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ਉੜੀ-ਲਾਯ ਬਾਲ: 

(1) ੁਯ ੂਤੋਂ ਮਭਰ  ਮਆਨ ਨਾਰ ਬਯਭ ਭਵ ਰਬ ਅਵੰਏਾਯ ਦਾ ੜਹ  ਟੁੁੱੱੁੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਵਯਦ 

ਮਲਚ ਲੁੱ ੈਂਦਾ ਵ।  

(2) ਜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਏਭਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਵ ੰਾਯ-ਾਯ ਦੀਆਾਂ ਰਮਵਯਾਾਂ ਮਲਚ  ਏ ਦੁਐੀ 

ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ।  

(3) ਬਾਲੇਂ ਇਵ ੰਾਯਏ ਭਾਇਆ, ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਮਨਬਦੀ, ਭਨਭੁਐ ਇ ਮਲਚ ਬੁੁੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਫਚਦ ਉਵ ਵਨ ਜ 

ੁਯ ੂਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ ਨਾਭ-ਯ ਚੁੱਐਦ ਵਨ।  

(4) ਜ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ ਜੁੜਦ ਵਨ, ਉਵ ਰਏ-ਯਰਏ ੰਲਾਯ ਰੈਂਦ 

ਵਨ।  

(5) ਮਜਨਹਾਾਂ ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਨਾਭ-ਯ ਚੁੱਮਐਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਏ ਯ ਵ ਨਵੀਂ ਏਦ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ 

ਮਤਰਲ਼ਨਾ-ਬੁੁੱਐ ਮਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਵ।  

(6) ਦੁਨੀਆ ਲਾਰ  ਬੂਤ ਯਾਜ ਇਏ ਤਾਾਂ ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਦੁੁੱਐ ਵੜਦ ਵਨ, ਦੂਜ, ਇਵ ਯਾਜ ਜਾਾਂਮਦਆਾਂ ਮਚਯ ਨਵੀਂ 

ਰੁੱਦਾ। ਅਰ ਯਾਜ ਉਵ ਵਨ ਮਜਨਹਾਾਂ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਮਣਆ ਵ।  

(7) ਉਵਨਾਾਂ ਾ ‘ਨਾਭ’ ਇਏ ਾ ਦਾਯਥ ਵ ਮਜ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਵੀਂ  ਏਦਾ; ਇ ਅਭੁੁੱਰ  ਧਨ ਦੀ ਫਯਏਮਤ 

ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਮਵਯਦਾ ਦਾ ਮਐਮੜਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ।  

(8) ਮਜਨਹਾਾਂ ੁਯ ੂਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ ‘ਨਾਭ’ ਜ ਏ ਭਨ ਨੰੂ ਮਜੁੱਮਤਆ ਵ ਉਵ ਅਰ ੂਯਭ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨ  ਾਯ 

ਜਤ ਨੰੂ ਮਜੁੱਤ ਮਰਆ ਵ।  

(9) ਉਵ ਨਵੀਂ ੂਯਭ, ਜ ਅਵੰਏਾਯੀ ਵ ਏ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਰੜ ਭਯਦ ਵਨ। ਉਵ ਤਾਾਂ ਜਨਭ ਅਜਾਈਂ ਲਾ 

। ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਅਵੰਏਾਯ ਚੰਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦਾ।  

(10) ਭਨ ਨਾਰ ਰੜਨ ਲਾਰ , ਤ, ਅਵੰਏਾਯੀ ਵ ਏ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਦੂਮਜਆਾਂ ਨਾਰ ਰੜਨ ਲਾਰ—ਇਵ 

ਦਲੇਂ ਾ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵੀ ਫਣਾ ਵਨ। ੁਐੀ ਉਵ ਵਨ ਜ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਜਦ ਵਨ।  

(11) ਧਨ ਦਾਯਥ ਦ ਭਾਣ ਮਲਚ ਆ ਏ ਮਲਏਾਯ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਦੁਐੀ ਵਨ ਮਏਉਂਮਏ ਜਤ ਮਲਚ ਅਰ ਦੁੁੱਐ 

ਇੁੱਏ ਵੀ ਵ, ਉਵ ਵ ਭਤ ਦਾ ਡਯ, ਤ ਇਵ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਧਨੀਆਾਂ ਤ ਮਲਏਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਲਰ  ਮਵਭ ਮਲਚ ਾਈ 

ਯੁੱਐਦਾ ਵ।  

(12) ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਭਨਭੁਐ ਨੰੂ ਵੀ ਦਫਾਾਂਦਾ ਵ ਮਏਉਂਮਏ ਉਵ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ ਪਮਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ; ਡਯਦਾ 

ਵ ਭਤਾਾਂ ਭਤ ਆ ਏ ਇ ਭਾਇਆ ਨਾਰੋਂ  ਮਲਛੜ ਨ ਦਲ।  

(13) ਜ ਭਾਇਆ ਨੰੂ ੁੱਚਾ ਾਥੀ ਜਾਣ ਏ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਏਦ ਯਵ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਮਭਵਨਤ ਮਨਵਪਰ 

ਈ। ਯ ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਭਝ  ਈ, ਉਵਨਾਾਂ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਮਯਆ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫ ਦਾ 

ਮਆਯ ਉਮਜਆ।  

(14) ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਐਮਜਆ ਉਵ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਂਦ ਵਨ ਤ ‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ 

ਰੀਨ ਵੁੰਦ ਵਨ।  



(15) ਜਤ ਮਲਚ ਰਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਵੀ ਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ ਜ ਨਾਰ ਮਨਬਦਾ ਵ ਏਦ ਭੁੁੱਏਦਾ ਨਵੀਂ, ਇ ਦੀ 

ਫਯਏਮਤ ਨਾਰ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਇ ਧਨ ਲਾਰ  ਵੀ ਅਰ ਲ਼ਾਵ ਵਨ।  

(16) ਰਬੂ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਭਨੁੁੱਐ ਏਦ ਨਵੀਂ ਯੁੱਜਦਾ ਬਾਲੇਂ ਇ ਾ ਮਏਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਵਲ, ਇ ਧਨ ਦ 

ਵੁੰਮਦਆਾਂ ਮਪਯ ਬੀ ਏੰਾਰ ਵੀ ਵ।  

(17) ਇਵ ‘ਨਾਭ’-ਧਨ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਵ, ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਇਵ ਭਝ ੈਂਦੀ ਵ। ਜਦੋਂ ‘ਨਾਭ’ 

ਮਭਯਦਾ ਵ ਇ ਦੀ ਵਉਭ ਦੂਯ ਵੁੰਦੀ ਵ ਤ ਨਾਭ-ਯ ਨਾਰ ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।  

(18) ਰਬੂ-ਾਤਲ਼ਾਵ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਮਵਯਦ-ਤਖ਼ਤ ਤ ਫਠਾ ਵਇਆ ਵ, ਯ ਉ ਦ ਭਵਰ ਦਾ ਦਯ ੁਯ ੂ

ਤੋਂ ਰੁੱਬਦਾ ਵ। ਵਯਏ ਦ ਅੰਦਯ ਫਠਾ ਵੀ ਐਟ ਐਯ ਦੀ ਯਐ ਏਯੀ ਜਾ ਮਯਵਾ ਵ।  

(19) ਯ ਭਨਭੁਐ ਆਣਾ ਅੰਦਯ ਨਵੀਂ ਬਾਰਦਾ, ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਮਯਆ ਫਾਵਯ ਬਟਏਦਾ ਵ। ੁਯ-ੂਦਯ ਤ 

ਮਆਾਂ ਇਵ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਵ ਮਏ ‘ਨਾਭ’ ਜਮਆਾਂ ਇ ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਵੁੰਦੀ ਵ।  

(20) ਰਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਵੀ ਾਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਰਾਵ ਏ ਅੰਦਯ ਠੰਢ ਲਯਤਾਾਂਦਾ ਵ। ਮਚੰਤਾ ਤ ਭਵ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।  

(21) ਰਬੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ ਵੀ ਮਭਵਯ ਏਯ ਏ ੁਯੂ ਮਭਰਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਮਭਯਨ ਮਲਚ ਜੜਦਾ ਵ।  

(22) ਰਬੂ, ਭਾਰਏ ਤਾਾਂ ਬ ਜੀਲਾਾਂ ਦਾ ਵ; ਯ ੁਯੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਮਲਚ ਜੜ ਏ ਮਜ ਨੰੂ ‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ ਰਾਾਂਦਾ ਵ ਉਵੀ 

ਰੁੱਦਾ ਵ। ਉ ਦ ਨਚਾ ਾਯ ਜੀਲ ਨੁੱਚਦ ਵਨ।  

ੰਐ ਬਾਲ: 

(1) ਭਾਇਆ ਬਾਲੇਂ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਮਨਬਦੀ, ਮਪਯ ਬੀ ਭਨੁੁੱਐ ਇ ਮਲਚ ਬੁੁੱਰਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਬਯਭ ਭਵ ਅਵੰਏਾਯ 

ਆਮਦਏ ਦ ਮਏਰਹ  ਮਲਚ ਏਦ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਆਮਦਏ ਦੀਆਾਂ ਰਮਵਯਾਾਂ ਮਲਚ ਤ ਐਾਾਂਦਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ 

ੁਯ ੂਦੀ ਮੁੱਮਐਆ ਤ ਤੁਯ ਏ ਇਵ ‘ਨਾਭ’ ਜਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਇਵ ਮਏਰਹ ਾ ਟੁੁੱਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਦੀਆਾਂ ਰਮਵਯਾਾਂ ਭੁੁੱਏ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ ਮਏਉਂਮਏ ਮਪਯ ਇ ਨੰੂ ਭਾਇਏ ਯ ਵ ਨਵੀਂ ਏਦ। (1 ਤੋਂ 5) 

(2) ਰਬੂ ਨ  ਜਤ ਦ ਬਾਾਂਤ ਦਾ ਯਮਚਆ ਵ; ਇਏ ਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦ ਬੂਤ ਯਾਜ ਤ ੂਯਭ, ਦੂਜ ਵਨ ‘ਨਾਭ’ ਦ 

ਧਨੀ ਤ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਮਜੁੱਤਣ ਲਾਰ । ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਾਤਲ਼ਾਵੀ ਚਾਯ ਮਦਨ ਦੀ ਵ, ਤ ਜਦ ਤਏ ਵ ਤਦ ਤਏ ਬੀ 

ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਦੁੁੱਐ; ਮਪਯ, ਵਯ ਲਰ  ਮਵਭ ਤ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਮਏ ਮਏਤ ਛਤੀ ਇ ਧਨ ਨਾਰੋਂ  ਮਲਛੜਾ ਨਾਵ ਵ ਜਾ।  

ਮਜਨਹਾਾਂ ਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਵ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਆਣਾ ਭਨ ਮਜੁੱਮਤਆ ਵ ਉਵ ੁਐੀ ਵਨ, ਫ-ਭੁਥਾਜ ਵਨ, ਦਾ ਮਐੜ ਯਮਵੰਦ 

ਵਨ। (6 ਤੋਂ 12) 

(3) ‘ਨਾਭ’ ਵੀ ਾ ਧਨ ਵ ਜ ਦਾ ਨਾਰ ਮਨਬਦਾ ਵ, ਇ ਦੀ ਫਯਏਮਤ ਨਾਰ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨਵੀਂ ਯਮਵੰਦਾ, 

ਨਾਭ-ਧਨ ਲਾਰ  ਵੀ ਅਰ ਲ਼ਾਵ ਵਨ।  

ਦੁਨੀਆ ਲਾਰਾ ਧਨ ਬਾਲੇਂ ਮਏਤਨਾ ਵੀ ਵਲ, ਮਪਯ ਬੀ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਭਨ ਏੰਾਰ ਵੀ ਏੰਾਰ; , ਮਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ 

ਖ਼ਾਤਯ ਮਭਵਨਤ ਮਨਵਪਰ ਵੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵ। (13 ਤੋਂ 16) 

(4) ਇਵ ਨਾਭ-ਧਨ ਵਯਏ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਵ; ਰਬੂ-ਾਮਤਲ਼ਾਵ ਵਯਏ ਦ ਮਵਯਦ ਮਲਚ ਫਠਾ ਵੀ ਲਐ ਮਯਵਾ 

ਵ ਮਏ ਐਟ ਾ ਜਾ ਏ ਦੁਐੀ ਏਣ ਵ ਮਯਵਾ ਵ ਤ ਐਯ ਾ ਤੁਯ ਏ ੁਐੀ ਏਣ ਵ। ਯ, ਭਨਭੁਐ ਆਣਾ ਅੰਦਯ 

ਨਵੀਂ ਬਾਰਦਾ, ਫਾਵਯ ਵੀ ਬਟਏਦਾ ਤ ਦੁਐੀ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ‘ਨਾਭ’ ਜਦਾ ਵ ਉ ਦੀ 

ਵਉਭ ਦੂਯ ਵੁੰਦੀ ਵ ਉ ਦ ਾ ਨਾ ਵੁੰਦ ਵਨ ਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਠੰਢ ਲਯਤਦੀ ਵ। (17 ਤੋਂ 20) 



(5) ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਬ ਦਾ ਭਾਰਏ ਵ, ਉ ਦ ਨਚਾ ਾਯ ਨੁੱਚਦ ਵਨ। ੁਯ ੂਨਾਰ ਭਰ ਬੀ ਉ ਦੀ ਆਣੀ 

ਮਭਵਯ ਨਾਰ ਵੀ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਮਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ੁਯੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਮਲਚ ਜੜਦਾ ਵ ਉਵੀ ‘ਨਾਭ’ ਜਦਾ ਵ।   (21, 22) 

ਲਾਯ ਦੀ  ਫਣਤਯ: 

‘ਲਾਯ’ ਦੀਆਾਂ 22 ਉੜੀਆਾਂ ਵਨ, ਇਵਨਾਾਂ ਨਾਰ 47 ਲ਼ਰਏ ਵਨ। ਲ਼ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਲਯਲਾ:- 

ਭ: 3 — 23 

ਭ: 1 — 18 

ਭ: 4 — 3 

ਭ: 5 — 2 

ਭ: 2 — 1 
 . . . . —: 

 . ਜੜ . . 47 

ਮਯ ਵਠ-ਮਰਐੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਾਯ ਲ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਵਨ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਇਵ ਲਾਯ ਵ—4, 

7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22=9 ਉੜੀਆਾਂ।  

ਵਠ-ਮਰਐੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਮਯ ਇਏ ਇਏ ਲ਼ਰਏ ਭਵਰ  ਤੀਜ ਦਾ ਵ—1, 3, 6, 8, 19=5 ਉੜੀਆਾਂ।  

19 ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਦ ਦ ਲ਼ਰਏ ਵਨ ਤ ਵਠ-ਮਰਐੀਆਾਂ ਦ ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਮਤੰਨ ਮਤੰਨ ਲ਼ਰਏ—2, 13, 14।  

ਵਯਏ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ੰਜ ੰਜ ਤੁਏਾਾਂ ਵਨ, ਮਯ ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ 6 ਤੁਏਾਾਂ ਵਨ।  

ਾਯੀ ‘ਲਾਯ’ ਮਲਚ 8 ਉੜੀਆਾਂ ੀਆਾਂ ਵਨ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦਾ ਏਈ ਲ਼ਰਏ ਨਵੀਂ ਵ; 

ਮਵਰੀ ਵੀ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਇਵਨਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਲ਼ਰਏ ਨਵੀਂ।  

ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਾਯੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇਏ ਮਜਤਨੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ, ਾਯੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਭਜ਼ਭੂਨ 

ਦੀ ਬੀ ਇਏ ਵੀ ਰੜੀ—ਇਵ ਦਲੇਂ ੁੱਰਾਾਂ ਾਫਤ ਏਯਦੀਆਾਂ ਵਨ ਮਏ ‘ਲਾਯ’ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਇੁੱਏ ਵੀ 

ਭ ਤ ਉਚਾਯੀ ਵ।  

ਮਯ 9 ਉੜੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਾਯ ਲ਼ਰਏ; 5 ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਇਏ ਇਏ 

ਲ਼ਰਏ; 8 ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਬੀ ਲ਼ਰਏ ਨਵੀਂ; ਮਵਰੀ ਵੀ ਉੜੀ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਬੀ 

ਲ਼ਰਏ ਨਾਵ ਵਣਾ—ਇਵ ਾਯੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਾਫਤ ਏਯਦੀਆਾਂ ਵਨ ਮਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਲ਼ਰਏ ਮਏ ਵਯ 

ਵਯ ਭਏ ਦ ਵਨ, ‘ਲਾਯ’ ਦ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਆ ਦਯਜ ਨਵੀਂ ਏੀਤ। ‘ਲਾਯ’ ਮਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਵੀ ੀ। , ਜ 

ਟੀਏਾਏਾਯ ਉੜੀ ਨ:ੰ 10 ਦੀ ਮਵਰੀ ਤੁਏ ‘ਦਲ ਤਯਪਾ ਉਾਈਨੁ’ ਤ ਇਵ ਨਟ ਮਰਐਦਾ ਵ ‘ੁਯਭੁਐਾ 

ਲਾਰਾ ਤ ਭਨਭੁਐਾ ਲਾਰਾ ਯਾਵ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਲ਼ਰਏਾਾਂ ਮਲਚ ਏਾਾਂ ਅਤ ਵੰ ਮਏਵਾ ਵ’ ਉਏਾਈ ਐਾ ਮਯਵਾ ਵ, ਮਏਉਂਮਏ 

ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਇਵ ਲ਼ਰਏ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂ ਅਯਜਨ ਾਮਵਫ ਨ  ਦਯਜ ਏੀਤ ਨ। ਮਪਯ ਇਵ ‘ਦਲ ਤਯਪਾ’ 

ਏਵੜੀਆਾਂ ਵਨ? ਇ ਦਾ ਉੱਤਯ ਰੁੱਬਣ ਰਈ ਲਐ ਉੜੀ ਨੰ: 6, 7, 8 ਅਤ 9: 

ਨ:ੰ 6—ਦੁਨੀਆ ਦ ‘ਬੂਮਤ ਯਾਜ’।  

ਨ:ੰ 9—“ੂਯ” ਜ “ਅਵੰਏਾਯ ਭਯਮਵ”।  

ਨ:ੰ 7—ਮਜਨਹਾਾਂ ਾ “ਵਮਯ ਏਾ ਨਾਭ ੁਅਭਰੁ ਵ”।  

ਨ:ੰ 8—“ ੂਯ ਯਧਾਨਾ” ਜ “ਰੂਝਮਵ ਭਨ  ਮਉ”।  



ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਤਵਣੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵਚੀ ਤਉ ਗੁਣੁ ਸਹਘ ਜਾਇ ॥ 
ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜ ਤਭਲ ਤਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਤਵਕਾਇ ॥ ਗੁਣ ਤ ਗੁਣ ਤਭਤਲ ਾਈ ਜ ਸਤਤਗੁਰ 
ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥ ਭੁਤਲ ਅਭੁਲੁ ਨ ਾਈ ਵਣਤਜ ਨ ਲੀਜ ਹਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਤਲੁ ਹ ਕਫਹੁ ਨ 
ਹਵ ਘਾਤਿ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1086-1087} 

ਦਅਯਥ:- ਵ—ਤਾ (‘ਭਮਵਾ’ ਤ ‘ਵਾ’)। ਰਾਐ—ਰੁੱਐੀਂ ਯੁਈਂ, ਬਾਲ, ਫੜੀ ਏੀਭਤ ਨਾਰ। ੁਣ 

ਤ—ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ, ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਉਣ ਨਾਰ। ੁਣ ਮਭਮਰ—ੁਣਾਾਂ ਮਲਚ ਮਭਰ ਏ, ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਮਲਚ ਮਭਮਰਆਾਂ, 

ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਮਲਚ ਭਨ ਜਮੜਆਾਂ। ਾਈ—{ਇਵ ਰਜ਼ ‘ਇਏ-ਲਚਨ’ ਵ, ਇ ਦਾ ‘ਫਵੁ-ਲਚਨ’ 

ਵ ‘ਾਈਅਮਵ’; ਰਜ਼ ‘ੁਣ’ ਬੀ ‘ਫਵੁ-ਲਚਨ’ ਵ, ਇ ਦਾ ‘ਇਏ-ਲਚਨ’ ਵ ‘ੁਣੁ’; , ‘ਾਈ’ ਦਾ ਅਯਥ 

‘ੁਣ ਮਭਰਦ ਵਨ’ ਗ਼ਰਤ ਵ। } ਾਈਦਾ ਵ, ਮਭਰਦਾ ਵ, (‘ਨਾਭ’) ਮਭਰਦਾ ਵ। {ਨਟ:- ਏਈ ਟੀਏਾਏਾਯ 

‘ਉੜੀ’ ਮਲਚ ਰਜ਼ ‘ਮਆਨੁ’ ਲਐ ਏ ਇ ਲ਼ਰਏ ਮਲਚ ਬੀ ‘ਾਈ’ ਦ ਨਾਰ ਰਜ਼ ‘ਮਆਨੁ’ ਜੜਦ 

ਵਨ, ਇਵ ਬੀ ਗ਼ਰਤ ਵ। ‘ਲਾਯ’ ਦੀ ‘ਉੜੀ’ ਆਣ  ਥਾਾਂ ਵ ਤ ਇਵ ਲ਼ਰਏ ਆਣ  ਥਾਾਂ; ਮਪਯ, ਇਵ ਲ਼ਰਏ ਵ 

ਬੀ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਲ ਦਾ ਤ ‘ਉੜੀ’ ਵ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦੀ}। ਭੁਮਰ—{ਅਰ ਾਠ ‘ਭੁਮਰ’ ਵ, ਥ 

ੜਹਨਾ ਵ ‘ਭਮਰ’} (ਮਏ) ਭੁੁੱਰ ਨਾਰ, ਮਏ ਏੀਭਤ ਨਾਰ। ਅਭੁਰੁ—(ਅਰ ਾਠ ‘ਅਭੁਰੁ’, ਥ ੜਹਨਾ 

‘ਅਭਰੁ’} ਅਭਰਏ। ਲਣਮਜ—ਖ਼ਯੀਦ ਏ। ਵਾਮਟ—ਵੁੱਟ ਤੋਂ। ਤਰੁ—(‘ਨਾਭ’ ਦ) ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਚੀਜ਼। ੂਯਾ—

ਭੁਏੰਭਰ, ਏਦ ੁੱਟ ਲਧ ਨਾਵ ਵਣ ਲਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏਈ ਾਵਏ ਨਾਵ ਵਲ ਤ (ਏਈ) ੁਣ (ਬਾਲ, ਏਈ ਏੀਭਤੀ ਦਾਯਥ) ਲਚੀ ਤਾਾਂ ਉਵ ੁਣ 

ਤ-ਬਾ ਮਲਏ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, (ਬਾਲ, ਉ ਦੀ ਏਦਯ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ)। ਯ ਜ ੁਣ ਦਾ ਾਵਏ ਮਭਰ  ਤਾਾਂ ਉਵ 

ਫਵੁਤ ਏੀਭਤ ਨਾਰ ਮਲਏਦਾ ਵ।  

(ਯ ਜ ਏਈ ਏਦਯ ਜਾਣਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ) ੁਯ ੂਮਲਚ ‘ਆਾ’ ਰੀਨ ਏਯ ਦਲ, ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਮਲਆਾਂ, ਰਬੂ 

ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਮਲਚ ਜੁਮੜਆਾਂ (ਰਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’-ਯੂ ਏੀਭਤੀ ਦਾਯਥ) ਮਭਰਦਾ ਵ। ‘ਨਾਭ’ ਫਵੁ-ਭੁੁੱਰਾ 

ਦਾਯਥ ਵ, ਮਏ ਏੀਭਮਤ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਮਭਰ ਏਦਾ, ਮਏ ਵੁੱਟ ਤੋਂ ਖ਼ਯੀਦ ਏ ਨਵੀਂ ਮਰਆ ਜਾ ਏਦਾ। ਵ 

ਨਾਨਏ! (‘ਨਾਭ’ ਦ ਭੁੁੱਰ ਦਾ) ਤਰ ਤਾਾਂ ਫੁੱਝਲਾਾਂ ਵ, ਉਵ ਏਦ ਟ ਨਵੀਂ ਏਦਾ (ਬਾਲ, ‘ਆਾ ੁਯ ੂਮਲਚ ਰੀਨ 

ਏਯਨਾ’—ਇਵ ਫੁੱਝਲਾਾਂ ਭੁੁੱਰ ਵ, ਤ ਇ ਤੋਂ ਟ ਏਈ ਵਯ ਉੱਦਭ ‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰਈ ਏਾੀ ਨਵੀਂ ਵ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਨਾਭ ਤਵਹੂਣ ਬਰਭਸਤਹ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਨੀਤ ॥ ਇਤਕ ਫਾਂਧ ਇਤਕ ਢੀਤਲਆ ਇਤਕ 
ਸੁਖੀ ਹਤਰ ਰੀਤਤ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਭੰਤਨ ਲ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਰੀਤਤ ॥੨॥ 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱਐ ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ੁੱਐਣ  ਵਨ ਉਵ ਬਟਏਦ ਵਨ (ਬਟਏਣਾ ਦ ਏਾਯਨ) ਮਨੁੱਤ ਜੰਭਦ ਤ ਭਯਦ ਵਨ 

(ਬਾਲ, ‘ਲਾਨਾ’ ੂਯੀਆਾਂ ਏਯਨ ਰਈ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਮਲਚ  ਯਮਵੰਦ ਵਨ); , ਏਈ ਜੀਲ (ਇਵਨਾਾਂ 

‘ਲਾਨਾ’ ਨਾਰ) ਫੁੱਝ  ਵਨ, ਏਈਆਾਂ ਨ  ਫੰਧਨ ਏੁਝ ਮਢੁੱਰ  ਏਯ ਰ ਵਨ ਤ ਏਈ ਰਬੂ ਦ ਮਆਯ ਮਲਚ ਯਮਵ 

ਏ (ਮਫਰਏੁਰ) ੁਐੀ ਵ  ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਮਜਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ-ਮਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਮਲਚ ੁੱਏਾ 

ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਦਾ-ਮਥਯ ਨਾਭ ਉ ਲਾਤ ਏਯਨ-ਜ ਏੰਭ ਵ ਦਾ-ਮਥਯ ਨਾਭ ਵੀ ਉ ਦੀ ਜੀਲਨ-ਜੁਮਤ ਵ 

ਜਾਾਂਦਾ ਵ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਗੁਰ ਤ ਤਗਆਨੁ ਾਇਆ ਅਤਤ ਖੜਗੁ ਕਰਾਰਾ ॥ ਦੂਜਾ ਬਰਭੁ ਗੜੁ ਕਤਿਆ ਭਹੁ ਲਬੁ 
ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਸਚ ਸੰਜਤਭ ਭਤਤ ਊਤਭਾ ਹਤਰ 
ਲਗਾ ਤਆਰਾ ॥ ਸਬੁ ਸਚ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਚੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਅਯਥ:- (ਮਆਨ, ਭਾਨ) ਫੜਾ ਤਜ਼ ਐੰਡਾ ਵ, ਇਵ ਮਆਨ ੁਯ ੂਤੋਂ ਮਭਰਦਾ ਵ, (ਮਜ ਨੰੂ ਮਭਮਰਆ ਵ ਉ 

ਦਾ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਬਟਏਣਾ, ਭਵ, ਰਬ ਤ ਅਵੰਏਾਯ-ਯੂ ਮਏਰਹ ਾ (ਮਜ ਮਲਚ ਉਵ ਮਮਯਆ ਮਆ ੀ, 

ਇ ਮਆਨ-ਐੜ ਨਾਰ) ਏੁੱਮਟਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ; ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਮਲਚ ੁਯਮਤ ਜਮੜਆਾਂ ਉ ਦ ਭਨ ਮਲਚ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਲੁੱ ੈਂਦਾ ਵ। ਮਭਯਨ ਦ ੰਜਭ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਭਮਤ ਚੰੀ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਯੁੱਫ ਉ ਨੰੂ 

ਮਆਯਾ ਰੁੱਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਵ; (ਆਖ਼ਯ ਉ ਦੀ ਇਵ ਵਾਰਤ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ ਮਏ) ਦਾ-ਮਥਯ ਮਯਜਣਵਾਯ ਉ 

ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਲੁੱਦਾ ਮਦੁੱਦਾ ਵ।1।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਕਦਾਰਾ ਰਾਗਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਬਾਈ ਸਫਦ ਕਰ ਤਆਰੁ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਤਸਉ 
ਤਭਲਦ ਰਹ ਸਚ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ ਤਵਚਹੁ ਭਲੁ ਕਿ ਆਣੀ ਕੁਲਾ ਕਾ ਕਰ ਉਧਾਰੁ ॥ ਗੁਣਾ ਕੀ 
ਰਾਤਸ ਸੰਗਰਹ ਅਵਗਣ ਕਢ ਤਵਡਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਭਤਲਆ ਸ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨ ਛਡ ਆਣਾ ਦੂਜ ਨ 
ਧਰ ਤਆਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਮ—ੂੰਜੀ, ਯਭਾਇਆ। ੰਰਵ—ਇਏੁੱਠੀ ਏਯ। ਮਲਡਾਮਯ—ਭਾਯ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਬਾਈ! ਏਦਾਯਾ ਯਾ ਨੰੂ (ਵਯ ਫਾਏੀ ਦ) ਯਾਾਾਂ ਮਲਚ ਤਾਾਂ ਵੀ ਜਾਣ (ਬਾਲ, ਏਦਾਯਾ ਯਾ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਵੀ 

ਲਮਡਆਈ, ਜ ਇ ਨੰੂ ਾਉਣ ਲਾਰਾ) ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਮਲਚ ਮਆਯ ਏਯਨ ਰੁੱ , ਅੰਦਯੋਂ ਆਣੀ ਭਰ 

ਬੀ ਏੁੱਟ ਤ ਆਣੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਤਾਯ ਰ, ੁਣਾਾਂ ਦੀ ੂੰਜੀ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯ ਤ ੁਣ ਭਾਯ ਏ ਏੁੱਢ ਦਲ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਏਦਾਯਾ ਯਾ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਯੁੱਫ ਮਲਚ) ਜੁਮੜਆ ਉ ਨੰੂ ਭਝ ਜ ਏਦ ਆਣ  ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਨਾਵ 

ਛੁੱਡ ਤ ਭਾਇਆ ਮਲਚ ਭਵ ਨਾਵ ਾ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਾਗਰੁ ਦਖਉ ਡਤਰ ਭਰਉ ਬ ਤਰ ਡਰੁ ਨਾਤਹ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਸੰਤਖੀਆ ਨਾਨਕ 
ਤਫਗਸਾ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਬ ਤਯ—ਤਯ ਡਯ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ਤਯ ਡਯ ਮਲਚ ਮਯਵਾਾਂ। ਮਫਾ—ਭੈਂ ਮਲਦਾ ਵਾਾਂ, ਮਐੜਦਾ ਵਾਾਂ। 

ਨਾਇ—(ਤਯ) ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਰਬੂ!) ਜਦੋਂ ਭੈਂ (ਇ ੰਾਯ-) ਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਲਐਦਾ ਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਡਯ ਨਾਰ ਮਵਭ ਜਾਾਂਦਾ ਵਾਾਂ (ਮਏ ਮਏਲੇਂ 

ਇ ਮਲਚੋਂ ਫਚ ਏ ਰੰਾਾਂਾ, ਯ) ਤਯ ਡਯ ਮਲਚ ਮਯਵਾਾਂ (ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦਾ ਏਈ) ਡਯ ਨਵੀਂ ਯਮਵ 

ਜਾਾਂਦਾ; ਮਏਉਂਮਏ, ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਭੈਂ ੰਤਐ ਲਾਰਾ ਫਣ ਮਯਵਾ ਵਾਾਂ ਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ 

ਭੈਂ ਮਐੜਦਾ ਵਾਾਂ।2।  

ਭਃ ੪ ॥ ਚਤੜ ਫਤਹਥ ਚਾਲਸਉ ਸਾਗਰੁ ਲਹਰੀ ਦਇ ॥ ਠਾਕ ਨ ਸਚ ਫਤਹਥ ਜ ਗੁਰੁ ਧੀਰਕ ਦਇ 
॥ ਤਤਤੁ ਦਤਰ ਜਾਇ ਉਤਾਰੀਆ ਗੁਰੁ ਤਦਸ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਦਰਗਹ ਚਲ 
ਭਾਨੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਫਮਵਥ—ਜਵਾਜ਼। ਰਵਯੀ—ਰਮਵਯਾਾਂ (‘ਰਮਵਯ’ ਤੋਂ ‘ਫਵ-ੁਲਚਨ’)। ਠਾਏ—ਯਏ। ਾਲਧਾਨੁ—



ੁਚਤ, ਤਤਯ {+ਅਲਧਾਨ=ਮਧਆਨ ਮਵਤ, ਵ ੁਏਯਨ ਲਾਰਾ}।  

ਅਯਥ:- (ੰਾਯ-) ਭੰੁਦਯ (ਤਾਾਂ ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਠਾਠਾਾਂ ਭਾਯ ਮਯਵਾ ਵ ਯ ਭੈਂ (ੁਯ-ਲ਼ਫਦ-ਯੂ) ਜਵਾਜ਼  ਮਲਚ 

ਚੜਹ  ਏ (ਇ ਭੰੁਦਯ ਮਲਚੋਂ) ਰੰਾਾਂਾ। ਜ ਮਤੁਯ ਵਰਾ ਦਲ ਤਾਾਂ ਇ ੁੱਚ ਜਵਾਜ਼ ਮਲਚ ਚਮੜਹਆਾਂ (ਯ 

ਮਲਚ) ਏਈ ਯਏ ਨਵੀਂ ੀ। ਭਨੰੂ ਆਣਾ ੁਯ ੂੁਚਤ ਮਦੁੱ ਮਯਵਾ ਵ (ਭਨੰੂ ਮਨਲ਼ਚਾ ਵ ਮਏ ੁਯ ੂਭਨੰੂ) ਉ 

(ਰਬੂ ਦ) ਦਯ ਤ ਜਾ ਉਤਾਯਾ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਇਵ ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦਾ ਜਵਾਜ਼) ਰਬੂ ਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ ਮਭਰਦਾ ਵ (ਇ ਦੀ ਫਯਏਮਤ ਨਾਰ) ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ ਆਦਯ ਮਭਰਦਾ ਵ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਤਨਹਕੰਿਕ ਰਾਜੁ ਬੁੰਤਚ ਤੂ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਚੁ ਕਭਾਈ ॥ ਸਚ ਤਖਤਤ ਫਠਾ ਤਨਆਉ ਕਤਰ 
ਸਤਸੰਗਤਤ ਭਤਲ ਤਭਲਾਈ ॥ ਸਚਾ ਉਦਸੁ ਹਤਰ ਜਾਣਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਫਤਣ ਆਈ ॥ ਥ 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਭਤਨ ਵਸ ਅੰਤਤ ਹਇ ਸਖਾਈ ॥ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਊਜੀ ਗੁਤਰ ਸਝੀ ਾਈ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਮਨਵਏੰਟਏ—ਮਜ ਮਲਚ ਏਈ ਏੰਡਾ ਚਬ ਨਾਵ ਰਾ। ਬੰੁਮਚ—ਭਾਣ। ਚੁ ਏਭਾਈ—ਮਭਯਨ-ਯੂ 

ਏਭਾਈ। ੁਮਯ—ੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਬਾਈ!) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਮਭਯਨ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਮਨਯਚਬ ਯਾਜ ਭਾਣ, 

(ਮਏਉਂਮਏ) ਜ ਰਬੂ ਦਾ-ਮਥਯ ਤਖ਼ਤ ਤ ਫਮਵ ਏ ਮਨਆਾਂ ਏਯ ਮਯਵਾ ਵ ਉਵ ਤਨੰੂ ਤੰ ਮਲਚ ਮਭਰਾ ਦਲਾ, 

ਥ ਨਾਭ-ਮਭਯਨ ਦੀ ੁੱਚੀ ਮੁੱਮਐਆ ਏਭਾਇਆਾਂ ਤਯੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਫਣ ਆਲੀ, ਇ ਜੀਲਨ ਮਲਚ ੁਐਦਾਤਾ 

ਯੁੱਫ ਭਨ ਮਲਚ ਲੁੱਾ ਤ ਅੰਤ ਲਰ  ਬੀ ਾਥੀ ਫਣਾ।  

ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਮਤੁਯੂ ਨ  ਭਝ ਫਖ਼ਲ਼ੀ ਉ ਦਾ ਰਬੂ ਨਾਰ ਮਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।2।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਬੂਲੀ ਬੂਲੀ ਭ ਤਪਰੀ ਾਧਰੁ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥ ੂਛਹੁ ਜਾਇ ਤਸਆਤਣਆ ਦੁਖੁ ਕਾਿ 
ਭਰਾ ਕਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਭਤਨ ਵਸ ਸਾਜਨੁ ਉਤ ਹੀ ਠਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨੁ ਤਤਰਤਾਸੀ 
ਤਸਪਤੀ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਬੂਰੀ ਬੂਰੀ—ਫਥਯਾ ਮਚਯ ਐੁੰਝੀ ਵਈ। ਾਧਯ—ੁੁੱਧਯਾ ਯਾਵ। ਉਤ ਵੀ ਠਾਇ— ਥਾਾਂ। 

ਮਤਰਤਾੀ—ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਬਟਏਣੋਂ  ਵਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਫਥਯ ਮਚਯ ਤੋਂ ਐੁੰਝੀ ਵਈ ਭੈਂ ਬਟਏ ਯਵੀ ਵਾਾਂ, ਭਨੰੂ ਏਈ ੁੱਧਯਾ ਯਾਵ ਨਵੀਂ ਦੁੱਦਾ, ਏਈ ਮਧਯ ਜਾ ਏ 

ਮਏ ਮਆਣ  ਫੰਮਦਆਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱਛ, ਬਰਾ ਜ ਏਈ ਭਯਾ ਏਲ਼ਟ ਏੁੱਟ ਦਲ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ੁੱਚਾ ੁਯ ੂਭਨ ਮਲਚ ਆ ਲੁੱ ਤਾਾਂ ੁੱਜਣ ਰਬੂ ਬੀ  ਥਾਾਂ (ਬਾਲ, ਮਵਯਦ ਮਲਚ ਵੀ ਮਭਰ ੈਂਦਾ ਵ), 

ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨ ਨਾਰ ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਭਮਯਆਾਂ ਭਨ ਬਟਏਣੋਂ  ਵਟ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਆਤ ਆ ਕਰ ਰਜਾਇ ॥ ਆ ਤਕਸ ਹੀ ਫਖਤਸ ਲ ਆ ਕਾਰ 
ਕਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਚਾਨਣੁ ਗੁਰ ਤਭਲ ਦੁਖ ਤਫਖੁ ਜਾਲੀ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਣੀ—ਏਯਨ-ਜ, ਜ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਮਏ ਵੀ—ਮਜ ਮਏ ਨੰੂ। ੁਯ ਮਭਰ—ੁਯ ੂ ਨੰੂ 

ਮਭਮਰਆਾਂ। ਮਫਐੁ—ਮਲਵੁ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  



ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਆ ਵੀ ਏਯਨ-ਜ ਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ, ਆ ਵੀ ਜੀਲ ਨੰੂ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ ਆ ਵੀ 

(ਮਜ ਤ ਮਭਵਯ ਏਯ ਉ ਮਲਚ ਰਤੁੱਐ ਵ ਏ ਬਤੀ ਦੀ) ਏਾਯ ਏਭਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਨੰੂ ਮਭਰ ਏ ਮਜ ਦ ਮਵਯਦ ਮਲਚ ਰਏਾਲ਼ ਵੁੰਦਾ ਵ ਉਵ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯ ਏ ਮਲਵੁ-ਯੂ ਭਾਇਆ ਤੋਂ 

ਦਾ ਵ ਦੁੁੱਐ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਾਇਆ ਵਤਖ ਨ ਬੁਲੁ ਤੂ ਭਨਭੁਖ ਭੂਰਖਾ ॥ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਸਬੁ ਝੂਠੁ 
ਦਰਫੁ ਲਖਾ ॥ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਨ ਫੂਝਈ ਤਸਰ ਊਤਰ ਜਭ ਖੜਗੁ ਕਲਖਾ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ 
ਉਫਰ ਤਜਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਖਾ ॥ ਆਤ ਕਰਾ ਕਰ ਆਤ ਆ ਹਤਰ ਰਖਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1087} 

ਦਅਯਥ:- ਦਯਫੁ—ਧਨ। ਰਐਾ—ਰਐ, ਲਐ। ਏਰਐਾ—ਏਰ ਐਾ, ਏਾਰ ਦਾ। ਮਜਮਨ—ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ। ਯਐਾ—

ਯਾਐਾ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਭੂਯਐ! ਵ ਭਨ ਦ ਗ਼ੁਰਾਭ! ਭਾਇਆ ਨੰੂ ਲਐ ਏ ਉਏਾਈ ਨਾਵ ਐਾਵ, ਇਵ (ਥੋਂ) ਤੁਯਨ ਲਰ  ਮਏ ਦ 

ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਤੁਯਦੀ, , ਾਯ ਧਨ ਨੰੂ ਝੂਠਾ (ਾਥੀ) ਜਾਣ। (ਯ ਇ ਭਾਇਆ ਨੰੂ ਲਐ ਏ) ਭੂਯਐ ਅੰਨਹਾ ਭਨੁੁੱਐ 

ਨਵੀਂ ਭਝਦਾ ਮਏ ਮਯ ਉਤ ਜਭ ਦੀ ਭਤ ਦੀ ਤਰਲਾਯ ਬੀ ਵ (ਤ ਇ ਭਾਇਆ ਨਾਰੋਂ  ਾਥ ਟੁੁੱਟਣਾ ਵ)।  

ਮਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਵਮਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਯ ਚੁੱਮਐਆ ਵ ਉਵ ੁਯੂ ਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ (ਭਾਇਆ ਮਲਚ ਭਵ ਾਣ ਦੀ 

ਉਏਾਈ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਵਨ; ਇਵ (ਉੱਦਭ) ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਜੀਲ ਾੋਂ) ਏਯਾਾਂਦਾ ਵ (ਜੀਲ ਮਲਚ ਫਠ ਏ, ਭਾਨ) 

ਆ ਵੀ ਏਯਦਾ ਵ, ਆ ਵੀ ਜੀਲ ਦਾ ਯਾਐਾ ਵ।3।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਤਜਨਾ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਬਤਿਆ ਬ ਕੀ ਨਾਹੀ ਤਫੰਦ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਦੁਖੁ ਘਣਾ ਕਦ ਨ 
ਚੂਕ ਤਚੰਦ ॥ ਕਾੜ ਤਜਵ ਛੜੀ ਘੜੀ ਭੁਹਤ ਘੜੀਆਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਸਰਹੁ ਨ 
ਚੁਕ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਬਮਟਆ—{ਮਛਰੀ ਉੜੀ ਦ ਰਏ ਨੰ: 2 ਮਲਚ ‘ੁਯ ਮਭਰ ’ ਤ ਥ ‘ੁਯ ੁਬਮਟਆ’ ਆਇਆ 

ਵ। ਦਵਾਾਂ ਦਾ ਯਏ ਯਐ। ‘ੁਯ ਮਭਰ ’ ਮਲਚ ‘ੁਯ’ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ‘ੁਯ ੂਨੰੂ’। ‘ੁਯ ੁਬਮਟਆ’ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ‘ੁਯ ੂ

ਮਭਮਰਆ’; ਰਜ਼ ‘ਮਜਨਾ’ ਾ ਦੁੱਦਾ ਵ=‘ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨਵੀਂ ਮਭਮਰਆ’।  ‘ਬਟਾ ਰ  ਏ ਮਭਰਣ ਨੰੂ ‘ਬਟਣਾ’ 

ਏਮਵੰਦ ਵਨ’—ਇਵ ਅਯਥ ਉੱਏਾ ਗ਼ਰਤ ਵ ਮਏਉਂਮਏ ੁਯ ੂਬਟਾ ਰ  ਏ ਮੁੱਐ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਮਭਰਦਾ}। ਮਚੰਦ—ਮਚੰਤਾ। 

ਛੜੀ—ਟੜ ਉੱਤ ਟਏਾਈਦਾ ਵ। ਜੰਜਾਰੁ—ਝੰਫਰਾ, ਮਚੰਤਾ, ਵਾ।  

ਅਯਥ:- ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨਵੀਂ ਮਭਮਰਆ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫ ਦਾ ਯਤਾ ਬੀ ਡਯ ਨਵੀਂ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੰਭਣ ਭਯਨ 

(ਦਾ) ਡਾਢਾ ਦੁੁੱਐ ਰੁੱਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਮਚੰਤਾ ਏਦ ਭੁੁੱਏਦੀ ਨਵੀਂ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਮਜਲੇਂ (ਧਣ ਲਰ) ਏੁੱੜਾ (ਟੜ ਤ) ਟਏਾਈਦਾ ਵ, ਮਜਲੇਂ ਮੜਆਰ ਭੁੜ ਭੁੜ (ਚਟਾਾਂ ਐਾਾਂਦਾ ਵ) 

ਮਤਲੇਂ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਲਾਾਂਜ ਯਮਵ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਮਯ ਤੋਂ (ਬੀ) ਵਾ ਨਵੀਂ ਭੁੁੱਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਤਰਬਵਣ ਢੂਢੀ ਸਜਣਾ ਹਉਭ ਫੁਰੀ ਜਗਤਤ ॥ ਨਾ ਝੁਰੁ ਹੀਅੜ ਸਚੁ ਚਉ ਨਾਨਕ ਸਚ 
ਸਚੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਜਮਤ—ਜਤ ਮਲਚ। ਵੀਅੜ—ਵ ਮਦਰ! {‘ਵੀਅੜਾ’ ਤੋਂ ੰਫਧਨ ‘ਵੀਅੜ’ ਵ; ਜ ਅਯਥ ਏਯਨਾ 

ਵਲ ‘ਮਦਰ ਮਲਚ’, ਤਾਾਂ ‘ਵੀਅੜ’ ਰਜ਼ ਵ ‘ਅਮਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਲਚਨ’}। ਨਾਨਏ ਵੀਅੜ—ਵ ਨਾਨਏ ਦ 

ਮਦਰ! ਚੁ—ੁੱਚਾ ਨਾਭ। ਚਉ—ਮਭਯ, ਉਚਾਯ।  



ਅਯਥ:- ਵ ੁੱਜਣ (ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਮਤੰਨਾਾਂ ਵੀ ਬਲਨਾਾਂ ਮਲਚ ਬਾਰ ਲਮਐਆ ਵ ਮਏ ਜਤ ਮਲਚ ‘ਵਉਭ’ ਚੰਦਯੀ (ਫਰਾ 

ਚੰਫੜੀ ਵਈ) ਵ।  

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ ਦ ਮਦਰ! (ਇ ‘ਵਉਭ’ ਤੋਂ ਾਫਯ ਏ) ਮਚੰਤਾ ਨਾਵ ਏਯ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਭਯ ਜ ਦਾ ਵੀ 

ਮਥਯ ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆ ਫਖਤਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਾਣ ॥ ਆ ਬਗਤੀ ਲਾਇਨੁ ਗੁਰ ਸਫਤਦ 
ਨੀਸਾਣ ॥ ਸਨਭੁਖ ਸਦਾ ਸਹਣ ਸਚ ਦਤਰ ਜਾਣ ॥ ਥ ਥ ਭੁਕਤਤ ਹ ਤਜਨ ਰਾਭ ਛਾਣ ॥ ਧੰਨੁ 
ਧੰਨੁ ਸ ਜਨ ਤਜਨ ਹਤਰ ਸਤਵਆ ਤਤਨ ਹਉ ਕੁਰਫਾਣ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਫਐਮਨੁ—ਫਖ਼ਮਲ਼ਆ ਵ ਉ ਨ। ਰਾਇਨੁ—ਰਾਇਆ ਵ ਉ ਨ। ਨੀਾਣ—ਮਨਲ਼ਾਨ, 

(ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਲ ਤੋਂ ਫਚਾਣ ਰਈ ਰਾਇਆ ਵਇਆ) ਮਨਲ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ 

ਫਚਾਾਂਦਾ ਵ; ਲਐ ਉੜੀ 3), ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਮਲਚ ਜੁੜਦ ਵਨ। ਮਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ 

(ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ ਮਨਐੜਨ ਲਾਰਾ) ਮਨਲ਼ਾਨ ਰਾ ਏ ਆ ਵੀ ਉ ਨ  (ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ) ਬਤੀ ਮਲਚ ਰਾਇਆ 

ਵ।  

ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਬਤੀ ਏਯਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ ਅੁੱਐਾਾਂ ਨੀਲੀਆਾਂ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀਆਾਂ ੈਂਦੀਆਾਂ, (ਮਏਉਂਮਏ 

ਬਤੀ ਏਯਨ ਏਯਏ) ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭੂੰਵ ਵਣ  ਰੁੱਦ ਵਨ, ਰਬੂ-ਦਯ ਤ ਆਦਯ ਮਭਰਦਾ ਵ।  

ਮਜਨਹਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾਈ ਵ ਉਵ ਰਏ ਯਰਏ ਮਲਚ (ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਲ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਯਮਵੰਦ 

ਵਨ। ਬਾਾਾਂ ਲਾਰ  ਵਨ ਉਵ ਫੰਦ ਮਜਨਹਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਫੰਦੀ ਏੀਤੀ ਵ, ਭੈਂ ਉਵਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਵਾਾਂ।4।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਭਹਲ ਕੁਚਜੀ ਭੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਭਨਹੁ ਕਸੁਧ ॥ ਜ ਗੁਣ ਹਵਤਨ ਤਾ ਤਰੁ ਰਵ 
ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਭੁੰਧ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਭਵਰ—ਇਤਰੀ। ਭੜ—ਯੀਯ। ਭਤਲੜੀ—ਯੀਯ ਨਾਰ ਵੀ ਮਆਯ ਯੁੱਐਣ ਲਾਰੀ, ਯੀਯ 

ਨਾਰ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਇਏ ਭਝਣ ਲਾਰੀ। ਭੁੰਧ—ਇਤਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਉ (ਜੀਲ-) ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਏਈ ਚੁੱਜ ਨਵੀਂ ਜ ਮਨਯਾ ਆਣ  ਯੀਯ ਨਾਰ ਮਆਯ ਏਯਦੀ ਵ, ਉਵ 

ਅੰਦਯੋਂ ਏਾਰੀ ਵ, ਭਰੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਜੀਲ-ਇਤਰੀ) ਐਭ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਵੀ ਮਭਰ ਏਦੀ ਵ ਜ (ਉ ਦ) 

ਅੰਦਯ ੁਣ ਵਣ, (ਯ ਏੁਚੁੱਜੀ) ਇਤਰੀ ਦ ਾ ਵ ਮਨਯ ੁਣ ਵੀ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰਜਭੀ ਸਾ ੂਰੀ ਰਵਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਦਾ ਬਲੀ ਤਰ ਕ 
ਹਤਤ ਤਆਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਾ—ਉਵ ਇਤਰੀ। ਯਲਾਮਯ—ਯਲਾਯ ਮਲਚ। ਅਮਵ—ਮਦਨ। ਮਨਮ—ਯਾਤ। ਵਮਤ—ਮਵਤ 

ਮਲਚ। ਮਆਮਯ—ਮਆਯ ਮਲਚ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਇਤਰੀ ਤੀ ਦ ਮਵਤ ਮਲਚ ਮਆਯ ਮਲਚ ਯਮਵੰਦੀ ਵ ਉਵ ਮਦਨ  ਯਾਤ ਵਯ ਲਰ  ਚੰੀ ਵ, 

ਉਵੀ ਚੰ ਆਚਯਨ ਲਾਰੀ ਤ ਜੁਮਤ ਲਾਰੀ ਵ, ਉਵ ਯਲਾਯ ਮਲਚ ਭੰਨੀ-ਰਭੰਨੀ ਵ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਆਣਾ ਆੁ ਛਾਤਣਆ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਾਇਆ ॥ ਤਕਰਾ ਕਤਰ ਕ ਆਣੀ ਗੁ ਰ 
ਸਫਤਦ ਤਭਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਫਾਣੀ ਤਨਰਭਲੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ੀਆਇਆ ॥ ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਜਨੀ 
ਚਾਤਖਆ ਅਨ ਰਸ ਠਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥ ਹਤਰ ਰਸੁ ੀ ਸਦਾ ਤਤਰਤਤ ਬ ਤਪਤਰ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਖ 
ਗਵਾਇਆ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਅਯਥ:- ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ਆਣ  ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਨੰੂ (ਦਾ) ੜਤਾਮਰਆ ਵ ਉ ਨੰੂ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਭਰ ਜਾਾਂਦਾ 

ਵ, ਰਬੂ ਆਣੀ ਮਭਵਯ ਏਯ ਏ ਉ ਨੰੂ ਮਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਮਲਚ ਜੜਦਾ ਵ, ਤ, ੁਯੂ ਦੀ ਮਲਤਰ  ਫਾਣੀ ਦੀ 

ਯਾਵੀਂ ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਭ ਦਾ ਯ ਮਰਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ-ਯ ਚੁੱਮਐਆ ਵ ਉਵ ਵਯ ਯਾਾਂ ਨੰੂ ਲਯਜ ਯੁੱਐਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਚਮਏਆਾਂ ਨੰੂ ਆਣ 

ਨੜ ਨਵੀਂ ਢੁਏਣ ਦੇਂਦ); ਨਾਭ-ਯ ੀ ਏ ਉਵ ਦਾ ਯੁੱਜ ਯਮਵੰਦ ਵਨ ਤ ਭਾਇਆ ਦੀ ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਤ ਬੁੁੱਐ ਨਾ ਏਯ 

ਰੈਂਦ ਵਨ।5।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਤਰ ਖੁਸੀ ਧਨ ਰਾਵੀ ਧਨ ਉਤਰ ਨਾਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਗ ਖੜੀ 
ਸਬਾਵੰਤੀ ਨਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਉਮਯ—ਮਵਯਦ ਮਲਚ। ਐੁੀ—ਖ਼ੁਲ਼ੀ ਨਾਰ। ਧਨ—ਜੀਲ-ਇਤਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਮਜ ਜੀਲ-ਇਤਰੀ ਦ ਮਵਯਦ ਮਲਚ ‘ਨਾਭ’-ਮੰਾਯ ਵ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ-ਤੀ ਖ਼ੁਲ਼ੀ ਨਾਰ ਆਣ  ਨਾਰ 

ਮਭਰਾਾਂਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਜੀਲ-ਇਤਰੀ ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ ਐਰਤੀ ਯਮਵੰਦੀ ਵ ਉ ਨੰੂ ਬਾ ਮਭਰਦੀ 

ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਸੁਰ ਈ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤੁ ਅਗੰਭੁ ਅਥਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜ ਬਾਵਤਹ 
ਵਰਵਾਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- {ਨਟ—ਯੀਦ ਜੀ ਦ ਲ਼ਰਏਾਾਂ ਮਲਚ ਬੀ ਇਵ ਲ਼ਰਏ ਨੰ: 32 ਤ ਦਯਜ ਵ; ਯ ਏਈ ਥਾਈਂ ਯਏ 

ਵਨ, ਾਠਏ-ਜਨ ਆ ਟਾਏਯਾ ਏਯ ਏ ਲਐ ਰਣ}। ੁਵਾਣੀ—{ਥ ‘’ ਦ ਨਾਰ (ੱੁ)  ੜਹਨਾ ਵ, ਅਰ 

ਜ਼ ‘ਵਾਣੀ’ ਵ}।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ-ਐਭ ਅਵੁੰਚ ਵ ਤ ਫਵੁਤ ਡੂੰਾ ਵ; ਜ ਜੀਲ-ਇਤਰੀਆਾਂ ਵੁਯ-ਯ ਤ ਏ-ਯ (ਦਵੀਂ ਥਾਈਂ, 

ਬਾਲ ਰਏ ਯਰਏ ਮਲਚ ਉ) ਐਭ ਦੀਆਾਂ ਵ ਏ ਯਮਵੰਦੀਆਾਂ ਵਨ ਤ (ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਉ ਫਯਲਾਵ ਨੰੂ 

ਮਆਯੀਆਾਂ ਰੁੱਦੀਆਾਂ ਵਨ  ਉਵ ਬਾਾਾਂ ਲਾਰੀਆਾਂ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਖਤਤ ਰਾਜਾ ਸ ਫਹ ਤਜ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹਈ ॥ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਛਾਤਣਆ ਸਚੁ ਰਾਜ ਸਈ 
॥ ਤਹ ਬੂਤਤ ਰਾਜ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਦੂਜ ਬਾਇ ਦੁਖੁ ਹਈ ॥ ਕੀਤਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਜਸੁ ਜਾਦ 
ਤਫਲਭ ਨ ਹਈ ॥ ਤਨਹਚਲੁ ਸਚਾ ਕੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੂਝ ਸੁ ਤਨਹਚਲੁ ਹਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਦਅਯਥ:- ਤਐਮਤ—ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ। ਬੂਮਤ—{ਬੂ—ਧਯਤੀ। ਮਤ—ਭਾਰਏ} ਧਯਤੀ ਦ ਭਾਰਏ। ਦੂਜ 

ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ। ਏੀਤਾ—ਦਾ ਏੀਤਾ ਵਇਆ। ਮਫਰਭ—ਮਚਯ, ਦਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਤਖ਼ਤ ਦ ਜ ਵੁੰਦਾ ਵ ਉਵੀ ਯਾਜਾ ਫਣ ਏ ਤਖ਼ਤ ਤ ਫਠਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਜ ਭਾਇਆ ਦੀ 

‘ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਬੁਐ’ ਲਾ ਏ ਫਯਲਾਵ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਉਵੀ ਆਦਯ ਾਾਂਦਾ ਵ); , ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂੰੀ ਾਾਂਝ ਾ 



ਰਈ ਵ ਉਵੀ ਅਰ ਯਾਜ ਵਨ।  

ਧਯਤੀ ਦ ਭਾਰਏ ਫਣ  ਵ ਇਵ ਰਏ ਯਾਜ ਨਵੀਂ ਏਵ ਜਾ ਏਦ, ਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਇਏ ਤਾਾਂ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ 

ਏਯਏ ਦਾ ਦੁੁੱਐ ਲਾਯਦਾ ਵ, (ਦੂਜ) ਉ ਨੰੂ ਏੀਵ ਲਮਡਆਉਣਾ ਵਇਆ ਜ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵ ਮਜ ਦ 

ਨਾ ਵੁੰਮਦਆਾਂ ਮਚਯ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦਾ।  

ਅਟੁੱਰ ਯਾਜ ਲਾਰਾ ਇਏ ਰਬੂ ਵੀ ਵ। ਜ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਇਵ ੁੱਰ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਉਵ ਬੀ (“ਮਤਰਲ਼ਨਾ 

ਬੁਐ” ਲਰੋਂ) ਅਡਰ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।6।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਬਨਾ ਕਾ ਤਰੁ ਕੁ ਹ ਤਰ ਤਫਨੁ ਖਾਲੀ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਹਾਗਣੀ ਤਜ 
ਸਤਤਗੁਰ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਅਯਥ:- ਬ ਜੀਲ ਇਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਐਭ ਇਏ ਰਬੂ ਵ, ਏਈ ੀ ਨਵੀਂ ਮਜ ਦ ਮਯ ਉਤ ਐਭ ਨਾਵ ਵਲ। 

ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ੁਵਾ-ਬਾ ਲਾਰੀਆਾਂ ਉਵ ਵਨ ਜ ਮਤੁਯੂ ਮਲਚ ਰੀਨ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨ ਕ ਅਤਧਕ ਤਰੰਗ ਤਕਉ ਦਤਰ ਸਾਤਹਫ ਛੁਿੀ  ॥ ਜ ਰਾਚ ਸਚ ਰੰਤਗ ਗੂੜ ਰੰਤਗ 
ਅਾਰ ਕ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਛੁਿੀ ਜ ਤਚਤੁ ਲਗ ਸਤਚ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1088} 

ਅਯਥ:- (ਮਜਤਨਾ ਮਚਯ) ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਏਈ ਰਮਵਯਾਾਂ ਵਨ (ਬਾਲ, ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਦੀਆਾਂ ਏਈ ਰਮਵਯਾਾਂ ਭਨ ਮਲਚ ਉੱਠ 

ਯਵੀਆਾਂ ਵਨ, ਉਤਨਾ ਮਚਯ) ਭਾਰਏ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਨਵੀਂ ਵ ਏੀਦਾ। ਜ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ ੂੜਹ  ਮਆਯ 

ਮਲਚ, ਦਾ-ਮਥਯ ਯਮਵਣ ਲਾਰ  ਯੰ ਮਲਚ ਭਨ ਭਤ ਯਵ, ਜ ਮਚੁੱਤ ਦਾ-ਮਥਯ ਰਬੂ ਮਲਚ ਜੁਮੜਆ ਯਵ, ਤਾਾਂ, ਵ 

ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ ੁਯਖ਼ਯੂ ਵਈਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਅਭਲੁ ਹ ਤਕਉ ਕੀਭਤਤ ਕੀਜ ॥ ਆ ਤਸਰਸਤਿ ਸਬ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆ 
ਵਰਤੀਜ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਕੀਭਤਤ ਕੀਜ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਕਭਲੁ ਤਫਗਾਤਸਆ ਇਵ 
ਹਤਰ ਰਸੁ ੀਜ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਠਾਤਕਆ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਵੀਜ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਮਏਉ...ਏੀਜ—ਮਏਲੇਂ ਭੁੁੱਰ ਾਇਆ ਜਾ ਏ? ਭੁੁੱਰ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ‘ਨਾਭ’ ਦ ਾਲੇਂ ਭੁੁੱਰ 

ਦੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਲ਼ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। ਾਜੀਅਨੁ—ਾਜੀ ਵ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਇਲ—ਇ ਤਯਹਾਾਂ। 

ਵਮਜ—‘ਵਜ’ ਮਲਚ, ਲ਼ਾਾਂਤ ਅਲਥਾ ਮਲਚ।  

ਅਯਥ:- (ਧਯਤੀ ਦ ਭਾਰਏ ਯਾਮਜਆਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਇਏ ੀ ਲਤ ਵ ਮਜ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਵੀਂ  

ਏਦਾ, ਮਜ ਦ ਾਲੇਂ ਭੁੁੱਰ ਦੀ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦੁੱੀ ਜਾ ਏਦੀ, (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦ ਾਲੇਂ ਭੁੁੱਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਲ 

ਬੀ ਮਏਲੇਂ? ਮਏਉਂਮਏ) ਉ ਨ  ਆ ਵੀ ਾਯੀ ਮਰਲ਼ਟੀ ਫਣਾਈ ਵ ਤ ਆ ਵੀ ਇ ਮਲਚ ਵਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵ। 

(ਵਾਾਂ,) ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਦਾ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਏਯੀ (ਫੁੱ, ਇਵ) ਮਭਯਨ ਵੀ (‘ਨਾਭ’ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਰਈ) ਭੁੁੱਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ, (ਮਏਉਂਮਏ) ੁਯ ੂਦ ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਮਵਯਦਾ-ਏਰ ਮਐੜਦਾ ਵ ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ 

ਨਾਭ-ਯ ੀਲੀਦਾ ਵ, (ਜਤ ਮਲਚ) ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ੜ ਭੁੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ੁਐ ਮਲਚ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਮਲਚ 

ਰੀਨ ਵ ਜਾਈਦਾ ਵ।7।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾ ਭਲਾ ਨਾ ਧੁੰਧਲਾ ਨਾ ਬਗਵਾ ਨਾ ਕਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਲ ਲਾਲੁ ਹ ਸਚ ਰਤਾ ਸਚੁ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਭਰਾ—ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਮਰਫਮੜਆ ਵਇਆ। ਧੁੰਧਰਾ—ਮਜ ਦੀਆਾਂ ਅੁੱਐਾਾਂ ਅੁੱ ਧੁੰਧ ਮਜਵੀ ਆਈ 



ਯਵ, ਮਜ ਨੰੂ ਾ ਨਾਵ ਮਦੁੱ। ਨਾ ਧੁੰਧਰਾ—ਮਜ ਦੀ ਮਨਾਵ ਾ ਵਲ, ਮਜ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਾ 

ਮਆ ਮਦੁੱ। ਬਲਾ—ਬਐ ਦਾ ਯੰ। ਨਾ ਬਲਾ—ਮਜ ਨੰੂ ਮਏ ਬਐ ਦੀ ਰੜ ਨਾਵ ਵਲ। ਏਚੁ—ਨਾਲੰਤ 

ਜਤ ਦਾ ਭਵ। ਰਾਰ  ਰਾਰੁ—ਰਾਰ ਵੀ ਰਾਰ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਯੰ ਨਾਰ ੂੜਹਾ ਯੰਮਆ ਵਇਆ। 

ਚ—ਦਾ-ਮਥਯ ਵਮਯ-ਨਾਭ ਮਲਚ। ਯਤਾ—ਯੰਮਆ ਵਇਆ। ਚੁ—ਦਾ-ਮਥਯ (ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ)।1।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਵ ਬਾਈ! ਮਜਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਮਵਣ ਲਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਨਾਭ) 

ਮਲਚ ਯੰਮਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ ਉਵ ਦਾ-ਮਥਯ ਰਬੂ (ਦਾ ਯੂ ਵੀ) ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, (ਉ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-

ਯੰ ਨਾਰ) ੂੜਹਾ ਯੰਮਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। (ਵ ਬਾਈ! ਉ ਦਾ ਭਨ) ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਮਰੁੱਫੜਦਾ, ਉ ਦੀ 

ਮਨਾਵ ਧੁੰਧਰੀ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ (ਬਾਲ, ਉ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਾ ਮਆ ਮਦੁੱਦਾ ਵ) ਉ ਨੰੂ ਮਏ ਬਐ 

ਆਮਦਏ ਦੀ ਤਾਾਂ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ਨਾਲੰਤ ਜਤ ਦਾ ਭਵ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਮਲਆਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਹਤਜ ਵਣਸਤਤ ਪੁਲੁ ਪਲੁ ਬਵਰੁ ਵਸ ਬ ਖੰਤਡ ॥ ਨਾਨਕ ਤਰਵਰੁ ਕੁ ਹ ਕ ਪੁਲੁ 
ਤਬਰੰਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਵਮਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਮਲਚ। ਲ—ਲੁੱਦਾ ਵ। ਬ—ਾਯ ਡਯ {ਫਵ-ੁਲਚਨ}। ਐੰਮਡ—

ਨਾ ਏਯ ਏ। ਤਯਲਯੁ—{q{-vr} ਰਲ਼ਟ ਯੁੁੱਐ। ਮਬਯੰ—ੁਬਯਾ {ਮਬਰ ੰ}।2।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਵ ਬਾਈ! ਮਜਲੇਂ ੰਛੀਆਾਂ ਦ ਯਣ-ਫਯ ਲਾਤ ਯੁੁੱਐ ਆਯਾ ਵ, ਮਤਲੇਂ ਮਜਵੜਾ  

ਜੀਲ-) ਬਯਾ ਮਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਯਾ-ਵਾਯਾ ਭਝਦਾ ਵ (ਜ ਬਮਯਆਾਂ ਲਾਾਂ ਵਯਏ ਪੁੁੱਰ ਦੀ ੁੰਧੀ 

ਨਵੀਂ ਰੈਂਦਾ ਮਪਯਦਾ, ੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਮਤ ਾਰਾਵ-ਯੂ) ਪੁੁੱਰ (ਦੀ ੁੰਧੀ ਵੀ) ਭਾਣਦਾ ਵ, ਉਵ ਜੀਲ-

ਬਯਾ (ਦੁਨੀਆ ਦ) ਾਯ ਡਯ ਨਾ ਏਯ ਏ (ਦਾ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਮਲਚ ਮਟਮਏਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਫਨਤੀ 

ਦਾ ਵਯਏ ਪੁੁੱਰ ਵਯਏ ਪਰ (ਜਤ ਦਾ ਵਯਏ ਭਨ-ਭਵਣਾ ਦਾਯਥ ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਟਏਣਾ ਮਲਚ ਾਣ 

ਦ ਥਾਾਂ) ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਮਲਚ ਮਟਏਾਾਂਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜ ਜਨ ਲੂਝਤਹ ਭਨ ਤਸਉ ਸ ਸੂਰ ਰਧਾਨਾ ॥ ਹਤਰ ਸਤੀ ਸਦਾ ਤਭਤਲ ਰਹ ਤਜਨੀ ਆੁ 
ਛਾਨਾ ॥ ਤਗਆਨੀਆ ਕਾ ਇਹੁ ਭਹਤੁ ਹ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨਾ ॥ ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਾ ਭਹਲੁ ਾਇਆ 
ਸਚੁ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥ ਤਜਨ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਭਨੁ ਜੀਤਤਆ ਜਗੁ ਤਤਨਤਹ ਤਜਤਾਨਾ ॥ ੮॥ {ੰਨਾ 
1089} 

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱਐ (ਆਣ) ਭਨ ਨਾਰ ਰੜਦ ਵਨ ਉਵ ੂਯਭ ਇਨਾਨ ਫਣਦ ਵਨ ਉਵ ਭੰਨ -ਰਭੰਨ  ਜਾਾਂਦ 

ਵਨ; ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਛਾਮਣਆ ਵ ਉਵ ਦਾ ਯੁੱਫ ਨਾਰ ਮਭਰ  ਯਮਵੰਦ ਵਨ, ਮਆਨਲਾਨ ਫੰਮਦਆਾਂ 

ਦੀ ਲਮਡਆਈ ਵੀ ਇਵ ਵ (ਬਾਲ, ਇ ੁੱਰ ਮਲਚ ਲਮਡਆਈ ਵ) ਮਏ ਉਵ ਭਨ ਮਲਚ ਮਟਏ ਯਮਵੰਦ ਵਨ (ਬਾਲ, 

ਭਾਇਆ ਦ ਮੁੱਛ ਬਟਏਣ ਦ ਥਾਾਂ ਅੰਦਯ ਲਰ ਯਤ ਯਮਵੰਦ ਵਨ); (ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ੁਯਮਤ ਜੜ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯੁੱਫ 

ਦਾ ਯ ਰੁੱਬ ੈਂਦਾ ਵ, ਯੁੱਫ ਮਭਰ ੈਂਦਾ ਵ।  

() ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਮਜੁੱਮਤਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨ  ਜਤ ਮਜੁੱਤ ਮਰਆ ਵ।8।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਜਗੀ ਹਵਾ ਜਤਗ ਬਵਾ ਘਤਰ ਘਤਰ ਬੀਤਖਆ ਲਉ ॥ ਦਰਗਹ ਲਖਾ ਭੰਗੀ ਤਕਸੁ 
ਤਕਸੁ ਉਤਰੁ ਦਉ ॥ ਤਬਤਖਆ ਨਾਭੁ ਸੰਤਖੁ ਭੜੀ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹ ਨਾਤਲ ॥ ਬਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਧੀਆ ਸਬ 
ਫਧੀ ਜਭਕਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਗਲਾ ਝੂਠੀਆ ਸਚਾ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1089} 



ਦਅਯਥ:- ਮਯ—ਯ ਮਲਚ। ਮਯ ਮਯ—ਵਯਏ ਯ ਮਲਚ। ਬੀਮਐਆ—ਐਯ। ਮਏੁ ਮਏੁ ਉਤਯ—ੁ

ਏਵੜੀ ਏਵੜੀ (ਏਯਤੂਤ) ਦਾ ਉੱਤਯ। ਭੜੀ—ਭਠ, ਏੁਟੀਆ। ਏਾਮਰ—ਏਾਰ ਨ। ਵਾਥ—ਡੂੰਾਈ, 

ਅਰੀਅਤ, ਮਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਅਰ ਯਾਵ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭੈਂ ਜੀ ਫਣ ਜਾਲਾਾਂ, ਜਤ ਮਲਚ ਬੌਂਦਾ ਮਪਯਾਾਂ ਤ ਯ ਯ ਤੋਂ (ਮਨਯਾ) ਐਯ ਵੀ ਰੈਂਦਾ ਯਵਾਾਂ (ਤ 

ਆਣੀਆਾਂ ਏਯਤੂਤਾਾਂ ਲਰ ਲਐਾਾਂ ਵੀ ਨਾਵ, ਤਾਾਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ (ਤਾਾਂ ਅਭਰਾਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ ਭੰੀਦਾ ਵ ਭੈਂ 

ਮਏ ਮਏ ਏਯਤੂਤ ਦਾ ਜਲਾਫ ਮਦਆਾਂਾ? (ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਮਬੁੱਮਛਆ ਫਣਾਇਆ ਵ ੰਤਐ ਨੰੂ 

ਏੁਟੀਆ ਫਣਾਇਆ ਵ ਯੁੱਫ ਦਾ ਉ ਦ ਨਾਰ ਲੁੱਦਾ ਵ।  

ਬਐਾਾਂ ਨਾਰ ਏਦ ਮਏ ਨੰੂ ਅਰੀਅਤ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬੀ, ਾਯੀ ਮਰਲ਼ਟੀ ਜਭਏਾਰ ਨ  ਫੰਨਹ ਯੁੱਐੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਵੀ ਮਾਦ ਏਯ, ਇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਵਯ ੁੱਰਾਾਂ ਏੂੜੀਆਾਂ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਜਤੁ ਦਤਰ ਲਖਾ ਭੰਗੀ ਸ ਦਰੁ ਸਤਵਹੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਲਤੜ ਲਹੁ ਤਜਸੁ 
ਜਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੂਿੀ ਲਖਾ ਭੰਗ ਨ ਕਇ ॥ ਸਚੁ ਤਦਰੜਾ ਸਚੁ ਤਦਰੜੁ 
ਸਚਾ ਹੁ ਸਫਦੁ ਦਇ ॥ ਤਹਰਦ ਤਜਸ ਦ ਸਚੁ ਹ ਤਨੁ ਭਨੁ ਬੀ ਸਚਾ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਹੁਕਤਭ 
ਭੰਤਨ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ਦਇ ॥ ਸਚ ਭਾਤਹ ਸਭਾਵਸੀ ਤਜਸ ਨ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
1089} 

ਦਅਯਥ:- ਮਜਤੁ ਦਮਯ—ਮਜ ਦਯ ਤ {ਨਟ:- ਇ ਦ ਟਾਏਯ ਤ ਵੁ ਨਾਰ ਲਐ ‘ਮਜੁ ਦਮਯ’; ਇ ਦਾ ਅਯਥ 

ਵ ਮਜ ਦ ਦਯ ਤ}। ਮਦਰੜਾ—ੁੱਏਾ ਏਯਦਾ ਵ, ੁੱਏੀ ੰਢ ਫੰਨਹਾਾਂਦਾ ਵ। ਮਦਰ ੜੁ—ਮਦਰੜ (ਏਯਦਾ ਵ), ੁੱਰ  

ਫੰਨਹਦਾ ਵ। ਵੁਏਮਭ ਭੰਮਨ—{Locative Absolute} ਜ ਵੁਏਭ ਭੰਨ ਰਈ, ਵੁਏਭ ਭੰਨ ਮਰਆਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਬਾਈ!) ਮਜ ਫੂਵ ਤ (ਫਮਠਆਾਂ, ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ (ਮਪਯ ਬੀ) ਭੰਮਆ ਜਾਣਾ ਵ ਉਵ ਫੂਵਾ 

ਏਈ ਨਾਵ ਭੁੱਮਰ। ਾ ੁਯੂ ਰੁੱਬ ਮਜ ਲਯਾ ਵਯ ਨਾਵ ਰੁੱਬ ਏ, ਉ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਮਆਾਂ (ਏਯਭਾਾਂ ਦ 

ੜ ਤੋਂ) ਭੁਏਤ ਵਈਦਾ ਵ (ਮਪਯ ਮਏ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ ਏਈ ਨਵੀਂ ਭੰਦਾ (ਮਏਉਂਮਏ) ਉਵ ੁਯ ੂਆ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ੁੱਰ  ਫੰਨਹਦਾ ਵ (ਯਨ ਆਇਆਾਂ ਦ) ੁੱਰ  ਫੰਨਹਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਮਵਯਦ ਮਲਚ ਯੁੱਫ ਆ ਲੁੱਦਾ ਵ ਉ ਦਾ ਯੀਯ ਬੀ ਉ ਦਾ ਭਨ ਬੀ ਯੁੱਫ ਦ ਮਆਯ ਮਲਚ 

ਯੰਮਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਭੰਨ ਰਈ ਤਾਾਂ ਉਵ ੁੱਚੀ ਲਮਡਆਈ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ; ਯ, ਉਵੀ 

ਭਨੁੁੱਐ ਆਣਾ ਆ ਰਬੂ ਮਲਚ ਰੀਨ ਏਯਦਾ ਵ ਮਜ ਉਤ ਉਵ ਆ ਮਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੂਰ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਅਹੰਕਾਤਰ ਭਰਤਹ ਦੁਖੁ ਾਵਤਹ ॥ ਅੰਧ ਆੁ ਨ ਛਾਣਨੀ 
ਦੂਜ ਤਚ ਜਾਵਤਹ ॥ ਅਤਤ ਕਰਧ ਤਸਉ ਲੂਝਦ ਅਗ ਤਛ ਦੁਖੁ ਾਵਤਹ ॥ ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ 
ਬਾਵਈ ਵਦ ਕੂਤਕ ਸੁਣਾਵਤਹ ॥ ਅਹੰਕਾਤਰ ਭੁ ਸ ਤਵਗਤੀ ਗ ਭਤਰ ਜਨਭਤਹ ਤਪਤਰ ਆਵਤਹ  
॥੯॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਦੂਜ—ਦੂਜ ਮਲਚ, ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏ ਵਯ ਮਲਚ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ। ਅ ਮਛ—ਵੁਯ ਏ, 

ਯਰਏ ਮਲਚ ਤ ਇ ਰਏ ਮਲਚ। ਮਲਤੀ—ਫ-ਤ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਅਵੰਏਾਯ ਮਲਚ ਭਯਦ ਵਨ (ਐਦ ਵਨ) ਤ ਦੁੁੱਐ ਾਾਂਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ੂਯਭ ਨਵੀਂ ਆਐੀਦਾ, 

ਉਵ (ਅਵੰਏਾਯੀ) ਅੰਨਹ  ਆਣਾ ਅਰਾ ਨਵੀਂ ਛਾਣਦ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੰਦ ਵਨ, ਫੜ ਕ੍ਰਧ 



ਮਲਚ ਆ ਏ (ਦੂਮਜਆਾਂ ਨਾਰ) ਰੜਦ ਵਨ ਤ ਇ ਰਏ ਤ ਯਰਏ ਮਲਚ ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਲਦ ਆਮਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏ ਬੀ ੁਏਾਯ ਏ ਏਮਵ ਯਵ ਵਨ ਮਏ ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਅਵੰਏਾਯ ਚੰਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦਾ। ਜ ਭਨੁੁੱਐ 

ਅਵੰਏਾਯ ਮਲਚ ਵੀ ਭਯਦ ਯਵ ਉਵ ਫ-ਤ ਵੀ  (ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਲਨ ਨਾਵ ੁਧਮਯਆ), ਉਵ ਭੁੜ ਭੁੜ ਭਯਦ 

ਜੰਭਦ ਯਮਵੰਦ ਵਨ।9।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਗਉ ਹਇ ਨ ਊਜਲਾ ਲਹ ਨਾਵ ਨ ਾਰੁ ॥ ਤਰਭ ਦਾਰਥੁ ਭੰਤਨ ਲ ਧੰਨੁ 
ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਹੁਕਭੁ ਛਾਣ ਊਜਲਾ ਤਸਤਰ ਕਾਸਿ ਲਹਾ ਾਤਰ ॥ ਤਤਰਸਨਾ ਛਡ ਬ ਵਸ ਨਾਨਕ 
ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਏਾਉ—ਏਾ ਤੋਂ। ਾਯ—ੁਾਯਰਾ ਫੰਨਾ। ਮਯਭ ਦਾਯਥ—ੁਮਆਯ (ਰਬੂ) ਦਾ ਨਾਭ। ਧੰਨੁ 

ਲਾਯਣਵਾਯ—ੁਲ਼ਾਫਾਲ਼ ਉ ਦ ਲਾਯਨ ਲਾਰ  (ੁਯ)ੂ ਨੰੂ। ਮਮਯ ਏਾਟ—ਰੁੱਏੜ ਦ ਮਯ ਤ (ਚੜਹ  ਏ)। ਬ—

ਬਉ ਮਲਚ। ਾਯ—ੁਚੰੀ।  

ਅਯਥ:- ਏਾਾਂ ਤੋਂ ਮਚੁੱਟਾ (ਵੰ) ਨਵੀਂ ਫਣ ਏਦਾ, ਰਵ ਦੀ ਫੜੀ (ਨਦੀ ਦਾ) ਾਯਰਾ ਏੰਢਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬ ਏਦੀ; 

ਯ ਲ਼ਾਫਾ ਉ ਲਾਯਨ ਲਾਰ  (ੁਯ)ੂ ਨੰੂ (ਮਜ ਦੀ ਭਮਤ ਰ  ਏ ਏਾਾਂ ਲਯ ਏਾਰ  ਭਨ ਲਾਰਾ ਬੀ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਅੰੀਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ, ਵੁਏਭ ਛਾਣਦਾ ਵ ਤਾਾਂ (ਏਾਾਂ ਤੋਂ) ਵੰ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਮਜਲੇਂ) ਰੁੱਏੜ ਦ ਆਯ 

ਰਵਾ (ਨਦੀ ਦ) ਾਯਰ  ਏੰਢ ਜਾ ਰੁੱਦਾ ਵ; (ੁਯ ੂਦ ਆਯ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਮਤਆਦਾ ਵ ਤ ਯੁੱਫ 

ਦ ਡਯ ਮਲਚ ਜੀਊਂਦਾ ਵ, (ਫੁੱ!) ਇਵੀ ਏਯਣੀ ਬ ਤੋਂ ਚੰੀ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਰੂ ਭਾਰਣ ਜ ਗ ਭਾਤਰ ਨ ਸਕਤਹ ਗਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਇਹੁ ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਸਫਦੀ 
ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਹੁ ਭਨੁ ਭਾਤਰਆ ਨਾ ਭਰ ਜ ਲਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨ ਹੀ ਕਉ ਭਨੁ ਭਾਰਸੀ ਜ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਬਿ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1089} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਯ—ੂਭਾਯੂਥਰ  ਮਲਚ, ਬਾਲ, ਜੰਰ ਫੀਆਫਾਨ ਮਲਚ। ਬੁ ਏਇ—ਵਯਏ ਜੀਲ। ਬਟ—ਮਭਰ 

। ਇ—ਉਵ (ਬਾਲ, ਭਯੁੱਥ)।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭੂਯਐ ਫਾਵਯ ਜੰਰਾਾਂ ਮਲਚ ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਲਾਤ  ਉਵ ਭਾਯ ਨ ਏ; ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਇਵ ਭਨ 

ਲੁੱ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਮਲਚ ਮਲਚਾਯ ਏੀਮਤਆਾਂ ਵੀ ਲੁੱ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ, (ਨਵੀਂ ਤਾਾਂ 

ਉਂਞ) ਬਾਲੇਂ ਏਈ ਮਏਤਨੀ ਵੀ ਤਾਾਂ ਏਯ ਇਵ ਭਨ ਜਤਨ ਏੀਮਤਆਾਂ ਲੁੱ ਮਲਚ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਯੁੱਥ ੁਯੂ ਮਭਰ  ਤਾਾਂ ਭਨ ਵੀ ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਯ ਰੈਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ੁਯ ੂਦੀ ਵਤਾ ਨਾਰ ਅੰਦਯ 

ਲਰ ਯਮਤਆਾਂ ਭਨ ਲੁੱ ਮਲਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਦਵ ਤਰਪਾ ਉਾਈਨੁ ਤਵਤਚ ਸਕਤਤ ਤਸਵ ਵਾਸਾ ॥ ਸਕਤੀ  ਤਕਨ ਨ ਾਇ ਤਪਤਰ 
ਜਨਤਭ ਤਫਨਾਸਾ ॥ ਗੁਤਰ ਸਤਵ ਸਾਤਤ ਾਈ ਜਤ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਸਤਧ 
ਦਖੁ ਊਤਭ ਹਤਰ ਦਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਕ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਨਾਭ ਫਤਲ ਜਾਸਾ ॥ ੧੦॥ {ੰਨਾ 
1090} 

ਨਟ:- ਲਐ ਭਰਾਯ ਏੀ ਲਾਯ ਭ: 1 ਉੜੀ ਨ:ੰ 5। ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਨ  ਇਵ ਮਖ਼ਆਰ ਉਥੋਂ ਮਰਆ ਵ।  

ਦਅਯਥ:- ਦਲ ਤਯਪਾ—(ਲਐ ਉੜੀ ਨੰ: 6, 7, 8, 9) ਭਨ ਨੰੂ ਮਜੁੱਤਣ ਲਾਰ  ੂਯਭ ਤ ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ 



ਰੜਨ ਲਾਰ  ਦਲੇਂ ਾ। ਮਲਮਚ—(ਇ ਮਰਲ਼ਟੀ) ਮਲਚ। ਏਮਤ—ਭਾਇਆ। ਮਲ—ਆਤਭਾ। ਮਯਾਾ—

ਮਯਾਵੀ। ਾ ਮਯਾਾ—(ਬਾਲ,) ਐਾਾਂਮਦਆਾਂ ੀਂਮਦਆਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਮਰਲ਼ਟੀ ਮਲਚ ਭਾਇਆ ਤ ਆਤਭਾ (ਦਵਾਾਂ ਦਾ) ਲਾ ਵ (ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਅਯ ਵਠ ਏਈ ਅਵੰਏਾਯ 

ਮਲਚ ਦੂਮਜਆਾਂ ਨਾਰ ਰੜਦ ਵਨ ਤ ਏਈ ਨਾਭ ਦ ਧਨੀ ਵਨ) ਇਵ ਦਲੇਂ ਾ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵੀ ਫਣਾ ਵਨ। 

ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਮਲਚ ਯਮਵ ਏ ਮਏ ਨ  (ਯੁੱਫ) ਨਵੀਂ ਰੁੱਬਾ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਵ। ਯ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ 

ਮਲਚ ਤੁਮਯਆਾਂ ਐਾਾਂਮਦਆਾਂ ੀਂਮਦਆਾਂ ਨਾਭ ਜ ਏ (ਮਵਯਦ ਮਲਚ) ਠੰਢ ੈਂਦੀ ਵ।  

(ਵ ਬਾਈ!) ਮਮਭਰਤੀਆਾਂ ਤ ਲ਼ਾਤਰਾਾਂ (ਆਮਦਏ ਾਯ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਨੰੂ ਫਲ਼ਏ) ਐਜ ਏ ਲਐ ਰਉ, ਚੰ ਭਨੁੁੱਐ 

ਉਵ ਵਨ ਜ ਰਬੂ ਦ ਲਏ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਏਈ ਲ਼ ਮਥਯ ਯਮਵਣ ਲਾਰੀ ਨਵੀਂ; ਭੈਂ ਦਏ ਵਾਾਂ 

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ।10।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਹਵਾ ੰਤਡਤੁ ਜਤਕੀ ਵਦ ੜਾ ਭੁਤਖ ਚਾਤਰ ॥ ਨਵ ਖੰਡ  ਭਧ ੂਜੀਆ ਅਣ 
ਚਤਜ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਭਤੁ ਸਚਾ ਅਖਰੁ ਬੁਤਲ ਜਾਇ ਚਉਕ ਤਬਿ ਨ ਕਇ ॥ ਝੂਠ ਚਉਕ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ 
ਕ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਜਤਏੀ—ਜਤਲ਼ੀ। ਭੁਮਐ—ਭੂੰਵ ਨਾਰ, ਭੂੰਵੋਂ, (ਬਾਲ,) ਜ਼ਫਾਨੀ। ਨਲ ਐੰਡ—ਧਯਤੀ ਦ ਨ  ਵੀ ਐੰਡਾਾਂ 

ਮਲਚ, ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਤ। ੂਜੀਆ—ੂਮਜਆ ਜਾਲਾਾਂ। ਚਮਜ—ਚੁੱਜ ਦ ਏਾਯਨ, ਆਚਯਣ ਏਯਏ। ਲੀਚਾਮਯ—

(ਚੰੀ) ਮਲਚਾਯ ਅਏਰ ਦ ਏਾਯਨ। ਭਤੁ ਬੁਮਰ ਜਾਇ—ਮਏਤ ਬੁੁੱਰ ਨਾਵ ਜਾ। ਮਬਟ—ਛੁਵ ਜਾ। ਚਾ 

ਅਐਯੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ ਵਮਯ-ਨਾਭ। ਚਉਏ—ਚਏ ਮਲਚ। ਝੂਠ—ਨਾਲੰਤ। ਚਾ—ਦਾ-ਮਥਯ। 

ਇ—ਉਵ ਰਬੂ ਵੀ।1।  

ਅਯਥ:- ਵ ਬਾਈ! ਜ ਭੈਂ (ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦਾ) ਮਲਦਲਾਨ ਫਣ ਜਾਲਾਾਂ, ਜਤਲ਼ੀ ਫਣ ਜਾਲਾਾਂ, ਚਾਯ ਲਦ  

ਭੂੰਵ-ਜ਼ਫਾਨੀ ੜਹ  ਏਾਾਂ; ਜ ਆਣ  ਆਚਯਨ ਦ ਏਾਯਨ ਆਣੀ ਚੰੀ ਅਏਰ ਦ ਏਾਯਨ ਾਯੀ ਵੀ ਧਯਤੀ ਮਲਚ 

ਭਯੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਲ; (ਜ ਭੈਂ ਫੜੀ ੁੁੱਚ ਯੁੱਐਾਾਂ ਤ ਮਖ਼ਆਰ ਯੁੱਐਾਾਂ ਮਏ) ਮਏਤ ਏਈ (ਨੀਲੀਂ ਜਾਮਤ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਭਯ) 

ਚੌਂਏ ਨੰੂ ਮਬੁੱਟ ਨ ਜਾ (ਤਾਾਂ ਇਵ ਬ ਏੁਝ ਮਲਅਯਥ ਵੀ ਵ)। ਵ ਨਾਨਏ! ਾਯ ਚੌਂਏ ਨਾਲੰਤ ਵਨ, ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ ਮਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵੀ ਵ (ਮਧਆਨ ਇ ੁੱਰ ਦਾ ਯਮਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਮਏ) ਮਏਤ ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ ਵਮਯ-ਨਾਭ (ਭਨ ਤੋਂ) ਬੁੁੱਰ ਨਾਵ ਜਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਆਤ ਉਾ ਕਰ ਆਤ ਆ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥ ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਸਚਾ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਜੀਆਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ (ਬ ਏਾਯਜ) ਆ ਵੀ ਏਯਦਾ ਵ, ਆ ਵੀ (ਜੀਆਾਂ ਤ) 

ਮਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ, ਆ ਵੀ ਲਮਡਆਈਆਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ; ਆਐ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਮਵਣ 

ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਬ ਏੁਝ ਏਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ) ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕੰਿਕੁ ਕਾਲੁ ਕੁ ਹ ਹਰੁ ਕੰਿਕੁ ਨ ਸੂਝ ॥ ਅਪਤਰ ਜਗ ਭਤਹ ਵਰਤਦਾ ਾੀ ਤਸ ਉ 
ਲੂਝ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਹਤਰ ਬਦੀ ਹਤਰ ਜਤ ਹਤਰ ਫੂਝ ॥ ਸ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਿੀ ਜ ਭਨ ਤਸਉ 
ਜੂਝ ॥ ਭਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਹਤਰ ਜੁ ਕਰ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸੀਝ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਏੰਟਏੁ—ਏੰਡਾ। ਏਾਰੁ—ਭਤ, ਭਤ ਦਾ ਮਵਭ। ਅਪਮਯ—ਅਭੜ, ਮਜ ਦ ਯਾਵ ਮਲਚ ਏਈ  ਯਏ 

ਨ ਾ ਏ। ਰੂਝ—ਝੜਦਾ ਵ, ਅੜਦਾ ਵ। ਬਦੀ—ਮਲੁੱਝ ਜਾਈ।  



ਅਯਥ:- (ਭਨੁੁੱਐ ਰਈ) ਭਤ (ਦਾ ਡਯ ਵੀ) ਇਏ (ਾ) ਏੰਡਾ ਵ (ਜ ਵਯ ਲਰ  ਮਦਰ ਮਲਚ ਚੁੁੱਬਦਾ ਵ) ਏਈ 

ਵਯ ਏੰਡਾ (ਬਾਲ, ਮਵਭ) ਇ ਲਯਾ ਨਵੀਂ ਵ। (ਇਵ ਭਤ) ਾਯ ਜਤ ਮਲਚ ਲਯਤ ਯਵੀ ਵ ਏਈ ਇ ਨੰੂ 

ਯਏ ਨਵੀਂ ਏਦਾ, (ਭਤ ਦਾ ਮਵਭ) ਮਲਏਾਯੀ ਫੰਮਦਆਾਂ ਨੰੂ (ਖ਼ਾ ਤਯ ਤ) ਅੜਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਦਫਾ ਾਾਂਦਾ ਵ)।  

ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਮਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਮਲਚ ਰਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਜ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਨਾਰ ਟਾਏਯਾ ਰਾਾਂਦਾ 

ਵ ਉਵ ਮਭਯਨ ਏਯ ਏ (ਅਰੀਅਤ ਨੰੂ) ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਵ ਤ ਉਵ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ (ਭਤ ਦ ਮਵਭ ਤੋਂ) ਫਚ 

ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਮਲਚ (ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਮਲਚਾਯ ਏਯ ਏ ਫੰਦੀ ਏਯਦਾ ਵ ਉਵ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ ਯਲਾਨ ਵੁੰਦਾ ਵ।11।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਕਫੂਲੁ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਲਖਾ ਭੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ 
ਦਤਖ ਨ ਬੂਲੁ ॥ ਤਦਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜ ਕਰ ਦਰਵਸੀ ਤਦਲੁ ਰਾਤਸ ॥ ਇਸਕ ਭੁਹਫਤਤ ਨਾਨਕਾ ਲਖਾ 
ਕਰਤ ਾਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਾਐਤੀ—ਫਨਾਲਟ, ਰਬੂ ਨਾਰ ਜੜ। ਦਯਲਾਨੀ—ਯਾਐੀ। ਮਦਰੁ ਯਾਮ—ਮਦਰ ਨੰੂ ਮੁੱਧ ਯਾਵ ਤ 

ਯੁੱਐਣਾ। ਯਜਾਈ—ਯਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰਏ ਯਭਾਤਭਾ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵੁਏਭ ਮਲਚ ਤੁਮਯਆਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਣ ਆਉਂਦੀ ਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ ੁੱਚ  

(ਬਾਲ, ਮਭਯਨ) ਰਲਾਨ ਵ। ਵ ਬਾਈ! ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਲਐ ਏ (ਮਭਯਨ ਨੰੂ ਬੁੁੱਰਣ ਦੀ) ਗ਼ਰਤੀ ਨਾਵ ਐਾਵ, 

ਭਾਰਏ (ਤਯ ਅਭਰਾਾਂ ਦਾ) ਰਐਾ ਭੰਾ।  

ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਮਦਰ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਦਾ ਵ, ਮਦਰ ਨੰੂ ਮੁੱਧ ਯਾਵ ਤ ਯੁੱਐਣ ਦੀ ਏੀਯੀ ਏਭਾਾਂਦਾ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉ ਦ 

ਮਆਯ ਭੁਵੁੱਫਤ ਦਾ ਮਵਾਫ ਏਯਤਾਯ ਦ ਾ ਵ (ਬਾਲ, ਰਬੂ ਉ ਦ ਮਆਯ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਵ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਅਲਗਉ ਜਇ ਭਧੂਕੜਉ ਸਾਰੰਗਾਤਣ ਸਫਾਇ ॥ ਹੀਰ ਹੀਰਾ ਫਤਧਆ  ਨਾਨਕ ਕੰਤਠ 
ਸੁਬਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਅਰਉ—ਅਰੁੱ, ਮਨਯਰ। ਜਇ—ਲਐਦਾ ਵ, ਤੁੱਏਦਾ ਵ। ਭਧੂਏੜਉ—ਭਧੂਏਯ, ਬਯਾ 

{ਨਟ:- ‘ਭਧੂਏੜਉ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਭਧੂਏੜੀ, ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਭੰਮਆ ਟੁੁੱਏਯ’ ਏਯਨਾ ਗ਼ਰਤ ਵ; ‘ਬਯ ਲਾਾਂ ਏੀਯ ਥਾਾਂ 

ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਾਯ ਰਵਣ ਏਯਨ ਲਾਰਾ’—ਇ ਅਯਥ ਮਲਚ ਬੀ ‘ਭੰ ਐਾਣ’ ਦੀ ਝਰਏ ੈਂਦੀ ਵ; ਯ, ੁਯ ੂਨਾਨਏ 

ਦਲ ਜੀ ਨ  ਭੰਮਤਆਾਂ ਦਾ ਟਰਾ ਦਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ। ਥ ‘ਬਉਯ’ ਦਾ ‘ਮਨਯਰਤਾ’ ਦਾ ੁਣ ਵੀ ਮਰਆ ਮਆ 

ਵ, ਮਜਲੇਂ ਮਛਰ  ਲ਼ਰਏ ਮਲਚ ‘ਮਦਰੁ ਦਯਲਾਨੀ’ ਵ}। ਏੰਮਠ—ਰ ਨਾਰ, ਰ ਮਲਚ। ਵੀਯਾ—ਆਤਭਾ। 

ਾਯੰਾਮਣ—ਮਜ ਦ ਵੁੱਥ ਮਲਚ ਾਯੰ ਧਨੁਐ ਵ, ਯਭਾਤਭਾ। ਫਾਇ—ਵਯ ਥਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਜੀਲ-) ਬਯਾ ਮਨਯਰ ਯਮਵ ਏ ਵਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤੁੱਏਦਾ ਵ, ਮਜ ਦੀ ਆਤਭਾ ਯਭਾਤਭਾ 

ਮਲਚ ਰਤੀ ਵਈ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਰਬੂ-ਰਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰਬੂ ਦ ਰ ਨਾਰ (ਰੁੱਾ ਵਇਆ) ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਨਭੁਖ ਕਾਲੁ ਤਵਆਦਾ ਭਤਹ ਭਾਇਆ ਲਾਗ ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਭਾਤਰ ਛਾੜਸੀ ਬਾਇ 
ਦੂਜ ਠਾਗ ॥ ਤਪਤਰ ਵਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਜਭ ਕਾ ਡੰਡੁ ਲਾਗ ॥ ਤਤਨ ਜਭ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ ਜ 
ਹਤਰ ਤਲਵ ਜਾਗ ॥ ਸਬ ਤਰੀ ਤੁਧੁ ਛਡਾਵਣੀ ਸਬ ਤੁਧ ਲਾਗ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਅਯਥ:- ਭਨ ਦ ਗ਼ੁਰਾਭ ਭਨੁੁੱਐ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ ਭਤ ਯਮਵੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਤ (ਦਾ ਮਵਭ) ਦਫਾਈ 

ਯੁੱਐਦਾ ਵ। ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਮਲਚ ਰੁੁੱਟ ਜਾ ਯਵ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਇਵ ਮਵਭ) ਰ ਮਲਚ ਭਾਯ ਏ ਨਾ 



ਏਯਦਾ ਵ। ਮਜ ਲਰ  ਭਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆ ਵੀ ਲੁੱਜਦਾ ਵ (ਭਤ ਮਯ ਤ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਵ) ਤਦੋਂ (ਇ ਭਵ ਮਲਚੋਂ 

ਮਨਏਰਣ ਰਈ) ਭਾ ਨਵੀਂ ਮਭਰਦਾ।  

ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਮਲਚ ੁਚਤ ਯਮਵੰਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਭ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦਾ (ਮਵਭ ਨਵੀਂ 

ਭਾਯਦਾ)।  

ਵ ਰਬੂ! ਾਯੀ ਮਰਲ਼ਟੀ ਤਯੀ ਵੀ ਵ, ਤੰੂ ਵੀ ਇ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਤੋਂ ਛਡਾਣਾ ਵ, ਾਮਯਆਾਂ ਦਾ ਤੰੂ ਵੀ ਆਯਾ 

ਵੈਂ।12।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸਰਫ ਜਇ ਅਗਛਭੀ ਦੂਖੁ ਘਨਰ ਆਤਥ ॥ ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਤਸ ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ ਲਾਬੁ 
ਨ ੂੰਜੀ ਸਾਤਥ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਯਫ—ਾਯੀ ਮਰਲ਼ਟੀ। ਜਇ—ਤੁੱਏਦਾ ਵ {ਉੜੀ ਨੰ: 12 ਤ 14 ਮਲਚ ਬੀ ਇਵ ਰਜ਼ ‘ਜਇ’ 

ਆਉਂਦਾ ਵ, ਫਾਣੀ ਬੀ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵ, ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਵ ‘ਤੁੱਏਦਾ ਵ’}। ਅਛਭੀ—ਨਾਵ ਨਾ 

ਵਣ ਲਾਰੀ। ਆਮਥ—ਵ। ਯੁ—ਯਲਯ, ਾਯ। ਰਾਬੁ—ਐੁੱਟੀ। ੂੰਜੀ—ਯਾਮ, ਭੂਰ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨੁੁੱਐ) ਾਯੀ ਮਰਲ਼ਟੀ ਨੰੂ ਨਾਵ ਨਾ ਵਣ ਲਾਰੀ ਲਐਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ ਫੜਾ ਦੁੁੱਐ (ਮਲਆਦਾ ਵ, ਉਵ 

(ਭਾਨ) ਏੁੱਰਯ ਰੁੱਦ ਮਯਵਾ ਵ (ਯ ਉ ਨ) ਭੰੁਦਯ ਰੰਣਾ ਵ, ਉ ਦ ੁੱਰ  ਨਾਵ ਭੂਰ ਵ ਤ ਨਾਵ ਐੁੱਟੀ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ੂੰਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਭੁ ਤੂ ਅਖੁਿਉ ਦਰਫੁ ਅਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਤਨਰਭਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ 
ਵਾਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਅਯਥ:- (ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਾ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੂੰਜੀ ਵ, ਮਜ ਾ (ਵ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਨਾਵ ਭੁੁੱਏਣ ਲਾਰਾ ਤ ਫਅੰਤ 

ਧਨ ਵੈਂ, ਮਜ ਾ ਇਵ ਮਲਤਰ ਦਾ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਲ਼ਾਵ ਧੰਨ ਵ ਤ ਉ ਦਾ ਲਣਜ ਧੰਨ ਵ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ੂਰਫ ਰੀਤਤ ਤਰਾਤਣ ਲ ਭਿਉ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਤਣ ॥ ਭਾਥ ਊਬ ਜਭੁ ਭਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਭਲਣੁ 
ਨਾਤਭ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਦਅਯਥ:- ਮਯਾਮਣ—ਛਾਣ। ਭਾਮਣ—ਬਾਲ, ਮਭਯ। ਭਾਥ ਊਬ—ਭੂੰਵ-ਬਾਯ।  

ਅਯਥ:- (ਵ ਜੀਲ!) ਰਬੂ ਨਾਰ ਭੁੁੱਢਰੀ ਰੀਤ ਛਾਣ, ਉ ਲੁੱਡ ਭਾਰਏ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ। ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ 

ਮਲਚ ਜੁੜਨਾ ਜਭ ਨੰੂ (ਬਾਲ, ਭਤ ਦ ਮਵਭ ਨੰੂ) ਭੂੰਵ-ਬਾਯ ਭਾਯਦਾ ਵ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਤੰਡੁ ਸਵਾਤਰਨੁ ਤਵਤਚ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥ ਇਤਕ ਆ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਇਅਨੁ ਤਤਨ 
ਤਨਹਪਲ ਕਾਭੁ ॥ ਇਕਨੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੁਤਝਆ ਹਤਰ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ॥ ਇਕਨੀ ਸੁਤਣ ਕ ਭੰਤਨਆ ਹਤਰ 
ਊਤਭ ਕਾਭੁ ॥ ਅੰਤਤਰ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਉਤਜਆ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਭੁ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1090} 

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਵੀ ਇਵ ਭਨੁੁੱਐਾ ਯੀਯ ੰਲਾਮਯਆ ਵ ਤ ਆ ਵੀ ਇ ਮਲਚ ਆਣਾ ਨਾਭ 

(ਭਾਨ) ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਾ ਮਦੁੱਤ ਵਨ। ਯ ਏਈ ਜੀਲ ਉ ਨ  ਆ ਵੀ ਬਟਏਣਾ ਮਲਚ ਾ ਏ ਏੁਯਾਵ ਾ ਵ ਵਨ, 

ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ (ਾਯਾ) ਉੱਦਭ ਅਪਰ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਏਈ ਜੀਲਾਾਂ ਨ  ੁਯੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ (ਬ ਥਾਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਜਮਤ (ਮਲਆਏ) ਭਝੀ ਵ, ਏਈ ਜੀਲਾਾਂ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ੁਣ ਏ ਭੰਨ ਮਰਆ ਵ (ਬਾਲ, ‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ ਭਨ ਮਝਾ 

ਮਰਆ ਵ) ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਇਵ ਉੱਦਭ ਚੰਾ ਵ।  

ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦ ਵਨ, ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਮਲਚ ਰਬੂ ਦਾ ਮਆਯ ਦਾ 



ਵੁੰਦਾ ਵ।13।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਬਲਤਤਣ ਬ ਭਤਨ ਵਸ ਹਕ ਾਧਰ ਹੀਡੁ ॥ ਅਤਤ ਡਾਹਤਣ ਦੁਖੁ ਘਣ ਤੀਨ ਥਾਵ 
ਬਰੀਡੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਬਰਤਮਣ—ਬਰਾ-ਨ ਦ ਏਾਯਨ। ਬ—(ਯੁੱਫ ਦ) ਡਯ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਵਏ—ਇਵੀ ਇਏ। ਾਧਯ—

ੁੱਧਯਾ, ਯਰ। ਵੀਡੁ—ਮਵਯਦਾ। ਡਾਵਮਣ—{ਡਾਵ—ਾੜਾ} ਾੜ ਈਯਐਾ ਦ ਏਾਯਨ। ਤੀਨ  ਥਾਲ—ਮਤੰਨ  

ਥਾਾਂ (ਭਨ, ਫਾਣੀ, ਯੀਯ)। ਬਯੀਡੁ—ਬਮਯਲ਼ਟ।  

ਅਯਥ:- ਉਵੀ ਇਏ ਮਵਯਦਾ ਯਰ ਵ ਮਜ ਮਵਯਦ ਮਲਚ ਬਰਾ-ਨ ਤ (ਯੁੱਫੀ) ਡਯ ਦ ਏਾਯਨ (ਯੁੱਫ ਆ) 

ਲੁੱਦਾ ਵ। ਯ ਾੜ ਈਯਐਾ ਦ ਏਾਯਨ ਫਵੁਤ ਵੀ ਦੁੁੱਐ ਮਲਆਦਾ ਵ, ਭਨ ਫਾਣੀ ਤ ਯੀਯ ਮਤੰਨ  ਵੀ ਬਮਯਲ਼ਟ 

ਯਮਵੰਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭਾਂਦਲੁ ਫਤਦ ਤਸ ਫਾਜਣ ਘਣ ਧੜੀ ਜਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ਤੂ ਫੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ 
ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਾਂਦਰੁ—ਢਰ। ਫਮਦ—ਫਦ ਨ। ਮ—ਉ (ਭਾਾਂਦਰ) ਨੰੂ। ਫਾਜਣ—ਲਜਾਇਆ। ਣ 

ਧੜੀ—ਣਾ ਧੜਾ, ਫਵੁਤ ਰੁਏਾਈ। ਜਇ—ਤੁੱਏਦਾ ਵ {ਨਟ:- ਇਵ ਰਜ਼ “ਜਇ” ਉੜੀ ਨੰ: 12, 13 ਤ 

14 ਦ ਨਾਰ ਲਯਤ ਵ ਲ਼ਰਏਾਾਂ ਮਲਚ ਆਇਆ ਵ ਲ਼ਰਏ ਮਤੰਨ  ਵੀ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਲ ਜੀ ਦ ਵਨ। ‘ਫਰੀ’ ਬੀ 

ਵਯਏ ਮਲਚ ‘ਰਮਵੰਦੀ’ ਵ। , ਵਯਏ ਲ਼ਰਏ ਮਲਚ ਇ ਰਜ਼ ਦਾ ਅਯਥ ਇਏ ਵੀ ਚਾਵੀਦਾ ਵ}। ਫੀਜਉ—

ਦੂਜਾ।  

ਅਯਥ:- ਣਾ ਧੜਾ (ਬਾਲ, ਫਵੁਤੀ ਰੁਏਾਈ) ਤੁੱਏਦਾ ਵ ਉ ਢਰ ਨੰੂ (ਜ ਢਰ) ਲਦ ਨ  ਲਜਾਇਆ {ਬਾਲ, 

ਏਯਭ ਏਾਾਂਡ ਦਾ ਯਤਾ}। ਵ ਨਾਨਏ! ਤੰੂ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯ, (ਇ ਤੋਂ ਛੁਟ) ਵਯ ਦੂਜਾ ਏਈ (ਵੀ ਯਤਾ) 

ਨਵੀਂ ਵ।2।  

{ਨਟ:- ਲਐ, ਰਏ ਏਫੀਯ ਜੀ ਨੰ: 165: 

ਏਫੀਯ ਮਜਵ ਭਾਯਮ ੰਮਡਤ  ਾਛ ਯੀ ਫਵੀਯ ॥ 

ਇਏ ਅਲਟ ਾਟੀ ਯਾਭ ਏੀ ਮਤਵ ਚਮੜ ਯਮਵ ਏਫੀਯ ॥165॥} 

ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ਤਕਤਨ ਹਾਥਾਲਾ ਦਖੀ ॥ ਵਡਾ ਵਰਵਾਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤ ਾਤਰ 
ਵਾ ॥ ਭਝ ਬਤਰ ਦੁਖ ਫਦੁਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਸ ਨ ਲਥੀ ਬੁਖ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ੁਣੀ—ਤਰ ੁਣੀ, ਭਾਇਆ ਦ ਮਤੰਨ ੁਣਾਾਂ ਲਾਰਾ। ਮਏਮਨ—ਮਏ ਨ? ਮਏ ਮਲਯਰ  ਨ। ਵਾਥਾਰਾ—

ਵਾਥ, ਥਾਵ। ਭਝ—ਮਲਚਰਾ ਮਵੁੱਾ, (ਬਾਲ,) ਾਯਾ। ਬਮਯ—ਬਮਯਆ।  

ਅਯਥ:- (ਇਵ) ਤਰ -ੁਣੀ (ੰਾਯ) (ਭਾਨ) ਇਏ ਅੁੱਤ ਡੂੰਾ ਭੰੁਦਯ ਵ, ਇ ਦੀ ਵਾਥ ਮਏ ਨ  ਰੁੱਬੀ ਵ? ਜ 

ਮਤੁਯੂ (ਜ ਇ ਮਤਰੁਣੀ ੰਾਯ ਲਰੋਂ) ਫੜਾ ਫ-ਯਲਾਵ (ਵ) ਮਭਰ  ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਬੀ ਇ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਜਾਲਾਾਂ। 

ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦਾ ਮਲਚਰਾ ਮਵੁੱਾ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਵੀ ਬਮਯਆ ਵਇਆ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਭਯਨ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਮਏ ਦੀ ਬੀ (ਮਤਰੁਣੀ ਭਾਇਆ ਫਾਯ) ਬੁੁੱਐ ਨਵੀਂ ਉਤਯਦੀ।3।  



ਉੜੀ ॥ ਤਜਨੀ ਅੰਦਰੁ ਬਾਤਲਆ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਸੁਹਾਵ ॥ ਜ ਇਛਤਨ ਸ ਾਇਦ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਵ ॥ ਤਜਸ ਨ ਤਿਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਗੁਰੁ ਤਭਲ ਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥ ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤਨ ਕਾ ਤਭਤੁ 
ਹ ਜਭ ਭਤਗ ਨ ਾਵ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧ ਆਵਤਹ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਾਵ ॥ ੧੪॥ {ੰਨਾ 
1091} 

ਦਅਯਥ:- ੁਵਾਲ ਫਮਦ—ਵਣ  ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਜਭ ਭਮ—ਜਭ ਦ ਯਾਵ ਤ। ਨ ਾਲ—ਨਵੀਂ ਤਯਦਾ। 

ਅੰਦਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ, ਭਨ।  

ਅਯਥ:- ਮਤੁਯੂ ਦ ਵਣ  ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਆਣਾ ਭਨ ਐਮਜਆ ਵ ਉਵ ਵਮਯ-ਨਾਭ ਮਭਯਦ ਵਨ 

ਤ ਭਨ-ਇੁੱਛਤ ਪਰ ਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਉਤ ਰਬੂ ਮਭਵਯ ਏਯ ਉ ਨੰੂ ੁਯ ੂਮਭਰਦਾ ਵ ਤ ਉਵ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਵ। ਧਯਭਯਾਜ ਉਵਨਾਾਂ 

ਦਾ ਮਭੁੱਤਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਵ ਜਭ ਦ ਯਾਵ ਤ ਨਵੀਂ ਾਾਂਦਾ; ਉਵ ਮਦਨ ਯਾਤ ਵਮਯ-ਨਾਭ ਮਭਯਦ ਵਨ 

ਤ ਵਮਯ-ਨਾਭ ਮਲਚ ਜੁੜ ਯਮਵੰਦ ਵਨ।14।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੧ ॥ ਸੁਣੀ ਕੁ ਵਖਾਣੀ ਸੁਰਤਗ ਤਭਰਤਤ ਇਆਤਲ ॥ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਈ ਭਤਿਆ 
ਜ ਤਲਤਖਆ ਸ ਨਾਤਲ ॥ ਕਉਣੁ ਭੂਆ ਕਉਣੁ ਭਾਰਸੀ ਕਉਣੁ ਆਵ ਕਉਣੁ ਜਾਇ ॥ ਕਉਣੁ ਰਹਸੀ 
ਨਾਨਕਾ ਤਕਸ ਕੀ ਸੁਰਤਤ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਮ—ੁਯ ਮਲਚ। ਮਭਯਮਤ—ਧਯਤੀ ਤ। ਇਆਮਰ—ਾਤਾਰ ਮਲਚ। ਯਵੀ—ਆਨੰਦ 

ਭਾਣਦਾ ਵ। ਏਉਣੁ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਵਯ) ਏਣ? ਰਬੂ ਆ ਵੀ।  

ਅਯਥ:- ਇਵੀ ੁੱਰ ੁਣੀਦੀ ਵ ਤ ਮਫਆਨ ਏੀਤੀ ਜਾ ਯਵੀ ਵ ਮਏ ੁਯ ਮਲਚ ਧਯਤੀ ਤ ਾਤਾਰ ਮਲਚ (ਮਤੰਨਾਾਂ 

ਵੀ ਰਏਾਾਂ ਮਲਚ) ਰਬੂ ਇਏ ਆ ਵੀ ਆ ਵ, ਉ ਦਾ ਵੁਏਭ ਉਰੰਮਆ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, (ਜੀਆਾਂ ਦਾ) ਜ ਜ 

ਰਐ ਉ ਨ  ਮਰਮਐਆ ਵ ਉਵੀ (ਵਯਏ ਜੀਲ ਨੰੂ) ਤਯ ਮਯਵਾ ਵ। (,) ਨਾਵ ਏਈ ਭਯਦਾ ਵ ਨਾਵ ਏਈ ਭਾਯਦਾ 

ਵ, ਨਾਵ ਏਈ ਜੰਭਦਾ ਵ ਨਾਵ ਏਈ ਭਯਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਰਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਉ ਦੀ 

ਆਣੀ ਵੀ ੁਯਮਤ (ਆਣ  ਆ ਮਲਚ) ਮਟਏੀ ਵਈ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਹਉ ਭੁਆ ਭ ਭਾਤਰਆ ਉਣੁ ਵਹ ਦਰੀਆਉ ॥ ਤਤਰਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਭਨੁ ਰਤਾ 
ਨਾਇ ॥ ਲਇਣ ਰਤ ਲਇਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤਤ ਸਭਾਇ ॥ ਜੀਬ ਰਸਾਇਤਣ ਚੂਨੜੀ ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ 
॥ ਅੰਦਰੁ ਭੁਸਤਕ ਝਕਤਲਆ ਕੀਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਵਉ ਭੁਆ—‘ਵਉ’ ਮਲਚ ਭਇਆ ਵਇਆ, ਇ ਮਖ਼ਆਰ ਮਲਚ ਭਮਯਆ ਮਆ ਮਏ ਭੈਂ ਲੁੱਡਾ ਵਾਾਂ। 

ਭ ਭਾਮਯਆ—‘ਭੈਂ’ ਦਾ ਭਾਮਯਆ ਵਇਆ। ਉਣੁ—ਵਲਾ, ਮਤਰਲ਼ਨਾ। ਨਾਇ—ਨਾਭ ਮਲਚ। ਰਇਣ—ਅੁੱਐਾਾਂ। 

ਰਇਣੀ—ਅੁੱਐਾਾਂ ਮਲਚ ਵੀ, (ਬਾਲ,) ਆਣ  ਆ ਮਲਚ ਵੀ (ਫਾਵਯਰ  ਯੂ ਲਰ ਤੁੱਏਣ ਦੀ ਤਾਾਂ ਨਵੀਂ ਯਵੀ)। 

ੁਯਮਤ—(ਮਨੰਦਾ ਆਮਦਏ) ੁਣਨ ਦੀ ਤਾਾਂ। ਯਾਇਮਣ—ਯਾਾਂ ਦ ਯ (-ਨਾਭ) ਮਲਚ। ਚੂਨੜੀ—ਵਣਾ 

ਵੀਯਾ। ਰਲਾਇ—ਉੱਚਾਯ ਏ। ਭੁਮਏ—ਭਵਏ ਏ। ਝਏਮਰਆ—ਰਟਾਾਂ ਦ ਮਯਵਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਮਜਤਨਾ ਮਚਯ ਜੀਲ ‘ਵਉਭ’ ਦਾ ਭਾਮਯਆ ਵਇਆ ਵ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਦਾ ਦਮਯਆ ਲਮਵੰਦਾ  

ਯਮਵੰਦਾ ਵ। ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਭਨ ‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ ਯੰਮਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਮਤਰਲ਼ਨਾ ਭੁੁੱਏ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਅੁੱਐਾਾਂ ਆਣ 

ਆ ਮਲਚ ਯੁੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ, (ਮਨੰਦਾ ਆਮਦਏ) ੁਣਨ ਦੀ ਤਾਾਂ ਏੰਨਾਾਂ ਮਲਚ ਵੀ ਰੀਨ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਜੀਬ 



‘ਨਾਭ’ ਮਭਯ ਏ ਨਾਭ-ਯਣ ਮਲਚ ਯੰੀਜ ਏ ਵਣਾ ਰਾਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਭਨ (‘ਨਾਭ’ ਮਲਚ) ਭਵਏ ਏ 

ਰਟਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ। ( ਜੀਲਨ ਲਾਰ  ਦਾ) ਭੁੁੱਰ ਨਵੀਂ  ਏਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਭਤਹ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਨਾਭ ਨਾਤਲ ਚਲ ॥ ਹੁ ਅਖੁਿੁ ਕਦ ਨ ਤਨਖੁਿਈ 
ਖਾਇ ਖਰਤਚਉ ਲ ॥ ਹਤਰ ਜਨ ਨਤੜ ਨ ਆਵਈ ਜਭਕੰਕਰ ਜਭਕਲ ॥ ਸ ਸਾਹ ਸਚ 
ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਲ ॥ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ਹਤਰ ਾਈ ਜਾ ਆਤ ਹਤਰ ਘਲ ॥੧੫॥ 
{ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਜਭ ਏੰਏਯ—ਜਭ ਦਾ ਲਏ ਜਭ-ਦੂਤ। ਜਭਏਰ—ਜਭ ਏਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਭਨੁੁੱਐਾ ਜਨਭ ਮਲਚ (ਜੀਲ ਰਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਵੀ (ਅਰ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ, ‘ਨਾਭ’ ਵੀ (ਇਥੋਂ 

ਭਨੁੁੱਐ ਦ) ਨਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਇਵ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਭੁੁੱਏ ਵ ਏਦ ਭੁੁੱਏਦਾ ਨਵੀਂ, ਫਲ਼ਏ ਐਾ ਐਯਚ ਤ ੁੱਰ  ਫੰਨਹ ; 

(ਮਪਯ, ਇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਲਾਰ) ਬਤ ਜਨ ਦ ਨੜ ਜਭਏਾਰ ਜਭਦੂਤ ਬੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦ। ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ-ਧਨ 

ਇਏੁੱਠਾ ਏੀਤਾ ਵ ਉਵੀ ੁੱਚ ਲ਼ਾਵ ਵਨ ਉਵੀ ੁੱਚ ਲਾਯੀ ਵਨ। ਇਵ ਨਾਭ-ਧਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਭਵਯ ਨਾਰ 

ਮਭਰਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਉਵ ਆ (ੁਯ ੂਨੰੂ ਜਤ ਮਲਚ) ਬਜਦਾ ਵ।15।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਵਾਾਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਫਖੁ ਤਵਹਾਝਤਹ ਤਫਖੁ ਸੰ ਗਰਹਤਹ ਤਫਖ ਤਸਉ 
ਧਰਤਹ ਤਆਰੁ ॥ ਫਾਹਰਹੁ ੰਤਡਤ ਸਦਾਇਦ ਭਨਹੁ ਭੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਨ 
ਲਾਇਨੀ ਵਾਦੀ ਧਰਤਨ ਤਆਰੁ ॥ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਕਰਤਨ ਕਹਾਣੀਆ ਕੂੜੁ ਫਤਲ ਕਰਤਹ ਆਹਾਰੁ ॥ 
ਜਗ ਭਤਹ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਤਨਰਭਲਾ ਹਰੁ ਭਲਾ ਸਬੁ ਆਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਨੀ ਹਇ ਭਲ 
ਭਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਯ—ਏਦਯ। ਮਫਐੁ—ਜ਼ਮਵਯ, ਭਾਇਆ। ੰਰਵਮਵ—ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਦ ਵਨ, ਜੜਦ ਵਨ। 

ਲਾਦੀ—ਝਮੜਆਾਂ ਮਲਚ, ਭਜ਼ਵਫੀ ਫਮਵਾਾਂ ਮਲਚ। ਆਵਾਯ—ੁਖ਼ੁਯਾਏ, ਬਜਨ। ਆਏਾਯੁ—ਮਦੁੱਦਾ ਜਤ। 

ਭਰਾ—ਭਰ ਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ (ਅਰ) ਲਾਯ ਦੀ ਏਦਯ ਨਵੀਂ ਜਾਣਦ, ਉਵ ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਦਾ ਏਯਦ ਵਨ, ਭਾਇਆ ਜੜਦ ਵਨ ਤ ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਵੀ ਮਆਯ ਏਯਦ ਵਨ; ਉਵ ਫਾਵਯੋਂ ਤਾਾਂ ਮਲਦਲਾਨ 

ਅਐਲਾਾਂਦ ਵਨ ਯ ਅਰ ਮਲਚ ਭੂਯਐ ਵਨ ੰਲਾਯ ਵਨ, (ਮਏਉਂਮਏ) ਉਵ ਰਬੂ ਨਾਰ ਤਾਾਂ ਭਨ ਨਵੀਂ ਰਾਾਂਦ 

(ਮਲੁੱਮਦਆ ਦ ਆਯ) ਚਯਚਾ ਮਲਚ ਮਆਯ ਏਯਦ ਵਨ, ਚਯਚਾ ਦੀਆਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਤ ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਦ ਵਨ; ਤ ਯਜ਼ੀ 

ਏਭਾਾਂਦ ਵਨ ਏੂੜ ਫਰ ਏ।  

(ਅਰ ੁੱਰ ਇਵ ਵ ਮਏ) ਨਾਭ ਮਭਯਨਾ ਵੀ ਜਤ ਮਲਚ (ਮਲਤਰ  ਏੰਭ) ਵ, ਵਯ ਜ ਏੁਝ ਮਦੁੱ ਮਯਵਾ ਵ (ਇ 

ਦਾ ਆਵਯ) ਭਰ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ‘ਨਾਭ’ ਨਵੀਂ ਮਭਯਦ ਉਵ ਭੂਯਐ ਨੀਲੇਂ ਜੀਲਨ ਲਾਰ  ਵ ਏ 

ਆਤਭਏ ਭਤ ਵੜਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਦੁਖੁ ਲਗਾ ਤਫਨੁ ਸਤਵ ਹੁਕਭੁ ਭੰਨ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਆ ਦਾਤਾ ਸੁਖ ਦਾ ਆ ਦਇ 
ਸਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਰਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਮਫਨੁ ਮਲ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਲਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਮਫਨਾ, ਮਭਯਨ  ਏਯਨ ਤੋਂ ਮਫਨਾ। ਆ—ਆ ਵੀ। 

ਜਾਇ—ਜ਼ਾ, ਦੰਡ। ਲ—ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਵੀ, (ਬਾਲ,) ਵੁਏਭ ਭੰਨਣ ਨਾਰ ਵੀ।  



ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦਾ) ਮਭਯਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਦੁੁੱਐ ਮਲਆਦਾ ਵ, ਜਦੋਂ (ਰਬੂ ਦਾ) ਵੁਏਭ ਭੰਨਦਾ ਵ 

(ਬਾਲ, ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਤੁਯਦਾ ਵ) ਤਾਾਂ ਦੁੁੱਐ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ (ਮਏਉਂਮਏ ਰਬੂ) ਆ ਵੀ ੁਐ ਦਣ ਲਾਰਾ ਵ ਤ ਆ 

ਵੀ ਜ਼ਾ ਦਣ ਲਾਰਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵੁਏਭ ਮਲਚ ਤੁਮਯਆਾਂ ਵੀ ਇਵ ਭਝ ੈਂਦੀ ਵ ਮਏ ਬ ਏੁਝ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ 

ਮਲਚ ਵ ਮਯਵਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਜਗਤੁ ਹ ਤਨਰਧਨੁ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਤਰਤਤ ਨਾਹੀ ॥ ਦੂਜ ਬਰਤਭ 
ਬੁਲਾਇਆ ਹਉਭ ਦੁਖੁ ਾਹੀ ॥ ਤਫਨੁ ਕਰਭਾ ਤਕਛੂ ਨ ਾਈ ਜ ਫਹੁਤੁ ਲਚਾਹੀ ॥ ਆਵ ਜਾਇ 
ਜੰਭ ਭਰ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਛੁਿਾਹੀ ॥ ਆਤ ਕਰ ਤਕਸੁ ਆਖੀ ਦੂਜਾ ਕ ਨਾਹੀ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1091} 

ਦਅਯਥ:- ਮਨਯਧਨੁ—ਏੰਾਰ। ਮਤਰਮਤ—ੰਤਐ। ਦੂਜ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦ ਏਾਯਨ। ਬਯਮਭ—ਬੁਰਐ 

ਮਲਚ। ਬਯਮਭ—ਬਟਏਣਾ ਮਲਚ ( ਏ)। ਬੁਰਾਇਆ—ਏੁਯਾਵ ਮਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਦ ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਜਤ ਏੰਾਰ ਵ (ਮਏਉਂਮਏ ਬਾਲੇਂ ਮਏਤਨੀ ਵੀ ਭਾਇਆ ਜੜ ਰ) ‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ 

ਮਫਨਾ ੰਤਐ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਏਯਏ ਬਟਏਣਾ ਮਲਚ  ਏ ਏੁਯਾਵ ਮਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਵਉਭ ਦ 

ਏਾਯਨ ਵੀ ਜੀਲ ਦੁੁੱਐ ਾਾਂਦ ਵਨ। ਯ ਬਾਲੇਂ ਮਏਤਨੀ ਵੀ ਰਾਰਾ ਏਯਨ ਰਬੂ ਦੀ ਮਭਵਯ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਨਾਭ ਨਵੀਂ 

ਮਭਰਦਾ। (, ਇ ਭਵ ਮਲਚ ਵੀ) ਜਤ ਜੰਭਦਾ ਵ ਭਯਦਾ ਵ ਜੰਭਦਾ ਵ ਭਯਦਾ ਵ। (ਇ ੜ ਮਲਚੋਂ) ਜੀਲ 

ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ ਫਚ ਏਦ ਵਨ।  

ਯ ਇਵ ਾਯੀ ਐਡ ਰਬੂ ਆ ਏਯ ਮਯਵਾ ਵ, ਮਏ ਵਯ ਾ ੁਏਾਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ, ਮਏਉਂਮਏ ਰਬੂ ਤੋਂ 

ਮਫਨਾ ਵਯ ਵ ਵੀ ਏਈ ਨਵੀਂ। 16।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਇਸੁ ਜਗ ਭਤਹ ਸੰਤੀ ਧਨੁ ਖਤਿਆ ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਤਲਆ ਰਬੁ ਆਇ ॥ 
ਸਤਤਗੁਤਰ ਸਚੁ ਤਦਰੜਾਇਆ ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਇਤੁ ਧਤਨ ਾਇ ਬੁਖ ਲਥੀ 
ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਤਜੰਨਹਾ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨੀ ਾਇਆ ਆਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਜਗਤੁ 
ਤਨਰਧਨੁ ਹ ਭਾਇਆ ਨ ਤਫਲਲਾਇ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਤਪਰਦਾ ਸਦਾ ਰਹ ਬੁਖ ਨ ਕਦ ਜਾਇ ॥ ਸਾਂਤਤ ਨ 
ਕਦ ਆਵਈ ਨਹ ਸੁਖੁ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਸਦਾ ਤਚੰਤ ਤਚਤਵਦਾ ਰਹ ਸਹਸਾ ਕਦ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਰ ਭਤਤ ਬਵੀ ਸਤਤਗੁਰ ਨ ਤਭਲ ਤਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਤਹ 
ਰਹ ਸਚ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1092} 

ਦਅਯਥ:- ੰਤੀ—ੰਤਾਾਂ ਨ। ਮਤੁਮਯ—ਮਤੁਯ ਨ। ਮਦਰੜਾਇਆ—ਭਨ ਮਲਚ ੁੱਏਾ ਏਯ ਮਦੁੱਤਾ। ਇਤੁ—

{‘ਇ’ੁ ਤੋਂ ਅਮਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਲਚਨ}। ਧਮਨ—{‘ਧਨ’ ਤੋਂ ਅਮਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਲਚਨ}। 

ਾਇ—{‘ਾਇਆ’ ਤੋਂ ਅਮਧਏਾਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਲਚਨ}। ਇਤੁ ਧਮਨ ਾਇ—{ਇ ਾਯ ‘ਲਾਏਾਾਂਲ਼’ 

(phrase) ਦਾ ਵਯਏ ਰਜ਼ ਅਮਧਏਯਣ ਏਾਯਏ ਮਲਚ ਵ, ਇਵ ‘ਲਾਏਾਾਂਲ਼’ ਆਣ  ਆ ਮਲਚ ਭੁਏੰਭਰ ਵ, 

ਬਾਲ, ਮਲਆਏਯਣ-ਅਨੁਾਯ ਇ ਨੰੂ ਮਏ ਵਯ ਰਜ਼ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਵੀਂ, , ਅੰਯਜ਼ੀ ਮਲਚ ਇ ਨੰੂ 

Locative Absolute ਆਐਦ ਵਨ, ੰਜਾਫੀ ਮਲਆਏਯਣ ਮਲਚ ਇ ਨੰੂ ਅੀਂ ‘ੂਯਫ ੂਯਣ ਏਾਯਦੰਤਏ’ 

ਆਐਾਾਂ} ਇਵ ਧਨ ਵਾਰ ਏੀਮਤਆਾਂ। ਮਚੰਤ ਮਚਤਲਦਾ—ਚਾਾਂ ਚਦਾ। ਵਾ—ਤਖ਼ਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਜਤ ਮਲਚ ੰਤਾਾਂ ਨ  (ਵੀ) ਨਾਭ-ਧਨ ਏਭਾਇਆ ਵ ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂ ਮਭਮਰਆ ਵ (ਤ ੁਯ ੂਦੀ 

ਯਾਵੀਂ) ਰਬੂ ਮਭਮਰਆ ਵ, (ਮਏਉਂਮਏ) ੁਯ ੂਨ  ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਮਲਚ ਮਭਯਨ ੁੱਏਾ ਏਯ ਮਦੁੱਤਾ ਵ (ਬਾਲ, ਮਭਯਨ 

ਦੀ ੁੱਏੀ ੰਢ ਫੰਨਹ ਮਦੁੱਤੀ ਵ)। ਇਵ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਤਨਾ ਅਭਰਏ ਵ ਮਏ ਇ ਦਾ ਭੁੁੱਰ ਨਵੀਂ  ਏਦਾ। ਜ ਇਵ 



ਨਾਭ-ਧਨ ਮਭਰ ਜਾ ਤਾਾਂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੁੱਐ ਰਮਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, ਭਨ ਮਲਚ ੁਐ ਆ ਲਦਾ ਵ, ਯ ਮਭਰਦਾ 

ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਮਲਚ ਧੁਯ ਦਯਾਵੋਂ ਮਰਮਐਆ ਵਲ (ਬਾਲ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਉੱਤ ਭਵਯ ਵਲ)।  

ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਜਤ ਦਾ ਏੰਾਰ ਵ ਭਾਇਆ ਰਈ ਵੀ ਮਲਰਏਦਾ ਵ, ਵਯ ਯਜ਼ ਦਾ ਬਟਏਦਾ 

ਮਪਯਦਾ ਵ, ਇ ਦੀ (ਭਾਇਆ ਲਾਰੀ) ਬੁੁੱਐ ਮਭਟਦੀ ਨਵੀਂ, ਏਦ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਠੰਢ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ, ਏਦ ਇ ਦ 

ਭਨ ਮਲਚ ੁਐ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਏਦ ਇ ਦਾ ਤਖ਼ਰਾ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਦਾ ਚਾਾਂ ਚਦਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ; ਵ ਨਾਨਏ! 

ੁਯ ੂਤੋਂ ਲਾਾਂਜ ਯਮਵਣ ਏਯਏ ਇ ਦੀ ਫੁੁੱਧੀ ਨੰੂ ਚੁੱਕ੍ਰ ਆਇਆ ਵਇਆ ਵ।  

ਜ ਭਨਭੁਐ ਬੀ ੁਯ ੂਨੰੂ ਮਭਰ  ਤਾਾਂ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦਾ ਵ, (ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਮਤ ਨਾਰ) ਮਪਯ ਦਾ ਵੀ 

ੁਐ ਮਟਮਏਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ, ਰਬੂ ਮਲਚ ਜੁਮੜਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ਭਦਨੀ ਸਈ ਸਾਰ ਕਰਇ ॥ ਕ ਤਸਭਰਹੁ ਬਾਇਰਹੁ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ 
ਨ ਕਇ ॥ ਖਾਣਾ ਸਫਦੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਜਤੁ ਖਾਧ ਸਦਾ ਤਤਰਤਤ ਹਇ ॥ ਨਣੁ ਤਸਪਤਤ ਸਨਾਇ 
ਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੁ ਊਜਲਾ ਭਲਾ ਕਦ ਨ ਹਇ ॥ ਸਹਜ ਸਚੁ ਧਨੁ ਖਤਿਆ ਥੜਾ ਕਦ ਨ ਹਇ ॥ 
ਦਹੀ ਨ ਸਫਦੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹ ਤਜਤੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੁਝੀ ਤਜਸ ਨ ਆਤ 
ਤਵਖਾਲ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1092} 

ਦਅਯਥ:- ਭਦਨੀ—ਧਯਤੀ, ਮਰਲ਼ਟੀ। ਾਯ—ੰਬਾਰ। ਬਾਇਯਵੁ—ਵ ਬਯਾਲ! ਮਜਤੁ—ਮਜ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। 

ਮਜਤੁ ਐਾਧ—ਮਜ ਦ ਐਾਣ ਨਾਰ। ਮਤਰਮਤ—ੰਤਐ। ਨਾਇ—{ਅਯਫੀ, Ônw} ਲਮਡਆਈ। ਦਵੀ—

ਯੀਯ।  

ਅਯਥ:- ਮਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਮਰਲ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਵ ਉਵੀ ਇ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ, ਵ ਬਯਾਲ! ਉ ਇਏ ਨੰੂ 

ਮਭਯ, ਉ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਵਯ ਏਈ (ੰਬਾਰ ਏਯਨ ਲਾਰਾ) ਨਵੀਂ ਵ। (ਵ ਬਯਾਲ!) ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ 

ਨੰੂ ਬਜਨ ਫਣਾ (ਬਾਲ, ਜੀਲਨ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾ), ਇਵ ਬਜਨ ਐਾਮਧਆਾਂ ਦਾ ਯੁੱਜ ਯਵੀਦਾ ਵ (ਭਨ ਮਲਚ 

ਦਾ ੰਤਐ ਯਮਵੰਦਾ ਵ); ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਨੰੂ ਲਮਡਆਈਆਾਂ ਨੰੂ (ਆਣਾ) ੁਲ਼ਾਏਾ ਫਣਾ, ਉਵ 

ੁਲ਼ਾਏਾ ਦਾ ਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ ਤ ਏਦ ਭਰਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ।  

ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਮਲਚ (ਯਮਵ ਏ) ਐੁੱਮਟਆ ਵਇਆ ਨਾਭ-ਧਨ ਏਦ ਟਦਾ ਨਵੀਂ। ਭਨੁੁੱਐਾ ਯੀਯ ਰਈ ੁਯ ੂ

ਦਾ ਲ਼ਫਦ (ਭਾਨ) ਵਣਾ ਵ, ਇ (ਵਣ  ਦੀ ਫਯਏਮਤ) ਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ੁਐ ਮਭਰਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਮਜ 

ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਝੀ ਾ ਉਵ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਵੀਂ ਇਵ (ਜੀਲਨ-ਬਤ) ਭਝਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਅੰਤਤਰ ਜੁ ਤੁ ਸੰਜਭ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਜਾ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਹਉਭ 
ਅਤਗਆਨੁ ਗਵਾ ॥ ਅੰਦਰੁ ਅੰਤਭਰਤਤ ਬਰੂਰੁ ਹ ਚਾਤਖਆ ਸਾਦੁ ਜਾ ॥ ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸ 
ਤਨਰਬਉ ਬ ਸ ਹਤਰ ਰਤਸ ਧਰਾ ॥ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਧਾਤਰ ੀਆਇਆ ਤਪਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਤਵਆ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1092} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤਮਯ—ਅੰਦਯ ਲਰ ਯਤਣਾ, ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਮਟਏਣਾ। ੰਜਭ—ਇੰਮਦਰਆਾਂ ਤ ਭਨ ਨੰੂ ਯਏਣ 

ਦਾ ਉੱਦਭ। ਅੰਦਯ—ੁਅੰਦਯਰਾ, ਮਵਯਦਾ। ਅੰਮਭਰਮਤ—ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰ  ਨਾਭ-ਜਰ ਨਾਰ। ਧਰਾ—

ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। ਮਲਆ—ਦਫਾ ਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:- (‘ਦੂਜ ਬਯਭ’ ਲਰੋਂ  ਵਟ ਏ) ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਮਟਏਣਾ—ਇਵੀ ਜ ਵ ਇਵੀ ਤ ਵ ਇਵੀ ਇੰਮਦਰਆਾਂ 



ਨੰੂ ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ  ਯਏਣ ਦਾ ਾਧਨ ਵ; ਯ ਇਵ ਭਝ ਮਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵ; ਜ (‘ਦੂਜ 

ਬਯਭ’ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਭਯੀ ਤਾਾਂ ਵਉਭ ਤ ਆਤਭਏ ਜੀਲਨ ਲਰੋਂ  ਫ-ਭਝੀ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ।  

(ਉਂਞ ਤਾਾਂ ਦਾ ਵੀ) ਮਵਯਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਮਭਰਤ ਨਾਰ ਨਏਾ-ਨਏ ਬਮਯਆ ਵਇਆ ਵ (ਬਾਲ, ਯਭਾਤਭਾ ਅੰਦਯ ਵੀ 

ਯਭ ਯਭ ਮਲਚ ਲੁੱਦਾ ਵ), (ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਨਾਭ-ਯ) ਚੁੱਮਐਆਾਂ ੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਵ। ਮਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਇਵ 

ਨਾਭ-ਯ ਚੁੱਮਐਆ ਵ ਉਵ ਮਨਯਬਉ (ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ) ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ, ਉਵ ਨਾਭ ਦ ਯ ਨਾਰ ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦ ਵਨ। 

ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨ  ਮਭਵਯ ਏਯ ਏ ਇਵ ਯ ਮਰਾਇਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਦਫਾ ਨਵੀਂ ਏਦਾ 

(ਆਤਭਏ ਭਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਨੜ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ)। 17।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਲਕੁ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਫੰਨਹ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨ ਤਵਹਾਝ ਕਇ ॥ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਨਾਨਕਾ 
ਤਵਰਲਾ ਕਈ ਹਇ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਗੁਣ ਾਈਅਤਨਹ ਤਜਸ ਨ ਨਦਤਰ ਕਰਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1092} 

ਅਯਥ:- ਜਤ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਟਰੀ ਫੰਨਹੀ ਜਾ ਮਯਵਾ ਵ, ਏਈ ਫੰਦਾ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ। ਵ ਨਾਨਏ! 

ੁਣ ਖ਼ਯੀਦਣ ਲਾਰਾ ਏਈ ਮਲਯਰਾ ਵੀ ਵੁੰਦਾ ਵ। ੁਯ ੂਦੀ ਮਏਯਾ ਨਾਰ ਵੀ ੁਣ ਮਭਰਦ ਵਨ, (ਯ ਮਭਰਦ 

ਉ ਨੰੂ ਵਨ) ਮਜ ਉਤ ਰਬੂ ਮਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭਾਤਨ ਹਤਹ ਤਜ ਆਤ ਕੀਤ ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਸੁਖੁ 
ਾਈ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1092} 

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਮਲਚਾਯਲਾਨ ਵ ਏ ਰਬੂ ਦਾ ਵੁਏਭ ਭੰਮਨਆਾਂ ੁਐ ਮਭਰਦਾ ਵ, (ਮਜ 

ਨ  ਵੁਏਭ ਭੰਮਨਆ ਵ ਉ ਨੰੂ ਰਏਾਾਂ ਲਰੋਂ  ਏੀਤ) ੁਣ ਤ ੁਣ (ਬਾਲ, ਨਏੀ ਤ ਫਦੀ ਦਾ ਰੂਏ) ਇਏ ਮਜਵ 

ਜਾਦ ਵਨ (ਮਏਉਂਮਏ ‘ਵੁਏਭ’ ਮਲਚ ਤੁਯਨ ਦ ਏਾਯਨ ਭਝਦਾ ਵ ਮਏ) ਇਵ (ੁਣ ਤ ੁਣ) ਏਯਤਾਯ ਨ  

ਆ ਦਾ ਏੀਤ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਅੰਦਤਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤੁ ਹ ਆ ਕਰ ਤਨਆਉ  ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਦਰੁ ਜਾਣੀ ਅੰਦਤਰ 
ਭਹਲੁ ਅਸਰਾਉ ॥ ਖਰ ਰਤਖ ਖਜਾਨ ਾਈਅਤਨ ਖਤਿਆ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਸਬੁ ਸਚ ਸਚੁ 
ਵਰਤਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਉ ॥ ੧੮॥ {ੰਨਾ 
1092} 

ਅਯਥ:- (ਜੀਲ ਦ) ਅੰਦਯ ਵੀ (ਜੀਆਾਂ ਦਾ) ਭਾਰਏ (ਫਠਾ) ਵ, (ਜੀਲ ਦ) ਅੰਦਯ ਵੀ (ਉ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ ਵ, ਉਵ 

ਆ ਵੀ (ਅੰਦਯ ਫਠਾ ਵਇਆ, ਜੀਲ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ) ਮਨਆਾਂ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਵ; (ਜੀਲ ਦ) ਅੰਦਯ ਵੀ (ਉ 

ਦਾ) ਭਵਰ ਵ, (ਜੀਲ ਦ) ਅੰਦਯ ਵੀ (ਫਠਾ ਜੀਲ ਨੰੂ) ਆਯਾ (ਦਈ ਜਾ ਮਯਵਾ) ਵ, ਯ ਉ ਦ ਭਵਰ ਦਾ 

ਫੂਵਾ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰੁੱਬਦਾ ਵ।  

(ਜੀਲ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਫਠ  ਵ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ) ਐਯ ਜੀਲ ਯਐ ਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਮਲਚ ਯੁੱਐ ਜਾਾਂਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਅੰਦਯ 

ਫਠਾ ਵਇਆ ਵੀ ਐਯ ਜੀਲਾਾਂ ਦੀ ਆ ੰਬਾਰ ਏਯੀ ਜਾਾਂਦਾ ਵ), ਐਮਟਆਾਂ ਨੰੂ ਥਾਾਂ ਨਵੀਂ ਮਭਰਦੀ। ਉਵ ਦਾ-ਮਥਯ 

ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵ, ਉ ਦਾ ਮਨਆਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਰ ਵ; ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਦ ਨਾਭ-ਅੰਮਭਰਤ ਦਾ ੁਆਦ 

ਆਉਂਦਾ ਵ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭਨ ਮਲਚ ਨਾਭ ਲੁੱਦਾ ਵ। 18।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਹਉ ਭ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹਵਤਹ ਹਉ ਨਾਤਹ ॥ ਫੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਫੂਝਣਾ ਹ 
ਅਕਥ ਕਥਾ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਤਫਨੁ ਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਾਈ ਅਲਖੁ ਵਸ ਸਬ ਭਾਤਹ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤ 



ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਫਦੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਆੁ ਗਇਆ ਬਰਭੁ ਬਉ ਗਇਆ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੁਖ ਜਾਤਹ 
॥ ਗੁਰਭਤਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈ ਊਤਭ ਭਤਤ ਤਰਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ  ਸਹੰ ਹੰਸਾ ਜੁ ਜਾਹੁ ਤਤਰਬਵਣ 
ਤਤਸ ਸਭਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- ਮਆਨੀ—ਵ ਮਆਨਲਾਨ! ਫੂਝਣਾ—ਫੁਝਾਯਤ, ਡੂੰੀ ੁੱਰ। ਅਏਥ ਏਥਾ—ਉ ਰਬੂ ਦੀ ੁੱਰ 

ਮਜ ਦਾ ਯੂ ਦੁੱਮਆ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। ਅਰਐੁ—ਮਜ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਮਨਲ਼ਾਨ ਨਵੀਂ ਮਦੁੱਦਾ। ਆ—ੁ

ਆਾ-ਬਾਲ, ਵਉਭ। ਬਰਭੁ—ਬਟਏਣਾ। ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੁਐ—ਜੰਭਣ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਭਤ ਤਏ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱਐ, ਾਯੀ 

ਉਭਯ ਦ ਦੁੁੱਐ। ਊਤਭ ਭਮਤ—ਉੱਜਰ ਫੁੁੱਧ ਲਾਰ । ਵੰ—(sosh ਾੱਂ) ਉਵ ਭੈਂ ਵਾਾਂ। ਵੰਾ—(Ahz s:) ਭੈਂ ਉਵ 

ਵਾਾਂ। ਵੰ ਵੰਾ ਜ—ੁਉਵ ਜ ਮਜ ਨਾਰ ‘ਉਵ ਭੈਂ’ ਤ ‘ਭੈਂ ਉਵ’ ਵ ਜਾ, ਉਵ ਮਭਯਨ ਮਜ ਨਾਰ ਜੀਲ ਤ 

ਰਬੂ ਇਏ-ਯੂ ਵ ਜਾਣ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਰਬੂ! ਜਦੋਂ ਭੈਂ ‘ਵਉਂ, ਵਉਂ’ ਏਯਦਾ ਵਾਾਂ ਤਦੋਂ ਤੰੂ (ਭਯ ਅੰਦਯ ਯਟ) ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਯ ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਆ 

ਲੁੱਦਾ ਵੈਂ ਭਯੀ ‘ਵਉਂ’ ਭੁਏ ਜਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਮਆਨਲਾਨ! ਅਏੁੱਥ ਰਬੂ ਦੀ ਇਵ ਡੂੰੀ ਯਾਜ਼ ਲਾਰੀ ੁੱਰ ਆਣ  ਭਨ ਮਲਚ ਭਝ। ਅਰੁੱਐ ਰਬੂ ਲੁੱਦਾ ਤਾਾਂ 

ਬ ਦ ਅੰਦਯ ਵ, ਯ ਇਵ ਅਰੀਅਤ ੁਯ ੂਤੋਂ ਮਫਨਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬਦੀ, ਜਦੋਂ ੁਯ ੂਮਭਰ  ਜਦੋਂ ੁਯ ੂਦਾ ਲ਼ਫਦ 

ਭਨ ਮਲਚ ਆ ਲੁੱ ਤਾਾਂ ਇਵ ਭਝ ੈਂਦੀ ਵ।  

ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ‘ਵਉਂ’ ਦੂਯ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ, (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਬਟਏਣਾ ਮਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਵ (ਭਤ ਆਮਦਏ ਦਾ) 

ਡਯ ਭੁੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦ ਦੁੁੱਐ ਨਾ ਵ ਜਾਾਂਦ ਵਨ (ਮਏਉਂਮਏ ਜੀਲਨ ਮਲਚ ਦੁੁੱਐ ਵੁੰਦ ਵੀ ਇਵੀ 

ਵਨ); ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦੀ ਭਮਤ ਮਰਆਾਂ ਯੁੱਫ ਮਦੁੱ ੈਂਦਾ ਵ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਫੁੁੱਧ ਉੱਜਰ ਵ ਜਾਾਂਦੀ ਵ ਉਵ (ਇਵਨਾਾਂ 

ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਤਯ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।  

(,) ਵ ਨਾਨਏ! (ਤੰੂ ਬੀ) ਮਭਯਨ ਏਯ ਮਜ ਨਾਰ ਤਯੀ ਆਤਭਾ ਰਬੂ ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਵ ਜਾ, (ਲਐ!) 

ਮਤਰਰਏੀ ਦ ਵੀ ਜੀਲ ਉ ਮਲਚ ਮਟਏ ਵ ਵਨ (ਉ ਦ ਆਯ ਵਨ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨੁ ਭਾਣਕੁ ਤਜਤਨ ਰਤਖਆ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਸ ਜਨ ਤਵਰਲ ਜਾਣੀਅਤਹ 
ਕਲਜੁਗ ਤਵਤਚ ਸੰਸਾਤਰ ॥ ਆ ਨ ਆੁ ਤਭਤਲ ਰਤਹਆ ਹਉਭ ਦੁਤਫਧਾ ਭਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ 
ਰਤ ਦੁਤਰੁ ਤਰ ਬਉਜਲੁ ਤਫਖਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਣਏੁ—ੁੁੱਚਾ ਭਤੀ। ਮਜਮਨ—ਮਜ ਨ। ੰਾਮਯ—ੰਾਯ ਮਲਚ। ਜੁ—ਭਾ, ਮਵਯਾ। ਏਰ—

ਏਰਲ਼, ਝੜ, ਮਲਏਾਯ। ਏਰਜੁ—ਮਜਥ ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਮਵਯਾ ਵ। ਦੁਮਫਧਾ—ਦੁਮਚੁੱਤਾ-ਨ, ਭਯ-ਤਯ। 

ਦੁਤਯ—ੁਮਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਐਾ ਵ। ਬਉਜਰੁ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। ਮਫਐਭ—ੁਐਾ, ਡਯਾਉਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਇਵ ਭਨ ੁੁੱਚਾ ਭਤੀ ਵ, ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਮਲਚਾਯ ਏਯ ਏ (ਇ ੁੁੱਚ ਭਤੀ ਨੰੂ) 

ਯਐ ਮਰਆ ਵ, ਉ ਦਾ ਆਾ ਵਉਭ ਤ ਭਯ-ਤਯ ਨੰੂ ਭਾਯ ਏ ‘ਆ’ ਨਾਰ ਮਭਮਰਆ ਯਮਵੰਦਾ ਵ। ਯ ਇ 

ੰਾਯ ਮਲਚ ਮਜੁੱਥ ਮਲਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਮਵਯਾ ਵ ਅਜਵ ਫੰਦ ਫੜ ੁੱਟ ਲਐੀਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਮਲਚ ਯੰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ ਉਵ ਇ ਡਯਾਉਣ  ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਰੰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ 

ਮਜ ਨੰੂ ਤਯਨਾ ਫੜਾ ਐਾ ਵ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਭਨਭੁਖ ਅੰਦਰੁ ਨ ਬਾਲਨੀ ਭੁਠ ਅਹੰਭਤ ॥ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ ਬਤਵ ਥਕ ਅੰਦਤਰ ਤਤਖ ਤਤ ॥ 
ਤਸੰਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਨ ਸਧਨੀ ਭਨਭੁਖ ਤਵਗੁਤ ॥ ਤਫਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨ ਨ ਾਇ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਸਤ ॥ 
ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਹਤਰ ਜਤ ਹਤਰ ਗਤ ॥੧੯॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਯੁ—ਅੰਦਯਰਾ, ਬਾਲ, ਭਨ {ਦੂਜੀ ਤੁਏ ਦ ਰਜ਼ ‘ਅੰਦਮਯ’ ਤ ਇ ਰਜ਼ ਮਲਚ ਯਏ ਚਤ 

ਯੁੱਐਣ-ਮ ਵ}। ਅੰਦਮਯ—(ਭਨ) ਮਲਚ। ਅਵੰਭਤ—ਵਉਭ ਦ ਏਾਯਨ। ਮਤਐ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਮਤਰਲ਼ਨਾ। ਤਤ—

ੜ ਵ। ਮਲੁਤ—ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਤ—ਮਤ, ਦਾ ਯਮਵਣ ਲਾਰਾ। ਤ—ਮਤ।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਵਉਭ ਦ ਠੁੱ ਵ ਆਣਾ ਭਨ ਨਵੀਂ ਐਜਦ, ਅੰਦਯੋਂ ਮਤਰਲ਼ਨਾ 

ਨਾਰ ੜ ਵ (ਵਣ ਏਯਏ) (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਚਵੀਂ ਾੀਂ ਬਟਏ ਬਟਏ ਏ ਥੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਵਨ; ਮੰਮਭਰਤੀਆਾਂ 

ਲ਼ਾਤਰਾਾਂ (ਬਾਲ, ਆਣ  ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ) ਨੰੂ ਵ ੁਨਾਰ ਨਵੀਂ ਐਜਦ ਤ (ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਥਾਾਂ ਆਣ) ਭਨ ਦ 

ਮੁੱਛ ਤੁਯ ਏ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੰਦ ਵਨ।  

ਦਾ-ਮਥਯ ਯਮਵਣ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਮਏ ਨ  ਬੀ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬਾ। ਅਾਾਂ ਅਰ 

ਮਲਚਾਯ ਦੀ ਇਵ ੁੱਰ ਰੁੱਬੀ ਵ ਮਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਮਆਾਂ ਵੀ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਆਤਭਏ ਵਾਰਤ ੁਧਯਦੀ ਵ। 

19।  

ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਆ ਜਾਣ ਕਰ ਆਤ ਆ ਆਣ ਰਾਤਸ ॥ ਤਤਸ ਅਗ ਨਾਨਕਾ ਖਤਲਇ ਕੀਚ 
ਅਰਦਾਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਆ ਵੀ। ਏਯ—ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਆਣ—ਮਰਆਉਂਦਾ ਵ। ਆਣ  ਯਾਮ—ਯਾਮ 

ਮਰਆਉਂਦਾ ਵ, ਮਯ ਚਾੜਹਦਾ ਵ। ਮਤ—ਮਤ ਵੀ। ਐਮਰਇ—ਐਰ  ਏ, ਮਧਆਨ ਨਾਰ, ਅਦਫ-ਯਧਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਜੀਲਾਾਂ ਦ ਮਦਰਾਾਂ ਦੀ) ਜਾਣਦਾ ਵ (ਮਏਉਂਮਏ) ਉਵ ਆ ਵੀ (ਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਦਾ 

ਵ, ਆ ਵੀ (ਜੀਲਾਾਂ ਦ ਏਾਯਜ) ਮਯ ਚਾੜਹਦਾ ਵ; (ਇ ਰਈ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਅੁੱ ਵੀ ਅਦਫ ਯਧਾ 

ਨਾਰ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਆ ਜਾਣ ਸਇ ॥ ਤਕਸ ਨ ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਘਤਰ 
ਵਰਤ ਸਬੁ ਕਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- ਮਜਮਨ—ਮਜ ਰਬੂ ਨ। ਏੀਆ—ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਮਤਮਨ—ਉ ਰਬੂ ਨ। ਦਮਐਆ—ਇ 

ਜਤ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏੀਤੀ ਵ। ਮਏ ਨ—ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਵਯ ਮਏ ਨੰੂ? ਮਯ—ਮਵਯਦ-ਯ ਮਲਚ। ਲਯਤ—

ਭਜੂਦ ਵ। ਬੁ ਏਇ—ਵਯਏ ਜੀਲ। ਮਏ ਨ  ਏਵੀ—ਮਏ ਵਯ ਨੰੂ ਆਐਣਾ ਮਲਅਯਥ ਵ।  

ਅਯਥ:- ਮਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਜਤ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵ, ਉ ਨ  ਵੀ ਇ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏੀਤੀ ਵਈ ਵ, ਉਵ ਆ ਵੀ 

(ਵਯਏ ਦ ਮਦਰ ਦੀ) ਜਾਣਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਜਦੋਂ ਵਯਏ ਜੀਲ (ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਯ ਤੋਂ ਵਯਏ ਰੜ ੂਯੀ 

ਏਯਦਾ ਵ ਜ) ਵਯਏ ਦ ਮਵਯਦ-ਯ ਮਲਚ ਭਜੂਦ ਵ, ਤਾਾਂ ਉ ਤੋਂ ਮਫਨਾ ਮਏ ਵਯ ਅੁੱ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਨੀ 

ਮਲਅਯਥ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬ ਥਕ ਤਵਸਾਤਰ ਇਕ ਤਭਤੁ ਕਤਰ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਹਇ ਤਨਹਾਲੁ ਾਾ ਦਹ ਹਤਰ ॥ 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁਕ ਜਨਤਭ ਨ ਜਾਤਹ ਭਤਰ ॥ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ਸਤਗ ਨ ਭਤਹ ਜਤਰ ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਭਨ ਭਤਹ ਸੰਤਜ ਧਤਰ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1093} 



ਦਅਯਥ:- ਥਏ—ਚੀਜ਼ਾਾਂ। ਮਨਵਾਰੁ—ਮਐਮੜਆ ਵਇਆ। ਦਵ—ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਵ। ਚੁਏ—ਭੁੁੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 

ਜਨਮਭ—ਜਨਭ ਏ, ਜੰਭ ਏ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਮ— ਮਲਚ, ਮਚੰਤਾ ਮਲਚ। ਜਮਯ—ੜ। ੰਮਜ 

ਧਮਯ—ੰਚ ਰ , ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਵਯ ਬ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਦਾ ਭਵ) ਮਲਾਯ ਏ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵੀ ਆਣਾ ਮਭੁੱਤਯ ਫਣਾ, ਤਯਾ ਭਨ ਮਐੜ 

ਆਲਾ ਤਯਾ ਯੀਯ ਵਰਾ-ਪੁੁੱਰ ਵ ਜਾਇਾ (ਮਏਉਂਮਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਾਯ ਾ ਾੜ ਦੇਂਦਾ ਵ, (ਜਤ ਮਲਚ 

ਤਯਾ) ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਭੁੁੱਏ ਜਾਇਾ, ਤੰੂ ਭੁੜ ਭੁੜ ਨਵੀਂ ਜੰਭ ਭਯੇਂਾ। ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਯਾ ਫਣਾ, ਤੰੂ ਮਚੰਤਾ 

ਮਲਚ ਤ ਭਵ ਮਲਚ ਨਵੀਂ ੜੇਂਾ। ਵ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਣ  ਭਨ ਮਲਚ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ 

ਯੁੱਐ। 20।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਭਾਇਆ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰ ਭਾਂਗ ਦੰਭਾ ਦੰਭ ॥ ਸ ਰਬੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ 
ਨਹੀ ਕਰੰਭ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- {ਨਟ:- ਇਵ ਰਏ “ਲਾਯਾਾਂ ਤ ਲਧੀਏ ਰਏ ਭ: 5” ਮਲਚ ਬੀ ਨੰ: 19 ਤ ਦਯਜ ਵ। ਇਥ ਰਜ਼ 

‘ਏਯੰਭ’ ਵ, ਥ ‘ਏਯਮੰਭ ਵ। } 

ਦੰਭਾ ਦੰਭ—ਦਭ-ਫ-ਦਭ, ੁਆ ੁਆ। ਮਚਮਤ—ਮਚੁੱਤ ਮਲਚ। ਆਲਈ—ਆਲ, ਆਲ, ਆਉਂਦਾ। 

ਏਯੰਭ—ਚੰ ਬਾ।  

ਅਯਥ:- ਵ ਨਾਨਏ! ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਭਨੋਂ  ਭਾਇਆ ਨਵੀਂ ਬੁੁੱਰਦੀ, ਜ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਮਤ ਭੰਣ ਦ ਥਾਾਂ) ੁਆ-

ੁਆ (ਭਾਇਆ ਵੀ) ਭੰਦਾ ਵ, ਮਜ ਨੰੂ ਉਵ ਯਭਾਤਭਾ ਏਦ ਚਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਇਵ ਜਾਣ  ਮਏ) ਉ ਦ 

ਬਾ ਚੰ ਨਵੀਂ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਚਲਈ ਤਕਆ ਲਿਾਵਤਹ ਅੰਧ ॥ ਗੁਰ ਕ ਚਰਣ ਤਧਆਇ ਤੂ ਤੂਿਤਹ 
ਭਾਇਆ ਫੰਧ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਅਯਥ:- ਵ ਅੰਨਹ  (ਜੀਲ)! ਤੰੂ (ਭੁੜ ਭੁੜ) ਭਾਇਆ ਨੰੂ ਮਏਉਂ ਚੰਫੜਦਾ ਵੈਂ? ਇਵ ਤਾਾਂ ਏਦ ਮਏ ਦ ਨਾਰ ਨਵੀਂ 

ਜਾਾਂਦੀ; ਤੰੂ ਮਤੁਯੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਮਧਆਨ ਧਯ (ਬਾਲ, ਵਉਭ ਛੁੱਡ ਏ ੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰ) (ਤਾਾਂ ਜੁ) ਤਯੀਆਾਂ 

ਇਵ ਭੁਲ਼ਏਾਾਂ ਜ ਭਾਇਆ ਨ  ਏੁੱੀਆਾਂ ਵਈਆਾਂ ਵਨ ਟੁੁੱਟ ਜਾਣ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਬਾਣ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਨੁ ਬਾਣ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਬਾਣ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭਤਲਨੁ ਬਾਣ ਸਚੁ 
ਤਧਆਇਆ ॥ ਬਾਣ ਜਵਡ ਹਰ ਦਾਤਤ ਨਾਹੀ ਸਚੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ੂਰਤਫ 
ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ  ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਜਤਨ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥ ੨੧॥ 
{ੰਨਾ 1093} 

ਦਅਯਥ:- ਬਾਣ—ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ। ਭਨਾਇਨੁ—ਭਨਾਇਆ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਭਮਰਨੁ—ਮਭਰਾਇਆ ਉ 

(ਰਬੂ) ਨ। ਚੁ—ਦਾ-ਮਥਯ ਯਮਵਣ ਲਾਰ  ਦਾ ਨਾਭ। ਦਾਮਤ—ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼। ਚੁ ਆਮਐ—ਨਾਭ (ਆ) ਮਭਯ 

ਏ। ੁਣਾਇਆ—(ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਨਾਭ’) ੁਣਾਇਆ ਵ। ੂਯਮਫ—ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ, ਮਵਰਾਾਂ ਤੋਂ। ਮਜਨ ਏਉ—ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ 

ਬਾਾਾਂ ਮਲਚ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਲਾਤ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  (ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਤੋਂ) ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਆਣਾ ਵੁਏਭ ਭਨਾਇਆ ਵ ਉ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  

ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਯਮਵ ਏ ੁਐ ਰੁੱਬਾ ਵ। ਉ ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ੁਯੂ ਮਭਰਾਇਆ ਵ ਉਵ 



ਭਨੁੁੱਐ ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਯਮਵ ਏ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯਦਾ ਵ; ਮਜ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਮਲਚ ਯਮਵਣਾ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱਡੀ ਯੁੱਫੀ 

ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਰਤੀਤ ਵੁੰਦੀ ਵ ਉਵ ਆ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯਦਾ ਵ ਤ ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਾਂਦਾ ਵ; ਯ ‘ਨਾਭ’ ਮਭਯਦ ਉਵੀ 

ਵਨ ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਤ ਧੁਯੋਂ ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ ਮਰਮਐਆ ਵਇਆ ਵ (ਬਾਲ, ਮਜਨਹਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ੂਯਫਰ  ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ 

ਮਭਯਨ ਦ ੰਏਾਯ ਭਜੂਦ ਵਨ)।  

(,) ਵ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਮਲਚ ਯਵੁ ਮਜ ਨ  ਇਵ ੰਾਯ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵ। 21।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ਅੰਦਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨਹੀ ਬ ਕੀ ਨਾਹੀ ਤਫੰਦ ॥ ਨਾਨਕ ਭੁਇਆ ਕਾ ਤਕਆ 
ਭਾਰਣਾ ਤਜ ਆਤ ਭਾਰ ਗਤਵੰਦ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1093} 

ਅਯਥ:- ਮਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਡਯ ਨਵੀਂ, ਤ ਮਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ 

ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਵਈ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ (ਆਤਭਏ ਭਤ) ਭ ਵ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਨ) ਯੁੱਫ ਨ  ਆ ਭਾਯ ਮਦੁੱਤਾ 

ਵ, ਇਵਨਾਾਂ ਭੁਇਆਾਂ ਨੰੂ (ਦੰੂ ਲਧੀਏ) ਮਏ ਵਯ ਨ  ਏੀਵ ਭਾਯਨਾ ਵ?।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨ ਕੀ ਤਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥ ਸ ਫਰਾਹਭਣੁ ਬਲਾ ਆਖੀ ਤਜ ਫੂਝ ਫਰਹਭੁ 
ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹ ਹਤਰ ੜ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਆਇਆ ਹੁ ਰਵਾਣੁ ਹ ਤਜ ਕੁਲ 
ਕਾ ਕਰ ਉਧਾਰੁ ॥ ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ੁਛੀ ਕਰਣੀ ਸਫਦੁ ਹ ਸਾਰੁ ॥ ਹਰੁ ਕੂੜੁ ੜਣਾ ਕੂੜੁ 
ਕਭਾਵਣਾ ਤਫਤਖਆ ਨਾਤਲ ਤਆਰੁ ॥ ਅੰਦਤਰ ਸੁਖੁ  ਨ ਹਵਈ ਭਨਭੁਖ ਜਨਭੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਾਤਭ ਰਤ ਸ ਉਫਰ ਗੁਰ ਕ ਹਤਤ ਅਾਤਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1093-1094} 

ਦਅਯਥ:- ਤਰੀ—ਉਵ ਥੀ ਮਜ ਮਲਚੋਂ ਫਰਾਵਭਣ ਆਣ  ਜਜਭਾਨ ਆਮਦਏਾਾਂ ਨੰੂ ਮਥੁੱਤਾਾਂ ਦੁੱਦ ਵਨ। 

ਲਾਚਣੀ—ੜਹਨੀ। ਉਧਾਯ—ੁਾਯ-ਉਤਾਯਾ। ਾਯ—ੁਰਲ਼ਟ। ਮਫਮਐਆ—ਭਾਇਆ। ਵਮਤ—ਮਆਯ ਨਾਰ। 

ਅਾਮਯ ਵਮਤ—ਫਅੰਤ ਮਆਯ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਮਥੁੱਤਾਾਂ ਆਮਦਏ ਦੁੱਣ ਰਈ ੁੱਤਰੀ ੜਹਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ੁੱਤਰੀ ੜਹਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ 

(ਮਏ ਇ ਦੀ ਏਵੜ ਲਰ  ਏੀਵ ਵਾਰਤ ਵ; ਇਵ ੁੱਤਰੀ ਲਾਚਣ ਨਾਰ) ਬ ਤੋਂ ਰਲ਼ਟ ੁਐ ਮਭਰਦਾ ਵ। (ਜ ਮਥੁੱਤਾਾਂ 

ਦੀ ਬਰਾਈ ਫੁਯਾਈ ਮਲਚਾਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਯੁੱਫੀ ਮਲਚਾਯ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਵ ਉ ਫਰਾਵਭਣ ਨੰੂ ਚੰਾ ਜਾਣ। ਜ 

(ਫਰਾਵਭਣ) ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਮਲਚਾਯ ਏਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੜਹਦਾ 

ਵ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਆਣੀ ਏੁਰ ਦਾ ਬੀ ਾਯ-ਉਤਾਯਾ ਏਯਦਾ ਵ ਉ ਦਾ ਜਤ ਮਲਚ ਆਉਣਾ ਪਰ ਵ।  

ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਮਲਚ (ਉੱਚੀ) ਜਾਮਤ ਦੀ ੁੁੱਛ-ਮੁੱਛ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ਥ ਤਾਾਂ (ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ) ਫਾਣੀ (ਦਾ 

ਅੁੱਮਬਆ) ਵੀ ਰਲ਼ਟ ਏਯਨੀ (ਮਭਥੀ ਜਾਾਂਦੀ) ਵ, (ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਤੋਂ ਮਫਨਾ) ਵਯ ੜਹਨਾ ਤ ਏਭਾਣਾ ਮਲਅਯਥ 

ਵ, ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਵੀ ਮਆਯ (ਲਧਾਾਂਦਾ) ਵ (ਉ ੜਹਾਈ ਤ ਏਭਾਈ ਨਾਰ) ਭਨ ਮਲਚ ੁਐ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, 

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਮੁੱਛ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਮਜ਼ੰਦੀ ਵੀ ਤਯ ਜਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯੂ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਮਲਚ ਫਵੁਤ ਰਭ ਏਯ ਏ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਮਲਚ ਯੰ ਜਾਾਂਦ ਵਨ ਉਵ 

(‘ਮਫਮਐਆ’ ਦ ਅਯ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖਦਾ ਆ ਸਬੁ ਸਚਾ ॥ ਜ ਹੁਕਭੁ ਨ ਫੂਝ ਖਸਭ ਕਾ ਸਈ ਨਰੁ 
ਕਚਾ ॥ ਤਜਤੁ ਬਾਵ ਤਤਤੁ ਲਾਇਦਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਸਚਾ ॥ ਸਬਨਾ ਕਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਹ ਗੁਰ ਸਫਦੀ 



ਰਚਾ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਸਤਬ ਤਤਸ ਦ ਜਚਾ ॥ ਤਜਉ ਨਾਨਕ ਆਤ ਨਚਾਇਦਾ ਤਤਵ ਹੀ 
ਕ ਨਚਾ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—ਆ ਵੀ। ਬੁ—ਵਯ ਥਾਾਂ। ਚਾ—ਅਟੁੱਰ। ਏਚਾ—ਡਰਣ ਲਾਰਾ। ਵੁਏਭ—ੁਯਜ਼ਾ। 

ੁਯਭੁਮਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ। ਯਚਾ—ਯਮਚਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ, ਮਭਰ ਏੀਦਾ ਵ। ਜਚਾ—ਚਜ, ਤਭਾਲ਼।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਜੀਲਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯ ਏ ਆ ਵੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ (ਮਏਉਂਮਏ) ਉਵ ਦਾ-ਮਥਯ ਯਮਵਣ 

ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਆ ਵੀ (ਭਜੂਦ) ਵ। ਯ ਜ ਭਨੁੁੱਐ (ਰਬੂ ਦੀ ਇ ਵਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵਣ ਦੀ) ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਨਵੀਂ 

ਭਝਦਾ, ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਡਰਦਾ ਯਮਵੰਦਾ ਵ। ਮਜ ਾ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਲ ਉ ਾ (ਵਯਏ ਜੀਲ ਨੰੂ) ਰਾਾਂਦਾ ਵ, 

ਮਜ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਏਯਦਾ ਵ ਉਵ ਰਬੂ ਦਾ ਵੀ ਯੂ ਵ ਜਾਾਂਦਾ ਵ।  

(ਉਂਞ ਤਾਾਂ) ਬ ਜੀਲਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਵੀ ਵ, ਯ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ (ਉ ਮਲਚ) 

ਜੁਮੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ; () ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਉ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। (ਜਤ ਦ 

ਇਵ) ਾਯ ਏਤਏ ਉ ਭਾਰਏ ਦ ਵੀ ਵਨ; ਵ ਨਾਨਏ! ਮਜਲੇਂ ਉਵ ਆ ਜੀਲ ਨੰੂ ਨਚਾਾਂਦਾ ਵ ਮਤਲੇਂ ਜੀਲ ਨੁੱਚਦਾ 

ਵ। 22।1। ੁਧੁ।  

 


