈ ਵਦ ਆਸਦਓ ਧਯਭ-ੁਤਓਾਾਂ ਸਵਚੋਂ 

ਸਵਾਰ  ਦੇਂਦ ਸਨ, ਯ) ਵਦ ਆਸਦਓ ਧਯਭ-ੁਤਓਾਾਂ ਸਵਚ ਜ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ ਉੱਤਭ ਉਦਸ਼ ਸ 

ਉ ਵਰ ਉਸ ਸਧਆਨ ਨਸੀਂ ਓਯਦ, ਤ ਬੂਤਾਾਂ ਵਾਾਂਕ ਸੀ ਜਕਤ ਸਵਚ ਸਵਚਯਦ ਸਨ (ਜੀਵਨ-ਤਾਰ ਤੋਂ ਔੁੰਝ 

ਯਸਸੰਦ ਸਨ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਜਨਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (-ਸਭਯਨ) ਛੁੱਸਡਆ ਸਇਆ ਸ, ਤ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ 

ਸਵਚ ਪ ਸਏ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਆਣੀ ਜੀਵਨ-ਔਡ ਜੂਏ ਸਵਚ ਸਾਯ ਰਈ ਭਝ।  

ਬਾਵ:- ਸਨਯ ਫਾਸਯੋਂ ਧਾਯਸਭਓ ਸਦੁੱਦ ਓਯਭ ਓਯਨ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਸਟਓੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਭਨ ਨੰੂ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਯਕ ਚੰਫਸੜਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਸਜੁੱਥ ਯਕ ਸ ਉਥ ਆਨੰਦ ਸਓੁੱਥ? , ਦਾ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਭਯਦ 

ਯਸ। ਇਸੀ ਸ ਭਨ ਦੀ ਅਯਕਤਾ ਦਾ ਵੀਰਾ, ਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਭਲ ਫਾਹਰਹੁ ਤਨਰਭਲ ॥ ਫਾਹਰਹੁ ਿ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਭਲ ਸਤਿਗੁਰ ਿ ਕਰਣੀ 
ਕਭਾਣੀ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਸਇ ਹੁਚ ਨਾਹੀ ਭਨਸਾ ਸਤਚ ਸਭਾਣੀ ॥ ਜਨਭੁ ਰਿ ਨੁ ਤਜਨੀ ਖਤਟਆ ਬਲ 
ਸ ਵਣਜਾਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਭੰਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਸਦਾ ਰਹਤਹ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 919} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਕੁਯ ਤ—ਕੁਯ ੂ ਤੋਂ (ਸਭਰੀ ਸਈ), ਸਜ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਕੁਯ ੂ ਤੋਂ ਸਭਸਰਆ ਸ। ਓਯਣੀ—



ਆਚਯਨ, ਓਯਨ-ਜਕ ਓੰਭ। ਓਭਾਣੀ—ਓਭਾਈ ਸ। ਓੂੜ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ। ਇ—ਖ਼ਫਯ। ਭਨਾ—ਭਨ 

ਦਾ ਪੁਯਨਾ, ਭਨ ਸਵਚ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਪੁਯਨਾ। ਸਚ—ਰਬੂ ਦ ਸਭਯਨ ਸਵਚ। ਵਣਜਾਯ—(ਜਕਤ ਸਵਚ 

ਬਕਤੀ ਦਾ) ਵਜਣ ਓਯਨ ਆਏ ਫੰਦ। ਭੰਨੁ—ਭਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਫੰਦ (ਆਚਯਨ-ਉਾਯੀ ਦੀ) ਉਸ ਓਭਾਈ ਓਯਦ ਸਨ ਸਜ ਦੀ ਸਸਦਾਇਤ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਭਰਦੀ ਸ, ਉਸ 

ਭਨੋਂ  ਬੀ ਸਵਤਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ, ਤ ਫਾਸਯੋਂ ਬੀ ਸਵਤਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜਕਤ ਨਾਰ ਵਯਤਾਯਾ ਬੀ ੁਚੁੱਜਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ), ਉਸ ਫਾਸਯੋਂ ਬੀ ਸਵਤਰ  ਤ ਅੰਦਯੋਂ ਬੀ ੁੁੱਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦਾ ਭਾਇਓ ਪੁਯਨਾ ਸਭਯਨ 

ਸਵਚ ਸੀ ਭੁੁੱਓ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਤਨਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਣਦਾ ਸ ਸਓ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ 

ਖ਼ਫਯ ਤਓ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਓ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚਦੀ।  

(ਜੀਵ ਜਕਤ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੁੱਔਯ ਸਵਸਾਝਣ ਆਏ ਸਨ) ਉਸੀ ਜੀਵ-ਵਾਯੀ ਚੰਕ ਓਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ 

ਸਜਨਾਾਂ ਨ  (ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਨਾਭ-ਓਭਾਈ ਓਯ ਓ) ਰਸ਼ਟ ਭਨੁੁੱਔਾ ਜਨਭ ਪਰਾ ਓਯ ਸਰਆ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਦਾ ਭਨ ਸਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਉਸ (ਅੰਤਯ ਆਤਭ) ਦਾ ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। 20।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੁੱਔਯ ਸਵਸਾਝਣ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ 

ਯਤ ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਓਦਾ। ਉ ਦਾ ਭਨ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਯਸਸੰਦਾ 

ਸ, ਫਾਸਯ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰ ਬੀ ਉ ਦਾ ਵਯਤਾਯਾ ੁਚੁੱਜਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਓਾਭਮਾਫ ਭਝ।  

ਜ ਕ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਸਿੀ ਸਨਭੁਖੁ ਹਵ ॥ ਹਵ ਿ ਸਨਭੁਖੁ ਤਸਖੁ ਕਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥ ਗੁਰ 
ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਤਧਆ ਅੰਿਰ ਆਿਭ ਸਭਾਲ ॥ ਆੁ ਛਤਡ ਸਦਾ ਰਹ ਰਣ ਗੁਰ ਤਫਨੁ 
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਕ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸ ਤਸਖੁ ਸਨਭੁਖੁ ਹ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 919-920} 

ਦਅਯਥ:- ਤੀ—ਨਾਰ। ਨਭੁਔੁ—ਾਸਭਣ  ਭੂੰਸ ਯੁੱਔ ਓਣ ਵਾਰਾ, ੁਯਖ਼ਯੂ। ਸਵ—ਸਣਾ ਚਾਸ। 

ਜੀਅਸ—ੁਸਦਰੋਂ । ਕੁਯ ਨਾਰ—ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ। ਭਾਰ—ਮਾਦ ਯੁੱਔ, ਸਟਓਾਈ ਯੁੱਔ। ਆੁ—ਆਾ-

ਬਾਵ। ਯਣ—ਆਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਓਈ ਸੁੱਔ ਕੁਯੂ ਦ ਾਸਭਣ  ੁਯਖ਼ਯੂ ਸਣਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਸੁੱਔ ਇਸ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਸਓ ਸਓ ਰੁਓਵੇਂ 

ਔਟ ਦ ਓਾਯਨ ਉ ਨੰੂ ਕੁਯੂ ਦ ਾਸਭਣ  ਅੁੱਔਾਾਂ ਨੀਵੀਆਾਂ ਨ ਓਯਨੀਆਾਂ ਣ, (ਤਾਾਂ ਯਤਾ ਇਓ ਸੀ ਸ ਸਓ) ਉਸ 

ੁੱਚ ਸਦਰੋਂ  ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਸਟਓ। ਸੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਥਾਾਂ ਦਵ, ਆਣ  ਆਤਭਾ 

ਦ ਅੰਦਯ ੰਬਾਰ ਯੁੱਔ, ਆਾ-ਬਾਵ ਛੁੱਡ ਓ ਦਾ ਕੁਯ ੂਦ ਆਯ, ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਓ ਸਯ ਨੰੂ (ਆਣ  ਆਤਭਓ 

ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵੀਰਾ) ਨਾ ਭਝ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ੰਤ ਜਨ ! ੁਣ  ਉਸ ਸੁੱਔ (ਸੀ) ਸਔੜ-ਭੁੱਥ ਯਸਸ ਓਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਸੀ ਅੰਦਯ 

ਆਤਭਓ ਔੜਾ ਸ ਓਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਓਦਾ ਸ)। 21।  

ਬਾਵ:- ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਸਔੜ-ਭੁੱਥ ਯਸਸ ਓਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਓਦਾ ਸ, ਸਜਸੜਾ 

ੁੱਚ ਸਦਰੋਂ  ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਸਟਸਓਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ ਸਜਸੜਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਛੁੱਡ ਓ ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣਾ ਆਯਾ 

ਫਣਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਸ।  

ਜ ਕ ਗੁਰ ਿ ਵਭੁਖੁ ਹਵ ਤਫਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾਵ ॥ ਾਵ ਭੁਕਤਿ ਨ ਹਰ ਥ ਕਈ ੁਛਹੁ 
ਤਫਫਕੀਆ ਜਾ ॥ ਅਨਕ ਜੂਨੀ ਬਰਤਭ ਆਵ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾ ॥ ਤਪ ਤਰ ਭੁਕਤਿ 



ਾ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਦਖਹੁ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ 
ਨ ਾ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 920} 

ਦਅਯਥ:- ਵਭੁਔ—ੁਸਜ ਨ  ਭੂੰਸ ਦੂਜ ਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸ। ਭੁਓਸਤ—ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ, ਭਾਇਆ ਦ 

ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। ਸਯਥ—ਸਓ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤੋਂ। ਸਫਫਓੀ—ਯਔ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ, ਸਵਚਾਯਵਾਨ। ਜਾਏ—ਜਾਇ, ਜਾ 

ਓ। ਬਯਸਭ ਆਵ—ਬਟਓ ਓ ਆਉਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਓਾਯਨ ਸਸਭ ਸ ਉਥ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਰਯ ਓਦਾ, ਯ) ਜ ਓਈ 

ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਵਰੋਂ  ਭੂੰਸ ਭੜ ਰਏ (ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨੀਫ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ ਸਓਉਂਸਓ) ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਫਨਾ 

ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦੀ। ਫਸ਼ੁੱਓ ਸਓ ਸਵਚਾਯਵਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਓ ੁੁੱਛ ਰਵ (ਤ ਤੁੱਰੀ ਓਯ 

ਰਵ, ਇਸ ੁੱਓੀ ਕੁੱਰ ਸ ਸਓ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਫਨਾ) ਸਓ ਬੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਇਓ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦੀ। 

(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪਸਆ ਭਨੁੁੱਔ) ਅਨਓਾਾਂ ਜੂਨੀਆਾਂ ਸਵਚ ਬਟਓਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ 

ਇ ਭਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦੀ। ਆਖ਼ਯ ਕੁਯ ੂਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਕ ਓ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਓਾਯਾ 

ਸਭਰਦਾ ਸ ਸਓਉਂਸਓ ਕੁਯ ੂ(ਸੀ ਜੀਵਨ-ਭਾਯਕ ਦਾ) ਉਦਸ਼ ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਵਚਾਯ ਓ ਵਔ ਰਵ, ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦੀ, (ਤ 

ਇ ਭੁਓਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ)। 22।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਅਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ—ਇਸ ਦਵੇਂ ਇਓ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਇਓੁੱਠ  ਨਸੀਂ ਸਟਓ ਓਦ। ਤ 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸਭਰਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ। ਕੁਯੂ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸੀ ਯਤਾ ਦੁੱਦਾ ਸ।  

ਆਵਹੁ ਤਸਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ ਤਆਤਰਹ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ ਫਾਣੀ ਿ ਗਾਵਹੁ ਗਰੁੂ ਕਰੀ ਫਾਣੀਆ 
ਤਸਤਰ ਫਾਣੀ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਹਵ ਤਹਰਦ ਤਿਨਾ ਸਭਾਣੀ ॥ ੀਵਹੁ ਅੰਤਭਰਿੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ 
ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਤਹੁ ਸਾਤਰਗਾਣੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਹ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ ੨੩॥ {ੰਨਾ 
920} 

ਦਅਯਥ:- ਚੀ ਫਾਣੀ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ, ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਸਵਚ 

ਜੜਨ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ। ਸਯ—ਸਯ ਉਤ, ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ। ਨਦਸਯ—ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ। ਓਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਸਸਯ 

ਯੰਸਕ—ਸਯੀ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ। ਾਸਯਕ ਾਣੀ—ਧਨੁਔਧਾਯੀ ਰਬੂ। ਓਯੀ—ਦੀ। ਅੰਸਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ 

ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਸਤਕੁਯੂ ਦ ਸਆਯ ਸੁੱਔ! ਆਵ, ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਸਵਚ ਜੜਨ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ 

(ਯਰ ਓ) ਕਾਵ। ਆਣ  ਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਕਾਵ, ਇਸ ਫਾਣੀ ਸਯ ਬ ਫਾਣੀਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਸਸ਼ਯਭਣੀ ਸ। ਇਸ ਫਾਣੀ 

ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸੀ ਸਟਓਦੀ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸਵ, 

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਵ।  

(ਸ ਸਆਯ ਕੁਯਸੁੱਔ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਆਯ ਸਵਚ ਦਾ ਜੁੜ ਯਸ, ਇਸ 

(ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ, ਆਤਭਓ ਸੁਰਾਯਾ ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ) ਨਾਭ-ਜਰ ੀ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਸ ਕੁਯਸੁੱਔ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਫਾਣੀ ਦਾ ਕਾਵ (ਇ 

ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸ)। 23।  



ਬਾਵ:- ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਦੀ ਸਨਕਾਸ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਵਾਰੀ ਕੁਯਫਾਣੀ ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਔਦ ਸਨ। ਕੁਯਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ 

ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਦਾ ੀਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।  

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਫਨਾ ਹਰ ਕਚੀ ਹ ਫਾਣੀ ॥ ਫਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਹਰ ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥ ਕਹਦ 
ਕਚ ਸੁਣਦ ਕਚ ਕਚੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਰਸਨਾ ਕਤਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
ਤਚਿੁ ਤਜਨ ਕਾ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਭਾਇਆ ਫਲਤਨ  ਰਵਾਣੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਹਰ 
ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 920} 

ਦਅਯਥ:- ਸਤਕੁਯੂ ਸਫਨਾ—ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਤੋਂ ਉਰਟ। ਓਚੀ—ਸਰ  ਭਰ ਦੀ, ਭਨ ਨੰੂ ਨੀਵਾਾਂ ਓਯਨ ਵਾਰੀ, ਉੱਚ 

ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ ਸਰਆਉਣ ਵਾਰੀ। ਓਚ—ਉਸ ਫੰਦ ਸਜਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਓਭਜ਼ਯ ਸ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ 

ਰਬਾਵ ਦ ਾਸਭਣ  ਸਥੜਓ ਓਦ ਸਨ। ੁਣਦ ਓਚ—ੁਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਬੀ ਸਥੜਓ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਓਸਸਆ—ਜ ਓੁਝ ਭੂੰਸੋਂ ਆਔਦ ਸਨ। ਸਸਸਯ ਰਇਆ—ਚੁਯਾ ਸਰਆ। ਯਵਾਣੀ—ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ, ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ। 

ਓਚੀ —ਓੁੱਸਚਆਾਂ ਨ , ਓਭਜ਼ਯ ਭਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਨ।  

ਅਯਥ:- ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਤੋਂ ਉਰਟ ਫਾਣੀ (ਭਾਇਆ) ਦੀ ਝਰਓ ਦ ਾਸਭਣ  ਸਥੜਓਾ ਦਣ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇਸ 

ੁੱਓੀ ਕੁੱਰ ਸ ਸਓ ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਦ ਉਰਟ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ੁਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਓਭਜ਼ਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, 

ੁਣਨ ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਬੀ ਸਥੜਓ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਜ ਅਜਸੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ੜ  ੜ  ਓ ਸਵਆਸਔਆ ਓਯਦ ਸਨ, 

ਉਸ ਬੀ ਓਭਜ਼ਯ ਭਨ ਦ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਜ ਉਸ ਫੰਦ ਜੀਬ-ਨਾਰ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਬੀ ਫਰਣ ਤਾਾਂ ਬੀ ਜ ਓੁਝ ਉਸ ਫਰਦ ਸਨ ਉ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਡੂੰਖੀ ਾਾਂਝ 

ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ ਸਓਉਂਸਓ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਨ  ਭਸ ਯੁੱਸਔਆ ਸ, ਉਸ ਜ ਓੁਝ ਫਰਦ ਸਨ ਜ਼ਫਾਨੀ ਜ਼ਫਾਨੀ 

ਸੀ ਫਰਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਤੋਂ ਉਰਟ ਫਾਣੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦ ਸਟਓਾਣ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ 

ਡਕਦੀ ਸ। 24।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ-ਆਸ਼ ਤੋਂ ਉਰਟ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਤੋਂ ੁੰਞੀ ਫਾਣੀ ਭਨ ਨੰੂ 

ਓਭਜ਼ਯ ਓਯਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਝਰਓ ਦ ਾਸਭਣ  ਸਥੜਓਾ ਦੇਂਦੀ ਸ। ਅਜਸੀ ਫਾਣੀ ਸਨੁੱਤ ੜਨ ੁਣਨ 

ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਭਾਇਆ ਦ ਟਾਓਯ ਤ ਓਭਜ਼ਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅਜਸ ਓਭਜ਼ਯ ਸ ਚੁਓ ਭਨ ਸਵਚ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ੁਆਦ ਨਸੀਂ ਫਣ ਓਦਾ। ਉਸ ਭਨ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ ਪਸਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਰਿੰਨੁ ਹ ਹੀਰ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥ ਸਫਦੁ ਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਭੰਨੁ ਲਾਗਾ ਹੁ ਹਆ ਸਭਾਉ ॥ 
ਸਫਦ ਸਿੀ ਭਨੁ ਤਭਤਲਆ ਸਚ ਲਾਇਆ ਬਾਉ ॥ ਆ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਆ ਤਜਸ ਨ ਦਇ ਫੁਝਾਇ 
॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਫਦੁ ਰਿਨੁ ਹ ਹੀਰਾ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 920} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤੰਨੁ—ਯਤਨ, ਅਭਰਓ ਦਾਸਤ। ਸਜਤੁ—ਸਜ (ਸ਼ਫਦ) ਸਵਚ। ਸੀਯ—ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਕੁਣ। 

ਜੜਾਉ—ਜੜ ਸਏ। ਭੰਨੁ—ਭਨ। ਏਸੁ ਭਾਉ—ਐੀ ਰੀਨਤਾ। ਚ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਸਵਚ। ਬਾਉ—

ਸਆਯ। ਫੁਝਾਇ ਦਇ—ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸੀਯਾ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ। ਆ—ਆ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਸਤਕੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਇਓ ਐੀ ਅਭਰਓ ਦਾਸਤ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਾਂ ਵਸਡਆਈਆਾਂ 

ਬਯੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਫਦ, ਭਾਨ , (ਐਾ) ਯਤਨ ਸ, ਸਓ ਉ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ) ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 



ਮਾਦ ਸਵਚ) ਸਟਓ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਸਵਚ) ਇਓ ਅਚਯਜ ਰੀਨਤਾ ਫਣੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ।  

ਜ ਸ਼ਫਦ ਸਵਚ (ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ) ਭਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ (ਇ ਦੀ ਫਯਓਸਤ ਨਾਰ) ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਸਵਚ 

(ਉ ਦਾ) ਰਭ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਸੀਯਾ-ਨਾਭ ਸੀ ਸਟਸਓਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਯਤਨ-ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਸਟਸਓਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। (ਯ ਇਸ ਦਾਸਤ ਉ ਨੰੂ ਸੀ 

ਸਭਰਦੀ ਸ) ਸਜ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਆ ਇਸ) ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਕੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ, ਭਾਨ , ਇਓ ਯਤਨ ਸ ਸਜ ਸਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਸੀਯਾ ਜਸੜਆ 

ਸਇਆ ਸ। 25।  

ਬਾਵ:- ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਯਭਾਤਭਾ ਵਰੋਂ  ਇਓ ਅਭਰਓ ਦਾਸਤ ਸ, ਇ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-

ਾਰਾਸ ਬਯੀ ਈ ਸ। ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਇ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਆਣਾ ਭਨ ਜੜਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਸਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਸਜਥ ਰਬੂ-ਰਭ ਸ ਉਥ ਸੀ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸ।  

ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਆਤ ਉਾਇ ਕ ਕਰਿਾ ਆ ਹੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ॥ ਹੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ਆਤ ਵਖ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਕਸ ਫੁਝਾ ॥ ਿੜ ਫੰਧਨ ਹਵ ਭੁਕਿੁ ਸਫਦੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਸ ਨ ਆਤ 
ਕਰ ਸੁ ਹਵ ਕਸ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਆਤ ਕਰਿਾ ਆ ਹੁਕਭੁ ਫੁਝਾ ॥ ੨੬॥ 
{ੰਨਾ 920} 

ਦਅਯਥ:- ਸਵ—ਚਤਨ ੁੱਤਾ, ਜੀਵਾਤਭਾ। ਓਸਤ—ਭਾਇਆ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਸੁਓਭ—ੁ(ਇਸ) ਸੁਓਭ 

(ਸਓ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸਆ ਯਸ। ਕੁਯਭੁਸਔ—ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਓ—ਸਓ (ਸਵਯਰ) ਨੰੂ। 

ਫੁਝਾਏ—ੂਝ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭੁਓਤੁ—ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ੁਤੰਤਯ। ਭੰਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਕੁਯਭੁਸਔ—

ਕੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜੀਵਾਤਭਾ ਅਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਓਯ ਓ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ (ਇਸ) ਸੁਓਭ ਵਯਤਾਾਂਦਾ ਸ ਸਓ (ਭਾਇਆ 

ਦਾ ਜ਼ਯ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ ਸਆ ਯਸ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਇਸ ਸੁਓਭ ਵਯਤਾਾਂਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਇਸ ਔਡ ਵਔਦਾ ਸ (ਸਓ 

ਸਓ ਤਯਾਾਂ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਨੁੱਚ ਯਸ ਸਨ), ਸਓ ਸਓ ਸਵਯਰ  ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਇ ਔਡ ਦੀ) 

ੂਝ ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਸਜ ਨੰੂ ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਉ ਦ) ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਦ ਫੰਧਨ ਤੜ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਫੰਦਾ 

ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ੁਤੰਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਸਓਉਂਸਓ) ਉਸ ਕੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। 

ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ ਜਕਾ ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਇਸ ਭਯੁੱਥਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਇਓ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ੁਯਸਤ ਜੜਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਣਦਾ ਸ, ਤ ਉਸ ਭਾਇਆ 

ਦ ਭਸ ਸਵਚੋਂ ਸਨਓਰਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਤਭਾ ਤ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਯਚਨਾ ਓਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਸਓ 

ਸਵਯਰ  ਨੰੂ ਇਸ) ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ (ਸਓ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ ਬੀ ਉ ਦਾ ਆਣਾ ਸੀ) ਸੁਓਭ (ਜਕਤ ਸਵਚ 

ਵਯਤ ਸਯਸਾ) ਸ।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦ ਸੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਨੁੱਚ ਯਸ ਸਨ। ਸਜ ਸਓ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ 

ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ-ਜਕਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ੁਤੰਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਸਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ।  



ਤਸਤਭਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ੁੰਨ ਾ ਫੀਚਾਰਦ ਿਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਿਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਫਾਝਹੁ ਿਿ 
ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਬਰਤਭ ਸੁਿਾ ਸੁਤਿਆ ਰਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਿ ਸ ਜਨ 
ਜਾਗ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਫਲਤਹ ਅੰਤਭਰਿ ਫਾਣੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸ ਿਿੁ ਾ ਤਜਸ ਨ 
ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗ ਜਾਗਿ ਰਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 920} 

ਦਅਯਥ:- ਤਤ ਾਯ—ਤੁੱਤ ਦੀ ੂਝ, ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਝ, ਜ ਅਰ ਕਰਸਸਣ-ਜਕ ਵਤ ਸ ਉ ਦੀ 

ਭਝ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਝ। ਸਤਸੀ ਕੁਣੀ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਤੰਨ ੁਬਾਵਾਾਂ ਸਵਚ। ਬਰਸਭ—ਬਟਓ ਬਟਓ ਓ। 

ਯਸਣ—ਉਭਯ, ਯਾਤ। —ਉਸ ਫੰਦ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਅਨਸਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ । ਅੰਸਭਰਤ ਫਾਣੀ— 

ਆਤਭਓ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ। ਜਾਕਤ—ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ੁਚਤ ਯਸਸੰਸਦਆਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸੰਸਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਤਰ  ਆਸਦਓ ੜਨ ਵਾਰ  ੰਸਡਤ ਸਯ ਇਸੀ ਸਵਚਾਯਾਾਂ ਓਯਦ ਸਨ ਸਓ (ਇਸਨਾਾਂ 

ੁਤਓਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਾ ਓੀਸ ਸ ਤ ੁੰਨ ਓੀਸ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਯ ਨਸੀਂ ਆ ਓਦਾ। 

(ਇਸ ਕੁੱਰ ਮਓੀਨੀ ਜਾਣ  ਸਓ) ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਯ ਨਸੀਂ ਆ 

ਓਦਾ, ਜਕਤ ਸਤੰਨਾਾਂ ਕੁਣਾਾਂ ਸਵਚ ਸੀ ਬਟਓ ਬਟਓ ਓ ਗ਼ਾਸਰ ਸਇਆ ਸਆ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਚ 

ੁੁੱਸਤਆਾਂ ਦੀ ਸੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਕੁਜ਼ਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਸੰਸਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਵਚਾਯਾਾਂ ਇ ਨੀਂਦ ਸਵਚੋਂ ਜਕਾ 

ਨਸੀਂ ਓਦੀਆਾਂ)।  

(ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਚੋਂ) ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ (ਸਯ) ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਜਾਕਦ ਸਨ ਸਜਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਵੁੱਦਾ ਸ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ ਜ ਸਯ ਵਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਦੀ ਰਕਨ ਸਵਚ 

ਸਟਸਓਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਸਜ ਦੀ ਉਭਯ (ਇ ਤਯਾਾਂ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਚੋਂ) ਜਾਕਸਦਆਾਂ ਫੀਤਦੀ ਸ। 27।  

ਬਾਵ:- ਓਯਭ-ਓਾਾਂਡ ਅਨੁਾਯ ਸਓਸੜਾ ੁੰਨ-ਓਯਭ ਸ ਤ ਸਓਸੜਾ ਾ-ਓਯਭ ਸ—ਸਯ ਇਸ ਸਵਚਾਯ ਭਨੁੁੱਔ ਦ 

ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਸੀਂ ਓਯ ਓਦੀ। ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਸਸਯ-ਨਾਭ 

ਸਭਯਦਾ ਸ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ੁਚਤ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਤ, ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

ਭਾਿਾ ਕ ਉਦਰ ਭਤਹ ਰਤਿਾਲ ਕਰ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥ ਭਨਹੁ ਤਕਉ ਤਵਸਾਰੀ ਵਡੁ 
ਦਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਆਹਾਰੁ ਹੁਚਾਵ ॥ ਸ ਨ ਤਕਹੁ ਤਹ ਨ ਸਕੀ ਤਜਸ ਨਉ ਆਣੀ 
ਤਲਵ ਲਾਵ ॥ ਆਣੀ ਤਲਵ ਆ ਲਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਭਾਲੀ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਵਡੁ ਦਾਿਾ 
ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 920-921} 

ਦਅਯਥ:- ਉਦਯ—ਟ। ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਸਓਉ ਸਵਾਯੀਐ—ਸਵਾਯਨਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। ਏਵਡੁ—ਇਤਨਾ 

ਵੁੱਡਾ। ਅਕਸਨ—ਅੁੱਕ। ਆਸਾਯ—ੁਖ਼ੁਯਾਓ।  ਨ—ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ। ਸਓਸੁ—ਓੁਝ। ਸਰਵ—ਰੀਤ। ਕੁਯਭੁਸਔ—

ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਾਰੀਐ—ਸਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਵਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਓਯਨਾ ਸ ਤਾਾਂ) ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਓਦ ਬੁਰਾਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ, ਜ ਭਾਾਂ 

ਦ ਟ ਸਵਚ (ਬੀ) ਾਰਣਾ ਓਯਦਾ ਸ, ਇਤਨ  ਵੁੱਡ ਦਾਤ ਨੰੂ ਭਨੋਂ  ਬੁਰਾਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ ਜ (ਭਾਾਂ ਦ ਟ ਦੀ) 

ਅੁੱਕ ਸਵਚ (ਬੀ) ਖ਼ੁਯਾਓ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ।  



(ਇਸ ਭਸ ਸੀ ਸ ਜ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਾਂਸਜਆਾਂ ਯੁੱਔਦਾ ਸ, ਯ) ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ (ਭਸ ਆਸਦਓ) ਓੁਝ ਬੀ ਸ ਨਸੀਂ 

ਓਦਾ ਸਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ। (ਯ ਜੀਵ ਦ ਓੀਸ ਵੁੱ?) ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਆਣੀ 

ਰੀਤ ਦੀ ਦਾਸਤ ਦੇਂਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ ਉ ਨੰੂ ਸਭਯਦ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਜ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰੜ ਸ ਤਾਾਂ) ਇਤਨ  ਵੁੱਡ ਦਾਤਾਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਓਦ ਬੀ ਬੁਰਾਣਾ 

ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ। 28।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਸਆਯ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੁੁੱਔ ਉਤ ਓਈ ਬੀ ਸਵਓਾਯ 

ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ, ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ 

ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਸਟਓਾਈ ਯੁੱਔਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਇਸੀ ਸ ਵੀਰਾ।  

ਜਸੀ ਅਗਤਨ ਉਦਰ ਭਤਹ ਿਸੀ ਫਾਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥ ਭਾਇਆ ਅਗਤਨ ਸਬ ਇਕ ਜਹੀ ਕਰਿ ਖਲੁ 
ਰਚਾਇਆ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਬਾਣਾ ਿਾ ਜੰਤਭਆ ਰਵਾਤਰ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥ ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਸਨਾ 
ਭਾਇਆ ਅਭਰੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ ਹ ਭਾਇਆ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਵਸਰ ਭਹੁ ਉਜ ਬਾਉ ਦੂਜਾ 
ਲਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਤਜਨਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਤਵਚ ਭਾਇਆ ਾਇਆ ॥੨੯॥ 
{ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਉਦਯ—ਭਾਾਂ ਦਾ ਟ। ਫਾਸਸਯ—ੰਾਯ ਸਵਚ। ਓਯਤ—ਓਯਤਾਯ ਨ। ਜਾ ਸਤ ੁਬਾਣਾ—ਜਦੋਂ ਉ 

ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਾ। ਯਵਾਸਯ—ਯਵਾਯ ਸਵਚ। ਬਰਾ ਬਾਇਆ—ਸਆਯਾ ਰੁੱਕਣ ਰੁੱਕ ਸਆ। ਛੁੜਓੀ—

ਭੁੁੱਓ ਕਈ, ਟੁੁੱਟ ਕਈ। ਅਭਯ—ੁਸੁਓਭ। ਅਭਯ ੁਵਯਤਾਇਆ—ਸੁਓਭ ਚਰਾ ਸਦੁੱਤਾ, ਜ਼ਯ ਾ ਸਰਆ। ਸਜਤੁ—

ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਬਾਉ ਦੂਜਾ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯ ਦਾ ਸਆਯ।  

ਅਯਥ:- ਸਜਵੇਂ ਭਾਾਂ ਦ ਟ ਸਵਚ ਅੁੱਕ ਸ ਸਤਵੇਂ ਫਾਸਯ ਜਕਤ ਸਵਚ ਭਾਇਆ (ਦੁਔਦਾਈ) ਸ। ਭਾਇਆ ਤ ਅੁੱਕ 

ਇਓ ਸਜਸੀਆਾਂ ਸੀ ਸਨ, ਓਯਤਾਯ ਨ  ਐੀ ਸੀ ਔਡ ਯਚ ਸਦੁੱਤੀ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸੁੰਦੀ ਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਯਵਾਯ ਸਵਚ ਸਆਯਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ (ਯਵਾਯ ਦ ਜੀਵ 

ਉ ਨਵੇਂ ਜੰਭ ਫਾਰ ਨੰੂ ਸਆਯ ਓਯਦ ਸਨ, ਇ ਸਆਯ ਸਵਚ ਪ ਓ ਉ ਦੀ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਰੀਤ ਦੀ 

ਤਾਯ ਟੁੁੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਆ ਚੰਫੜਦੀ ਸ, ਭਾਇਆ (ਉ ਉਤ) ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਾ ਰੈਂਦੀ ਸ।  

ਭਾਇਆ ਸ ਸੀ ਐੀ ਸਓ ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯੁੱਫ ਬੁੁੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਦੁਨੀਆ ਦਾ) ਭਸ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਯੁੱਫ ਤੋਂ 

ਸਫਨਾ) ਸਯ ਸਯ ਸਆਯ ਉਜ ੈਂਦਾ ਸ (ਸਪਯ ਅਜਸੀ ਸਾਰਤ ਸਵਚ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸਓਥੋਂ ਸਭਰ?) 

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਜਨਾਾਂ ਫੰਸਦਆਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਡਯ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ 

ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਸਵਚ ਵਯਤਸਦਆਾਂ ਸੀ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ) ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦੀ ੁਯਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦ ਓਾਯ-ਸਵਸਾਯ ਓਯਸਦਆਾਂ ਸੀ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ 

ਸਵਚ ਜੁੜੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਫਸਣਆ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਜਕਤ ਦਾ ਸਾਰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸ ਸਓ 

ਜੀਵ ਨੰੂ ਜੰਭਦ ਨੰੂ ਸੀ ਭਾਾਂ ਸਉ ਆਸਦਓ ਦ ਸਆਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਾਇਆ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਸਵਛੜ ਰੈਂਦੀ ਸ।  

ਹਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਹ ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕਸ ਤਵਟਹੁ ਰਹ 
ਲਕ ਤਵਲਲਾਇ ॥ ਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜ ਤਭਲ ਤਿਸ ਨ ਤਸਰੁ ਸਉੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਜਾਇ ॥ ਤਜਸ 



ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਤਭਤਲ ਰਹ ਹਤਰ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਹਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਹ ਬਾਗ ਤਿਨਾ ਕ 
ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਲ ਾਇ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਅਭੁਰਓੁ—ਜ ਸਓ ਓੀਭਤ ਤੋਂ ਸਭਰ ਨ ਓ। ਭੁਸਰ—ਓੀਭਤ ਨਾਰ, ਓੀਭਤ ਦ ਓ। ਸਓ 

ਸਵਟਸ—ੁਸਓ ਬੀ ਫੰਦ ਤੋਂ। ਸਵਰਰਾਇ—ਔ ਔ ਓ। ਯਸ—ਯਸਸ ਕਏ, ਥੁੱਓ ਕਏ, ਸਾਯ ਕਏ। ਆ—ੁ

ਆਾ-ਬਾਵ। ਸਜ ਦਾ—ਸਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ। ਜੀਉ—ਜੀਵ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਰ  

ਾਇ—(ਕੁਯ ੂਦ) ਰੜ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦ ਤਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਭਰਾ ਨਾ ਸਵ ਤਦ ਤਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਭਾਸਣਆ ਜਾ ਓਦਾ, ਯ) ਰਬੂ 

ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਓਦਾ, ਯਭਾਤਭਾ (ਧਨ ਆਸਦਓ) ਸਓ ਓੀਭਤ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਸਭਰ ਓਦਾ। ਜੀਵ ਔ ਔ ਓ 

ਸਾਯ ਕਏ, ਸਓ ਨੰੂ (ਧਨ ਆਸਦਓ) ਓੀਭਤ ਦ ਓ ਯਭਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਸਭਸਰਆ।  

(ਸਾਾਂ,) ਜ ਅਜਸਾ ਕੁਯ ੂਸਭਰ ਏ (ਸਜ ਦ ਸਭਸਰਆਾਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦ) ਅੰਦਯੋਂ ਆਾ-ਬਾਵ ਸਨਓਰ ਜਾਏ (ਤ ਸਜ ਕੁਯ ੂ

ਦ ਸਭਸਰਆਾਂ) ਜੀਵ ਉ ਸਯੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਜੁਸੜਆ ਯਸ ਉਸ ਸਯੀ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਵੁੱ ਏ ਸਜ ਦਾ 

ਇਸ ਦਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਕੁਯ ੂਦ ਅੁੱਕ ਆਣਾ ਸਯ ਬਟ ਓਯ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਆਣਾ ਆ 

ਅਯਣ ਓਯ ਦਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ) 

ਸ ਨਾਨਓ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਓਦਾ (ਸਓ ਓੀਭਤ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਸਭਰਦਾ, ਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਕੁਯ ੂਦ) ਰੜ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਬਾਕ ਜਾਕ ੈਂਦ ਸਨ (ਉਸ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ)। 30।  

ਬਾਵ:- ਸਓ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦਾਯਥ ਵੁੱਟ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਭਰਾ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਤ, ਸਜ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਰਬੂ 

ਨਾਰ ਸਆਯ ਨਸੀਂ, ਉਥ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਸਓੁੱਥ? ਸਾਾਂ, ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਕੁਯੂ ਦ ਰੜ ਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਬਾਕ ਜਾਕ ੈਂਦ ਸਨ।  

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿ ਰਾਤਸ ਜਾਣੀ ॥ 
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਜਤਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਤਟਹੁ ਤਦਹਾੜੀ ॥ ਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਤਭਤਲਆ ਤਜਨ ਹਤਰ 
ਆ ਬਾਣਾ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਭਰੀ ਭਨੁ ਹਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਸ—ਵਣਜ-ਵਾਯ ਓਯਨ ਵਾਤ ਧਨ ਦੀ ੂੰਜੀ। ਵਣਜਾਯਾ—ਵਣਜ ਓਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਤਕੁਯ 

ਤ ਜਾਣੀ—ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਛਾਣ ਰਾਤ ਓੀਤੀ। ਜੀਅਸ—ੁਸਦਰੋਂ , ੂਯ ਰਭ ਨਾਰ। ਸਦਸਾੜੀ—ਸਯ ਯਜ਼। ਬਾਣਾ—

ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਾ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਭਨੰੂ ਭਝ ਆਈ ਸ ਸਓ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਔੁੱਟੀ ਔੁੱਟਣ ਰਈ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਸੀ ਭਯੀ ਯਾਸ-ੂੰਜੀ (ਸ ਓਦੀ ਸ), ਭਯਾ ਭਨ (ਇ ਵਣਜ ਦਾ) ਵਾਯੀ ਫਣ ਸਕਆ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਭਯੀ ਯਾਸ-ੂੰਜੀ ਸ ਤ ਭਯਾ ਭਨ ਵਾਯੀ ਸ ਸਕਆ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਤੁੀ ਬੀ ਰਭ ਨਾਰ ਦਾ ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਆ ਓਯ, ਤ ਸਯ ਯਜ਼ (ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ) ਰਾਬ 

ਔੁੱਟ। (ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦਾ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ) ਇਸ ਧਨ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ, ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਣਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆ 

ਸੀ ਚੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਸ। ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ੂੰਜੀ ਫਣ ਕਈ ਸ (ਸੁਣ ਕੁਯ ੂਦੀ 

ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਭੈਂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਔੁੱਟੀ ਔੁੱਟਦਾ ਸਾਾਂ)। 31।  

ਬਾਵ:- ਕੁਯ ੂਾੋਂ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਸਓ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਔੁੱਟੀ ਔੁੱਟਣ ਵਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਸੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਯਭਾਇਆ ਫਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਇਸ ਯਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਸਭਰਦਾ ਸ ਸਜਨਾਾਂ ਉਤ ਰਬੂ 



ਆ ਸਭਸਯ ਓਯ।  

 ਰਸਨਾ ਿੂ ਅਨ ਰਤਸ ਰਾਤਚ ਰਹੀ ਿਰੀ ਤਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹਰਿੁ ਤਕਿ 
ਤਜਚਰੁ ਹਤਰ ਰਸ ੁਲ ਨ ਾਇ ॥ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਇ ਲ ੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਫਹੁਤੜ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗ 
ਆਇ ॥ ਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਰਭੀ ਾਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਅਨ 
ਰਸ ਸਤਬ ਵੀਸਰ ਜਾ ਹਤਰ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਏ ਯਨਾ—ਸ (ਭਯੀ) ਜੀਬ! ਅਨ ਯਸ—ਸਯ ਸਯ ਯ ਸਵਚ। ਯਾਸਚ ਯਸੀ—ਭਤ ਸ ਯਸੀ ਸੈਂ। 

ਸਆ—ੁਆਦਾਾਂ ਦਾ ਚਓਾ। ਸਯਤੁ ਸਓਤ—ਸਓ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤੋਂ। ਰ  ਨ ਾਇ—ਨਸੀਂ ਸਭਰਦਾ। ੀਐ—

ੀਂਦਾ ਸ। ਫਸੁਸੜ—ਭੁੜ, ਸਪਯ। ਓਯਭੀ—ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ। ਸਸਯ ਅਨ ਯ—ਸਯ ਦੂਜ ਾਯ ੁਆਦ। 

ਸਬ—ਾਯ। ਭਨ—ਭਨ ਸਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ (ਭਯੀ) ਜੀਬ! ਤੰੂ ਸਯ ਸਯ ੁਆਦ ਸਵਚ ਭਤ ਸ ਯਸੀ ਸੈਂ, (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਤਯਾ ੁਆਦਾਾਂ ਦਾ ਚਓਾ 

ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ।  

ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਭਯਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਨਾ ਸਵ, (ਉਤਨਾ ਸਚਯ) ਸਓ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ੁਆਦਾਾਂ 

ਦਾ ਚਓਾ ਸਭਟ ਨਸੀਂ ਓਦਾ।  

ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਭਰ ਜਾਏ, ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਸਯੀ-ਸਭਯਨ ਦਾ ੁਆਦ ਭਾਣਨ ਰੁੱਕ 

ਏ, ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸਤਰਸ਼ਨਾ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ। ਯ ਇਸ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ 

ਸਭਰਦਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਸਭਰਦਾ ਸ) ਸਜ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਸਭਰ ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਜਦੋਂ ਸਯੀ-ਸਭਯਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਨ ਸਵਚ ਵੁੱ ਏ, ਤਦੋਂ ਸਯ ਸਯ ਾਯ ਚਓ ਬੁੁੱਰ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ। 32।  

ਬਾਵ:- ਓਈ ਤਯਾਾਂ ਦ ਔਾਣ  ਔਾਣ ਨਾਰ ਬੀ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਜੀਬ ਦਾ ਚਓਾ ਭੁੁੱਓਦਾ ਨਸੀਂ। ਫੜਾ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ 

ਭਨੁੁੱਔ ਇ ਚਓ ਸਵਚ। ਯ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦਾ ਸ, ਜੀਬ ਦਾ 

ਚਓਾ ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਸਜ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਸਭਰ ਏ, ਉ ਨੰੂ ਸਸਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

 ਸਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਹਤਰ ਿੁਭ ਭਤਹ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧੁ 
ਤਵਤਚ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਆ ਭਾਿਾ ਆ ਤਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਾਇ ਜਗਿੁ 
ਤਦਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਿਾ ਚਲਿੁ ਹਆ ਚਲਿੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ 
ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਭੂਲੁ ਰਤਚਆ ਜਤਿ ਰਾਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਜੀਵ। ਉਾਇ—ਦਾ ਓਯ ਓ। ਜਕਤੁ ਸਦਔਾਇਆ—ਜੀਵ ਨੰੂ ਜਕਤ ਸਵਚ ਬਜਦਾ ਸ। 

ਚਰਤੁ—ਔਡ, ਤਭਾਸ਼ਾ। ਭੂਰੁ ਯਸਚਆ—ਭੁੁੱਢ ਫੁੱਧਾ। ਸਜਸਨ—ਸਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ।  

ਅਯਥ:- ਭਯ ਯੀਯ! (ਤੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਵਚੋਂ ਅਨੰਦ ਢੂੰਢਦਾ ਸੈਂ, ਯ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਸ ਜ ਤਯ ਅੰਦਯ ਵੁੱਦਾ ਸ) ਤੰੂ ਜਕਤ ਸਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਯੀ ਨ  ਆਣੀ ਜਸਤ ਤਯ ਅੰਦਯ ਯੁੱਔ 

ਸਦੁੱਤੀ। (ਇਸ ਮਓੀਨ ਜਾਣ ਸਓ) ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਤਯ ਅੰਦਯ ਆਣੀ ਜਸਤ ਯੁੱਔੀ, ਤਦੋਂ ਤੰੂ ਜਕਤ ਸਵਚ 

ਜੰਸਭਆ।  



ਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ ਜੀਵ ਦਾ ਓਯਓ ਉ ਨੰੂ ਜਕਤ ਸਵਚ ਬਜਦਾ ਸ ਉਸ ਆ ਸੀ ਇ ਦੀ ਭਾਾਂ ਸ ਆ ਸੀ 

ਇ ਦਾ ਸਤਾ ਸ (ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਭਾਸਆਾਂ ਵਾਾਂਕ ਜੀਵ ਨੰੂ ਸਯ ਤਯਾਾਂ ਦਾ ੁਔ ਦੇਂਦਾ ਸ, ੁਔ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ 

ਸੀ ਰਬੂ ਆ। ਯ ਜੀਵ ਜਕਤ ਸਵਚੋਂ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਵਚੋਂ ਆਨੰਦ ਬਾਰਦਾ ਸ)। ਜਦੋਂ ਕੁਯ ੂਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ 

ਜੀਵ ਨੰੂ ਸਕਆਨ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਇ ਨੰੂ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਸਓ ਇਸ ਜਕਤ ਤਾਾਂ ਇਓ ਔਡ ਸੀ ਸ, ਸਪਯ ਜੀਵ ਨੰੂ 

ਇਸ ਜਕਤ (ਭਦਾਯੀ ਦਾ) ਇਓ ਤਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸ (ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਇ 

ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸ ਭਯ ਯੀਯ! ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਨ  ਜਕਤ-ਯਚਨਾ ਦਾ ਭੁੁੱਢ ਫੁੱਧਾ, ਤਯ ਅੰਦਯ ਆਣੀ ਜਸਤ 

ਾਈ, ਤਦੋਂ ਤੰੂ ਜਕਤ ਸਵਚ ਜਨਸਭਆ। 33।  

ਬਾਵ:- ੁਔ-ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਆ; ਯ ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਸਵਚੋਂ 

ਆਨਦੰ ਬਾਰਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਭਸਯ ਨਾਰ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਸਓ ਇਸ ਜਕਤ ਤਾਾਂ ਭਦਾਯੀ ਦਾ ਤਭਾਸ਼ਾ 

ਸੀ ਸ, ਇ ਸਵਚੋਂ ਦਾ ਸਟਓ ਯਸਸਣ ਵਾਰਾ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਸਭਰ ਓਦਾ।  

ਭਤਨ ਚਾਉ ਬਇਆ ਰਬ ਆਗਭੁ ਸੁਤਣਆ ॥ ਹਤਰ ਭੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਤਗਰਹੁ ਭੰਦਰੁ ਫਤਣਆ ॥ 
ਹਤਰ ਗਾਉ ਭੰਗਲੁ ਤਨਿ ਸਖੀ ਸਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆ ॥ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਤਦਨ ਸਬਾਗ ਆਣਾ 
ਤਰੁ ਜਾ ॥ ਅਨਹਿ ਫਾਣੀ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਗ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਰਬੁ 
ਆਤ ਤਭਤਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜਗ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 921} 

ਦਅਯਥ:- ਚਾਉ—ਆਨੰਦ। ਰਬ ਆਕਭੁ—ਰਬੂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਔੀ—ਸ ਔੀ! ਸ ਸਜੰਦ! ਭੰਕਰੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ 

ਕੀਤ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕੀਤ। ਸਕਰਸ—ੁਸਸਯਦਾ-ਖਯ। ਭੰਦਯ—ੁਰਬੂ ਦਾ ਸਨਵਾ-ਅਥਾਨ। ਨ 

ਸਵਆਏ—ਨਸੀਂ ਸਵਆਦਾ, ਆਣਾ ਦਫਾਉ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ। ਬਾਕ—ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰ । ਜਾਏ—ਸਦੁੱ ਸਆ 

ਸ। ਅਨਸਤ—ਇਓ-ਯ। ਅਨਸਤ ਫਾਣੀ—ਇਓ-ਯ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯ। ਫਸਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 

ਜਕ—ਭਯੁੱਥ।  

ਅਯਥ:- ਆਣੀ ਸਸਯਦ-ਜ ਉਤ ਰਬੂ-ਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭੈਂ ੁਣ ਸਰਆ ਸ (ਭੈਂ ਅਨੁਬਵ ਓਯ ਸਰਆ ਸ ਸਓ ਰਬੂ 

ਭਯ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਆ ਵੁੱਸਆ ਸ ਸੁਣ) ਭਯ ਭਨ ਸਵਚ ਆਨੰਦ ਫਣ ਸਕਆ ਸ। ਸ ਭਯੀ ਸਜੰਦ! ਭਯਾ ਇਸ 

ਸਸਯਦਾ-ਖਯ ਰਬੂ-ਤੀ ਦਾ ਸਨਵਾ-ਅਥਾਨ ਫਣ ਸਕਆ ਸ, ਸੁਣ ਤੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕੀਤ ਕਾ। ਸ 

ਸਜੰਦ! ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਦਾ ਕੀਤ ਕਾਾਂਦੀ ਯਸੁ, (ਇਸ ਤਯਾਾਂ) ਓਈ ਸਓਯ ਓਈ ਦੁੁੱਔ (ਆਣਾ) ਜ਼ਯ 

ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ।  

ਉਸ ਸਦਨ ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਰ  ਸੁੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂ (ਭੁੱਥਾ) ਕੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਉਤ ਸਟਓ, ਸਆਯਾ ਤੀ-ਰਬੂ (ਸਸਯਦ ਸਵਚ) 

ਸਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਕੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਓ-ਯ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਯ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ-ਸਭਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣੀਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਸ ਸਜੰਦ! ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤ ਕਾ) ਬ ਓੁਝ ਓਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ ਰਬੂ ਆ ਆ ਓ ਭਨੰੂ ਸਭਰ 

ਸਆ ਸ। 34।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਤਦੋਂ ਸੀ ਫਣਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਯਓਾਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਤਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਸਸਯਦਾ ਸਵਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵੁੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਓਈ ਸਚੰਤਾ ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਉ ਉੱਤ 

ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਓਦਾ। ਯ ਇਸ ਯਓਾਸ਼ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  



 ਸਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇ ਕ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਕਰਭ ਕਭਾਇਆ ॥ ਤਕ ਕਰਭ 
ਕਭਾਇਆ ਿੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਹ ਆਇਆ ॥ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਿਰਾ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ ਸ ਹਤਰ 
ਭਤਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਗੁਰ  ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਭੰਤਨ ਵਤਸਆ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਾਇਆ ॥ ਕਹ 
ਨਾਨਕੁ ਹੁ ਸਰੀਰੁ ਰਵਾਣੁ ਹਆ ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਸਓਆ ਓਯਭ—ਓਸੜ ਓੰਭ? ਸਯ ਸਯ ਓੰਭ ਸੀ। ਸਜਸਨ ਸਸਯ—ਸਜ ਸਯੀ ਨ। ਤਯਾ ਯਚਨੁ 

ਯਸਚਆ—ਤਨੰੂ ਦਾ ਓੀਤਾ। ਭਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਭੰਸਨ—ਭਨ ਸਵਚ। ਸਜਸਨ—ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨ। ਯਵਾਣੁ—

ਓਫੂਰ, ਪਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਯੀਯ! ਇ ਜਕਤ ਸਵਚ ਜਨਭ ਰ  ਓ ਤੰੂ ਸਯ ਸਯ ਓੰਭ ਸੀ ਓਯਦਾ ਸਯਸਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੰੂ ੰਾਯ 

ਸਵਚ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਤੰੂ (ਰਬੂ-ਸਭਯਨ ਤੋਂ ਸਫਨਾ) ਸਯ ਸਯ ਓੰਭ ਸੀ ਓਯਦਾ ਸਯਸਾ। ਸਜ ਸਯੀ ਨ  ਤਨੰੂ ਦਾ ਓੀਤਾ 

ਸ, ਉ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਸਵਚ ਨਸੀਂ ਵਾਇਆ (ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਸਵਚ ਓਦ ਨਸੀਂ ਜੁਸੜਆ)।  

(ਯ, ਸ ਯੀਯ! ਤਯ ਬੀ ਓੀਸ ਵੁੱ?) ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ੂਯਫਰ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਦ ੰਓਾਯ ਉੱਖੜਦ ਸਨ, ਕੁਯ ੂ

ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਉ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਵੁੱਦਾ ਸ (ਉਸੀ ਸਯੀ-ਸਭਯਨ ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  ਕੁਯ-ੂਚਯਨਾਾਂ ਸਵਚ ਸਚੁੱਤ ਜੜ ਸਰਆ, (ਉ ਦਾ) ਇਸ ਯੀਯ ਪਰ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਉਸ ਭਨਯਥ ੂਯਾ ਓਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਸਜ ਵਾਤ ਇਸ ਫਣਾਇਆ ਸਕਆ)। 35।  

ਬਾਵ:- ਸਛਰ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਦ ੰਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਸਯਆ ਸਇਆ ਭਨੁੁੱਔ ਭੁੜ ਭੁੜ ਉਸ ਸਜ ਓਯਭ ਸੀ ਓਯਦਾ 

ਯਸਸੰਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਯਨ ਵਾਰ  ਾ ਆਣ  ਆ ਯਤ ਨਸੀਂ ਓਦਾ। ਸਪਯ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਸਓਥੋਂ ਸਭਰ? ਚੰਕ ਬਾਕਾਾਂ ਨਾਰ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ ਤਦੋਂ ਇ ਦੀ ਸਜ਼ੰਦਕੀ ਓਾਭਮਾਫ 

ਸੁੰਦੀ ਸ।  

 ਨਿਰਹੁ ਭਤਰਹ ਹਤਰ ਿੁਭ ਭਤਹ ਜਤਿ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਖਹੁ ਕਈ ॥ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ 
ਨ ਦਖਹੁ ਕਈ ਨਦਰੀ ਹਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ ਹੁ ਤਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿੁਭ ਦਖਦ ਹੁ ਹਤਰ ਕਾ ਰੂੁ ਹ 
ਹਤਰ ਰੂੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਜਾ ਵਖਾ ਹਤਰ ਇਕੁ ਹ ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ 
ਨ ਕਈ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਨਿਰ ਅੰਧ ਸ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਤਦਫ ਤਦਰਸਤਟ ਹਈ ॥ ੩੬॥ {ੰਨਾ 
922} 

ਦਅਯਥ:- ਨਤਰ—ਅੁੱਔਾਾਂ। ਜਸਤ—ਯਸ਼ਨੀ। ਸਨਸਾਸਰਆ—ਸਨਸਾਰ , ਵਔ। ਨਦਯੀ—ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ, ਅੁੱਔਾਾਂ 

ਨਾਰ। ਸਵੁ—ਸਵਸ਼ਲ, ਾਯਾ। ਨਦਯੀ ਆਇਆ—ਸਦੁੱਦਾ ਸ। ਅੰਧ—ਅੰਨ । —ਨ। ਸਦਫ—(ਸਦਵਯ) 

ਚਭਓੀਰੀ, ਯਸ਼ਨ। ਸਦਰਸਟ—ਨਜ਼ਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯੀ ਅੁੱਔੀ! ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਤੁਸਾਡ ਅੰਦਯ (ਆਣੀ) ਜਸਤ ਸਟਓਾਈ ਸ (ਤਾਸੀਏਂ ਤੁੀ ਵਔਣ-

ਜਕੀਆਾਂ ਸ) ਸਜੁੱਧਯ ਤੁੱਓ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੀ ਦੀਦਾਯ ਓਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯ ਓਈ ਗ਼ਯ ਨਾ ਸਦੁੱ, 

ਸਨਕਾਸ ਨਾਰ ਸਯੀ ਨੰੂ ਵਔ।  

(ਸ ਅੁੱਔੀ!) ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ ਜ ਤੁੀ ਵਔ ਯਸੀਆਾਂ ਸ, ਇਸ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਸਦੁੱ 

ਸਯਸਾ ਸ।  

ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਭਨੰੂ ਭਝ ਈ ਸ, ਸੁਣ ਭੈਂ ਜਦੋਂ (ਚੁਪਯ) ਵਔਦਾ ਸਾਾਂ, ਸਯ ਥਾਾਂ ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ 



ਸਦੁੱਦਾ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯ ਓੁਝ ਨਸੀਂ।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—(ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਸਭਰਣ ਤੋਂ ਸਸਰਾਾਂ) ਇਸ ਅੁੱਔੀਆਾਂ (ਅਰ ਸਵਚ) ਅੰਨੀਆਾਂ ਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਯ ੂ

ਸਭਸਰਆ, ਇਸਨਾਾਂ ਸਵਚ ਯਸ਼ਨੀ ਆਈ (ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸਦੁੱਣ ਰੁੱਕਾ। ਇਸੀ ਦੀਦਾਯ ਆਨੰਦ-

ਭੂਰ ਸ)। 26।  

ਬਾਵ:- ਸਜਤਨਾ ਸਚਯ ਭਨੁੁੱਔ ਜਕਤ ਸਵਚ ਸਓ ਨੰੂ ਵਯ-ਬਾਵ ਨਾਰ ਵਔਦਾ ਸ ਸਓ ਨੰੂ ਸਭੁੱਤਰਤਾ ਦ ਬਾਵ ਨਾਰ, 

ਉਤਨਾ ਸਚਯ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਭਯ-ਤਯ ਸ। ਸਜਥ ਭਯ-ਤਯ ਸ, ਉਥ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ। ਕੁਯ ੂਨੰੂ 

ਸਭਰ ਓ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਔਾਾਂ ਔੁਰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਪਯ ਇ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਸਦੁੱਦਾ ਸ। 

ਇਸੀ ਦੀਦਾਯ ਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੂਰ।  

 ਸਰਵਣਹੁ ਭਤਰਹ ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ ਠਾ ॥ ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ ਠਾ ਸਰੀਤਰ ਲਾ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ 
ਫਾਣੀ ॥ ਤਜਿੁ ਸੁਣੀ ਭਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹਆ ਰਸਨਾ ਰਤਸ ਸਭਾਣੀ ॥ ਸਚੁ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ਿਾ ਕੀ 
ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਭਰਿ ਨਾਭੁ ਸੁਣਹੁ ਤਵਿਰ ਹਵਹੁ ਸਾਚ ਸੁਨਣ ਨ ਠਾ 
॥੩੭॥ {ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਰਵਣ—ਓੰਨ। ਠਾਏ—ਬਜ। ਾਚ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਨ। ਯੀਸਯ—ਯੀਯ ਸਵਚ। ਸਤ 

ਫਾਣੀ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ। ਸਜਤੁ—ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਜਤੁ ੁਣੀ—ਸਜ ਦ 

ੁਣਨ ਨਾਰ। ਯਸ—ਆਨੰਦ ਸਵਚ। ਸਸਯਆ—ਸਔਸੜਆ, ਆਨੰਦ-ਬਯੂਯ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਸਵਡਾਣੀ—

ਅਚਯਜ। ਕਸਤ—ਸਾਰਤ। ਅੰਸਭਰਤ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਓੰਨ ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ੁਸਣਆ ਓਯ, ਦਾ-ਸਥਯ ਓਯਤਾਯ ਨ  ਤੁਸਾਨੰੂ 

ਇਸੀ ੁਣਨ ਵਾਤ ਫਣਾਇਆ ਸ, ਇ ਯੀਯ ਸਵਚ ਥਾਸਆ ਸ। ਇ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦ ੁਣਨ 

ਨਾਰ ਤਨ ਭਨ ਆਨੰਦ-ਬਯੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜੀਬ ਆਨੰਦ ਸਵਚ ਭਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਦਾ-ਸਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਤਾਾਂ 

ਅਚਯਜ-ਯੂ ਸ, ਉ ਦਾ ਓਈ ਸਚਸਨ-ਚੁੱਿ ਦੁੱਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦਾ, ਇਸ ਨਸੀਂ ਸਓਸਾ ਜਾ ਓਦਾ ਸਓ ਉਸ 

ਸਓਸ ਸਜਸਾ ਸ (ਉ ਦ ਕੁਣ ਓਸਸਣ ੁਣਨ ਨਾਰ ਸਯ ਇਸੀ ਰਾਬ ਸੁੰਦਾ ਸ ਸਓ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ 

ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਤਾਸੀਏਂ) ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ੁਸਣਆ ਓਯ, ਤੁੀ ਸਵਤਰ 

ਸ ਜਾਵਕ, ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਤੁਸਾਨੰੂ ਇਸੀ ੁਣਨ ਵਾਤ ਬਸਜਆ (ਫਣਾਇਆ) ਸ। 37।  

ਬਾਵ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਓੰਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜ ਸਨੰਦਾ-ਚੁਗ਼ਰੀ ੁਣਨ ਦਾ ਚਓਾ ਸ, ਉ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਚ ਆਤਭਓ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸਇਆ। ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਉ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸ ਸਜ ਦ ਓੰਨ ਸਜ ਦੀ ਜੀਬ ਦ 

ਾਯ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਸਵਚ ਭਕਨ ਯਸਸੰਦ ਸਨ। ਉਸੀ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਸਵੁੱਤਯ 

ਸਨ।  

ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਉਣ ਨਉ 
ਦੁਆਰ ਰਗਟੁ ਕੀ ਦਸਵਾ ਗੁਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰਦੁਆਰ ਲਾਇ ਬਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ 
ਦੁਆਰੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ ਿਹ ਅਨਕ ਰੂ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਾਇਆ ॥ ਕਹ 
ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਤਆਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਉ—ਸਜੰਦ। ਕੁਪਾ—ਯੀਯ। ਵਣੁ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ—ੁਆ-ਯੂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, 

ਫਰਣ ਦੀ ਸ਼ਓਤੀ ਸਦੁੱਤੀ। ਨਉ ਦੁਆਯ—ਨ  ਕਰਓਾਾਂ, 1 ਭੂੰਸ, 2 ਓੰਨ, 2 ਅੁੱਔਾਾਂ, 2 ਨਾਾਾਂ, ਕੁਦਾ, ਸਰੰਕ। ਦਵਾ 



ਦੁਆਯ—(ਬਾਵ,) ਸਦਭਾਗ਼ (ਸਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁੁੱਔ ਸਵਚਾਯ ਓਯ ਓਦਾ ਸ)। ਬਾਵਨੀ—ਯਧਾ, ਰਭ। ਤਸ—

ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ। ਅਨਓ ਯੂ ਨਾਉ—ਅਨਓਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਸਨਸਧ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਸਜੰਦ ਨੰੂ ਯੀਯ-ਕੁਾ ਸਵਚ ਸਟਓਾ ਓ ਜੀਵ ਨੰੂ ਫਰਣ ਦੀ ਸ਼ਓਤੀ ਸਦੁੱਤੀ। ਯੀਯ ਨੰੂ 

ਫਰਣ ਦੀ ਸ਼ਓਤੀ ਸਦੁੱਤੀ, ਨੁੱਓ ਓੰਨ ਆਸਦਓ ਨ  ਓਯਭ-ਇੰਦਰ ੀਆਾਂ ਯਤੁੱਔ ਤਯ ਤ ਫਣਾਈਆਾਂ, ਦਵੇਂ ਦਯ 

(ਸਦਭਾਗ਼) ਨੰੂ ਰੁਓਵਾਾਂ ਯੁੱਸਔਆ।  

ਰਬੂ ਨ  ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਅੜਾ ਓ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਯਧਾ ਫਖ਼ਸ਼ੀ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਾਂ ਦਯ ਬੀ ਸਵਔਾ 

ਸਦੁੱਤਾ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਭਯਨ ਦੀ ਸਵਚਾਯ-ੁੱਸਤਆ ਬੀ ਦ ਸਦੁੱਤੀ ਜ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੂਰ ਸ)। ਉ ਅਵਥਾ 

ਸਵਚ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਅਨਓਾਾਂ ਯੰਕਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਸਵਚ ਸਵਆਓ ਰਬੂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਭ-ਯੂਾਾਂ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਸਨਆਾਂ ਦਾ ਬੰਡਾਯ ਬੀ ਰਾਤ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਸਜ ਦਾ ਅਤੰ ਨਸੀਂ  ਓਦਾ (ਜ ਓਦ ਭੁੁੱਓਦਾ ਨਸੀਂ)।  

ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ—ਸਆਯ ਰਬੂ ਨ  ਸਜੰਦ ਨੰੂ ਯੀਯ-ਕੁਾ ਸਵਚ ਸਟਓਾ ਓ ਜੀਵ ਨੰੂ ਫਰਣ ਦੀ ਸ਼ਓਤੀ ਬੀ 

ਸਦੁੱਤੀ। 38।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਦ ਓਾਯਨ ਸਕਆਨ-ਇੰਦਰ  ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਰ ਸੀ ਬਜਾਈ ਸਪਯਦ ਸਨ। 

ਇਸ ਯਤਾ ਚੰਕਾ ਸ ਜਾਾਂ ਭੰਦਾ—ਇਸ ਸਵਚਾਯ ਓਯਨ ਵਾਰੀ ੁੱਸਤਆ ਦੁੱਫੀ ਸੀ ਯਸਸੰਦੀ ਸ। ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਕੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਸਵਚਾਯ-ੁੱਸਤਆ ਜਾਕ ੈਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਔ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ 

ਸਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ ਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।  

ਹੁ ਸਾਚਾ ਸਤਹਲਾ ਸਾਚ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ॥ ਗਾਵਹੁ ਿ ਸਤਹਲਾ ਘਤਰ ਸਾਚ ਤਜਥ ਸਦਾ ਸਚੁ 
ਤਧਆਵਹ ॥ ਸਚ ਤਧਆਵਤਹ ਜਾ ਿੁਧੁ ਬਾਵਤਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨਾ ਫੁਝਾਵਹ ॥ ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਕਾ 
ਖਸਭੁ ਹ ਤਜਸੁ ਫਖਸ ਸ ਜਨੁ ਾਵਹ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸਤਹਲਾ ਸਚ ਘਤਰ ਗਾਵਹ ॥ ੩੯॥ 
{ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਸਸਰਾ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤ, ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਕੀਤ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਦੀ ਫਾਣੀ। ਾਚ ਖਸਯ—ਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਖਯ ਸਵਚ, ਾਧ ੰਕਸਤ ਸਵਚ। ਚੁ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ। 

ਕਾਵਸ—ੁਕਾਵਸਸ, (ਤ ੰਕੀ) ਕਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਵਸਸ—ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਕ ਰੁੱਕਣ, ਸ ਰਬੂ! ਫੁਝਾਵਸ—ਤੰੂ ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ੇਂ। 

ਕੁਯਭੁਸਔ—ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਾਵਸ—ਰਾਤ ਓਯਦ ਸਨ, ਾਵਸਸ। ਕਾਵਸ—ਕਾਵਸਸ, ਕਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਇਸ ਫਾਣੀ ਾਧ ੰਕਸਤ ਸਵਚ (ਫਠ ਓ) ਕਾਸਵਆ 

ਓਯ। ਉ ਤ ੰਕ ਸਵਚ ਆਭਤਓ ਅਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਕਾਸਵਆ ਓਯ, ਸਜਥ (ਕੁਯਭੁਸਔ ਜਨ) ਦਾ-ਸਥਯ 

ਯਸਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਕਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਰਬੂ! ਤਨੰੂ ਦਾ-ਸਥਯ ਨੰੂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਜੀਵ ਸਭਯਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਨੰੂ ਚੰਕ ਰੁੱਕਣ, ਸਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇਸ 

ੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ੇਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਓ ਸ, ਸਜ ਸਜ ਉਤ ਉਸ ਭਸਯ ਓਯਦਾ ਸ ਉਸ ਉਸ ਜੀਵ 

ਤਨੰੂ ਰਾਤ ਓਯ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਤ, ਨਾਨਓ ਆਔਦਾ ਸ, ਉਸ ਤ ੰਕਸਤ ਸਵਚ (ਫਠ ਓ) ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ 

ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਕਾਾਂਦ ਸਨ। 39।  

ਬਾਵ:- ਸਜਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਕੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਓ ਾਧ ੰਕਸਤ 

ਸਵਚ ਸਟਓ ਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਕਾਾਂਦ ਸਨ ਤ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ।  



ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਬਾਗੀਹ ਸਗਲ ਭਨਰਥ ੂਰ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਰਬੁ ਾਇਆ ਉਿਰ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰ 
॥ ਦੂਖ ਰਗ ਸੰਿਾ ਉਿਰ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਬ ਸਰਸ ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਜਾਣੀ  ॥ 

ਸੁਣਿ ੁਨੀਿ ਕਹਿ ਤਵਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ ਤਫਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ 
ਵਾਜ ਅਨਹਦ ਿੂਰ ॥੪੦॥੧॥ {ੰਨਾ 922} 

ਦਅਯਥ:- ਸਵੂਯ—ਸਚੰਤਾ-ਝਯ। ੰਤਾ—ਓਰਸ਼। ਚੀ ਫਾਣੀ—ਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ 

ਫਾਣੀ। ਯ—-ਯ, ਯਸ, ਆਨੰਦ-ਬਯੂਯ। ਕੁਯ ਤ—ਕੁਯ ੂਤੋਂ। ਸਤਕੁਯੁ ਯਸਸਆ ਬਯੂਯ—ਕੁਯ ੂ(ਆਣੀ 

ਫਾਣੀ ਸਵਚ) ਬਯੂਯ ਸ, ਫਾਣੀ ਕੁਯ-ੂਯੂ ਸ। ਅਨਸਦ—ਇਓ-ਯ। ਤੂਯ—ਵਾਜ। ਭਨਯਥ—ਭਨ ਦੀਆਾਂ 

ਦੜਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਵੁੱਡ ਬਾਕਾਾਂ ਵਾਸਰ! ੁਣ, ਆਨੰਦ ਇਸ ਸ ਸਓ (ਉ ਅਵਥਾ ਸਵਚ) ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਦੜਾਾਂ 

ਭੁੁੱਓ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਾਯ ੰਓਰ ਸਯ ਚੜ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ), ਯਭ ਆਤਭਾ ਰਬੂ ਸਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਾਯ ਸਚੰਤਾ-ਝਯ 

ਭਨ ਤੋਂ ਰਸਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ੁਸਣਆਾਂ ਾਯ ਦੁੁੱਔ ਯਕ ਓਰਸ਼ ਸਭਟ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜਸੜ ੰਤ ਕੁਯਭੁਸਔ ੂਯ ਕੁਯ ੂਤੋਂ ਸਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਾਾਂਝੀ ਾਣੀ ਸੁੱਔ ਰੈਂਦ ਸਨ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਔੜ ਆਉਂਦ ਸਨ। ਇ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ੁਣਨ ਵਾਰ  ਉਚਾਯਨ ਵਾਰ  ਬ ਸਵਤਰ-ਆਤਭਓ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਇ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਕੁਯੂ ਸੀ ਸਦੁੱਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਓ ਫਨਤੀ ਓਯਦਾ ਸ—ਜਸੜ ਫੰਦ ਕੁਯ ੂਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਕਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਓ-ਯ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦ) 

ਵਾਜ ਵੁੱਜ ੈਂਦ ਸਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। 40।  

ਬਾਵ:- ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦ ਰੁੱਛਣ:- ਸਜ ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਬਟਓਣਾ 

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਸਚੰਤਾ-ਝਯ ਸਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਓਈ ਦੁੁੱਔ ਯਕ ਓਈ ਓਰਸ਼ ਉ ਉਤ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ 

ਓਦਾ।  

ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਅਵਥਾ ਸਤਕੁਯੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਇ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਕਾਣ ਵਾਸਰਆਾਂ ੁਣਨ 

ਵਾਸਰਆਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਉੱਚ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਫਾਣੀ ਸਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਕੁਯੂ ਸੀ ਯਤੁੱਔ ਸਦੁੱਦਾ ਸ।  

 


