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ਉੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ:- 

1. ਇਸ ਾਯੀ ਜਤ ਯਚਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਯਚੀ ਸ, ਅਤ ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਵਵਆਏ 

ਸ। ਇਤਨੀ ਫਅੰਤ ਏੁਦਯਵਤ ਯਚਣ ਵਾਰਾ ਉਸ ਆ ਸੀ ਸ। ਇ ਏੰਭ ਵਵਚ ਏਈ ਉ ਦਾ ਰਾਸਏਾਯ 

ਨਸੀਂ ਸ।  

2. ਜਤ ਵਵਚ ਫਅੰਤ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦਾ ਏਯ ਏ ਬ ਨੰੂ ਵਯਜ਼ਏ ਬੀ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਬਨਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ-ਯਨਾ ਉਸ ਆ ਸੀ ਸ। ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਇਉਂ ਏਯਦਾ ਸ ਵਜਵੇਂ ਭਾ ਆਣ  ਫੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ 

ਾਰਦ ਸਨ। ਵਏ ਨੰੂ ਵਏ ਚਯਾ ਨਸੀਂ ਯੱਐਦਾ।  

3. ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰ-ੰ ਵੱਦਾ ਸ। ਏਈ ਜੀਵ ਏਈ ਏੰਭ ਉ ਤੋਂ ਰੁਏਾ-ਛੁਾ ਏ ਨਸੀਂ ਏਯ 

ਏਦਾ। ਜਤ ਵਵਚ ਏਾਭਾਵਦਏ ਅਨਏਾਾਂ ਵਵਏਾਯ ਬੀ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਤਾਏਤ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਉਸ ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਖ਼ੁਆਯ ਸਣੋਂ  ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

4. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਵਵਚ ਯੱਐ ਏ ਆਣੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ 

ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਆਯ-ਯੰ ਵਵਚ ਇਤਨਾ ਯੰਵਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ ਏਾਭਾਵਦਏ ਵਵਏਾਯ ਉ ਉਤ ਜ਼ਯ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ। ਅਜਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਸਯ ਬੀ ਅਨਏਾਾਂ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਨੰੂ 

ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

5. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਯਵਸ ਏ ਉਸ ਭਨ ਬੀ ਵਵੱਤਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਭਰਾ ਸ ਏ ਵਵਏਾਯ-ਯੂ ਸੀ ਸ ਚੁੱਏਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਅਜਸ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਵਭਰਦੀ ਸ। ਵਜ ਦ ਭੱਥ ਦ ਬਾ ਜਾ ਣ, ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

6. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ 

ਵਆਯੀ ਰੱਦੀ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਤੰ-ਵਦਰੀ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ਾਯਾ ੰਾਯ ਸੀ ਇਏ ਵੱਡਾ ਯਵਾਯ 

ਵਦੱਣ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਏਈ ਵਚੰਤਾ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।  

7. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਦੀ 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉ ਦਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ 

ਅਡਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ ਉ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਇਸ ੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਾੋਂ ਸਾਰ 

ਸੁੰਦਾ ਸ।  

8. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਾਸ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ 

ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਉ ਦ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਵਵਾੜ ਨਸੀਂ ਏਦਾ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਵੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਉ 

ਨੰੂ ਵਏ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੀ।  

9. ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਵਜ ਉਤ ਉ ਦੀ ਵਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸ 

ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ ਜੁੜ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀਆਾਂ ਵਵਏਾਯਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੜੀ ਨੰੂ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

10. ਯਭਾਤਭਾ ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਏਯਦਾ ਸ ਵਜਸੜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਤੀ ਏਯਦ ਸਨ ਤ 



ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣਾ ਆਯਾ-ਯਨਾ ਫਣਾਈ ਯੱਐਦ ਸਨ। ਵਵਐਾਵ ਦ ਤਯਰ , ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਠਨ-

ਾਠਨ, ਤੀਯਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧਯਤੀ ਦਾ ਯਟਨ, ਚਤੁਯਾਈ-ਵਆਣ—ਅਜਸਾ ਏਈ ਬੀ ਾਧਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਵਆਯ ਵਜੱਤਣ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

11. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਦੀ ਰਨ ਰੱ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਢਸ 

ਚੜਹ  ਏ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯਦਾ ਨਸੀਂ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦੀ ਆਤਭਏ 

ਖ਼ੁਯਾਏ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਇ ਖ਼ੁਯਾਏ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਉਸ ਯਵਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।  

12. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ ੁਣ ਏ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਭਨੱੁਐ ਦ 

ਅੰਦਯੋਂ ਸ਼-ੂੁਬਾਉ ਨੀਵਾਾਂ ੁਬਾਉ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੱੁਐ-ਵਤਰਸ ਵਭਟ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਏਈ ਦੁੱਐ ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਯ ਇਸ ਨਾਭ-ਸੀਯਾ 

ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ ਜੁਵੜਆਾਂ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

13. ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਜੀਵਨ-ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਏ 

ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ। ੁਯ ੂਉ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਵਵਚ ਡੁੱਫਣੋਂ  ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਵਾਰੀ ਬਟਏਣਾ 

ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਬਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

14. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਐੁੰਵਝਆਾਂ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਾਯ ਦੁੱਐ-ਏਰਸ਼ ਆ ਦਫਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਏ ਬੀ ਉਾਵ ਨਾਰ 

ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਆਤਭਏ ੁਣਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਏੰਾਰ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਅਨਏਾਾਂ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ 

ਢਸ ਚਵੜਹਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਾਯੀ ਉਭਯ ਉਸ ‘ਭੈਂ, ਭੈਂ’ ਏਯਨ ਵਵਚ ਸੀ ੁਜ਼ਾਯਦਾ ਸ, ਤ ਵਐੱਵਝਆ ਸੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

15. ਾਧ ੰਵਤ ਵਵਚ ਵਟਏ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦ ਾਯ ਵਆਨ-

ਇੰਦਰ  ਵੱ ਵਵਚ ਆ ਯਵਸੰਦ ਸਨ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਏਣਾ ਦੀ ਝਾਏ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ 

ਸਯਏ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਵੱਦਾ ਵਦੱਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਵਤ ਸਯ ਵਰ  ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਵਵਚ ਜੁੜੀ 

ਯਵਸੰਦੀ ਸ।  

16. ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਆਯੀ ਰੱਣ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਦਾ ਾਾਂਝ ਾਈ ਯੱਐਣ ਵਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਉਤ ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

17. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਦੀ ਵਨਾਸ ਨਾਰ ਵਜਸੜਾ ਭਨੱੁਐ ਉ ਦੀ ਵਾ-ਬਤੀ ਵਵਚ ਰੱਦਾ ਸ ਉਸ 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ ਵਰੋਂ  ਦਾ ੁਚਤ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਆਣ  ਏਾਫ ੂ ਵਵਚ ਯੱਐਦਾ ਸ ਉਸ 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਟਾਏਯਾ ਏਯਨ ਜਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

18. ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਇਸ ਮਏੀਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ 

ਸ, ਤ, ਬ ਤਾਏਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ, ਇਤਨ  ਜਤ-ਵਐਰਾਯ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸੁੰਵਦਆਾਂ ਵੀ ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਵਐੱਝ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦੀ।  

19. ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਭਰਦਾ ਸ। ੁਯ ੂਉ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ ਵਜ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

20. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਭਰਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ਭਝ 

ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਵਏ ਇ ਜਤ-ਵਐਰਾਯ ਦਾ ਯਚਣਸਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਸ, ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਏ 

ਸੁੰਵਦਆਾਂ ਉਸ ਇ ਤੋਂ ਵਨਯਰ ਬੀ ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਵੱਤਯ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  



21. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਭਰਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱ 

ਫੱੁਝ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀਆਾਂ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਵਸਯਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ 

ਫੜੀ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ੱੁ ਸਨਯ ਐੂਸ ਵਵਚੋਂ ਫਾਸਯ ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ 

ਸ।  

22. ਵਭਯਨ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਮਏੀਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਸੀ ਇਸ 

ਜਤ ਯਵਚਆ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸ, ਯਫ-ਵਵਆਏ ਸੁੰਦਾ ਸਇਆ ਉਸ 

ਵਨਯਰ ਬੀ ਸ।  

ਭੁੱਐ-ਬਾਵ:- 

ਇ ਾਯ ਜਤ ਦਾ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ਇ ਵਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਸ। ਵਜ ਭਨੱੁਐ 

ਉਤ ਉਸ ਵਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਭਰਾਾਂਦਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਾ ਏ ਉ ਨੰੂ ਆਣੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਉ 

ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।  

‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਫਣਤਯ 

ਇ ‘ਵਾਯ’ ਵਵਚ 22 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਯਏ ਉੜੀ ਵਵਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ। ਵਏ ਬੀ ਉੜੀ ਵਵਚ 

ਵਣਤੀ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦ ਨਾਰ ਜ ਸ਼ਰਏ ਦਯਜ ਸਨ ਉਸ ਬੀ ‘ਵਾਯ’ ਵਾਾਂ ਾਯ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦ ਸੀ ਸਨ। ਯ 

ਏਈ ਸ਼ਰਏ ਫਸੁਤ ਵੱਡ ਸਨ ਤ ਏਈ ਸ਼ਰਏ ਵਯ ਦ ਦ ਤੁਏਾਾਂ ਦ ਸਨ। ਉੜੀ ਨੰ: 20 ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਸ਼ਰਏ 

ਸਨ ਤਾਾਂ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦ, ਯ ਸਨ ਇਸ ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਇਏ ਸ਼ਰਏ ਦ ਯਥਾਇ। ਉੜੀ ਨੰ: 21 ਦ 

ਨਾਰ ਦਯਜ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ਸਨ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦ, ਯ ਇਸ ਸਨ ਫਾਫਾ ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਇਏ ਸ਼ਰਏ ਦ 

ਯਥਾਇ। ਇ ਵਵਚਾਯ ਤੋਂ ਮਏੀਨੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵਨਏਰਦਾ ਸ ਵਏ ਉੜੀਆਾਂ ਅਤ ਸ਼ਰਏ ਇਏ ਭ ਦ 

ਉਚਾਯ ਸ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਵਸਰਾਾਂ ਵਯ ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ਸੀ ੰਰਸ ੀ।  

ਇ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ਵਐ ੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦੀ ਜਤਯੀ ਯਾ ਦੀ ‘ਵਾਯ’। ਉਥ ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ ਇਏ ਾਯਤਾ 

ਵਾਾਂ ਸ਼ਰਏ ਬੀ ਇਏ ਾਯ ਸੀ ਸਨ। ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਤ ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਰਜ਼ ਬੀ ਵਭਰਦ-ਜੁਰਦ ਸਨ। ਾ ਯੱਤਐ ਸ 

ਵਏ ਉਸ ‘ਵਾਯ’ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਭਤ ਇਏ ਭ ਦੀ ਸੀ ਵਰਐੀ ਸਈ ਸ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜਸਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤਸ ਹੀ ਭ ਡੀਠੁ ॥ ਤਵਛੁਤਿਆ 
ਭਲ ਰਬੂ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਾ ਫਸੀਠੁ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭ ਭੰਤੁ ਤਦਰਿਾਇਦਾ ਕਟ ਹਉਭ  ਰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਨਾ ਤਭਲਾਇਆ ਤਜਨਾ ਧੁਰ ਇਆ ਸੰਜਗੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਫੀਠੁ—ਵਵਚਰਾ, ਵਏੀਰ। ਭੰਤ੍ਰੁ—ਉਦਸ਼। ਧੁਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ੰਜੁ—ਭਰ, ਵਭਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਤੁਯੂ ਵਜਸ ਵਜਸਾ ੁਣੀਦਾ ੀ, ਉਸ ਵਜਸਾ ਵਜਸਾ ਸੀ ਭੈਂ (ਅੱਐੀਂ) ਵਐ ਵਰਆ ਸ, ੁਯ ੂਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਦਾ ਵਵਚਰਾ ਸ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਵੱਛੁਵੜਆਾਂ ਨੰੂ (ਭੁੜ) ਰਬੂ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ 

(ਜੀਵ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ) ੱਏਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਉ ਦਾ) ਸਉਭ ਦਾ ਯ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ੁਯ ੂਵਭਰਾਉਂਦਾ ਸ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਵਚ ਧੁਯੋਂ ਇਸ ਭਰ ਵਰਵਐਆ ਸੁੰਦਾ 



ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਤਬ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵਰੀ ਸਤਬ ਵਾਤਦ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਦਖਾਤਲਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵ 
ਸਬ ਫਾਤਦ ॥ ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਬਰਤਭਆ ਜ ਲਗ ਦੂਜ ਸਾਤਦ ॥ ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਹਤਰ ਰਬੁ ਫੁਤਝਆ 
ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਰਸਾਤਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਵਦ—ਝੜਾ ਏਯਨ ਵਾਰ , ਵਯੀ। ਫਾਵਦ—ਵਵਅਯਥ। ਾਏਤ—ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਟੁੱਟ ਸ। ਾਵਦ—

ੁਆਦ ਵਵਚ। ਨਾਨਵਏ—ਨਾਨਏ ਨ। ਯਾਵਦ—ਭਸਯ ਨਾਰ। ਫੁਵਝਆ—ਵਆਨ ਸਾਰ ਏਯ ਵਰਆ ਸ, 

ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਇਏ ਰਬੂ ਵਭਤਰ  ਫਣ ਜਾ ਤਾਾਂ ਾਯ ਜੀਵ ਵਭੱਤਰ  ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ; ਯ ਜ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਯੀ ਸ 

ਜਾ ਤਾਾਂ ਾਯ ਜੀਵ ਵਯੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭੱਤਰ  ਫਣਾਇਆਾਂ ਾਯ ਜੀਵ ਵਆਯ ਰੱਦ ਸਨ, 

ਤ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਵੱਛੁਵੜਆਾਂ ਜਤ ਦ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਵੱਥ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। ਇਸ ੱਰ ੂਯ ੁਯ ੂਨ  ਵਵਐਾ ਵਦੱਤੀ ਸ 

ਵਏ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਰਬੂ ਨੰੂ ੱਜਣ ਫਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਯ ਸਯਏ ਏਾਯ ਵਵਅਯਥ ਸ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਯੱਫ 

ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸ ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਦ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ੁਆਦ ਵਵਚ ਭਤ ਯਵਸੰਦ ਸਨ ਉਸ ਬਟਏਦ ਵਪਯਦ ਸਨ।  

ਦਾ ਨਾਨਏ ਨ  ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦਾ ਦਏਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਥਟਣਹਾਰ ਥਾਟੁ ਆ ਹੀ ਥਤਟਆ ॥ ਆ ੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆ ਹੀ ਖਤਟਆ ॥ ਆ 
ਕਤਰ ਾਸਾਰੁ ਆ ਰੰਗ ਰਤਟਆ ॥ ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਭ ਨ ਾਇ ਅਲਖ ਫਰਹਭਤਟਆ ॥ ਅਗਭ  
ਅਥਾਹ ਫਅੰਤ ਰ ਰਤਟਆ ॥ ਆ ਵਡ ਾਤਤਸਾਹੁ ਆਤ ਵਜੀਰਤਟਆ ॥ ਕਇ ਨ ਜਾਣ 
ਕੀਭ ਕਵਡੁ ਭਤਟਆ ॥ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਆਤ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਗਤਟਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਥਟਣਸਾਯ—ਫਣਾਣ ਵਾਰ  (ਰਬੂ) ਨ। ਥਾਟੁ—ਫਨਾਵਟ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਥਵਟਆ—

ਫਣਾਇਆ। ਐਵਟਆ—(ਸਵਯ-ਨਾਭ ਵਾਯ ਦੀ) ਏਭਾਈ ਏੀਤੀ ਸ। ਾਯ—ੁਜ-ਯਚਨਾ ਦਾ ਵਐਰਾਯਾ। 

ਯਵਟਆ—ਯੱਤਾ ਸਇਆ। ਏੀਭ—ਏੀਭਤ। ਅਰਐ—ਵਜ ਦ ਾਯ ੁਣ ਵਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ। ਯ 

ਯਵਟਆ—ਯ ਤੋਂ ਯ। ਵਜੀਯਵਟਆ—ਵਜ਼ੀਯ, ਰਾਸ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਭਵਟਆ—ਭਟ, ਵਟਏਾਣਾ। 

ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸਇਆਾਂ, ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਵਯਆਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਫਣਾਣ ਵਾਰ  (ਰਬੂ) ਨ  ਆ ਸੀ ਇਸ (ਜਤ-) ਫਣਤਯ ਫਣਾਈ ਸ। (ਇਸ ਜਤ-ਸੱਟ ਵਵਚ) ਉਸ 

ਆ ਸੀ ੂਯਾ ਸ਼ਾਸ ਸ, ਤ ਆ ਸੀ (ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ) ਐੱਟੀ ਐੱਟ ਵਯਸਾ ਸ। ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਜਤ-) ਵਐਰਾਯਾ 

ਵਐਰਾਯ ਏ ਆ ਸੀ (ਇ ਵਐਰਾਯ ਦ) ਯੰਾਾਂ ਵਵਚ ਵਭਵਰਆ ਸਇਆ ਸ। ਉ ਅਰੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਚੀ 

ਏੁਦਯਵਤ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਰਬੂ ਅਸੁੰਚ ਸ, (ਉਸ ਇਏ ਾ ਭੰੁਦਯ ਸ ਵਜ ਦੀ) ਡੂੰਾਈ ਰੱਬ 

ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਉ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ, ਉਸ ਯ ਤੋਂ ਯ ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਾਵਤਸ਼ਾਸ ਸ, ਆ ਸੀ ਆਣਾ ਰਾਸਏਾਯ ਸ। ਏਈ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦੀ ਫਜ਼ੁਯੀ ਦਾ ਭੁੱਰ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਏਈ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਏ ਉ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ (ਉੱਚਾ) ਵਟਏਾਣਾ ਸ। ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਦਾ-ਵਥਯ 

ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ ਸ। ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਉ ਦੀ ਝੀ ੈਂਦੀ ਸ।1।  



ਸਲਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਸੁਤਣ ਸਜਣ ਰੀਤਭ ਭਤਰਆ ਭ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਹੁ ਤਦਖਾਤਲ ॥ ਹਉ ਤਤਸੁ ਦਵਾ ਭਨੁ 
ਆਣਾ ਤਨਤ ਤਹਰਦ ਰਖਾ ਸਭਾਤਲ ॥ ਇਕਸੁ ਸਤਤਗੁਰ ਫਾਹਰਾ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਨਾ ਤਭਲਾਇਨੁ ਤਜਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤ ਨਾਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਭ—ਭਨੰੂ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਵਤ—ੁਉ (ੁਯ)ੂ ਨੰੂ। ਫਾਸਯਾ—ਫਾਝੋਂ। ੰਾਵਯ—ਜਤ ਵਵਚ। 

ਵਭਰਾਇਅਨੁ—ਵਭਰਾਇਆ ਸ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਵਯਤ—ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਵਧਰ—ੁਵਪਟਏਾਯ-ਜ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਵਆਯ ੱਜਣ ਰਬੂ! (ਭਯੀ ਫਨਤੀ) ੁਣ, ਭਨੰੂ ੁਯ ੂਦਾ ਦੀਦਾਯ ਏਯਾ ਦਸ; ਭੈਂ ੁਯ ੂਨੰੂ ਆਣਾ 

ਭਨ ਦ ਦਵਾਾਂਾ ਤ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਆਣ  ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਾਾਂਬ ਏ ਯੱਐਾਾਂਾ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਇਏ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜਤ 

ਵਵਚ ਵਜਊਣਾ ਵਪਟਏਾਯ-ਜ ਸ (ੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜਤ ਵਵਚ ਵਪਟਏਾਯਾਾਂ ਸੀ ੈਂਦੀਆਾਂ 

ਸਨ)। ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਉਸਨਾਾਂ (ਬਾਾਾਂ ਵਾਵਰਆਾਂ) ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਭਰਾਇਆ ਸ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਰਬੂ 

ਆ ਦਾ ਵੱਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਰ ਅੰਤਤਰ ਲਚਾ ਤਭਲਣ ਕੀ ਤਕਉ ਾਵਾ ਰਬ ਤਤਹ ॥ ਕਈ ਸਾ ਸਜਣੁ ਲਤਿ ਲਹੁ ਜ 
ਭਲ ਰੀਤਭੁ ਭਤਹ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਭਲਾਇਆ ਜਤ ਦਖਾ ਤਤ ਸਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ ਰਬੁ ਸਤਵਆ 
ਤਤਸੁ ਜਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਰਚਾ—ਤਾਾਂ। ਾਵਾ—ਾਵਾਾਂ, ਵਭਰਾਾਂ। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਤਵਸ—ਤਨੰੂ। ਰ ਵੜ ਰਸੁ—ਰੱਬ ਵਦਉ। 

ਭਵਸ—ਭਨੰੂ। ੁਵਯ ੂਯ—ੂਯ ੁਯ ੂਨ। ਜਤ—ਵਜਧਯ। ਤਤ—ਧਯ। ਵਵਆ—ਵਭਵਯਆ ਸ। ਜਵਡੁ—

ਜਡਾ, ਫਯਾਫਯ ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਭਯ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਤਨੰੂ ਵਭਰਣ ਦੀ ਤਾਾਂ ਸ, ਵਏਵੇਂ ਤਨੰੂ ਵਭਰਾਾਂ? (ਸ ਬਾਈ!) ਭਨੰੂ ਏਈ ਅਜਸਾ 

ਵਭੱਤਯ ਰੱਬ ਵਦਉ ਜ ਭਨੰੂ ਵਆਯਾ ਰਬੂ ਵਭਰਾ ਦਵ। (ਭਯੀ ਅਯਜ਼ਈ ੁਣ ਏ) ੂਯ ੁਯ ੂਨ  ਭਨੰੂ ਰਬੂ ਵਭਰਾ 

ਵਦੱਤਾ ਸ, (ਸੁਣ) ਭੈਂ ਵਜਧਯ ਤੱਏਦਾ ਸਾਾਂ ਧਯ ਉਸ ਰਬੂ ਸੀ ਵਦੱਦਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭੈਂ ਸੁਣ 

ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਦਾ ਸਾਾਂ, ਉ ਰਬੂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਦਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਤਕਤੁ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਤਜਸੁ ਰਖ ਤਕਰਾ ਧਾਤਰ ਤਰਜਕੁ 
ਸਭਾਹੀ ॥ ਕਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਵਤਸ ਸਬਨਾ ਇਕ ਧਰ ॥ ਾਲ ਫਾਲਕ ਵਾਤਗ ਦ ਕ ਆਤ ਕਰ ॥ 
ਕਰਦਾ ਅਨਦ ਤਫਨਦ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਸਰਫ ਧਾਰ ਸਭਰਥ ਹਉ ਤਤਸੁ ਕੁਰਫਾਣੀ ॥ 
ਗਾਈ ਰਾਤਤ ਤਦਨੰਤੁ ਗਾਵਣ ਜਤਗਆ ॥ ਜ ਗੁਰ ਕੀ ਰੀ ਾਤਹ ਤਤਨੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਤਗਆ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਵਏਤੁ ਭੁਵਐ—ਏਸੜ ਭੂੰਸ ਨਾਰ? ਧਾਵਯ—ਧਾਯ ਏ, ਏਯ ਏ। ਭਾਸੀ—ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਵ—

ਵੱ ਵਵਚ, ਆਯ। ਇਏ ਧਯ—ਇਏ (ਰਬੂ ਸੀ) ਆਯਾ। ਏਯ—ਸੱਥ {ਫਸ-ੁਵਚਨ}। ਵਫਨਦ—ਐਰ-ਤਭਾਸ਼। 

ਯਫ ਧਾਯ—ਬ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਜ ਾਵਸ—ਜਸੜ (ਫੰਦ) ੈਂਦ ਸਨ। ਵਤਨੀ—ਉਸਨਾਾਂ ਨ  

ਸੀ। ਯੁ—ਆਨੰਦ। ਬਵਆ—ਭਾਵਣਆ।  

ਅਯਥ:- (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯਜ਼ਏ) ਦਣ ਵਾਰ  ਦਾਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਏ ਭੂੰਸ ਨਾਰ ਬੀ ਰਾਵਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ 

(ਏਈ ਬੀ ਜੀਵ ਉ ਦੀ ਵਵਤ ੂਯੀ ਤਯਹਾਾਂ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)। ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਵਜ ਜੀਵ ਦੀ ਯਾਐੀ 

ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਵਯਜ਼ਏ ਅੜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਅਰ ਵਵਚ) ਏਈ ਜੀਵ ਵਏ (ਸਯ ਜੀਵ) ਦ ਆਯ ਨਸੀਂ ਸ, 



ਬਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਸ। ਉਸ ਆ ਸੀ (ਆਣ) ਸੱਥ ਦ ਏ ਫਾਰਏ ਵਾਾਂ ਾਰਦਾ 

ਸ।  

ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਚਜ-ਤਭਾਸ਼ ਏਯ ਵਯਸਾ ਸ, (ਉ ਦ ਇਸਨਾਾਂ ਚਜ-ਤਭਾਵਸ਼ਆਾਂ ਦੀ) ਏਈ ਭਝ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ। ਭੈਂ 

ਦਏ ਸਾਾਂ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਜ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸ ਤ ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਦਾ ਸ।  

ਯਾਤ ਵਦਨ  ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਵਤਾਾਂ ਏਯਨੀਆਾਂ ਚਾਸੀਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਇਏ ੀ ਸਤੀ ਸ ਵਜ ਦ ੁਣ 

ਾਣ  ਚਾਸੀਦ ਸਨ। (ਯ) ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨ  ਰਬੂ (ਦ ੁਣ ਾਵਣ) ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਵਣਆ ਸ ਜ ਵਤੁਯੂ ਦ 

ਚਯਨਾਾਂ ਤ ੈਂਦ ਸਨ।2।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਬੀਿਹੁ ਭਕਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨੁ ਸਬ ਰਖ ਕੁਟੰਫ ਨਾਤਲ ॥ ਕਾਰਜ ਆਤ ਸਵਾਤਰਅਨੁ 
ਸ ਰਬ ਸਦਾ ਸਬਾਤਲ ॥ ਰਬੁ ਭਾਤ ਤਤਾ ਕੰਤਠ ਲਾਇਦਾ ਲਹੁਿ ਫਾਲਕ ਾਤਲ ॥ ਦਇਆਲ ਹ 
ਸਬ ਜੀਅ ਜੰਤਰ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 957} 

ਦਅਯਥ:- ਬੀੜਸੁ—ਬੀੜ ਤੋਂ, ਭੁੀਫਤ ਤੋਂ। ਭਏਰਾਈ—ਖ਼ਰਾੀ। ਏੀਤੀਅਨੁ—ਏੀਤੀ ਸ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। 

ਏੁਟੰਫ ਨਾਵਰ—ਯਵਾਯ ਭਤ। ਵਾਵਯਅਨੁ—ਵਾਯ ਸਨ ਉ ਨ। ਬਾਵਰ—ਚਤ ਯੱਐ, ਮਾਦ ਏਯ। 

ਏੰਵਠ—ਰ ਨਾਰ। ਰਸੁੜ—ਛਟ, ਅੰਞਾਣ। ਾਵਰ—ਾਰ ਏ। ਨਦਵਯ—ਭਸਯ ਦੀ ਵਨਾਸ ਨਾਰ। 

ਵਨਸਾਰ—ਤੱਏਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ!) ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਮਾਦ ਏਯ ਜ ਤਯ ਾਯ ਏੰਭ ਆ ੰਵਾਯਦਾ ਸ, ਜ ਤਨੰੂ ਦੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ 

ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ਤਯ ਾਯ ਯਵਾਯ ਭਤ ਤਯੀ ਯੱਵਐਆ ਏਯਦਾ ਸ। ਭਾਵਆਾਂ ਵਾਾਂ ਅੰਞਾਣ ਫਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਾਰ ਏ ਰਬੂ 

(ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਰ ਰਾਉਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਵਰ ਰਬੂ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਸ, ਉ ਉਤ 

ਬ ਜੀਵ ਵਦਆਰ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਵਣੁ ਤੁਧੁ ਹਰੁ ਤਜ ਭੰਗਣਾ ਤਸਤਰ ਦੁਖਾ ਕ ਦੁਖ ॥ ਦਤਹ ਨਾਭੁ ਸੰਤਖੀਆ ਉਤਰ ਭਨ ਕੀ 
ਬੁਖ ॥ ਗੁਤਰ ਵਣੁ ਤਤਣੁ ਹਤਰਆ ਕੀਤਤਆ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਭਨੁਖ ॥੨॥ {ੰਨਾ 958} 

ਦਅਯਥ:- ਵਜ—ਜ ਏੁਝ। ਦੁਐਾ ਏ ਵਵਯ ਦੁਐ—ਦੁੱਐਾਾਂ ਦ ਵਯ ਤ ਦੁੱਐ, ਬਾਯ ਦੁੱਐ। ੰਤਐੀਆ—ਭਨੰੂ ੰਤਐ 

ਆ ਜਾ। ਬੁਐ—ਵਤਰਸ਼ਨਾ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ਵਣੁ—ਫਨ, ਜੰਰ। ਵਤਣੁ—ਤੀਰਾ, ਾਸ ਦਾ ਤੀਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤਯ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਤਥੋਂ) ਏੁਝ ਸਯ ਭੰਣਾ ਬਾਯ ਦੁੱਐ ਸੜਨ  ਸਨ; (ਸ ਰਬੂ!) ਭਨੰੂ ਆਣਾ 

ਨਾਭ ਦਸ ਤਾਾਂ ਜੁ ਭਨੰੂ ੰਤਐ ਆ ਜਾ ਤ ਭਯ ਭਨ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਭੁੱਏ ਜਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ੁਯ ੂਨ  ਜੰਰ ਤ (ਜੰਰ ਦਾ ੁੱਏਾ) ਾਸ ਸਯਾ ਏਯ ਵਦੱਤਾ, ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਸਯਾ ਏਯਨਾ ਉ ਦ 

ਵਾਤ ਏਸੜੀ ਵੱਡੀ ੱਰ ਸ?।2।  

ਉਿੀ ॥ ਸ ਸਾ ਦਾਤਾਰੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰ ॥ ਘਿੀ ਨ ਭੁਹਤੁ ਚਸਾ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਾ ਸਰ ॥ 
ਅੰਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਕਆ ਕ ਲੁਤਕ ਕਰ ॥ ਤਜਸੁ ਤਤ ਰਖ ਆਤ ਸ ਬਵਜਲੁ ਤਰ ॥ ਬਗਤੁ 
ਤਗਆਨੀ ਤਾ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ ਸ ੂਰਾ ਰਧਾਨੁ ਤਜਸ ਨ ਫਲੁ ਧਰ ॥ ਤਜਸਤਹ ਜਰਾ ਆਤ 
ਸਈ ਅਜਰ ੁਜਰ ॥ ਤਤਸ ਹੀ ਤਭਤਲਆ ਸਚੁ ਭੰਤੁ ਗੁਰ ਭਤਨ ਧਰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 958} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਭੁਸਤੁ—48 ਵਭੰਟਾਾਂ ਵਜਤਨਾ ਭਾ। ਚਾ—ਰ ਦਾ ਤੀਸਵਾਾਂ ਵਸੱਾ। ਨਾ ਯ—

ਨਸੀਂ ਵਨਬਦੀ। ਰੁਵਏ—ਰੁਏ ਏ। ਬਵਜਰੁ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। ਯਧਾਨੁ—ਰਸ਼ਟ ਭਨੱੁਐ। ਫਰੁ ਧਯ—ਆਤਭਏ 



ਤਾਏਤ ਦਵ। ਅਜਯ—ੁਭਾਨਏ ਤਾਏਤ ਦੀ ਉਸ ਅਵਥਾ ਵਜ ਨੰੂ ਜਯਨਾ ਫੜਾ ਐਾ ਸ। ਜਯ—ਜਯਦਾ ਸ, 

ਸਾਯਦਾ ਸ, ੰਬਾਰਦਾ ਸ। ਭੰਤ੍ਰੁ ੁਯ—ੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ੂਯਾ—ਪਰ ਏਭਾਈ ਵਾਰਾ। 

ਚੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ। ਵਤ ਸੀ—{ਰਜ਼ ‘ਵਤ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਵਿਆ ਵਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਸੀ’ ਦ 

ਏਾਯਨ ਉੱਡ ਵਆ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ਅਜਸਾ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਰਬੂ ਭਨ ਤੋਂ ਬੱੁਰਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸੀਦਾ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਉ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਉ ਨੰੂ ਬੁਰਾ 

ਏ, ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀ) ੜੀ ਦ ੜੀਆਾਂ ਰ ਆਵਦਏ (ਥੜਾ ਬੀ ਭਾ) ਐਾ ਨਸੀਂ ੁਜ਼ਯਦਾ। ਰਬੂ ਜੀਵ ਦ (ਦਾ) 

ਅੰਦਯ (ਵੱਦਾ ਸ,) ਉ ਦ ਫਾਸਯ (ਚੁਵਯਦ ਬੀ) ਭਜੂਦ ਸ, ਏਈ ਜੀਵ ਏਈ ਏੰਭ ਉ ਤੋਂ ਰੁਏਾ-ਵਛਾ ਏ 

ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਦਾ ਸ (ੰਾਯ ਦ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਦਾ ਸ) ਵਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਯਾਐੀ 

ਰਬੂ ਆ ਏਯਦਾ ਸ। ਉਸੀ ਬਤ ਸ, ਉਸੀ ਵਆਨਵਾਨ ਸ, ਉਸੀ ਤੀ ਸ, ਵਜ ਉਤ ਰਬੂ ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ। 

ਵਜ ਨੰੂ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਟਾਏਯਾ ਏਯਨ ਰਈ) ਰਬੂ (ਆਤਭਏ) ਤਾਏਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਏਭਾਈ ਪਰ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉਂਞ ਭਾਨਏ ਤਾਏਤ ਬੀ ਇਏ ੀ ਅਵਥਾ ਸ ਵਜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਤ 

ੰਬਰਣ ਦੀ ਫੜੀ ਰੜ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਆਭ ਤਯ ਤ ਭਨੱੁਐ ਵਯੱਧੀਆਾਂ-ਵੱਧੀਆਾਂ ਵਰ ਯਤ ੈਂਦਾ ਸ) ਇ ਡੁਰਾ ਦਣ 

ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਨੰੂ ਉਸੀ ਭਨੱੁਐ ੰਬਾਰਦਾ ਸ, ਵਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ੰਬਰਣ ਦੀ ਸਤਾ ਦਵ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਵਟਏਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਨੰੂ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਭਰਦਾ ਸ।3।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੫ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗਿ ਆਲਾਤ ਸਬ ਤਤਖ ਜਾਇ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਜੰਤ ਸੁਹਾਵਿ ਜ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਜਦ ਨਾਉ ॥ ਤਜਨੀ ਇਕ ਭਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਤਤਨ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥ ਤਤਨ ਕੀ 
ਧੂਤਿ ਹਭ ਫਾਛਦ ਕਰਭੀ ਲ ਾਇ ॥ ਜ ਰਤ ਰੰਤਗ ਗਤਵਦ ਕ ਹਉ ਤਤਨ ਫਤਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥ 
ਆਖਾ ਤਫਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਭਲਹੁ ਰਾਇ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਭਲਾਇਆ ਜਨਭ ਭਰਣ ਦੁਖੁ 
ਜਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਾਇਆ ਅਗਭ ਰੂੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 958} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯੰੜ—ਸਣ। ਆਰਾਤ—ਅਰਾਵਦਆਾਂ, ਉਚਾਯਵਦਆਾਂ। ਵਤਐ—ਵਤਰਸ਼ਨਾ, ਵਆ। 

ਫਾਛਦ—ਚਾਸੁੰਦ ਸਾਾਂ। ਏਯਭੀ—(ਰਬ ਦੀ) ਭਸਯ ਨਾਰ। ਰ  ਾਇ—ਵਭਰਦੀ ਸ। ਯੰਵ—ਵਆਯ ਵਵਚ। 

ਵਫਯਥਾ—{ÒXQw} ੀੜਾ, ਦੁੱਐ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ਜਨਭ ਭਯਣ ਦੁਐੁ—ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਐ। ਅਭ—

ਅਸੁੰਚ। ਅਭ ਯੂ—ੁਉਸ ਰਬੂ ਵਜ ਦ ਯੂ ਦੀ ਸੀ ਭਝ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ। ਅਨਤ—ਵਏ ਸਯ ਥਾਾਂ 

{ANX>}।  

ਯਾਇ—ਾਤਸ਼ਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਸਣ  ਯਾ ਭੁਫਾਵਯਏ ਸਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਾਾਂਵਵਆਾਂ (ਭਨ ਦੀ) ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਨਾ ਸ ਜਾ; ਉਸ ਸਣ  ਜੀਵ 

ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਜ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਸ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ਸਨ।  

ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਏ ਸਾਾਂ ਜ ਇਏ-ਭਨ ਸ ਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਦ ਸਨ, ਅੀਂ (ਭੈਂ) ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ 

ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਸੁੰਦ (ਚਾਸੁੰਦਾ) ਸਾਾਂ, ਯ ਇਸ ਧੂੜ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਵਭਰਦੀ ਸ।  

ਜ ਭਨੱੁਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਆਯ ਵਵਚ ਯੰ ਸ ਸਨ, ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਏੁਯਫਾਨ ਸਾਾਂ ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਅੱ ਵਦਰ ਦਾ ਦੁੱਐ 

ਦੱਦਾ ਸਾਾਂ (ਤ ਆਐਦਾ ਸਾਾਂ ਵਏ) ਭਨੰੂ ਵਆਯਾ ਰਬੂ ਾਵਤਸ਼ਾਸ ਵਭਰਾ।  

ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਨ  ਰਬੂ ਵਭਰਾ ਵਦੱਤਾ ਉ ਦਾ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦੁੱਐ-ਏਰਸ਼ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਸ 



ਨਾਨਏ! ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਅਸੁੰਚ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਤ ਉਸ ਵਏ ਸਯ ਾ ਨਸੀਂ ਬਟਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵਲਾ ਘਿੀ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭੂਰਤੁ ਲੁ ਸਾਰੁ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਦਨਸੁ ਸੰਜਗਿਾ ਤਜਤੁ ਤਡਠਾ 
ਗੁਰ ਦਰਸਾਰੁ ॥ ਭਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ੂਰੀਆ ਹਤਰ ਾਇਆ ਅਗਭ ਅਾਰੁ ॥ ਹਉਭ ਤੁਟਾ ਭਹਿਾ 
ਇਕੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਲਗਾ ਸਵ ਹਤਰ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
958} 

ਦਅਯਥ:- ਭੂਯਤੁ—ਭੁਸੂਯਤ। ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ। ੰਜੜਾ—ਸਣਾ ੰਜ। ਵਜਤੁ—ਵਜ ਵਵਚ। ਅਭ—

ਅਸੁੰਚ। ਅਾਯ—ੁਫਅੰਤ, ਅ+ਾਯ, ਵਜ ਦਾ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਾਸ ਰੱਬ ਏ। ਭਸੜਾ—ਚੰਦਯਾ ਭਸ। 

ਆਧਾਯ—ੁਆਯਾ। ਵ ਸਵਯ—ਸਯੀ ਦੀ ਵਾ ਵਵਚ। ਉਧਵਯਆ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਰ—

ਾਯਾ। ਚੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਵਰਾ ਉਸ ੜੀ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ, ਉਸ ਭੁਸੂਯਤ ਭੁਫਾਵਯਏ ਸ, ਉਸ ਰ ਸਣਾ ਸ, ਉਸ ਵਦਨ ਤ 

ਉਸ ਸਣਾ ੰਜ ਭੁਫਾਵਯਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਤੁਯੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਵਤੁਯੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਫਯਏਵਤ 

ਨਾਰ) ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਤਾਾਂਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਭਨ ਵਾਨਾ-ਯਵਸਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਤ 

ਅੰਭ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਸਉਭ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਚੰਦਯਾ ਭਸ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਜੀਵਨ ਦਾ) ਆਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਦਾ ਨਾਨਏ ਬੀ (ੁਯ ੂਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਸੀ) ਰਬੂ ਦ ਵਭਯਨ ਵਵਚ ਰੱਾ ਸ (ਵਜ ਵਭਯਨ ਦਾ 

ਦਏਾ) ਾਯਾ ਜਤ (ਵਵਏਾਯ ਆਵਦਏ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਸਪਤਤ ਸਲਾਹਣੁ ਬਗਤਤ ਤਵਰਲ ਤਦਤੀਅਨੁ ॥ ਸਉ ਤਜਸੁ ਬੰਡਾਰ ਤਪਤਰ ੁਛ ਨ 
ਲੀਤੀਅਨੁ ॥ ਤਜਸ ਨ ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਸ ਰੰਤਗ ਰਤਤਆ ॥ ਨਾ ਇਕ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਇਕਾ ਉਨ ਬਤਤਆ 
॥ ਨਾ ਤਛ ਜਗੁ ਬੁੰਚ ਬਗਈ ॥ ਨਾ ਤਆਰਾ ਰਫੁ ਨਾਹਾ ਜਗਈ ॥ ਤਜਸੁ ਤਭਤਲਆ ਗੁਰੁ 
ਆਇ ਤਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਣਆ ॥ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨ ਤਜ ਖਸਭ ਬਾਤਣਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 958} 

ਦਅਯਥ:- ਵਦਤੀਅਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਵਦੱਤੀ ਸ। ਬੰਡਾਯ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ੁਛ—ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ 

ਦਾ ਰਐਾ। ਰੀਤੀਅਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਰਈ। ਯੰਵ—(ਵਆਯ ਦ) ਯੰ ਵਵਚ। ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ। 

ਬਵਤਆ—ਬੱਤਾ, ਖ਼ੁਯਾਏ (ਆਤਭਏ)। ਬੰੁਚ—(ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ) ਐਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਸਾ ਜਈ—

ਉਸਨਾਾਂ (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਵਰਆਾਂ) ਦ ਵੱ ਵਵਚ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਆਇ—ਆ ਏ। ਵਤਵਨ—ਉ (ਭਨੱੁਐ) 

ਨ। ਐਭ—ਐਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਅਤ ਬਤੀ (ਦੀ ਦਾਵਤ) ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਵਏ ਵਵਯਰ  (ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ) ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਸ। 

ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਨੰੂ ਉ ਨ  (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ੌਂ ਸਨ; ਉ ਾੋਂ ਵਪਯ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਨਸੀਂ 

ਵਰਆ, ਵਏਉਂਵਏ ਵਜ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਇਸ਼ਏ-ਵਆਯ ਰੱ ਵਆ, ਉਸ ਉ ਯੰ ਵਵਚ 

(ਦਾ ਰਈ) ਯੰ , ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਇਸੀ ਇਏ ਨਾਭ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ (ਆਤਭਏ) ਖ਼ੁਯਾਏ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਜਸ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦ ੂਯਵਨਆਾਂ ਤ ਤੁਯ ਏ (ਾਯਾ) ਜਤ (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ) ਖ਼ੁਯਾਏ ਐਾਾਂਦਾ ਭਾਣਦਾ ਸ। 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯੱਫ (ਇਤਨਾ) ਵਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ ਵਏ ਯੱਫ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਆਯ ਦ ਵੱ ਵਵਚ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  



ਯ ਰਬੂ ਨਾਰ (ਵਯ) ਉ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾਈ ਸ ਵਜ ਨੰੂ ੁਯ ੂਆ ਏ ਵਭਰ ਵਆ ਸ।  

ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ (ੁਬਾ) ਫੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਜ ਐਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰ ਰੱ  ਸਨ।4।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਹਤਰ ਇਕਸ ਨਾਤਲ ਭ ਦਸਤੀ ਹਤਰ ਇਕਸ ਨਾਤਲ ਭ ਰੰਗੁ ॥ ਹਤਰ ਇਕ ਭਰਾ 
ਸਜਣ ਹਤਰ ਇਕਸ ਨਾਤਲ ਭ ਸੰਗੁ ॥ ਹਤਰ ਇਕਸ ਨਾਤਲ ਭ ਗਸਟ ਭੁਹੁ ਭਲਾ ਕਰ ਨ ਬੰਗੁ ॥ ਜਾਣ 
ਤਫਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਕਦ ਨ ਭਿ ਰੰਗੁ ॥ ਹਤਰ ਇਕ ਭਰਾ ਭਸਲਤੀ ਬੰਨਣ ਘਿਨ ਸਭਰਥੁ ॥ ਹਤਰ 
ਇਕ ਭਰਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹ ਤਸਤਰ ਦਾਤਤਆ ਜਗ ਹਥੁ ॥ ਹਤਰ ਇਕਸ ਦੀ ਭ ਟਕ ਹ ਜ ਤਸਤਰ ਸਬਨਾ 
ਸਭਰਥੁ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੰਤੁ ਤਭਲਾਇਆ ਭਸਤਤਕ ਧਤਰ ਕ ਹਥੁ ॥ ਵਡਾ ਸਾਤਹਫੁ ਗੁਰੂ  ਤਭਲਾਇਆ 
ਤਜਤਨ ਤਾਤਰਆ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਭਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ੂਰੀਆ ਾਇਆ ਧੁਤਰ ਸੰਜਗ ॥ ਨਾਨਕ 
ਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸਦ ਹੀ ਬਗ ਬਗ ॥੧॥ {ੰਨਾ 958} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰ—ੁਵਆਯ। ੰ—ੁਾਥ। ਭ—ਭਯਾ। ਵਟ—ਫਵਸਣ-ਐਰਣ, ਭਰ-ਜਰ। ਬੰ—ੁਵੱਟ। 

ਵਫਯਥਾ—ੀੜਾ। ਭਰਤੀ—ਰਾਸਏਾਯ। ਵਵਯ—ਵਯ ਉਤ। ਵਤੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ੰਤੁ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾ 

ਯਭਾਤਭਾ। ਭਤਵਏ—ਭੱਥ ਉਤ। ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਸਯੀ) ਨ। ਧੁਵਯ—ਧੁਵਯ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਇਏ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਵਭਤਰਤਾ ਸ, ਵਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਭਯਾ ਵਆਯ ਸ, ਏਵਰ ਰਬੂ ਸੀ ਭਯਾ ੱਚਾ 

ਵਭਤਰ  ਸ ਇਏ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਭਯਾ ੱਚਾ ਾਥ ਸ, ਤ ਏਵਰ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਭਯਾ ਭਰ-ਜਰ ਸ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਉਸ ਰਬੂ 

ਏਦ ਭੂੰਸ ਭਟਾ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਏਦ ਭੱਥ ਵੱਟ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ, ਭਯ ਵਦਰ ਦੀ ਵਦਨ ਜਾਣਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਦ ਭਯ 

ਵਆਯ ਨੰੂ ਧੱਏਾ ਨਸੀਂ ਰਾਾਂਦਾ।  

(ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਨ ਤ ਭਾਯਨ ਦੀ ਤਾਏਤ ਯੱਐਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਯਾ ਰਾਸਏਾਯ ਸ; 

ਜਤ ਦ ਬ ਦਾਨੀਆਾਂ ਦ ਵਯ ਉਤ ਵਜ ਰਬੂ ਦਾ ਸੱਥ ਸ ਏਵਰ ਉਸੀ ਭਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ।  

ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਵਯ ਉਤ ਫਰੀ ਸ ਭਨੰੂ ਏਵਰ ਉ ਦਾ ਸੀ ਆਯਾ ਸ, ਉਸ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਵਤੁਯੂ ਨ  ਭਯ ਭੱਥ ਉੱਤ ਸੱਥ ਯੱਐ ਏ ਭਨੰੂ ਵਭਰਾਇਆ ਸ, ਉਸ ਵੱਡਾ ਭਾਰਏ ਵਜ ਨ  ਾਯਾ 

ੰਾਯ ਤਾਵਯਆ ਸ (ਬਾਵ, ਜ ਾਯ ੰਾਯ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ) ਭਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  ਵਭਰਾਇਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਨੰੂ ਧੁਯੋਂ ਇਸ ਢ ਢੁਏਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਵਭਰਦਾ ਸ, ਉ ਦ 

ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਬ ਏਾਭਨਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਵਾਨਾ-ਯਵਸਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ) ਤ ਉਸ ਦਾ ਸੀ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ (ਦਾ ਸੀ ਵਐਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਨਭੁਖਾ ਕਰੀ ਦਸਤੀ ਭਾਇਆ ਕਾ ਸਨਫੰਧੁ ॥ ਵਖਤਦਆ ਹੀ ਬਤਜ ਜਾਤਨ ਕਦ ਨ 
ਾਇਤਨ ਫੰਧੁ ॥ ਤਜਚਰੁ ਨਤਨ ਖਾਵਨਹ ਤਤਚਰੁ ਰਖਤਨ ਗੰਢੁ ॥ ਤਜਤੁ ਤਦਤਨ ਤਕਛੁ ਨ ਹਵਈ ਤਤਤੁ 
ਤਦਤਨ ਫਲਤਨ ਗੰਧੁ ॥ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਭਨਭੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ॥ ਕੂਿਾ ਗੰਢੁ ਨ 
ਚਲਈ ਤਚਕਤਿ ਥਰ ਫੰਧੁ ॥ ਅੰਧ ਆੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਕਿੁ ਤ ਟਤਨ ਧੰਧੁ ॥ ਝੂਠ ਭਤਹ 
ਲਟਾਇਆ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਤਫਹੰਧੁ ॥ ਤਿਾ ਕਰ ਤਜਸੁ ਆਣੀ ਧੁਤਰ ੂਰਾ ਕਰਭੁ ਕਰਇ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ ਜਨ ਉਫਰ ਜ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਤਣ ਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 959} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯੀ—ਦੀ। ਨਫੰਧ—ੁਜੜ। ਵਐਵਦਆ ਸੀ—ਵੇਂਸਵਦਆਾਂ ਵੇਂਸਵਦਆਾਂ, ਫੜੀ ਛਤੀ। ਬਵਜ ਜਾਵਨ—

ਨੱਠ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਾਥ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਾਇਵਨ—ਾਾਂਦ ਸਨ। ਫੰਧ—ੁਫੰਨਹ, ੱਏੀ ੰਢ। ਨਵਨ—ਵਸਨਦ ਸਨ, 



ਾਣ ਨੰੂ ਏੱੜ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਐਾਵਨ—ਐਾਵਵਨ, ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਐਾਣ ਨੰੂ ਵਭਰਦਾ ਸ। ੰਢੁ—ਾਾਂਢਾ, ਭਰ। ੰਧੁ—

ਯੁੱਐਾ ਫਰ। ਵਚਏਵੜ—ਵਚੱਏੜ ਨਾਰ। ਥਯ ਫੰਧ—ੁੱਥਯਾਾਂ ਦਾ ਫੰਨਹ। ਪਏੜੁ ਧੰਧੁ—ਜ਼ੂਰ ਟੰਟਾ। ਵਫਸੰਧ—ੁ

ਫੀਤਦੀ ਸ। ਏਯਭੁ—ਭਸਯ।  ਜਨ—ਉਸ ਫੰਦ।  

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨਾਰ ਵਭਤਰਤਾ ਵਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸੀ ਾਾਂਢਾ-ਤਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਦ 

(ਵਭਤਰਤਾ ਦੀ) ੱਏੀ ੰਢ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ, ਛਤੀ ਸੀ ਾਥ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਵਜਤਨਾ ਵਚਯ ਵਸਨਣ ਤ 

ਐਾਣ ਨੰੂ ਵਭਰਦਾ ਯਸ ਉਤਨਾ ਵਚਯ ਜੜ ਯੱਐਦ ਸਨ, ਵਜ ਵਦਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਐਾਣ-ਸੰਢਾਣ ਦੀ ਏਈ ੱਰ ੁੱਜ ਨ 

ਆਵ, ਉ ਵਦਨ ਉਸ ਵਪੱਏਾ ਫਰ ਫਰਣ ਰੱ ੈਂਦ ਸਨ; ਅੰਨਹ  ਵਆਨ-ਸੀਣ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ (ਵਨਯਾ ਯੀਯ ਦਾ ਸੀ 

ਝੁਰਏਾ ਯਵਸੰਦਾ ਸ) ਆਤਭਾ ਦੀ ਏਈ ੂਝ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ।  

ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਏੱਚਾ ਾਾਂਢਾ-ਤਾ (ਫਸੁਤ ਵਚਯ) ਨਸੀਂ ਤੱਦਾ ਵਜਵੇਂ ਵਚੱਏੜ ਨਾਰ ਫੱਝਾ ਸਇਆ ੱਥਯਾਾਂ ਦਾ ਫੰਨਹ 

(ਛਤੀ ਢਵਸ ੈਂਦਾ ਸ); ਅੰਨਹ  ਭਨਭੁਐ ਆਣ  ਅਰ  ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਭਝਦ (ਵਨਯਾ ਫਾਸਯਰਾ) ਵਵਅਯਥ ਵੱਟਣਾ 

ਵੱਟਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਵਨਏੰਭ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ਸ ਭਨਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ‘ਭੈਂ, ਭੈਂ’ ਏਯਵਦਆਾਂ ਸੀ ੁਜ਼ਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉਤ ਰਬੂ ਆਣੀ ਵਏਯਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਧੁਯੋਂ ਸੀ ੂਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ ਉਸ ਫੰਦ 

(ਇ ਏੂੜ ਭਸ ਵਵਚੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਜ ਰਤ ਦੀਦਾਰ ਸਈ ਸਚੁ ਹਾਕੁ ॥ ਤਜਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਭੁ ਤਕਉ ਲਬ ਤਤਨਾ ਖਾਕੁ ॥ ਭਨੁ 
ਭਲਾ ਵਕਾਰੁ ਹਵ ਸੰਤਗ ਾਕੁ ॥ ਤਦਸ ਸਚਾ ਭਹਲੁ ਖੁਲ ਬਰਭ ਤਾਕੁ ॥ ਤਜਸਤਹ ਤਦਖਾਲ ਭਹਲੁ 
ਤਤਸੁ ਨ ਤਭਲ ਧਾਕੁ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਹਇ ਤਨਹਾਲੁ ਤਫੰਦਕ ਨਦਤਰ ਝਾਕੁ  ॥ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ 
ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਲਾਗੁ ॥ ਤਤਸ ਤਭਲ ਸੰਤ ਖਾਕੁ ਭਸਤਤਕ ਤਜਸ ਬਾਗੁ ॥੫॥ {ੰਨਾ 959} 

ਦਅਯਥ:- ਸਾਏੁ—ਆਐ,ੁ ਭਝ। ਵਏਉ—ਵਏਵੇਂ? ਵਏ ਤਯਹਾਾਂ। ਐਾਏੁ—ਚਯਨ-ਧੂੜ। ਾਏੁ—ਵਵਤਰ। ਭਸਰੁ—

ਵਟਏਾਣਾ। ਤਾਏੁ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਧਾਏੁ—ਧੱਏਾ। ਵਨਸਾਰ—ਰੰਨ। ਵਫੰਦਏ—ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਝਾਏੁ—ਝਾਤੀ। 

ਫਵਦ—ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ। ੰਤ ਐਾਏੁ—ੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਭਤਵਏ—ਭੱਥ ਉਤ।  

ਅਯਥ:- ਵਜਨਹਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਦਾ ਯੰ ਚੜਹ  ਵਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ੱਚ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਭਝ। 

ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਐਭ-ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ ਸ, ਜਤਨ ਏਯ ਵਏ ਵਏ ਨ ਵਏ ਤਯਹਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਚਯਨ-ਧੂੜ ਵਭਰ 

ਜਾ, ਵਏਉਂਵਏ ਜਸੜਾ ਭਨ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ) ਭਰਾ ਸ ਏ ਵਵਏਾਯ-ਯੂ ਸੀ ਫਣ ਚੁਏਾ ਸ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ 

ਵਵਚ ਵਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਦੀ ਫਯਏਤ ਨਾਰ) ਰਬੂ ਦਾ ਦਯ ਵਦੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਤ ਬਯਭ-

ਬੁਰ ਵਐਆਾਂ ਦ ਏਾਯਨ (ਫੰਦ ਸਇਆ ਸਇਆ ਆਤਭਏ) ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਐੁਰਹ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਯ ਇਸ ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ ਭਸਯ ਸੀ ਸ) ਵਜ ਨੰੂ ਆਣਾ ਵਟਏਾਣਾ ਵਵਐਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਉ ਦ ਉ 

ਵਟਏਾਣ  ਤੋਂ ਵਪਯ) ਧੱਏਾ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦਾ, ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਦੀ ਯਤਾ ਬਯ ਝਾਤੀ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਤਨ ਭਨ ਵਐੜ 

ੈਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ ਜੁੜ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਵਭਰ ਜਾਣ)। ਵਜ ਦ ਭੱਥ ਉਤ 

ਬਾ ਜਾ , ਉ ਨੰੂ ੁਯੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਭਰਦੀ ਸ।5।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜ ਤਉ ਕਰ ਉਧਾਰਣੁ ॥ ਸੁੰਦਰ ਫਚਨ ਤੁਭ ਸੁਣਹੁ 
ਛਫੀਲੀ ਤਰੁ ਤਡਾ ਭਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ॥ ਦੁਰਜਨ ਸਤੀ ਨਹੁ ਰਚਾਇ ਦਤਸ ਤਵਖਾ ਭ ਕਾਰਣੁ ॥ ਊਣੀ 
ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਤਵਹੂਣੀ ॥ ਤਰੁ ਛਲੁ ਛਫੀਲਾ ਛਤਡ ਗਵਾਇ ਦੁਰਭਤਤ ਕਰਤਭ  



ਤਵਹੂਣੀ ॥ ਨਾ ਹਉ ਬੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਭ ਨਾਹੀ ਦਸਾ ॥ ਤਜਤੁ ਹਉ ਲਾਈ ਤਤਤੁ ਹਉ ਲਗੀ ਤੂ 
ਸੁਤਣ ਸਚੁ ਸੰਦਸਾ ॥ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਬਾਗਤਣ ਜ ਤਤਰ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥ ਤਤਰ ਅਉਗਣ 
ਤਤਸ ਕ ਸਤਬ ਗਵਾ ਗਲ ਸਤੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ ॥ ਕਰਭਹੀਣ ਧਨ ਕਰ ਤਫਨੰਤੀ ਕਤਦ ਨਾਨਕ ਆਵ 
ਵਾਰੀ ॥ ਸਤਬ ਸੁਹਾਗਤਣ ਭਾਣਤਹ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦਵਹੁ ਰਾਤਤ ਭੁਰਾਰੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 959} 

ਦਅਯਥ:- ਸਯਣਾਐੀ—ਸਯਨ ਦੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਵਯੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਵਾਰੀ, ੁੰਦਯ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਏੂ—ਨੰੂ। ਤਉ—

ਤਯਾ। ਛਫੀਰੀ—ਸ ੁੰਦਯੀ! ਭਨ ਾਧਾਯਣੁ—ਭਨ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਵਵਐਾ—ਭੈਂ ਵਐਾਾਂ। ਊਣੀ—ੱਟ, 

ਖ਼ਾਰੀ। ਝੂਣੀ—ਉਦਾ। ਏਯਭ—ਬਾ। ਜ—ਵਜ ਉਤ। ਵਵਯ—ਵਯ ਨ। ਵਣੁ—ਵਚਨ, ੱਰ। ਵਜਤੁ—

ਵਜ ਾ। ਧਨ—ਇਤਰੀ। ਏਵਦ—ਏਦੋਂ। ਭੁਯਾਯੀ—ਸ ਰਬੂ! 

ਅਯਥ:- ਸ ੁੰਦਯ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ! ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਇਏ ੱਚੀ ੱਰ ੁਣਾਉਂਦੀ ਸਾਾਂ ਜ ਤਯਾ ਉੱਧਾਯ ਏਯੀ; ਸ ੁੰਦਯੀ! ਤੰੂ 

ਉਸ ਸਣ  ਫਚਨ ੁਣ—ਤਯਾ ਤੀ-ਰਬੂ ਭਨ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਏ) ਤੰੂ ਦੁਯਜਨ ਨਾਰ 

ਵਆਯ ਾ ਵਰਆ ਸ, ਭਨੰੂ ਦੱ, ਭੈਂ ਵਐਾਾਂ ਇ ਦਾ ਏੀਸ ਏਾਯਨ ਸ। ਤੰੂ ਵਏ ੱਰ  ੱਟ ਨਸੀ ਸੈਂ, ਵਏ ੁਣੋਂ 

ੱਐਣੀ ਨਸੀਂ ਸੈਂ, ਯ ਤੰੂ ਏਯਭਾਾਂ ਦੀ ਭਾਯੀ ਨ  ਬੜੀ ਭੱਤ ਰੱ ਏ ਸਣਾ ਫਾਾਂਏਾ ਤੀ-ਰਬੂ ਬੁਰਾ ਵਦੱਤਾ ਸ।  

(ਸ ਐੀ!) ਤੰੂ ੱਚਾ ਉੱਤਯ ੁਣ ਰ—ਭੈਂ ਬੱੁਰ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀ, ਭੈਂ ਉਏਾਈ ਨਸੀਂ ਐਾਧੀ, ਭਯ ਵਵਚ ਦ ਨਸੀਂ, ਭਨੰੂ 

ਵਜ ਾ ਉ ਨ  ਰਾਇਆ ਸ, ਭੈਂ ਧਯ ਰੱੀ ਸਈ ਸਾਾਂ। ਉਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਸਾ-ਬਾ ਵਾਰੀ ਸ ਏਦੀ ਸ 

ਵਜ ਉਤ ਤੀ ਨ  ਆ ਭਸਯ ਏੀਤੀ ਸ, ਤੀ-ਰਬੂ ਨ  ਉ ਇਤਰੀ ਦ ਾਯ ਸੀ ੁਣ ਦੂਯ ਏਯ ਵਦੱਤ ਸਨ ਤ 

ਉ ਨੰੂ ਰ ਨਾਰ ਰਾ ਏ ੰਵਾਯ ਵਦੱਤਾ ਸ।  

ਭੈਂ ਬਾ-ਸੀਣ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਦੀ ਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਨਾਨਏ ਦੀ ਏਦੋਂ ਵਾਯੀ ਆਵੀ? ਸ ਰਬੂ! ਾਯੀਆਾਂ 

ੁਸਾਣਾਾਂ ਭਜਾਾਂ ਭਾਣ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ, ਭਨੰੂ ਬੀ (ਵਭਰਣ ਰਈ) ਇਏ ਯਾਤ ਦਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਕਾਹ ਭਨ ਤੂ ਡਲਤਾ ਹਤਰ ਭਨਸਾ ੂਰਣਹਾਰੁ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ਤੂ ਸਤਬ ਦੁਖ 
ਤਵਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭਾ ਆਰਾਤਧ ਭਨ ਸਤਬ ਤਕਲਤਵਖ ਜਾਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ੂਰਤਫ 
ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥ ਨੀ ਛਤਡਆ ਭਾਇਆ ਸੁਆਵਿਾ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਨਾਭੁ 
ਅਾਰੁ ॥ ਅਠ ਹਰ ਇਕਤ ਤਲਵ ਭੰਨਤਨ ਹੁਕਭੁ ਅਾਰੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ  ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਇਕੁ ਦਹੁ 
ਦਰਸੁ ਭਤਨ ਤਆਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 959} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਾ—ਭਨ ਦੀ ਏਾਭਨਾ। ੁਯਐੁ—ਵਵਆਏ ਰਬੂ। ਵਬ—ਾਯ। ਭਨ—ਸ ਭਨ! ਵਏਰਵਵਐ—

ਾ। ਜਾਵਸ—ਨਾ ਸ ਜਾਣ। ੂਯਵਫ—ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ਯੰ—ੁਰਭ। ੁਆਵੜਾ—ਏਝਾ ੁਆਦ, ਬੜਾ ਚਏਾ। 

ੰਵਚਆ—ਜਵੜਆ। ਇਏਤ—ਇੱਏ ਵਵਚ ਸੀ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨ! ਤੰੂ ਵਏਉਂ ਡਰਦਾ ਸੈਂ? ਯਭਾਤਭਾ ਤਯੀ ਏਾਭਨਾ ੂਯੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ੁਯ ੂਨੰੂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ 

ਵਭਯ, ਉਸ ਾਯ ਦੁੱਐ ਨਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਸ ਭਨ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਤਯ ਾਯ ਾ ਤ ਵਵਏਾਯ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਣ।  

ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ ਰਐ ਵਰਵਐਆ ਸਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਆਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਉਸ ਭਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਚਏਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਤ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਏੱਠਾ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਅੱਠ  

ਸਯ ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜੁੜ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਸੁਏਭ ਭੰਨਦ ਸਨ।  



(ਸ ਰਬੂ!) ਦਾ ਨਾਨਏ ਬੀ (ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ) ਇਏ ਐਯ ਭੰਦਾ ਸ—ਭਨੰੂ ਦੀਦਾਯ ਦਸ ਤ ਭਨੰੂ ਭਨ ਵਵਚ ਆਣਾ 

ਵਆਯ ਫਖ਼ਸ਼।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਤਤਸ ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਤਤਸੁ ਜਭ ਨਾਤਹ 
ਦੁਖ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਤਤਸੁ ਤਕ ਕਾਤਿਆ ॥ ਤਜਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤਭਤੁ ਸਤਬ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰਆ 
॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਸ ਰਵਾਣੁ ਜਨੁ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਫਹੁਤਾ ਤਤਸੁ ਧਨੁ ॥ ਤਜਸੁ 
ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਸ  ਵਡ ਰਵਾਤਰਆ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਤ ਤਤਤਨ ਕੁਲ ਉਧਾਤਰਆ ॥ ੬॥ 
{ੰਨਾ 960} 

ਦਅਯਥ:- ਵਚਵਤ—ਵਚੱਤ ਵਵਚ। ਜਭ ਦੁਐ—ਜਭਾਾਂ ਦ ਦੁੱਐ-ਵਸਭ। ਵਏ ਏਾਵੜਆ—ਏਸੜੀ ਵਚੰਤਾ? ਵਬ—

ਾਯ। ਯਵਾਣੁ—ਏਫੂਰ। ਵਡ ਯਵਾਵਯਆ—ਵੱਡ ਯਵਾਯ ਵਾਰਾ, ਵਜ ਨੰੂ ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ ਆਣਾ 

ਯਵਾਯ ਵਦੱਦਾ ਸ। ਵਤਵਨ—ਉਸ (ਭਨੱੁਐ) ਨ। ਉਧਾਵਯਆ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਵਰਆ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਵੱ ਏਂ, ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਦ ੁਐ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਦ 

ਡਯ-ਵਸਭ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦ, ਉ ਨੰੂ ਏਈ ਵਚੰਤਾ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਵਏਉਂਵਏ ਏਯਤਾਯ ਆ ਵਜ ਦਾ ਵਭੱਤਯ 

ਫਣ ਜਾ, ਉ ਦ ਾਯ ਏਾਯਜ ੰਵਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਅੰਦਯ ਤਯੀ ਮਾਦ ਵਟਏ ਜਾ, ਉਸ ਭਨੱੁਐ (ਤਯੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਏਫੂਰ ਸ ਵਆ, 

ਉ ਦ ਏਰ ਤਯਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਫਅੰਤ ਇਏੱਠਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਤਯੀ ਮਾਦ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ 

ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਯਵਾਯ ਵਦੱਦਾ ਸ, ਉ ਨ  ਆਣੀਆਾਂ (ਬੀ) ਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ (ਦ ਜੀਵਾਾਂ) ਨੰੂ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ 

ਦੀਆਾਂ ਵਵਏਾਯ-ਰਵਸਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਵਰਆ ਸ।6।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਨਾ ਫਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂਿੀ ਕੂਿੀ ਗਾਵ ॥ ਦਹੀ ਧਵ ਚਿ ਫਣਾ 
ਭਾਇਆ ਨ ਫਹੁ ਧਾਵ ॥ ਅੰਦਤਰ ਭਲੁ ਨ ਉਤਰ ਹਉਭ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾਵ ॥ ਨੀੀਂਦ 
ਤਵਆਤਆ ਕਾਤਭ ਸੰਤਾਤਆ ਭੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਹਾਵ ॥ ਫਸਨ ਨਾਭੁ ਕਰਭ ਹਉ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹ 
ਕੁਟ ਤਕਆ ਪਲੁ ਾਵ ॥ ਹੰਸਾ ਤਵਤਚ ਫਠਾ ਫਗੁ ਨ ਫਣਈ ਤਨਤ ਫਠਾ ਭਛੀ ਨ ਤਾਰ ਲਾਵ ॥ ਜਾ 
ਹੰਸ ਸਬਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਤਰ ਦਖਤਨ ਤਾ ਫਗਾ ਨਾਤਲ ਜਿੁ ਕਦ ਨ ਆਵ ॥ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਭਤੀ ਚੁਗਣਾ 
ਫਗੁ ਡਡਾ ਬਾਲਣ ਜਾਵ ॥ ਉਡਤਰਆ ਵਚਾਰਾ ਫਗੁਲਾ ਭਤੁ ਹਵ ਭੰਞੁ ਲਖਾਵ ॥ ਤਜਤੁ ਕ ਲਾਇਆ 
ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤਕਸੁ ਦਸੁ ਤਦਚ ਜਾ ਹਤਰ ਵ ਬਾਵ  ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਤਨੀ ਬਰੂਰ ਤਜਸੁ 
ਰਾਤਤ ਸ ਾਵ ॥ ਤਸਖ ਹੰਸ ਸਰਵਤਰ ਇਕਠ ਹ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਹੁਕਭਾਵ ॥ ਰਤਨ ਦਾਰਥ 
ਭਾਣਕ ਸਰਵਤਰ ਬਰੂਰ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ॥ ਸਰਵਰ ਹੰਸੁ ਦੂਤਰ ਨ ਹਈ ਕਰਤ 
ਵ ਬਾਵ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਦ ਭਸਤਤਕ ਬਾਗੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਤਹ ਆਵ ॥ 
ਆਤ ਤਤਰਆ ਕੁਟੰਫ ਸਤਬ ਤਾਰ ਸਬਾ ਤਸਰਸਤਟ ਛਡਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 960} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਯਸ ੁ ਫਾਸਯਸੁ—ਭਨੋਂ  ਬੀ ਤ ਏਯਤੂਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬੀ। ਏੂੜੀ ਏੂੜੀ—ਝੂਠ-ਭੂਠ। ਦਸੀ—ਯੀਯ। 

ਧਾਵ—ਬਟਏਦਾ ਸ। ਏਾਵਭ—ਏਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਫਨ—ਵਵਸ਼ਨੰੂ ਦਾ ਬਤ। ਸਉ—ਸਉਭ। ਜੁਤਾ—ਜੁਵੜਆ 

ਸਇਆ। ਤੁਸ—ੁਚਾਉਰਾਾਂ ਦ ਵਛੱਰੜ। ਫ—ੁਫਰਾ। ਤਾਯ—ਤਾੜੀ, ੁਯਵਤ। ਭੰਞੁ—ਭਯਾ ਆਾ। ਸਵ 

ਰਐਾਵ—ਰਵਐਆ ਜਾ, ਉੱੜ ਆਵ। ਵਜਤੁ—ਵਜ ਾ। ਵਦਚ—ਵਦੱਤਾ ਜਾ। ਬਾਵ—ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ। 



ਯਵਯੁ—ਸਣਾ ਤਰਾਫ। ਯਵਵਯ—ਯਵਯ ਵਵਚ। ਸੁਏਭਾਵ—ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਵਤਤ ਸੀ—{ਰਜ਼ 

‘ਵਤਤੁ’ ਦਾ   ੁੁ  ਵਿਆ ਵਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਸੀ’ ਦ ਏਾਯਨ ਉੱਡ ਵਆ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਐ ਭਨੋਂ  ਭਾਇਆ ਵਵਚ ਪਵਆ ਸਇਆ ਸ ਤ ਏਯਤੂਤਾਾਂ ਬੀ ਏਾਰੀਆਾਂ ਸਨ, ਯ ਝੂਠੀ ਭੂਠੀ 

(ਵਫਸ਼ਨ-ਦ) ਾਉਂਦਾ ਸ, ਯੀਯ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ (ਵੰਡ ਉਤ) ਚੱਏਯ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ, ਤ ਉਂਞ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਏਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸ, (ਇਸਨਾਾਂ ਚੱਿ ਆਵਦਏਾਾਂ ਨਾਰ) ਭਨ ਵਵਚੋਂ ਸਉਭ ਦੀ ਭਰ ਨਸੀਂ 

ਉਤਯਦੀ, ਉਸ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭ ਦ ਚੱਿ ਵਵਚ ਵਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ; ਗ਼ਰਵਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਦੱਵਫਆ ਸਇਆ, 

ਏਾਭ ਦਾ ਭਾਵਯਆ ਸਇਆ, ਭੂੰਸ ਨਾਰ ਸੀ ‘ਸਯ! ਸਯ!’ ਆਐਦਾ ਸ, ਆਣਾ ਨਾਭ ਬੀ ਵਸ਼ਨ  (ਵਵਸ਼ਨੰੂ ਦਾ 

ਬਤ) ਯੱਵਐਆ ਸਇਆ ਸ, ਯ ਏਯਤੂਤਾਾਂ ਏਯਏ ਸਉਭ ਵਵਚ ਜਏਵੜਆ ਵਆ ਸ, (, ਯੀਯ ਧਣ, ਚੱਿ 

ਫਨਾਉਣ ਆਵਦਏ ਏਯਭ ਤਸ ਏੱੁਟਣ ਭਾਨ ਸਨ) ਤਸ ਏੱੁਵਟਆਾਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਵਵਚੋਂ) ਚਉਰ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਣ।  

ਸੰਾਾਂ ਵਵਚ ਫਠਾ ਸਇਆ ਫਰਾ ਸੰ ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ, (ਸੰਾਾਂ ਵਵਚ) ਫਠਾ ਸਇਆ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਭੱਛੀ 

(ਪੜਨ) ਰਈ ਤਾੜੀ ਰਾਾਂਦਾ ਸ; ਜਦੋਂ ਸੰ ਯਰ ਏ ਵਵਚਾਯ ਏਯ ਏ ਵਐਦ ਸਨ ਤਾਾਂ (ਇਸੀ ਵੱਟਾ ਵਨਏਰਦਾ ਸ 

ਵਏ) ਫਵਰਆਾਂ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਜੜ ਪਫਦਾ ਨਸੀਂ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਸੰਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਸੀਯ ਭਤੀ ਸਨ ਤ ਫਰਾ 

ਡੱਡੀਆਾਂ ਰੱਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਵਵਚਾਯਾ ਫਰਾ (ਆਖ਼ਯ ਸੰਾਾਂ ਦੀ ਡਾਯ ਵਵਚੋਂ) ਉੱਡ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਵਏ ਭਤਾਾਂ ਭਯਾ 

ਾਜ ਐੁਰਹ  ਨ ਜਾ।  

ਯ, ਦ ਵਏ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ? ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇਸੀ ੱਰ ਚੰੀ ਰੱਦੀ ਸ; ਵਜੱਧਯ ਏਈ ਜੀਵ ਰਾਇਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਧਯ ਸੀ ਉਸ ਰੱਦਾ ਸ। ਵਤੁਯੂ (ਭਾਨ) ਇਏ ਯਵਯ ਸ ਜ ਯਤਨਾਾਂ ਨਾਰ ਨਏਾ-ਨਏ ਬਵਯਆ 

ਸਇਆ ਸ, ਵਜ ਦ ਬਾ ਸਣ ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ। ਵਤੁਯੂ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਵੱਐ-ਸੰ (ੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ-ਯੂ) ਯਵਯ ਵਵਚ ਆ ਇਏੱਠ  ਸੁੰਦ ਸਨ, ਉ ਯਵਯ ਵਵਚ (ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਯੂ) ਸੀਯ-ਭਤੀ ਨਏਾ-ਨਏ 

ਬਯ ਸ ਸਨ, ਵੱਐ ਇਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆ ਵਯਤਦ ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਦ ਸਨ ਇਸ ਸੀਯ-ਭਤੀ ਭੁੱਏਦ ਨਸੀਂ। ਏਯਤਾਯ 

ਨੰੂ ਇਉਂ ਸੀ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਵਏ ਵੱਐ-ਸੰ ੁਯ-ੂਯਵਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਧੁਯੋਂ ਵਜ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਵਰਵਐਆ ਰਐ ਸਵ ਉਸ ਵੱਐ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ, (ੁਯ-ਯਨ 

ਆ ਏ) ਉਸ ਆ ਤਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਾਯ ਨਫੰਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ ਤ ਾਯ ਜਤ ਨੰੂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ੰਤਡਤੁ ਆਖਾ ਫਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕਰਿ ਭਠ ਤਜਨਹਾ ॥ ਅੰਦਤਰ ਭਹੁ ਤਨਤ ਬਰਤਭ 
ਤਵਆਤਆ ਤਤਸਟਤਸ ਨਾਹੀ ਦਹਾ ॥ ਕੂਿੀ ਆਵ ਕੂਿੀ ਜਾਵ ਭਾਇਆ ਕੀ ਤਨਤ ਜਹਾ ॥ ਸਚੁ ਕਹ 
ਤਾ ਛਹ ਆਵ ਅੰਤਤਰ ਫਹੁਤਾ ਰਹਾ ॥ ਤਵਆਤਆ ਦੁਰਭਤਤ ਕੁਫੁਤਧ ਕੁਭੂਿਾ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਤਤਸੁ 
ਭਹਾ ॥ ਠਗ ਸਤੀ ਠਗੁ ਰਤਲ ਆਇਆ ਸਾਥੁ ਤਬ ਇਕ ਜਹਾ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਰਾਪੁ ਨਦਰੀ ਤਵਚਦ 
ਕਢ ਤਾਂ ਉਘਤਿ ਆਇਆ ਲਹਾ ॥ ਫਹੁਤਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇ ਤਦਤਾ ਉਘਤਿਆ ਿਦਾ ਅਗ 
ਆਇ ਖਲਹਾ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਜ ਸਰਣੀ ਆਵ ਤਪਤਰ ਭਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹਹਾ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਨਰਵਰੁ 
ੁਤਰ ਸਤਰ ਸਭਾਨ ਅਉਗਣ ਕਟ ਕਰ ਸੁਧੁ ਦਹਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਭਸਤਤਕ ਹਵ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸੁ 
ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਤਲ ਸਨਹਾ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਫਾਣੀ ਸਤਤਗੁਰ ੂਰ ਕੀ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾਲੁ ਹਵ ਤਤਸੁ ਤਰਦ ਵਸਹਾ 
॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਤਸ ਕਾ ਕਟੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਹਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 960} 

ਦਅਯਥ:- ਫਸੁਤੀ ਯਾਸੀ—ਫਸੁਤ ਸ਼ਾਤਰ  ਆਵਦਏਾਾਂ ਨੰੂ ੜਹਨ ਏਯ ਏ। ਵਜਨਸਾ—ਵਯਾ। ਵਤਟਵ—

ਵਟਏਦਾ। ਵਤਟਵ ਨਾਸੀ ਦਸਾ—ਯੀਯ ਵਟਏਦਾ ਨਸੀਂ, ਬਟਏਣਾ ਖ਼ਤਭ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਏੂੜੀ—ਝੂਠ-ਭੂਠ, 



ਵਵਅਯਥ। ਜਸਾ—ਤੱਏ, ਝਾਏ। ਛਸ—ਵਐੱਝ। ਯਸ—ੁੱਾ। ਏੁਭੂੜਾ—ਫਸੁਤ ਭੂਯਐ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। 

ਤੀ—ਨਾਰ। ਨਦਯੀ ਵਵਚਦ ਏਢ—ਨਜ਼ਯ ਵਵਚੋਂ ਦੀ ਏੱਢਦਾ ਸ, ਸ ੁਨਾਰ ਯਐਦਾ ਸ। ਭਨੂਯ—ਵੜਆ 

ਸਇਆ ਰਸਾ। ਏੰਚਨੁ—ਨਾ। ਤਰ—ਵਯੀ। ਭਾਨ—ਫਯਾਫਯ, ਇਏ ਵਜਸ। ੁਧ—ੁਵਵਤਰ। ਨਸਾ—

ਵਆਯ। ਅੰਵਭਰਤ ਫਾਣੀ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ।  

ਅਯਥ:- ਫਸੁਤ ਸ਼ਾਤਰ  ਆਵਦਏ ੜਹਨ ਏਯ ਏ (ਸੀ ਜ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਏਈ ਭਨੱੁਐ) ੰਵਡਤ ਅਐਵਾਉਂਦਾ ਸ 

(ਯ) ਸ ਉਸ ਏੜਏੂ ਭਠ ਵਯਾ (ਜ ਵਯੰਵਨਹਆਾਂ ਰਦਾ ਨਸੀਂ), ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਭਸ (ਰਫਰ) ਸ, ਉ 

ੰਵਡਤ ਦੀ (ਵਵੱਵਦਆ ਵਾਰੀ) ਾਯੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਝੂਠ-ਭੂਠ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ) ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਸੀ ਝਾਏ 

ਰੱੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ। ਜ ਏਈ ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਅਰੀਅਤ ਦੱ ਤਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਵਐੱਝ ਆਉਂਦੀ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ ਸ਼ਾਤਰ 

ਆਵਦਏ ੜਹ  ਏ ਬੀ) ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ੁੱਾ ਫਸੁਤ ਸ। (ਅਜਸਾ ੰਵਡਤ ਅਰ ਵਵਚ) ਬੜੀ ਏਝੀ ਭਵਤ ਦਾ 

ਭਾਵਯਆ ਸਇਆ ਭਸਾ ਭੂਯਐ ਸੁੰਦਾ ਸ ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਫਰਵਾਨ) ਸ; ਅਜਸ ਠੱ 

ਨਾਰ ਇਏ ਸਯ ਇਸ ਵਜਸਾ ਸੀ ਠੱ ਯਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਵਾਸ-ਵਾਸ ਭਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਯਾ ਵਤੁਯੂ ਸੁ ਨਾਰ ਯਐ ਏਯਦਾ ਸ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਫਾਸਯੋਂ ਵਵੱਵਦਆ ਨਾਰ ਚਭਏਦਾ ਨਾ ਵਦੱਣ 

ਵਾਰਾ, ਯ ਅੰਦਯੋਂ) ਰਸਾ ਉੱੜ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਏਈ ਥਾਈਂ ਬਾਵੇਂ ਇ ਨੰੂ ਯਰਾ ਯਰਾ ਏ ਯੱਐੀ, ਯ ਇ ਦਾ 

ਾਜ ਐੁਰਹ  ਏ ਅਰੀਅਤ ਅੱ ਆ ਸੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਅਜਸਾ ਫੰਦਾ ਬੀ) ਜ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਵਵਚ ਆ ਜਾ ਤਾਾਂ 

ੜ ਸ ਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਤੁਯੂ ਨੰੂ ਵਏ ਨਾਰ ਵਯ ਨਸੀਂ, ਉ ਨੰੂ ੁਤਰ  ਤ ਵਯੀ ਇਏ ਵਜਸ ਵਆਯ ਸਨ (ਜ ਏਈ ਬੀ ਉ ਦੀ ਯਨ 

ਆਵ ਉ ਦ) ੁਣ ਏੱਟ ਏ (ੁਯ)ੂ ਉ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ ੁੱਧ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ ਰਐ ਵਰਵਐਆ ਸਇਆ ਸਵ, ਉ ਦਾ ੁਯ ੂਨਾਰ ਰਭ ਫਣਦਾ ਸ; ੂਯ 

ੁਯ ੂਦੀ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਉ ਭਨੱੁਐ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਵੱਦੀ ਸ ਵਜ ਉਤ ੁਯ ੂਭਸਯ ਏਯ। 

ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਸੀ ੁਐ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸ ਤੁਧੁ ਫੁਝਈ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਣਾ ਜੰਤੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਤਸਝਈ ॥ ਤਜਸ ਨ 
ਤਰੀ ਨਦਤਰ ਹਉਭ ਤਤਸੁ ਗਈ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤੂ ਸੰਤੁਸਟੁ ਕਲਭਲ ਤਤਸੁ ਖਈ ॥ ਤਜਸ ਕ ਸੁਆਭੀ 
ਵਤਲ ਤਨਰਬਉ ਸ ਬਈ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤੂ  ਤਕਰਾਲੁ ਸਚਾ ਸ ਤਥਅਈ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਰੀ ਭਇਆ ਨ 
ਹ ਅਗਨਈ ॥ ਤਤਸ ਨ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਤ ਭਤਤ ਲਈ ॥੭॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਧੁ—ਤਨੰੂ। ਬਾਣਾ—ਵਆਯਾ ਰੱਾ। ਫੁਝਈ—ਭਝਦਾ ਸ, ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਵਝਈ—

ਏਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਤ—ੁਉ ਦੀ। ਸਉਭ—ਭੈਂ ਭੈਂ, ਅਸੰਏਾਯ, ਆਾ-ਬਾਵ, ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਯਜ਼ੀ। ੰਤੁਟੁ—

ਰੰਨ। ਏਰਭਰ—ਾ। ਐਈ—ਨਾ ਸ । ਵਥਅਈ—ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਇਆ—ਦਇਆ। ਅਨਈ—

(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਅੱ। ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਨ। ਭਵਤ—ਅਏਰ। ਵਵਰ—ੱਐ ਤ। ਚਾ—ਅਡਰ-ਵਚੱਤ। 

ਵਤ ਨ—{ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ੰਫੰਧਏ ‘ਨ ’ ਦ ਏਾਯਨ ਉੱਡ ਵਆ ਸ}। ਤ—ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਜਸੜਾ ਜੀਵ ਤਨੰੂ ਵਆਯਾ ਰੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਯ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਜੀਵਨ-ਯ 

ਵਵਚ) ਏਾਭਮਾਫ (ਸ ਏ) ਤਯੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਸੁੰਚਦਾ ਸ।  

ਵਜ ਉਤ ਤਯੀ ਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸਵ, ਉ ਦਾ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਜ ਉਤ ਤੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸ ਜਾਏਂ ਉ 

ਦ ਾਯ ਾ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  



(ਸ ਬਾਈ!) ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ੱਐ ਤ ਸਵ, ਉਸ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਡਯ-ਵਸਭਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਵਨਡਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਉਤ ਤੰੂ ਵਦਆਰ ਸਵੇਂ, ਉਸ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ ਅੱ) ਅਡਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਜ ਉਤ ਭਸਯ 

ਸਵ ਉ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਅੱ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।  

ਯ, (ਸ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਉ ਉਤ ਦਾ ਵਦਆਰ ਸੈਂ, ਵਜ ਨ  ੁਯ ੂਾੋਂ (ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ) ਅਏਰ 

ਵੱਐੀ।7।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਰਾਲ ਆ ਫਖਤਸ ਲ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀ ਤਰਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤਗੁਰ 
ਾਇ  ॥ ਭਨ ਤਨ ਅੰਤਤਰ ਵਸੁ ਦੂਖਾ ਨਾਸੁ ਹਇ ॥ ਹਥ ਦਇ ਆਤ ਰਖੁ ਤਵਆ ਬਉ ਨ ਕਇ 
॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਦਨੁ ਰਤਣ ਤ ਕੰਤਭ ਲਾਇ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕ ਸੰਤਗ ਹਉਭ ਰਗੁ ਜਾਇ ॥ ਸਰਫ 
ਤਨਰੰਤਤਰ ਖਸਭ ੁਕ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚ ਸਚੁ ਲਤਹਆ ॥ ਦਇਆ ਕਰਹੁ 
ਦਇਆਲ ਅਣੀ ਤਸਪਤਤ ਦਹੁ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਤਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਰੀਤਤ ਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਆ ਸੀ। ਜੀ—ਜੀਂ, ਭੈਂ ਜਾਾਂ। ਾਇ—ਯਾਾਂ ਤ। ਨ ਵਵਆ—ਜ਼ਯ ਨ ਾ ਰ। 

ਯਵਣ—ਯਾਤ। ਏੰਵਭ—ਏੰਭ ਵਵਚ। ਵਨਯੰਤਵਯ—ਇਏ-ਯ ਬ ਵਵਚ। ਯਵਵ ਯਵਸਆ—ਭਜੂਦ ਸ। ਰ ਵਸਆ—

ਰੱਬ ਵਰਆ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਵਏਯਾਰ (ਰਬੂ)! ਭਸਯ ਏਯ, ਤ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਭਨੰੂ ਫਖ਼ਸ਼ ਰ , ਵਤੁਯੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਉਤ ਢਵਸ ਏ ਭੈਂ 

ਦਾ ਸੀ ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਯਸਾਾਂ।  

(ਸ ਵਏਯਾਰ!) ਭਯ ਭਨ ਵਵਚ ਤਨ ਵਵਚ ਆ ਵੱ (ਤਾਵਏ) ਭਯ ਦੁੱਐ ਭੁੱਏ ਜਾਣ; ਤੰੂ ਆ ਭਨੰੂ ਆਣ  ਸੱਥ ਦ 

ਏ ਯੱਐ, ਏਈ ਡਯ ਭਯ ਉਤ ਜ਼ਯ ਨਾ ਾ ਏ।  

(ਸ ਵਏਯਾਰ!) ਭਨੰੂ ਇ ਏੰਭ ਰਾਈ ਯੱਐ ਵਏ ਭੈਂ ਵਦਨ ਯਾਤ ਭਯ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਯਸਾਾਂ, ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ 

ਯਵਸ ਏ ਭਯਾ ਸਉਭ ਦਾ ਯ ਏੱਵਟਆ ਜਾ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਬਾਵੇਂ) ਐਭ-ਰਬੂ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਇਏ-ਯ ਵਵਆਏ ਸ, ਯ ਉ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  

ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਜ ਨ  ਰੱਬਾ ਸ ੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਰੱਬਾ ਸ।  

ਸ ਵਦਆਰ ਰਬੂ! ਦਇਆ ਏਯ, ਭਨੰੂ ਆਣੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਫਖ਼ਸ਼, (ਭਨੰੂ) ਨਾਨਏ ਨੰੂ ਇਸੀ ਤਾਾਂ ਸ ਵਏ ਤਯਾ 

ਦਯਨ ਏਯ ਏ ਵਐਵੜਆ ਯਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਕ ਜੀ ਭਨ ਭਾਤਹ ਇਕਸ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਕਤਰ ਤਰਹਿੀ ਦੂਜੀ 
ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਇਕ ਦਾਤਾ ਭੰਗੀ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਲ ਾਇ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਰਬੁ ਇਕ 
ਇਕੁ ਤਧਆਇ ॥ ਅੰਤਭਰਤੁ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਵਡਬਾਗੀ ਤ ਸੰਤ ਜਨ 
ਤਜਨ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ਆਇ ॥ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਦੂਜਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ 
ਨਾਭੁ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਭ ਰਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨ  ਭਾਵਸ—ਭਨ ਸੀ ਵਵਚ। ਵਯਸੜੀ—ਰਭ। ਜਾਇ—ਥਾਾਂ। ਰ  ਾਇ—ਵਭਰਦਾ ਸ। ਬੁ 

ਵਏਛੁ—ਸਯਏ ਚੀਜ਼। ਵਯਾਵ—ਵਯਾਸੀ ਦ ਨਾਰ, ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ ੀਂਵਦਆਾਂ। ਵਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਚੁ—ਦਾ-

ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਵਡਬਾੀ—ਵੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ । ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਵੁਠਾ—



ਵੱਵਆ। ਭਸੀਅਵਰ—ਭਸੀ ਤਵਰ, ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉਤ, ਧਯਤੀ ਦ ਉਯ, ਆਏਾਸ਼ ਵਵਚ। ਅੰਵਭਰਤੁ—ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਭਨ ਵਵਚ ਵਧਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਇਏ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਯਨ ਰਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਸ 

ਭਨ! ਇਏ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸੀ ਰਭ ਾ, ਉ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਥਾਾਂ ਵਟਏਾਣਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਏ ਰਬੂ ਦਾਤ ਾੋਂ ਸੀ 

ਭੰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਸਯਏ ਚੀਜ਼ ਉ ਾੋਂ ਵਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਭਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯੀਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ੁਆ 

ੁਆ ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ ੀਂਵਦਆਾਂ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਯ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸ। 

ਉਸ ੁਯਭੁਵਐ ਫੰਦ ਫੜ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਰਬੂ ਆ ਵੱਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਜਰ ਵਵਚ ਧਯਤੀ ਵਵਚ ਆਏਾਸ਼ ਵਵਚ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਵਫਨਾ (ਵਏਤ ਬੀ) ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਸ। 

ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਯਦਾ ਏਯ ਵਏ) ਭੈਂ ਵੀ ਉ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਾਾਂ, ਨਾਭ (ਭੂੰਸ ਨਾਰ) ਉਚਾਯਾਾਂ ਤ ਉ ਐਭ-

ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਯਸਾਾਂ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਭਾਰ ਤਤਸੁ ਕਉਣੁ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਤਜਤਾ ਤਤਨ ਬਣੁ ॥ 
ਤਜਸ ਨ ਤਰਾ ਅੰਗੁ ਤਤਸੁ ਭੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ਤਨਰਭਲੀ ਹੂੰ ਤਨਰਭਲਾ ॥ ਤਜਸ ਨ 
ਤਰੀ ਨਦਤਰ ਨ ਲਖਾ ੁਛੀ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਰੀ ਖੁਸੀ ਤਤਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਬੁੰਚੀ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤੂ ਰਬ 
ਵਤਲ ਤਤਸੁ ਤਕਆ ਭੁਹਛੰਦਗੀ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਰੀ ਤਭਹਰ ਸੁ ਤਰੀ ਫੰਤਦਗੀ ॥੮॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਨ—ਉ ਨ। ਬਣੁ—ਬਵਨ, ਜਤ। ਅੰੁ—ੱਐ, ਆਯਾ। ਵਤੁ ਭੁਐੁ—ਉ ਦਾ ਭੂੰਸ। 

ਰਐਾ—ਵਜ਼ੰਦੀ ਵਵਚ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਵਸਾਫ। ਵਤਵਨ—ਉ ਨ। ਬੰੁਚੀ—ਵਯਵਤਆ ਸ, ਭਾਵਣਆ ਸ, 

ਬਵਆ ਸ। ਭੁਸਛੰਦੀ—ਭੁਥਾਜੀ। ਵਜ ਨ—{ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ੰਫੰਧਏ ‘ਨ ’ ਦ ਏਾਯਨ ਉੱਡ ਵਆ 

ਸ}।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤੰੂ ਯਾਐਾ ਵਭਵਰਆ ਸੈਂ, ਉ ਨੰੂ ਏਈ (ਵਵਏਾਯ ਆਵਦਏ) ਭਾਯ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, 

ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਨ  ਤਾਾਂ (ਾਯਾ) ਜਤ (ਸੀ) ਵਜੱਤ ਵਰਆ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਵਜ ਨੰੂ ਤਯਾ ਆਯਾ ਰਾਤ ਸ ਉਸ (ਭਨੱੁਐਤਾ ਦੀ ਵਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ਵਵਚ) ੁਯਖ਼ਯੂ ਸ ਵਆ ਸ, ਉਸ 

ਫੜ ਸੀ ਵਵਤਰ  ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਵਆ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ!) ਵਜ ਨੰੂ ਤਯੀ (ਭਸਯ ਦੀ) ਨਜ਼ਯ ਨੀਫ ਸਈ ਸ ਉ ਨੰੂ (ਵਜ਼ੰਦੀ ਵਵਚ ਏੀਤ ਏੰਭਾਾਂ ਦਾ) ਵਸਾਫ 

ਨਸੀਂ ੁੱਵਛਆ ਜਾਾਂਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਨੰੂ ਤਯੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਾਤ ਸਈ ਸ ਉ ਨ  ਤਯ ਨਾਭ-ਯੂ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  

ਭਾਣ ਰ ਸਨ।  

ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਫੰਦ ਦ ਧੜ ਤ ਤੰੂ ਸੈਂ ਉ ਨੰੂ ਵਏ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦੀ (ਵਏਉਂਵਏ) ਵਜ ਉਤ ਤਯੀ ਭਸਯ ਸ 

ਉਸ ਤਯੀ ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ।8।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਹਹੁ ਤਿਾਲ ਸੁਆਭੀ ਭਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਤਗ ਤਵਹਾਵ ॥ ਤੁਧਹੁ ਬੁਲ ਤਸ ਜਤਭ ਜਤਭ 
ਭਰਦ ਤਤਨ ਕਦ ਨ ਚੁਕਤਨ ਹਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਵਵਸਾਵ—ਫੀਤ ਜਾ। ਵ—ਉਸ ਫੰਦ। ਵਤਨ—ਉਸਨਾਾਂ ਦ। ਸਾਵ—ਸਾਸੁਏ। ਚੁਏਵਨ—ਭੁੱਏਦ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ੁਆਭੀ! ਭਯ ਉਤ ਦਇਆ ਏਯ, ਭਯੀ ਉਭਯ ੰਤਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਯਵਸ ਏ ਫੀਤ। ਜ ਭਨੱੁਐ 



ਤਥੋਂ ਵਵੱਛੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਜੰਭਦ ਭਯਦ ਯਵਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸਾਸੁਏ ਏਦ ਭੁੱਏਦ ਨਸੀਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਭਰਹੁ ਆਣਾ ਘਤਟ ਅਵਘਤਟ ਘਟ ਘਾਟ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜੰਤਤਆ 
ਕਇ ਨ ਫੰਧ ਵਾਟ ॥੨॥ {ੰਨਾ 961} 

ਦਅਯਥ:- ਵਟ—ਵਸਯਦ ਵਵਚ। ਅਵਵਟ—ਵਸਯਦ ਵਵਚ। ਟ—ਾਟੀ। ਾਟ—ੱਤਣ। ਟ ਾਟ—

ਾਟੀ ਸਵ ਚਾਸ ੱਤਣ, (ਬਾਵ,) ਸਯ ਭ ਸਯ ਥਾਾਂ। ਏਇ—ਏਈ (ਵਵਏਾਯ)। ਫੰਧ—ਯਏ ਏਦਾ, ਯੁਏਾਵਟ ਾ 

ਏਦਾ। ਵਾਟ—ਯਤਾ, ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਯਤਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਆਣ  ੁਯ ੂ ਨੰੂ (ਆਣ) ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਉੱਠਵਦਆਾਂ ਫਠਵਦਆਾਂ ਸਯ ਭ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਚਤ 

ਯੱਐ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯਤ ਵਵਚ ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਯਏ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਤਥ ਤੂ ਸਭਰਥੁ ਤਜਥ ਕਇ ਨਾਤਹ ॥ ਥ ਤਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਭਾਤਹ ॥ ਸੁਤਣ ਕ 
ਜਭ ਕ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤਰ ਛਤਡ ਜਾਤਹ ॥ ਬਉਜਲੁ ਤਫਖਭੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਾਤਰ ਾਤਹ ॥ ਤਜਨ 
ਕਉ ਲਗੀ ਤਆਸ ਅੰਤਭਰਤੁ ਸਇ ਖਾਤਹ ॥ ਕਤਲ ਭਤਹ ਹ ੁੰਨੁ ਗੁਣ ਗਤਵੰਦ ਗਾਤਹ ॥ ਸਬਸ ਨ 
ਤਕਰਾਲੁ ਸਭਹਾਲ ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ॥ ਤਫਰਥਾ ਕਇ ਨ ਜਾਇ ਤਜ ਆਵ ਤੁਧੁ ਆਤਹ ॥੯॥ {ੰਨਾ 962} 

ਦਅਯਥ:- ਭਯਥ—ੁਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਜਾ। ਯਐ—ਯਵਐਆ, ਆਯਾ। ਉਦਯ ਅਨੀ—(ਭਾਾਂ ਦ) ਟ ਦੀ 

ਅੱ। ਵਫਐਭ—ੁਐਾ। ਅਾਸ—ੁਫਸੁਤ ਡੂੰਾ, ਵਜ ਦੀ ਸਾਥ ਨ  ਏ। ਾਵਯ ਾਵਸ—ਾਯ ਰੰ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ। ਇ—ਉਸੀ ਫੰਦ। ਏਵਰ—ੰਾਯ। ੁੰਨ—ਨਏ ਏੰਭ। ਾਵਸ—ਾਾਂਦ ਸਨ। ਬ ਨ—ਸਯਏ ਜੀਵ ਨੰੂ। 

ਾਵਸ ਾਵਸ—ਸਯਏ ੁਆ ਵਵਚ। ਵਫਯਥਾ—ਖ਼ਾਰੀ। ਤੁਧ ੁਆਵਸ—ਤਯੀ ਯਨ। ਅੰਵਭਰਤੁ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ 

ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ। ਐਾਵਸ—ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਛਏਦ ਸਨ। ਵਜ—ਵਜਸੜਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਵਜੱਥ ਸਯ ਏਈ (ਜੀਵ ਸਾਇਤਾ ਏਯਨ ਜਾ) ਨਸੀਂ ਉਥ, ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਸੀ ਭਦਦ ਏਯਨ 

ਜਾ ਸੈਂ, ਭਾਾਂ ਦ ਟ ਦੀ ਅੱ ਵਵਚ ਜੀਵ ਨੰੂ ਤਯਾ ਸੀ ਸਾਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

(ਸ ਰਬੂ! ਤਯਾ ਨਾਭ) ੁਣ ਏ ਜਭਦੂਤ (ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁਏਦ), ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਛੱਡ ਏ 

ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਇ ਐ ਤ ਅਥਾਸ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਜੀਵ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ (ਦੀ ਸਾਇਤਾ) ਨਾਰ ਾਯ ਏਯ 

ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਯ ਉਸੀ ਫੰਦ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਛਏਦ ਸਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇ ਦੀ ਬੱੁਐ-ਵਆ 

ਦਾ ਸਈ ਸ, ਜਸੜ ੰਾਯ ਵਵਚ ਨਾਭ-ਵਭਯਨ ਨੰੂ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਚੰਾ ਨਏ ਏੰਭ ਜਾਣ ਏ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਵਏਯਾਰ ਰਬੂ ਸਯਏ ਜੀਵ ਦੀ ੁਆ ੁਆ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਵਜਸੜਾ ਜੀਵ ਤਯੀ ਯਨ ਆਉਂਦਾ ਸ ਉਸ (ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ) ਖ਼ਾਰੀ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਦੂਜਾ ਤਤਸੁ ਨ ਫੁਝਾਇਹੁ ਾਰਫਰਹਭ ਨਾਭੁ ਦਹੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਗਭੁ ਅਗਚਰੁ 
ਸਾਤਹਫ ਸਭਰਥੁ ਸਚੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਤੂ ਤਨਹਚਲੁ ਤਨਰਵਰੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਦਰਫਾਰੁ ॥ ਕੀਭਤਤ ਕਹਣੁ 
ਨ ਜਾਈ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਰਬੁ ਛਤਡ ਹਰੁ ਤਜ ਭੰਗਣਾ ਸਬੁ ਤਫਤਖਆ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥ ਸ ਸੁਖੀ 
ਸਚੁ ਸਾਹ ਸ ਤਜਨ ਸਚਾ ਤਫਉਹਾਰੁ ॥ ਤਜਨਾ ਲਗੀ ਰੀਤਤ ਰਬ ਨਾਭ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਇਕੁ ਆਰਾਧ ਸੰਤਨ ਰਣਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 962} 



ਦਅਯਥ:- ਵਤ—ੁਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਵਨਸਚਰੁ—ਅਟੱਰ। ਾਯਾਵਾਯ—ੁਾਯ+ਅਵਾਯ, 

ਾਯਰਾ ਤ ਉਯਰਾ ਾਾ। ਵਫਵਐਆ—ਭਾਇਆ। ਯ—ਚਏ। ਛਾਯੁ—ੁਆਸ। ਯਣਾਯ—ੁਚਯਨ-ਧੂੜ। 

ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ। ਸਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਾਯਫਰਸਭ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, ਉ ਨੰੂ ਤੰੂ ਏਈ ਸਯ ਆਯਾ ਨਸੀਂ 

ੁਝਾਉਂਦਾ; ਤੰੂ ਅਸੁੰਚ ਸੈਂ; ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਦੀ ਦੜ ਤੋਂ ਯ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਸਯਏ ੱਵਤਆ ਵਾਰਾ ਭਾਰਏ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾ-ਵਥਯ 

ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਦਾਤਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਅਟੱਰ ਸੈਂ, ਤਯਾ ਵਏ ਨਾਰ ਵਯ ਨਸੀਂ, ਤਯਾ ਦਯਫਾਯ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ 

ਸ; ਤਯਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਤਯਾ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਏਦਾ, ਤਯਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਵਾਯ ਏ ਸਯ ਸਯ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਭੰਣੀਆਾਂ—ਇਸ ਬ ਭਾਇਆ ਦ ਚਏ ਸਨ ਤ 

ੁਆਸ-ਤੱੁਰ ਸਨ। (ਅਰ ਵਵਚ) ਉਸੀ ਫੰਦ ੁਐੀ ਸਨ, ਉਸੀ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਸ਼ਾਸ ਸਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  

ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਯ ਏੀਤਾ ਸ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਰੀਵਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਫਣੀ ਸ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਰਸ਼ਟ ੁਐ ਨੀਫ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੱੁਐ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 

ਵਵਚ ਯਵਸ ਏ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅਯਾਧਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਅਨਦ ਸੂਖ ਤਫਸਰਾਭ ਤਨਤ ਹਤਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ ਅਵਰ ਤਸਆਣ ਛਾਤਡ ਦਤਹ 
ਨਾਨਕ ਉਧਰਤਸ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 962} 

ਦਅਯਥ:- ਾਇ—ਾਾਂਵਵਆਾਂ, ਾ ਏ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਧਯਵ—ਤੰੂ ਫਚ ਜਾਵਸਾਂਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏੀਵਤਆਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ੁਐ ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਸਯ ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ ਛੱਡ ਦਸ, ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਵਸਾਂਾ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਨਾ ਤੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਫਹੁਤੁ ਤਘਣਾਵਣ ॥ ਨਾ ਤੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਫਦ ਿਾਵਣ ॥ ਨਾ ਤੂ 
ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਤੀਰਤਥ ਨਾਈ ॥ ਨਾ ਤੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈ ॥ ਨਾ ਤੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ 
ਤਕਤ ਤਸਆਣ ॥ ਨਾ ਤੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਫਹੁਤਾ ਦਾਨੁ ਦ ॥ ਸਬੁ ਕ ਤਰ ਵਤਸ ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ॥ 
ਤੂ ਬਗਤਾ ਕ ਵਤਸ ਬਗਤਾ ਤਾਣੁ ਤਰਾ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 962} 

ਦਅਯਥ:- ਵਣਾਵਣ—ਵਵਆਉਣ ਨਾਰ, ਵਵਐਾਵ ਦ ਤਯਰ  ਵਰਆਾਂ। ਤੀਯਵਥ—ਤੀਯਥ ਉਤ। ਧਯਤੀ 

ਧਾਈ—ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਜ ਦੜਦ ਵਪਯੀ। ਅਭ—ਸ ਅਸੁੰਚ! ਅਚਯ—ਅ--ਚਯ। -ਵਆਨ 

ਇੰਦਰ । ਚਯ—ਸੁੰਚ। ਅਚਯ—ਵਜ ਤਏ ਵਆਨ ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਨ ਸ ਏ। ਤਾਣੁ—ਫਰ, ਆਯਾ। 

ਬਤ—ਬਜਨ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਵਵ—ਵੱ ਵਵਚ। ਨਾਈ—ਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾ। ਦ—ਦ ਏ। ਬੁ ਏ—

ਸਯਏ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਫਸੁਤ ਵਵਐਾਵ ਦ ਤਯਰ  ਵਰਆਾਂ, ਵਦ ੜਹਨ ੜਹਾਉਣ ਨਾਰ, ਤੀਯਥ ਉਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਨ 

ਨਾਰ, (ਯਭਤ ਾਧੂਆਾਂ ਵਾਾਂ) ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਾਸਣ ਨਾਰ, ਵਏ ਚਤੁਯਾਈ-ਵਆਣ ਨਾਰ, ਫਸੁਤਾ ਦਾਨ ਦਣ 

ਨਾਰ, ਤੰੂ ਵਏ ਜੀਵ ਦ ਵੱ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਵਏ ਉਤ ਯੀਝਦਾ ਨਸੀਂ)।  

ਸ ਅਸੁੰਚ ਤ ਅਚਯ ਰਬੂ! ਸਯਏ ਜੀਵ ਤਯ ਅਧੀਨ ਸ (ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਐਾਵ ਦ ਉੱਦਭਾਾਂ ਨਾਰ ਏਈ ਜੀਵ ਤਯੀ 

ਰੰਨਤਾ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)।  

ਤੰੂ ਵਯ ਉਸਨਾਾਂ ਉਤ ਯੀਝਦਾ ਸੈਂ ਜ ਦਾ ਤਯਾ ਵਭਯਨ ਏਯਦ ਸਨ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਤਯਾ ਬਜਨ-ਵਭਯਨ ਏਯਨ 

ਵਾਵਰਆਾਂ ਨੰੂ (ਵਯ) ਤਯਾ ਆਯਾ-ਯਨਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।10।  



ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਆ ਵਦੁ ਆਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ॥ ਤਹ ਵਦ ਜੀਅ ਕਾ ਦੁਖੁ ਲਾਇਣ ॥ ਗੁਰ ਕਾ 
ਸਫਦੁ ਅੰਤਭਰਤ ਰਸੁ ਖਾਇਣ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਵਸ ਤਤਸ ਕ ਸਤਬ ਦੂਖ ਤਭਟਾਇਣ ॥੧॥ {ੰਨਾ 
962} 

ਦਅਯਥ:- ਵਸ ਵਦ—ਇਸ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ) ਸਏੀਭ, ਐੰਡੀ ਧਯਭ-ਆੂ। ਜੀਅ ਏਾ—ਵਜੰਦ ਦਾ, ਆਤਭਾ 

ਦਾ। ਐਾਇਣ—ਐਾਣ ਰਈ (ਬਜਨ)। ਵਜ ੁਭਵਨ—ਵਜ ਦ ਭਨ ਵਵਚ। ਨਾਯਾਇਣੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਵਬ—

ਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ (ਆਤਭਾ ਦ ਯ ਸਟਾਣ ਵਾਰਾ) ਸਏੀਭ ਸ, ਇਸ (ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ) ਸਏੀਭ 

(ਐੰਡੀ ਧਯਭ-ਆ)ੂ ਆਤਭਾ ਨੰੂ ੋਂ ਦੁੱਐ ਚੰਫੜਦ ਸਨ; (ਆਤਭਾ ਦ ਯ ਏੱਟਣ ਰਈ) ਐਾਣ-ਜੀ ਚੀਜ਼ 

ਵਤੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ (ਵਜ ਵਵਚੋਂ) ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ੁਆਦ (ਆਉਂਦਾ ਸ), ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ 

(ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ) ਵੱਦਾ ਸ ਉ ਦ ਾਯ ਦੁੱਐ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਹੁਕਤਭ ਉਛਲ ਹੁਕਭ ਰਹ ॥ ਹੁਕਭ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਭ ਕਤਰ ਸਹ ॥ ਹੁਕਭ ਨਾਭੁ ਜ ਤਦਨੁ 
ਰਾਤਤ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ ਹਵ ਦਾਤਤ ॥ ਹੁਕਤਭ ਭਰ ਹੁਕਭ ਹੀ ਜੀਵ ॥ ਹੁਕਭ ਨਾਨਹਾ ਵਡਾ ਥੀਵ ॥ 
ਹੁਕਭ ਸਗ ਹਰਖ ਆਨੰਦ ॥ ਹੁਕਭ ਜ ਤਨਰਧਰ ਗੁਰਭੰਤ ॥ ਹੁਕਭ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਬਗਤੀ ਲਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 962} 

ਦਅਯਥ:- ਉਛਰ—ਉਛਾਰਦਾ ਸ, ਏੱੁਦਦਾ ਸ, ਬਟਏਦਾ ਸ। ਯਸ—ਵਟਏਦਾ ਸ। ਭ—ਫਯਾਫਯ। ਦਾਵਤ—

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਨਾਨਹਹ ਾ—ਵਨੱਏਾ ਵਜਸਾ। ਸਯਐ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਵਨਯੁਧ—{ੰ: to ward off evil} ਦੁੱਐ-ਏਰਸ਼ ਵਵਏਾਯ 

ਆਵਦਏ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨਾ। ਵਨਯਧਯ—ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਸੁਏਵਭ—ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਜੀਵ ਬਟਏਦਾ ਸ, ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਵਟਵਏਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ; ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ 

ਵਵਚ ਸੀ ਜੀਵ ਦੁੱਐ ੁਐ ਨੰੂ ਇਏ ਵਜਸਾ ਜਾਣ ਏ ਸਾਯਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਉੱਤ ਰਬੂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਵਵਚ ਸੀ ਵਦਨ ਯਾਤ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਵਵਚ ਜੀਵ ਭਯਦਾ ਸ, ਸੁਏਭ ਵਵਚ ਸੀ ਵਜਊਂਦਾ ਸ, ਸੁਏਭ ਵਵਚ ਸੀ (ਵਸਰਾਾਂ) ਵਨੱਏਾ ਵਜਸਾ (ਤ 

ਵਪਯ) ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਸੁਏਭ ਵਵਚ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਵਚੰਤਾ ਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਵਾਯਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਵਵਚ 

ਸੀ (ਏਈ ਜੀਵ) ੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਜਦਾ ਸ ਜ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦ ਭਯਥ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਣੀ ਬਤੀ ਵਵਚ ਜੜਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਬੀ ਰਬੂ ਆਣ  ਸੁਏਭ 

ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਯਏਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਹਉ ਤਤਸੁ ਢਾਢੀ ਕੁਰਫਾਣੁ ਤਜ ਤਰਾ ਸਵਦਾਰੁ ॥ ਹਉ ਤਤਸੁ ਢਾਢੀ ਫਤਲਹਾਰ ਤਜ ਗਾਵ 
ਗੁਣ ਅਾਰ ॥ ਸ ਢਾਢੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਜਸੁ ਲਿ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਸ ਢਾਢੀ ਬਾਗਠੁ ਤਜਸੁ ਸਚਾ ਦੁਆਰ 
ਫਾਰੁ ॥ ਹੁ ਢਾਢੀ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇ ਕਲਾਣ ਤਦਨੁ ਰਣਾਰ ॥ ਭੰਗ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਨ ਆਵ ਕਦ ਹਾਤਰ 
॥ ਕਿੁ ਬਜਨੁ ਸਚੁ ਰਹਦਾ ਤਲਵ ਧਾਰ ॥ ਸ ਢਾਢੀ ਗੁਣਵੰਤੁ ਤਜਸ ਨ ਰਬ ਤਆਰੁ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 
962} 

ਦਅਯਥ:- ਢਾਢੀ—ਵਾਯਾਾਂ ਾਵਣ ਵਾਰਾ, ਵਤਾਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਅਾਯ—ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ। ਧਨੁ 

ਧੰਨੁ—ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਰੜ—ਵਆਯ ਏਯਦਾ ਸ। ਬਾਠੁ—ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਫਾਯ—ੁਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਏਰਾਣ—



ਵਤਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ। ਵਦਨੁ ਯਣਾਯ—ਵਦਨ  ਯਾਤ, ਸਯ ਵਰ । ਸਾਵਯ—ਸਾਯ ਏ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ 

ਵਾਰਾ। ਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਉ ਢਾਢੀ ਤੋਂ ਦਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਜ ਤਯੀ ਵਾ-ਬਤੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਢਾਢੀ ਤੋਂ ਵਾਯਨ  

ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਜ ਤਯ ਫਅੰਤ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਉਸ ਢਾਢੀ, ਵਜ ਨੰੂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ, ਭੁਫਾਵਯਏ ਸ ਉਸ ਢਾਢੀ, ਵਜ ਨੰੂ ਰਬੂ 

ਦਾ ੱਚਾ ਦਯ ਰਾਤ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਅਜਸਾ (ੁਬਾਾ) ਢਾਢੀ ਦਾ ਤਨੰੂ ਵਧਆਉਂਦਾ ਸ, ਵਦਨ ਯਾਤ ਤਯ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਥੋਂ ਤਯਾ ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ ਭੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਢਾਢੀ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਏ ਤਯ ਾ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ 

(ਵਜੱਤ ਏ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸ)।  

ਸ ਰਬੂ! ਤਯਾ ਦਾ-ਵਥਯ ਨਾਭ ਸੀ (ਉ ਢਾਢੀ ਾ, ੜਦਾ ਏੱਜਣ ਰਈ) ਏੱੜਾ ਸ, ਤ (ਆਤਭਏ) ਖ਼ੁਯਾਏ 

ਸ, ਉਸ ਦਾ ਇਏ-ਯ ਤਯੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਜੁਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।  

(ਅਰ) ੁਣਵਾਨ ਉਸੀ ਢਾਢੀ ਸ ਵਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਵਆਯ ਸਾਰ ਸ।11।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਫਾਣੀ ਅਤਭਉ ਰਸੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਤਹਰਦ ਤਸਭਤਰ 
ਹਤਰ ਆਠ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਉਦਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਭ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ ਜਨਭੁ 
ਦਾਰਥੁ ਸਪਲੁ ਹਇ ਭਨ ਭਤਹ ਲਾਇਹੁ ਬਾਉ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਰ ਬ ਜਤਤਆ ਦੁਖੁ 
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਸੁਖੁ ਊਜ ਦਰਗਹ ਾਈ ਥਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਵਭਰਤ ਫਾਣੀ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰੀ ੁਯਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਅਵਭਉ ਯੁ—ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ 

ੁਆਦ। ੁਣ ਾਉ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ। ੁਆਉ—ੁਆਯਥ, ਭਨਯਥ। ਦਾਯਥੁ—ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼। 

ਜਨਭੁ—ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਵਨ। ਬਾਉ—ਰਭ, ਵਆਯ। ਸਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ ਸ, ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ੁਆਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ; (ਸ ਬਾਈ!) 

ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਅੰਵਭਰਤ ਵਾਣ ਵਾਰੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਇ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਭਨ ਵਵਚ, ਯੀਯ ਵਵਚ, ਵਸਯਦ ਵਵਚ 

ਵਭਯ ਤ ਅੱਠ  ਵਸਯ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ।  

ਸ ੁਯ-ਵੱਐ! (ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰਾ ਇਸ) ਉਦਸ਼ ੁਣ, ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਇਸੀ ਸ। ਭਨ ਵਵਚ 

(ਰਬੂ ਦਾ) ਵਆਯ ਵਟਏਾ, ਇਸ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਵਨ-ਯੂ ਏੀਭਤੀ ਦਾਵਤ ਪਰ ਸ ਜਾਇੀ।  

ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏੀਵਤਆਾਂ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ੁਐ, ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਤ ਫਅੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਵਆਾਂ (ਇ ਰਏ ਵਵਚ) ੁਐ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਥਾਾਂ ਵਭਰਦੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਗੁਰੁ ੂਰਾ ਭਤਤ ਦਇ ॥ ਬਾਣ ਜ ਤ ਸੰਜਭ ਬਾਣ ਹੀ ਕਤਢ 
ਲਇ ॥ ਬਾਣ ਜਤਨ ਬਵਾਈ ਬਾਣ ਫਖਸ ਕਰਇ ॥ ਬਾਣ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਬਗੀ ਬਾਣ ਕਰਭ ਕਰਇ ॥ 
ਬਾਣ ਤਭਟੀ ਸਾਤਜ ਕ ਬਾਣ ਜਤਤ ਧਰਇ ॥ ਬਾਣ ਬਗ ਬਗਾ ਇਦਾ ਬਾਣ ਭਨਤਹ ਕਰਇ ॥ ਬਾਣ 
ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਉਤਾਰ ਬਾਣ ਧਰਤਣ ਰਇ ॥ ਬਾਣ ਹੀ ਤਜਸੁ ਬਗਤੀ ਲਾ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲ ਹ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 963} 



ਦਅਯਥ:- ਵਧਆਈ—ਵਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਬਾਣ—ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ। ੰਜਭ—ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਵੱ 

ਵਵਚ ਵਰਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆ। ਫਐ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਏਯਭ—ਭਸਯ। ਵਭਟੀ—ਯੀਯ। ਜਵਤ—ਵਜੰਦ। ਭਨਵਸ 

ਏਯਇ—ਯਏ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਅਉਤਾਯ—ਉਤਯਦਾ ਸ, ਾਾਂਦਾ ਸ। ਧਾਯਵਣ—ਧਯਤੀ। ਧਯਵਣ ਯਇ—ਧਯਤੀ ਤ 

ਵਡੱਦਾ ਸ, ਨਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਨਯਵਏ—ਨਯਏ ਵਵਚ। ੁਯਵ—ੁਯ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ੂਯਾ ੁਯੂ (ਤਾਾਂ ਇਸ) ਭਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸ ਵਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ; (ਯ ਉਂਞ) 

ਜ ਤ ੰਜਭ (ਆਵਦਏ ਏਯਭ-ਏਾਾਂਡ) ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸੀ ਸ ਯਸ ਸਨ, ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਰਬੂ (ਇ 

ਏਯਭ ਏਾਾਂਡ ਵਵਚੋਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਜੀਵ ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ਬਟਏਦਾ ਸ, ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸੀ ਰਬੂ (ਜੀਵ ਉਤ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ। 

ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਦੁੱਐ ੁਐ ਬਣਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਰਬੂ (ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ) 

ਭਸਯ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਰਬੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸੀ ਯੀਯ ਫਣਾ ਏ (ਉ ਵਵਚ) ਵਜੰਦ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾਾਂ ਵਰ 

ਰਯਦਾ ਸ ਤ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਬਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏਦਾ ਸ।  

ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਰਬੂ (ਵਏ ਨੰੂ) ਨਯਏ ਵਵਚ ਤ (ਵਏ ਨੰੂ) ੁਯ ਵਵਚ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ 

ਸੀ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਫੰਦੀ ਵਵਚ ਜੜਦਾ ਸ (ਉਸ ਭਨੱੁਐ 

ਫੰਦੀ ਏਯਦਾ ਸ, ਯ) ਸ ਨਾਨਏ! ਫੰਦੀ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਫਸੁਤ ਵਵਯਰ  ਵਵਯਰ  ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਵਤਡਆਈ ਸਚ ਨਾਭ ਕੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸੁਤਣ ਸੁਣ ॥ ਸੂ ਰਤ ਅਤਗਆਨ ਉਧਾਰ ਇਕ 
ਖਣ ॥ ਤਦਨਸੁ ਰਤਣ ਤਰਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾੀ ॥ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਖ ਤਵਕਰਾਲ ਨਾਇ ਤਰ ਧਰਾੀ 
॥ ਰਗੁ ਸਗੁ ਦੁਖੁ ਵੰਞ ਤਜਸੁ ਨਾਉ ਭਤਨ ਵਸ ॥ ਤਤਸਤਹ ਰਾਤਤ ਲਾਲੁ ਜ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਰਸ ॥ ਖੰਡ 
ਫਰਹਭੰਡ ਫਅੰਤ ਉਧਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ ਤਰੀ ਸਬਾ ਤੁਧੁ ਸਚ ਭਰ ਤਆਤਰਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ੁਵਣ ੁਣ—ੁਵਣ ੁਵਣ, ੁਣ ੁਣ ਏ। ਸਉ ਜੀਵਾ—ਭੈਂ ਜੀਊਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਐਣ—ਵਐਨ ਵਵਚ। ਯਵਣ—

ਯਾਤ। ਵਵਏਯਾਰ—ਡਯਾਉਣੀ, ਵਬਆਨਏ। ਨਾਇ ਤਯ—ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਧਰਾੀ—ਯੱਜ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

ਵੰਞ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਜੁ ਭਵਨ—ਵਜ ਦ ਭਨ ਵਵਚ। ਯ—ਯਦਾ ਸ, ਯ-ਵਸਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਤੁਧੁ—ਤਨੰੂ 

(ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ)। ਚਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਦ—ਦਾ। ਉਧਾਯਣਸਾਵਯਆ—ਸ ਤਾਯਨਸਾਯ! 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ੱਚ ਨਾਭ ਦੀਆਾਂ ਵਤਾਾਂ (ਏਯ ਏ ਤ) ੁਣ ੁਣ ਏ ਭਯ ਅੰਦਯ ਵਜੰਦ ੈਂਦੀ ਸ (ਭਨੰੂ ਆਤਭਏ 

ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ), (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਸ਼-ੂੁਬਾਵ, ਰਤ-ੁਬਾਵ ਤ ਵਆਨ-ਸੀਣਾਾਂ ਨੰੂ ਇਏ ਵਐਨ ਵਵਚ ਤਾਯ 

ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਵਦਨ ਯਾਤ ਦਾ ਸੀ ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਡਯਾਉਣੀ 

ਬੱੁਐ ਤਰ ਸ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਦ ਭਨ ਵਵਚੋਂ (ਵਵਏਾਯ-) ਯ ਸਾ ਤ ਦੁੱਐ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਨਾਭ-ਸੀਯਾ ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਸੀ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ ਵਜਸੜਾ ੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ ਯਚ-ਵਭਚ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਐੰਡਾਾਂ ਫਰਸਭੰਡਾਾਂ ਦ ਫਅੰਤ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਵਾਰ  ਰਬੂ! ਸ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਭਯ ਵਆਯ! ਤਯੀ ਬਾ 

ਤਨੰੂ ਸੀ ਪਫਦੀ ਸ (ਆਣੀ ਵਵਡਆਈ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ)।12।  



ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਤਭਤੁ ਤਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭ ਛਤਡ ਗਵਾਇਆ ਰੰਤਗ ਕਸੁੰਬ ਬੁਲੀ ॥ ਤਉ ਸਜਣ 
ਕੀ ਭ ਕੀਭ ਨ ਉਦੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਅਢੁ ਨ ਲਹਦੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਵ ਏੁੰਬ—ਏੁੰਬ ਦ ਯੰ ਵਵਚ {ਏੁੰਬ ਪੱੁਰ ਦਾ ਯੰ ਚੰਾ ੂੜਹਾ ਤ ਸ਼ਐ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯ ਦ ਚਾਯ 

ਵਦਨ ਵਵਚ ਸੀ ਖ਼ਯਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ; ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਬ ਬੀ ਫੜ ਭਨ-ਭਸਣ  ਸੁੰਦ ਸਨ, ਯ ਯਵਸੰਦ ਚਾਯ 

ਵਦਨ ਸੀ ਸਨ}। ਅਢੁ—ਅੱਧੀ ਦਭੜੀ। ਨ ਰਸਦੀ—ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਰੈਂਦੀ। ਤਉ ਏੀ—ਤਯੀ। ਏੀਭ—ਏੀਭਤ, ਏਦਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ਜੀ! ਭ ਏੁੰਬ (ਵਯੀ ਭਾਇਆ) ਦ ਯੰ ਵਵਚ ਉਏਾਈ ਐਾ ਈ ਤ ਵਆਯਾ ਵਭੱਤਯ ਰਬੂ 

ਵਵਾਯ ਏ ੰਵਾ ਫਠੀ।  

ਸ ੱਜਣ ਰਬੂ! (ਇ ਉਏਾਈ ਵਵਚ) ਭਥੋਂ ਤਯੀ ਏਦਯ ਨਾਸ  ਏੀ, ਯ ਤਥੋਂ ਵਫਨਾ ਬੀ ਭੈਂ ਅੱਧੀ ਦਭੜੀ ਦੀ ਬੀ 

ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਸੁ ਤਵਰਾਇਤਣ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਸਸੁਰਾ ਵਾਦੀ ਜਠ ਉ ਉ ਲੂਹ ॥ ਹਬ ਬਸੁ ੁਣਦ 
ਵਤਨੁ ਜਾ ਭ ਸਜਣੁ ਤੂਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ੁ—ਅਵਵੱਵਦਆ। ਵਵਯਾਇਵਣ—ਵਯਨ। ੁਯਾ—ਸੁਯਾ, ਦਸ-ਅੱਵਧਆ, ਯੀਯ ਨਾਰ 

ਵਆਯ। ਵਾਦੀ—ਝੜਾਰੂ, ਯੀਯ ਦ ਾਰਣ ਰਈ ਭੁੜ ਭੁੜ ਭੰਣ ਵਾਰਾ। ਜਠ—ਜਭਯਾਜ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ। 

ਉ ਉ—ਭੁੜ ਭੁੜ। {ਆਾ ਏਫੀਯ ਜੀ: “ਾੁ ਏੀ ਦੁਐੀ ੁਯ ਏੀ ਵਆਯੀ ਜਵਠ ਏ ਨਾਵਭ ਡਯਉ ਯ” 

ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਥੋਂ ਦੁਐੀ ਸਾਾਂ, ਵਪਯ ਬੀ ਯੀਯ ਨਾਰ ਵਆਯ ਸਣ ਏਯਏ ਭਯਨ ਨੰੂ ਵਚੱਤ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਜਭ 

ਤੋਂ ਡਯ ਆਉਂਦਾ ਸ}। ਸਬ—ਾਯ ਸੀ। ਬੁ—ੁਆਸ। ੁਣਦ ਵਤਨੁ—ਛਾਣਦ ਵਪਯਨ, ਫਸ਼ਏ ਜ਼ਯ ਰਾ ਰਣ, 

ਫਸ਼ੱਏ ਟੱਏਯਾਾਂ ਭਾਯਨ। {ਵਤਨੁ—ਸੁਏਭੀ ਬਵਵਐਤ ਏਾਰ, Imperative mood, ਅੱਨ ੁਯਐ, Third 

person, ਫਸ-ੁਵਚਨ, plural; ਵਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਵਵਆਏਯਣ’}। ਰੂਸ—ਾੜਦਾ ਸ, ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਭ—

ਭਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ਜੀ! ਅਵਵੱਵਦਆ (ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦੀ) ਵਯਨ ਸ, ਯੀਯ ਦਾ ਭਸ (ਯੀਯ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ 

ਵਨੱਤ) ਝੜਾ ਏਯਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਐਾਣ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਸ), ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਭੁੜ ਭੁੜ ਦੁਐੀ ਏਯਦਾ ਸ। ਯ, (ਸ ਰਬੂ!) 

ਜ ਤੰੂ ਭਯਾ ਵਭੱਤਰ  ਫਣੇਂ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਾਯ ਫਸ਼ਏ ਐਸ ਛਾਣਦ ਵਪਯਨ (ਬਾਵ, ਭਯ ਉਤ ਇਸ ਾਯ ਸੀ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ 

ਏਦ)।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਵੁਠਾ ਤਚਤਤ ਤਤਸੁ ਦਰਦੁ ਤਨਵਾਰਣ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਵੁਠਾ ਤਚਤਤ ਤਤਸੁ ਕਦ ਨ ਹਾਰਣ 
॥ ਤਜਸੁ ਤਭਤਲਆ ੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁ ਸਰਰ ਤਾਰਣ ॥ ਤਜਸ ਨ ਲਾ ਸਤਚ ਤਤਸੁ ਸਚੁ ਸਭਹਾਲਣ ॥ 
ਤਜਸੁ ਆਇਆ ਹਤਥ ਤਨਧਾਨੁ ਸੁ ਰਤਹਆ ਬਾਲਣ ॥ ਤਜਸ ਨ ਇਕ ਰੰਗੁ ਬਗਤੁ ਸ ਜਾਨਣ ॥ ਹੁ 
ਸਬਨਾ ਕੀ ਰਣੁ ਤਫਰਹੀ ਚਾਰਣ ॥ ਸਤਬ ਤਰ ਚਜ ਤਵਡਾਣ ਸਬੁ ਤਰਾ ਕਾਰਣ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ਵੁਠਾ—ਆ ਵੱਵਆ। ਵਚਵਤ—ਵਚੱਤ ਵਵਚ। ਵਜ ੁ ਵਚਵਤ—ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਵਚੱਤ ਵਵਚ। 

ਵਨਵਾਯਣ—(ਤੰੂ) ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਯਯ—ਜ਼ਯੂਯ। ਵਚ—ੱਚ ਵਵਚ, ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਰਬੂ 

ਵਵਚ। ਵਜ ੁਸਵਥ—ਵਜ ਦ ਸੱਥ ਵਵਚ। ਵਨਧਾਨੁ—ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਯਵਸਆ—ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਣੁ—ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ 

ਧੂੜ। ਵਫਯਸੀ—ਰਭੀ। ਚਾਯਣ—(ਰਬੂ ਦ) ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ। ਵਬ—ਾਯ। ਵਵਡਾਣ—ਅਚਯਜ। ਏਾਸਣ—ਐਡ, 

ਫਣਤਯ। ਚਜ—ਤਭਾਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਤੰੂ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸੈਂ ਉ ਦ ਭਨ ਦਾ ਦੁੱਐ-ਦਯਦ ਤੰੂ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, 



ਉਸ ਭਨੱੁਐਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਏਦ ਸਾਯਦਾ ਨਸੀਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੂਯਾ ੁਯ ੂ ਵਭਰ , (ੁਯ)ੂ ਉ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ 

(ਵਏਉਂਵਏ ੁਯ)ੂ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੱਚ ਸਯੀ ਵਵਚ ਜੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਸਯੀ ਨੰੂ (ਆਣ  ਭਨ ਵਵਚ) ੰਬਾਰ 

ਯੱਐਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਸੱਥ ਵਵਚ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਵਰੋਂ  ਸਟ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਉ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਬਤ ਭਝ ਵਜ ਦ ਭਨ ਵਵਚ (ਭਾਇਆ ਦ ਥਾਾਂ) ਇਏ ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਵਆਯ ਸ, ਰਬੂ ਦ 

ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰਭੀ ਬਨਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ) ਸ।  

(ਯ) ਸ ਰਬੂ! ਇਸ ਾਯ ਤਯ ਸੀ ਅਚਯਜ ਤਭਾਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਾਯਾ ਤਯਾ ਸੀ ਐਰ ਸ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਉਸਤਤਤ ਤਨੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭ ਹਬ ਵਞਾਈ ਛਤਿਆ ਹਬੁ ਤਕਝੁ ਤਤਆਗੀ ॥ ਹਬ 
ਸਾਕ ਕੂਿਾਵ ਤਡਠ ਤਉ ਲ ਤਡ ਲਾਗੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਵਤ—ਵਵਡਆਈ। ਸਬੁ—ਬ ਏੁਝ। ਵਞਾਈ—ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ ਸ। ਏੂੜਾਵ—ਝੂਠ । ਤਡ 

ਰ—ਤਯ ਰੜ। ਤਉ—ਇ ਰਈ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸ ਰਬੂ) ਜੀ! ਵਏ ਨੰੂ ਚੰਾ ਤ ਵਏ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਆਐਣਾ—ਇਸ ਭੈਂ ਬ ਏੁਝ ਛੱਡ 

ਵਦੱਤਾ ਸ, ਵਤਆ ਵਦੱਤਾ ਸ; ਭੈਂ ਵਐ ਵਰਆ ਸ ਵਏ (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ਾਏ ਝੂਠ  ਸਨ (ਬਾਵ, ਏਈ ਤੜ ਵਨਬਣ 

ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ), ਇ ਰਈ (ਸ ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਤਯ ਰੜ ਆ ਰੱੀ ਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਪਰਦੀ ਤਪਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਹਉ ਪਾਵੀ ਥੀਈ ਫਹੁਤੁ ਤਦਸਾਵਰ ੰਧਾ ॥ ਤਾ ਹਉ ਸੁਤਖ 
ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ ਜਾ ਗੁਰ ਤਭਤਲ ਸਜਣੁ ਭ ਲਧਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 963} 

ਦਅਯਥ:- ਸਉ—ਭੈਂ। ਪਾਵੀ—ਡਉਯੀ-ਬਉਯੀ, ਵਵਆਏਰ। ਥੀਈ—ਸ ਈ। ਵਦਾਵਯ—{ਦ+ਅਵਯ} 

ਸਯ ਸਯ ਦ। ਵਦਾਵਯ ੰਧਾ—ਸਯ ਸਯ ਦਾਾਂ ਦ ੈਂਡ। ੁਵਐ—ੁਐ ਨਾਰ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ੁਯ ਵਭਵਰ—ੁਯ ੂਨੰੂ 

ਵਭਰ ਏ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ੁਐਾਰੀ—ਐੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ ਜੀ! ਭੈਂ ਬਟਏਦੀ ਬਟਏਦੀ ਤ ਸਯ ਸਯ ਦਾਾਂ ਦ ੈਂਡ ਝਾਦੀ ਝਾਦੀ ਾਰ ਵਜਸੀ ਸ ਈ 

ਾਾਂ, ਯ ਜਦੋਂ ਵਤੁਯੂ ਜੀ ਨੰੂ ਵਭਰ ਏ ਭਨੰੂ ੱਜਣ-ਰਬੂ ਰੱਬ ਵਆ ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਫੜ ੁਐ ਨਾਰ ੌਂ ਈ (ਬਾਵ, ਭਯ 

ਅੰਦਯ ੂਯਨ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਫਣ ਵਆ)।2।  

ਉਿੀ ॥ ਸਬ ਦੁਖ ਸੰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਧਹੁ ਬੁਲੀ ॥ ਜ ਕੀਚਤਨ ਲਖ ਉਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨ ਘੁਲੀ ॥ 
ਤਜਸ ਨ ਤਵਸਰ ਨਾਉ ਸੁ ਤਨਰਧਨੁ ਕਾਂਢੀ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਵਸਰ ਨਾਉ ਸੁ ਜਨੀ ਹਾਂਢੀ ॥ ਤਜ ਸੁ 
ਖਸਭੁ ਨ ਆਵ ਤਚਤਤ ਤਤਸੁ ਜਭੁ ਡੰਡੁ ਦ ॥ ਤਜਸੁ ਖਸਭੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਤ ਰਗੀ ਸ ਗਣ ॥ ਤਜਸੁ 
ਖਸਭੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਤ ਸੁ ਖਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ॥ ਸਈ ਦੁਹਲਾ ਜਤਗ ਤਜਤਨ ਨਾਉ ਤਵਸਾਰੀਆ 
॥੧੪॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ੰਤਾ—ਭਨ ਦ ਏਰਸ਼। ਬੁਰੀ—ਐੁੰਝ ਜਾਈ। ਏੀਚਵਨ—ਏੀਤ ਜਾਣ। ੁਰੀ—ਛੱੁਟੀਦਾ। 

ਏਸੀ ਨ—ਵਏ ਬੀ ਉਾਵ ਨਾਰ ਨਸੀਂ। ਏਾਾਂਢੀ—ਆਵਐਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸਾਾਂਢੀ—ਬਟਏਦਾ ਸ। ਵਜ ੁ

ਵਚਵਤ—ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦ ਵਚੱਤ ਵਵਚ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਡੰਡੁ—ਜ਼ਾ। ਣ—ਵਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। —ਉਸ ਫੰਦ। 

ਐਯ—ਫਸੁਤ। ਦੁਸਰਾ—ਦੁਐੀ। ਜਵ—ਜਤ ਵਵਚ। ਵਜਵਨ—ਵਜ ਨ।  



ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਸ ਰਬੂ! ਤਯੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਐੁੰਝ ਜਾਈ ਤਾਾਂ (ਭਨ ਨੰੂ) ਾਯ ਦੁੱਐ-ਏਰਸ਼ (ਆ ਵਾਯਦ ਸਨ)। (ਤਯੀ 

ਮਾਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਯ) ਜ ਰੱਐਾਾਂ ਉਯਾਰ  ਬੀ ਏੀਤ ਜਾਣ, ਵਏ ਬੀ ਉਾਵ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੁੱਐਾਾਂ-ਏਰਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਖ਼ਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਵਭਯਨਾ) ਬੱੁਰ ਜਾ ਉਸ ਏੰਾਰ ਵਏਸਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਵਜਵੇਂ ਏਈ 

ਏੰਾਰ ਭੰਤਾ ਦਯ ਦਯ ਤ ਯੁਰਦਾ ਸ, ਵਤਵੇਂ) ਉਸ ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ਬਟਏਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸ।  

ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਵਚੱਤ ਵਵਚ ਐਭ-ਰਬੂ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉ ਨੰੂ ਜਭਯਾਜ ਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ) ਅਜਸ ਫੰਦ 

ਯੀ ਵਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਅਜਸਾ ਫੰਦਾ ਫੜਾ ਅਸੰਏਾਯੀ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਸਯ ਵਰ  ‘ਭੈਂ ਭੈਂ’ ਸੀ ਏਯਦਾ ਸ)।  

ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਵਦੱਤਾ ਸ ਉਸੀ ਜਤ ਵਵਚ ਦੁਐੀ ਸ।14।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਤਡੀ ਫੰਦਤਸ ਭ ਕਇ ਨ ਤਡਠਾ ਤੂ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਬਾਣਾ ॥ ਘਤਲ ਘੁਭਾਈ ਤਤਸੁ ਤਭਤਰ 
ਤਵਚਲ ਜ ਤਭਤਲ ਕੰਤੁ ਛਾਣਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਤਡੀ—ਤਯੀ। ਫੰਦਵ—ਭਨ ਦੀ ਐੁਰਹ  ਦ ਯਾਸ ਵਵਚ ਯੁਏਾਵਟ, ਫੰਨਹਣ। ਤੰੂ—ਤਨੰੂ। ਭਵਨ ਬਾਣਾ—

ਭਨ ਵਵਚ ਵਆਯਾ ਰੱਣ ਵਾਰਾ। ਵਵਚਰਾ—ਵਏੀਰ, ਵਵੱਚ  ਏ ਵਭਰਾਣ ਵਾਰਾ। ਜ ਵਭਵਰ—ਵਜ ਨੰੂ ਵਭਰ 

ਏ। ਏੰਤੁ—ਐਭ।  

ਅਯਥ:- ਸ (ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ (ਜੀ)! ਤਯੀ ਏਈ ੱਰ ਭਨੰੂ ਫੰਨਹਣ ਨਸੀਂ ਜਾਦੀ, ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਤਨੰੂ (ੋਂ) ਭਨ ਵਵਚ 

ਵਆਯਾ ਰੱਣ ਵਾਰਾ ਵਵਐਆ ਸ।  

ਭੈਂ ਉ ਵਆਯ ਵਵਚਰ  (ੁਯ)ੂ ਤੋਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਵਜ ਨੰੂ ਵਭਰ ਏ ਭੈਂ ਆਣਾ ਐਭ-ਰਬੂ ਛਾਵਣਆ ਸ (ਐਭ-ਰਬੂ 

ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾਈ ਸ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਾਵ ਸੁਹਾਵ ਜਾਂ ਤਉ ਤਧਤਰ ਜੁਲਦ ਸੀਸੁ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ ॥ ਭੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸੁ 
ਗਾਵ ਜੀਉ ਇਆ ਤਉ ਸਰਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਾਵ—ਯ। ੁਸਾਵ—ਸਣ। ਤਉ ਵਧਵਯ—ਤਯ ਾ। ਜੁਰਦ—ਤੁਯਦ। ਜੀਉ—ਵਜੰਦ। 

ਤਉ—ਤਯਾ। ਜੁ—ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ੀਤ।  

{ਨਟ:- ਇ ਦੂਜ ਰਏ ਨੰੂ ਯਤਾ ਸ ੁਨਾਰ ਭਵਝਆਾਂ ਉਯਰ  ਸ਼ਰਏ ਦ ਰਜ਼ ‘ਫੰਦਵ’ ਦਾ ਬਾਵ ਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ—ਤਯ ਾ ਵਰ ਆਉਣਾ, ਤਯ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਨਾ ਭਨੰੂ ਏਈ ਫੰਨਹਣ ਨਸੀਂ ਜਾਦਾ, ੋਂ ਉਸ ਯ 

ਸਣ  ਜ ਤਯ ਾ ਵਰ ਆਉਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਵਯ ਸਣਾ ਜ ਤਯ ਯਾਾਂ ਉਤ ਵਡੱਦਾ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਯ ਸਣ  ਰੱਦ ਸਨ ਜ ਤਯ ਾ ਵਰ ਤੁਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਵਯ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਜ ਤਯ ਏਦਭਾਾਂ 

ਉਤ ਵਡੱਦਾ ਸ; ਭੂੰਸ ਸਣਾ ਰੱਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਤਯਾ ਜ ਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਜੰਦ ੁੰਦਯ ਜਾਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਤਯੀ ਯਨ 

ੈਂਦੀ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਤਭਤਲ ਨਾਰੀ ਸਤਸੰਤਗ ਭੰਗਲੁ ਗਾਵੀਆ ॥ ਘਰ ਕਾ ਹਆ ਫਧੰਾਨੁ ਫਹੁਤਿ ਨ ਧਾਵੀਆ ॥ 
ਤਫਨਠੀ ਦੁਰਭਤਤ ਦੁਰਤੁ ਸਇ ਕੂਿਾਵੀਆ ॥ ਸੀਲਵੰਤਤ ਰਧਾਤਨ ਤਰਦ ਸਚਾਵੀਆ ॥ ਅੰਤਤਰ 
ਫਾਹਤਰ ਇਕੁ ਇਕ ਰੀਤਾਵੀਆ ॥ ਭਤਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਆਸ ਚਰਣ ਦਾਸਾਵੀਆ  ॥ ਸਬਾ ਫਣੀ 
ਸੀਗਾਰੁ ਖਸਤਭ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ ॥ ਤਭਲੀਆ ਆਇ ਸੰਜਤਗ ਜਾਂ ਤਤਸੁ ਬਾਵੀਆ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 964} 



ਦਅਯਥ:- ਵਭਵਰ ਤੰਵ—ਤੰ ਵਵਚ ਵਭਰ ਏ। ਨਾਯੀ—(ਵਜ) ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨ। ਭੰਰੁ—ਵਵਤ-

ਾਰਾਸ ਦਾ ੀਤ। ਯ ਏਾ—ਉ (ਨਾਯੀ) ਦ (ਯੀਯ-) ਯ ਦਾ। ਫੰਧਾਨੁ—ਠੁਏ, ਭਯਮਾਦਾ। ਫਸੁਵੜ—ਭੁੜ, 

ਵਪਯ। ਨ ਧਾਵੀਆ—ਬਟਏਦੀ ਨਸੀਂ। ਵਫਨਠੀ—ਨਾ ਸ ਈ। ਦੁਯਤੁ—ਾ। ਇ ਏੂੜਾਵੀਆ—ਏੂੜ ਦੀ 

ਇ, ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਝਾਏ। ੀਰਵੰਵਤ—ਚੰ ੁਬਾਵ ਵਾਰੀ। ਯਧਾਵਨ—ਭੰਨੀ-ਰਭੰਨੀ ਸਈ। 

ਵਯਦ—ਵਸਯਦ ਵਵਚ। ਚਾਵੀਆ—ੱਚ ਵਾਰੀ। ਯੀਤਾਵੀਆ—ਯੀਤ, ਜੀਵਨ-ਜੁਵਤ। ਦਾਾਵੀਆ—ਦਾੀ। 

ਐਵਭ—ਐਭ ਨ। ਯਾਵੀਆ—ਭਾਣੀ, ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾਈ। ੰਜਵ—(ਰਬੂ ਦੀ) ੰਜ-ਤਾ ਨਾਰ। 

ਵਤ—ੁਉ (ਰਬੂ) ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨ  ਤੰ ਵਵਚ ਵਭਰ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ੀਤ ਾਵਵਆ, ਉ ਦ 

ਯੀਯ-ਯ ਦਾ ਠੁਏ ਫਣ ਵਆ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਾਯ ਵਆਨ ਇੰਦਰ  ਉ ਦ ਵੱ ਵਵਚ ਆ ), ਉਸ ਵਪਯ 

(ਭਾਇਆ ਵੱਛ) ਬਟਏਦੀ ਨਸੀਂ, (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਬੜੀ ਭਵਤ ਾ ਤ ਨਾਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਝਾਏ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ।  

ਅਜਸੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਚੰ ੁਬਾਵ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਸਰੀਆਾਂ ਵਵਚ) ਆਦਯ-ਭਾਣ ਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦ 

ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦੀ ਰਨ ਵਟਏੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਤ ਾਯੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਵਵਚ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ 

ਵਦੱਦਾ ਸ, ਫੱ! ਇਸੀ ਉ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਤੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਉ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦ ਭਨ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਤਾਾਂ ਫਣੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਸੀ ਦਾੀ 

ਫਣੀ ਯਵਸੰਦੀ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਉ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਐਭ-ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਰਆ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਵਭਰਾ ਸੀ ਉ ਰਈ ਬਾ ਤ 

ਵੰਾਯ ਸੁੰਦਾ ਸ! ਜਦੋਂ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਉਸ ਵਜੰਦ-ਵਸੁਟੀ ਵਆਯੀ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ੰਜ-ੱਤਾ ਦੀ 

ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਜਵਤ ਵਵਚ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।15।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਹਤਬ ਗੁਣ ਤਡ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਭ ਕੂ ਥੀ ਭ ਤਨਰਗੁਣ ਤ ਤਕਆ ਹਵ ॥ ਤਉ ਜਵਡੁ 
ਦਾਤਾਰੁ ਨ ਕਈ ਜਾਚਕੁ ਸਦਾ ਜਾਚਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਸਵਬ—ਾਯ। ਜੀਉ—ਸ ਰਬੂ ਜੀ! ਭ ਏੂ—ਭਨੰੂ। ਥੀ—ਵਭਰ  ਸਨ। ਵਏਆ ਸਵ—ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ 

ਏਦਾ। ਤਉ ਜਵਡੁ—ਤਯ ਜਡਾ। ਜਾਚਏੁ—ਭੰਤਾ। ਜਾਚਵ—ਭੰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਸ ਰਬੂ) ਜੀ! ਾਯ ੁਣ ਤਯ ਸੀ ਸਨ, ਤਥੋਂ ਸੀ ਭਨੰੂ ਵਭਰ  ਸਨ, ਭਥੋਂ ੁਣ-ਸੀਨ ਤੋਂ 

ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, ਤਯ ਜਡਾ ਏਈ ਸਯ ਦਾਤਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਭੈਂ ਭੰਤ ਨ  ਦਾ ਤਥੋਂ ਭੰਣਾ ਸੀ ਭੰਣਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਦਹ ਤਛਜੰਦਿੀ ਊਣ ਭਝੂਣਾ ਗੁਤਰ ਸਜਤਣ ਜੀਉ  ਧਰਾਇਆ ॥ ਹਬ ਸੁਖ ਸੁਹਲਿਾ ਸੁਤਾ 
ਤਜਤਾ ਜਗੁ ਸਫਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਦਸ—ਯੀਯ। ਵਛਜੰਦੜੀ—ਵਛੱਜ ਈ। ਊਣਭ—ਊਣਾ, ਐਾਰੀ। ਝੂਣਾ—ਉਦਾ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂ

ਨ। ਜਵਣ—ੱਜਣ ਨ। ਜੀਉ—ਵਜੰਦ। ਧਯਾਇਆ—ਧਯਵਾ ਵਦੱਤਾ। ੁਸਰੜਾ—ਐਾ। ਵਜਤਾ—ਵਜੱਤ 

ਵਰਆ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਭਯਾ ਯੀਯ ਢਵਸੰਦਾ ਜਾ ਵਯਸਾ ੀ, ਵਚੱਤ ਵਵਚ ਐਸ  ਯਸੀ ੀ ਤ ਵਚੰਤਾਤੁਯ ਸ ਵਯਸਾ ੀ; ਯ ਜਦੋਂ 

ਵਆਯ ਵਤੁਯੂ ਨ  ਵਜੰਦ ਨੰੂ ਧਯਵਾ ਵਦੱਤਾ ਤਾਾਂ (ਸੁਣ) ਾਯ ਸੀ ੁਐ ਸ  ਸਨ, ਭੈਂ ਐਾ ਵਟਵਏਆ ਸਇਆ 

ਸਾਾਂ, (ਇਉਂ ਜਾਦਾ ਸ ਵਜਵੇਂ ਭੈਂ) ਾਯਾ ਜਸਾਨ ਵਜੱਤ ਵਰਆ ਸ।2।  



ਉਿੀ ॥ ਵਡਾ ਤਰਾ ਦਰਫਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ ॥ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਹੁ ਤਨਹਚਲੁ ਚਉਰੁ ਛਤੁ ॥ 
ਜ ਬਾਵ ਾਰਫਰਹਭ ਸਈ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ ਜ ਬਾਵ ਾਰਫਰਹਭ ਤਨਥਾਵ ਤਭਲ ਥਾਉ ॥ ਜ ਕੀਨਹੀ 
ਕਰਤਾਤਰ ਸਾਈ ਬਲੀ ਗਲ ॥ ਤਜਨਹੀ ਛਾਤਾ ਖਸਭੁ ਸ ਦਰਗਾਹ ਭਲ ॥ ਸਹੀ ਤਰਾ ਪੁਰਭਾਨੁ ਤਕਨ 
ਨ ਪਰੀ ॥ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਭ ਕੁਦਰਤਤ ਤਰੀ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਚਾ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਵਵਯ—ਵਯ ਉਤ। ਛਤੁ—ਛਤਯ। ਵਨਆਉ—ਇਨਾ। 

ਏਯਤਾਵਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਾਈ—ਸੀ। ਭਰ—ਭੱਰ, ਸਰਵਾਨ। ਦਯਾਸ ਭਰ—ਦਯਾਸ ਦ 

ਵਸਰਵਾਨ, ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਸਰਵਾਨ। ਏਯੀਭ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਏਾਯਣ ਏਯਣ—ਵਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏਯਤਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤਯਾ ਦਯਫਾਯ ਵੱਡਾ ਸ, ਤਯਾ ਤਖ਼ਤ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਤਯਾ ਚਵਯ ਤ ਛਤਯ ਅਟੱਰ 

ਸ, ਤੰੂ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਾਯ) ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦ ਵਯ ਉਤ ਾਵਤਸ਼ਾਸ ਸੈਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉਸੀ ਇਨਾ ਅਟੱਰ ਸ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱਦਾ ਸ, ਜ ਉ ਨੰੂ ਚੰਾ ਰੱ ਤਾਾਂ 

ਵਨਆਵਯਆਾਂ ਨੰੂ ਆਯਾ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ) ਉਸੀ ੱਰ ਚੰੀ ਸ ਜ ਏਯਤਾਯ ਨ  (ਆ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ) ਏੀਤੀ ਸ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨ  ਖ਼ਭ-

ਰਬੂ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ, ਉਸ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਸਰਵਾਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਏਈ ਵਵਏਾਯ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ)।  

ਸ ਰਬੂ! ਤਯਾ ਸੁਏਭ (ਦਾ) ਠੀਏ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਵਏ ਜੀਵ ਨ  (ਏਦ) ਉਸ ਭਵੜਆ ਨਸੀਂ। ਸ ਵਰਸ਼ਟੀ ਦ ਯਚਨਸਾਯ! 

ਸ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰ ! (ਇਸ ਾਯੀ) ਤਯੀ ਸੀ (ਯਚੀ ਸਈ) ਏੁਦਯਵਤ ਸ। 16।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਸਇ ਸੁਣੰਦਿੀ ਭਰਾ ਤਨੁ ਭਨੁ ਭਉਲਾ ਨਾਭੁ ਜੰਦਿੀ ਲਾਲੀ ॥ ੰਤਧ ਜੁਲੰਦਿੀ 
ਭਰਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਢਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਤਨਹਾਲੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਇ—ਖ਼ਫਯ, ਬਾ। ਭਉਰਾ—ਸਵਯਆ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ੰਵਧ—(ਤਯ) ਯਾਸ ਤ। ਜੁਰੰਦੜੀ—

ਤੁਯਵਦਆਾਂ। ਅੰਦਯ—ੁਵਸਯਦਾ। ਦਵਐ—ਦਐ ਏ। ਵਨਸਾਰੀ—ਵਐੜੀ ਸਈ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਰਬੂ!) ਤਯੀਆਾਂ ਆਾਂ ੁਣ ਏ ਭਯਾ ਤਨ ਭਨ ਸਵਯਆ ਸ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਤਯਾ ਨਾਭ ਜਵਦਆਾਂ ਭਨੰੂ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਰੀ ਚੜਹ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤਯ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯਵਦਆਾਂ ਭਯਾ ਵਸਯਦਾ ਠਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਵਤੁਯੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ 

ਏਯ ਏ ਭਯਾ ਭਨ ਵਐੜ ੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਹਠ ਭੰਝਾਹੂ ਭ ਭਾਣਕੁ ਲਧਾ ॥ ਭੁ ਤਲ ਨ ਤਘਧਾ ਭ ਕੂ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਤਾ ॥ ਢੂੰਢ ਵਞਾਈ 
ਥੀਆ ਤਥਤਾ ॥ ਜਨਭੁ ਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 964} 

ਦਅਯਥ:- ਸਠ—ਵਸਯਦਾ। ਭੰਝਾਸ—ੂਵਵਚ। ਭਾਣਏੁ—ਰਾਰ। ਵਧਾ—ਵਰਆ। ਭਏੂ—ਭਨੰੂ। ਵਤੁਵਯ—

ਵਤੁਯੂ ਨ। ਢੂੰਢ—ਬਾਰ, ਬਟਏਣਾ। ਵਞਾਈ—ਭੁਏਾ ਰਈ ਸ। ਥੀਆ ਵਥਤਾ—ਵਟਏ ਵਆ ਸਾਾਂ। ਦਾਯਥ—ੁ

ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਆਣ  ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਇਏ ਰਾਰ ਰੱਬਾ ਸ, (ਯ ਭੈਂ ਵਏ) ਭੁੱਰ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਵਰਆ, (ਇਸ ਰਾਰ) ਭਨੰੂ 

ਵਤੁਯੂ ਨ  ਵਦੱਤਾ ਸ, (ਇ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ਭਯੀ ਬਟਏਣਾ ਭੁੱਏ ਈ ਸ, ਭੈਂ ਵਟਏ ਵਆ ਸਾਾਂ, ਸ ਨਾਨਏ! 

ਭੈਂ ਭਨੱੁਐਾ ਜੀਵਨ-ਯੂ ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼ (ਦਾ ਰਾਬ) ਸਾਰ ਏਯ ਵਰਆ ਸ।2।  



ਉਿੀ ॥ ਤਜਸ ਕ ਭਸਤਤਕ ਕਰਭੁ ਹਇ ਸ ਸਵਾ ਲਾਗਾ ॥ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਤਭਤਲ ਕਭਲੁ ਰਗਾਤਸਆ ਸ 
ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗਾ ॥ ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਚਰਣਾਰਤਫੰਦ ਸਬੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਬਾਗਾ ॥ ਆਤਭੁ ਤਜਤਾ ਗੁਰਭਤੀ 
ਆਗੰਜਤ ਾਗਾ ॥ ਤਜਸਤਹ ਤਧਆਇਆ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸ ਕਤਲ ਭਤਹ ਤਾਗਾ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਤ 
ਤਨਰਭਲਾ ਅਠਸਤਠ ਭਜਨਾਗਾ ॥ ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਤਭਤਲਆ ਆਣਾ ਸ ੁਰਖੁ ਸਬਾਗਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ 
ਫਤਲਹਾਰਣ ਤਜਸੁ ਵਡ ਬਾਗਾ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 964-965} 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਵਏ—ਭੱਥ ਉਤ। ਏਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਰਐਾ। ਵਜ ੁਏਭਰੁ—ਵਜ ਦਾ 

ਵਸਯਦਾ-ਏਭਰ। ਅਨਵਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਦਾ। ਜਾਾ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਾਤ ਵਰੋਂ) ੁਚਤ। ਚਯਣਾਯਵਫੰਦ—

ਚਯਣ-ਅਯਵਫੰਦ। ਅਯਵਫੰਦ—ਏਭਰ ਪੱੁਰ। ਆੰਜਤ—ਅਵਵਨਾੀ ਰਬੂ। ਾਾ—ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਵਜਵਸ—

ਵਜ ਸੀ ਨ। ਤਾਾ—ਟਾਏਯਾ ਏਯਨ ਜਾ। ਭਜਨਾਾ—ਇਸ਼ਨਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ (ਦਾ ਰਐ) ਸਵ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਵਾ-ਬਤੀ ਵਵਚ ਰੱਦਾ ਸ। 

ੁਯ ੂਨੰੂ ਵਭਰ ਏ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਵਸਯਦਾ-ਏੰਵਰ ਵਐੜ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦ ਸੱਵਰਆਾਂ ਵਰੋਂ) ਦਾ ੁਚਤ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਵਜ ਭਨੱੁਐ (ਦ ਭਨ) ਵਵਚ ਰਬੂ ਦ ਸਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਵਆਯ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਬਟਏਣਾ 

ਉ ਦਾ ਡਯ ਬਉ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਏਉਂਵਏ ੁਯ ੂਦੀ ਭਵਤ ਰ  ਏ ਉਸ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਵਜੱਤ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨੰੂ 

ਅਵਫਨਾੀ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਵਜ ਸੀ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਸ ਉਸ ੰਾਯ ਵਵਚ (ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਟਾਏਯਾ ਏਯਨ ਜਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ, ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਉ ਦਾ ਭਨ ਵਵਤਰ  ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਭਾਨ , ਉ ਨ  ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਏਯ ਵਰਆ ਸ।  

ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਵਜ ਨੰੂ ਵਆਯਾ ਰਬੂ ਵਭਰ ਵਆ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭੈਂ ਦਏ ਸਾਾਂ ਉ ਉਤੋਂ 

ਵਜ ਦ ਇਤਨ  ਵੱਡ ਬਾ ਸਨ। 17।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾਂ ਤਰੁ ਅੰਦਤਰ ਤਾਂ ਧਨ ਫਾਹਤਰ ॥ ਜਾਂ ਤਰੁ ਫਾਹਤਰ ਤਾਂ ਧਨ ਭਾਹਤਰ ॥ ਤਫਨੁ 
ਨਾਵ ਫਹੁ ਪਰ ਤਪਰਾਹਤਰ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੰਤਗ ਤਦਖਾਇਆ ਜਾਹਤਰ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸਤਚ 
ਸਭਾਹਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯ—ੁਤੀ-ਯਭਾਤਭਾ। ਅੰਦਵਯ—ਵਸਯਦ ਵਵਚ (ਰਤੱਐ)। ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਫਾਸਵਯ—

ਵਨਯਰ (ਧੰਵਧਆਾਂ ਤੋਂ)। ਜਾਾਂ ਵਯੁ ਫਾਸਵਯ—ਜਦੋਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਭਾਸਵਯ—ਚਧਯਾਣੀ, ਧੰਵਧਆਾਂ ਵਵਚ ਐਵਚਤ। ਪਯ—ਜਨਭਾਾਂ ਦ ੜ, ਬਟਏਣਾ। ਵਤੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ੰਵ—

ਅੰਦਯ ਨਾਰ ਸੀ। ਚ ਵਚ—ਵਨਯਰ ਦਾ-ਵਥਯ ਸਯੀ ਵਵਚ। ਭਾਸਵਯ—ਭਾਇਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ, ਵਟਵਏਆ 

ਯਵਸੰਦਾ ਸ। ਜਾਸਵਯ—ਯਤੱਐ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਰਤੱਐ ਭਜੂਦ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਭਾਇਏ ਧੰਵਧਆਾਂ 

ਝੰਫਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਵਨਯਰ ਯਵਸੰਦੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਤੀ-ਰਬੂ ਮਾਦ ਤੋਂ ਦੂਯ ਸ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਭਾਇਏ ਧੰਵਧਆਾਂ 

ਵਵਚ ਐਵਚਤ ਸਣ ਰੱ ੈਂਦੀ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜੀਵ ਅਨਏਾਾਂ ਬਟਏਣਾਾਂ ਵਵਚ ਬਟਏਦਾ ਸ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਰਤੱਐ ਰਬੂ ਵਵਐਾ ਵਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਵਚ ਸੀ 

ਵਟਵਏਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸ।1।  



ਭਃ ੫ ॥ ਆਹਰ ਸਤਬ ਕਰਦਾ ਤਪਰ ਆਹਰੁ ਇਕੁ ਨ ਹਇ ॥  ਨਾਨਕ ਤਜਤੁ ਆਹਤਰ ਜਗੁ ਉਧਰ 
ਤਵਰਲਾ ਫੂਝ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਵਬ—ਾਯ। ਇਏੁ ਆਸਯੁ—ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਨ ਦਾ ਉੱਦਭ। ਵਜਤੁ ਆਸਵਯ—ਵਜ 

ਆਸਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਉਧਯ—(ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਦਾ ਸ। {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਆਸਯੁ’, ‘ਆਸਯ’, ‘ਆਸਵਯ’। 

ਵਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਵਤੰਨ ਵਐ ਵਐ ਯੂ}।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੱੁਐ ਸਯ ਾਯ ਉੱਦਭ ਏਯਦਾ ਵਪਯਦਾ ਸ, ਯ ਇਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਨ ਦਾ ਉੱਦਭ ਨਸੀਂ 

ਏਯਦਾ। ਵਜ ਉੱਦਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਤ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਏਦਾ ਸ (ਉ ਉੱਦਭ ਨੰੂ) ਏਈ ਵਵਯਰਾ ਭਨੱੁਐ 

ਭਝਦਾ ਸ।  

ਉਿੀ ॥ ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਾਰੁ ਤਰਾ ਭਰਤਫਾ ॥ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨਕ ਨ ਜਾਤਨਹ ਕਰਤਫਾ ॥ 
ਜੀਆ ਅੰਦਤਰ ਜੀਉ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਲਾ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਰ ਵਤਸ ਤਰਾ ਘਰੁ ਬਲਾ ॥ ਤਰ ਘਤਰ 
ਆਨੰਦੁ ਵਧਾਈ ਤੁਧੁ ਘਤਰ ॥ ਭਾਣੁ ਭਹਤਾ ਤਜੁ ਆਣਾ ਆਤ ਜਤਰ ॥ ਸਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰੁ ਤਦਸ 
ਜਤ ਕਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸੁ ਤੁਧੁ ਆਗ ਤਫਨਵਤਾ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਅਾਯ—ੁਅ-ਾਯੁ, ਵਜ ਦਾ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਾਸ ਰੱਬ ਏ। ਭਯਤਫਾ—ਯੁਤਫਾ। ਯੰ ਯੰ—

ਯੰ-ਫਯੰ। ਨ ਜਾਵਨ—ਭਝ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ। ਜੀਉ—ਵਜੰਦ, ਸਾਯਾ। ਜਾਣਰਾ—ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ। ਵਵ—

ਵੱ ਵਵਚ। ਬਰਾ—ਸਣਾ। ਵਯ—ਯ ਵਵਚ। ਤੁਧੁ ਵਯ—ਤਯ ਯ ਵਵਚ। ਵਧਾਈ—ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ, 

ਸ਼ਾਦੀਆਨ। ਭਸਤਾ—ਭਸੱਤਤਾ, ਵਵਡਆਈ। ਤਜ—ੁਯਤਾ। ਜਵਯ—ਜਯਦਾ ਸੈਂ। ਏਰਾ—ਤਾਏਤ, ੱਵਤਆ। 

ਜਤ ਏਤਾ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਦਾਵਨ ਦਾੁ—ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤਯਾ ਫਅੰਤ ਸੀ ਵੱਡਾ ਯੁਤਫਾ ਸ, (ੰਾਯ ਵਵਚ) ਤਯ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਵਏਭਾਾਂ ਦ ਏਤਏ ਸ ਯਸ ਸਨ 

ਜ ਭਝ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ। ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਤੰੂ ਸੀ ਵਜੰਦ-ਯੂ ਸੈਂ, ਤੰੂ (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਸਯਏ ੱਰ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। 

ਸਣਾ ਸ ਤਯਾ ਵਟਏਾਣਾ, ਾਯੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਤਯ ਸੀ ਵੱ ਵਵਚ ਸ।  

(ਇਤਨੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸੁੰਵਦਆਾਂ ਬੀ) ਤਯ ਵਸਯਦ ਵਵਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ ਸਨ, ਤੰੂ ਆਣ  ਇਤਨ  

ਵੱਡ ਭਾਣ ਵਵਡਆਈ ਤ ਯਤਾ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਜਯਦਾ ਸੈਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਾਯੀਆਾਂ ਤਾਏਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਦੱ ਵਯਸਾ ਸ। ਸ ਰਬੂ! ਨਾਨਏ ਤਯ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਤਯ 

ਅੱ (ਸੀ) ਅਯਦਾ-ਫਨਤੀ ਏਯਦਾ ਸ। 18।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਛਤਿ ਫਾਜਾਰ ਸਹਤਨ ਤਵਤਚ ਵਾਰੀ ॥ ਵਖਰੁ ਤਹਕੁ ਅਾਰੁ ਨਾਨਕ ਖਟ ਸ 
ਧਣੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਛਤੜ—(ਆਏਾਸ਼-ਛੱਤ ਨਾਰ) ਛੱਤ ਸ। ਫਾਜਾਯ—ਾਯ ਜਤ-ਭੰਡਰ (ਭਾਨ , ਫਾਜ਼ਾਯ ਸਨ)। 

ਵਵਵਚ—ਇਸਨਾਾਂ ਜਤ-ਭੰਡਰਾਾਂ ਵਵਚ। ਵਾਯੀ—ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਵਐਯ—ੁਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ 

ਦਾ। ਵਸਏੁ—ਇੱਏ। ਧਣੀ—ਧਨਾਢ, ਧਨਵੰਤ। ਅਾਯ—ੁਏਦ ਨਾਸ ਭੁੱਏਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- (ਇ ਉਯ ਵਦੱਦ ਆਏਾਸ਼-ਛੱਤ ਦ ਸਠ) ਛੱਤ ਸ (ਫਅੰਤ ਜ-ਭੰਡਰ, ਭਾਨ) ਫਾਜ਼ਾਯ ਸਨ, 

ਇਸਨਾਾਂ ਵਵਚ (ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਜੀਵ-) ਵਾਯੀ ਸੀ ਸਣ  ਰੱਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇ 

ਜਤ-ਭੰਡੀ ਵਵਚ) ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਧਨਵਾਨ ਸ ਜ ਇਏ ਅਐੁੱਟ (ਸਵਯ-ਨਾਭ) ਦਾ ਸੀ ਐੱਟਦਾ ਸ।1।  



ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਕਫੀਰਾ ਹਭਰਾ ਕ ਨਹੀ ਹਭ ਤਕਸ ਹੂ ਕ ਨਾਤਹ ॥ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਤਤਸ 
ਹੀ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 965} 

ਨਟ:- ਇਸ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਸ। ਵਐ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 214 “ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਏ”। ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ 

ਸਠ-ਵਰਐ ਰਏ ਨੰ: 212 ਅਤ 213 ਦ ਯਥਾਇ ਸ:- 

ਨਾਭਾ ਭਾਇਆ ਭਵਸਆ, ਏਸ ਵਤਰਚਨੁ ਭੀਤੁ ॥ ਏਾਸ ਛੀਸੁ ਛਾਇਰ  ਯਾਭ ਨ ਰਾਵਸੁ ਚੀਤੁ ॥212॥ 

ਨਾਭਾ ਏਸ ਵਤਯਰਚਨਾ, ਭੁਐ ਤ ਯਾਭ ੁਭਹਹਾਵਰ ॥ ਸਾਥ ਾਉ ਏਵਯ ਏਾਭ ੁਬ, ਚੀਤੁ ਵਨਯੰਜਨ ਨਾਵਰ ॥213॥ 

ਜ ਉੱਤਯ ਨਾਭਦਵ ਜੀ ਨ  ਵਤਰਰਚਨ ਜੀ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ੀ, ਉ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦ ਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਇਸਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਵਵਚ 

ਆਐਦ ਸਨ ਵਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਏਯਤ-ਏਾਯ ਨਸੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇਸ ਏਯਵਦਆਾਂ ਸਇਆਾਂ ਸੀ ਅਾਾਂ ਆਣਾ ਵਚੱਤ ਇ 

ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਯੱਐਣਾ ਸ।  

ਰਏ ਨ:ੰ 214 ਵਵਚ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨ  ਇਸ ਦੱਵਆ ਸ ਵਏ ਾਏਾਾਂ-ਅੰਾਾਂ ਵਵਚ ਯਵਸੰਵਦਆਾਂ ਤ ਭਾਇਆ 

ਵਵਚ ਵਯਤਵਦਆਾਂ ਸਯ ਵਰ  ਇਸ ਚਤਾ ਯੱਐਣਾ ਸ ਵਏ ਇਸ ਬ ਏੁਝ ਇਥ ਵਯ ਚਾਯ ਵਦਨ ਦ ਾਥੀ ਸਨ, 

ਅਰ ਾਥੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸ ਤ ਵਏਯਤ-ਏਾਯ ਏਯਵਦਆਾਂ ਉ ਨੰੂ ਬੀ ਸਯ ਵਰ  ਮਾਦ ਯੱਐਣਾ ਸ।  

ਨਟ:- ਇਸ ਰਏ ਵਤੁਯੂ ਜੀ ਨ  ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨ:ੰ 212, 213 ਦ ਯਥਾਇ ਵਰਵਐਆ ਸ, ਇ ਵਾਤ 

ਇ ਵਵਚ ਨਾਭ ‘ਨਾਨਏ’ ਦ ਥਾਾਂ ‘ਏਫੀਯ’ ਵਯਵਤਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਫੀਯ! ਵਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਸ ਯਚਨਾ ਯਚੀ ਸ, ਅੀਂ ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵਚ ਵਟਏ ਯਵਸੰਦ ਸਾਾਂ, 

ਵਏਉਂਵਏ ਨਾਸ ਏਈ ਾਡਾ ਸੀ ਦਾ ਦਾ ਾਥੀ ਸ, ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਅੀਂ ਵਏ ਦ ਦਾ ਰਈ ਾਥੀ ਫਣ ਏਦ ਸਾਾਂ 

(ਫੜੀ ਦ ੂਯ ਦਾ ਭਰਾ ਸ)।2।  

ਵਐ ਭਯਾ “ਟੀਏ ਸ਼ਰਏ ਬਤ ਏਫੀਯ ਜੀ”।  

ਉਿੀ ॥ ਸਪਤਲਉ ਤਫਰਖੁ ਸੁਹਾਵਿਾ ਹਤਰ ਸਪਲ ਅੰਤਭਰਤਾ ॥ ਭਨੁ ਲਚ ਉਨਹ ਤਭਲਣ ਕਉ ਤਕਉ 
ਵੰਞ ਤਘਤਾ ॥ ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਫਾਹਰਾ ਹੁ ਅਗਭੁ ਅਤਜਤਾ ॥ ਹੁ ਤਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ਜ ਖਲਹ 
ਤਬਤਾ ॥ ਸਵਾ ਕਰੀ ਤੁਸਾਿੀਆ ਭ ਦਤਸਹੁ ਤਭਤਾ ॥ ਕੁਰਫਾਣੀ ਵੰਞਾ ਵਾਰਣ ਫਲ ਫਤਲ ਤਕਤਾ  ॥ 

ਦਸਤਨ ਸੰਤ ਤਆਤਰਆ ਸੁਣਹੁ ਲਾਇ ਤਚਤਾ ॥ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਤਸੁ ਨਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ 
ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਤਾ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਪਵਰਉ—ਪਰ ਵਾਰਾ, ਜ ਸਯਏ ਦੀ ਭਸਨਤ ਨੰੂ ਪਰ ਰਾਵ। ੁਸਾਵੜਾ—ਸਣਾ। ਵਤਾ ਵੰਞ—

ਵਰਆ ਜਾ ਏ। ਵਯਨ—ਯੰ। ਵਚਸਨ—ਵਨਾਨ। ਅਭ—ਅਸੁੰਚ। ਜੀਅ ਏਾ—ਵਜੰਦ ਦਾ। ਵਬਤਾ—ਬਤ। 

ਏਯੀ—ਏਯੀਂ, ਭੈਂ ਏਯਾਾਂ। ਭ—ਭਨੰੂ। ਵਭਤਾ—ਸ ਵਭੱਤਯ! ਫਰ  ਫਵਰ—ਫਵਰ ਫਵਰ। ਵਏਤਾ—ਏੀਤਾ। ਦਵਨ—

ਦੱਦ ਸਨ। ਵਤੁਵਯ—ਵਤੁਯੂ ਨ। ਅੰਵਭਰਤ—ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰ ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ (ਭਾਨ) ਇਏ ਸਣਾ ਪਰਦਾਯ ਯੁੱਐ ਸ ਵਜ ਨੰੂ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰ  ਪਰ ਰੱ ਸ 

ਸਨ।  

ਭਯਾ ਭਨ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰਣ ਰਈ ਤਾਾਂਦਾ ਸ (ਯ ਤਾ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ ਵਏ) ਵਏਵੇਂ ਵਭਵਰਆ ਜਾ ਵਏਉਂਵਏ 

ਨਾਸ ਉ ਦਾ ਏਈ ਯੰ ਸ ਨਾਸ ਵਨਸ਼ਾਨ, ਉ ਤਏ ਸੁੰਵਚਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਉ ਨੰੂ ਵਜੱਵਤਆ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਏਦਾ।  



ਜਸੜਾ ੱਜਣ (ਭਨੰੂ) ਇਸ ਬਤ ਭਝਾ ਦਵ, ਉਸ ਭਯੀ ਵਜੰਦ-ਜਾਨ ਨੰੂ ਵਆਯਾ ਰੱਾ। ਸ ਵਭੱਤਯ! ਭਨੰੂ (ਇਸ 

ਬਤ) ਦੱ, ਭੈਂ ਤੁਸਾਡੀ ਵਾ ਏਯਾਾਂਾ, ਭੈਂ ਤੁਸਾਥੋਂ ਦਏ ਏੁਯਫਾਨ ਵਾਯਨ  ਜਾਵਾਾਂਾ।  

ਵਆਯ ੰਤ (ੁਯਭੁਵਐ ਉਸ ਬਤ) ਦੱਦ ਸਨ (ਤ ਆਐਦ ਸਨ ਵਏ) ਵਧਆਨ ਨਾਰ ੁਣ—ਸ ਦਾ ਨਾਨਏ! 

ਵਜ ਦ ਭੱਥ ਉਤ ਰਐ ਵਰਵਐਆ (ਉੱੜਦਾ) ਸ ਉ ਨੰੂ ਵਤੁਯੂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਆਤਭਏ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ 

ਨਾਭ ਫਖ਼ਵਸ਼ਆ ਸ। 19।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਕਫੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਫਸਤਹ ਗਾਤਹ ॥ ਧਰਤੀ ਬਾਤਰ ਨ ਤਫਆਈ 
ਉਨ ਕਉ ਲਾਹੂ ਲਾਤਹ ॥੧॥ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਕਫੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਣ ਤੁਖ ਕਉ ਭੁਹਲੀ ਲਾਇ ॥ ਸੰਤਗ 
ਕੁਸੰਗੀ ਫਸਤ ਤਫ ੂਛ ਧਰਭ ਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 965} 

ਨਟ:- ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਰਏ “ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ ਰਏ ੰਰਸ” ਵਵਚ ਨੰ: 210 ਅਤ 211 ਵਵਚ ਦਯਜ ਸਨ। ਏਫੀਯ ਜੀ 

ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 208 ਦ ਯਥਾਇ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦ 3 ਸ਼ਰਏ ਸਨ—208, 210, 211। ਏਫੀਯ ਜੀ ਦਾ 

ਰਏ ਇਉਂ ਸ:- 

ਏਫੀਯ ਟਾਰ  ਟਰ  ਵਦਨੁ ਇਆ, ਵਵਆਜ ੁਫਢੰਤਉ ਜਾਇ ॥ ਨਾ ਸਵਯ ਬਵਜ ਨ ਐਤੁ ਪਵਟ, ਏਾਰੁ ਸੂੰਚ 

ਆਇ ॥208॥ 

ਇ ਸ਼ਰਏ ਦ ਨਾਰ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦਾ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 208 ਇਉਂ ਸ:- 

ਏਫੀਯ ਏੂਏਯੁ ਬਉਏਨਾ, ਏਯੰ ਵਛ ਉਵਠ ਧਾਇ ॥ ਏਯਭੀ ਵਤੁਯੁ ਾਇਆ, ਵਜਵਨ ਸਉ ਰੀਆ ਛਡਾਇ 

॥209॥ 

ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 207 ਵਵਚ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨ  ਆਵਐਆ ੀ ਵਏ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤ 

ਆਾਾਂ ਦ ੜ ਵਵਚੋਂ ਏੱਢ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਨ:ੰ 208 ਵਵਚ ਆਐਦ ਸਨ ਵਏ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨਸੀਂ ਵਭਰਦਾ, ਉਸ ਸਯੀ ਦਾ 

ਵਭਯਨ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦ, ਤ ਨਾਸ ਸੀ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤ ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾੀ ਸ ਏਦੀ ਸ। ਏਫੀਯ ਜੀ ਦ 

ਇ ਸੀ ਵਖ਼ਆਰ ਨੰੂ ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਸਯ ਐਰਹ  ਏ ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ ਵਏ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵਫਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਟਾਰ-

ਭਟਰ  ਏਯਨ ਤ ਭਜਫੂਯ ਸ ਵਏਉਂਵਏ ਇ ਦਾ ੁਬਾਉ ਏੱੁਤ ਵਯਾ ਸ, ਇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸ ਵਏ ਸਯ ਵਰ  

ਭੁਯਦਾਯ ਦ ਵੱਛ ਦੜਦਾ ਵਪਯ। ਸ਼ਰਏ ਨ:ੰ 209 ਵਾਰ  ਸੀ ਵਖ਼ਆਰ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੱਐ ਏ ਨ:ੰ 210 ਵਵਚ ਆਐਦ 

ਸਨ ਵਏ ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦਾ ਜ਼ਯ ੁਯ ੂਅਤ ੁਯ-ੰਵਤ ਉਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ ੁਯ ੂਭਸਾਨ ਉੱਚਾ ਸ। 

ਯ ਸਾਾਂ, ੁਯ ੂਅਤ ਉ ਦੀ ੰਵਤ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ ਰਾਬ ਅੱੜਦਾ ਸ। ‘ਾਧ ਏੀ 

ਧਯਤੀ’ ਅਤ ‘ਤਏਯ’ ਦੀ ਵਭਾਰ ਦ ਏ ਆਐਦ ਸਨ ਵਏ ‘ਤਏਯਾਾਂ’ ਦਾ ਅਯ ‘ਧਯਤੀ’ ਉਤ ਨਸੀਂ  

ਏਦਾ। ਵਏਉਂ? ਵਏਉਂਵਏ ‘ਧਯਤੀ’ ਦਾ ਬਾਯ ‘ਤਏਯਾਾਂ’ ਦ ਬਾਯ ਨਾਰੋਂ  ਫਸੁਤ ਵਧੀਏ ਸ। ਜ ਬਰਾਈ ਵਾਰਾ ਾਾ 

ਤਏੜਾ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਉਥ ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਦ ਬੀ ਆ ਏ ਬਰਾਈ ਵਰ ਯਤ ੈਂਦ ਸਨ। ਨੰ: 211 ਵਵਚ ‘ਚਾਵਰ’ ਅਤ 

‘ਤੁਐ’ ਦੀ ਵਭਾਰ ਸ। ਵਜ਼ਨ ਵਵਚ ‘ਚਾਵਰ’ ਬਾਯਾ ਸ। ‘ਤੁਐ’ ਸਰਾ ਸ। ਏਭਜ਼ਯ ਸਣ ਏਯਏ ‘ਤੁਐ’ (ਤਸ) ਭਾਯ 

ਐਾਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਦ ਤਏੜ ਇਏੱਠ ਵਵਚ ਜ ਏਈ ਾਧਾਯਨ ਵਜਸਾ ਭਨੱੁਐ (ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਬਰਾ ਸੀ 

ਸਵ, ਯ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ਏਭਜ਼ਯ-ਵਦਰ ਸਵ) ਫਠਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਦਵ; ਤਾਾਂ ਉਸ ਬੀ ਉ ੁਬਾਵ ਦਾ ਫਣ ਏ 

ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਯ ਐਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਧਯਤੀ ਾਧ ਏੀ—ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਧਯਤੀ, ਵਤੁਯੂ ਦੀ ੰਵਤ। ਤਏਯ—ਚਯ, ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਦ। 

ਫਵਸ—ਆ ਫਠਦ ਸਨ, ਜ ਆ ਫਠਣ। ਾਵਸ—ਵਸ, ਭੱਰ ਏ, ਵਦਏ ਨਾਰ, ਸਯ ਵਖ਼ਆਰ ਛੱਡ ਏ। 

ਬਾਵਯ—ਬਾਯ ਨਾਰ, ਬਾਯ ਦ ਸਠ, ਤਏਯਾਾਂ ਦ ਬਾਯ ਸਠ। ਨ ਵਫਆਈ—ਦਫਦੀ ਨਸੀਂ, ਅਯ ਸਠ ਨਸੀਂ 



ਆਉਂਦੀ। ਉਨ ਏਉ—ਉਸਨਾਾਂ (ਤਏਯਾਾਂ) ਨੰੂ। ਰਾਸ—ੂਰਾਸ ਸੀ, ਰਾਬ ਸੀ (ਵਭਰਦਾ ਸ)। ਰਾਵਸ—ਰਸਵਸ, 

ਉਸ ਤਏਯ ਰਾਬ ਸੀ ਰਸਵਸ, ਉਸ ਵਵਏਾਯੀ ੋਂ ਰਾਬ ਸੀ ਉਠਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਤੁਐ—ਤਸ, ਚਰਾਾਂ ਦ ਵੱਏੜ। ਰਾਇ—ਰੱਦੀ ਸ, ਵੱਦੀ ਸ।2।  

ਅਯਥ:- ਸ ਏਫੀਯ! ਜ ਵਵਏਾਯੀ ਭਨੱੁਐ (ਚੰ ਬਾਾਾਂ ਨਾਰ) ਸਯ ਝਾਏ ਛੱਡ ਏ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ੰਵਤ ਵਵਚ ਆ 

ਫਠਣ, ਤਾਾਂ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਦਾ ਅਯ ਉ ੰਵਤ ਉਤ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। ਸਾਾਂ, ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਯੂਯ ਰਾਬ 

ਅੱੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਵਵਏਾਯੀ ਫੰਦ ਜ਼ਯੂਯ ਰਾਬ ਉਠਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਸ ਏਫੀਯ! (ਤਸਾਾਂ ਨਾਰੋਂ) ਚਰ (ਵੱਐਯ ਏਯਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਛੜਨ ਵਰ) ਤਸਾਾਂ ਨੰੂ ਭਸਰੀ (ਦੀ ੱਟ) ਵੱਜਦੀ ਸ। 

ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਜ ਭਨੱੁਐ ਵਵਏਾਯੀਆਾਂ ਦੀ ੁਸਫਵਤ ਵਵਚ ਫਠਦਾ ਸ (ਉਸ ਬੀ ਵਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ੱਟ ਐਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਵਏਾਯ 

ਏਯਨ ਰੱ ੈਂਦਾ ਸ) ਉ ਤੋਂ ਧਯਭਯਾਜ ਰਐਾ ਭੰਦਾ ਸ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਆ ਹੀ ਵਡ ਰਵਾਰੁ ਆਤ ਇਕਾਤੀਆ ॥ ਆਣੀ ਕੀਭਤਤ ਆਤ ਆ ਹੀ 
ਜਾਤੀਆ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ਆਤ ਉੰਤਨਆ ॥ ਆਣਾ ਕੀਤਾ ਆਤ ਆਤ ਵਰੰਤਨਆ 
॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਰਾ ਥਾਨੁ ਤਜਥ ਤੂ ਵੁਠਾ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਰ ਬਗਤ ਤਜਨਹੀ ਸਚੁ ਤੂੰ ਤਡਠਾ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਰੀ 
ਦਇਆ ਸਲਾਹ ਸਇ ਤੁਧੁ ॥ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਬਟ ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਲ ਸਈ ਸੁਧੁ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 965} 

ਦਅਯਥ:- ਵਡ ਯਵਾਯੁ—(ਜਤ-ਯੂ) ਵੱਡ ਯਵਾਯ ਵਾਰਾ। ਇਏਾਤੀਆ—ਇਏਾਾਂਤ ਵਵਚ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ, 

ਇਏੱਰਾ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਜਾਤੀਆ—ਜਾਣੀ। ਉੰਵਨਆ—ਦਾ ਸਇਆ, ਵਦੱਦ ਯੂ ਵਵਚ ਆਇਆ। 

ਵਯੰਵਨਆ—ਵਫਆਨ ਏੀਤਾ। ਵੁਠਾ—ਵੱਵਆ। ਤੰੂ ਵਡਠਾ—ਤਨੰੂ ਵਵਐਆ। ਬਟ—ਵਭਰ । ੁਧ—ੁਵਵਤਰ। ਵਜ 

ਨ—{ਰਜ਼ ‘ਵਜ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ੰਫੰਧਏ ‘ਨ ’ ਦ ਏਾਯਨ ਉੱਡ ਵਆ ਸ}।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਜਤ-ਯੂ) ਵੱਡ ਯਵਾਯ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤ (ਇ ਤੋਂ ਵਨਯਰ) ਇਏੱਰਾ ਯਵਸਣ 

ਵਾਰਾ ਬੀ ਸੈਂ। ਆਣੀ ਫਜ਼ੁਯੀ ਦੀ ਏਦਯ ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ, ਤ ਏਦਯ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੰੂ 

ਆ ਸੀ ਸੈਂ।  

ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਤਯਾ ਆਣਾ ਸੀ (ਯੁਣ) ਯੂ ਸ, ਤ ਇਸ ਤਥੋਂ ਸੀ ਇ ਵਦੱਦ ਯੂ ਵਵਚ ਆਇਆ ਸ, 

ਇ ਾਯ ਦਾ ਏੀਤ ਜਤ ਨੰੂ ਯੂ-ਯੰ ਦਣ ਵਾਰਾ ਬੀ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ।  

ਉਸ ਅਥਾਨ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਵਜਥ, ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਵੱਦਾ ਸੈਂ, ਤਯ ਉਸ ਬਤ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਤਯਾ 

ਦੀਦਾਯ ਏੀਤਾ ਸ।  

ਉਸੀ ਫੰਦਾ ਤਯੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏਦਾ ਸ ਵਜ ਉਤ ਤਯੀ ਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ 

ਨਾਰ) ਵਜ ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਭਰ , ਉਸ ੁੱਧ ਵਵਤਰ  (ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 20।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਬੂਤਭ ਰੰਗਾਵਲੀ ਭੰਤਝ ਤਵਸੂਲਾ ਫਾਗੁ ॥ ਜ ਨਰ ੀਤਰ ਤਨਵਾਤਜਆ ਤਤਨਹਾ 
ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥ ੧॥ ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਉਭਰ ਸੁਹਾਵਿੀ ਸੰਤਗ ਸੁਵੰਨਿੀ ਦਹ ॥ ਤਵਰਲ ਕਈ 
ਾਈਅਤਨਹ ਤਜਨਹਾ ਤਆਰ ਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 966} 

ਨਟ:- ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਰਏ ੁਯ ੁਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਦ ਸਨ। ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ-ੰਰਸ ਵਵਚ ਨੰ: 82 ਅਤ 83 

ਸਨ। ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਰਏ ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 81 ਦ ਯਥਾਇ ਸਨ, ਜ ਇਉਂ ਸ:- 

ਪਯੀਦਾ ਭ ਜਾਵਨਆ ਦੁਐ ੁਭੁਝ ਏੂ, ਦੁਐ ੁਫਾਇ ਜਵ ॥ ਊਚ ਚਵੜ ਏ ਦਵਐਆ, ਤਾਾਂ ਵਯ ਵਯ ਸਾ ਅਵ 



॥81॥ 

ਪਯੀਦ ਜੀ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 74 ਵਵਚ ਭਨ ਦ “ਟ ਵਟਫ” ਦੱ ਏ ਸ਼ਰਏ ਨੰ: 81 ਵਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਟ-ਵਟੱਵਫਆਾਂ ਦਾ 

ਅਯ ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ ਵਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਾਯ ਜਤ ਵਵਚ ਦੁੱਐ ਸੀ ਦੁੱਐ ਵਾਯ ਵਯਸਾ ਸ। ਯ ਇ 

ੱਰ ਦੀ ਭਝ ਉ ਨੰੂ ੈਂਦੀ ਸ ਜ ਆ ਭਨ ਦ “ਟ ਵਟਫ” ਤੋਂ ਉਚਯਾ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਆਣ ਦ ਸ਼ਰਏਾਾਂ ਵਵਚ ਵਰਐਦ ਸਨ ਵਏ ਉਸੀ ਵਵਯਰ  ਫੰਦ ਦੁਐਾਾਂ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਫਚ ਸ 

ਸਨ ਜ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦ ਸਨ।  

ਦਅਯਥ:- ਬੂਵਭ—ਧਯਤੀ। ਯੰਾਵਰੀ—ਯੰ-ਆਵਰੀ। ਆਵਰੀ—ਏਤਾਯ, ਵਰਵਰਾ। ਯੰ—ਆਨੰਦ। 

ਯੰਾਵਰੀ—ੁਸਾਵਣੀ। ਭੰਵਝ—(ਇ) ਵਵਚ। ਵਵੂਰਾ—ਵਵ-ਬਵਯਆ, ਵਵਸੁਰਾ।1।  

ੁਸਾਵੜੀ—ੁਸਾਵਰੀ, ੁਐਾਵਰੀ, ੁਐ-ਬਯੀ। ੰਵ—(ਉਭਯ ਦ) ਨਾਰ। ੁਵੰਨ—ਸਣਾ ਯੰ। ੁਵੰਨੜੀ—

ਸਣ  ਯੰ ਵਾਰੀ। ਦਸ—ਯੀਯ। ਾਈਅਵਨਹਹ—ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਭਰਦ ਸਨ। ਨਸ—ਵਆਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਪਯੀਦ! (ਇਸ) ਧਯਤੀ (ਤਾਾਂ) ੁਸਾਵਣੀ ਸ (ਯ ਭਨੱੁਐੀ ਭਨ ਦ ਟ ਵਟੱਵਫਆਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਇ) 

ਵਵਚ ਵਵਸੁਰਾ ਫਾਗ਼ (ਰੱਾ ਸਇਆ) ਸ (ਵਜ ਵਵਚ ਦੁਐਾਾਂ ਦੀ ਅੱ ਫਰ ਯਸੀ ਸ)। ਵਜ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ 

ਵਤੁਯੂ ਨ  ਉੱਚਾ ਏੀਤਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਦੁੱਐ-ਅਨੀ ਦਾ) ਏ ਨਸੀਂ ਰੱਦਾ।1।  

ਸ ਪਯੀਦ! (ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀ) ਵਜ਼ੰਦੀ ਐੀ ਸ ਅਤ ਯੀਯ ਬੀ ਸਣ  ਯੰ ਵਾਰਾ (ਬਾਵ, ਯ-ਯਵਸਤ) ਸ 

ਵਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਵਆਯ ਵਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸ (‘ਵਵੂਰਾ ਫਾ’ ਤ ‘ਦੁਐ-ਅਨੀ’ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਛੰੂਸਦ ਨਸੀਂ, 

ਯ ਅਜਸ ਫੰਦ) ਏਈ ਵਵਯਰ  ਸੀ ਵਭਰਦ ਸਨ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭੁ ਦਇਆ ਧਰਭੁ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਸੁ ਾ ॥ ਤਜਸੁ ਫੁਝਾਇਤਹ ਅਗਤਨ ਆਤ 
ਸ ਨਾਭੁ ਤਧਆ ॥ ਅੰਤਰਜਾਭੀ ਅਗਭ ੁਰਖੁ ਇਕ ਤਦਰਸਤਟ ਤਦਖਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਤ ਕ ਆਸਰ 
ਰਬ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾ ॥ ਅਉਗਣ ਕਤਟ ਭੁਖੁ ਉਜਲਾ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਤਰਾ ॥ ਜਨਭ ਭਰਣ ਬਉ 
ਕਤਟਨੁ ਤਪਤਰ ਜਤਨ ਨ ਾ ॥ ਅੰਧ ਕੂ ਤ ਕਾਤਢਅਨੁ ਲਿੁ ਆ ਤ ਪਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਫਖਤਸ 
ਤਭਲਾਇਅਨੁ ਰਖ ਗਤਲ ਲਾ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਦਵਸ—ਤੰੂ ਦਵੇਂ। ਫੁਝਾਇਵਸ—ਤੰੂ ਵਭਟਾ ਦਵੇਂ। ਵਜ ੁਅਵਨ—ਵਜ (ਭਨੱੁਐ) ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ-ਅੱ। 

ਯੰ—ੁਵਆਯ। ਵਉ—ਨਾਰ। ਏਵਟ—ਏੱਟ ਏ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਵਟਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਏੱਟ 

ਵਦੱਤਾ। ਅੰਧ ਏੂ—ਅੰਨਹਾ ਐੂਸ, ਉਸ ਐੂਸ ਵਜ ਵਵਚ ਅਵਆਨਤਾ ਦਾ ਸਨਯਾ ਸੀ ਸਨਯਾ ਸ। ਏਾਵਢਅਨੁ—ਉ 

(ਰਬੂ) ਨ  ਏੱਢ ਰ। ਰੜੁ—ੱਰਾ। ਫਐਵ—ਫਖ਼ਸ਼ ਏ, ਭਸਯ ਏਯ ਏ। ਵਭਰਾਇਅਨੁ—ਉ ਨ  ਵਭਰਾ ਰ। 

ਵਰ—ਰ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਰਬੂ! ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ) ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਉਸ (ਭਾਨ) ਜ ਤ ੰਜਭ ਦਇਆ ਤ ਧਯਭ 

ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਯ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਉਸੀ ਵਭਯਦਾ ਸ ਵਜ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ-ਅੱ ਤੰੂ ਆ ਫੁਝਾਾਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਟ ਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ ਅਸੁੰਚ ਵਵਆਏ ਰਬੂ ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਵਰ ਭਸਯ ਦੀ ਇਏ ਵਨਾਸ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਤੰ ਦ ਆਯ ਯਵਸ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਵਆਯ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦ ਾਯ ਅਉਣ ਏੱਟ ਏ 

ਉ ਨੰੂ ੁਯਖ਼ਯੂ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਉ 

(ਯਭਾਤਭਾ) ਨ  ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਡਯ ਦੂਯ ਏਯ ਵਦੱਤਾ ਸ, ਤ ਉ ਨੰੂ ਭੁੜ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ 

ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ।  



ਰਬੂ ਨ  ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ੱਰਾ ਪੜਾਇਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ-ਭਸ ਦ) ੱੁ ਸਨਯ ਐੂਸ ਵਵਚੋਂ (ਫਾਸਯ) 

ਏੱਢ ਵਰਆ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਸਯ ਏਯ ਏ ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਰਆ ਸ, ਆਣ  ਰ ਨਾਰ 

ਰਾ ਵਰਆ ਸ। 21।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਭੁਹਫਤਤ ਤਜਸੁ ਖੁਦਾਇ ਦੀ ਰਤਾ ਰੰਤਗ ਚਲੂਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲ ਾਈਅਤਹ ਤਤਸੁ 
ਜਨ ਕੀਭ ਨ ਭੂਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਸਫਵਤ—ਵਆਯ। ਯੰਵ—ਯੰ ਵਵਚ। ਚਰੂਵਰ ਯੰਵ—ੂੜ ਰਾਰ ਯੰ ਵਵਚ। ਚਰੂਰ—ੂੜਹਾ 

ਰਾਰਾ {ਚੂ ੰਰਾਰਸ, ੁਰ  ਰਾਰਸ ਵਾਾਂ}। ਾਈਅਵਸ—ਵਭਰਦ ਸਨ। ਏੀਭ—ਏੀਭਤ। ਨ ਭੂਵਰ—ਵਫਰਏੁਰ 

ਨਸੀਂ, ਭੂਰੋਂ  ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਭਨੱੁਐ ਨੰੂ ਯੱਫ ਦਾ ਵਆਯ (ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ), ਤ ਉਸ (ਉ ਵਆਯ ਦ) ੂੜ ਯੰ ਵਵਚ 

ਯੰਵਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਭੁੱਰ ਵਫਰਏੁਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਯ, ਸ ਨਾਨਏ! ਅਜਸ ਫੰਦ ਵਵਯਰ  ਸੀ 

ਰੱਬਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਅੰਦਰੁ ਤਵਧਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਫਾਹਤਰ ਬੀ ਸਚੁ ਤਡਠਤਭ ॥ ਨਾਨਕ ਰਤਵਆ ਹਬ ਥਾਇ ਵਤਣ 
ਤਤਰਤਣ ਤਤਰਬਵਤਣ ਰਤਭ ॥੨॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਯੁ—ਅੰਦਯਰਾ, ਵਸਯਦਾ। ਵਚ—ੱਚ ਵਵਚ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਵਡਠ ਵਭ—ਭੈਂ ਵਡੱਠਾ। 

ਯਵਵਆ—ਵਵਆਏ। ਸਬ ਥਾਇ—ਸਯਏ ਥਾਾਂ ਵਵਚ। ਵਵਣ—ਵਣ ਵਵਚ। ਵਤਰਵਣ—ਵਤਰਣ ਵਵਚ। ਵਤਰਬਵਵਣ—

ਵਤਰਬਵਣ ਵਵਚ। ਯਵਭ—ਯਭ ਯਭ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਭਯਾ ਅੰਦਯਰਾ (ਬਾਵ, ਭਨ) ੱਚ ਨਾਭ ਵਵਚ ਵਵੱਝ ਵਆ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਫਾਸਯ ਬੀ ਉ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ 

ਨੰੂ ਵਐ ਵਰਆ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਸੁਣ ਭਨੰੂ ਇਉਂ ਵਦੱਦਾ ਸ ਵਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਏ ਥਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਸਯਏ ਵਣ 

ਵਵਚ, ਸਯਏ ਤੀਰ  ਵਵਚ, ਾਯ ਸੀ ਵਤਰਬਵਣੀ ੰਾਯ ਵਵਚ, ਯਭ ਯਭ ਵਵਚ।2।  

ਉਿੀ ॥ ਆ ਕੀਤ ਰਚਨੁ ਆ ਹੀ ਰਤਤਆ ॥ ਆ ਹਇ ਇਕੁ ਆ ਫਹੁ ਬਤਤਆ ॥ 
ਆ ਸਬਨਾ ਭੰਤਝ ਆ ਫਾਹਰਾ ॥ ਆ ਜਾਣਤਹ ਦੂਤਰ ਆ ਹੀ ਜਾਹਰਾ ॥ ਆ ਹਵਤਹ ਗੁਤੁ 
ਆ ਰਗਟੀ ॥ ਕੀਭਤਤ ਤਕਸ ਨ ਾਇ ਤਰੀ ਥਟੀ ॥ ਗਤਹਰ ਗੰਬੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਾਰੁ 
ਅਗਣਤ ੁਤੂੰ ॥ ਨਾਨਕ ਵਰਤ ਇਕੁ ਇਕ ਇਕੁ ਤੂੰ ॥੨੨॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ ॥ {ੰਨਾ 966} 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਤ ਯਚਨੁ—ਜਤ-ਯਚਨਾ ਯਚੀ। ਯਵਤਆ—(ਯਚਨਾ ਵਵਚ) ਵਭਵਰਆ ਸਇਆ ਸ। ਇਏੁ—

ਵਨਯਾਏਾਯ-ਯੂ ਆ ਸੀ ਆ। ਫਸ ੁਬਵਤਆ—ਯੁਣ ਯੂ ਵਵਚ ਅਨਏਾਾਂ ਯੰਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਵਾਰਾ। ਭੰਵਝ—ਵਵਚ। 

ਜਾਣਵਸ—ਤੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਦੂਵਯ—ਯਚੀ ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ। ਤਯੀ ਥਟੀ—ਤਯੀ ਏੁਦਯਵਤ ਦੀ। ਅਣਤੁ—

ਵਜ ਦ ੁਣ ਵਣ  ਨ ਜਾ ਏਣ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਜਤ-ਯਚਨਾ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਯਚੀ ਸ, ਤ ਆ ਸੀ ਇ ਵਵਚ ਵਭਵਰਆ ਸਇਆ ਸ। (ਏਦ 

ਯਚਨਾ ਨੰੂ ਭਟ ਏ) ਇਏ ਆ ਸੀ ਆ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਏਦ ਅਨਏਾਾਂ ਯੰਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ 

ਆ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਤ ਵਨਯਰ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਯਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਐਯਾ ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ, ਤ ਆ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਸਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ ਸੈਂ। ਤੰੂ 

ਆ ਸੀ ਰੁਵਏਆ ਸੈਂ, ਤ ਯਟ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸੈਂ। ਤਯੀ ਇ ਯਚਨਾ ਦਾ ਭੁੱਰ ਵਏ ਨਸੀਂ ਾਇਆ। ਤੰੂ ੰਬੀਯ 



ਸੈਂ, ਤਯੀ ਸਾਥ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ, ਤੰੂ ਫਅੰਤ ਸੈਂ, ਤਯ ੁਣ ਵਣ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ।  

ਸ ਨਾਨਏ! ਸਯ ਥਾਾਂ ਇਏ ਰਬੂ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸ। ਸ ਰਬੂ! ਇਏ ਤੰੂ ਸੀ ਤੰੂ ਸੈਂ। 22।  

 


