
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਭਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਭਹਭ ਹਸਨ ਕੀ ਧੁਨਨ   

ਾਯੰ ਏੀ ਲਾਯ ਦਾ ਬਾਲ 

ਉੜੀ-ਲਾਯ: 

1. ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਵ ਖਤ-ਐਡ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਦਾ ਏੀਤੀ ਵ, ਤਰ -ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਤ ਉ ਦਾ ਭਵ ਬੀ ਉ 

ਨ  ਆ ਵੀ ਫਣਾਇਆ ਵ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ-ੂਦਯ ਤ ਆ ਏ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਤੁਯਦ ਵਨ ਉਵ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਤੋਂ ਫਔ 

ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

2. ਇਵ ਐਡ ਬੀ ਉ ਦੀ ਵ ਵਏ ਵਏ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਉ ਨ  ੁਯਭੁਐ ਫਣਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵ ਖ ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਵਤ 

ਨਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਭਨ ਵਲਔ ਲਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਵਨਯ ਵਲਔ ਠਡ ਨਵੀਂ ਐਾਾਂਦਾ।  

3. ਇਵ ਬੀ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵ ਵਏ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ ਵਨ, ਉਵ ਦਾ ਏਟ ਦੀ ਏਭਾਈ ਏਯਦ ਵਨ ਤ 

ੁਤਰ  ਇਤਰੀ ਦ ਭਵ ਵਲਔ ਪ ਏ ਬਟਏਦ ਦੁਐੀ ਵੁੰਦ ਵਨ।  

4. ੁਯਭੁਐ ਤਾਾਂ ਨਾਰ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ ਤ ਭਨ-ੰਕੀ ਨੰੂ ਲੁੱ ਵਲਔ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਇ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ 

ਉਵ ੁਐ ਭਾਣਦਾ ਵ ਵਏਉਂਵਏ ‘ਨਾਭ’ ੁਐਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ।  

5. ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ ਫਠਵਦਆਾਂ ਉੱਠਵਦਆਾਂ ਵਯ ਲਰ  ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ‘ਨਾਭ’ ਉਦੀ 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ‘ਨਾਭ’ ਵਲਔ ਖੁਵੜਆਾਂ ਵੀ ਉ ਨੰੂ ੁਐ ਰਤੀਤ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

6. ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜਨਾ ਵੀ ੁਯਭੁਐ ਰਈ ਉੱਔੀ ਏੁਰ ਦੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਵ। ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖਵੜਆਾਂ ਉ ਦ 

ਅੰਦਯ ਵਐੜਾਉ ਤ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਉਖਦੀ ਵ, ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ  ਉਵ ਵਤਰਤ ਯਵਵੰਦਾ ਵ ਤ ਨਾਭ ਖਣ ਦਾ ਔਾਉ ਉ ਦ 

ਭਨ ਵਲਔ ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

7. ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖਵੜਆਾਂ ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਨਾਵ ਏਯਾਭਾਤੀ ਤਾਏਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਰਾ ਯਵਵੰਦੀ ਵ ਤ ਨਾਵ ਵੀ ਧਨ 

ਦਾਯਥ ਦੀ। ਭਾਇਆ, ਭਾਨ , ਉ ਦੀ ਦਾੀ ਫਣ ਖਾਾਂਦੀ ਵ; ੰਤਐ ਤ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਉਵ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ 

ਦੀ ਭਖ ਭਾਣਦਾ ਵ।  

8. ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖਵੜਆਾਂ ੁਯਭੁਐ ਦਾ ਭਨ ਵਲਤਰ  ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਭਨੁੁੱਐਾ ਖੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਬਤ ਉਵ ਭਗ 

ਰੈਂਦਾ ਵ, ਦਾ ਵਐੜ-ਭੁੱਥ ਯਵਵੰਦਾ ਵ, ਨਾਵ ਾ ਤ ਨਾਵ ਵੀ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਏਈ ਉ ਦ ਨੜ ਢੁਏਦਾ ਵ।  

9. ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ ਖੀਲਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ ਰਤੁੱਐ ਾ ਵਦੁੱ ੈਂਦਾ ਵ, ਏਈ ਯਏ 

ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ, ਭਨ ਵਲਔ ੁਐ ਉਖਦਾ ਵ ਤ ਇਵ ਮਏੀਨ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਵਏ ‘ਵਭਯਨ’ ਵੀ ਵੀ ਯਤਾ ਵ।  

10. ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਵ ਭਨ ਲਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ ਤ ਾਥੀ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਅਯ ਤੋਂ ਫਔ ਖਾਾਂਦ 

ਵਨ। ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਵਲਔ ਭਨ ਖੜ ਵਰਆ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਐ ਤ ਭਾਇਆ ਲਾਰੀ ਬੁੁੱਐ ਵਭੁੱਟ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

11. ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੁੱਵਗਆਾਂ ਔੰੀ ਭਵਤ ਔਭਏ ੈਂਦੀ ਵ, ਵਉਭ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦਾ ਔਾਉ ਦਾ ਵ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਭਨ ਵਲਔ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਲੁੱਦੀ ਵ।  

12. ਖ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਭਨ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵਰਲ ਰੁੱਦੀ ਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਲਾਰੀ ਆਦਤ 

ਫਣ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ  ਯੁੁੱਔੀ ਵੁੱਟ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਇਵ ਮਏੀਨ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਵਏ ਨਾਭ-ਵਭਯਨ ਵੀ ਖੀਲਨ ਦਾ 

ਵੀ ਯਤਾ ਵ।  

13. ਰਬੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਲੁੱ ਵਯਵਾ ਵ, ਅਾਡ ਅੰਦਯ ਬੀ ਭਖੂਦ ਵ, ਯ ੂਯਾ ੁਯ ੂਵੀ ਇਵ ਦੀਦਾਯ ਏਯਾ ਏਦਾ ਵ, 



ਤ ੁਯ ੂਵਭਰਦਾ ਵ ਰਬੂ ਦੀ ਭਵਯ ਨਾਰ।  

14. ਵੰਡ ਉਤ ੁਆਵ ਭਰੀ ਵਲ, ਦੜੀ ਗਰੀ ਆਵਦਏ ਾਧੂਆਾਂ ਲਾਰਾ ਬਐ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵਲ, ਯ ਭਨ 

ਵਲਔ ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਨਯਾ ਵਲ, ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਵਭਯਨ ਤੋਂ ਲਾਾਂਵਖਆਾਂ ਯਵਵ ਏ, ਭਾਨ , ਖੂ ਵਲਔ ਫਾਜ਼ੀ ਵਾਯ ਏ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

15. ਅੰਦਯ ਭਰ ਏਟ ਤ ਏੂੜ ਵਲ, ਯ ਫਾਵਯੋਂ ਯੀਯ ਨੰੂ (ਤੀਯਥਾਾਂ ਆਵਦਏਾਾਂ ਤ) ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯਾਈ ਖਾ, 

ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਅੰਦਯਰਾ ਏਟ ਰੁਏ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। ਵਯਏ ਖੀਲ ਨੰੂ ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਪਰ ਐਾਣਾ ਵੀ ੈਂਦਾ 

ਵ।  

16. ਵਨੰਭ ਦੀ ਅੰਦਯਰੀ ਏੁਵੜੁੱਤਣ ਫਾਵਯੋਂ ਅੰਵਭਰਤ ਵੰਖਣ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦੀ, ੁੱ ਦੀ ਡੰ ਭਾਯਨ ਲਾਰੀ ਲਾਦੀ 

ਦੁੁੱਧ ਵਰਾਇਆਾਂ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ੁੱਥਯ ਦਾ ਅੰਦਯਰਾ ਏਯਾ-ਨ ਫਾਵਯਰ  ਇਲ਼ਨਾਨ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਵਭਟਦਾ, 

ਵਤਲੇਂ ਭਨਭੁਐ ਦਾ ਵਾਰ ਭਗ।  

17. ਭਨਭੁਐ ਦੀ ਇਏ ‘ਵਨੰਵਦਆ’ ਦੀ ਲਾਦੀ ਵੀ ਰ  ਰਉ—ਰਏਾਾਂ ਵਲਔ ਨਭਲ਼ੀ ਐੁੱਟਦਾ ਵ, ਉ ਦਾ ਭੂੰਵ 

ਬਵਯਲ਼ਵਟਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ, ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਵਏ ਬਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਏਯ ਏ ਉ ਦੀ ਬਾ ਟਾਣ ਦਾ ਖਤਨ 

ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਆਣ  ਅੰਦਯਰ  ੁਣ ਨਲ਼ਟ ਵੁੰਦ ਖਾਾਂਦ ਵਨ; ਵਨੰਦਾ ਦੀ ਲਾਦੀ ਕੁੱਡਦਾ ਨਵੀਂ ਤ ਵਦਨ  ਵਦਨ 

ਲਧੀਏ ਦੁਐੀ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

18. ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦਾ ਔਾਉ ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਏ ਖ ਤ 

ਤੀਯਥ ੰਖਭ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਯਵਵ ਖਾਾਂਦੀ, ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਵਵਯਦਾ ਵਲਤਰ  ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾਾਂਦ ਉਵ ਰਬੂ-

ਔਯਨਾਾਂ ਵਲਔ ਖੁੜ ਵ ਵਣ  ਰੁੱਦ ਵਨ।  

19. ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਰਾ ਤ ੰ ਵਲਔੋਂ ਵੁੰਦਾ ਵ ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ; ਵਖਲੇਂ ਾਯ ਨਾਰ ਕਵਵਆਾਂ ਰਵਾ ਨਾ 

ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਵਤਲੇਂ ੁਯ ੂਦੀ ਕਵ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

20. ੁਯ,ੂ ਭਾਨ , ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯੁੁੱਐ ਵ, ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵੀ ਵਭਰਦਾ ਵ; ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ 

ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫੀ ਖਵਤ ਖ ੈਂਦੀ ਵ, ਉਵ ਯੁੱਫ ਨਾਰ ਇੁੱਏ-ਯੂ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ 

ਉ ਨੰੂ ੋਂਵਦਾ ਨਵੀਂ।  

21. ਏੀਵ ਅਭੀਯ ਤ ਏੀਵ ਯੀਫ, ਬ ਭਾਇਆ ਖੜਨ ਦ ਆਵਯ ਰੁੱ ਵ ਵਨ, ਖ ਦਾਉ ਰੁੱ ਤਾਾਂ ਯਾਇਆ 

ਧਨ ਬੀ ਔੁਯਾ ਰੈਂਦ ਵਨ, ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਇਤਨਾ ਵਆਯ ਵਏ ੁੁੱਤਰ  ਇਤਰੀ ਦਾ ਬੀ ਵਲਾਵ ਨਵੀਂ ਏਯਦ। ਯ 

ਇਵ ਆਣ  ਭਵ ਵਲਔ ਪਾ ਏ ਔਰੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ ਤ ਇ ਨੰੂ ਖੜਨ ਲਾਰ  ਵਾਵੁਏ ਰੈਂਦ ਵਨ।  

22. ਯ, ਫੰਦੀ ਲਾਵਰਆਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਧਨ ਆਵਦਏ ਦਾ ਭਵ ਯ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, ਉਵ ਯੁੱਫ-ਰਐ ਖ਼ਯਔ 

ਬੀ ਏਯਦ ਵਨ; ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਵਟ ਬੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤ ਯਵਵੰਦ ਬੀ ੁਐੀ ਵਨ।  

23. ਯਾਖ ਤ ਾਵਤਲ਼ਾਵੀ, ਵਏਰ੍  ਤ ੁੰਦਯ ਇਭਾਯਤਾਾਂ, ਨ  ਨਾਰ ਖ ਵ ਲਧੀਆ ੜ, ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ 

ੁਆਦਰ  ਐਾਣ—ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਦਲਣਵਾਯ ਨੰੂ ਵਲਾਯ ਏ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਭਖਾਾਂ ਵਲਔ ਰੁੱਦਾ ਵ ਉਵ ਦੁੁੱਐ 

ਵੀ ਾਾਂਦਾ ਵ।  

24. ਯੀਯ ਦ ਵੰਾਯ ਰਈ ਯੰ ਫਯੰ ਯਲ਼ਭੀ ਏੁੱੜ, ਲਧੀਆ ਦੁਰੀਵਔਆਾਂ ਉਤ ਭਵਰਾਾਂ—ਇਵਨਾਾਂ ਨਾਰ 

ਬੀ ਭਨ ਵਲਔ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਨਵੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਵਏਉਂਵਏ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਦਣ ਲਾਰਾ ਤ ਦੁੁੱਐ ਤੋਂ ਫਔਾਣ ਲਾਰਾ ਵਵਯ-ਨਾਭ ਵੀ ਵ।  

25. ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ, ਉਵ ਖਤ ਵਲਔ ਅਟੁੱਰ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਾਰ  ਫਣ ਖਾਾਂਦ ਵਨ; ਖ ਅਰ 



ਪਰ ਖੀਲਨ ਵਲਔ ਐੁੱਟਣਾ ੀ ਉਵ ਪਰ ਉਵ ਐੁੱਟ ਰੈਂਦ ਵਨ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰੀ ਉੱਔੀ ਆਤਭਏ 

ਅਲਥਾ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦ ਵਨ।  

26. ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਲਾਰ  ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਨੜ ਲੁੱਦ ਵਨ, ਵਯ ਲਰ  ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ ਯਔ-ਵਭਔ ਯਵਵੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ 

ਦ ਭਨ ਤੋਂ ਨਾਭ ਦਾ ਯੰ ਏਦ ਉਤਯਦਾ ਨਵੀਂ।  

27. ਯ, ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ ਨਾਭ ਨਵੀਂ ਵਭਯਦਾ, ਦਾ ਆਤਭਏ ਭਤ ਵੜੀ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਵਲਔ 

ਰੁੱ ਯਵਵਣ ਏਯਏ ਆਣ  ਖੀਲਨ ਦਾ ਯਤਾ ਐਾ ਤ ਡਯਾਉਣਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਵ।  

28. ਵਭਯਨ ਏਯਨ ਲਾਵਰਆਾਂ ਉਤ ਏਈ ਵਲਏਾਯ ਦਫਾਅ ਨਵੀਂ ਾ ਏਦਾ, ਖਭਯਾਖ ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਆਦਯ 

ਏਯਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ ਵਐੜਾਉ ਫਵਣਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ ਤ ਉਵ ਖਤ ਵਲਔ ਬੀ ਭਾਣ ਾਾਂਦ ਵਨ।  

29. ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਰਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਵ ਰਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਦਾਵਤ ਭੰਦ ਵਨ; ੁਯ ੂਦੀ 

ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਵੀ ਵਦੁੱਦਾ ਵ।  

30. ਰੰਭੀ ਉਭਯ ਭਗ ਏ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਲਾਯ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ, ਭਵਰ-

ਭਾੜੀਆਾਂ ਦ ਖਾਣ ਵਲਔ ਭਤ ਯਵਵੰਦਾ ਵ ਤ ਖ ਲੁੱ ਰੁੱ ਤਾਾਂ ਵਯਨਾਾਂ ਦਾ ਧਨ ਠੁੱ ਵਰਆਉਂਦਾ ਵ। ਭੂਯਐ ਨੰੂ 

ਇਵ ਔਤਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਏ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦੀਆਾਂ ੜੀਆਾਂ ਟਦੀਆਾਂ ਖਾ ਯਵੀਆਾਂ ਵਨ।  

31. ਭਨਭੁਐ ਤਾਾਂ ਆਾਾਂ ਦ ੜ ਵਲਔ  ਏ ਦੁਐੀ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਯ ੁਯ ੂਦ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਫੰਦਾ ਆਾਾਂ ਤੋਂ 

ਉਤਾਾਂਵ ਯਵਵੰਦਾ ਵ;  ਵਨਯਾਤਾ ਤ ਅ ਉ ਦ ਨੜ ਨਵੀਂ ਢੁੁੱਏਦ, ਉਵ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਖ਼ੁਲ਼ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

32. ਭਵ ਵਲਔ ਪਵਆ ਭਨਭੁਐ ਲਵੁਟੀ ੁਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲਐ ਏ ਖ਼ੁਲ਼ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਠੁੱ ਠੁੱ ਏ ਧਨ ਵਰਆਉਂਦਾ ਵ। ਯ 

ਇਏ ਾ ਤਾਾਂ ਧਨ ਤੋਂ ਲਯ-ਵਲਯਧ ਉਖਦਾ ਵ, ਦੂਖ, ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਏੀਤ ਾਾਾਂ ਦੀ ਭਨ ਵਲਔ ਵਪਟਏਾਯ 

ੈਂਦੀ ਵ ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੁੁੱਐ ਾਾਂਦਾ ਵ।  

33. ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਭਵਯ ਨਾਰ ਇਵ ਭਗ ੈਂਦੀ ਵ ਵਏ ਲਵੁਟੀ ੁੁੱਤਯ ਧਨ ਆਵਦਏ ਦਾ ਾਥ ਨਾਲੰਤ 

ਵ, ਉਵ ੂਯ ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਵ, ਤ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਰੀਨ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

34. ਵਖ ਨੰੂ ੁਯ ੂਾੋਂ ਨਾਭ ਦਾ ਖ਼ਯ ਵਭਰਦਾ ਵ ਉ ਦਾ ਵਵਯਦਾ ਵਐੜ ੈਂਦਾ ਵ, ਏਈ ਉ ਦੀ ਯੀ ਨਵੀਂ ਏਯ 

ਏਦਾ। ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਨਾਰ ਵਆਯ ਅਤ ਵਵਯਦ ਦਾ ਵਐੜਾਉ ਦਾ ਲਧਦ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਭ: 5 ॥ 35. ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  ਰਬੂ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਦੁੱਤਾ, ਨਾਭ ਉ ਦੀ ਵਜ਼ਦੰੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, 

ਤੰ ਦੀ ਟ ਰ  ਏ ਉਵ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

36. ੂਯ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰਬੂ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਲਐਣ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵਐੜਾਉ ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, 

ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਉ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਵੀ ਵਦੁੱਦਾ ਵ ਤ ਉਵ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਰੰਨ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

ਰੜੀ-ਲਾਯ ਬਾਲ: 

1. (1 ਤੋਂ 5 ਤਏ) ਇਵ ਖਤ-ਐਡ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਫਣਾਈ ਵ, ਤਰ ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਤ ਉ ਦਾ ਭਵ ਬੀ 

ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵੀ ਯਵਔਆ ਵ। ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਵੀ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ ਤ 

ਭਾਇਆ ਦ ਵਨਯ ਵਲਔ ਠਡ ਨਵੀਂ ਐਾਾਂਦਾ, ਏਈ ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਵ ਏ ਲਵੁਟੀ ੁਤਰਾਾਂ ਦ ਭਵ ਵਲਔ ਪ ਏ ਦੁਐੀ 

ਵੁੰਦਾ ਵ। ੁਯਭੁਐ ਨਾਭ ਵਭਯ ਏ ਭਨ-ੰਕੀ ਨੰੂ ਲੁੱ ਵਲਔ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  



2. (6 ਤੋਂ 13) ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ ਤਾਾਂ ਭਨ ਵਲਔ ਵਐੜਾਉ ਤ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਉਖਦੀ ਵ, ਨਾਭ ਖਣ ਦਾ ਔਾਉ 

ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ, ੰਤਐ ਲਾਰਾ ਖੀਲਨ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਭਨ ਵਲਤਰ  ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ 

ਖਾ ਤਾਾਂ ਇਵ ਮਏੀਨ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਵਏ ਵਭਯਨ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ ਵ, ਭਾਇਆ ਲਾਰੀ ਬੁੁੱਐ ਭੁੁੱਏ 

ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਵਭਯਨ ਦਾ ਔਾਉ ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ  ਯੁੁੱਔੀ ਵੁੱਟ ਖਾਾਂਦੀ ਵ—ਇਵ ਾਯੀ ਫਯਏਵਤ ੁਯ ੂ

ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਰਾਤ ਵੁੰਦੀ ਵ।  

3. (14 ਤੋਂ 20) ਧਾਯਵਭਏ ਬਐ, ਤੀਯਥ-ਇਲ਼ਨਾਨ ਆਵਦਏ ਵਭਥ ਵ ਫਾਵਯਰ  ਧਾਯਵਭਏ ਏਯਭ ਭਨ ਦੀ ਭਰ 

ਨੰੂ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਦ ਥਾਾਂ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ ਉਤ ਤਵਯਆਾਂ ਵੀ 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ ਰੁੱਬਦਾ ਵ। ੁਯ ੂਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਖੜਦਾ ਵ।  

4. (21 ਤੋਂ 36) ਦੁਨੀਆ ਲਰ ਵਧਆਨ ਭਾਯ ਏ ਲਐ, ਰੰਭੀ ਉਭਯ ਭਗ ਏ ਵਯਏ ਭਨੁੁੱਐ ਭਾਇਆ ਇਏੁੱਠੀ 

ਏਯਨ ਦ ਆਵਯ ਰੁੱਾ ਵਇਆ ਵ, ਵਫਾਨਾ ਵੁੱਏ ਐਵਣ ਤੋਂ ਬੀ ੰਏਔ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ। ਯ ਭਾਇਆ ਵਲਔੋਂ 

ਆਤਭਏ ੁਐ ਨਵੀਂ ਵਭਰ ਏਦਾ। ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਲਔ ਖੁੜਦਾ 

ਵ, ਉਵ ੁਐੀ ਵ, ਆਤਭਏ ਭਤ ਉ ਦ ਨੜ ਨਵੀਂ ਢੁਏਦੀ। ਇਵ ਦਾਵਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਆਣੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ 

ਵੀ ਵਭਰਦੀ ਵ।  

ਭੁੁੱਐ-ਬਾਲ: 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਲਾ-ਬਤੀ ਵੀ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖੀਲਨ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ, ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਵਾਰ ਏਯਨ ਦਾ 

ਇਏ ਇਵੀ ਲੀਰਾ ਵ। ਫਅੰਤ ਧਨ-ਦਾਯਥ ਇਏੁੱਠਾ ਏੀਵਤਆਾਂ ਬੀ ਇਵ ਆਨੰਦ ਨਵੀਂ ਵਭਰ ਏਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ 

ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ ਤਾਾਂ ਭਨ ਨੰੂ ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਨਾਰ ਭਰੀਨ ਏਯੀ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਧਾਯਵਭਏ ਬਐ, ਤੀਯਥ-ਇਲ਼ਨਾਨ 

ਆਵਦਏ ਦ ਉੱਦਭ ਭਨ ਦੀ ਇ ਭਰ ਨੰੂ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ। ਵਖ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਭਵਯ ਏਯ ਉਵ 

ੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਏ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਵਲਔ ਖੁੜਦਾ ਵ।  

‘ਲਾਯ’ ਦੀ ਫਣਤਯ: 

ਇਵ ‘ਲਾਯ’ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਖੀ ਦੀ ਵਰਐੀ ਵਈ ਵ। ਇ ਵਲਔ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 35 ਉੜੀਆਾਂ ਵਨ। , ਇ 

‘ਲਾਯ’ ਦੀਆਾਂ ਵਵਰਾਾਂ 35 ਉੜੀਆਾਂ ਵੀ ਨ। ਉੜੀ ਨੰ: 34 ਦ ਨਾਰ ਉੜੀ ਨ:ੰ 35 ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ 

ਖੀ ਨ  ਵਰਐ ਏ ਆਣ  ਲਰੋਂ  ਦਯਖ ਏਯ ਵਦੁੱਤੀ। ਉ ਉੜੀ ਦਾ ਵਯ-ਰਐ ਵ ‘ਉੜੀ ਭ: 5’।  

ਵਯਏ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ੰਖ ੰਖ ਤੁਏਾਾਂ ਵਨ। ਾਯੀ ਵੀ ‘ਲਾਯ’ ਵਲਔ ਾਯੀਆਾਂ ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ ਏਾਵਲ-ਔਾਰ 

ਤਏਯੀਫਨ ਇਏ ਵਏਭ ਦੀ ਵ।  

ਇ ‘ਲਾਯ’ ਵਲਔ ਇਏ ਅਨਐੀ ੁੱਰ ਇਵ ਵ ਵਏ ਵਯਏ ਉੜੀ ਵਲਔ ਰਜ਼ ‘ਨਾਨਏ’ ਲਯਵਤਆ ਵਇਆ ਵ। 

ਵਖਵੜੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 35 ੁਯੂ ਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਨ  ਵਰਐ ਏ ਆਣ  ਲਰੋਂ  ਦਯਖ ਏੀਤੀ ਵ ਉ ਵਲਔ ਬੀ ਰਜ਼ 

‘ਨਾਨਏ’ ਲਯਵਤਆ ਵਆ ਵ।  

ਭਵਰਾ 5 ਦੀ ਉੜੀ ਨੰ: 35 

ਇਵ ਾਯੀ ‘ਲਾਯ’ ਤਾਾਂ ੁਯੂ ਯਾਭਦਾ ਖੀ ਦੀ ਵਰਐੀ ਵਈ ਵ। ਇ ਵਲਔ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਉੜੀ ਨੰ: 34 ਦ ਨਾਰ 

ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਖੀ ਨ  ਉੜੀ ਨ:ੰ 35 ਆਣ  ਲਰੋਂ  ਦਯਖ ਏੀਤੀ ਵ। ਇਵ ਉੜੀ ਰੀ ੁਯ ੂਰੰਥ ਾਵਵਫ 

ਵਲਔ ਵਯ ਵਏਤ ਬੀ ਨਵੀਂ ਵ। , ਇਵ ਵਨਯਰ ਉੜੀ ਨ:ੰ 34 ਦ ੰਫੰਧ ਵਲਔ ਵੀ ਵਰਐੀ ਈ ਵ। ਾਠਏਾਾਂ ਦੀ 

ਵੂਰਤ ਲਾਤ ਉਵ ਦਲੇਂ ਉੜੀਆਾਂ ਨੰ: 34 ਅਤ ਨੰ: 35 ਇਏੁੱਠੀਆਾਂ ਵਦੁੱਤੀਆਾਂ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ, ਤਾਵਏ ਾਠਏ 



ਆ ਇਵਨਾਾਂ ਦਾ ਡੂੰਾ ੰਫੰਧ ਲਐ ਏਣ: 

ਉੜੀ ਨੰ: 34 (ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਖੀ ਦੀ) 

ੁਯ ੂਯ ਏੀ ਦਾਵਤ, ਵਨਤ ਦਲ, ਔੜ ਲਾਈਆ ॥ ਤੁਵ ਦਲ ਆਵ ਦਇਆਰੁ, ਨ ਕ ਕਾਈਆ ॥ ਵਵਯਦ 

ਏਲਰੁ ਰਾ,ੁ ਉਨਭਵਨ ਵਰਲ ਰਾਈਆ ॥ ਖ ਏ ਏਯ ਉ ਦੀ ਯੀ, ਵਯ ਕਾਈ ਾਈਆ ॥ ਨਾਨਏ ਅਵੜ 

ਏਇ ਨ ਏਈ, ੂਯ ਵਤੁਯ ਏੀ ਲਵਡਆਈਆ ॥34॥ 

ਇ ਦ ਨਾਰ ਅੁੱ ਉੜੀ ਨ:ੰ 35 (ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਦੀ) 

ਉੜੀ ਭ: 5 ॥ ਔੁ ਐਾਣਾ, ਔੁ ਨਣਾ, ਔੁ ਨਾਭ ੁਅਧਾਯੁ ॥ ੁਵਯ ੂਯ ਭਰਾਇਆ ਰਬੁ ਦਲਣਵਾਯ ੁ॥ ਬਾ ੁ

ੂਯਾ ਵਤਨ੍੍ ਖਾਵਆ ਖਵਆ ਵਨਯੰਏਾਯੁ ॥ ਾਧ ੂੰਵਤ ਰਵਆ ਤਵਯਆ ੰਾਯੁ ॥ ਨਾਨਏ ਵਪਵਤ ਾਰਾਵ 

ਏਵਯ ਰਬ ਏਾ ਖਏਾਯੁ ॥35॥ 

ਨਟ:-  ‘ੁਯ ੂਯ ਏੀ ਦਾਵਤ’—ਉਵ ਵਏਵੜੀ ਦਾਵਤ ਵ? ਇ ਦਾ ਵਲਥਾਯ ਨਾਰ ਲਯਲਾ ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ 

ਲਾਰੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 35 ਵਲਔ ਵ।  

ਇ ‘ਲਾਯ’ ਦ ਨਾਰ ਰਏ: 

ਇ ‘ਲਾਯ’ ਵਲਔ ਏੁੁੱਰ 36 ਉੜੀਆਾਂ ਵਨ। ਉੜੀ ਨੰ: 1 ਅਤ 34 ਕੁੱਡ ਏ ਫਾਏੀ 34 ਉੜੀਆਾਂ ਵਲਔ ਵਯਏ 

ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਲ਼ਰਏ ਵਨ। ਇਵਨਾਾਂ ਦਾ ਖੜ . . = 68 

ਉੜੀ ਨੰ: 1 ਅਤ 34 ਦ ਨਾਰ ਵਤੰਨ ਵਤੰਨ ਲ਼ਰਏ ਵਨ; =  6 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ਏੁੁੱਰ ਲ਼ਰਏ . . = 74 

ੁਯ-ਵਲਅਏਤੀ ਅਨੁਾਯ: 

ਭ: 1 ਦ=ਉੜੀ ਨ:ੰ 6 ਤੋਂ 15 ਤਏ; 10 ਉੜੀਆਾਂ।  

ਵਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਲ਼ਰਏ . . . . . . . ਖੜ = 20 

ਉੜੀ ਨੰ: 1 ਦ ਨਾਰ = 2 

ਉੜੀ ਨੰ: 2, 3, 16, 20, 21 ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਇਏ =  5 

ਉੜੀ ਨੰ: 17, 19 ਅਤ 22 ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਲ਼ਰਏ . =  6 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——— 

 . . . . . . . ਖੜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 33 ਲ਼ਰਏ  

ਭ: 2 ਦ=ਉੜੀ ਨ:ੰ 4, 5 ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ; . ਖੜ . . = 4 

ਨ:ੰ 1, 2, 3, 16, 20 ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਇਏ . . . . . = 5 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——— 

 . . . . . . .ਖੜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 9 

ਭ: 3 ਦ=ਉੜੀ ਨ:ੰ 24, 25; ਦ ਦ ਲ਼ਰਏ; ਖੜ . = 20 

=27 ਤੋਂ 33; ਨੰ: 35 

ਉੜੀ ਨੰ: 21, 26, 34 ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਇਏ . . . . .= 3 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .——— 

 . . . . . ਖੜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 23 

ਭ: 4 ਦ=ਨ:ੰ 18, 23 ਦ ਨਾਰ ਦਲੇਂ; ਖੜ . . . . . .=   4 



ਨ:ੰ 34 ਦ ਨਾਰ ਦ = 2 . . . . . . . . . . . . . . . =   6 

ਭ: 5 ਦ=ਉੜੀ ਨੰ: 36 ਨਾਰ ਦਲੇਂ . . . . . . . . . .= 21 

ਨ:ੰ 26 ਨਾਰ ਇਏ = 74 . . . . . . . . . . . . . . . =  3 

 . . ਏੁੁੱਰ ਖੜ . . . . . . . . . . .= 33+9+23+3 =74 

 ‘ਲਾਯ’ ਦੀ ਵਵਰੀ ਲ਼ਏਰ: 

ਇਵ ‘ਲਾਯ’ ਵਵਰਾਾਂ ਵਯ ‘ਉੜੀਆਾਂ’ ਦਾ ੰਰਵਵ ੀ। ਏਾਵਲ-ਯਔਨਾਾਂ ਦ ਵਦਰਲ਼ਟੀ-ਏਣ ਤੋਂ ਲਐ। ਵਯਏ ਉੜੀ 

ਵਲਔ ੰਖ ੰਖ ਤੁਏਾਾਂ ਵਨ, ਤੁਏਾਾਂ ਦਾ ਆਏਾਯ ਤਏਯੀਫਨ ਇਏ ਵਖਵਾ ਵ।  

ਵਖ ੁਯ-ਵਲਅਏਤੀ ਨ  ‘ਲਾਯ’ ਦ ਅੰਦਯਰ  ਯੂ ਨੰੂ ਇਤਨ  ਵਧਆਨ ਨਾਰ ਇੁੱਏ-ੁਯ ਵਤਆਯ ਏੀਤਾ, ਇ 

‘ਲਾਯ’ ਦੀ ਵਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਲ਼ਰਏ ਦਯਖ ਏਯਨ ਲਰ  ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਾੋਂ ਉ ਇਏ-ੁਯਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆ 

ਯੁੱਐੀ ਖਾ ਏਦੀ ੀ। ਯ ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਆਏਾਯ ਇਏ ਵਖਵਾ ਨਵੀਂ ਵ, ਰਏਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਇਏ ਵਖਤਨੀਆਾਂ ਨਵੀਂ 

ਵਨ।  

ਉੜੀ ਨ:ੰ 26 ਦ ਨਾਰ ਦੂਖਾ ਲ਼ਰਏ ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਦਾ ਵ। ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਦਲੇਂ ਲ਼ਰਏ 

ੁਯ ੂਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਦ ਵਨ। ਖ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਖੀ ਆਣੀ ਵਰਐੀ ‘ਲਾਯ’ ਦੀ ਵਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਰਏ 

ਬੀ ਆ ਵੀ ਦਯਖ ਏਯਦ ਤਾਾਂ ਉੜੀ ਨ:ੰ 26 ਦ ਨਾਰ ਇਏ ਰਏ ਦਯਖ ਨਾਵ ਏਯਦ, ਅਤ ਅਖ਼ੀਯਰੀ ਉੜੀ 

ਨੰੂ ਖ਼ਾਰੀ ਨਾਵ ਯਵਵਣ ਦੇਂਦ।  

ਅਰ ੁੱਰ ਇਵੀ ਵ ਵਏ ਵਵਰਾਾਂ ‘ਲਾਯ’ ਵਯ ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ੰਰਵਵ ੀ। ਵਯਏ ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਰਏ ਯੂੁ 

ਅਯਖਨ ਾਵਵਫ ਨ  ਦਯਖ ਏੀਤ ਨ। ਵਯਏ ੁਯ-ਵਲਅਏਤੀ ਦ ਵਰਐ ਰਏਾਾਂ ਦ ੰਰਵਵ ਵਲਔੋਂ ਰ  ਏ। ਉਵਨਾਾਂ 

ੰਰਵਵਆਾਂ ਵਲਔੋਂ ਵਖਵੜ ਰਏ ਲਧ , ਉਵ ਰੀ ੁਯੂ ਰੰਥ ਾਵਵਫ ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਤ ਇਏੁੱਠ  ਦਯਖ ਏਯ ਵਦੁੱਤ 

। ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਵਯਰਐ ਵੀ ਇਵ ੁੱਰ ਯਟ ਏਯਦਾ ਵ—‘ਰਏ ਲਾਯਾਾਂ ਤ ਲਧੀਏ’।  

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਭਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਭਹਭ ਹਸਨ ਕੀ ਧੁਨਨ   

ਭਵਭਾ ਤ ਵਨਾ ਦ ਯਾਖੂਤ ਯਦਾਯ ਨ; ਭਵਭਾ ਏਾਾਂੜ ਦਾ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਤ ਵਨਾ ਧਰ  ਦਾ। ਵਨ  ਨ  

ਔਰਾਏੀ ਨਾਰ ਭਵਭ ਨੰੂ ਅਏਫਯ ਦ ਏਰ ਏਦ ਏਯਾ ਵਦੁੱਤਾ; ਯ ਭਵਭ ਨ  ਆਣੀ ਫਵਾਦਯੀ ਦ ਏਾਯਨਾਭ 

ਵਲਐਾ ਏ ਫਾਦਲ਼ਾਵ ਨੰੂ ਖ਼ੁਲ਼ ਏਯ ਵਰਆ ਤ ਲ਼ਾਵੀ ਖ ਰ  ਏ ਵਨ  ਤ ਆ ਔਵੜ੍ਆ। ਔਐਾ ਵਔਯ ਦਵੀਂ ਵਧਯੀਂ 

ਰੜਾਈ ਵਈ ਤ ਆਖ਼ਯ ਭਵਭ ਦੀ ਵਖੁੱਤ ਵਈ। ਢਾਢੀਆਾਂ ਨ  ਇ ਖੰ ਦੀ ਲਾਯ ਵਰਐੀ; ਇ ਲਾਯ ਦੀ ੁਯ ਤ 

ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਾਵਵਫ ਦੀ ਯਔੀ ਵਈ ਾਯੰ ਯਾ ਦੀ ਲਾਯ ਦ ਾਣ ਦੀ ਵਵਦਾਇਤ ਵ।  

ਉ ਲਾਯ ਵਲਔੋਂ ਨਭੂਨ  ਰਈ ਵਠ-ਵਰਐੀ ਉੜੀ ਵ: 

ਭਵਭਾ ਵਨਾ ਯਾਖੂਤ ਯਾਇ ਬਾਯ ਬੁੱਟੀ ॥ ਵਨ  ਫ-ਈਭਾਨੀ ਨਾਰ ਭਵਭ ਥੁੱਟੀ ॥ ਬੜ ਦੁਵਾਾਂ ਦਾ ਭੁੱਵਔਆ 

ਯ ਲ ਪੁੱਟੀ। ਭਵਭ ਾਈ ਪਤਵ ਯਣ ਰ ਵਨ  ੁੱਟੀ ॥ ਫੰਨ੍੍ ਵਨ  ਨੰੂ ਕੁੱਵਡਆ ਖ ਭਵਭ ਐੁੱਟੀ ॥ 

ੴ ਸਨਤਗੁਰ ਰਸਾਨਦ ॥ ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਾਹੂ ਨਨਵਲੁ ਭਨੁ ਕਠਾ ਤਨੁ ਛਨਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਫਨੁ ਭਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਨਥ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1237} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਵ—ੂਭਾਇਆ ਦੀ ਾਵ। ਵਨਲਰੁ—ਲ਼ੂਆਾਂ ਦ ਯਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਯਨ ਲਾਰਾ ਖੰਦਯਾ। ਤਾਏੁ—ਫੂਵਾ। 

ਉੜ—ਐੁਰ੍ਦਾ। ਅਲਯ ਵਵਥ—ਵਏ ਵਯ ਦ ਵੁੱਥ ਵਲਔ।  



ਅਯਥ:-  (ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ) ਭਨ (ਭਾਨ) ਏਠਾ ਵ ਤ ਯੀਯ (ਇ ਏਠ  ਦਾ) ਕੁੱਤ ਵ, (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਾਵ (ਇ ਭਨ-

ਏਠ  ਨੰੂ) ਖੰਦਯਾ (ਲੁੱਖਾ ਵਇਆ) ਵ, (ਇ ਖੰਦਯ ਨੰੂ ਐਰ੍ਣ ਰਈ) ੁਯ ੁਏੰੁਖੀ ਵ (ਬਾਲ, ਭਨ ਤੋਂ ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਰਬਾਲ ੁਯ ੂਵੀ ਦੂਯ ਏਯ ਏਦਾ ਵ)। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਤੁਯੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਭਨ ਦਾ ਫੂਵਾ ਐੁਰ੍ ਨਵੀਂ ਏਦਾ, ਤ ਵਏ 

ਵਯ ਦ ਵੁੱਥ ਵਲਔ (ਇ ਦੀ) ਏੰੁਖੀ ਨਵੀਂ ਵ।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨ ਬੀਜ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਫਨਦ ॥ ਨ ਬੀਜ ਸੁਰਤੀ ਨਗਆਨੀ ਜਨਗ ॥ ਨ ਬੀਜ  ਸਗੀ ਕੀਤ 
ਰਨਜ ॥ ਨ ਬੀਜ ਰੂੀ ਭਾਲੀ ਰੰਨਗ ॥ ਨ ਬੀਜ ਤੀਰਨਥ ਬਨਵ ਨੰਨਗ ॥ ਨ ਬੀਜ ਦਾਤੀ ਕੀਤ ੁੰਨਨ 
॥ ਨ ਬੀਜ ਫਾਹਨਰ ਫਨਠਆ ਸੁੰਨਨ ॥ ਨ ਬੀਜ ਬਨੜ ਭਰਨਹ ਨਬਨੜ ਸੂਰ ॥ ਨ ਬੀਜ ਕਤ ਹਵਨਹ ਧੂੜ 
॥ ਲਖਾ ਨਲਖੀ ਭਨ ਕ ਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬੀਜ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1237} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ਬੀਖ—ਵਬੁੱਖਦਾ ਨਵੀਂ, ਰੰਨ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ। ਨਾਦੀ—ਨਾਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ਨਾਦ ਲਖਾਣ ਨਾਰ। 

ਫਵਦ—ਲਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ਲਦ ੜ੍ਨ ਨਾਰ। ੁਯਤੀ—ਭਾਧੀ (ਰਾਣ) ਨਾਰ। ਵਆਨੀ—ਵਆਨ ਦੀਆਾਂ 

ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਨਾਰ। ਖਵ—ਖ-ਾਧਨ ਨਾਰ। ਯਵਖ—ਵਯ ਯਜ਼, ਦਾ। ਯੰਵ—ਯੰ-ਤਭਾਲ਼ ਨਾਰ। 

ਤੀਯਵਥ—ਤੀਯਥ ਉਤ (ਨ੍ਾਵਤਆਾਂ)। ਬਵਲ—ਨੰ ਬਣ ਨਾਰ। ੁੰਵਨ—ੁੰਨ ਏਯਨ ਨਾਰ। ੁੰਵਨ—ੁੰਨ-

ਅਲਥਾ ਵਲਔ, ਔੁੁੱ-ਔਾ ਯਵਵ ਏ। ਬਵੜ—ਬੜ ਵਲਔ, ਖੰ ਵਲਔ। ਵਬਵੜ—ਵਬੜ ਏ, ਰੜ ਏ। ੂਯ—ੂਯਭ। 

ਏਤ—ਏਈ ਫੰਦ। ਵਲਵਵ ਧੂਵੜ—ਵਭੁੱਟੀ ਵਲਔ ਵਰੁੱਫੜਦ ਵਨ। ਰਐਾ—ਵਵਾਫ, ਅਾਡ ਔੰ ਭੰਦ ਵਣ ਦੀ 

ਯਐ। ਰਐਾ ਵਰਐੀ—ਰਐਾ ਵਰਵਐਆ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਾਡ ਔੰ ਭੰਦ ਵਣ ਦੀ ਯਐ ਏੀਤੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। ਭਨ ਏ 

ਬਾਇ—ਭਨ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਅਨੁਾਯ, ਭਨ ਦੀ ਅਲਥਾ ਅਨੁਾਯ। ਾਔ ਨਾਇ—ੁੱਔ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:-  ਯਾ ਾਣ ਨਾਰ, ਨਾਦ ਲਖਾਣ ਨਾਰ ਖਾਾਂ ਲਦ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏ) ੜ੍ਨ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ 

ਰੰਨ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ; ਨਾਵ ਵੀ, ਭਾਧੀ ਰਾਇਆਾਂ ਵਆਨ-ਔਯਔਾ ਏੀਵਤਆ ਖਾਾਂ ਖ ਦਾ ਏਈ ਾਧਨ ਏੀਵਤਆਾਂ। 

ਨਾਵ ਵੀ ਉਵ ਤ੍ਰੁਠਦਾ ਵ ਵਨਤ  ਏੀਵਤਆਾਂ (ਵਖਲੇਂ ਰਾਲ ਯਲੜ ਏਯਦ ਵਨ); ਯੂ, ਭਾਰ-ਧਨ ਤ ਯੰ-

ਤਭਾਲ਼ ਵਲਔ ਯੁੁੱਵਗਆਾਂ ਬੀ ਰਬੂ (ਖੀਲ ਉਤ) ਖ਼ੁਲ਼ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ; ਨਾਵ ਵੀ ਉਵ ਵਬੁੱਖਦਾ ਵ ਤੀਯਥ ਤ ਨ੍ਾਵਤਆਾਂ ਖਾਾਂ 

ਨੰ ਬਵਲਆਾਂ। ਦਾਨ-ੁੰਨ ਏੀਵਤਆਾਂ ਬੀ ਯੁੱਫ ਯੀਗਦਾ ਨਵੀਂ, ਤ ਫਾਵਯ (ਖੰਰਾਾਂ ਵਲਔ) ੁੰਨ-ਭੁੰਨ ਫਵਠਆਾਂ ਬੀ 

ਨਵੀਂ ੀਖਦਾ।  

ਖਧ ਰੜਾਈ ਵਲਔ ਰੜ ਏ ਭਯਦ ਵਨ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬੀ) ਰਬੂ ਰੰਨ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਏਈ ਫੰਦ (ੁਆਵ ਆਵਦਏ 

ਭਰ ਏ) ਵਭੁੱਟੀ ਵਲਔ ਵਰੁੱਫੜਦ ਵਨ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬੀ ਉਵ) ਖ਼ੁਲ਼ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਰੰਨ ਵੁੰਦਾ ਵ ਖ ਉ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ (ਖੁੜੀ), (ਵਏਉਂਵਏ 

ਖੀਲਾਾਂ ਦ ਔੰ ਭੰਦ ਵਣ ਦੀ) ਯਐ ਭਨ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਅਨੁਾਯ ਏੀਤੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ।2।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਵ ਨਛਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਨਨਸ ਨਦਨ ਉਚਰ ਬਾਰ ਅਠਾਰ ॥ ਨਤਨਨ ਬੀ ਅੰਤੁ 
ਨ ਾਇਆ ਤਨਹ ॥ ਨਾਭ ਨਫਹੂਣ ਭੁਕਨਤ ਨਕਉ ਹਇ ॥ ਨਾਨਬ ਵਸਤ ਫਰਹਭ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨਣਆ ॥ 
ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਛਾਨਣਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1237} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਲ—ਨ  ਵਲਆਏਯਣ। ਵਕਅ—ਕ ਲ਼ਾਤਰ। ਐਟ—ਕ ਲਦਾਾਂ (ਵਲ਼ਏਲ਼ਾ, ਏਰ, ਵਲਆਏਯਣ, 

ਕੰਦ, ਵਨਯੁਏਤ, ਖਵਤਲ਼)। ਵਨਵ—ਯਾਤ। ਬਾਯ ਅਠਾਯ—ਅਠਾਯਾਾਂ ਯਲਾਾਂ ਲਾਰਾ ਭਵਾਬਾਯਤ ਰੰਥ। ਵਤਵਨ—

ਉ ਨ। ਤਵਵ—ਤਯਾ। ਵਫਵੂਣ—ੁੱਐਣਾ। ਭੁਏਵਤ—ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। ਨਾਵਬ—ਏਭਰ ਦੀ ਨਾਬੀ। 



ਲਤ—ਲੁੱਵਦਆਾਂ। ਫਰਵਭ—ਫਰਵਭਾ ਨ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ, ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ (ਇਤਨਾ ਵਲਦਲਾਨ ਵਲ ਵਏ) ਨ  ਵਲਆਏਯਣਾਾਂ, ਕ ਲ਼ਾਤਰਾਾਂ ਤ ਕ ਲਦਾਾਂ ਦੀ ਵਲਔਾਯ ਏਯ 

(ਬਾਲ, ਇਵਨਾਾਂ ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਅਯਥ ਭਗ ਰ), ਅਠਾਯਾਾਂ ਯਲਾਾਂ ਲਾਰ  ਭਵਾਬਾਯਤ ਰੰਥ ਨੰੂ ਵਦਨ ਯਾਤ ੜ੍ਦਾ 

ਯਵ, ਉ ਨ  ਬੀ (ਵ ਰਬੂ!) ਤਯਾ ਅੰਤ ਨਵੀਂ ਾਇਆ, (ਤਯ) ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਭਨ ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਰਾਤ 

ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ।  

ਏਭਰ ਦੀ ਨਾਬੀ ਵਲਔ ਲੁੱਦਾ ਫਰਵਭਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾਵ ਰਾ ਵਏਆ। ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ 

ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯ ਏ ਵੀ (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ (ਵਭਯਨ ਦਾ ਭਵਾਤਭ) ਭਵਗਆ ਖਾ ਏਦਾ ਵ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਆਨ ਨਨਰੰਜਨਾ ਨਜਨਨ ਆੁ ਉਾਇਆ ॥ ਆ ਖਲੁ ਰਚਾਇਨੁ ਸਬੁ ਜਗਤੁ 
ਸਫਾਇਆ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਆਨ ਨਸਰਨਜਅਨੁ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਉਫਰ ਨਜਨ 
ਬਾਣਾ ਬਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਬ ਸਨਚ ਸਭਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1237} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆ—ਆ ਵੀ। ਵਖਵਨ—ਵਖ (ਵਨਯੰਖਨ) ਨ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਯਔਾਇਨੁ—

ਯਔਾਇਆ ਉ ਨ। ਵਯਵਖਅਨੁ—ਵਯਖ ਉ ਨ। ਵਖਨ—ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ। ਵਔ—ੁੱਔ ਵਲਔ। ਵਨਯੰਖਨ—

(ਵਨਯ+ਅੰਖਨ) ਭਾਇਆ-ਯਵਵਤ।  

ਅਯਥ:-  ਭਾਇਆ-ਯਵਵਤ ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਖਤ ਦਾ ਭੂਰ) ਵ ਉਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਖਤ ਦ ਯੂ ਵਲਔ) 

ਯਟ ਏੀਤਾ ਵ; ਇਵ ਾਯਾ ਵੀ ਖਤ-ਤਭਾਲ਼ਾ ਉ ਨ  ਆ ਵੀ ਯਵਔਆ ਵ।  

ਭਾਇਆ ਦ ਵਤੰਨ ੁਣ ਉ ਨ  ਆ ਵੀ ਫਣਾ ਵਨ (ਤ ਖਤ ਵਲਔ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਵ (ਬੀ ਉ ਨ  ਆ ਵੀ) 

ਰਫਰ ਏੀਤਾ ਵ, (ਇ ਤਰ -ੁਣੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਵਲਔੋਂ ਵਯ) ਉਵ (ਖੀਲ) ਫਔਦ ਵਨ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਤੁਯੂ ਦੀ 

ਵਏਯਾ ਨਾਰ (ਰਬੂ ਦੀ) ਯਜ਼ਾ ਵਭੁੱਠੀ ਰੁੱਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ (ਵਯ ਥਾਾਂ) ਭਖੂਦ ਵ, ਤ ਾਯੀ ਵਰਲ਼ਟੀ ਉ ਦਾ-ਵਥਯ ਵਲਔ ਵਟੁੱਏੀ 

ਵਈ ਵ (ਬਾਲ, ਉ ਦ ਵੁਏਭ ਦ ਅੰਦਯ ਯਵਵੰਦੀ ਵ)।1।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਆਨ ਉਾ ਨਾਨਕਾ ਆ ਰਖ ਵਕ ॥ ਭੰਦਾ ਨਕਸ ਨ ਆਖੀ ਜਾਂ ਸਬਨਾ 
ਸਾਨਹਫੁ ਕੁ ॥ ਸਬਨਾ ਸਾਨਹਫੁ ਕੁ ਹ ਵਖ ਧੰਧ ਲਾਇ  ॥ ਨਕਸ ਥੜਾ ਨਕਸ ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਈ 
ਨਾਨਹ ॥ ਆਵਨਹ ਨੰਗ ਜਾਨਹ ਨੰਗ ਨਵਚ ਕਰਨਹ ਨਵਥਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਣੀ ਅਗ ਕਾਈ 
ਕਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਲਏ—ਲਐ-ਲਐ। ਧੰਧ—ਧੰਧ ਵਲਔ। ਅਰਾ—ਫਵੁਤਾ (ਧੰਧਾ)। ਆਲਵਵ—(ਖੀਲ ਖਤ ਵਲਔ) 

ਆਉਂਦ ਵਨ। ਵਲਔ—ਵਲਔ ਵੀ, (ਨੰ ਆਉਣ ਤ ਨੰ ਖਾਣ ਦ) ਵਲਔਰ  ਵਵੁੱ ਵਲਔ ਵੀ, (ਬਾਲ, ਇਵ ਖਾਣਦ 

ਵ ਬੀ ਵਏ ਖੀਲ ਨੰ ਆਉਂਦ ਵਨ ਤ ਨੰ ਵੀ ਖਾਾਂਦ ਵਨ)। ਨੰ—(ਬਾਲ,) ਖ਼ਾਰੀ-ਵੁੱਥ। ਵਲਥਾਯ—ਵਐਰਾਯ। 

ਏਾਈ—ਏਵੜੀ? ਅ—ਯਰਏ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆ (ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਆ ਵੀ (ਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਲਐ ਲਐ (ੁਬਾਉ ਲਾਰ) 

ਯੁੱਐਦਾ ਵ; (ਯ) ਬ ਖੀਲਾਾਂ ਦਾ ਐਭ ਇਏ (ਆ) ਵੀ ਵ (ਇ ਲਾਤ) ਵਏ ਖੀਲ ਨੰੂ ਬੜਾ ਨਵੀਂ ਆਵਐਆ 

ਖਾ ਏਦਾ।  

ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਬ ਖੀਲਾਾਂ ਦਾ ਐਭ ਵ, (ਆ ਵੀ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ) ਧੰਧ ਵਲਔ ਖੜ ਏ (ਆ ਵੀ) ਲਐ ਵਯਵਾ ਵ; ਏਈ 



ਖੀਲ (ਭਾਇਆ ਦ ਧੰਧ ਤੋਂ) ਫਵਔਆ ਵਇਆ ਨਵੀਂ, ਵਏ ਨੰੂ ਥੜ੍ਾ ਤ ਵਏ ਨੰੂ ਫਵੁਤਾ (ਧੰਧਾ ਉ ਨ  ਔਭਵੜਆ 

ਵਇਆ) ਵ।  

(ਖੀਲ ਖਤ ਵਲਔ) ਖ਼ਾਰੀ-ਵੁੱਥ ਆਉਂਦ ਵਨ ਤ ਖ਼ਾਰੀ-ਵੁੱਥ (ਇਥੋਂ) ਤੁਯ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਇਵ ਲਐ ਏ ਬੀ (ਭਾਇਆ 

ਦ) ਵਐਰਾਯ ਵਐਰਾਯੀ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਇਥੋਂ ਖਾ ਏ) ਯਰਏ ਵਲਔ ਵਏਵੜੀ ਏਾਯ (ਏਯਨ ਨੰੂ) 

ਵਭਰੀ—(ਇ ੰਫੰਧੀ ਰਬੂ ਦਾ) ਵੁਏਭ ਨਵੀਂ ਖਾਵਣਆ ਖਾ ਏਦਾ।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਜਨਨਸ ਥਾਨ ਜੀਆਂ ਕਉ ਬਜ ਨਜਨਨਸ ਥਾਨ ਲ ਜਾਵ ॥ ਆ ਥਾਨ ਉਥਾ ਆ 
ਤ ਵਸ ਕਰਾਵ ॥ ਜਤ ਜੀਅ ਨਪਰਨਹ ਅਉਧੂਤੀ ਆ ਨਬਨਖਆ ਾਵ ॥ ਲਖ ਫਲਣੁ ਲਖ ਚਲਣੁ 
ਕਾਇਤੁ ਕੀਚਨਹ ਦਾਵ ॥ ਭੂਲੁ ਭਨਤ ਰਵਾਣਾ ਹ ਨਾਨਕੁ ਆਨਖ ਸੁਣਾ ॥ ਕਰਣੀ ਉਨਰ ਹਇ 
ਤਾਵਸੁ ਜ ਕ ਕਹ ਕਹਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਖਨਵ ਥਾਵ, ਵਖਨਵ ਥਾਵ—ਵਖਨ ਵਖਨ ਦ (ਯੀਯ) ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ, ਬਾਾਂਤ ਬਾਾਂਤ ਦ ਯੀਯ 

ਯਔ ਯਔ ਏ। ਉਥਾ—ਉਐੜਦਾ ਵ, ਨਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਤ—ਇਤਨ , ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ। ਖਤ ਖੀਅ—ਵਖਤਨ  

ਬੀ ਖੀਲ ਵਨ, (ਬਾਲ, ਾਯ ਵੀ ਖੀਲ)। ਅਉਧੂਤੀ—ਭੰਤ। ਆ—ਆ ਵੀ। ਵਬਵਐਆ—ਖ਼ਯ। ਰਐ—ਰਐ 

ਵਲਔ, ਵਵਾਫ ਵਲਔ (ਬਾਲ, ਵਣ-ਵਭਥ ਭ ਰਈ ਵ)। ਏਾਇਤੁ—ਵਏਉਂ? ਏਾਵਦ ਰਈ? ਏੀਔਵਵ—ਏੀਤ 

ਖਾਣ। ਏੀਔਵਵ ਦਾਲ—ਭੁੱਰਾਾਂ ਭੁੱਰੀਆਾਂ ਖਾਣ। ਭੂਰੁ—ਖੜ੍, ਤੁੱਤ। ਭੂਰੁ ਭਵਤ—ਭਵਤ ਏਾ ਭੂਰ। ਯਲਾਣਾ—

ਭੰਵਨਆ-ਰਭੰਵਨਆ। ਏਯਣੀ—ਅਭਰੀ ਖੀਲਨ, ਏੀਤ ਵ ਏਯਭ। ਤਾਲੁ—ਵਨਆਾਂ, ਵਨਫੜਾ।  

ਅਯਥ:-  ਬਾਾਂਤ ਬਾਾਂਤ ਦ ਯੀਯ ਫਣਾ ਫਣਾ ਏ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ (ਖਤ ਵਲਔ) ੁੱਰਦਾ ਵ ਤ (ਵਪਯ ਇਥੋਂ) 

ਰ  ਖਾਾਂਦਾ ਵ; ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ਆ ਵੀ ਨਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਇਵ ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ (ਖੀਲਾਾਂ ਦ) ਯੂ 

ਆ ਵੀ ਫਣਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਇਵ ਾਯ ਵੀ ਖੀਲ (ਖ ਖਤ ਵਲਔ) ਤੁਯਦ ਵਪਯਦ ਵਨ (ਇਵ ਾਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਦ) ਭੰਤ ਵਨ, ਰਬੂ ਆ 

ਵੀ ਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਯ ਾਾਂਦਾ ਵ। ਵਯਏ ਖੀਲ ਦਾ ਫਰਣਾ ਔੁੱਰਣਾ ਵਣ-ਵਭਥ ਭ ਰਈ ਵ, ਏਾਵਦ ਰਈ ਇਵ 

ਭੁੱਰਾਾਂ ਭੁੱਰੀਆਾਂ ਖਾ ਯਵੀਆਾਂ ਵਨ? ਨਾਨਏ ਆਐ ਏ ੁਣਾਾਂਦਾ ਵ ਵਏ ਅਏਰ ਦੀ ਭੰਨੀ-ਰਭੰਨੀ ਵਯ ਦੀ ੁੱਰ ਇਵੀ 

ਵ; ਬਾਲੇਂ ਵਯ ਖ ਏੁਗ ਬੀ ਏਈ ਆਐ (ਵਆ ਆਐ, ਅਰ ੁੱਰ ਇਵ ਵ ਵਏ) ਵਯਏ ਦ ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ 

ਅਨੁਾਯ ਵਨਫੜਾ ਵੁੰਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰਭੁ ਨਖ ਚਲਤੁ ਰਚਾਇਨੁ ਗੁਣ ਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਫਾਣੀ ਸਦ ਉਚਰ ਹਨਰ 
ਭੰਨਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਸਕਨਤ ਗਈ ਬਰਭੁ ਕਨਟਆ ਨਸਵ ਜਨਤ ਜਗਾਇਆ ॥ ਨਜਨ ਕ ਤ ੁੰਨੁ ਹ 
ਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਨਭਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਨਭਨਲ ਰਹ ਹਨਰ ਨਾਨਭ ਸਭਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਭੁਵਐ—ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਵਖ ਦਾ ਭੂੰਵ ੁਯ ੂਲਰ ਵ, ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਵਐ ਭਨੁੁੱਐ। ਔਰਤੁ—ਤਭਾਲ਼ਾ, 

ਐਡ, ਏਤਏ। ਯਟੀ ਆਇਆ—ਰਟਾ ਵਨ। ਭੰਵਨ—ਭਵਨ, ਭਨ ਵਲਔ। ਏਵਤ—ਭਾਇਆ (ਦਾ 

ਰਬਾਲ)। ਬਰਭ—ੁਬਟਏਣਾ। ਵਲ ਖਵਤ—ਯੁੱਫੀ ਖਵਤ। ਤ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਲਔ। ੁਯੁ ੁਯਐੁ—ਭਵਾਾਂ ੁਯਐ 

ਵਤੁਯੂ। ਵਖਨ ਏ ਤ—ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਲਔ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ। ੁੰਨੁ—(ਵਕਰੀ ਏੀਤੀ) ਬਵਰਆਈ, 

ਨਏ ਏਭਾਈ, ਨਏੀ। ਵਖ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ (ਵਟੁੱਏ ਏ)। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  (ਰਬੂ ਦੀ ਖਤ-ਯਔਨਾ ਵਲਔ) ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਇਵ ਏਤਏ ਬੀ ਉ (ਰਬੂ) ਨ  (ਵੀ) 

ਯਔਾਇਆ ਵ (ੁਯਭੁਵਐ ਭਨੁੁੱਐ ਵਲਔ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ) ੁਣ ਯਟ ਏੀਤ ਵਨ, (ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਉਵ 



ੁਯਭੁਵਐ) ਦਾ ਵਤੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਉਔਾਯਦਾ ਵ ਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਭਨ ਵਲਔ ਲਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਫੀ 

ਖਵਤ ਖ ੈਂਦੀ ਵ, (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ (ਦਾ ਵਨਯਾ) ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਬਟਏਣਾ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦੀ ਵ (ਬਾਲ, 

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯਾਵ ਤ ਉਵ ਭਾਇਆ ਦ ਵਨਯ ਵਲਔ ਠਡ ਨਵੀਂ ਐਾਾਂਦਾ)।  

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ (ਵਕਰੀ ਏੀਤੀ) ਨਏ ਏਭਾਈ ਵ (ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ) ਭਵਾਾਂ ੁਯਐ ਵਤੁਯੂ ਵਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਵ; 

ਤ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਵਟੁੱਏ ਏ (ਰਬੂ ਵਲਔ) ਵਭਰ  ਯਵਵੰਦ ਵਨ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵਟਏ 

ਯਵਵੰਦ ਵਨ।2।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਸਾਹ ਚਲ ਵਣਜਾਨਰਆ ਨਲਨਖਆ ਦਵ ਨਾਨਲ ॥ ਨਲਖ ਉਨਰ ਹੁਕਭੁ ਹਇ 
ਲਈ ਵਸਤੁ ਸਭਹਾਨਲ ॥ ਵਸਤੁ ਲਈ ਵਣਜਾਰਈ ਵਖਰੁ ਫਧਾ ਾਇ ॥ ਕਈ ਲਾਹਾ ਲ ਚਲ ਇਨਕ 
ਚਲ ਭੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥ ਥੜਾ ਨਕਨ ਨ ਭੰਨਗ ਨਕਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਨਸ ॥ ਨਦਨਰ ਨਤਨਾ ਕਉ ਨਾਨਕਾ 
ਨਜ ਸਾਫਤੁ ਲਾ ਰਾਨਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਵ ਲਣਖਾਵਯਆ—ਲ਼ਾਵ (-ਰਬੂ) ਦ (ੁੱਰ  ਵ) ਲਾਯੀ (ਖੀਲ)। ਔਰ—(ਲ਼ਾਵ ਾੋਂ) ਤੁਯ 

 (ਤ ਇਥ ਖਤ ਵਲਔ ਆ)। ਵਰਵਐਆ—(ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭੁੱਥ ਤ) ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ (ਰਐ)। 

ਵਰਐ ਉਵਯ—ਉ ਵਰਐ ਰਐ ਅਨੁਾਯ। ਵੁਏਭ ਵਇ—ਰਬੂ ਦਾ ਵੁਏਭ ਲਯਤਦਾ ਵ। ਲਤੁ—(ਨਾਭ-ਯੂ) 

ਲੁੱਐਯ। ਲਣਖਾਯਈ—ਲਣਖਾਵਯਆਾਂ ਨ , ਲਾਯੀਆਾਂ ਨ। ਇਵਏ—ਏਈ ਖੀਲ। ਾਫਤੁ—ੂਯੀ ਦੀ ੂਯੀ। 

ਯਾਵ—ੂੰਖੀ, (ੁਆਾਾਂ ਦੀ) ੂੰਖੀ। ਰਾ—ਲਯਤ ਵਦੁੱਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਲ਼ਾਵ (-ਰਬੂ) ਦ (ੁੱਰ  ਵ ਖ ਖ ਖੀਲ-) ਲਾਯੀ (ਲ਼ਾਵ ਾੋਂ) ਤੁਯ ੈਂਦ ਵਨ (ਤ ਇਥ ਖਤ ਵਲਔ 

ਆਉਂਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭੁੱਥ ਤ) ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਰਐ ਨਾਰ ਦ ਏ 

ਤਯਦਾ ਵ। ਉ ਵਰਐ ਰਐ ਅਨੁਾਯ ਰਬੂ ਦਾ ਵੁਏਭ ਲਯਤਦਾ ਵ ਤ ਨਾਭ-ਯੂ ਲੁੱਐਯ ੰਬਾਰ ਰਈਦਾ ਵ। ਖ 

ਭਨੁੁੱਐ ਨਾਭ ਦਾ ਲਣਖ ਏਯਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਨਾਭ-ਦਾਯਥ ਵਾਰ ਏਯ ਵਰਆ ਤ ਰਾਤ ਏਯ ਏ ੁੱਰ  ਫੰਨ੍ 

ਵਰਆ। ਏਈ (ਖੀਲ-ਲਾਯੀ ਇਥੋਂ) ਨਾ ਐੁੱਟ ਏ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਯ ਏਈ ਅਰ ਯਾਵ-ੂੰਖੀ ਬੀ ਲਾ ਖਾਾਂਦ ਵਨ 

(ਦਵਾਾਂ ਵਧਯਾਾਂ ਵਲਔੋਂ) ੁੱਟ ਔੀਜ਼ ਵਏ ਨ  ਨਵੀਂ ਭੰੀ (ਬਾਲ, ਨਾਭ-ਲਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ ‘ਨਾਭ’ ਫਵੁਤ ਵਆਯਾ ਰੁੱਦਾ 

ਵ ਤ ਭਾਇਆ-ਧਾਯੀ ਨੰੂ ਭਾਇਆ)। ਵਪਯ, ਇਵਨਾਾਂ ਵਲਔੋਂ ਲ਼ਾਫਾਲ਼ ਵਏ ਨ  ਐੁੱਟੀ (ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਵਏ ਤ 

ਵਈ)? 

ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵਨਾਾਂ ਤ ਵਈ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  (ੁਆਾਾਂ ਦੀ) ਾਯੀ ਯਾਵ-ੂੰਖੀ (ਨਾਭ ਦਾ ਲਾਯ 

ਏਯਨ ਵਲਔ) ਰਾ ਵਦੁੱਤੀ।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਜੁਨੜ ਜੁਨੜ ਨਵਛੁੜ ਨਵਛੁਨੜ ਜੁੜ ॥ ਜੀਨਵ ਜੀਨਵ ਭੁ ਭੁ ਜੀਵ ॥ ਕਨਤਆ ਕ ਫਾ 
ਕਨਤਆ ਕ ਫਟ ਕਤ ਗੁਰ ਚਲ ਹੂ ॥ ਆਗ ਾਛ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ਨਕਆ ਜਾਤੀ ਨਕਆ ਹੁਨਣ ਹੂ 
॥ ਸਬੁ ਕਰਣਾ ਨਕਰਤੁ ਕਨਰ ਨਲਖੀ ਕਨਰ ਕਨਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ॥ ਭਨਭੁਨਖ ਭਰੀ ਗੁਰਭੁਨਖ 
ਤਰੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਨਰ ਕਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1237} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖੁਵੜ—ਖੁੜ ਏ, (ਵਖੰਦ ਯੀਯ ਨੰੂ) ਵਭਰ ਏ; (ਬਾਲ, ਖਨਭ ਰ  ਏ)। ਖੁਵੜ ਖੁਵੜ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਖਨਭ 

ਰ  ਏ। ਵਲਕੁੜ—(ਵਖੰਦ ਯੀਯ ਨਾਰੋਂ) ਵਲਕੁੜਦੀ ਵ, (ਬਾਲ, ਖੀਲ ਭਯਦ ਵਨ)। ਵਲਕੁਵੜ—ਯੀਯ ਨਾਰੋਂ  ਲੁੱਐ 

ਵ ਏ, ਭਯ ਏ। ਖੀਵਲ ਖੀਵਲ—ਏਈ ਲਾਯੀ ਖੰਭ ਏ। ਆ ਾਕ—ਵੁਣ ਲਾਰ  ਖਨਭ ਤੋਂ ਵਵਰਾਾਂ ਤ ਇ ਤੋਂ 

ਅਾਾਂਵ। ਣਤ—ਵਣਤੀ, ਰਐਾ। ਬੁ ਏਯਣਾ—ਾਯਾ ਖਤ। ਵਏਯਤੁ—ਵਕਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਭੂਵ। 



ਵਏਯਤੁ ਏਵਯ—ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਭਯੀ—ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਵਲਔ ੈਂਦਾ ਵ। ਨਦਵਯ—(ਵਭਵਯ ਦੀ) 

ਨਜ਼ਯ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਰਬੂ। ਏਵਯ ਏਵਯ, ਏਯ ਏਯ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਏਯੀ ਖਾ ਵਯਵਾ ਵ। ਭਨਭੁਵਐ—ਆਣ  ਭਨ ਦ 

ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਆਤਭਾ ਤ ਯੀਯ ਇਏੁੱਠ  ਵ ਏ ਵਲੁੱਕੁੜ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਵਲੁੱਕੁੜ ਏ ਵਪਯ ਵਭਰਦ ਵਨ, (ਬਾਲ,) ਖੀਲ ਖੰਭਦ 

ਵਨ ਭਯਦ ਵਨ, ਭਯਦ ਵਨ ਵਪਯ ਖੰਭਦ ਵਨ। (ਇਵ ਖੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਵਰਵਰਾ ਇਤਨਾ ਰੰਭਾ ਵੁੰਦਾ ਵ ਵਏ 

ਖੀਲ ਇ ੜ ਵਲਔ) ਏਈਆਾਂ ਦ ਵਉ ਤ ਏਈਆਾਂ ਦ ੁੁੱਤਯ ਫਣਦ ਵਨ, ਏਈ (ਲਾਯੀ) ੁਯ ੂਤ ਔਰ  ਫਣਦ 

ਵਨ। ਇਵ ਰਐਾ ਵਵਣਆ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦਾ ਵਏ ਖ ਏੁਗ ਅੀਂ ਵੁਣ  ਲਰ  ਵਾਾਂ ਇ ਤੋਂ ਵਵਰਾਾਂ ਅਾਡਾ ਏੀਵ 

ਖਨਭ ੀ ਤ ਅਾਾਂਵ ਏੀਵ ਵਲਾ।  

ਯ ਇਵ ਾਯਾ ਖਤ (-ਯਔਨਾ-ਯੂ ਰਐਾ ਖ ਵਰਵਐਆ ਖਾ ਵਯਵਾ ਵ ਇਵ ਖੀਲਾਾਂ ਦ) ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ 

ਵਰਵਐਆ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਏਯਤਾਯ ਇਵ ਐਡ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਐਡੀ ਖਾ ਵਯਵਾ ਵ। ਭਨਭੁਐ ਇ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਵਲਔ 

ਵਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ ਤ ੁਯਭੁਵਐ ਇ ਵਲਔੋਂ ਾਯ ਰੰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਵਏਉਂਵਏ, ਵ ਨਾਨਏ! ਵਭਵਯ ਦਾ ਭਾਰਏ ਰਬੂ ਉ 

ਉਤ ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਨਭੁਨਖ ਦੂਜਾ ਬਰਭੁ ਹ ਦੂਜ ਲਬਾਇਆ ॥ ਕੂੜੁ ਕਟੁ ਕਭਾਵਦ ਕੂੜ ਆਲਾਇਆ ॥ 
ੁਤਰ ਕਲਤੁ ਭਹੁ ਹਤੁ ਹ ਸਬੁ ਦੁਖੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ਜਭ ਦਨਰ ਫਧ ਭਾਰੀਅਨਹ ਬਰਭਨਹ ਬਰਭਾਇਆ 
॥ ਭਨਭੁਨਖ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਨਰ ਬਾਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭੁਵਐ—ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਵਖ ਦਾ ਭੂੰਵ ਆਣ ਭਨ ਲਰ ਵ, ਖ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਰੁੱਦਾ ਵ, 

ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ, ਆ-ਵੁਦਯਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਦੂਖਾ ਬਯਭੁ—(ਰਬੂ ਨੰੂ ਕੁੱਡ ਏ) ਵਯ ਾ ਦੀ ਬਟਏਣਾ, ਵਯ ਾ ਦੀ 

ਰਟਏ। ਦੂਖ—ਵਯ ਾ ਨ। ਰਬਾਇਆ—ਰੁਬਾ ਵਰਆ, ਬਯਭਾ ਵਰਆ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਵੀ। ਆਰਾਇਆ—

ਫਰਦ ਵਨ। ਏਰਤ੍ਰ—ੁਇਤਰੀ (ੰਵਿਤ ਵਲਔ ਇਵ ਰਜ਼ ਨੁੰਏ ਵਰੰ (Neuter Gender) ਵ, ੁਯਾਣੀ 

ੰਖਾਫੀ ਵਲਔ ੁਵਰੰ ਏਯ ਏ ਲਯਵਤਆ ਵਆ ਵ; ਲਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਵਲਆਏਯਣ’)। ਵਤੁ—ਵਵਤ। 

ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਦਵਯ—ਦਯ ਤ, ਫੂਵ ਤ। ਭਾਯੀਅਵਵ—ਭਾਯੀਦ ਵਨ, ਭਾਯ ਐਾਾਂਦ ਵਨ। ਬਯਭਵਵ—

ਬਟਏਦ ਵਨ, ਠਡ ਐਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਅਯਥ:-  ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਾ ਦੀ ਰਟਏ ਰੁੱ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਾ ਨ  ਬਯਭਾ ਵਰਆ 

ਵੁੰਦਾ ਵ, ਉਵ ਗੂਠ ਤ ਠੁੱੀ ਏਭਾਾਂਦ ਵਨ ਤ ਗੂਠ ਵੀ (ਭੂੰਵੋਂ) ਫਰਦ ਵਨ; (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ) ੁਤਰਾਾਂ ਦਾ ਭਵ-

ਵਆਯ (ਲੁੱਦਾ ਵ) (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ) ਇਤਰੀ (ਲੁੱਦੀ) ਵ (ਤ ਇਵ ਯਤਾ) ਵਨਯਰ ਦੁੁੱਐ ਦਾ (ਭੂਰ) ਵ; 

(ਯੁੱਫ ਲਰੋਂ) ਬਯਭ ਵਲਔ ਾ ਵ (ਭਨਭੁਐ) ਠਡ ਐਾਾਂਦ ਵਨ, (ਭਾਨ) ਖਭ ਦ ਫੂਵ ਤ ਫੁੱਧ ਵ ਏੁੁੱਟ ਐਾ ਯਵ 

ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ (ਆਣੀ) ਵਜ਼ੰਦੀ ਅਖਾਈਂ ਲਾ ਰੈਂਦ ਵਨ, ਰਬੂ ਨੰੂ ਲੇਂ ਵੀ ਬਾਉਂਦਾ ਵ।3।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਨਜਨ ਵਨਡਆਈ ਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਤ ਰਤ ਭਨ ਭਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਨਭਰਤੁ ਕੁ ਹ 
ਦੂਜਾ ਅੰਨਭਰਤੁ ਨਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਨਭਰਤੁ ਭਨ ਭਾਨਹ ਾਈ ਗੁਰ ਰਸਾਨਦ ॥ ਨਤਨਹੀ ੀਤਾ ਰੰਗ 
ਨਸਉ ਨਜਨਹ ਕਉ ਨਲਨਖਆ ਆਨਦ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1238} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ—(ਫਵ-ੁਲਔਨ) ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ। ਯਤ—ਯੁੱਤ, ਯੰ ਵ। ਅੰਵਭਰਤੁ—ਅਭਯ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਖਰ, 

ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰਾ ਨਾਭ-ਖਰ। ੁਯ ਯਾਵਦ—ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ। ਯੰ ਵਉ—ਭਖ ਨਾਰ, 



ੁਆਦ ਨਾਰ। ਆਵਦ—ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ, ਧੁਯ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਵ ਰਬੂ!) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯ ਨਾਭ ਦੀ ਬਾ (ਏਯਨ ਦੀ ੁਬਾਤਾ) ਵਭਰੀ ਵ ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  

ਭਨ ਵਲਔ (ਤਯ ਨਾਭ ਦ ਯੰ ਨਾਰ) ਯੰ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਉਵਨਾਾਂ ਰਈ) ਇਏ ਨਾਭ ਵੀ ਅੰਵਭਰਤ ਵ ਵਯ 

ਵਏ ਔੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਵ ਅੰਵਭਰਤ ਨਵੀਂ ਭੰਨਦ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਇਵ ਨਾਭ) ਅੰਵਭਰਤ (ਵਯਏ ਭਨੁੁੱਐ ਦ) ਭਨ ਵਲਔ ਵੀ ਵ, ਯ ਵਭਰਦਾ ਵ ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ; 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਧੁਯੋਂ ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਵ; ਉਵਨਾਾਂ ਨ  ਵੀ ੁਆਦ ਨਾਰ ੀਤਾ ਵ।1।  

ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਕੀਤਾ ਨਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਰ ਸਇ ਸਾਲਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ 
ਨਾਨਹ ॥ ਕਰਤਾ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਨਜਨਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਦਾਤਾ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਨਜ ਸਬਸ ਦ 
ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਸਦੀਵ ਹ ੂਰਾ ਨਜਸੁ ਬੰਡਾਰੁ ॥ ਵਡਾ ਕਨਰ ਸਾਲਾਹੀ ਅੰਤੁ ਨ 
ਾਰਾਵਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏੀਤਾ—ਦਾ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਖੀਲ। ਏਯ—ਖ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਇ—ਉ ਨੰੂ। ਏੀ—

ਫਾਵਯਾ—ਇਏ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ। ਵਖਵਨ—ਵਖ (ਏਯਤਾਯ) ਨ। ਆਏਾਯੁ—ਇਵ ਵਦੁੱਦਾ ਖਤ। ਵਖ—ਵਖਵੜਾ। 

ਬ—ਬਨਾਾਂ ਨੰੂ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ਦੀਲ—ਦਾ ਵੀ (ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ)। ਵਖ ੁਬੰਡਾਯੁ—ਵਖ 

ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਾਯਾਲਾਯ—ੁਾਯਰਾ ਤ ਉਯਰਾ ਫੰਨਾ (ਾਯ+ਅਲਾਯ)।  

ਅਯਥ:-  ਦਾ ਏੀਤ ਵ ਖੀਲ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਏਯਨ ਦਾ ਏੀਵ ਰਾਬ? ਉ (ਰਬੂ) ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ ਖ 

(ਬ ਨੰੂ ਦਾ) ਏਯਦਾ ਵ; (ਵਏਉਂਵਏ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉ ਇਏ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਯ ਏਈ ਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਵ।  

ਵਖ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਇਵ ਾਯਾ ਖਤ ਫਣਾਇਆ ਵ ਉ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਏਯ, ਉ ਇਏ ਦਾਤਾਯ ਦ ੁਣ ਾ 

ਖ ਵਯਏ ਖੀਲ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਰਬੂ ਆ ਦਾ ਵੀ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਉਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੀ ਦਾ ਬਵਯਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ। 

ਉ ਨੰੂ ਲੁੱਡਾ ਆਐ, ਉ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਏਯ, ਉ (ਦੀ ਲਵਡਆਈ) ਦਾ ਅੰਤ ਨਵੀਂ  ਏਦਾ, ਉਯਰਾ 

ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬ ਏਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਨਰ ਕਾ ਨਾਭ ੁਨਨਧਾਨੁ ਹ ਸਨਵ ਸੁਖੁ ਾਈ ॥ ਨਾਭੁ ਨਨਰੰਜਨੁ ਉਚਰਾਂ ਨਤ ਨਸਉ ਘਨਰ 
ਜਾਂਈ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਫਾਣੀ ਨਾਭੁ ਹ ਨਾਭੁ ਨਰਦ ਵਸਾਈ ॥ ਭਨਤ ੰਖਰੂ ਵਨਸ ਹਇ ਸਨਤਗੁਰੂ ਨਧਆਈ
॥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਦਇਆਲੁ ਹਇ ਨਾਭ ਨਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਵਲ—ਖ ਲੀ, ਖ ਵਭਯੀ। ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ੰਐਯੂ—ੰਕੀ। 

ਨਾਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ। ੁਯਭੁਵਐ ਫਾਣੀ ਨਾਭ ੁਵ—ੁਯਭੁਐ ਦੀ ਫਾਣੀ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵ, ੁਯਭੁਐ ਨਾਭ ਵੀ 

ਉਔਾਯਦਾ ਵ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਲਵ—ਲੁੱ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਾਯ ੁਐਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ, ਖ ਨਾਭ ਵਭਯੀ ਤਾਾਂ ੁਐ ਵਭਰਦਾ ਵ।  

ਭੈਂ ਭਾਇਆ-ਯਵਵਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਾਾਂ ਤ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਾਰ (ਆਣ) ਯ ਵਲਔ ਖਾਲਾਾਂ—(ੁਯਭੁਐ ਦੀ ਦਾ 

ਇਵੀ ਤਾਾਂ ਵੁੰਦੀ ਵ) ੁਯਭੁਐ ਦਾ ਨਾਭ ਵੀ ਉਔਾਯਦਾ ਵ ਤ ਨਾਭ ਨੰੂ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਲਾਾਂਦਾ ਵ। (ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ) 

ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਵੀਂ (ੁਯਭੁਵਐ) ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ, ੰਕੀ (ਲਾਾਂ ਉਡਾਯ ੂਇਵ) ਭਵਤ (ਉ ਦ) ਲੁੱ ਵਲਔ ਆ ਖਾਾਂਦੀ 

ਵ।  



ਵ ਨਾਨਏ! (ੁਯਭੁਐ ਉਤ) ਰਬੂ ਆ ਵਦਆਰ ਵੁੰਦਾ ਵ ਤ ਉਵ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ ਵਰਲ ਰਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਵ।4।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਨਤਸੁ ਨਸਉ ਕਸਾ ਫਲਣਾ ਨਜ ਆ ਜਾਣ ਜਾਣੁ ॥ ਚੀਰੀ ਜਾ ਕੀ ਨਾ ਨਪਰ 
ਸਾਨਹਫੁ ਸ ਰਵਾਣੁ ॥ ਚੀਰੀ ਨਜਸ ਕੀ ਚਲਣਾ ਭੀਰ ਭਲਕ ਸਲਾਰ ॥ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ 
ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਨਜਨਹਾ ਚੀਰੀ ਚਲਣਾ  ਹਨਥ ਨਤਨਹਾ ਨਕਛੁ ਨਾਨਹ ॥ ਸਾਨਹਫ ਕਾ ਪੁਰਭਾਣੁ ਹਇ ਉਠੀ 
ਕਰਲ ਾਨਹ ॥ ਜਹਾ ਚੀਰੀ ਨਲਨਖਆ ਤਹਾ ਹੁਕਭੁ ਕਭਾਨਹ ॥ ਘਲ ਆਵਨਹ ਨਾਨਕਾ ਸਦ ਉਠੀ 
ਜਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਤ ੁ ਵਉ—ਉ (ਰਬੂ) ਨਾਰ (ਨਟ:-  ਰਜ਼ ‘ਵਖ’ੁ ‘ਵਤ’ੁ ਦਾ (ੁੁ) ਏਈ ੰਫੰਧਏਾਾਂ ਨਾਰ 

ਵਟਵਏਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ; ਵਖਲੇਂ ਇਥ ੰਫੰਧਏ ‘ਵਉ’ ਨਾਰ; ਯ ਏਈ ੰਫੰਧਏਾਾਂ ਨਾਰ ਇਵ (ੁੁ) ਰਵਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ; 

ਵਖਲੇਂ, ਤੀਖੀ ਤੁਏ ਵਲਔ ‘ਵਖ ਏੀ’)। ਵਖ—ਖ। ਖਾਣੁ—ਅੰਤਯਖਾਭੀ। ਔੀਯੀ—ਵਔੁੱਠੀ, ਯਲਾਨਾ, ਵੁਏਭ। ਨਾ 

ਵਪਯ—ਭੜੀ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦੀ। ਯਲਾਣੁ—ਭੰਵਨਆ-ਰਭੰਵਨਆ। ਭੀਯ—ਾਤਲ਼ਾਵ। ਰਾਯ—ਖ ਦ 

ਯਦਾਯ। ਏਾਯ—ਏੰਭ। ਵਵਥ—ਵੁੱਥ ਵਲਔ, ਲੁੱ ਵਲਔ। ਏਯਰਾ—ਯਤਾ, ਯਾਵ। ਏਯਰ—ਯਾਵ, ਯਤ ਤ। 

ਾਵਵ— ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਅੰਤਯਖਾਭੀ ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਵਯਏ ਦ ਵਦਰ ਦੀ) ਖਾਣਦਾ ਵ ਉ ਦ ਅੁੱ ਫਰਣਾ ਪਫਦਾ ਨਵੀਂ 

(ਬਾਲ, ਉ ਅੁੱ ਫਵਰਆ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦਾ), ਉਵ ਭੰਵਨਆ ਰਭੰਵਨਆ ਭਾਰਏ ਵ ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਦਾ ਵੁਏਭ ਏਈ 

ਭੜ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। ਾਤਲ਼ਾਵ ਭਾਰਏ ਤ ਖਾਾਂ ਦ ਯਦਾਯ ਬ ਨੰੂ ਉ ਦ ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਤੁਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ, (ਇ 

ਲਾਤ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵੀ ਏੰਭ ਔੰਾ (ਭੰਨਣਾ ਔਾਵੀਦਾ) ਵ ਖ ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਵ।  

ਇਵਨਾਾਂ ਖੀਲਾਾਂ ਦ ਲੁੱ ਵਲਔ ਏੁਗ ਨਵੀਂ ਵਏਉਂਵਏ ਇਵਨਾਾਂ ਨ  ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਵੀ ਤੁਯਨਾ ਵ, (ਵਖ ਲਰ) 

ਭਾਰਏ ਦਾ ਵੁਏਭ ਵੁੰਦਾ ਵ (ਇਵ ਖੀਲ) ਉੱਠ ਏ ਯਾਵ  ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਵਖਵ ਵਖਵਾ ਵੁਏਭ ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ 

ਆਉਂਦਾ ਵ, (ਖੀਲ) ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵੁਏਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਉ ਭਾਰਏ ਦ) ਬਖ ਵ (ਇਥ 

ਖਤ ਵਲਔ) ਆ ਖਾਾਂਦ ਵਨ ਤ ਉ ਦ ਫੁਰਾ ਵ (ਇਥੋਂ) ਉੱਠ ਏ ਤੁਯ ੈਂਦ ਵਨ।1।  

ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਨਸਪਨਤ ਨਜਨਾ ਕਉ ਫਖਸੀ ਸਈ ਤਦਾਰ ॥ ਕੁੰਜੀ  ਨਜਨ ਕਉ ਨਦਤੀਆ ਨਤਨਹਾ 
ਨਭਲ ਬੰਡਾਰ ॥ ਜਹ ਬੰਡਾਰੀ ਹੂ ਗੁਣ ਨਨਕਲਨਹ ਤ ਕੀਅਨਹ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਨਰ ਨਤਨਹਾ ਕਉ ਨਾਨਕਾ 
ਨਾਭੁ ਨਜਨਹਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਐੀ—ਫਖ਼ਲ਼ੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਫਖ਼ਲ਼ੀਲ਼ ਲਖੋਂ ਵਭਰਦੀ ਵ। ਤਦਾਯ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਔੀ। ਬੰਡਾਯ—

ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਖਵ ਬੰਡਾਯੀ ਵੂ—ਵਖਨ੍ਾਾਂ (ਵਵਯਦ-ਯੂ) ਬੰਡਾਵਯਆਾਂ ਵਲਔੋਂ। ਵਨਏਰਵਵ—ਯਟ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਤ—ਉਵ 

(ਵਵਯਦ)। ਏੀਅਵਵ—ਏੀਤ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਯਲਾਣੁ—ਏਫੂਰ। ਨਦਵਯ—ਵਭਵਯ ਦੀ ਵਨਾਵ। ਨੀਾਣੁ—ਗੰਡਾ।  

ਅਯਥ:-  ਉਵੀ ਭਨੁੁੱਐ ਅਰ ਖ਼ਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਦ ਭਾਰਏ ਵਨ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ (ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) 

ਫਖ਼ਲ਼ੀਲ਼ ਲਖੋਂ ਵਭਰੀ ਵ; ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ (ਨਾਭ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਦੀ) ਏੰੁਖੀ ਆ ਦੇਂਦਾ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਵਵਤ-ਾਰਾਵ 

ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਭਰ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। (ਵਪਯ ਇ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ (ਵਵਯਦ-

ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਵਲਔੋਂ (ਰਬੂ ਦ) ੁਣ ਵਨਏਰਦ ਵਨ ਉਵ (ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ) ਏਫੂਰ ਏੀਤ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (-ਯੂ) ਗੰਡਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਉਤ ਵਭਵਯ ਦੀ ਵਨਾਵ ਵੁੰਦੀ ਵ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਨਾਭੁ ਨਨਰੰਜਨੁ ਨਨਰਭਲਾ ਸੁਨਣ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਸੁਨਣ ਸੁਨਣ ਭੰਨਨ ਵਸਾਈ ਫੂਝ ਜਨੁ 
ਕਈ ॥ ਫਹਨਦਆ ਉਠਨਦਆ ਨ ਨਵਸਰ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸਈ ॥ ਬਗਤਾ ਕਉ ਨਾਭ ਅਧਾਰੁ ਹ ਨਾਭ 
ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਨ ਤਨਨ ਰਨਵ ਰਨਹਆ ਗੁਰਭੁਨਖ ਹਨਰ ਸਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਨਯੰਖਨੁ—(ਵਨਯ+ਅੰਖਨ) ਭਾਇਆ-ਯਵਵਤ। ਵਨਯਭਰਾ—ਭਰ-ਯਵਵਤ, ਵਲਤਰ। ੁਵਣ—ਖ 

ੁਣੀ। ਭੰਵਨ—ਭਵਨ, ਭਨ ਵਲਔ। ਖਨੁ ਏਈ—ਏਈ (ਵਲਯਰਾ) ਭਨੁੁੱਐ। ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ। ਨਾਭ—ਨਾਭ 

ਵਲਔ ਵੀ। ੁਯਭੁਵਐ ਭਵਨ ਤਵਨ—ੁਯਭੁਵਐ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਤ ਤਨ ਵਲਔ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ 

ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਯਵਲ ਯਵਵਆ—ਲੁੱਵਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ ਭਾਇਆ (ਦ ਰਬਾਲ ਤੋਂ) ਯਵਵਤ ਵ ਤ ਵਲਤਰ  ਵ, ਖ ਇਵ ਨਾਭ ੁਣੀ (ਬਾਲ, ਖ 

ਇ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ) ਤ ੁਯਵਤ ਖੜ ਖੜ ਏ ਭਨ ਵਲਔ ਲਾ ਰਈ ਤਾਾਂ ੁਐ (ਰਾਤ) ਵੁੰਦਾ ਵ; 

(ਯ) ਏਈ ਵਲਯਰਾ ਭਨੁੁੱਐ (ਇ ੁੱਰ ਨੰੂ) ਭਗਦਾ ਵ; (ਖ ੁਯਭੁਐ ਇਵ ੁੱਰ ਭਗ ਰੈਂਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ) ਉਵ 

ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ੁੱਔਾ ਰਬੂ ਫਠਵਦਆਾਂ ਉੱਠਵਦਆਾਂ ਏਦ ਬੀ ਬੁੁੱਰਦਾ ਨਵੀਂ ਵ; (ੁਯਭੁਐ) ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਰਈ) ਨਾਭ ਦਾ ਆਯਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਵਲਔ ਖੁਵੜਆਾਂ ਵੀ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਐ (ਰਤੀਤ) ਵੁੰਦਾ 

ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਤ ਤਨ ਵਲਔ ਉਵ ਰਬੂ ਦਾ ਲੁੱਵਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।5।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਲੀਅਨਹ ਤਲ ਜ ਜੀਉ ਨਛ ਾਈ ॥ ਇਕਸੁ ਨ ੁਜਨਹ ਫਲ ਜ 
ੂਰ ੂਰਾ ਕਨਰ ਨਭਲ ॥ ਵਡਾ ਆਖਣੁ ਬਾਰਾ ਤਲੁ ॥ ਹਰ ਹਉਲੀ ਭਤੀ ਹਉਲ ਫਲ ॥ ਧਰਤੀ ਾਣੀ 
ਰਫਤ ਬਾਰੁ ॥ ਨਕਉ ਕੰਡ ਤਲ ਸੁਨਨਆਰੁ ॥ ਤਲਾ ਭਾਸਾ ਰਤਕ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ੁਨਛਆ ਦਇ 
ੁਜਾਇ ॥ ਭੂਰਖ ਅੰਨਧਆ ਅੰਧੀ ਧਾਤੁ ॥ ਕਨਹ ਕਨਹ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਨਨ ਆੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਏ—ਵ ਨਾਨਏ! ਤੁਰੀਅਵਵ—ਤਰ  ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਤੁਰਦ ਵਨ। ਤਰ ਤੁਰੀਅਵਵ—ਤਰ ਤਰ  

ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਤਰ ੂਯ ਉਤਯਦ ਵਨ। ਖੀਉ—ਵਖੰਦ, ਆਾ। ਵਕ—ਵਕਰ  ਕਾਫ ਵਲਔ, ਤੁੱਏੜੀ ਦ ਦੂਖ ਕਾਫ 

ਵਲਔ। ਫਰ—ਫਔਨ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦਾ ਫਔਨ। ਇਏ ੁਫਰ ਨ ੁਖਵਵ—ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦ ਇਏ 

ਫਔਨ ਨਾਰ ਾਲੇਂ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦ। ੂਯ—ੂਯਨ ਰਬੂ ਨੰੂ। ੂਯਾ ਏਵਯ—ਤਰ ਾਲਾਾਂ ਏਯ ਏ। ਲਡਾ ਆਐਣੁ—

ਰਬੂ ਨੰੂ ਲੁੱਡਾ ਆਐਣਾ, ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨੀ। ਬਾਯਾ ਤਰੁ—ਲਜ਼ਨਦਾਯ ਲ਼। ਏੰਡ—ਏੰਡ ਉਤ। 

ਾਇ—ਾ ਏ, ਯੁੱਐ ਏ। ਦਇ ੁਖਾਇ—ੂਯਾ ਏਯ ਵਲਐਾਾਂਦਾ ਵ, ਯ ੂਯਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਵ। ਧਾਤੁ—ਦੜ-ਬੁੱਖ। 

ਅੰਧੀ ਧਾਤੁ—ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਲਾਰੀ ਦੜ-ਬੁੱਖ। ਏਵਾਇਵਨ—ਅਐਲਾਉਂਦ ਵਨ। ਆ—ੁਆਣ ਆ ਨੰੂ। ਏਵਵ ਏਵਵ 

ਏਵਣੁ—ਆਐ ਆਐ ਏ ਆਐਣਾ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਆਐਣਾ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਤੁੱਏੜੀ ਦ ਦੂਖ ਕਾਫ ਵਲਔ ਵਖੰਦ ਯੁੱਐ ਦਈ ਤਾਾਂ ਤਰ ਾਲੇਂ ਉਤਯਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਭਨੁੁੱਐਾ 

ਖੀਲਨ ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਦਾ ਇੁੱਏ ਵੀ ਭਾ ਵ ਵਏ ਆਾ-ਬਾਲ ਲਾਵਯਆ ਖਾ); ਖ ਭਨੁੁੱਐ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਵ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖੀਲਨ ਦੀ ਰਲਾਨੀ ਲਾਰ  ਤਰ ਨਾਰ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਾਲਾਾਂ ਏਯ ਏ (ਰਬੂ ਨੰੂ) 

ਵਭਰ  ਤਾਾਂ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦ ਲ਼ਫਦ ਨਾਰ (ਵਯ ਏਈ ਉੱਦਭ) ਾਲੇਂ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦ। ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਵ ਲਜ਼ਨਦਾਯ ਲ਼ ਵ (ਵਖ ਨਾਰ ਵਖੰਦ ਲਾਰਾ ਕਾਫਾ ਰਲਾਨੀ ਲਾਰ  ਤਰ ਨਾਰ ਾਲਾਾਂ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ), 

(ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਯ ਭੁੱਤਾਾਂ ਵਰੀਆਾਂ ਤ ਵਯ ਫਔਨ ਬੀ ਵਰ  ਵਨ (ਇਵਨਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਵਖੰਦ 

ਲਾਰਾ ਕਾਫਾ ੂਯਾ ਨਵੀਂ ਉਤਯ ਏਦਾ) (ਬਰਾ ਏਈ) ੁਵਨਆਯਾ ਤਰ  ਭਾ ਯੁੱਤਏਾਾਂ ਾ ਏ ਧਯਤੀ ਾਣੀ ਤ 

ਯਫਤਾਾਂ ਦ ਬਾਯ ਨੰੂ (ਕਟ ਵਖਵ) ਤਯਾਜ਼ ੂ ਵਲਔ ਵਏਲੇਂ ਤਰ ਏਦਾ ਵ? (ਇਵੀ ਵਾਰ ਵਯ ਭੁੱਤਾਾਂ ਤ ੁੱਰਾਾਂ ਦਾ 



ਭਗ, ਖ, ਭਾਨ , ਤਰ  ਭਾ ਤ ਯੁੱਤਏਾਾਂ ਵੀ ਵਨ); (ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! ਖ (ੁਵਨਆਯ ਨੰੂ) ੁੁੱਕੀ ਤਾਾਂ (ੁੱਰਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਯ ੂਯਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

(ਅੰਨ੍  ਭੂਯਐ ਰਏ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਕੁੱਡ ਏ) ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਲੁੱਡਾ ਅਐਲਾਉਂਦ ਵਨ, ਤ ਭੁੜ ਭੁੜ 

(ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਔੰਾ) ਆਐਣਾ ਭੂਯਐ ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਦੀ ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਲਾਰੀ ਦੜ-ਬੁੱਖ ਵ (ਬਾਲ, ਠਡ ਐਾ ਏ ੁੱਟਾਾਂ ਵੀ 

ਰਲਾਉਂਦ ਵਨ)।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਨਣ ਅਉਖਾ ਸੁਨਨਣ ਅਉਖਾ ਆਨਖ ਨ ਜਾੀ ਆਨਖ ॥ ਇਨਕ ਆਨਖ ਆਖਨਹ 
ਸਫਦੁ ਬਾਖਨਹ ਅਰਧ ਉਰਧ ਨਦਨੁ ਰਾਨਤ ॥ ਜ ਨਕਹੁ ਹਇ ਤ ਨਕਹੁ ਨਦਸ ਜਾ ਰੂੁ ਨ  ਜਾਨਤ ॥ 
ਸਨਬ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰ ਘਟ ਅਉਘਟ ਘਟ ਥਾਨ ॥ ਆਖਨਣ ਅਉਖਾ ਨਾਨਕਾ ਆਨਖ ਨ ਜਾ 
ਆਨਖ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1239} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆਐਵਣ ਅਉਐਾ ੁਨਵਣ ਅਉਐਾ—ਆਐਵਣ ੁਨਵਣ ਅਉਐਾ, (ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ) ਵਏ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬੀ 

ਵਫਆਨ ਏਯਨਾ ਭੁਲ਼ਵਏਰ ਵ। ਆਵਐ ਨ ਖਾੀ ਆਵਐ—ਆਵਐ ਆਵਐ ਨ ਖਾੀ। ਨ ਖਾੀ—ਖਾਦਾ ਨਵੀਂ, 

ਅਨੁਬਲ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਭਗ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਐ ਆਵਐ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਵਫਆਨ ਏਯ ਏ ਬੀ। ਇਵਏ—ਏਈ 

ਖੀਲ। ਆਵਐ ਆਐਵਵ—ਆਐ ਏ ਆਐਦ ਵਨ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਵਨ। ਬਾਐਵਵ—ਉਔਾਯਦ ਵਨ। 

ਅਯਧ—ਵਠਾਾਂ। ਉਯਧ—ਉਤਾਾਂਵ। ਅਯਧ ਉਯਧ—ਵਠਾਾਂ ਉਤਾਾਂਵ ਵ ਏ, ਫੜੀ ਵਭਵਨਤ ਨਾਰ। ਵਏਵੁ—ਏੁਗ, 

ਏਈ (ੰਖੀ-ਤੁੱਤੀ) ਯੂ। ਨ ਖਾ—ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਦਾ। ਵਬ—ਾਯ। ਅਉਟ—ਐ। ਟ—ਥਾਾਂ। ਥਾਵ—

ਥਾ ਏ, ਫਣਾ ਏ। (ਨਟ:-  ਵਵਰੀ ਤ ੰਖਲੀਂ ਤੁਏ ਦਾ ਵੂ-ਫ-ਵੂ ਇੁੱਏ ਵੀ ਬਾਲ ਵ; ‘ਆਵਐ ਨ ਖਾੀ 

ਆਵਐ’=‘ਆਵਐ ਨ ਖਾ ਆਵਐ’,  ‘ਖਾੀ’=‘ਖਾ; ‘ਆਐਵਣ ਅਉਐਾ ੁਨਵਣ ਅਉਐਾ’=‘ਆਐਵਣ ਅਉਐਾ’)।  

ਅਯਥ:-  (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ) ਵਏ ਤਯ੍ਾਾਂ ਬੀ ਵਫਆਨ ਏਯਨਾ ਐਾ ਵ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਵਫਆਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਬੀ 

ਭਗ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਈ ਰਏ ਫੜੀ ਵਭਵਨਤ ਨਾਰ ਵਦਨ ਯਾਤ (ਰੁੱ ਏ) (ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ) ਭੁੜ ਭੁੜ 

ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਵਨ (ਤ ਯੂ ਦੁੱਣ ਲਾਰਾ) ਰਜ਼ ਫਰਦ ਵਨ; ਯ ਖ ਏਈ (ੰਖ-ਤੁੱਤੀ) ਯੂ ਵਲ, ਤਾਾਂ 

ਵਦੁੱ ਬੀ, ਉ ਦਾ ਤਾਾਂ ਨਾਵ ਏਈ ਯੂ ਖਾਦਾ ਵ ਨਾਵ ਏਈ ਖਾਵਤ ਵਦੁੱਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਐ ਐ ਥਾਾਂ (ਵਯਏ ਵਏਭ ਦ ਬਾਾਂਡ) ਆ ਯਔ ਏ ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਖਤ ਦ) ਾਯ ਫੁੱਫ 

ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ; ਉ ਦਾ ਯੂ ਵਫਆਨ ਏਯਨਾ ਐਾ ਵ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਵਫਆਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਬੀ ਭਗ ਵਲਔ ਨਵੀਂ 

ਆਉਂਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਭਨੁ ਰਹਸੀ ਨਾਭ ਸਾਂਨਤ ਆਈ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਭਨੁ ਨਤਰਤੀ ਸਬ 
ਦੁਖ ਗਵਾਈ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਨਾਉ ਊਜ ਨਾਭ ਵਨਡਆਈ ॥ ਨਾਭ ਹੀ ਸਬ ਜਾਨਤ ਨਤ ਨਾਭ 
ਗਨਤ ਾਈ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਭੁ ਨਧਆਈ ਨਾਨਕ ਨਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਇ—(ਅਵਧਏਯਣ ਏਾਯਏ, ਇਏ-ਲਔਨ)। ਨਾਇ ੁਵਣ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ 

Locative Absolute) ਖ ਨਾਭ ੁਣੀ, ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ। ਯਵੀ—ਵਐੜ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਨਾਭ—

ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ। (ਨਟ:-  ਰਜ਼ ‘ਨਾਇ’ ਅਤ ‘ਨਾਉ’ ਦਾ ਯਏ ਔਤ ਯੁੱਐਣ-ਖ ਵ; ਰਜ਼ ‘ਨਾਉ’ ਤੋਂ ਰਜ਼ 

‘ਨਾਇ’ ਅਵਧਏਯਣ ਏਾਯਏ ਇਏ-ਲਔਨ ਵ)। ਵਤ—ਉੱਔੀ ਆਤਭਏ ਅਲਥਾ।  

ਅਯਥ:-  ਵ (ਰਬੂ ਦ) ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ ਯੁੱਐੀ ਤਾਾਂ ਭਨ ਵਐੜ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਵਲਔ (ਖੁਵੜਆਾਂ ਅੰਦਯ) 

ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਵੁੰਦੀ ਵ। ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵਧਆਨ ਰੁੱ ਖਾ ਤਾਾਂ ਭਨ (ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ) ਯੁੱਖ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਾਯ ਦੁੁੱਐ 



ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ; ਖ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਦ ਯਵੀ ਤਾਾਂ (ਭਨ ਵਲਔ) ਨਾਭ (ਖਣ ਦਾ ਔਾਉ) ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, 

ਨਾਭ (ਵਭਯਨ) ਵਲਔ ਵੀ ਲਵਡਆਈ (ਰਤੀਤ ਵੁੰਦੀ) ਵ।  

ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ ਨਾਭ (ਵਭਯਨ) ਵਲਔ ਵੀ ਉੱਔੀ ਏੁਰ ਲਾਰੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਭਗਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ ਵੀ ਉੱਔੀ 

ਆਤਭਏ ਅਲਥਾ ਵਾਰ ਏਯਦਾ ਵ; ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯਭੁਐ (ਦਾ) ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ ਤ (ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ) ਵਰਲ 

ਰਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਵ।6।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਜੂਨਠ ਨ ਰਾਗੀ ਜੂਨਠ ਨ ਵਦੀ ॥ ਜੂਨਠ ਨ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਬਦੀ ॥ ਜੂਨਠ ਨ 
ਅੰਨੀ ਜੂਨਠ ਨ ਨਾਈ ॥ ਜੂਨਠ ਨ ਭੀਹੁ ਵਨਰਿ ਸਬ ਥਾਈ ॥ ਜੂਨਠ ਨ ਧਰਤੀ ਜੂਨਠ ਨ ਾਣੀ ॥ ਜੂਨਠ 
ਨ ਉਣ ਭਾਨਹ ਸਭਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਨਗੁਨਰਆ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਭੁਨਹ ਪਨਰ ਭੁਹੁ ਜੂਠਾ ਹਇ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਾੀ—ਯਾ (ਾਲਣ) ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਲਦੀ —ਲਦ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ੜ੍ਨ) ਦੀ 

ਯਾਵੀਂ। ਬਦੀ—ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਏੀ ਬਦੀ—ਏੀ ਬਦੀਂ, ਦ ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਔੰਦ ੂਯਖ ਏੀ ਬਦੀ—ਔੰਦਰਭਾ 

ਅਤ ੂਯਖ ਦ ਲਐ-ਲਐ ਭੰਨ  ਵ ਵਲੁੱਤਯ ਵਦਵਾਵੜਆਾਂ (ਭ ਲਐ ਲਐ ਵਏਭ ਦੀ ੂਖਾ) ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਅੰਨੀ—

ਅੰਨ (ਕੁੱਡ ਦਣ) ਨਾਰ, ਲਯਤ ਯੁੱਐਣ ਨਾਰ। ਨਾਈ—(ਤੀਯਥਾਾਂ ਉਤ) ਨ੍ਾਲਣ ਨਾਰ। ਲਵਯ੍—ਲਯ੍ਨ ਨਾਰ। 

ਧਯਤੀ—ਧਯਤੀ (ਦਾ ਯਟਨ ਏਯਨ) ਨਾਰ ਖਾਾਂ ੁਾ ਆਵਦਏ ਫਣਾਣ ਨਾਰ। ਾਣੀ—ਾਣੀ (ਵਲਔ ਐਰ  ਏ ਤ 

ਏਯਨ) ਨਾਰ। ਉਣ—ਵਲਾ, ੁਆ। ਉਣ  ਭਾਵਵ ਭਾਣੀ—ੁਆਾਾਂ ਵਲਔ ਰੀਨ ਵਣ ਨਾਰ, ਰਾਣਾਮਾਭ 

ਏੀਵਤਆਾਂ, ੁਆਾਾਂ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦ ਅੁੱਵਬਆ ਨਾਰ। ਵਨੁਵਯਆ—ਉਵਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਵਲਔ ਖ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਤ 

ਉਤ ਨਵੀਂ ਤੁਯਦ। ਭੁਵਵ ਪਵਯ—ਖ (ੁਯ ੂ ਲਰੋਂ) ਭੂੰਵ ਪਯੀ ਯੁੱਐੀ। ਖੂਠਾ—(ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਨਾਰ) 

ਅਵਲੁੱਤਯ।1।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਨਵੀਂ ਤੁਯਦ, (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ 

ਉੱਔਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ) ਏਈ ੁਣ ਨਵੀਂ (ਲਧਦਾ-ਪੁਰਦਾ)। ਖ ੁਯ ੂਲਰੋਂ  ਭੂੰਵ ਭੜੀ ਯੁੱਐੀ, ਤਾਾਂ ਭੂੰਵ (ਵਨੰਦਾ 

ਆਵਦਏ ਏਯਨ ਦੀ ੰਦੀ ਲਾਦੀ ਦੀ ਭਰ ਨਾਰ) ਅਵਲੁੱਤਯ ਵਇਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

(ਵ ਬਾਈ! ਯਾਾਾਂ ਦਾ ਾਇਨ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਏਈ ਵੁਰਾਯ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਯ ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵਟੁੱਏੀ ਵਈ 

ਵਨੰਦਾ ਏਯਨ ਦੀ ਲਾਦੀ ਦੀ) ਇਵ ਭਰ ਯਾਾਾਂ (ਦ ਾਇਨ) ਨਾਰ ਬੀ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ਲਦ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ-

ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਾਠ) ਨਾਰ ਬੀ ਨਵੀਂ (ਧੁਦੀ)। ਭੁੱਵਆ, ੰਰਾਾਂਦ, ੂਯਨਭਾਲ਼ੀ ਆਵਦਏ) ਔੰਦਰਭਾ ਅਤ ੂਯਖ ਦ 

ਲਐ-ਲਐ ਭੰਨ  ਵ ਵਲੁੱਤਯ ਵਦਵਾਵੜਆਾਂ (ਭੇਂ ਲਐ-ਲਐ ਵਏਭ ਦੀ ਏੀਤੀ ੂਖਾ) ਦੀ ਯਾਵੀਂੁੰ (ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ 

ਵਟਏੀ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਦੀ) ਇਵ ਭਰ ਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ। ਵ ਬਾਈ! ਅੰਨ (ਦਾ ਵਤਆ ਏਯਨ) ਨਾਰ (ਤੀਯਥਾਾਂ 

ਦ) ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਬੀ ਇਵ ਭਰ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦੀ। (ਇੰਦਯ ਦਲਤ ਦੀ ੂਖਾ ਨਾਰ ਬੀ) ਇਵ ਅੰਦਯਰੀ ਭਰ 

ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ ਬਾਲੇਂ (ਇਵ ਭੰਵਨਆ ਖਾ ਵਯਵਾ ਵ ਵਏ ਉ ਦਲਤ ਦੀ ਯਾਵੀਂ) ਬ ਥਾਈਂ ਭੀਂਵ ੈਂਦਾ ਵ (ਤ 

ਧਯਤੀ ਅਤ ਫਨਤੀ ਆਵਦਏ ਦੀ ਫਾਵਯਰੀ ਭਰ ਧੁ ਖਾਾਂਦੀ ਵ)।  

(ਵ ਬਾਈ! ਯਭਤ ਾਧ ੂਫਣ ਏ) ਧਯਤੀ ਦਾ ਯਟਨ ਏੀਵਤਆਾਂ, ਧਯਤੀ ਵਲਔ ੁਾ ਫਣਾ ਏ ਫਵਠਆਾਂ ਖਾਾਂ ਾਣੀ 

(ਵਲਔ ਐਰ  ਏ ਤਾਾਂ ਦੀ) ਯਾਵੀਂ ਬੀ ਇਵ ਭਰ ਨਵੀਂ ਧੁਦੀ, ਅਤ, ਵ ਬਾਈ! ਰਾਣਾਮਾਭ ਏੀਵਤਆਾਂ (ਭਾਧੀਆਾਂ 

ਰਾਇਆਾਂ) ਬੀ (ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਅੰਦਯ ਵਟਏੀ ਵਈ ਵਨੰਦਾ ਆਵਦਏ ਏਯਨ ਦੀ) ਇਵ ਭਰ ਦੂਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ।1।  



ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜ ਬਨਰ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਸੁਰਤ ਚੁਲੀ ਨਗਆਨ ਕੀ ਜਗੀ ਕਾ 
ਜਤੁ ਹਇ ॥ ਫਰਹਭਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤਖ ਕੀ ਨਗਰਹੀ ਕਾ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਰਾਜ ਚੁਲੀ ਨਨਆਵ ਕੀ ਨੜਆ 
ਸਚੁ ਨਧਆਨੁ ॥ ਾਣੀ ਨਚਤੁ ਨ ਧਈ ਭੁਨਖ ੀਤ ਨਤਖ ਜਾਇ ॥ ਾਣੀ ਨਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਨਪਨਰ 
ਾਣੀ ਸਬੁ ਖਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖ ਏਇ—ਖ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ। ਬਵਯ ਖਾਣ—ਔੁਰੀ ਬਯਨੀ ਖਾਣਦਾ ਵਲ, ਔੁਰੀ ਬਯਨ ਦੀ ਭਗ ਵਲ। 

ੁਯਤਾ—ਵਲਦਲਾਨ ਭਨੁੁੱਐ। ਵਆਨ—ਵਲਔਾਯ। ਖਤੁ—ਭਨ ਨੰੂ ਏਾਭ-ਲਾਨਾ ਲਰੋਂ  ਯਏਣਾ। ਵਯਵੀ—

ਵਰਵਤੀ। ਤੁ—ਉੱਔਾ ਆਔਯਨ। ਦਾਨੁ—ਲਾ। ਵਨਆਲ—ਇਨਾ। ਾਣੀ—ਾਣੀ ਨਾਰ। ਧਈ—

ਧੁਦਾ। ਭੁਵਐ—ਭੂੰਵ ਨਾਰ। ਵਤਐ—ਵਤਰਵ, ਵਆ। ਖਤ ਏਾ ਵਤਾ—ਾਯੀ ਯਔਨਾ ਦਾ ਭੂਰ-ਏਾਯਨ। 

ਬੁ—ਾਯ ਖਤ ਨੰੂ। ਐਾਇ—ਨਾ ਏਯਦਾ ਵ; ਯਰ  ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! (ਵਨਯਾ ਾਣੀ ਨਾਰ ਔੁਰੀਆਾਂ ਏੀਵਤਆਾਂ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਵਲਔ ੁੁੱਔ ਨਵੀਂ ਆ ਏਦੀ, ਯ) 

ਖ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ (ੁੱਔੀ ਔੁਰੀ) ਬਯਨੀ ਖਾਣ ਰ ਤਾਾਂ ੁੁੱਔੀਆਾਂ ਔੁਰੀਆਾਂ ਇਵ ਵਨ—ਵਲਦਲਾਨ ਲਾਤ ਔੁਰੀ 

ਵਲਔਾਯ ਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਵਲਦਲਾਨ ਦੀ ਵਲੁੱਦਲਤਾ ਵਲਤਰ  ਵ ਖ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਵਲਔਾਯ ਬੀ ਵ) ਖੀ ਦਾ ਏਾਭ-

ਲਾਲ਼ਨਾ ਤੋਂ ਫਔ ਯਵਵਣਾ ਖੀ ਰਈ ਵਲਤਰ  ਔੁਰੀ ਵ, ਫਰਾਵਭਣ ਰਈ ਔੁਰੀ ੰਤਐ ਵ ਤ ਵਰਵਤੀ ਰਈ ਔੁਰੀ ਵ 

ਉੱਔਾ ਆਔਯਨ ਅਤ ਲਾ। ਯਾਖ ਲਾਤ ਇਨਾ ਔੁਰੀ ਵ।  

ਾਣੀ ਨਾਰ (ਔੁਰੀ ਏੀਵਤਆਾਂ) ਭਨ ਨਵੀਂ ਧੁ ਏਦਾ, (ਵਾਾਂ) ਭੂੰਵ ਨਾਰ ਾਣੀ ੀਵਤਆਾਂ ਵਤਰਵ ਵਭਟ ਖਾਾਂਦੀ ਵ; 

(ਯ ਾਣੀ ਦੀ ਔੁਰੀ ਨਾਰ ਵਲਤਰਤਾ ਆਉਣ ਦ ਥਾਾਂ ਤਾਾਂ ੋਂ ੂਤਏ ਦਾ ਬਯਭ ਦਾ ਵਣਾ ਔਾਵੀਦਾ ਵ 

ਵਏਉਂਵਏ) ਾਣੀ ਤੋਂ ਾਯਾ ੰਾਯ ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ ਤ ਾਣੀ ਵੀ ਾਯ ਖਤ ਨੰੂ ਨਾ ਏਯਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਸਬ ਨਸਨਧ ਹ ਨਰਨਧ ਨਛ ਆਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਨਉ ਨਨਨਧ ਨਭਲ ਭਨ 
ਨਚੰਨਦਆ ਾਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਸੰਤਖੁ ਹਇ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਨਧਆਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਸਹਜੁ 
ਊਜ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਨਾਉ ਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਵਧ ਵਯਵਧ—ਏਯਾਭਾਤੀ ਤਾਏਤਾਾਂ। ਨਉ ਵਨਵਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਬਾਲ, ਖਤ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥ)। 

ਭਨ ਵਔੰਵਦਆ—ਭਨ ਦਾ ਵਔਤਵਲਆ ਵਇਆ। ਏਲਰਾ—ਭਾਇਆ। ਵਖ—ੁਅਡਰ ਅਲਥਾ, ਆਤਭਏ 

ਅਡਰਤਾ।  

ਅਯਥ:-  ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ ਯੁੱਐੀ ਤਾਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਏਯਾਭਾਤੀ ਤਾਏਤਾਾਂ ਵੁੱਕ ਰੁੱੀਆਾਂ ਵਪਯਦੀਆਾਂ 

ਵਨ (ੁਤ ਵੀ ਰਾਤ ਵ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ); ਖਤ ਦ ਾਯ ਦਾਯਥ ਵਾਰ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਖ ਏੁਗ ਭਨ ਵਔਤਲਦਾ 

ਵ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ; (ਭਨ ਵਲਔ) ੰਤਐ ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਭਾਇਆ (ਬੀ) ਲਾ ਏਯਨ ਰੁੱ ੈਂਦੀ ਵ; ਉਵ 

ਅਲਥਾ ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ ਵਖੁੱਥ ਭਨ ਡਰਦਾ ਨਵੀਂ, ਤ ਇ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲਔ (ਅੁੱੜ ਏ) ੁਐ ਰਾਤ ਵ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦੀ ਭਵਤ ਵਰਆਾਂ ਵੀ ਨਾਭ ਵਭਰਦਾ ਵ, (ਤ ੁਯ ੂਦ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਰਬੂ 

ਦ) ੁਣ ਾਾਂਦਾ ਵ।7।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਦੁਖ ਨਵਨਚ ਜੰਭਣੁ ਦੁਨਖ ਭਰਣੁ ਦੁਨਖ ਵਰਤਣੁ ਸੰਸਾਨਰ ॥ ਦੁਖੁ ਦੁਖੁ ਅਗ 
ਆਖੀ ਨੜਹ ਨੜਹ ਕਰਨਹ ੁਕਾਰ ॥ ਦੁਖ ਕੀਆ ੰਡਾ ਖੁਲਹੀਆ ਸੁਖੁ ਨ ਨਨਕਨਲ ਕਇ ॥ ਦੁਖ 



ਨਵਨਚ ਜੀਉ ਜਲਾਇਆ ਦੁਖੀਆ ਚਨਲਆ ਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਸਪਤੀ ਰਨਤਆ ਭਨੁ ਤਨੁ ਹਨਰਆ 
ਹਇ ॥ ਦੁਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਭਾਰੀਅਨਹ ਬੀ ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਵਐ—ਦੁੁੱਐ ਵਲਔ। ਲਯਤਣੁ—ਲਯਤਣਾ, ਏਾਯ-ਵਲਵਾਯ। ੰਾਵਯ—ੰਾਯ ਵਲਔ। ਅ—ਅੁੱ 

ਅੁੱ, ਾਵਭਣ, ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਵਦਨ ੁਜ਼ਯਦ ਵਨ। ਵੜ੍੍—ੜ੍ ਏ। ਏਯਵਵ ੁਏਾਯ—ੁਏਾਯ ਏਯਦ ਵਨ, 

ਵਲਰਏਦ ਵਨ। ਵਵਯਆ—ਵਯਾ, ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਲਾਰਾ। ਅੀ—ਅੁੱਾਾਂ ਨਾਰ। ਭਾਯੀਅਵਵ—ਭਾਯੀਦ ਵਨ।  

ਅਯਥ:-  ਖੀਲ ਦਾ ਖਨਭ ਦੁੁੱਐ ਵਲਔ ਤ ਭਤ ਬੀ ਦੁੁੱਐ ਵਲਔ ਵੀ ਵੁੰਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਖਨਭ ਤੋਂ ਭਯਨ ਤਏ ਾਯੀ ਉਭਯ 

ਖੀਲ ਦੁੁੱਐ ਵਲਔ ਵੀ ਪਵਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ) ਦੁੁੱਐ ਵਲਔ (ਰਵਆ ਵਇਆ ਵੀ) ਖਤ ਵਲਔ ਾਯਾ ਏਾਯ-ਵਲਵਾਯ 

ਏਯਦਾ ਵ। (ਵਲੁੱਵਦਆ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ ਬੀ (ਖੀਲ) ਵਲਰਏਦ ਵੀ ਵਨ, (ਖ ਏੁਗ) ਾਵਭਣ (ਰਾਤ ਵੁੰਦਾ ਵ ਉ 

ਨੰੂ) ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਦੁੁੱਐ ਵਏਵਾ ਖਾ ਏਦਾ ਵ। (ਖੀਲ ਦ ਬਾਾਾਂ ਨੰੂ) ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦੀਆਾਂ (ਭਾਨ) ੰਡਾਾਂ ਐੁਰ੍ੀਆਾਂ ਵਈਆਾਂ ਵਨ, 

(ਇ ਦ ਵਏ ਬੀ ਉੱਦਭ ਵਲਔੋਂ) ਏਈ ੁਐ ਨਵੀਂ ਵਨਏਰਦਾ; (ਾਯੀ ਉਭਯ) ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਵਲਔ ਵਖੰਦ ਾੜਦਾ ਯਵਵੰਦਾ 

ਵ (ਆਖ਼ਯ) ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭਾਵਯਆ ਵਇਆ ਯੋਂਦਾ ਵੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਵਲਔ ਯੰ ਖਾਈ ਤਾਾਂ ਭਨ ਤਨ ਵਯ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਖੀਲ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਦ 

ਾਵੜਆਾਂ ਨਾਰ (ਆਤਭਏ ਭਤ) ਭਯਦ ਵਨ, ਯ ਵਪਯ ਇ ਦਾ ਇਰਾਖ ਬੀ ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਵ। (ਲਯ ਭੰਖ ਤ ੁਐ 

ਵਲਔ ੁੁੱਤਾ ਯਵ ਤਾਾਂ ਇਵ ਦੁੁੱਐ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ; ਯ ਖ ਲਯ ਉਵਠ ਫਾਵਵਯ ਖਾ ਏ ਏਯਤ ਆਵਦਏ ਏਲ਼ਟ ਉਠਾ 

ਤਾਾਂ ਉਵ ਦੁੁੱਐ ੁਐਦਾਈ ਫਣਦਾ ਵ)।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਬਸੁ ਰੰਗੁ ਬਸੂ ਹੂ ਬਸੁ ਖਹ ॥ ਬਸ ਬਸੁ ਕਭਾਵਣੀ ਬੀ ਬਸੁ ਬਰੀ 
ਦਹ ॥ ਜਾ ਜੀਉ ਨਵਚਹੁ ਕਢੀ ਬਸੂ ਬਨਰਆ ਜਾਇ ॥ ਅਗ ਲਖ ਭੰਨਗ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਾਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1240} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਏ—ਵ ਨਾਨਏ! ਦੁਨੀਆ ਯੰ—ੁਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਬੁ—ੁਆਵ। ਬੂ ਵੂ ਬੁ—ਵਨਯੀ 

ਬੁੱ ਵੀ ਬੁੱ। ਐਵ—ੁਆਵ। ਦਵ—ਯੀਯ। ਬੂ ਬਵਯਆ—ੁਆਵ ਨਾਰ ਵਰੁੱਫਵੜਆ ਵਇਆ। ਖਾਇ—

ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਅ—ਯਰਏ ਵਲਔ, ਭਯਨ ਵਕੋਂ। ਰਐ ਭੰਵ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, Locative 

Absolute) ਖਦੋਂ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਭੰੀਦਾ ਵ। ਵਯ ਦੂਣੀ—ਵਯ ਦ-ੁਣੀ (ੁਆਵ)। ਾਇ—

ਰੈਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੰ-ਤਭਾਲ਼ਾ ੁਆਵ (ਦ ਫਯਾਫਯ) ਵ, ਵਨਯੀ ੁਆਵ ਵੀ ੁਆਵ ਵ, ਵਨਯੀ 

ਐਵ ਵੀ ਐਵ ਵ। (ਇਵਨਾਾਂ ਯੰ-ਤਭਾਵਲ਼ਆਾਂ ਵਲਔ ਰੁੱ ਏ ਖੀਲ, ਭਾਨ ,) ਐਵ ਵੀ ਐਵ ਏਭਾਾਂਦਾ ਵ, (ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ 

ਇਵ ਐਵ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯਦਾ ਵ ਵਤਉਂ ਵਤਉਂ) ਇ ਦਾ ਯੀਯ (ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਐਵ ਨਾਰ ਵੀ ਵਯ ਵਯ ਵਰੁੱਫੜਦਾ ਵ।  

(ਭਯਨ ਤ) ਖਦੋਂ ਵਖੰਦ (ਯੀਯ) ਵਲਔੋਂ ਲੁੱਐਯੀ ਏੀਤੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਾਂ ਇਵ ਵਖੰਦ (ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦੀ) ੁਆਵ ਨਾਰ ਵੀ 

ਵਰੁੱਫੜੀ ਵਈ (ਇਥੋਂ) ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਤ ਯਰਏ ਵਲਔ ਖਦੋਂ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ ਵੁੰਦਾ ਵ (ਤਦੋਂ) ਵਯ ਦ-ੁਣੀ 

ਲਧੀਏ ੁਆਵ (ਬਾਲ, ਲ਼ਯਵਭੰਦੀ) ਇ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਸੁਨਚ ਸੰਜਭ ਜਭੁ ਨਨੜ ਨ ਆਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਘਨਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨਹਰੁ 
ਗਵਾਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਆੁ ਫੁਝੀ ਲਾਹਾ ਨਾਉ ਾਵ ॥ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਾ ਕਟੀਅਨਹ 
ਨਨਰਭਲ ਸਚੁ ਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਸੁਨਣ ਭੁਖ ਉਜਲ ਨਾਉ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਧਆਵ ॥ ੮॥ {ੰਨਾ 
1240} 



ਦ ਅਯਥ:-  ੁਵਔ—ਵਲਤਰਤਾ। ੰਖਭ—ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਨੰੂ ਔੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਲੁੱ ਵਲਔ ਵਰਆਉਣਾ। ਵਟ—ਵਵਯਦ 

ਵਲਔ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਰਾਵਾ—ਰਾਬ। ਾਔ—ੁਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ 

ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ ਯੁੱਐੀ ਤਾਾਂ ਵਲਤਰਤਾ ਰਾਤ ਵੁੰਦੀ ਵ, ਭਨ ਨੰੂ ਲੁੱ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਆ 

ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਖਭ (ਬੀ, ਬਾਲ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ) ਨੜ ਨਵੀਂ ਢੁੁੱਏਦਾ; ਵਵਯਦ ਵਲਔ (ਰਬੂ ਦੀ ਖਵਤ ਦਾ) ਔਾਨਣ ਵ ਖਾਾਂਦਾ 

ਵ (ਤ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦੀ ੂਗ ਲਰੋਂ) ਵਨਯਾ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ; ਆਣ  ਅਰ  ਨੰੂ ਭਗ ਰਈਦਾ ਵ ਤ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ (ਖ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖੀਲਨ ਦਾ ਅਰ) ਰਾਬ (ਵ) ਐੁੱਟ ਰਈਦਾ ਵ; ਾਯ ਾ ਨਾ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਵਲਤਰ  ੁੱਔਾ 

ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵਧਆਨ ਖੜੀ ਤਾਾਂ ਭੁੱਥ ਵਐੜ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਯ ਇਵ ਨਾਭ ਉਵੀ ਭਨੁੁੱਐ ਵਭਯ ਏਦਾ 

ਵ ਖ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਦਾ ਵ।8।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਘਨਰ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਬਾ ਨਾਨਲ ॥ ੂਜ ਕਰ ਰਖ ਨਾਵਾਨਲ ॥ ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਪੁਲ 
ਚੜਾ ॥ ਰੀ   ਫਹੁਤੁ ਭਨਾ ॥ ਭਾਣੂਆ ਭੰਨਗ ਭੰਨਗ ਨਹ ਖਾਇ ॥ ਅੰਧੀ ਕੰਭੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ 
॥ ਬੁਨਖਆ ਦਇ ਨ ਭਰਨਦਆ ਰਖ ॥ ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਥ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਯ—ਯ ਵਲਔ। ਨਾਯਾਇਣੁ—ਠਾਏੁਯ ਦੀ ਭੂਯਤੀ। ਬਾ ਨਾਵਰ—ਵਯ ਭੂਯਤੀਆਾਂ ਭਤ। 

ਨਾਲਾਵਰ—ਨ੍ਲਾਰ ਏ, ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯਾ ਏ। ਏੰੁੂ—ਏਯ। ਭਾਣੂਆ—ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ। ਅੰਧੀ ਏੰਭੀ—ਅੰਨ੍  ਏੰਭਾਾਂ 

ਵਲਔ, ਅਵਆਨਤਾ ਦ ਏੰਭਾਾਂ ਵਲਔ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ਏਯਨ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਭਵਤ ਵਨਯ ਵਲਔ ਵੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ। 

ਅੰਧ—ਅਵਆਨਤਾ, ਵਨਯਾ। ਖਾਇ—ਦੰਡ। ਨ ਦਇ—ਨਵੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਯਐ—ਫਔਾਾਂਦਾ। ਗੜਾ—ਯੜਏਾ, 

ਰੰਭਾ ੜ। ਥ—ਬਾ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  (ਫਰਾਵਭਣ ਆਣ) ਯ ਵਲਔ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਾਂ ਭੂਯਤੀਆਾਂ ਭਤ ਠਾਏਯਾਾਂ ਦੀ ਭੂਯਤੀ ਅਥਾਨ 

ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਦੀ ੂਖਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਉ ਨੰੂ ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯਾਾਂਦਾ ਵ; ਏਯ ਔੰਦਨ ਤ ਪੁੁੱਰ (ਉ ਭੂਯਤੀ ਦ ਅੁੱ) 

ਬਟ ਧਯਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਯਾਾਂ ਉਤ ਵਯ ਯੁੱਐ ਯੁੱਐ ਏ ਉ ਨੰੂ ਰੰਨ ਏਯਨ ਦਾ ਖਤਨ ਏਯਦਾ ਵ; (ਯ ਯਟੀ 

ਏੁੱੜਾ ਵਯ) ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਭੰ ਭੰ ਏ ਐਾਾਂਦਾ ਤ ਵਵਨਦਾ ਵ।  

ਅਵਆਨਤਾ ਲਾਰ  ਏੰਭ ਏੀਵਤਆਾਂ (ਇਵੀ) ਜ਼ਾ ਵਭਰਦੀ ਵ ਵਏ ਵਯ ਅਵਆਨਤਾ ਲਧਦੀ ਖਾ, (ਭੂਯਐ ਇਵ 

ਨਵੀਂ ਖਾਣਦਾ ਵਏ ਇਵ ਭੂਯਤੀ) ਨਾਵ ਬੁੁੱਐ ਨੰੂ ਏੁਗ ਦ ਏਦੀ ਵ ਨਾਵ (ਬੁੁੱਐ-ਭਯਦ ਨੰੂ) ਭਯਨੋਂ  ਫਔਾ ਏਦੀ ਵ। 

(ਵਪਯ ਬੀ ਭੂਯਤੀ-ੂਖਏ) ਅਵਆਨੀਆਾਂ ਦੀ ਬਾ ਵਲਔ ਅਵਆਨਤਾ ਲਾਰਾ ਇਵ ਰੰਭਾ ੜ ਤੁਵਯਆ ਵੀ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਵਪਯ ਬੀ ਰਏ ਅੁੱਐਾਾਂ ਭੀਟ ਏ ਰਬੂ ਨੰੂ ਕੁੱਡ ਏ ਭੂਯਤੀ-ੂਖਾ ਏਯਦ ਵੀ ਖਾ ਯਵ ਵਨ)।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਸਬ ਸੁਰਤੀ ਜਗ ਸਨਬ ਸਬ ਫਦ ੁਰਾਣ ॥ ਸਬ ਕਰਣ ਤ ਸਨਬ ਸਬ ਗੀਤ ਨਗਆਨ 
॥ ਸਬ ਫੁਧੀ ਸੁਨਧ ਸਨਬ ਸਨਬ ਤੀਰਥ ਸਨਬ ਥਾਨ ॥ ਸਨਬ ਾਨਤਸਾਹੀਆ ਅਭਰ ਸਨਬ ਸਨਬ 
ਖੁਸੀਆ ਸਨਬ ਖਾਨ ॥ ਸਬ ਭਾਣਸ ਦਵ ਸਨਬ ਸਬ ਜਗ ਨਧਆਨ ॥ ਸਬ ੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਨਬ ਸਬ 
ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ ਹੁਕਨਭ ਚਲਾ ਆਣ ਕਰਭੀ ਵਹ ਕਲਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਨਚ ਨਾਇ ਸਚੁ ਸਬਾ 
ਦੀਫਾਨੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਤੀ—ਵਫਰਤੀ ਦਾ ਖੜਨਾ। ੁਵਧ—ੂਗ, ਔੰੀ ਅਏਰ। ਅਭਯ—ਵੁਏਭ। ਐਾਨ—ਐਾਣ। 

ਭਾਣ—ਭਨੁੁੱਐ। ਦਲ—ਦਲਤ। ੁਯੀਆ—ਧਯਤੀਆਾਂ। ਐੰਡ—ਫਰਵਭੰਡ ਦ ਵਵੁੱ। ਖੀਅ ਖਵਾਨ—ਖਤ ਦ 



ਖੀਅ-ਖੰਤ। ਵੁਏਵਭ—ਵੁਏਭ ਵਲਔ। ਏਰਾਭ—(ਵੁਏਭ ਦੀ) ਏਰਭ। ਏਯਭੀ—(ਖੀਲਾਾਂ ਦ) ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। 

ਲਵ—ਔੁੱਰਦੀ ਵ। ਵਔ ਨਾਇ—ੁੱਔ ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ੁੱਔ ਨਾਭ ਵਲਔ ਖੁਵੜਆਾਂ। ਦੀਫਾਨੁ—ਏਔਵਵਯੀ।  

ਅਯਥ:-  ਖ-ਭਤ ਅਨੁਾਯ ਵਫਰਤੀ ਖੜਨੀ; ਲਦ ੁਯਾਨ (ਆਵਦਏਾਾਂ ਦ ਾਠ); ਤ ਾਧਣ; (ਬਖਨਾਾਂ ਦ) ੀਤ 

ਤ (ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਵਲਔਾਯਾਾਂ; ਉੱਔੀ ਫੁੁੱਧ ਤ ਔੰੀ ਅਏਰ; ਤੀਯਥ-ਅਥਾਨ (ਆਵਦਏਾਾਂ ਦ ਇਲ਼ਨਾਨ); 

ਾਵਤਲ਼ਾਵੀਆਾਂ ਤ ਵਏੂਭਤਾਾਂ; ਖ਼ੁਲ਼ੀਆਾਂ ਤ (ਔੰ) ਐਾਣ; ਭਨੁੁੱਐ ਤ ਦਲਤ; ਖ ਦੀਆਾਂ ਭਾਧੀਆਾਂ; ਧਯਤੀਆਾਂ ਦ 

ਭੰਡਰ ਤ ਵਵੁੱ; ਾਯ ਖਤ ਦ ਖੀਆ-ਖੰਤ—ਇਵਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆਣ  ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਤਯਦਾ ਵ, 

ਯ ਉ ਦ ਵੁਏਭ ਦੀ ਏਰਭ ਖੀਲਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਲਦੀ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਰਬੂ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਉ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਉ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਖੁਵੜਆਾਂ ਉ ਦੀ ਰਾਤੀ 

ਵੁੰਦੀ ਵ। (ਬਾਲ, ਏਈ ਖੀਲ ਖ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ੁਯਵਤ ਖੜਦ ਵਨ, ਏਈ ਲਦ ੁਯਾਨਾਾਂ ਦ ਾਠ ਏਯਦ ਵਨ, ਏਈ 

ਤ ਾਧਦ ਵਨ, ਏਈ ਬਖਨ ਾਉਂਦ ਵਨ, ਏਈ ਵਆਨ ਔਯਔਾ ਏਯਦ ਵਨ, ਏਈ ਉੱਔੀਆਾਂ ਅਏਰਾਾਂ ਦੁੜਾਾਂਦ 

ਵਨ, ਏਈ ਤੀਯਥਾਾਂ ਤ ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯ ਯਵ ਵਨ, ਏਈ ਾਤਲ਼ਾਵ ਫਣ ਏ ਵਏੂਭਤਾਾਂ ਏਯ ਯਵ ਵਨ, ਏਈ ਭਖਾਾਂ ਭਾਣ 

ਯਵ ਵਨ, ਏਈ ਲਧੀਆ ਐਾਣ ਐਾ ਯਵ ਵਨ, ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ਵਨ, ਏਈ ਦਲਤ, ਏਈ ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾ ਯਵ ਵਨ—

ਾਯ ਖਤ ਦ ਖੀਅ-ਖੰਤ ਲਐ-ਲਐ ਆਵਯ ਰੁੱ ਵ ਵਨ। ਇਵ ਖ ਏੁਗ ਵ ਵਯਵਾ ਵ, ਰਬੂ ਦ ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਵ 

ਵਯਵਾ ਵ, ਯ ਖੀਲਾਾਂ ਦੀ ਇਵ ਲਐ-ਲਐ ਵਏਭ ਦੀ ਯੁਔੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਆ ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵ, 

ਪਰ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਵਭਰ ਵਯਵਾ ਵ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸੁਖੁ ਊਜ ਨਾਭ ਗਨਤ ਹਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਨਤ ਾਈ ਨਹਰਦ ਹਨਰ 
ਸਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਬਵਜਲੁ ਲੰਘੀ ਨਪਨਰ ਨਫਘਨੁ ਨ ਹਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ੰਥੁ ਰਗਟਾ 
ਨਾਭ ਸਬ ਲਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਨਰ ਨਭਨਲ ਨਾਉ ਭੰਨੀ ਨਜਨ ਦਵ ਸਈ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਇ ਭੰਵਨ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, Locative Absolute) ਖ ਨਾਭ ਭੰਨ ਰਈ, ਖ 

ਇਵ ਭੰਨ ਰਈ ਵਏ ਨਾਭ ਵਭਯਨਾ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਵ, ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਲਔ ਤੀਖ ਖਾ, ਖ ਭਨ 

ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ। ਵਤ—ਉੱਔੀ ਆਤਭਏ ਅਲਥਾ। ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਬਲਖਰੁ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ। 

ਵਫਨੁ—ਯੁਏਾਲਟ। ੰਥ—ੁ(ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਅਰ) ਯਤਾ। ਯਟਾ—ਰਤੁੱਐ। ਰਈ—ਔਾਨਣ, ਆਤਭਏ 

ਖੀਲਨ ਦੀ ੂਗ। ਵਤੁਵਯ ਵਭਵਰ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ) ਖ ੁਯ ੂਵਭਰ । ਨਾਉ ਭੰਨੀ—ਨਾਭ ਨੰੂ 

ਭੰਨ ਰਈਦਾ ਵ, ਇਵ ਭੰਨ ਰਈਦਾ ਵ ਵਏ ਨਾਭ ਵਭਯਨਾ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ‘ਯਟ ੰਥ’ ਵ। ਵਖਨ੍੍—(ਅੁੱਐਯ ‘ਨ’ 

ਦ ਵਠ ਅੁੱਧਾ ‘ਵ’ ਵ)। ਈ—ਉਵ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਭਨ ਵਲਔ) ੁਐ ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਵਲਔ (ਵੁੱਵਗਆਾਂ) ਵੀ 

ਉੱਔੀ ਆਤਭਏ ਅਲਥਾ ਫਣਦੀ ਵ; ਇੁੱਜ਼ਤ ਵਭਰਦੀ ਵ ਤ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਉਵ ਰਬੂ (ਆ ਲੁੱਦਾ ਵ); ੰਾਯ-

ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਖਾਈਦਾ ਵ, ਤ (ਵਜ਼ੰਦੀ ਦ ਯਾਵ ਵਲਔ) ਏਈ ਯਏ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ; ਖੀਲਨ ਦਾ ਯਤਾ ਰਤੁੱਐ 

ਾ ਵਦੁੱਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਵ ਵਏਉਂਵਏ ਨਾਭ ਵਲਔ ਾਯਾ ਔਾਨਣ ਵ (ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦੀ ੂਗ ਵ)।  

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਵਤੁਯੂ ਵਭਰ  ਤਾਾਂ ਵੀ ਨਾਭ-ਵਭਯਨ (ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ (‘ਯਟ ਥੰ’) ਭੰਵਨਆ ਖਾ ਏਦਾ 

ਵ (ਤ ਇਵ ਦਾਵਤ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ ਵ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਵ ਰਬੂ ਆ ਦੇਂਦਾ ਵ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ੁਰੀਆ ਖੰਡਾ ਨਸਨਰ ਕਰ ਇਕ ਨਰ ਨਧਆ ॥ ਉਣੁ ਭਾਨਰ ਭਨਨ ਜੁ ਕਰ 
ਨਸਰੁ ਭੁੰਡੀ ਤਲ ਦਇ ॥ ਨਕਸੁ ਉਨਰ ਹੁ ਨਟਕ ਨਟਕ ਨਕਸ ਨ ਜਰੁ ਕਰਇ ॥ ਨਕਸ ਨ ਕਹੀ 
ਨਾਨਕਾ ਨਕਸ ਨ ਕਰਤਾ ਦਇ ॥ ਹੁਕਨਭ ਰਹਾ ਆਣ ਭੂਰਖੁ ਆੁ ਗਣਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1241} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਵਵਯ—ਵਯ-ਯਨ  ਵ ਏ। ਇਏ ਵਯ—ਇਏ ਯ ਦ ਬਾਯ ਐਰ  ਏ। ਵਧਆ—ਵਧਆਨ ਧਯ। 

ਉਣੁ ਭਾਵਯ—ਉਣ ਨੰੂ ਯਰ ਏ, ਰਾਣਾਮਾਭ ਏਯ ਏ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਲਔ। ਭੁੰਡੀ—ਧਣ। ਤਰ—ਵਠ। ਵਟਏ 

ਵਟਏ—ਟਏ ਵਟਏਦਾ ਵ, ਟਏ ਫਣਾਾਂਦਾ ਵ। ਖਯ—ੁਤਾਣ। ਵਏ ਨ  ਏਵੀ—ਵਏ ਨੰੂ ਵਏਵਾ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦਾ। 

ਯਵਾ—ਯੁੱਐਦਾ ਵ। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਵੁਏਵਭ ਆਣ—ਆਣ  ਵੁਏਭ ਵਲਔ। ਣਇ—ਭਗਣ 

ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ਵਯ-ਯਨ  ਵ ਏ ਾਯੀਆਾਂ ਧਯਤੀਆਾਂ ਤ ਧਯਤੀ ਦ ਾਯ ਵਵੁੱਵਆਾਂ ਤ ਵਪਯ; ਖ ਇਏ 

ਯ ਦ ਬਾਯ ਐਰ  ਏ ਵਧਆਨ ਧਯ; ਖ ਰਾਣ ਯਏ ਏ ਭਨ ਵਲਔ ਖ ਏਯ; ਖ ਆਣਾ ਵਯ ਧਣ ਦ ਵਠ ਯੁੱਐ 

(ਬਾਲ, ਖ ਲ਼ੀਯਲ਼-ਆਣ ਏਯ ਏ ਵਯ-ਬਾਯ ਐੜਾ ਯਵ)—(ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਵਨਾਾਂ ਵਲਔੋਂ) ਵਏ ਾਧਨ ਉਤ ਉਵ ਟਏ 

ਯੁੱਐਦਾ ਵ? ਵਏ ਉੱਦਭ ਨੰੂ ਉਵ ਆਣਾ ਤਾਣ ਫਣਾਾਂਦਾ ਵ? (ਬਾਲ, ਇਵ ਵਯਏ ਟਏ ਤੁੁੱਕ ਵ, ਇਵਨਾਾਂ ਦਾ 

ਆਯਾ ਏਭਜ਼ਯ ਵ)।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ੁੱਰ ਏਵੀ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦੀ ਵਏ ਏਯਤਾਯ ਵਏ ਨੰੂ ਭਾਣ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ ਵ। (ਰਬੂ ਬ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ) 

ਆਣ  ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਤਯਦਾ ਵ, ਯ ਭੂਯਐ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਲੁੱਡਾ) ਭਗਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਹ ਹ ਆਖਾਂ ਕਨਟ ਕਨਟ ਕਟੀ ਹੂ ਕਨਟ ਕਨਟ ॥ ਆਖੂੰ ਆਖਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਹਨਣ ਨ ਆਵ 
ਤਨਟ ॥ ਨਾ ਹਉ ਥਕਾਂ ਨ ਠਾਕੀਆ ਵਡ ਰਖਨਹ ਜਨਤ ॥ ਨਾਨਕ ਚਨਸਅਹੁ ਚੁਖ ਨਫੰਦ ਉਨਰ 
ਆਖਣੁ ਦਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਵਟ ਏਵਟ—ਿੜਾਾਂ ਲਾਯੀ। ਏਟੀ ਵੂ ਏਵਟ ਏਵਟ—ਿੜਾਾਂ ਲਾਯੀ ਤੋਂ ਬੀ ਿੜਾਾਂ ਲਾਯੀ ਲਧੀਏ। 

ਆਐਾਾਂ—ਖ ਭੈਂ ਆਐਾਾਂ। ਆਐੂੰ—ਭੂੰਵ ਨਾਰ। ਏਵਵਣ—ਆਐਣ ਵਲਔ। ਤਵਟ—ਾਟ। ਨ ਠਾਏੀਆ—ਨਾਵ ਭੈਂ 

ਯੁਵਏਆ ਯਵਾਾਂ। ਖਵਤ—ੁੱਵਤਆ। ਲਡ ਖਵਤ—ਇਤਨੀ ੁੱਵਤਆ। ਯਐਵਵ—ਤੰੂ ਾ ਦਲੇਂ। ਔਵਅਵੁ—ਇਏ 

ਔ ਤੋਂ। ਔਵਅਵੁ ਔੁਐ ਵਫੰਦ—ਇਏ ਔ ਤੋਂ ਬੀ ਫਵੁਤ ੁੱਟ ਦ ਫਯਾਫਯ। ਉਵਯ—ਲਧੀਏ। ਦ—ੁਬੁੁੱਰ, 

ਗ਼ਰਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭੈਂ ਿੜਾਾਂ ਿੜਾਾਂ ਲਾਯ ਆਐਾਾਂ ਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ੁੱਔ-ਭੁੁੱਔ ਵ, ਖ ਭੈਂ ਿੜਾਾਂ ਲਾਯੀ ਤੋਂ ਬੀ ਿੜਾਾਂ ਲਾਯੀ ਲਧੀਏ 

(ਇਵੀ ੁੱਰ) ਆਐਾਾਂ; ਖ ਭੈਂ ਇਵੀ ੁੱਰ ਦਾ ਵੀ ਆਣ  ਭੂੰਵ ਨਾਰ ਆਐਦਾ ਯਵਾਾਂ, ਭਯ ਆਐਣ ਵਲਔ ਤਰ ਟ ਨਾਵ 

ਆਲ; (ਵ ਰਬੂ!) ਖ ਤੰੂ ਭਯ ਵਲਔ ਇਤਨੀ ੁੱਵਤਆ ਾ ਦਲੇਂ ਵਏ ਭੈਂ ਆਐਦਾ ਆਐਦਾ ਨਾਵ ਵੀ ਥੁੱਏਾਾਂ ਤ ਨਾਵ ਵੀ 

ਵਏ ਦਾ ਯਵਏਆਾਂ ਯੁਏਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਬੀ, ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਇਵ ਾਯਾ ਖਤਨ ਤਯੀ ਯਤਾ ਬਯ ਵਵਤ ਦ ਵੀ 

ਫਯਾਫਯ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਖ ਭੈਂ ਆਐਾਾਂ ਵਏ ਦੰੂ ਲਧੀਏ ਵਵਤ ਭੈਂ ਏੀਤੀ ਵ ਤਾਾਂ (ਇਵ ਭਯੀ) ਬੁੁੱਰ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਕੁਲੁ ਉਧਰ ਸਬੁ ਕੁਟੰਫੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸੰਗਨਤ ਉਧਰ ਨਜਨ 
ਨਰਦ ਵਸਾਇਆ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸੁਨਣ ਉਧਰ ਨਜਨ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਦੁਖ ਬੁਖ 
ਗਈ ਨਜਨ ਨਾਨਭ ਨਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਤਨੀ ਸਾਲਾਨਹਆ ਨਜਨ ਗੁਰੂ ਨਭਲਾਇਆ ॥੧੦॥ 
{ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏੁਰੁ—ਖ਼ਾਨਦਾਨ। ਉਧਯ—(ਬਲਖਰ ਤੋਂ) ਫਔ ਵਨਏਰਦਾ ਵ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਯਨ—

ਖੀਬ। ਯਾਇਆ—ਯਾ ਵਰਆ ਵ, ਇਏ-ਯ ਏਯ ਵਰਆ ਵ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਅਖਵ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ) ਾਯੀ ਏੁਰ ਾਯਾ ਯਲਾਯ (ਬਲਖਰ 

ਵਲਔੋਂ) ਫਔ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਨਾਭ ਵਲਔ ਭਨ ਤੀਵਖਆਾਂ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਨੰੂ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਲਾ ਵਰਆ ਵ 



ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ੰਵਤ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਉਤਯ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਏ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਖੀਬ ਨੰੂ 

ਨਾਭ ਨਾਰ ਇਏ-ਯ ਏਯ ਵਰਆ ਉਵ ਨਾਭ ੁਣ ਏ (ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਲ ਤੋਂ) ਫਔ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੁੱਗ 

ਏ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਵਲਔ ਭਨ ਖੜ ਵਰਆ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਐ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ (ਭਾਇਆ ਲਾਰੀ) ਬੁੁੱਐ 

ਵਭਟ ਖਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵੀ ਫੰਦ ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਵਤੁਯੂ ਵਭਰਾਾਂਦਾ ਵ।10।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਬ ਰਾਤੀ ਸਨਬ ਨਦਹ ਸਨਬ ਨਥਤੀ ਸਨਬ ਵਾਰ ॥ ਸਬ ਰੁਤੀ ਭਾਹ ਸਨਬ ਸਨਬ ਧਰਤੀ
ਸਨਬ ਬਾਰ ॥ ਸਬ ਾਣੀ ਉਣ ਸਨਬ ਸਨਬ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ ਸਬ ੁਰੀਆ ਖੰਡ ਸਨਬ ਸਨਬ ਲਅ 
ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾੀ ਕਤੜਾ ਕਨਹ ਨ ਸਕੀਜ ਕਾਰ ॥ ਆਖਨਹ ਥਕਨਹ ਆਨਖ ਆਨਖ 
ਕਨਰ ਨਸਪਤੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ਨਤਰਣੁ ਨ ਾਇ ਫੁੜੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਗਵਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1241} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਦਵ—ਵਦਨ। ਵਥਤੀ—ਔੰਦ ਦ ਲਧਾ ਟਾ ਨਾਰ ਵਣ  ਖਾਣ ਲਾਰ  ਭਵੀਵਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਾਯੀਖ਼ਾਾਂ। 

ਲਾਯ—ਵਤ ਦ ਵਦਨਾਾਂ ਦ ਨਾਭ। ਭਾਵ—ਭਵੀਨ। ਧਯਤੀ—ਧਯਤੀਆਾਂ। ਰਅ ਰਅ—ਵਯਏ ਰਏ (14 ਰਏਾਾਂ) 

ਦ। ਆਏਾਯ—ਯੂ, ਯੀਯ, ਖੀਅ-ਖੰਤ। ਏਤੜਾ—ਏਡਾ ਲੁੱਡਾ? ਏਵਵ ਨ ਏੀਖ—ਵਫਆਨ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾ 

ਏਦੀ। ਏਾਯ—ਰਬੂ ਦੀ ਯਔਨਾ। ਵਤਰਣੁ—ਵਤਰਣ ਵਖਤਨਾ, ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ। ਫੁੜੀ ਲਾਯ—ਵਲਔਾਯ ੰਲਾਯਾਾਂ ਨ। 

ਆਵਐ ਆਵਐ ਆਐਵਵ—ਫਅੰਤ ਲਾਯੀ ਆਐਦ ਵਨ। ਥਏਵਵ—ਥੁੱਏ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਫੁੜੀ—ਫੁੜੀਂ, ਵਲਔਾਵਯਆਾਂ 

ਨ। ਨਾਨਏੁ ਏਵ—ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਯਾਤਾਾਂ, ਵਦਵਾੜ, ਵਥੁੱਤਾਾਂ, ਲਾਯ, ਯੁੁੱਤਾਾਂ, ਭਵੀਨ ; ਧਯਤੀਆਾਂ ਤ ਧਯਤੀਆਾਂ ਉਤ ਦਾ ਵ ਾਯ ਦਾਯਥ, 

ਵਲਾ, ਾਣੀ, ਅੁੱ, ਧਯਤੀ ਦ ਵਠਰ  ਾ (ਦ ਦਾਯਥ); ਧਯਤੀਆਾਂ ਦ ਭੰਡਰ, ਫਰਵਭੰਡ ਦ ਫਅੰਤ ਵਵੁੱ, ਵਯਏ 

ਰਏ ਦ (ਫਅੰਤ ਵਏਭਾਾਂ ਦ) ਖੀਅ-ਖੰਤ—ਇਵ ਾਯੀ ਯਔਨਾ (ਏਡੀ ਏੁ ਵ) ਵਫਆਨ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ, 

(ਇ ਯਔਨਾ ਨੰੂ ਫਣਾਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਦਾ) ਵੁਏਭ ਵਏਤਨਾ ਲੁੱਡਾ ਵ—ਇਵ ਬੀ ਤਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱ ਏਦਾ।  

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀਆਾਂ ਵਤਾਾਂ ਦਾ ਵਲਔਾਯ ਏਯ ਏ ਰਏ ਭੁੜ ਭੁੜ ਫਅੰਤ ਲਾਯੀ (ਉ ਦੀਆਾਂ ਲਵਡਆਈਆਾਂ) 

ਵਫਆਨ ਏਯਦ ਵਨ ਤ (ਵਫਆਨ ਏਯ ਏ) ਥੁੱਏ ਖਾਾਂਦ ਵਨ; ਯ, ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਵ, ਵਲਔਾਯ ੰਲਾਯਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ 

ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਅੰਤ ਨਵੀਂ ਰੁੱਬਾ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਅਖੀ ਰਣ ਜ ਨਪਰਾਂ ਦਖਾਂ ਸਬੁ ਆਕਾਰੁ ॥ ੁਛਾ ਨਗਆਨੀ ੰਨਡਤਾਂ ੁਛਾ ਫਦ ਫੀਚਾਰ 
॥ ੁਛਾ ਦਵਾਂ ਭਾਣਸਾਂ ਜਧ ਕਰਨਹ ਅਵਤਾਰ ॥ ਨਸਧ ਸਭਾਧੀ ਸਨਬ ਸੁਣੀ ਜਾਇ ਦਖਾਂ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 
ਅਗ ਸਚਾ ਸਨਚ ਨਾਇ ਨਨਰਬਉ ਬ ਨਵਣੁ ਸਾਰੁ ॥ ਹਰ ਕਚੀ ਭਤੀ ਕਚੁ ਨਚੁ ਅੰਨਧਆ ਅੰਧੁ 
ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਭੀ ਫੰਦਗੀ ਨਦਨਰ ਲੰਘਾ ਾਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਐੀ ਯਣ—ਅੁੱਐਾਾਂ ਦ ਬਾਯ। ਬੁ ਆਏਾਯੁ—ਾਯਾ ਖਤ। ਭਾਣਾਾਂ—ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ। ਏਯਵਵ 

ਅਲਤਾਯ—ਖੰਭਦ ਵਨ, ਫਣਦ ਵਨ। ਖਧ—ੂਯਭ। ੁਣੀ—ਭੈਂ ੁਣਾਾਂ। ਦਯਫਾਯੁ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ। ਵਔ 

ਨਾਇ—ੁੱਔ ਨਾਭ ਦ ਯਾਵੀਂ, ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਨਾਰ। ਬ ਵਲਣੁ—ਡਯ-ਯਵਵਤ। ਾਯ—ੁਖਤ ਦਾ ਭੂਰ। ਏਔ ੁ

ਵਔ—ੁਏੁੱਔਾ-ਵੁੱਰਾ। ਅੰਧੁ ਫੀਔਾਯ—ੁਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਲਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ; ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਲਾਰਾ ਟਟਰਾ। ਏਯਭੀ—ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਭਵਯ ਨਾਰ। ਨਦਵਯ—ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭੈਂ ਅੁੱਐਾਾਂ ਦ ਬਾਯ ਵ ਏ ਵਪਯਾਾਂ ਤ ਾਯਾ ਖਤ (ਵਪਯ ਏ) ਲਐ ਰਲਾਾਂ; ਖ ਭੈਂ ਵਆਨਲਾਨ ੰਵਡਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਲਦਾਾਂ ਦ ਡੂੰ ਬਤ ੁੁੱਕ ਰਲਾਾਂ; ਖ ਭੈਂ ਦਲਵਤਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ੁੁੱਕਾਾਂ, ਉਵਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਏ ੁੁੱਕਾਾਂ ਖ ਫੜ ਫੜ ੂਯਭ 



ਫਣਦ ਵਨ; ਖ ਭਾਧੀ ਰਾਣ ਲਾਰ  ੁੁੱ ਵ ਖੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਭੁੱਤਾਾਂ ਖਾ ੁਣਾਾਂ ਵਏ ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਭੈਂ 

ਵਏਲੇਂ ਖਾ ਏ ਲਐਾਾਂ—(ਇਵਨਾਾਂ ਾਯ ਉੱਦਭਾਾਂ ਦ) ਾਵਭਣ  (ਇੁੱਏ ਵੀ ੁਔੁੱਖੀ ਭਵਤ ਵ ਵਏ) ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ 

ਲਾਰਾ ਰਬੂ, ਖ ਵਨਯਬਉ ਵ ਵਖ ਨੰੂ ਵਏ ਦਾ ਡਯ ਨਵੀਂ ਤ ਖ ਾਯ ਖਤ ਦਾ ਭੂਰ ਵ, ਵਭਯਨ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ 

ਵਭਰਦਾ ਵ; (ਵਭਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਯ ਾਯੀਆਾਂ ਭੁੱਤਾਾਂ ਏੁੱਔੀਆਾਂ ਵਨ, ਵਯ ਾਯ ਉੱਦਭ ਏੁੱਔ-ਵੁੱਰ  ਵਨ (ਵਭਯਨ 

ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਵ) ਅੰਵਨ੍ਆਾਂ ਦ ਅੰਨ੍  ਟਟਰ  ਵੀ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ਵਭਯਨ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ ਵਭਰਦਾ ਵ, ਰਬੂ ਆਣੀ ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵੀ ਾਯ 

ਰੰਾਾਂਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਦੁਰਭਨਤ ਗਈ ਭਨਤ ਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ ਨਾਉ ਭੰਨਨ ਹਉਭ ਗਈ 
ਸਨਬ ਰਗ ਗਵਾਇਆ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਨਾਭੁ ਊਜ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸਾਂਨਤ 
ਊਜ ਹਨਰ ਭੰਨਨ ਵਸਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਰਤੰਨੁ ਹ ਗੁਰਭੁਨਖ ਹਨਰ ਨਧਆਇਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 
1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਯਭਵਤ—ਬੜੀ ਭਵਤ। ਯਟੀ ਆਇਆ—ਯਟ ਵ ੈਂਦੀ ਵ। ਨਾਇ ਭੰਵਨ, ਨਾਉ 

ਉਖ—(ਲਐ ਉੜੀ ਨੰ: 6 ਤੀਖੀ ਤੁਏ) ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ਭਨ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਭਨ ਵਲਔ) ਨਾਭ (ਖਣ ਦੀ 

ਤਾਾਂ) ਦਾ ਵਈ ਯਵਵੰਦੀ ਵ। ਭੰਵਨ—ਭਵਨ, ਭਨ ਵਲਔ। ਯਤੰਨੁ—ਏੀਭਤੀ ਭਤੀ। ੁਯਭੁਵਐ—ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਖ 

ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ ਬੜੀ ਭਵਤ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ ਤ (ਔੰੀ) ਭਵਤ ਔਭਏ ੈਂਦੀ 

ਵ; ਵਉਭ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਾਯ ਵੀ (ਭਨ ਦ) ਯ ਨਾ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ; ਖ ਨਾਭ ਵਲਔ ਭਨ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਭਨ 

ਵਲਔ) ਨਾਭ (ਖਣ ਦਾ ਔਾਉ) ਦਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲਔ ਅੁੱੜ ਏ ੁਐ ਰਾਤ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਭਨ 

ਵਲਔ ਠੰਢ ਲਯਤ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਰਬੂ ਭਨ ਵਲਔ ਆ ਲੁੱਦਾ ਵ।  

 ਵ ਨਾਨਏ! (ਰਬੂ ਦਾ) ਨਾਭ (ਭਾਨ) ਇਏ ਏੀਭਤੀ ਭਤੀ ਵ, ਯ ਵਵਯ-ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਵ ਖ ੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਐ ਵੁੰਦਾ ਵ।11।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਹਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹਵ ਕਈ ਤਰਾ ਨਤਸੁ ਅਗ ਤੁਧੁ ਆਖਾਂ ॥ ਤੁਧੁ ਅਗ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ ਭ 
ਅੰਧ ਨਾਉ ਸੁਜਾਖਾ ॥ ਜਤਾ ਆਖਣੁ ਸਾਹੀ ਸਫਦੀ ਬਾਨਖਆ ਬਾਇ ਸੁਬਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਫਹੁਤਾ ਹ 
ਆਖਣੁ ਸਬ ਤਰੀ ਵਨਡਆਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭ—ਭਨੰੂ। ੁਖਾਐਾ—ਅੁੱਐਾਾਂ ਦਣ ਲਾਰਾ, ੁਖਾਐਾ ਏਯਨ ਲਾਰਾ। ਖਤਾ ਆਐਣੁ—ਵਖਤਨਾ ਏੁਗ 

(ਵਫਆਨ ਏੀਤਾ) ਵ। ਾਵੀ—ਲ਼ਾਵੀ, ਵਆਵੀ ਨਾਰ (ਵਰਐ ਏ)। ਫਵਦ—ਲ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ਯਾਵੀਂ (ਫਰ ਏ)। 

ਬਾਵਐਆ—ਭੈਂ ਆਵਐਆ ਵ। ਬਾਇ ੁਬਾਇ—ਵਆਯ ਦ ੁਬਾਉ ਨਾਰ, ਵਆਯ ਦੀ ਵਐੁੱਔ ਵਲਔ। ਫਵੁਤਾ ਵ 

ਆਐਣੁ—ਵਯ ਦੀ ੁੱਰ ਇਵੀ ਵ।  

(ਨਟ:-  ਏਈ ੁੱਖਣ ਰਜ਼ ‘ਾਵੀ’ ਨੰੂ ਦ ਰਜ਼ਾਾਂ ਵਲਔ ਲੰਡ ਏ ‘ਾ ਵੀ’ ਾਠ ਏਯਦ ਵਨ ਤ ਰਜ਼ ‘ਾ’ ਨੰੂ 

ਰਜ਼ ‘ਆਐਣੁ’ ਦਾ ੜਨਾਾਂਲ ਭਗਦ ਵਨ, ਤ ਅਯਥ ਇਉਂ ਏਯਦ ਵਨ—ਖ ਏੁਗ ਆਐਣਾ ਵੁੰਦਾ ਵ ਉਵ ਾਯਾ 

ਵੀ...। ਯ ਵਲਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ‘ਆਐਣੁ’ ੁਵਰੰ ਵ ਤ ‘ਾ’ ਇਤਰੀਵਰੰ ਵ; ਵਖਲੇਂ, 

“ਈ ਔੰਦੁ ਔੜਵਵ  ਤਾਯ ਈ ਵਦਨੀਅਯੁ ਤਤ ਯਵ ॥ 

 ਾ ਧਯਤੀ  ਲਨੁ ਗੁਰਾਯ ... ... ... ... ... ... ॥” . . . (ਯਾਭਏਰੀ ਭ: 1 



ੁਵਰੰ ਲਾਤ ‘’ ਖਾਾਂ ‘ਈ’ ਇਤਰੀਵਰੰ ਲਾਤ ‘ਾ’ ਖਾਾਂ ‘ਾਈ’: ‘ਾਈ ਬਰੀ ਏਾਯ’)।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਰਬੂ! ਖ ਏਈ ਵਯ ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਵਲ ਤਾਾਂ ਵੀ ਉ ਦ ਾਵਭਣ  ਭੈਂ ਤਯਾ ਵਜ਼ਏਯ ਏਯਾਾਂ (ਯ ਤਯ 

ਲਯਾ ਵਯ ਏਈ ਨਵੀਂ ਵ, ) ਤਯੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਭੈਂ ਤਯ ਅੁੱ ਵੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ (ਤਯ ਲਯਾ ਭੈਂ ਤਨੰੂ ਵੀ 

ਆਐ ਏਦਾ ਵਾਾਂ, ਤ ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਭੈਂ ਤਯੀ ਵਵਤ ਏਯਦਾ ਵਾਾਂ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਭਨੰੂ (ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਰੋਂ) ਅੰਨ੍  ਨੰੂ 

ਅੁੱਐਾਾਂ ਰਈ ਔਾਨਣ ਦੇਂਦਾ ਵ। ਵਰਐ ਏ ਖਾਾਂ ਫਰ ਏ ਖ ਏੁਗ ਭੈਂ ਤਯੀ ਵਵਤ ਵਲਔ ਆਵਐਆ ਵ ਉਵ ਬ ਤਯ 

ਵਆਯ ਦੀ ਵਐੁੱਔ ਵਲਔ ਵੀ ਆਵਐਆ ਵ; ਨਵੀਂ ਤਾਾਂ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱਡੀ ੁੱਰ ਆਐਣੀ ਨਾਨਏ ਨੰੂ ਇਵ ਪਫਦੀ ਵ ਵਏ (ਖ 

ਏੁਗ ਵ) ਬ ਤਯੀ ਵੀ ਲਵਡਆਈ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜਾਂ ਨ ਨਸਆ ਨਕਆ ਚਾਕਰੀ ਜਾਂ ਜੰਭ ਨਕਆ ਕਾਰ ॥ ਸਨਬ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰ ਦਖ ਵਾਰ 
ਵਾਰ ॥ ਜ ਚੁ ਜ ਭੰਨਗ ਦਾਨਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸਨਬ ਭੰਗਤ ਨਪਨਰ ਦਖਨਹ ਆਕਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਜੀਵ ਦਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖਾਾਂ—ਖਦੋਂ। ਨ ਵਆ—ਨਵੀਂ ੀ, ਵੋਂਦ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ੀ ਆਇਆ। ਔਾਏਯੀ—ਨਏਯੀ, ਏਭਾਈ। 

ਵਏਆ—ਏਵੜੀ? ਏਾਯ—ਵਏਯਤ। ਵਬ—ਾਯ। ਲਾਯ ਲਾਯ—ਫਾਯ ਫਾਯ, ਭੁੜ ਭੁੜ, ਦਾ। ਦਐ—ੰਬਾਰ 

ਏਯਦਾ ਵ। ਖ ਔੁ—ਖ ਔੁੁੱ ਏਯ ਯਵੀ। ਖ ਭੰਵ—ਖ ਏੁਗ ਭੰੀ। ਵਪਵਯ—ਵਪਯ ਏ, ਬੌਂ ਏ। ਆਏਾਯ—ੁ

ਖਤ। ਲ—ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਖਾਣੀ—ਭਗ ੈਂਦੀ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਖਦੋਂ ਖੀਲ ਵੋਂਦ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ੀ ਆਇਆ ਤਦੋਂ ਇਵ ਏਵੜੀ ਏਭਾਈ ਏਯ ਏਦਾ ੀ, ਤ ਖਦੋਂ ਖੰਭ  

ਤਾਾਂ ਬੀ ਏਵੜੀ ਵਏਯਤ ਏੀਤੀ? (ਬਾਲ, ਖੀਲ ਦ ਏੁਗ ਲੁੱ ਨਵੀਂ); ਵਖਨ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਵ ਉਵ ਆ ਵੀ ਾਯ 

ਫੁੱਫ ਫਣਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਦਾ ਖੀਲਾਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ; ਬਾਲੇਂ ਔੁੁੱ ਏਯ ਯਵੀ ਤ ਬਾਲੇਂ ਭੰੀ, ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ 

ਲਾਰਾ ਏਯਤਾਯ ਆ ਵੀ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਖਦੋਂ ਖੀਲ ਾਯਾ ਖਤ ਵਪਯ ਏ (ਇਵ ੁੱਰ) ਲਐ ਰੈਂਦ ਵਨ (ਤਾਾਂ ਆਐਦ ਵਨ ਵਏ) ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾਤਾ ਵ 

ਤ ਾਯ ਖੀਲ ਉ ਦ ਭੰਤ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਗ ੈਂਦੀ ਵ ਵਏ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ (ਦਾ ਵੀ) 

ਖੀਉਂਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸੁਰਨਤ ਊਜ ਨਾਭ ਭਨਤ ਹਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਗੁਣ ਉਚਰ ਨਾਭ ਸੁਨਖ 
ਸਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਬਰਭੁ ਕਟੀ ਨਪਨਰ ਦੁਖੁ ਨ ਹਈ ॥ ਨਾਇ ਭੰਨਨ ਸਾਲਾਹੀ ਾਾਂ ਭਨਤ 
ਧਈ ॥ ਨਾਨਕ ੂਰ ਗੁਰ ਤ ਨਾਉ ਭੰਨੀ ਨਜਨ ਦਵ ਸਈ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਵਤ—ਖਾ, ਔਤਾ, ਭਗ, ਵਰਲ। ੁਵਐ—ੁਐ ਵਲਔ। ਈ—ੌਂਦਾ ਵ, ਵਟਏਦਾ ਵ। ਬਰਭ—

ਬਟਏਣਾ (ਲਐ ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਤੀਖੀ ਤੁਏ)। ਧਈ—ਧੁ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। ਨਾਉ ਭੰਨੀ (ਲਐ ਉੜੀ ਨੰ: 9 ੰਖਲੀਂ 

ਤੁਏ) ਨਾਭ (ਦਾ ਵਭਯਨ, ਖੀਲਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ) ਭੰਵਨਆ ਖਾ ਏਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੁੱਗ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਦੀ) ਵਰਲ ਦਾ ਵਈ ਯਵਵੰਦੀ ਵ ਤ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ 

ਭਵਤ (ਰਵਲਯਤ ਵੁੰਦੀ) ਵ; ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਆਐਣ ਰੁੱ ੈਂਦਾ ਵ ਤ ਨਾਭ ਵਲਔ ਵੀ ੁਐ ਆਨੰਦ ਨਾਰ 

ਵਟਏਦਾ ਵ; ਬਟਏਣਾ ਏੁੱਟੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਤ ਵਪਯ ਏਈ ਦੁੁੱਐ ਨਵੀਂ ਵਲਆਦਾ; ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਨ 

ਰੁੱ ਈਦੀ ਵ ਤ ਾਾਾਂ ਲਾਰੀ ਭਵਤ ਧੁੁੱ ਖਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਤੋਂ ਇਵ ਵਨਲ਼ਔਾ ਆਉਂਦਾ ਵ ਵਏ ਨਾਭ (-ਵਭਯਨ ਖੀਲਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ) ਵ (ਇਵ 

ਦਾਵਤ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਭਰਦੀ ਵ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਵ ਰਬੂ ਆ ਦੇਂਦਾ ਵ।12।  



ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ੁਰਾਣ ੜਹੰਤਾ ॥ ੂਕਾਰੰਤਾ ਅਜਾਣੰਤਾ ॥ ਜਾਂ ਫੂਝ ਤਾਂ ਸੂਝ ਸਈ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਆਖ ਕੂਕ ਨ ਹਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਏਾਯੰਤਾ—ੁਏਾਯਦਾ ਵ, ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉੱਔੀ ਫਰ ਫਰ ਏ ੁਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਅਖਾਣੰਤਾ—

ਅ+ਖਾਣੰਤਾ, ਨਵੀਂ ਖਾਣਦਾ, ਆ ਏੁਗ ਨਵੀਂ ਭਗਦਾ। ਖਾਾਂ—ਖਦੋਂ। ਈ—ਉਵ ਰਬੂ ਵੀ। ੂਗ—ਵਦੁੱ। 

ਏੂਏ—ਉੱਔੀ ਉੱਔੀ ਫਰਣਾ। ਨ ਵਈ—ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  (ਖਦ ਤਏ ਭਨੁੁੱਐ) ਲ਼ਾਤਰਾਾਂ ਲਦ ੁਯਾਣ (ਆਵਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਾ) ੜ੍ਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ 

(ਉਤਨਾ ਵਔਯ) ਉੱਔੀ ਉੱਔੀ ਫਰਦਾ ਵ (ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਉਂਦਾ ਵ) ਯ ਆ ਭਗਦਾ ਏੁਗ ਨਵੀਂ; ਖਦੋਂ (ਧਯਭ 

ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਉਦਲ਼ ਦਾ) ਬਤ ਾ ਰੈਂਦਾ ਵ ਤਦੋਂ (ਇ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ) ਰਬੂ ਵੀ ਵਦੁੱਦਾ ਵ, ਤ, ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਵ, 

ਇ ਦੀਆਾਂ ਟਾਵਯਾਾਂ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜਾਂ ਹਉ ਤਰਾ ਤਾਂ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਭਰਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹਵਨਹ ॥ ਆ ਸਕਤਾ ਆ ਸੁਰਤਾ 
ਸਕਤੀ ਜਗਤੁ ਰਵਨਹ ॥ ਆ ਬਜ ਆ ਸਦ  ਰਚਨਾ ਰਨਚ ਰਨਚ ਵਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੀ 
ਨਾਂਈ ਸਚੁ ਵ ਧੁਨਰ ਲਖ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਉ—ਭੈਂ। ਏਤਾ—ਜ਼ਯ ਲਾਰਾ। ੁਯਤਾ—ੁਯਵਤ ਲਾਰਾ। ਏਤੀ—ਆਣੀ ੁੱਵਤਆ (ਦ 

ਧਾ) ਵਲਔ। ਲਐ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ। ਨਾਾਂਈ—ਲਵਡਆਈ (ਅਯਫੀ Ônw ਤੋਂ ੰਖਾਫੀ ਯੂ ‘ਨਾਈ’ ਅਤ 

‘ਅਨਾਈ’ ਵਨ; ਲਐ ‘ੁਯਫਾਣੀ ਵਲਆਏਯਣ’)। ਰਐ ਲ—ਰਲਾਨ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਖਦੋਂ ਭੈਂ ਤਯਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵਾਾਂ ਤਦੋਂ ਖਤ ਵਲਔ ਬ ਏੁਗ ਭਨੰੂ ਆਣਾ ਖਾਦਾ ਵ (ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਲਰ) 

ਭਯੀ ਅਣੁੱਤ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ਤੰੂ ਵੀ ਭਨੰੂ ਵਦੁੱਦਾ ਵੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਵੀ ਜ਼ਯ ਦਾ ਭਾਰਏ, ਤੰੂ ਆ ਵੀ ੁਯਵਤ ਦਾ ਭਾਰਏ 

ਭਨੰੂ ਰਤੀਤ ਵੁੰਦਾ ਵੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਵੀ ਖਤ ਨੰੂ ਆਣੀ ੁੱਵਤਆ (ਦ ਧਾ) ਵਲਔ ਯਣ ਲਾਰਾ ਖਾਦਾ ਵੈਂ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਆ ਵੀ (ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ ਇਥ) ਬਖਦਾ ਵ, ਆ ਵੀ (ਇਥੋਂ ਲਾ) ਫੁਰਾ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਵਰਲ਼ਟੀ ਦਾ 

ਏਯ ਏ ਆ ਵੀ ੰਬਾਰ ਏਯ ਵਯਵਾ ਵ; ਉਵ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਉ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਵਵਣ ਲਾਰੀ ਵ; ਉ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਵਭਯਨ ਵੀ ਉਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਏਫੂਰ ਵੁੰਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਭੁ ਨਨਰੰਜਨ ਅਲਖੁ ਹ ਨਕਉ ਲਨਖਆ ਜਾਈ ॥ ਨਾਭੁ ਨਨਰੰਜਨ ਨਾਨਲ ਹ ਨਕਉ 
ਾਈ ਬਾਈ ॥ ਨਾਭੁ ਨਨਰੰਜਨ ਵਰਤਦਾ ਰਨਵਆ ਸਬ ਠਾਂਈ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਤ ਾਈ ਨਹਰਦ 
ਦਇ ਨਦਖਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੁ ਹਇ ਗੁਰ ਨਭਲੀ ਬਾਈ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਰਐੁ—(ਅ+ਰਐੁ) ਵਖ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਵਔੰਨ੍ ਨਾਵ ਵਦੁੱ, ਅਵਦਰਲ਼ਟ। ਰਐ—(ੰ: ਰਐ੍, to 

see, to indicate, characterise) ਵਫਆਨ ਏਯਨਾ। ਯਵਲਆ—ਵਲਆਏ ਵ। ਦਇ ਵਦਐਾਈ—ਵਲਐਾ 

ਦੇਂਦਾ ਵ। ਨਦਯੀ—(ਰਬੂ ਦੀ ਲੁੱਰੀ) ਵਨਾਵ ਨਾਰ। ਏਯਭੁ—ਵਭਵਯ, ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼। ੁਯ ਵਭਰੀ—ਖ ੁਯ ੂ ਨੰੂ 

ਵਭਰੀ।  

ਅਯਥ:-  ਭਾਇਆ-ਯਵਵਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਾ ਵ ਵਖ) ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਵਔੰਨ੍ ਨਵੀਂ ਵਦੁੱਦਾ, (ਤਾਾਂ ਵਪਯ) ਉ 

ਨੰੂ ਵਫਆਨ ਵਏਲੇਂ ਏੀਤਾ ਖਾ? 

ਵ ਬਾਈ! ਵਨਯੰਖਨ ਦਾ ਨਾਭ ਬ ਥਾਈਂ ਵਲਆਏ ਵ ਤ ਭਖੂਦ ਵ, (ਅਾਡ) ਨਾਰ (ਬੀ) ਵ, ਯ ਉਵ ਰੁੱਬ 

ਵਏਲੇਂ? 



(ਇਵ ਨਾਭ) ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਤੋਂ ਵਭਰਦਾ ਵ, (ੂਯਾ ੁਯ ੂਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਡ) ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਵਲਐਾ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਵ ਬਾਈ! ਖਦੋਂ (ਰਬੂ ਦੀ ਲੁੱਰੀ) ਵਨਾਵ ਨਾਰ ਵਭਵਯ ਵਲ ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਨੰੂ ਵਭਰੀਦਾ ਵ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕਨਲ ਹਈ ਕੁਤ ਭੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹਆ ਭੁਰਦਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਫਨਲ ਫਨਲ ਬਉਕਣਾ ਚੂਕਾ 
ਧਰਭੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਜਨ ਜੀਵੰਨਦਆ ਨਤ ਨਹੀ ਭੁਇਆ ਭੰਦੀ ਸਇ ॥ ਨਲਨਖਆ ਹਵ ਨਾਨਕਾ 
ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੁ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1242} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਵਰ—ਏਰਖੁੀ ਵਰਲ਼ਟੀ, ਉਵ ਰੁਏਾਈ ਖ ਯੁੱਫ ਤੋਂ ਵਲਕੁੜੀ ਵਈ ਵ (ੁਯ ਆਲ਼ ਅਨੁਾਯ ਉਵੀ 

ਭਾ ‘ਏਵਰਖੁ’ ਵ ਖਦੋਂ ੁਯੂ-ਯਭਾਤਭਾ ਵਲਯ ਖਾ; ਵਖਲੇਂ, “ਇਏ ੜੀ ਨ ਵਭਰਤ ਤਾ ਏਵਰਖੁ ੁਵਤਾ”)। 

ਏੁਤ ਭੁਵੀ—ਏੁੁੱਤ ਦ ਭੂੰਵ ਲਾਰੀ, ਏੁੁੱਤ ਲਾਾਂ ਵਖ ਨੰੂ ਐਾਣ ਦਾ ਵਰਏ ਏੁੁੱਵਦਆ ਵਲ। ਭੁਯਦਾਯ—ੁਵਯਾਭ, ਲੁੱਢੀ 

ਆਵਦਏ ਵਯਾਭ ਔੀਜ਼। ਏੂੜੁ—ਗੂਠ। ਔੂਏਾ—ਭੁੁੱਏ ਵਆ। ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਇ—ਬਾ। ਭੰਦੀ ਇ—

ਫਦਨਾਭੀ, ਏੁਬਾ। ਵਰਵਐਆ ਵਲ—ਭੁੱਥ ਤ ਵਰਵਐਆ ਰਐ ਵੀ ਉੱੜਦਾ ਵ। ਐਾਖ—ੁਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ।  

ਅਯਥ:-  ਯੁੱਫ ਤੋਂ ਵਲੁੱਕੁੜੀ ਵਈ ਰੁਏਾਈ ਨੰੂ ਏੁੁੱਤ ਲਾਾਂ ਐਾਣ ਦਾ ਵਰਏ ਏੁੁੱਵਦਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ ਤ ਲੁੱਢੀ ਆਵਦਏ 

ਵਯਾਭ ਔੀਜ਼ ਇ ਦਾ ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਵਖਲੇਂ ਏੁੁੱਤ ਦਾ ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ ਭੁਯਦਾਯ ਵ); (ਇਵ 

ਰੁਏਾਈ) ਦਾ ਗੂਠ ਫਰਦੀ ਵ, (ਭਾਨ , ਭੁਯਦਾਯ ਐਾਾਂਦ ਏੁੁੱਤ ਲਾਾਂ) ਬਉਂਏ ਯਵੀ ਵ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਇ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) 

ਧਯਭ (ਦੀ ਅੰ) ਤ (ਯੁੱਫ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਵਲਔਾਯ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦੀ ਵ; ਵਖਤਨਾ ਵਔਯ ਅਖਵ ਰਏ (ਖਤ ਵਲਔ) 

ਖੀਉਂਦ ਵਨ ਇਵਨਾਾਂ ਦੀ (ਏਈ ਫੰਦਾ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਵੀਂ (ਏਯਦਾ), ਖਦੋਂ ਭਯ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, (ਰਏ ਇਵਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਬਵੜਓਂ 

ਮਾਦ ਏਯਦ ਵਨ।  

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! (ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਏੀਵ ਲੁੱ? ਵਕਰ  ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਭੁੱਥ ਉਤ ਵਰਵਐਆ ਰਐ ਵੀ ਉੱੜਦਾ ਵ 

(ਤ ਉ ਰਐ-ਅਨੁਾਯ) ਖ ਏੁਗ ਏਯਤਾਯ ਏਯਦਾ ਵ ਉਵੀ ਵੁੰਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰੰਨਾ ਹਈਆ ਫਧੀਆ ੁਰਸ ਹ ਸਈਆਦ ॥ ਸੀਲੁ ਸੰਜਭੁ ਸੁਚ ਬੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ 
ਅਹਾਜੁ ॥ ਸਰਭੁ ਗਇਆ ਘਨਰ ਆਣ ਨਤ ਉਨਠ ਚਲੀ ਨਾਨਲ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਕੁ ਹ ਅਉਰੁ ਨ 
ਸਚਾ ਬਾਨਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯੰਨਾ—ਇਤਰੀਆਾਂ। ਫਧੀਆ—ਰਾਵਏਾਯ। ੁਯ—ਭਨੁੁੱਐ। ਈਆਦ—ਵਲ਼ਏਾਯੀ, ਜ਼ਾਰਭ। 

ੀਰੁ—ਵਭਠਾ ੁਬਾਉ। ੰਖਭ—ੁਖੁਵਤ ਵਲਔ ਯਵਵਣਾ। ੁਔ—ਵਵਯਦ ਦੀ ਵਲਤਰਤਾ, ਵਦਰ ਦੀ ਾਈ। 

ਬੰਨੀ—ਦੂਯ ਵ ਯਵੀ ਵ। ਐਾਖ—ੁਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ। ਅਵਾਖ—ੁਨਾਵ ਵਜ਼ਭ ਵਣ ਲਾਰਾ, ਵਯਾਭ। ਯਭ—ੁ

ਵਮਾ। ਵਯ ਆਣ—ਵਏਤ ਆਣ  ਯ ਵਲਔ, ਵਏਤ ਆਣ  ਲਤਨ ਨੰੂ। ਵਤ—ਅਣਐ, ਇੁੱਜ਼ਤ। ਔਾ—

ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਯੁੱਫ ਤੋਂ ਵਲੁੱਕੁੜ ਏ) ਭਨੁੁੱਐ ਜ਼ਾਰਭ ਵ ਯਵ ਵਨ ਤ ਤੀਲੀਆਾਂ ਇ ਜ਼ੁਰਭ ਰਈ ਰਾਵਏਾਯ ਫਣ 

ਯਵੀਆਾਂ ਵਨ; ਵਭੁੱਠਾ ੁਬਾਉ, ਖੁਵਤ ਵਲਔ ਯਵਵਣਾ, ਵਦਰ ਦੀ ਾਈ—ਇਵ ਬ ੁੱਰਾਾਂ ਦੂਯ ਵ ਈਆਾਂ ਵਨ 

ਤ ਲੁੱਢੀ ਆਵਦਏ ਵਯਾਭ ਭਾਰ ਇਵਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਦਾ ਭਨ-ਬਾਉਂਦਾ ਐਾਣਾ ਵ ਵਆ ਵ; ਲ਼ਯਭ-ਵਮਾ ਵਏਤ ਆਣ 

ਲਤਨ ਔਰੀ ਈ ਵ (ਬਾਲ, ਇਵਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ ਵਏਤ ਦੂਯ ਦੁਯਡ ਵ ਈ ਵ) ਅਣਐ ਬੀ ਲ਼ਯਭ-ਵਮਾ ਦ ਨਾਰ 

ਵੀ ਔਰੀ ਈ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਖ ‘ੀਰ ੰਖਭ ੁਔ’ ਆਵਦਏ ੁਣ ਰੁੱਬਣ ਵਨ, ਤਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਭਾ) ਵਯ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਵੀ ਵ, (ਇਵਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਰਈ) ਏਈ ਵਯ ਥਾਾਂ ਨਾਵ ਰੁੱਬ (ਬਾਲ, ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਏ ਵਯ 



ਥਾਾਂ ਇਵ ੁਣ ਨਵੀਂ ਵਭਰ ਏਦ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਫਾਹਨਰ ਬਸਭ ਲਨ ਕਰ ਅੰਤਨਰ ਗੁਫਾਰੀ ॥ ਨਖੰਥਾ ਝਲੀ ਫਹੁ ਬਖ ਕਰ ਦੁਰਭਨਤ 
ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਸਾਨਹਫ ਸਫਦੁ ਨ ਊਚਰ ਭਾਇਆ ਭਹ ਸਾਰੀ ॥ ਅੰਤਨਰ ਲਾਲਚੁ ਬਰਭੁ ਹ ਬਰਭ 
ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਈ ਜੂ ਫਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਵਵਯ—(ਬਾਲ,) ਯੀਯ ਉਤ। ਬਭ—ੁਆਵ। ਅੰਤਵਯ—ਭਨ ਵਲਔ। ੁਫਾਯੀ—ਵਨਯਾ। 

ਵਐੰਥਾ—ਦੜੀ, ਖ਼ਨੀ। ਾਵਵਫ ਫਦੁ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਾਯੀ—ਵਐਰਾਯਾ। 

ਬਯਭੁ—ਬਟਏਣਾ। ਬਯਭ—ਬਟਏਦਾ ਵ, ਠਡ ਐਾਾਂਦਾ ਵ। ਾਲਾਯੀ—ਭੂਯਐ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵੰਡ ਉਤ (ਤਾਾਂ) ੁਆਵ ਭਰ ਰੈਂਦਾ ਵ (ਯ ਉ ਦ) ਭਨ ਵਲਔ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦਾ) 

ਵਨਯਾ ਵ; (ਫਾਵਯ) ਦੜੀ ਤ ਗਰੀ (ਆਵਦਏ) ਦ ਏਈ ਬਐ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਬੜੀ ਭਵਤ ਦ ਏਾਯਨ (ਇ ਬਐ 

ਦਾ) ਅਵੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ; ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਵੀਂ ਉਔਾਯਦਾ, (ਵਨਯਾ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦਾ 

ਵਐਰਾਯਾ ਵੀ (ਫਣਾਈ ਫਠਾ) ਵ; ਉ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਰਾਰਔ ਵ ਬਟਏਣਾ ਵ, ਭੂਯਐ ਠਡ ਐਾਾਂਦਾ ਵਪਯਦਾ ਵ; ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਨਵੀਂ ਵਭਯਦਾ, ਵ ਨਾਨਏ! (ਾ ਭਨੁੁੱਐ, ਭਾਨ) ਖੂ ਵਲਔ (ਭਨੁੁੱਐਾ ਖਨਭ ਦੀ) ਫਾਜ਼ੀ ਵਾਯ ਖਾਾਂਦਾ 

ਵ।14।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਲਖ ਨਸਉ ਰੀਨਤ ਹਵ ਲਖ ਜੀਵਣੁ ਨਕਆ ਖੁਸੀਆ ਨਕਆ ਚਾਉ ॥ ਨਵਛੁਨੜਆ 
ਨਵਸੁ ਹਇ ਨਵਛੜਾ ਕ ਘੜੀ ਭਨਹ ਜਾਇ ॥ ਜ ਸਉ ਵਨਰਿਆ ਨਭਠਾ ਖਾਜ ਬੀ ਨਪਨਰ ਕਉੜਾ ਖਾਇ 
॥ ਨਭਠਾ ਖਾਧਾ ਨਚਨਤ ਨ ਆਵ ਕਉੜਤਣੁ ਧਾਇ ਜਾਇ ॥ ਨਭਠਾ ਕਉੜਾ ਦਵ ਰਗ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਨਤ 
ਨਵਗੁਤ ਬਗ ॥ ਝਨਖ ਝਨਖ ਝਖਣਾ ਝਗੜਾ ਝਾਖ ॥ ਝਨਖ ਝਨਖ ਜਾਨਹ ਝਖਨਹ ਨਤਨਹ ਾਨਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 
1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਐ ਖੀਲਣੁ—ਰੁੱਐਾਾਂ ਲਵਯ੍ਆਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ। ਵਏਆ ਐੁੀਆ—ਬਾਲੇਂ ਵਏਤਨੀਆਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਲ਼ੀਆਾਂ 

ਵਣ। ਵਲਕੁਵੜਆ—ਯੀਯ ਤ ਵਖੰਦ ਦ ਵਲੁੱਕੁੜਨ ਲਰ । ਵਲੁ—ਵਲਵ,ੁ ਜ਼ਵਵਯ, (ਬਾਲ ਫਵੁਤ ਦੁਐਦਾਈ)। 

ਖਾਇ—(ਖੀਲ) ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਵ। ਐਾਖ—ਐਾਲੀ। ਏਉੜਾ—(ਭਤ ਦ ਵਲਕੜ ਦਾ) ਏੜਾ (ੁੁੱਟ)। ਵਔਵਤ ਨ 

ਆਲ—ਔਤ ਨਵੀਂ ਯਵਵੰਦਾ, ਵਲੁੱਯ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਧਾਇ ਧਾਇ—ਡੂੰਾ ਅਯ ਾਾਂਦਾ ਵ। ਏਉੜਤਣੁ—(ਬਾਲ,) 

ਵਲਕੜਾ। ਵਭਠਾ ਏਉੜਾ—ਬਾਾਂ ਦਾ ਵਭਰਣਾ ਤ ਵਲੁੱਕੁੜਨਾ। ਯ—ਦੁਐਦਾਈ। ਬ—ਬਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ। 

ਵਲੁਤ—ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਗਵਐ ਗਵਐ ਗਐਣਾ—ਭੁੜ ਭੁੜ ਗਐਾਾਂ ਭਾਯਨੀਆਾਂ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਵਲਲ਼ ਬਣ। ਗੜਾ—

ਇਏ ਰੰਭਾ ੜ। ਗੜਾ ਗਾਐ—ਗਐਾਾਂ ਭਾਯਨ ਦਾ ਇਏ ਰੰਭਾ ੜ, ਵਲਲ਼ ਬਣ ਦਾ ਇਏ ਰੰਭਾ ਔਏਾ। ਗਵਐ 

ਗਵਐ ਖਾਵਵ—ਗਐਾਾਂ ਭਾਯ ਭਾਯ ਏ (ਵਲਲ਼ ਬ ਬ ਏ) ਇਥੋਂ ਖਤ ਤੋਂ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਵਤਨ ਾਵ—ਉਵਨਾਾਂ ਵਲਲ਼-

ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਏਰ ਵੀ। ਗਐਵਵ—ਟੁੱਏਯਾਾਂ ਭਾਯਦ ਵਨ, ਬਟਏਦ ਵਨ, ਲਾਨਾ ਨਾਰ ਫੁੱਧ ਯਵਵੰਦ ਵਨ।  

ਅਯਥ:-  ਰੁੱਐਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨਾਰ ਵਆਯ ਵਲ, ਰੁੱਐਾਾਂ ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਵਲ, ਬਾਲੇਂ ਵਏਤਨੀਆਾਂ ਵੀ ਖ਼ੁਲ਼ੀਆਾਂ ਤ 

ਵਏਤਨ  ਵੀ ਔਾਉ ਵਣ, ਯ ਭਯਨ ਲਰ  ਖਦੋਂ ਫੰਦਾ ਇਏ ੜੀ ਵਲਔ ਵੀ ਉੱਠ ਏ ਤੁਯ ੈਂਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਇਵਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਖੁਦਾਈ ਫਵਤੁ ਦੁਐਦਾਈ ਵੁੰਦੀ ਵ।  

ਖ ੈਂਏੜ ਲਯ੍ ਬੀ ਇਵ ੁਆਦਰ  ਬ ਬਦ ਯਵੀ ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਵਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਲਕੜ ਲਾਰਾ ਏੜਾ ੁੁੱਟ ਬਯਨਾ ਵੀ 

ੈਂਦਾ ਵ! ਬ ਵ ਬ ਤਾਾਂ ਬੁੁੱਰ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਯ ਇਵਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਲਕੜ ਦੀ ੁੱਟ ਡੂੰਾ ੁੱਰ ਰਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵਨਾਾਂ ਬਾਾਂ ਦਾ ਵਭਰਣਾ ਤ ਐੁੁੱ ਖਾਣਾ ਦਲੇਂ ੁੱਰਾਾਂ ਵੀ ਦੁਐਦਾਈ ਵਨ ਵਏਉਂਵਏ ਬਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ 



ਆਖ਼ਯ ਫੰਦ ਖ਼ੁਆਯ ਵੀ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਵਨੁੱਤ ਵਨੁੱਤ ਵਲਲ਼ ਬਣ ਨਾਰ ਵਲਲ਼ ਬਣ ਦਾ ਇਏ ਰੰਭਾ ਔਏਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ 

ਵ, ਵਲਲ਼ ਬ ਬ ਏ ਖੀਲ ਇਥੋਂ ਖਤ ਤੋਂ ਤੁਯਦ ਵਨ, (ਤ ਲਾਨਾ-ਫੁੱਧ) ਉਵਨਾਾਂ ਵਲਵਲ਼ਆਾਂ ਦ ਏਰ ਵੀ ਟੁੱਏਯਾਾਂ 

ਭਾਯਦ ਯਵਵੰਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਕਾੜੁ ਕਾਠੁ ਰੰਗਾਇਆ ਰਾਂਨਗ ॥ ਘਰ ਗਚ ਕੀਤ ਫਾਗ ਫਾਗ ॥ ਸਾਦ ਸਹਜ ਕਨਰ ਭਨੁ 
ਖਲਾਇਆ ॥ ਤ ਸਹ ਾਸਹੁ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥ ਨਭਠਾ ਕਨਰ ਕ ਕਉੜਾ ਖਾਇਆ ॥ ਨਤਨਨ 
ਕਉੜ ਤਨਨ ਰਗੁ ਜਭਾਇਆ ॥ ਜ ਨਪਨਰ ਨਭਠਾ ੜ ਾਇ ॥ ਤਉ ਕਉੜਤਣੁ ਚੂਕਨਸ ਭਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਾਵ ਸਇ ॥ ਨਜਸ ਨ ਰਾਨਤ ਨਲਨਖਆ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਾੜੁ ਏਾਠੁ—ਏੁੱੜ ਤ ਰੁੱਏੜ ਦਾ ਾਭਾਨ (ਯਦ ਏੁਯੀਆਾਂ ਆਵਦਏ)। ਯਾਾਂਵ—ਯੰ ਨਾਰ। 

ਔ—ਔੂਨ -ੁੱਔ। ਫਾ ਫਾ—ਫੁੱ ਵੀ ਫੁੱ, ਵਔੁੱਟ ਵੀ ਵਔੁੱਟ। ਾਦ—ੁਆਦ। ਵਖ—ੁਐ। ਾਦ ਏਵਯ—

ੁਆਦਾਾਂ ਨਾਰ। ਐਰਾਇਆ—ਵਐਡਾਇਆ, ਯਔਾਇਆ। ਾਵ—ੁਏਰੋਂ । ਏਵਣੁ—ਉਰਾਵਭਾ। ਏਉੜਾ—

ਉਵ ਵਲਲ਼-ਬ ਖ ਅੰਤ ਨੰੂ ਦੁਐਦਾਈ ਵਨ। ਵਤਵਨ—ਉ ਨ। ਵਤਵਨ ਏਉੜ—ਉ ਵਲਲ਼-ਬ ਦ ਦੁਐਦਾਈ 

ਔਏ ਨ। ਤਵਨ—ਯੀਯ ਵਲਔ। ਵਭਠਾ—ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ੁਆਦਰਾ ਦਾਯਥ। ੜ ਾਇ—ੁੱਰ  , 

ਵਭਰ ਖਾ। ਏਉੜਤਣੁ—ਵਲਲ਼-ਬਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਵਇਆ ਦੁੁੱਐ। ਭਾਇ—ਵ ਭਾਾਂ! ਇ—ਉਵ।  

ਅਯਥ:-  (ਭਨੁੁੱਐ ਨ) ਏੁੱੜ ਤ ਰੁੱਏੜ ਦਾ ਾਭਾਨ ਯੰ ਨਾਰ ਯੰਾ ਵਰਆ, ਯਾਾਂ ਨੰੂ ਔੂਨ -ੁੱਔ ਏਯ ਏ ਵਔੁੱਟ ਵੀ 

ਵਔੁੱਟ ਫਣਾ ਵਰਆ, (ਅਖਵ) ੁਆਦਾਾਂ ਤ ੁਐਾਾਂ ਨਾਰ ਭਨ ਨੰੂ ਯਔਾਾਂਦਾ ਵਯਵਾ, (ਯ ਇਵਨੀਂ ਏੰਭੀਂ) ਵ ਰਬੂ! ਤਯ 

ਾੋਂ ਉਰਾਵਭਾ ਵਰਆ (ਵਏ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖਨਭ ਦਾ ਭਨਯਥ ਨਾਵ ਐੁੱਵਟਆ); ਵਲਲ਼-ਵਲਏਾਯ ਖ ਆਖ਼ਯ ਦੁਐਦਾਈ ਵੁੰਦ 

ਵਨ ੁਆਦਰ  ਖਾਣ ਏ ਭਾਣਦਾ ਵਯਵਾ, ਉ ਵਲਲ਼-ਬ ਨ  ਯੀਯ ਵਲਔ ਯ ਦਾ ਏਯ ਵਦੁੱਤਾ।  

ਵ ਭਾਾਂ! ਖ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ੁਆਦਰਾ ਬਖਨ ਭੁੜ ਵਭਰ ਖਾ, ਤਾਾਂ ਵਲਲ਼-ਬਾਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਵਇਆ ਦੁੁੱਐ ਦੂਯ ਵ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ; ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ‘ਵਭੁੱਠਾ’ ਨਾਭ ਉ ੁਯਭੁਵਐ ਨੰੂ ਵਭਰਦਾ ਵ ਵਖ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਇ ਦੀ 

ਰਾਤੀ ਵਰਐੀ ਵਲ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਨ ਕ ਨਹਰਦ  ਭਲੁ ਕਟੁ ਹ ਫਾਹਰੁ ਧਵਾਇਆ ॥ ਕੂੜੁ ਕਟੁ ਕਭਾਵਦ ਕੂੜੁ 
ਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ ਅੰਦਨਰ ਹਇ ਸੁ ਨਨਕਲ ਨਹ ਛ ਛਾਇਆ ॥ ਕੂੜ ਲਾਲਨਚ ਲਨਗਆ 
ਨਪਨਰ ਜੂਨੀ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਫੀਜ ਸ ਖਾਵਣਾ ਕਰਤ ਨਲਨਖ ਾਇਆ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਵਯ—ੁਫਾਵਯਰਾ ਾਾ (ਬਾਲ, ਯੀਯ)। ਰਾਰਵਔ—ਰਾਰਔ ਵਲਔ। ਏਯਤ—ਏਯਤਾਯ ਨ। 

ਵਰਵਐ—ਵਰਐ ਏ। ਾਇਆ—(ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ) ਦ ਵਦੁੱਤਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਾਈ ਨਵੀਂ, ਧਐਾ ਵ, ਯ ਯੀਯ ਨੰੂ ਫਾਵਯੋਂ ਧ ਏ ਯੁੱਐਦ ਵਨ, ਉਵ 

(ਆਣ  ਵਯਏ ਏਾਯ-ਵਲਵਾਯ ਵਲਔ) ਗੂਠ ਤ ਧਐਾ ਵੀ ਲਯਤਦ ਵਨ, ਯ ਗੂਠ ਉੱੜ ਆਉਂਦਾ ਵ, (ਵਏਉਂਵਏ) 

ਭਨ ਦ ਅੰਦਯ ਖ ਏੁਗ ਵੁੰਦਾ ਵ ਉਵ ਜ਼ਾਵਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਰੁਏਾਇਆਾਂ ਰੁਏ ਨਵੀਂ ਏਦਾ।  

ਗੂਠ ਰਾਰਔ ਵਲਔ ਰੁੱਣ ਨਾਰ (ਵੁੱਟਾ ਇਵ ਵਨਏਰਦਾ ਵ ਵਏ ਭਨੁੁੱਐ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਖੂਨਾਾਂ ਵਲਔ ਖਾ ੈਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਏੁਗ (ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ) ਫੀ ਫੀਖਦਾ ਵ ਉਵੀ (ਪਰ) ਐਾਾਂਦਾ ਵ, ਏਯਤਾਯ ਨ  (ਇਵ ਯਜ਼ਾ 

ਖੀਲਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਉਤ) ਵਰਐ ਏ ਯੁੱਐ ਵਦੁੱਤੀ ਵ।15।  



ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਫਦੀ ਆਣੀ ਾੁ ੁੰਨੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਦ ਦ ਲਣਾ ਲ ਲ ਦਣਾ ਨਰਨਕ 
ਸੁਰਨਗ ਅਵਤਾਰ ॥ ਉਤਭ ਭਨਧਭ ਜਾਤੀੀਂ ਨਜਨਸੀ ਬਰਨਭ ਬਵ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਅੰਨਭਰਤ ਫਾਣੀ ਤਤੁ 
ਵਖਾਣੀ ਨਗਆਨ ਨਧਆਨ ਨਵਨਚ ਆਈ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਆਖੀ ਗੁਰਭੁਨਖ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਨਭ 
ਨਧਆਈ ॥ ਹੁਕਭੁ ਸਾਨਜ ਹੁਕਭ ਨਵਨਚ ਰਖ ਹੁਕਭ ਅੰਦਨਰ ਵਖ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗਹੁ ਹਉਭ ਤੁਟ ਤਾਂ 
ਕ ਨਲਖੀ ਲਖ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਨਟ:-  ਇ ਰਏ ਵਲਔ ਲਦਾਾਂ ਦੀ ਤ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਦਾ ਵਨਐੜਾ ਏਯ ਏ ਦੁੱਵਆ ਵ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਦੀ—ਲਦਾਾਂ ਨ। ਆਣੀ—ਵਰਆਾਂਦੀ। ਏਥਾ ਏਵਾਣੀ—(ਬਾਲ,) ਵੁੱਵਐਆ, ਤਾਰੀਭ। ਾੁ ੁੰਨ 

ਫੀਔਾਯ—ੁਇਵ ਵਲਔਾਯ ਵਏ ਾ ਏੀਵ ਵ ਤ ੁੰਨ ਏੀਵ ਵ। ਦ ਦ ਰਣਾ—ਆ ਵੁੱਥੋਂ ਦ ਏ ਵੀ ਰਈਦਾ ਵ, 

ਆਣਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵੀ ਅੁੱ ਰਈਦਾ ਵ। ਰ  ਰ  ਦਣਾ—ਖ ਵਏ ਾੋਂ ਰੈਂਦ ਵਾਾਂ ਉਵ ਭੜਨਾ ਾ। ਨਯਵਏ—

ਨਯਏ ਵਲਔ। ਅਲਤਾਯ—ਖੰਭਣਾ, ਥਾਾਂ ਵਭਰਣੀ। ਭਵਧਭ—ਨੀਲਾਾਂ। ਖਾਤੀ ਵਖਨੀ ਬਯਵਭ—ਖਾਤਾਾਂ ਦ ਤ 

ਵਏਭਾਾਂ ਦ ਬਯਭ ਵਲਔ। ਤਤੁ—ਅਰੀਅਤ, ਖਤ ਦਾ ਭੂਰ ਯਭਾਤਭਾ। ਲਐਾਣੀ—ਵਫਆਨ ਏਯਨ ਲਾਰੀ। 

ਵਆਨ ਵਧਆਨ ਵਲਵਔ—ਤੁੱਤ ਦ ਵਆਨ ਤ ਤੁੱਤ ਦ ਵਧਆਨ ਦ ੰਫੰਧ ਵਲਔ, ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਵਲਔਾਯ 

ਏੀਵਤਆਾਂ ਤ ਰਬੂ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖਵੜਆਾਂ। ਆਈ—ਯਟ ਵਈ; ਉਔਾਯੀ ਈ। ੁਯਭੁਵਐ ਆਐੀ—ੁਯ ੂਨ  

ਉਔਾਯੀ। ਖਾਤੀ—ਭਗੀ। ੁਯਤੀ—ੁਯਵਤਆਾਂ ਨ , (ਵਖਲੇਂ, ਫਦੀ ), ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਇ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ। 

ਏਯਵਭ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ। ਲਐ—ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ। ਅਵ—ੁਵਵਰਾਾਂ। ਏ—ਏਈ, ਖੀਲ। ਵਰਐੀ 

ਰਐ—ਰਐ ਵਲਔ ਵਰਵਐਆ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਰਲਾਨ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  (ਖ) ਤਾਰੀਭ ਲਦਾਾਂ ਨ  ਵਰਆਾਂਦੀ (ਬਾਲ, ਵਦੁੱਤੀ), (ਉ ਵਲਔ ਇਵ) ਵਲਔਾਯ ਵ ਵਏ ਾ ਏੀਵ ਵ ਤ 

ੁੰਨ ਏੀਵ ਵ, (ਉ ਨ  ਇਵ ਦੁੱਵਆ ਵ ਵਏ ਵੁੱਥੋਂ) ਦ ਏ ਵੀ (ਭੁੜ) ਰਈਦਾ ਵ ਤ ਖ ਏੁਗ ਵਏ ਤੋਂ ਰੈਂਦ ਵਾਾਂ ਉਵ 

(ਅਰ  ਖਨਭ ਵਲਔ) ਭੜੀਦਾ ਵ, (ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਨਯਏ ਵਲਔ ਖਾਾਂ ੁਯ ਵਲਔ ਅੁੱੜੀਦਾ ਵ, 

(ਇ ਤਾਰੀਭ ਅਨੁਾਯ) ਦੁਨੀਆ ਉੱਔੀਆਾਂ ਨੀਲੀਆਾਂ ਖਾਤਾਾਂ ਤ ਵਏਭਾਾਂ ਦ ਲਵਵਭਾਾਂ ਵਲਔ ਖ਼ੁਆਯ ਵੁੰਦੀ ਵ।  

(ਯ ਖ) ਫਾਣੀ ੁਯ ੂਨ  ਉਔਾਯੀ ਵ, (ਵਖ ਦ ਡੂੰ ਬਤ ਨੰੂ) ੁਯ ੂਨ  ਭਵਗਆ ਵ ਤ (ਵਖ ਨੰੂ) ੁਯਵਤਆਾਂ ਨ  

ਖਵਆ ਵ ਉਵ ਫਾਣੀ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ਨਾਰ ਬਯੀ ਵਈ ਵ, ਤ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਵਫਆਨ ਏਯਦੀ ਵ, ਇਵ ਫਾਣੀ ਰਬੂ ਦ 

ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਵਲਔਾਯ ਏੀਵਤਆਾਂ ਤ ਰਬੂ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖਵੜਆਾਂ ਯਟ ਵਈ ਵ। (ਇਵ ਫਾਣੀ ਦੁੱਦੀ ਵ ਵਏ) 

ਯਭਾਤਭਾ ਆਣਾ ਵੁਏਭ (-ਯੂ ੁੱਵਤਆ) ਾਖ ਏ (ਬ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ) ਆਣ  ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਵੀ ਯੁੱਵਐਆ ਵ ਤ 

ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਵੀ ੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਇ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ) ਵਵਰਾਾਂ (ਖੀਲ ਦੀ) ਵਉਭ 

ਦੂਯ ਵੁੰਦੀ ਵ ਤਾਾਂ ਖੀਲ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਰਲਾਨ ਵੁੰਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਫਦੁ ੁਕਾਰ ੁੰਨੁ ਾੁ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਫੀਉ ॥ ਜ ਫੀਜ ਸ ਉਗਵ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ 
ਨਗਆਨੁ ਸਲਾਹ ਵਡਾ ਕਨਰ ਸਚ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਸਚੁ ਫੀਜ ਸਚੁ ਉਗਵ ਦਰਗਹ ਾਈ ਥਾਉ ॥ 
ਫਦੁ ਵਾਰੀ ਨਗਆਨੁ ਰਾਨਸ ਕਰਭੀ ਲ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਫਾਹਰਾ ਲਨਦ ਨ ਚਨਲਆ ਕਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1243} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਦੁ ੁਏਾਯ—ਲਦ ਉੱਔੀ ਆਐਦਾ ਵ, (ਬਾਲ, ਲਦ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਇਵ ਵ ਵਏ)। ਫੀਉ—ਫੀਖ, 

ਭੂਰ, ਏਾਯਨ। ਖ—ਖ ਏੁਗ। ਐਾਾਂਦਾ ਖੀਉ—(ਫੀਖ ਵ ਦਾ ਪਰ) ਐਾਣ ਲਾਰਾ ਖੀਲ। ਖਾਣ—ਖਾਣ ਰੈਂਦਾ ਵ। 

ਵਆਨੁ—ੁਯ ੂਦਾ (ਵਦੁੱਤਾ ਵਇਆ) ਵਆਨ, ਉੱਔੀ ਵਲਔਾਯ। ਰਾਵ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ। 



ਲਡਾ ਏਵਯ—(ਰਬੂ ਨੰੂ) ਲੁੱਡਾ ਆਐ ਆਐ ਏ। ਔਾ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ। ਾਈ ਥਾਉ—ਥਾਾਂ ਵਭਰਦੀ 

ਵ, ਰਲਾਨ ਵਲੀਦਾ ਵ। ਲਾਯੀ—ਲਾਯ ਦੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਨ ਲਾਰਾ। ਯਾਵ—(ਅਰ) ੂੰਖੀ। ਏਯਭੀ—ਰਬੂ 

ਦੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ। ਫਾਵਯਾ—ੁੱਐਣਾ। ਰਵਦ—ਰੁੱਦ ਏ, ਨਾ ਐੁੱਟ ਏ।  

ਨਟ:-  ਵਕਰ  ਰਏ ਲਾਾਂ ਇ ਵਲਔ ਬੀ ਲਦ ਦ ਦੁੱ ਵ ਏਯਭ-ਏਾਾਂਡ ਅਤ ੁਯ ੂਦ ਵਦੁੱਤ ਵਆਨ ਦਾ ਆ 

ਵਲਔ ਟਾਏਯਾ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਲਦ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਇਵ ਵ ਵਏ (ਖੀਲ ਦਾ ਏੀਤਾ ਵਇਆ) ੁੰਨ-ਏਯਭ (ਉ ਦ ਲਾਤ) ੁਯ 

(ਵਭਰਣ) ਦਾ ਫੁੱਫ (ਫਣਦਾ) ਵ ਤ ਾ (ਖੀਲ ਰਈ) ਨਯਏ (ਵਲਔ ਣ) ਦਾ ਏਾਯਨ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ; (ਆਣ 

ਏੀਤ ਵ ੁੰਨ ਖਾਾਂ ਾ ਦਾ ਪਰ) ਐਾਣ ਲਾਰਾ (ਵਯਏ) ਖੀਲ (ਆ ਵੀ) ਖਾਣ ਰੈਂਦਾ ਵ ਵਏ ਖ ਏੁਗ ਏਈ 

ਫੀਖਦਾ ਵ ਉਵੀ ਉੱਦਾ ਵ। (, ਇ ਏਯਭ-ਏਾਾਂਡ ਦੀ ਤਾਰੀਭ ਵਲਔ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਤ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਭਵਯ ਨੰੂ ਏਈ ਥਾਾਂ ਨਵੀਂ ਵ)।  

(ਯ ੁਯ ੂਦਾ ਫਖ਼ਵਲ਼ਆ) ਵਆਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਲੁੱਡਾ ਆਐ ਏ (ਉ ਦੀ) ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦਾ ਵ (ਤ 

ਦੁੱਦਾ ਵ ਵਏ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ, ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਵਵਯਦ ਵਲਔ) ਫੀਖਦਾ ਵ 

ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਨਾਭ ਵੀ ਰਪੁਰਤ ਵੁੰਦਾ ਵ ਤ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਆਦਯ ਵਭਰਦਾ ਵ।  

(, ਾ ਤ ੁੰਨ ਦ ਪਰ ਦੁੱ ਏ) ਲਦ ਤਾਾਂ ਲਾਯ ਦੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਵ; (ਯ ਭਨੁੁੱਐ ਰਈ ਅਰ) ਯਾਵ-

ੂੰਖੀ (ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਵਆਨ ਵ ਤ ਇਵ ਵਆਨ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ (ੁਯ ੂਤੋਂ) ਵਭਰਦਾ ਵ; ਵ ਨਾਨਏ! 

(ਇ ਵਆਨ-ਯੂ) ੂੰਖੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ (ਖਤ ਤੋਂ) ਨਾ ਐੁੱਟ ਏ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਨੰਭੁ ਨਫਰਖੁ ਫਹੁ ਸੰਚੀ ਅੰਨਭਰਤ ਰਸੁ ਾਇਆ ॥ ਨਫਸੀਅਰੁ ਭੰਨਤਰ ਨਵਸਾਹੀ ਫਹੁ 
ਦੂਧੁ ੀਆਇਆ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਅਨਬੰਨੁ ਨ ਨਬਜਈ ਥਰੁ ਨਾਵਾਇਆ ॥ ਨਫਖੁ ਭਨਹ ਅੰਨਭਰਤੁ ਨਸੰਚੀ 
ਨਫਖੁ ਕਾ ਪਲੁ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨ ਕ ਸੰਗਨਤ ਭਨਲ ਹਨਰ ਸਬ ਨਫਖੁ ਲਨਹ ਜਾਇਆ ॥ ੧੬॥ {ੰਨਾ 
1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਫਯਐ—ੁਯੁੁੱਐ। ੰਔੀ—ਵੰਖੀ। ਾਇਆ—ਾਇ, ਾ ਏ। ਵਫੀਅਯ—ੁੁੱ। ਭੰਵਤਰ—ਭੰਤਰ 

ਨਾਰ। ਵਲਾਵੀ—ਇਤਫਾਯ ਏਯੀ। ਭਨਭੁਐ—ੁਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ, ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ, 

ਆ-ਵੁਦਯਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਅਵਬੰਨੁ—ਨਾਵ ਵਬੁੱਖਣ ਲਾਰਾ, ਏਯਾ, ਯੁੁੱਐਾ। ਵਫਐੁ—ਜ਼ਵਵਯ। ਵੰਔੀ—ਵੰਖੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਖ) ਵਨੰਭ (ਦ) ਯੁੁੱਐ ਨੰੂ ਅੰਵਭਰਤ-ਯ ਾ ਏ (ਬੀ) ਫਵੁਤ ਵੰਖੀ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਵਨੰਭ ਦੀ ਏੁਵੜੁੱਤਣ ਨਵੀਂ 

ਖਾਾਂਦੀ); ਖ ਫਵੁਤ ਦੁੁੱਧ ਵਆਰ ਏ ਭੰਤਰ  ਦੀ ਯਾਵੀਂ ੁੱ ਨੰੂ ਇਤਫਾਯੀ ਫਣਾਈ (ਬਾਲ, ੁੱ ਦਾ ਵਲਾਵ 

ਏਯੀ,) (ਵਪਯ ਬੀ ਉਵ ਡੰ ਭਾਯਨ ਲਾਰਾ ੁਬਾਲ ਨਵੀਂ ਕੁੱਡਦਾ); (ਵਖਲੇਂ) ੁੱਥਯ ਨੰੂ ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯਾਈ (ਤਾਾਂ 

ਬੀ ਏਯ ਦਾ ਏਯਾ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਏਯਾ ਵੀ ਯਵਵੰਦਾ ਵ (ਉ ਦਾ ਵਵਯਦਾ ਏਦ) 

ਵਬੁੱਖਦਾ ਨਵੀਂ; ਖ ਜ਼ਵਵਯ ਵਲਔ ਅੰਵਭਰਤ ਵੰਖੀ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਵ ਅੰਵਭਰਤ ਨਵੀਂ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ) ਜ਼ਵਵਯ ਦਾ ਵੀ ਪਰ 

ਾਈਦਾ ਵ।  

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਰਬੂ (ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦੀ) ੰਵਤ ਭਰ  ਤਾਾਂ (ਭਨ ਵਲਔੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਲਾਰੀ) ਾਯੀ ਜ਼ਵਵਯ 

ਰਵਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। 16।  



ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਭਰਨਣ ਨ ਭੂਰਤੁ ੁਨਛਆ ੁਛੀ ਨਥਨਤ ਨ ਵਾਰੁ ॥ ਇਕਨਹੀ ਲਨਦਆ ਇਨਕ ਲਨਦ 
ਚਲ ਇਕਨਹੀ ਫਧ ਬਾਰ ॥ ਇਕਨਹਾ ਹਈ ਸਾਖਤੀ ਇਕਨਹਾ ਹਈ ਸਾਰ ॥ ਲਸਕਰ ਸਣ ਦਭਾਨਭਆ 
ਛੁਟ ਫੰਕ ਦੁਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਢਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ ਬੀ ਨਪਨਰ ਹਈ ਛਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯਵਣ—ਭਯਨ ਨ , ਭਤ ਨ। ਭੂਯਤੁ—ਭੁਵੂਯਤ। ਲਾਯ—ੁਵਦਨ (ਵਤ ਦਾ)। ਇਵਏ—ਏਈ 

ਖੀਲ। ਾਐਤੀ—ੜ ਦੀ ੂਕ ਵਲਔ ਾਣ ਲਾਰਾ ਰ ਯੁੱਾ ਖ ਤੁਯਨ ਲਰ  ਾਈਦਾ ਵ ਬਾਲੇਂ ਏਾਠੀ ਵਵਰਾਾਂ ਵੀ 

ਾਈ ਵਲ। ਾਐਤੀ ਵਈ—(ਬਾਲ,) ਵਤਆਯੀ ਵ ਈ। ਾਯ—ੰਬਾਰ। ਾਯ ਵਈ—ਤੁਯਨ ਦਾ ੁੱਦਾ ਆ 

ਵਆ। ਣ—ਭਤ। ਦਭਾਭ—ਧੌਂ। ਫੰਏ—ਫਾਾਂਏ, ੁੰਦਯ। ਕੁਟ—ਾਥ ਕੁੁੱਟ ਵਆ। ਕਾਯੁ—ੁਆਵ, ਵਭੁੱਟੀ।  

ਅਯਥ:-  ਭਤ ਨ  (ਏਦ) ਭੁਵੂਯਤ ਨਵੀਂ ੁੁੱਵਕਆ, ਏਦ ਇਵ ੁੱਰ ਨਵੀਂ ੁੁੱਕੀ ਵਏ ਅੁੱਖ ਏਵੜੀ ਵਥੁੱਤ ਵ ਏਵੜਾ 

ਲਾਯ ਵ। ਏਈ ਖੀਲਾਾਂ ਨ  (ਇਥੋਂ ਤੁਯਨ ਰਈ, ਭਾਨ , ਆਣਾ ਾਭਾਨ) ਰੁੱਦ ਵਰਆ ਵ, ਏਈ ਰੁੱਦ ਏ ਤੁਯ  

ਵਨ, ਤ ਏਈ ਖੀਲਾਾਂ ਨ  (ਾਭਾਨ ਦ) ਬਾਯ ਫੰਨ੍ ਰ ਵਨ। ਏਈ ਖੀਲਾਾਂ ਦੀ ਵਤਆਯੀ ਵ ਈ ਵ, ਤ ਏਈ ਖੀਲਾਾਂ 

ਨੰੂ ਤੁਯਨ ਰਈ ੁੱਦ ਆ  ਵਨ; ਖਾਾਂ ਤ ਧੌਂ ਤ ਵਣ  ਯ ਇਥ ਵੀ ਯਵਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ਯੀਯ ਖ ਵਭੁੱਟੀ ਦੀ ਭੁੁੱਠ ੀ (ਖ ਵਭੁੱਟੀ ਤੋਂ ਫਵਣਆ ੀ) ਭੁੜ ਵਭੁੱਟੀ ਵਲਔ ਖਾ ਯਵਰਆ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਢਰੀ ਢਨਹ ਈ ਨਭਟੀ ਸੰਦਾ ਕਟੁ ॥ ਬੀਤਨਰ ਚਰੁ ਫਹਾਨਲਆ ਖਟੁ ਵ ਜੀਆ ਖਟੁ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਦਾ—ਦਾ। ਏਟੁ—ਵਏਰ੍ਾ, ਲਰਣ। ਬੀਤਵਯ—ਅੰਦਯ। ਐਟੁ—ਐਟਾ ਏਯਭ। ਲ ਖੀਆ—ਵ 

ਵਖੰਦ! 

ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਇਵ ਯੀਯ ਵਭੁੱਟੀ ਦੀ ਲਰਣ ੀ,  ਆਖ਼ਯ ਵਭੁੱਟੀ ਦੀ ਇਵ ਉਾਯੀ ਢਵਵ ਵੀ ਈ। ਵ 

ਵਖੰਦ! ਤੰੂ (ਇ ਯੀਯ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਵਨਤ ਐਟ ਵੀ ਏਭਾਾਂਦੀ ਯਵੀ ਤ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਤੰੂ ਔਯ-ਭਨ ਨੰੂ ਵਫਠਾਈ 

ਯੁੱਵਐਆ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਨ ਅੰਦਨਰ ਨਨੰਦਾ ਦੁਸਟੁ ਹ ਨਕ ਵਢ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥ ਭਹਾ ਕਰੂ ਦੁਖੀ ਸਦਾ 
ਕਾਲ ਭੁਹ ਭਾਇਆ ॥ ਬਲਕ ਉਨਠ ਨਨਤ ਰ ਦਰਫੁ ਨਹਰਨਹ ਹਨਰ ਨਾਭੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥ ਹਨਰ ਜੀਉ 
ਨਤਨ ਕੀ ਸੰ ਗਨਤ ਭਤ ਕਰਹੁ ਰਨਖ ਲਹੁ ਹਨਰ ਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਇ ਨਕਰਨਤ ਕਭਾਵਦ 
ਭਨਭੁਨਖ ਦੁਖੁ ਾਇਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਟੁ—ਫ, ਾ। ਨਏਲਢ—ਲੁੱਢ ਵ ਨੁੱਏ ਲਾਰ , ਫ-ਲ਼ਯਭ। ਏਯੂ—ਬੜ ਯੂ ਲਾਰ , ਏਗ। 

ਏਾਰ  ਭਵ—ਏਾਰ  ਭੂੰਵ ਲਾਰ , ਬਵਯਲ਼ਟ ਵ ਭੂੰਵ ਲਾਰ । ਵਵਯਵਵ—ਔੁਯਾਾਂਦ ਵਨ। ਔੁਯਾਇਆ—ਔੁਯਾਇਆ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਔਯੀ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਵਏਯਵਤ—ਵਏਯਤ ਅਨੁਾਯ, ਵਕਰ  ਏੀਤ ਏੰਭ ਅਨੁਾਯ। ਇ ਵਏਯਵਤ—

ਵਕਰ   ਏੀਤ ਏੰਭਾਾਂ ਦ ਇਏੁੱਠ  ਵ ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਬਰਏ—ਵਨੁੱਤ। ਦਯਫੁ—(dàÒX) ਧਨ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਨ੍ਾਾਂ (ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ) ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਦੂਵਖਆਾਂ ਦੀ ਵਨੰਵਦਆ ਏਯਨ ਦਾ ਬੜਾ ੁਬਾਅ ਵੁੰਦਾ ਵ 

ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਵਏਤ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ (ਉਵ ਵਯ ਥਾਾਂ) ਵਰ  ੈਂਦ ਵਨ; ਭਾਇਆ (ਦ ਇ ਵਲਏਾਯ ਵਲਔ ਰ ਵਣ) 

ਦ ਏਾਯਨ ਉਵ ਫੜ ਏਗ ਤ ਬਵਯਲ਼ਟ ਭੂੰਵ ਲਾਰ  ਖਾਦ ਵਨ ਤ ਦਾ ਦੁਐੀ ਯਵਵੰਦ ਵਨ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਵਨੁੱਤ ਉੱਠ ਏ (ਬਾਲ, ਆਵਯ ਨਾਰ) ਦੂਵਖਆਾਂ ਦਾ ਧਨ ਔੁਯਾਾਂਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਖ ਵਨੰਦਾ ਏਯ ਏ 

ਦੂਵਖਆਾਂ ਦੀ ਇੁੱਜ਼ਤ-ਯੂ ਧਨ ਐਵਣ ਦਾ ਖਤਨ ਏਯਦ ਵਨ) ਉਵਨਾਾਂ (ਦ ਆਣ  ਅੰਦਯ) ਦਾ ਵਵਯ-ਨਾਭ (-ਯੂ 



ਧਨ) ਔਯੀ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਵ ਵਵਯ ਖੀਉ! ਵ ਵਵਯ ਯਾਇ! ਅਾਡੀ ਵਤਾ ਏਯ, ਅਾਨੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ੰਵਤ ਨਾਵ 

ਵਦਉ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਦ ਭਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ ਵਕਰ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ (ਵੁਣ ਬੀ ਵਨੰਦਾ ਦੀ ਵਏਯਤ) 

ਏਭਾਾਂਦ ਵਨ ਤ ਦੁੁੱਐ ਾਾਂਦ ਵਨ। 17।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਬੁ ਕਈ ਹ ਖਸਭ ਕਾ ਖਸਭਹੁ ਸਬੁ ਕ ਹਇ ॥ ਹੁਕਭੁ ਛਾਣ ਖਸਭ ਕਾ ਤਾ ਸਚੁ 
ਾਵ ਕਇ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਆੁ ਛਾਣੀ ਫੁਰਾ ਨ ਦੀਸ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਭੁ ਨਧਆਈ 
ਸਨਹਲਾ ਆਇਆ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੁ ਏ—ਵਯਏ ਖੀਲ। ਐਭਵੁ—ਐਭ ਤੋਂ। ਔੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ (ਐਭ)। 

ਏਇ—ਏਈ ਖੀਲ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂ ਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ। ਵਧਆਈ—ਵਭਯੀ। ਵਵਰਾ—ਐਾ, ੁਐੀ 

ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ। ਇ—ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਵਯਏ ਖੀਲ ਐਭ-ਰਬੂ ਦਾ ਵ ਐਭ-ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਯਏ ਖੀਲ ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਖਦੋਂ ਖੀਲ ਐਭ ਦਾ ਵੁਏਭ 

ਕਾਣਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਖ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਤ ਤੁਯ ਏ ਆ ਦੀ 

ੂਗ ਵ ਖਾ ਤਾਾਂ (ਖਤ ਵਲਔ) ਏਈ ਖੀਲ ਬੜਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦਾ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਖਤ ਵਲਔ) ਦਾ ਵਇਆ ਉਵ 

ਖੀਲ ੁਐੀ ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ ਵੁੰਦਾ ਵ ਖ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਬਨਾ ਦਾਤਾ ਆਨ ਹ ਆ ਭਲਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਨਦ ਨਭਲ ਨ ਨਵਛੁੜਨਹ ਨਜਨਾ 
ਸਨਵਆ ਹਨਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥੨॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਤਾ—ਦਣ ਲਾਰਾ। ਆ—ਆ ਵੀ। ਭਰਣਵਾਯ—ੁ(ਆਣ  ਨਾਰ) ਵਭਰਾਣ ਲਾਰਾ। 

ਫਵਦ—ਲ਼ਫਦ ਵਲਔ। ਵਲਆ—ਵਭਵਯਆ।  

ਅਯਥ:-  ਬ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ (ਯਜ਼ੀ ਆਵਦਏ) ਦਣ ਲਾਰਾ ਤ (ਆਣ  ਨਾਰ) ਵਭਰਾਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਵ। ਵ 

ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  (ਾਯ ਦਾਯਥ) ਦਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਵ, ਖ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਵਲਔ ਖੁੜ ਯਵਵੰਦ ਵਨ 

ਉਵ ਏਦ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਲੁੱਕੁੜਦ ਨਵੀਂ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਹਰਦ ਸਾਂਨਤ ਹ ਨਾਉ ਉਗਨਵ ਆਇਆ ॥ ਜ ਤ ਤੀਰਥ ਸੰਜਭ ਕਰ ਭਰ 
ਰਬ ਬਾਇਆ ॥ ਨਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹਨਰ ਸਵਦ ਸਹਨਹ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਭਰ ਹਨਰ ਜੀਉ ਵ ਬਾਵਦਾ 
ਗੁਰਭੁਨਖ ਤਰਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਭਨਲਅਨੁ ਹਨਰ ਦਨਰ ਸਹਾਇਆ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਵਲ ਆਇਆ—ਯਟ ਵ ੈਂਦਾ ਵ। ਨਾਉ ਉਵਲ ਆਇਆ—ਨਾਭ (ਦਾ ਔਾਉ) ਦਾ ਵ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਰਬ ਬਾਇਆ—ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਆਯ ਰੁੱਦ ਵਨ। ਵਵਵ—ਵਣ  ਰੁੱਦ ਵਨ, ਬਦ ਵਨ। ਲ—ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ। ਭਵਰਅਨੁ—ਉ (ਰਬੂ) ਨ  ਭਰ  ਵਨ। ਦਵਯ—ਦਯ ਤ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ, ਔਯਨਾਾਂ ਵਲਔ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵੁੰਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਵੁੰਦੀ ਵ, (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ) 

ਨਾਭ (ਖਣ ਦਾ ਔਾਉ) ਦਾ ਵਇਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ। (ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ) ਭਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਆਯ 

ਰੁੱਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ (ਭਾਨ) ਖ ਏਯ ਰ ਵਨ, ਤ ਾਧ ਰ ਵਨ, ਤੀਯਥ ਨ੍ਾ ਰ ਵਨ ਤ ਭਨ ਨੰੂ ਲੁੱ ਏਯਨ 

ਦ ਾਧਨ ਏਯ ਰ ਵਨ। ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦਾ ਵਵਯਦਾ ਵਲਤਰ  ਵੁੰਦਾ ਵ, ਉਵ ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯਦ ਵਨ ਤ ਰਬੂ ਦੀ 



ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯ ਏ ਵਣ  ਰੁੱਦ ਵਨ। ਵਆਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਬੀ ਇਵੀ ੁੱਰ ਔੰੀ ਰੁੱਦੀ ਵ, ਉਵ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ 

(ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਆਣ  ਨਾਰ ਭਰ ਵਰਆ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਉਵ ਰਬੂ 

ਦ ਦਯ ਤ ਵਣ  ਰੁੱਦ ਵਨ। 18।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਧਨਵੰਤਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨਨਰਧਨੁ ਨਤਤੁ ਨਦਨਨ 
ਨਜਤੁ ਨਦਨਨ ਨਵਸਰ ਨਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਲ ਵੀ—ਇਉਂ ਵੀ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵੀ। ਧਨ ਏਉ—ਧਨ ਲਾਤ, ਧਨ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਨ ਰਈ। 

ਖਾਉ—ਖਾਉਂ, ਖਾਲਾਾਂ। ਵਨਯਧਨੁ—ਏੰਾਰ। ਵਤਤੁ ਵਦਵਨ—ਉ ਵਦਨ ਵਲਔ, ਉ ਵਦਵਾੜ। ਵਖਤੁ ਵਦਵਨ—

ਵਖ ਵਦਵਾੜ (ਰਜ਼ ‘ਵਤਤੁ’ ਅਤ ‘ਵਖਤੁ’ ਅਵਧਏਯਣ ਏਾਯਏ ਇਏ-ਲਔਨ ਵਨ ਰਜ਼ ‘ਵਤ’ੁ ਅਤ ‘ਵਖ’ੁ ਤੋਂ)।  

ਅਯਥ:-  ਧਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ (ਦਾ) ਇਉਂ ਵੀ ਆਐਦਾ ਵ ਵਏ ਭੈਂ ਵਯ ਧਨ ਏਭਾਣ ਰਈ ਖਾਲਾਾਂ। ਯ ਨਾਨਏ ਤਾਾਂ 

ਉ ਵਦਵਾੜ ਏੰਾਰ (ਵਲਾ) ਵਖ ਵਦਨ ਇ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਲੁੱਯਾ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸੂਰਜੁ ਚੜ ਨਵਜਨਗ ਸਬਸ ਘਟ ਆਰਜਾ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਰਤਾ ਬਨਗ ਕਈ ਹਾਰ ਕ ਨਜਣ ॥ 
ਸਬੁ ਕ ਬਨਰਆ ਪੂਨਕ ਆਖਨਣ ਕਹਨਣ ਨ ਥੰਭਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਵਖ ਆਨ ਪੂਕ ਕਢਾ ਢਨਹ ਵ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1244} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਲਖਵ—ਵਲਕੜ ਨਾਰ, (ਵਦਨ ਦ) ੁਜ਼ਯਨ ਨਾਰ। ਬ—ਵਯਏ ਖੀਲ ਦੀ। ਆਯਖਾ—

ਉਭਯ। ਯਤਾ—ਯੰਵਆ ਵਇਆ। ਬਵ—(ਭਾਇਆ ਦ) ਬਣ ਵਲਔ। ਬੁ ਏ—ਵਯਏ ਖੀਲ। ਪੂਵਏ—

ਅਵੰਏਾਯ ਨਾਰ। ਆਐਵਣ ਏਵਵਣ—ਆਐਣ ਨਾਰ ਏਵਵਣ ਨਾਰ, ਭਗਾਉਣ ਨਾਰ। ਥੰਭ੍੍ੀ—ਯਵਏਆ ਖਾਾਂਦਾ। 

ਆਵ—ਰਬੂ ਆ। ਪੂਏ—ਰਾਣ, ੁਆ। ਵਖਣ—ਵਖੁੱਤਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ੂਯਖ ਔੜ੍ਦਾ ਵ (ਤ ਡੁੁੱਫਦਾ ਵ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵਦਨਾਾਂ ਦ) ੁਜ਼ਯਨ ਨਾਰ ਵਯਏ ਖੀਲ ਦੀ ਉਭਯ ਟ ਯਵੀ 

ਵ; ਵਖ ਦਾ ਭਨ ਤਨ ਭਾਇਆ ਦ ਬਣ ਵਲਔ ਯੁੁੱਗਾ ਵਇਆ ਵ ਉਵ ਤਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾ ਖਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਵਾਯ ਖਾਾਂਦਾ 

ਵ, ਤ, ਏਈ (ਵਲਯਰਾ ਵਲਯਰਾ) ਵਖੁੱਤ ਏ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। (ਭਾਇਆ ਦ ਏਾਯਨ) ਵਯਏ ਖੀਲ ਅਵੰਏਾਯ ਨਾਰ 

ਆਪਵਯਆ ਵਇਆ ਵ, ਭਗਾਇਆਾਂ ਆਏੜਨ ਤੋਂ ਯੁਏਦਾ ਨਵੀਂ। ਵ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਆ (ਖੀਲ ਦੀ 

ਆਏੜ ਨੰੂ) ਲਐ ਵਯਵਾ ਵ, ਖਦੋਂ ਉਵ ਇ ਦ ੁਆ ਭੁਏਾ ਦੇਂਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਇਵ (ਅਵੰਏਾਯੀ) ਧਯਤੀ ਤ ਢਵਵ ੈਂਦਾ 

ਵ (ਬਾਲ, ਵਭੁੱਟੀ ਨਾਰ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਤਸੰਗਨਤ ਨਾਭੁ ਨਨਧਾਨੁ ਹ ਨਜਥਹੁ ਹਨਰ ਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਘਨਟ ਚਾਨਣਾ 
ਆਨਹਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਲਹਾ ਾਰਨਸ ਬਟੀ ਕੰਚਨੁ ਹਇ ਆਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਨਰ ਨਭਨਲ 
ਨਾਉ ਾਈ ਨਭਨਲ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਆ ॥ ਨਜਨਹ ਕ ਤ ੁੰਨੁ ਹ ਨਤ ਨਹੀ ਦਰਸਨੁ ਾਇਆ ॥੧੯॥ 
{ੰਨਾ 1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਖਥਵ—ੁਵਖ ਥਾਾਂ ਤੋਂ, (ਬਾਲ,) ਤ ੰਵਤ ਵਲਔੋਂ। ੁਯ ਯਾਦੀ—ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ। 

ਵਟ—ਵਵਯਦ ਵਲਔ। ਾਯਵ—ਾਯ ਨਾਰ। ਏੰਔਨੁ—ਨਾ। ਵਤੁਵਯ ਵਭਵਰ—(ੂਯਨ ਏਾਯਦੰਤਏ, 

Locative Absolute) ਖ ੁਯ ੂਵਭਰ । ਵਭਵਰ—(ੁਯ ੂਨੰੂ) ਵਭਰ ਏ। ਤ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਵਲਔ, ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ (ਲਐ 

ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਔਥੀ ਤੁਏ)। ਵਤਨ੍੍ੀ—ਉਵਨਾਾਂ ਨ।  



ਅਯਥ:-  ਤੰ ਵਲਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵ, ਤੰ ਵਲਔੋਂ ਵੀ ਯਭਾਤਭਾ ਵਭਰਦਾ ਵ; 

(ਤੰ ਵਲਔ ਵਯਵਾਾਂ) ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਵਵਯਦ ਵਲਔ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ) ਰਏਾਲ਼ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤ 

(ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦਾ) ਵਨਯਾ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। (ਵਖਲੇਂ) ਾਯ ਨਾਰ ਕਵਵਆਾਂ ਰਵਾ ਨਾ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, (ਇ 

ਤਯ੍ਾਾਂ) ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਵਤੁਯੂ ਵਭਰ  (ਤਾਾਂ ੁਯ ੂਦੀ ਕੁਵ ਨਾਰ) ਨਾਭ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, (ੁਯ ੂਨੰੂ) ਵਭਰ ਏ ਨਾਭ 

ਵਭਯੀਦਾ ਵ। ਯ (ਰਬੂ ਦਾ) ਦੀਦਾਯ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਵੁੰਦਾ ਵ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ (ਵਕਰੀ ਏੀਤੀ) 

ਬਵਰਆਈ ਭਖੂਦ ਵ। 19।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਧਰਗੁ ਨਤਨਾ ਕਾ ਜੀਨਵਆ ਨਜ ਨਲਨਖ ਨਲਨਖ ਵਚਨਹ ਨਾਉ ॥ ਖਤੀ ਨਜਨ ਕੀ ਉਜੜ 
ਖਲਵਾੜ ਨਕਆ ਥਾਉ ॥ ਸਚ ਸਰਭ ਫਾਹਰ ਅਗ ਲਹਨਹ ਨ ਦਾਨਦ ॥ ਅਕਨਲ ਹ ਨ ਆਖੀ 
ਅਕਨਲ ਗਵਾਈ ਫਾਨਦ ॥ ਅਕਲੀ ਸਾਨਹਫੁ ਸਵੀ ਅਕਲੀ ਾਈ ਭਾਨੁ ॥ ਅਕਲੀ ਨੜਹ ਕ 
ਫੁਝੀ ਅਕਲੀ ਕੀਚ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖ ਰਾਹੁ ਹੁ ਹਨਰ ਗਲਾਂ ਸਤਾਨੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਖ—ਖ ਭਨੁੁੱਐ। ਨਾਉ—(ਤਲੀਤ ਤ ਖੰਤਰ -ਭੰਤਰ  ਆਵਦਏ ਦੀ ਲ਼ਏਰ ਵਲਔ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਵਏਆ 

ਥਾਉ—(ਬਾਲ,) ਏਈ ਥਾਾਂ ਨਵੀਂ, ਵਏਤ ਨਵੀਂ ਫਣਦਾ। ਯਭ—ਉੱਦਭ। ਦਾਵਦ—ਏਦਯ, ਲ਼ਾਫਾਲ਼। ਫਾਵਦ—

ਵਲਅਯਥ। ਲੀ—ਵਭਯੀ। ਭਾਨੁ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਏੀਔ ਦਾਨੁ—(ਉਵ ਭਗ) ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਵਐਾਈ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਲੀਤ ਤ ਖੰਤਰ -ਖੰਤਰ  ਆਵਦਏ ਦੀ ਲ਼ਏਰ ਵਲਔ) ਲਔਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਦ 

ਖੀਉਣ ਨੰੂ ਰਾਵਨਤ ਵ (ਖ ਉਵ ਫੰਦੀ ਬੀ ਏਯਦ ਵਨ ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ‘ਨਾਭ’ ਲਾਰੀ ਰ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਨਾਰ  ਨਾਰ ਵੀ ਉੱਖੜਦੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਤ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਰ (ਨਾਰ  ਨਾਰ) ਉੱਖੜਦੀ ਖਾ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਐਰਲਾੜਾ 

ਵਏੁੱਥ ਫਣਨਾ ਵਇਆ? (ਬਾਲ, ਉ ਫੰਦੀ ਦਾ ਔੰਾ ਵੁੱਟਾ ਨਵੀਂ ਵਨਏਰ ਏਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ ਉਵ ਫੰਦੀ ਦ 

ਵੀ ਯਾਵ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਯਵਵੰਦ ਵਨ)। ਵੀ ਵਭਵਨਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਏਦਯ ਨਵੀਂ 

ਵੁੰਦੀ। (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯਨਾ ਫੜੀ ੁੰਦਯ ਅਏਰ ਦੀ ੁੱਰ ਵ, ਯ ਤਲੀਤ-ਧਾ ਫਣਾ ਏ ਦਣ ਵਲਔ 

ਯੁੁੱਗ ਣ ਨਾਰ ਇਵ) ਅਏਰ ਵਲਅਯਥ ਲਾ ਰਣਾ—ਇ ਨੰੂ ਅਏਰ ਨਵੀਂ ਆਐੀਦਾ।  

ਅਏਰ ਇਵ ਵ ਵਏ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯੀ ਤ ਇੁੱਜ਼ਤ ਐੁੱਟੀ, ਅਏਰ ਇਵ ਵ ਵਏ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਵ ਲਾਰੀ ਫਾਣੀ) ੜ੍ੀ (ਇ ਦ ਡੂੰ ਬਤ) ਭਗੀ ਤ ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਗਾਈ। ਨਾਨਏ ਆਐਦਾ ਵ—

ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ ਵਯ ਇਵੀ ਵ, (ਵਭਯਨ ਤੋਂ) ਰਾਾਂਬ ਦੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ (ਦੁੱਣ ਲਾਰਾ) ਲ਼ਤਾਨ ਵ।  

ਭਃ ੨ ॥ ਜਸਾ ਕਰ ਕਹਾਵ ਤਸਾ ਸੀ ਫਨੀ ਜਰੂਰਨਤ ॥ ਹਵਨਹ ਨਲੰਙ ਨਝੰਙ ਨਹ ਹਵਨਹ ਸੀ 
ਕਹੀ ਸੂਰਨਤ ॥ ਜ ਸੁ ਇਛ ਸ ਪਲੁ ਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀ ਭੂਰਨਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੀ ਫਨੀ ਖਯੂਯਵਤ—ਰੜ ਅਖਵੀ ਫਣੀ ਵਈ ਵ, ਵਨਮਭ ਾ ਫੁੱਗਾ ਵਇਆ ਵ, ਅਲੁੱੋਂ ਇਵ 

ੁੱਰ ਫਣੀ ਵਈ ਵ। ਏਵਾਲ—ਅਐਲਾਾਂਦਾ ਵ। ਵਰੰਓ—ਨਯ ਅੰ। ਵਗੰਓ—ਗੜ ਵ ਅੰ। ੀ ਏਵੀ 

ੂਯਵਤ—ੀ ੂਯਵਤ ਭਨੁੁੱਐਾ ੂਯਵਤ ਏਵੀ, ਭਨੁੁੱਐਾ ਯੀਯ ਇਵ ਵਖਵਾ ਵੀ ਵਣਾ ਔਾਵੀਦਾ ਵ। ੁ—ਉ 

ਰਬੂ ਨੰੂ। ੁ ਇਕ—ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰਣ ਰਈ ਤਾਾਂਦਾ ਵ। ਭੂਯਵਤ—ਭਨੁੁੱਐਾ-ਖਾਭਾ, ਭਨੁੁੱਐਾ ਵਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਅਲੁੱੋਂ ਵੀ ੀ ਭਯਮਾਦਾ ਫਣੀ ਵਈ ਵ ਵਏ ਭਨੁੁੱਐ ਵਖਵ ਵਖਵਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ ਉਵ ਵਖਵਾ ਉ ਦਾ 

ਨਾਭ  ਖਾਾਂਦਾ ਵ। (ਇ ਭਯਮਾਦਾ ਅਨੁਾਯ ਅਰ ਵਲਔ) ਉਵੀ ਵਖਭ ਭਨੁੁੱਐਾ ਵਖਭ ਅਐਲਾਣ ਦ ਰਾਇਏ 

ਵੁੰਦਾ ਵ ਵਖ ਦ ਨਯ ਅੰ ਵੁੰਦ ਵਨ, ਵਖ ਦ ਅੰ ਗੜ ਵ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦ।  

(ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵੀ ਵਤੀ ਭਨੁੁੱਐਾ ਵਤੀ ਏਵੀ ਖਾਣੀ ਔਾਵੀਦੀ ਵ ਵਖ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਰਣ 



ਦੀ ਤਾਾਂ ਵਲ ਤ (ਇ ਤਾਾਂ-ਅਨੁਾਯ ਰਬੂ-ਵਭਰਾ-ਯੂ) ਪਰ ਰਾਤ ਵ ਖਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਅੰਨਭਰਤ ਨਫਰਖੁ ਹ ਅੰਨਭਰਤ ਰਨਸ ਪਨਲਆ ॥ ਨਜਸੁ ਰਾਨਤ ਸ  ਲਹ ਗੁਰ 
ਸਫਦੀ ਨਭਨਲਆ ॥ ਸਨਤਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਚਲ ਹਨਰ ਸਤੀ ਰਨਲਆ ॥ ਜਭਕਾਲੁ ਜਨਹ ਨ ਸਕਈ 
ਘਨਟ ਚਾਨਣੁ ਫਨਲਆ  ॥ ਨਾਨਕ ਫਖਨਸ ਨਭਲਾਇਅਨੁ ਨਪਨਰ ਗਰਨਬ ਨ ਗਨਲਆ ॥ ੨੦॥ {ੰਨਾ 
1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਵਭਰਤ ਵਫਯਐ—ੁਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯੁੁੱਐ, ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰ  ਨਾਭ-ਪਰ ਦਾ ਯੁੁੱਐ। ਯਵ—ਯ 

ਨਾਰ। ਵਖ—ੁਵਖ ਨੰੂ। ਵਖੁ ਯਾਵਤ—ਵਖ ਨੰੂ ਵਭਰਣਾ (ੰਖਾਾਂ ਵਲਔ ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਵ)। ੁਯ 

ਫਦੀ—ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਏ ਬਾਣ—ਦ ਬਾਣ  ਵਲਔ। ਤੀ—ਨਾਰ। ਖਵਵ ਨ ਏਈ—ਤੁੱਏ ਨਵੀਂ 

ਏਦਾ, ੂਯ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। ਫਐਵ—ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਏਯ ਏ। ਵਭਰਾਇਅਨੁ—ਵਭਰਾ ਵਨ ਉ ਨ। ਯਵਬ—ਯਬ 

ਵਲਔ, (ਬਾਲ, ਖੂਨਾਾਂ ਵਲਔ)।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂ(ਭਾਨ) ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯੁੁੱਐ ਵ ਖ ਅੰਵਭਰਤ ਦ ਯ ਨਾਰ ਪਵਰਆ ਵਇਆ ਵ (ਬਾਲ, ਵਖ ਨੰੂ ਅੰਵਭਰਤ-

ਯ ਯੂ ਪਰ ਰੁੱਾ ਵਇਆ ਵ, ਵਖ ਾੋਂ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ਦਾ ਯ ਵਭਰਦਾ ਵ)। (ਇਵ ਨਾਭ-ਯੂ ਅੰਵਭਰਤ ਪਰ) 

ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵਭਰਦਾ ਵ, ਯ ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਵ ਵਖ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਧੁਯੋਂ 

ਵਰਵਐਆ ਵ। ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਵਲੁੱਔ ਤੁਯਦਾ ਵ, ਉਵ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਏ-ਯੂ ਵਇਆ ਯਵਵੰਦਾ 

ਵ। ਉ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਖਭਏਾਰ ੂਯ ਨਵੀਂ ਏਦਾ (ਬਾਲ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਉ ਨੰੂ ਵ ਨਵੀਂ ਏਦਾ) ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਦ 

ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਯੁੱਫੀ ਖਵਤ ਖ ੈਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਉ ਰਬੂ ਨ  ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਏਯ ਏ ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾਇਆ ਵ ਉਵ ਭੁੜ ਭੁੜ ਖੂਨਾਾਂ 

ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਰਦ। 20।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤੀਰਥੁ ਨਗਆਨੁ ਨਧਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਦਇਆ ਦਵਤਾ ਨਖਭਾ 
ਜਭਾਲੀ ਤ ਭਾਣਸ ਰਧਾਨ ॥ ਜੁਗਨਤ ਧਤੀ ਸੁਰਨਤ ਚਉਕਾ ਨਤਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹਇ ॥ ਬਾਉ ਬਜਨੁ 
ਨਾਨਕਾ ਨਵਰਲਾ ਤ ਕਈ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਆਨੁ—ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ਵਲਔਾਯ, ਖੀਲਨ-ਆਦਯਲ਼ ਦੀ ਭਗ। ਵਧਆਨੁ—ਰਬੂ ਦ ਔਯਨਾਾਂ 

ਵਲਔ ਵਔੁੱਤ ਖੜਨਾ। ਖਭਾਰੀ—ਭਾਰਾ। ਯਧਾਨ—ਭੰਨ -ਰਭੰਨ , ੈਂਔ, ਤੁਯਨ -ਵਯ। ਖੁਵਤ—ਖੀਉਣ ਦੀ 

ਖਾਔ। ਏਯਣੀ—ਉੱਔਾ ਆਔਯਨ। ਬਾਉ—ਰਭ। ਤ—ਯ। ਵਐਭਾ—ਵਵਣ ਦਾ ੁਬਾਉ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ੁੱਔ ਨੰੂ ਲਯਤ ਫਣਾਇਆ (ਬਾਲ, ੁੱਔ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਰਣ ਵਰਆ ਵ), ੰਤਐ 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਤੀਯਥ ਵ, ਖੀਲਨ-ਭਨਯਥ ਦੀ ਭਗ ਤ ਰਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਲਔ ਵਔੁੱਤ ਖੜਨ ਨੰੂ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ 

ਇਲ਼ਨਾਨ ਭਵਗਆ ਵ; ਦਇਆ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਲ਼ਟ-ਦਲ ਵ, (ਦੂਵਖਆਾਂ ਦੀ ਲਧੀਏੀ) ਵਾਯਨ ਦੀ ਆਦਵਤ 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰਾ ਵ; (ੁਔੁੱਖਾ ਖੀਲਨ) ਖੀਉਣ ਦੀ ਖਾਔ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਰਈ (ਦਲ-ੂਖਾ ਲਰ  ਵਵਨਣ ਲਾਰੀ) ਧਤੀ 

ਵ, ੁਯਵਤ (ਨੰੂ ਵਲਤਰ  ਯੁੱਐਣਾ) ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ (ੁੁੱਔਾ) ਔੌਂਏਾ ਵ, ਉੱਔ ਆਔਯਨ ਦਾ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਉਤ ਵਤਰਏ 

ਰਾਇਆ ਵਇਆ ਵ, ਤ ਰਭ ਵਖਨ੍ਾਾਂ (ਦ ਆਤਭਾ) ਦੀ ਖ਼ੁਯਾਏ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਬ ਤੋਂ ਔੰ ਵਨ; ਯ, 

ਇਵ ਵਖਵਾ ਭਨੁੁੱਐ ਵ ਏਈ ਏਈ ਵਲਯਰਾ।1।  



ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਨਉਭੀ ਨਭੁ ਸਚੁ ਜ ਕਰ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧੁ ਨਤਰਸਨਾ ਉਚਰ ॥ ਦਸਭੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਜ 
ਠਾਕ ਕਾਦਸੀ ਕੁ ਕਨਰ ਜਾਣ ॥ ਦੁਆਦਸੀ ੰਚ ਵਸਗਨਤ ਕਨਰ ਰਾਖ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਨੁ ਭਾਨ ॥ 
ਸਾ ਵਰਤੁ ਰਹੀਜ ਾਡ ਹਰ ਫਹੁਤੁ ਨਸਖ ਨਕਆ ਦੀਜ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਭ—ੁਵਨਮਭ, ਵਨੁੱਤ-ਏਯਭ। ਉਔਯ—ਉੱਔਯ (ਉਔ+ਔਯ, ਉਔ+ਔਯ) ਔੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਐਾ ਖਾ। 

ਦ ਦੁਆਯ—ਦ ਵੀ ਇੰਦਯ। ਠਾਏ—ਯਏ ਯੁੱਐ। ਏੁ ਏਵਯ ਖਾਣ—ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਭਗ। 

ੰਔ—ਏਾਭ ਆਵਦਏ ੰਖ ਵਲਏਾਯ। ਲਵਤ ਏਵਯ ਯਾਐ—ਏਾਫ ੂਵਲਔ ਯੁੱਐ। ਭਾਨ—ਭੰਨਦਾ ਵ, ਤੀਖਦਾ ਵ, 

ਅਭੜ-ੁਣ  ਤੋਂ ਵਟਦਾ ਵ, ਲਾਨਾ ਦ ਵੁੱਕ ਦੜਨ ਤੋਂ ਯੁਏਦਾ ਵ। ਲਯਤੁ—(ਯਟੀ ਨਾਵ ਐਾਣ ਦਾ) ਇਏਯਾਯ, 

ਰਣ। ਯਵੀਖ—ਵਨਫਾਵੀ। ਵਐ—ਵੁੱਵਐਆ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁੱਔ ਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦ ਨਭ ਨੰੂ ਨਭੀ (ਦਾ ਲਯਤ) ਫਣਾ, ਏਾਭ ਿਧ ਤ ਰਾਰਔ ਨੰੂ ਔੰੀ ਤਯ੍ਾਾਂ 

ਦੂਯ ਏਯ ਰ; ਖ ਦ ਵੀ ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਨੰੂ (ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਲਰੋਂ) ਯਏ ਯੁੱਐ (ਇ ਉੱਦਭ ਨੰੂ) ਦਭੀ (ਵਥੁੱਤ ਦਾ ਲਯਤ) 

ਫਣਾ; ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਯ ਥਾਾਂ ਵਲਆਏ ਭਗ—ਇਵ ਉ ਦਾ ਏਾਦੀ ਦਾ ਲਯਤ ਵਲ; ੰਖ 

ਏਾਭਾਵਦਏਾਾਂ ਨੰੂ ਏਾਫ ੂ ਵਲਔ ਯੁੱਐ—ਖ ਇਵ ਉ ਦਾ ਦੁਆਦੀ ਦਾ ਲਯਤ ਫਣ, ਤਾਾਂ, ਵ ਨਾਨਏ! ਭਨ ਤੀਖ 

ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਵ ੰਵਡਤ! ਖ ਇਵ ਵਖਵਾ ਲਯਤ ਵਨਫਾਵ ਏੀ ਤਾਾਂ ਵਏ ਵਯ ਵੁੱਵਐਆ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਬੂਨਤ ਰਾਜ ਰੰਗ ਰਾਇ ਸੰਚਨਹ ਨਫਖੁ ਭਾਇਆ ॥ ਕਨਰ ਕਨਰ ਹਤੁ ਵਧਾਇਦ ਰ ਦਰਫੁ 
ਚੁਰਾਇਆ ॥ ੁਤਰ ਕਲਤਰ ਨ ਨਵਸਹਨਹ ਫਹੁ ਰੀਨਤ ਲਗਾਇਆ ॥ ਵਖਨਦਆ ਹੀ ਭਾਇਆ ਧੁਨਹ 
ਗਈ ਛੁਤਨਹ ਛੁਤਾਇਆ ॥ ਜਭ ਦਨਰ ਫਧ ਭਾਰੀਅਨਹ ਨਾਨਕ ਹਨਰ ਬਾਇਆ ॥ ੨੧॥ {ੰਨਾ 
1245} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੂਵਤ—(ਬੂ—ਧਯਤੀ। ਵਤ—ਐਭ) ਧਯਤੀ ਦਾ ਐਭ, ਯਾਖਾ, ਾਤਲ਼ਾਵ। ਯੰ—ਯੰਏ, 

ਏੰਾਰ। ਯਾਇ—ਅਭੀਯ। ੰਔਵਵ—ਇਏੁੱਠੀ ਏਯਦ ਵਨ। ਵਫਐੁ—ਜ਼ਵਯ। ਏਵਯ ਏਵਯ—ੰਔ ੰਔ ਏ, ਖੜ ਖੜ 

ਏ। ਵਤੁ—(ਭਾਇਆ ਨਾਰ) ਵਵਤ। ਯ—ਯਾਇਆ। ਦਯਫੁ—ਧਨ। ਏਰਤਰ—ਲਵੁਟੀ। ਵਲਵਵਵ—ਵਲਾਵ 

ਏਯਦ। ਧੁਵਵ ਈ—ਕਰ ਏ ਔਰੀ ਈ। ਭਾਯੀਅਵਵ—ਭਾਯੀਦ ਵਨ, ਏੁੁੱਟ ਐਾਾਂਦ ਵਨ (ਲਐ, ਉੜੀ ਨ:ੰ 3 

ਔਥੀ ਤੁਏ)।  

ਅਯਥ:-  ਾਤਲ਼ਾਵ, ਯਾਖ, ਏੰਾਰ ਤ ਅਭੀਯ—ਬ ਭਾਇਆ-ਯੂ ਜ਼ਵਵਯ ਖੜਦ ਵਨ; ਖੜ ਖੜ ਏ (ਇ 

ਨਾਰ) ਵਵਤ ਲਧਾਾਂਦ ਵਨ (ਤ ਖ ਦਾਉ ਰੁੱ ਤਾਾਂ) ਦੂਵਖਆਾਂ ਦ ਧਨ (ਬੀ) ਔੁਯਾ ਰੈਂਦ ਵਨ; ਭਾਇਆ ਨਾਰ 

(ਇਤਨਾ)  ਲਧੀਏ ਵਵਤ ਖੜਦ ਵਨ ਵਏ ੁਤਰ  ਤ ਲਵੁਟੀ ਦਾ ਬੀ ਇਤਫਾਯ ਨਵੀਂ ਏਯਦ; (ਯ ਖਦੋਂ) ਅੁੱਐਾਾਂ ਦ 

ਾਵਭਣ  ਵੀ ਭਾਇਆ ਵੀ ਭਾਇਆ ਕਰ ਏ (ਬਾਲ, ਆਣ  ਭਵ ਵਲਔ ਪਾ ਏ) ਔਰੀ ਖਾਾਂਦੀ ਵ ਤਾਾਂ (ਇ ਨੰੂ 

ਖੜਨ ਲਾਰ) ਵਾਵੁਏ ਰੈਂਦ ਵਨ; (ਤਦੋਂ ਇਉਂ ਖਾਦਾ ਵ, ਵਖਲੇਂ ਉਵ) ਖਭ ਦ ਫੂਵ ਫੁੱਗ ਵ ਏੁੁੱਟ ਐਾ ਯਵ ਵਨ; ਵ 

ਨਾਨਏ! (ਵਏ ਦ ਲੁੱ ਦੀ ੁੱਰ ਨਵੀਂ) ਰਬੂ ਨੰੂ ਇਉਂ ਵੀ ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਵ। 21।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਗਆਨ ਨਵਹੂਣਾ ਗਾਵ ਗੀਤ ॥ ਬੁਖ  ਭੁਲਾਂ ਘਰ ਭਸੀਨਤ ॥ ਭਖਟੂ ਹਇ ਕ ਕੰਨ 
ੜਾ ॥ ਪਕਰੁ ਕਰ ਹਰੁ ਜਾਨਤ ਗਵਾ ॥ ਗੁਰੁ ੀਰੁ ਸਦਾ ਭੰਗਣ ਜਾਇ ॥ ਤਾ ਕ ਭੂਨਲ ਨ 
ਲਗੀ ਾਇ ॥ ਘਾਨਲ ਖਾਇ ਨਕਛੁ ਹਥਹੁ ਦਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਛਾਣਨਹ ਸਇ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
1245} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਵਲਵੂਣਾ—ੁੱਐਣਾ, ਖ਼ਾਰੀ। ਵਆਨ—ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦੀ ਭਗ। ਯ—ਯ ਵਲਔ ਵੀ, ਯ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਵੀ, ਯਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਵੀ। ਭਐਟੂ—ਖ ਐੁੱਟ ਏਭਾ ਨਾਵ ਏ। ਏੰਨ ੜਾ—ਏੰਨ ੜਲਾ ਰੈਂਦਾ ਵ, 

ਖੀ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਪਏਯੁ ਏਯ—ਏੀਯ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ। ਖਾਵਤ ਲਾ—ਏੁਰ ਦੀ ਅਣਐ ਕੁੱਡ ਫਠਦਾ ਵ। 

ਵਯੁ—ਇਏ ਵਯ ਭਨੁੁੱਐ। ਦਾ—ਅਐਲਾਾਂਦਾ ਵ। ਤਾ ਏ ਾਇ—ਉ ਦ ਯ ਉਤ। ਭੂਵਰ ਨ—ਵਫਰਏੁਰ 

ਨਵੀਂ। ਾਵਰ—ਵਭਵਨਤ ਏਯ ਏ, ਵਭਵਨਤ ਨਾਰ ਏਭਾ ਏ। ਕਾਣਵਵ—ਕਾਣਦ ਵਨ। ਈ—ਉਵੀ ਫੰਦ 

(ਲਵੁ-ਲਔਨ)।  

ਅਯਥ:-  (ੰਵਡਤ ਦਾ ਇਵ ਵਾਰ ਵ ਵਏ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਖਨ ਤਾਾਂ ਾਾਂਦਾ ਵ ਯ ਆ ਭਗ ਤੋਂ ੁੱਐਣਾ ਵ 

(ਬਾਲ, ਇ ਬਖਨ ਾਣ ਨੰੂ ਉਵ ਯਜ਼ੀ ਦਾ ਲੀਰਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਭਗ ਉੱਔੀ ਨਵੀਂ ਵ ਏੀ)। ਬੁੁੱਐ ਦ 

ਭਾਯ ਵ ਭੁੁੱਰਾਾਂ ਦੀ ਭੀਤ ਬੀ ਯਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਵੀ ਵ (ਬਾਲ, ਭੁੁੱਰਾਾਂ ਨ  ਬੀ ਫਾਾਂ ਨਭਾਜ਼ ਆਵਦਏ ਭੀਤ ਦੀ 

ਵਿਆ ਨੰੂ ਯਟੀ ਦਾ ਲੀਰਾ ਫਣਾਇਆ ਵਇਆ ਵ) (ਤੀਖਾ ਇਏ) ਵਯ ਵ ਖ ਵੁੱਡ-ਵਯਾਭ ਵਣ ਏਯਏ ਏੰਨ 

ੜਲਾ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਏੀਯ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਏੁਰ ਦੀ ਅਣਐ ਲਾ ਫਠਦਾ ਵ, (ਉਂਗ ਤਾਾਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ੁਯ ੂੀਯ 

ਅਐਲਾਾਂਦਾ ਵ (ਯ ਯਟੀ ਦਯ ਦਯ) ਭੰਦਾ ਵਪਯਦਾ ਵ; ਅਖਵ ਫੰਦ ਦ ਯੀਂ ਬੀ ਏਦ ਨਵੀਂ ਰੁੱਣਾ ਔਾਵੀਦਾ।  

ਖ ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵਭਵਨਤ ਨਾਰ ਏਭਾ ਏ (ਆ) ਐਾਾਂਦਾ ਵ ਤ ਉ ਏਭਾਈ ਵਲਔੋਂ ਏੁਗ (ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ) ਦੇਂਦਾ ਵ, ਵ 

ਨਾਨਏ! ਅਖਵ ਫੰਦ ਵੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ ਕਾਣਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭਨਹੁ ਨਜ ਅੰਧ ਕੂ ਕਨਹਆ ਨਫਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ॥ ਭਨਨ ਅੰਧ ਊੀਂਧ ਕਵਨਲ ਨਦਸਨਨਹ ਖਰ 
ਕਰੂ ॥ ਇਨਕ ਕਨਹ ਜਾਣਨਹ ਕਨਹਆ ਫੁਝਨਹ ਤ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂ ॥ ਇਕਨਾ ਨਾਦ ਨ ਫਦ ਨ 
ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸ ਕਸ ਨ ਜਾਣੰਨਤ ॥ ਇਕਨਾ ਸੁਨਧ ਨ ਫੁਨਧ ਨ ਅਕਨਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਬਉ ਨ 
ਲਹੰਨਤ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਨਰ ਅਸਨਲ ਖਰ ਨਜ ਨਫਨੁ ਗੁਣ ਗਰਫੁ ਕਰੰਨਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਧ ਏੂ—ਅੰਨ੍  ਐੂਵ, ਫਵੁਤ ਵੀ ਭੂਯਐ। ਵਫਯਦੁ—(ਇਨਾਨੀ) ਯਜ਼। ਏਵਵਆ—ਦੁੱਵਆਾਂ ਬੀ, 

ਆਵਐਆਾਂ ਬੀ। ਭਵਨ ਅੰਧ—ਅੰਨ੍  ਭਨ ਦ ਏਾਯਨ। ਊਂਧ ਏਲਵਰ—ਉਰਟ ਵ (ਵਵਯਦ) ਏੰਲਰ ਦ ਏਾਯਨ। ਐਯ 

ਏਯੂ—ਫਵੁਤ ਏਗ। ਏਵਵ ਖਾਣਵਵ—ੁੱਰ ਏਯਨੀ ਖਾਣਦ ਵਨ। ੁੜ—ੁ+ੜ, ੁਔੁੱਖ। ਨਾਦ ਯੁ—ਨਾਦ 

ਦਾ ਯ। ਫਦ ਯੁ—ਲਦ ਦਾ ਯ। ੀਅ ਯੁ—ੀਤ ਦਾ ਯ। ਯ ਏ—ਵਭੁੱਠ  ਏਰ  ਯ। ੁਵਧ—ੂਗ। 

ਫੁਵਧ—ਅਏਰ। ਯ—ਾਯ, ਭਗ। ਬਉ—ਬਤ। ਅਐਯ ਏਾ ਬਉ—ੜ੍ਨ ਦੀ ਖਾਔ। ਅਵਰ ਐਯ—ਵਨਯ 

ਐਤ। ਯਫੁ—ਅਵੰਏਾਯ। ਵਖ—ਵਖਵੜ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਭਨੋਂ  ਅੰਨ੍  ੁੁੱ ਵਨ (ਬਾਲ, ੁੁੱਖ ਏ ਭੂਯਐ ਵਨ), ਉਵ ਦੁੱਵਆਾਂ ਬੀ ਇਨਾਨੀ ਯਜ਼ ਨਵੀਂ 

ਖਾਣਦ; ਭਨ ਅੰਨ੍ਾ ਵਣ ਏਯਏ ਤ ਵਵਯਦਾ-ਏਲਰ (ਧਯਭ ਲਰੋਂ) ਉਰਵਟਆ ਵਣ ਦ ਏਾਯਨ ਉਵ ਫੰਦ ਫਵੁਤ ਏਗ 

ਰੁੱਦ ਵਨ। ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ  ਵਨ ਖ ੁੱਰ ਏਯਨੀ ਬੀ ਖਾਣਦ ਵਨ ਤ ਵਏ ਦੀ ਆਐੀ ਭਗਦ ਬੀ ਵਨ ਉਵ 

ਭਨੁੁੱਐ ੁਔੁੱਖ ਤ ਵਣ  ਖਾਦ ਵਨ।  

ਏਈ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਨਾਵ ਖੀਆਾਂ ਦ ਨਾਦ ਦਾ ਯ, ਨਾਵ ਲਦ ਦਾ ਲ਼ਏ, ਨਾਵ ਯਾ ਦੀ ਵਐੁੱਔ—ਵਏ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ 

ਏਭਰ ਵੁਨਯ ਲਰ ਯੁਔੀ ਨਵੀਂ ਵ, ਨਾਵ ੂਗ, ਨਾਵ ਫੁੁੱਧੀ, ਨਾਵ ਅਏਰ ਦੀ ਾਯ, ਤ ਇਏ ਅੁੱਐਯ ਬੀ ੜ੍ਨਾ ਨਵੀਂ 

ਖਾਣਦ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਵਲਔ ਏਈ ਬੀ ੁਣ ਨਾਵ ਵਲ ਤ ਅਵੰਏਾਯ ਏਯੀ ਖਾਣ, ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਵਨਯ ਐਤ 

ਵਨ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਸਬ ਨਵਤੁ ਹ ਧਨੁ  ਸੰ ਭਾਇਆ ॥ ਹਨਰ ਅਰਨਥ ਜ ਖਰਚਦ ਦੀਂਦ ਸੁਖੁ 
ਾਇਆ ॥ ਜ ਹਨਰ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਦ ਨਤਨ ਤਨਟ ਨ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਭੁਖਾਂ ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ 
ਭਾਇਆ ਸੁਨਟ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾਂ ਹਰੁ ਨਚਨਤ ਨ ਆਵਈ ਹਨਰ ਨਾਨਭ ਸਭਾਇਆ ॥੨੨॥ 
{ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰ—ਧਨ। ਖ—ਵਏਉਂਵਏ ਉਵ। ਤਵਟ—ਏਭੀ, ਾਟਾ, ਥੁੜ। ੁਵਟ ਾਇਆ—ਵੁੱਥੋਂ ਦੇਂਦ ਵਨ। 

ਵਔਵਤ—ਵਔੁੱਤ ਵਲਔ। ਆਲਈ—ਆਲ, ਆਉਂਦਾ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ। ਅਯਵਥ—ਅਯਥ ਵਲਔ, ਰੜ ਵਲਔ, ਦੀ 

ਖ਼ਾਤਯ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਦ ਵਨ ਉਵਨਾਾਂ ਰਈ ਧਨ-ਦਾਯਥ ਭਾਇਆ ਆਵਦਏ ਬ ਏੁਗ 

ਵਲਤਰ  ਵ ਵਏਉਂਵਏ ਉਵ ਯੁੱਫ ਰਐ ਬੀ ਖ਼ਯਔਦ ਵਨ ਤ (ਰੜਲੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ) ਦੇਂਦ ਵਨ (ਵਖਉਂ ਵਖਉਂ ਲੰਡਦ ਵਨ 

ਵਤਉਂ) ੁਐ ਾਾਂਦ ਵਨ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ (ਤ ਭਾਇਆ ਰੜਲੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਦੇਂਦ ਵਨ) 

ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ) ਥੁੜ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ; ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨੰੂ (ਇਵ ੁੱਰ) ਾ 

ਵਦਦੀ ਵ, (ਇ ਲਾਤ) ਉਵ ਭਾਇਆ (ਵਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ) ਵੁੱਥੋਂ ਦੇਂਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਬਤੀ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਏੁਗ) ਵਯ ਵਔੁੱਤ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਬਾਲ, 

ਧਨ ਆਵਦਏ ਦਾ ਭਵ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਯ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ) ਉਵ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਰੀਨ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। 

22।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵਨਨ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ॥ ਸਚ ਸਫਨਦ ਨਜਨਹਾ ਕ ਨਲਵ ਲਾਗੀ ॥ ਨਗਰਹ 
ਕੁਟੰਫ ਭਨਹ ਸਹਨਜ ਸਭਾਧੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਰਤ ਸ ਸਚ ਫਰਾਗੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਯਵ—ਵਰਵਤ। ਵਵਖ—ਵਵਖ ਵਲਔ, ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲਔ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ। 

ਫਯਾੀ—ਵਲਯਏਤ।  

ਅਯਥ:-  ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਲੁੱਡ ਬਾਾਾਂ ਲਾਰ  ਵਨ ਖ ਆਣ  ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਦ ਵਨ, ੁਯ ੂਦ ੁੱਔ ਲ਼ਫਦ ਦ 

ਯਾਵੀਂ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ੁਯਵਤ ਇਏ ਯਭਾਤਭਾ ਵਲਔ ਰੁੱੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ, ਖ ਵਰਵਤ-ਯਲਾਯ ਵਲੁੱਔ ਯਵਵੰਦ ਵ ਬੀ 

ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲੁੱਔ ਵਟਏ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਅਰ ਵਲਯਏਤ ਵਨ ਖ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ 

ਯੰ ਵ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਗਣਤ ਸਵ ਨ ਹਵਈ ਕੀਤਾ ਥਾਇ ਨ ਾਇ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇ ਸਨਚ ਨ ਲਗ 
ਬਾਉ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਨਆਰਾ ਨ ਲਗਈ ਭਨਹਨਠ ਆਵ ਜਾ ਇ ॥ ਜ ਇਕ ਨਵਖ ਅਗਾਹਾ ਬਰ ਤਾਂ 
ਦਸ ਨਵਖਾਂ ਨਛਾਹਾ ਜਾਇ ॥ ਸਨਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜ ਚਲਨਹ ਸਨਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਆੁ 
ਗਵਾਇ ਸਨਤਗੁਰੂ ਨ ਨਭਲ ਸਹਜ ਰਹ ਸਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਤਨਹਾ ਨਾਭੁ ਨ ਵੀਸਰ ਸਚ ਭਨਲ ਨਭਲਾਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਣਤ—ਰਐਾ ਏੀਵਤਆਾਂ, ਦੁੱ ਦੁੱ ਏ, ਲਵਡਆ ਲਵਡਆ ਏ। ਥਾਇ ਨ ਾਇ—ਏਫੂਰ ਨਵੀਂ 

ੈਂਦਾ। ਾਦੁ—ੁਆਦ, ਯ, ਆਨੰਦ। ਵਔ—ੁੱਔ ਵਲਔ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ। ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਆਇ—

ਆਇਆ। ਵਵਠ—ਵਠ ਨਾਰ। ਵਲਐ—ਏਦਭ। ਬਾਇ—ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਾਯ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਲ। ਵਖ—ਵਖ 

ਵਲਔ ਵੀ, ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਵੀ।  



ਅਯਥ:-  ਖ ਇਵ ਆਐਦ ਯਵੀ ਵਏ ਭੈਂ ਪਰਾਣਾ ਏੰਭ ਏੀਤਾ, ਪਰਾਣੀ ਲਾ ਏੀਤੀ ਤਾਾਂ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਲਾ ਨਵੀਂ ਵ 

ਏਦੀ, ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਏੀਤਾ ਵਇਆ ਏਈ ਬੀ ਏੰਭ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ। ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਵਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਉ ਦਾ ਵਆਯ ਨਵੀਂ ਫਣ ਏਦਾ। ਵਖ ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਆਯਾ ਨਵੀਂ 

ਰੁੱਦਾ ਉਵ ਭਨ ਦ ਵਠ ਨਾਰ ਵੀ (ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ) ਆਉਂਦਾ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ੁਯ-ੂਦਯ ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਉ ਨੰੂ 

ਏਈ ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ) ਖ ਉਵ ਇਏ ਏਦਭ ਅਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱਟਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਦ ਏਦਭ ਵਕਾਾਂਵ ਖਾ ੈਂਦਾ 

ਵ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵਤੁਯੂ ਦ ਬਾਣ  ਵਲਔ ਤੁਯਨ, ਤਾਾਂ ਵੀ ੁਯ ੂਦੀ ਲਾ ਔਾਏਯੀ ਰਲਾਨ ਵੁੰਦੀ ਵ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਆਾ-ਬਾਲ 

ਵਭਟਾ ਏ ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਖਾ ਤਾਾਂ ਉਵ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲਔ ਵਟਵਏਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਅਖਵ ਫੰਵਦਆਾਂ 

ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁੁੱਰਦਾ ਨਵੀਂ ਵ, ਉਵ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਵਲਔ ਖੁੜ ਯਵਵੰਦ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਖਾਨ ਭਲੂਕ ਕਹਾਇਦ ਕ ਰਹਣੁ ਨ ਾਈ ॥ ਗੜਹ ਭੰਦਰ ਗਚ ਗੀਰੀਆ ਨਕਛੁ ਸਾਨਥ ਨ 
ਜਾਈ ॥ ਸਇਨ ਸਾਖਨਤ ਉਣ ਵਗ ਨਧਰਗੁ ਨਧਰਗੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਛਤੀਹ ਅੰਨਭਰਤ ਰਕਾਰ ਕਰਨਹ ਫਹੁ 
ਭਲੁ ਵਧਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਦਵ ਨਤਸਨਹ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਭਨਭੁਨਖ ਦੁਖੁ ਾਈ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਰੂਏ—ਫਾਦਲ਼ਾਵ। ੜ੍—ਵਏਰ੍ । ਔ ੀਯੀਆ—ਔੂਨ -ੁੱਔ ਇਭਾਯਤਾਾਂ, ਉਵ ਇਭਾਯਤਾਾਂ 

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਵਲਔ ਏੜ ਔੂਨ  ਦੀ ਵਲ (ੀਯ—ਏੜ)। ਾਐਵਤ—ੜ ਦੀ ੂਕਰ ਵਲਔ ਾਣ ਲਾਰਾ ਯੁੱਾ, ਦੁਭਔੀ। 

ਲ—ਯਤਾਯ। ਭਰ—ਵਲਲ਼ਟਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਖ ਰਏ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ) ਖ਼ਾਨ ਤ ਫਾਦਲ਼ਾਵ ਅਐਲਾਾਂਦ ਵਨ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਏੀਵ ਵਇਆ?) ਏਈ (ਇਥ 

ਦਾ) ਨਵੀਂ ਯਵਵ ਏਦਾ; ਖ ਵਏਰ੍ , ਵਣ  ਯ ਤ ਔੂਨ -ੁੱਔ ਇਭਾਯਤਾਾਂ ਵਣ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਏੀਵ ਵ?) ਏਈ ਔੀਜ਼ 

(ਭਨੁੁੱਐ ਦ ਭਯਨ ਤ) ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦੀ, ਖ ਨ  ਦੀਆਾਂ ਦੁਭਔੀਆਾਂ ਲਾਰ  ਤ ਵਲਾ ਲਯੀ ਤਜ਼ ਯਪਤਾਯ ਲਾਰ  

ੜ ਵਣ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਵਨਾਾਂ ਦ ਭਾਣ ਤ ਏਈ) ਆਏੜ ਵਲਐਾਣੀ ਵਧੁੱਏਾਯ-ਖ ਵ; ਖ ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ ੁੰਦਯ 

ੁਆਦਰ  ਐਾਣ  ਐਾਾਂਦ ਵਣ (ਤਾਾਂ ਬੀ) ਫਵੁਤਾ ਵਲਲ਼ਟਾ ਵੀ ਲਧਾਾਂਦ ਵਨ! 

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਦਾਤਾਯ ਰਬੂ ਇਵ ਾਯੀਆਾਂ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇਂਦਾ ਵ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਉ ਨਾਰ 

ਡੂੰੀ ਾਾਂਗ ਨਵੀਂ ਫਣਾਾਂਦ (ਇ ਲਾਤ) ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਾਾਂਦ ਵਨ। 23।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨੜਹ ਨੜਹ ੰਨਡਤ ਭੁਨੀ ਥਕ ਦਸੰਤਰ ਬਨਵ ਥਕ ਬਖਧਾਰੀ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨਾਉ 
ਕਦ ਨ ਾਇਨਨ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਅਨਤ ਬਾਰੀ ॥ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਤਰ ਗੁਣ ਸਵਨਹ ਭਾਇਆ ਕ ਨਫਉਹਾਰੀ ॥ 
ਅੰਦਨਰ ਕਟੁ ਉਦਰੁ ਬਰਣ ਕ ਤਾਈ ਾਠ ੜਨਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵ ਸ ਸੁਖੁ ਾ ਨਜਨ 
ਹਉਭ ਨਵਚਹੁ ਭਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ੜਣਾ ਗੁਨਣਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ਹ ਫੂਝ ਕ ਫੀਚਾਰੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੁਨੀ—ਭੁਨੀ, ਵਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰਾਾਂ ਨਾਵ ਏਯਨ ਲਾਰ , ਭਨਧਾਯੀ (ਅੁੱਐਯ ‘ਭ’ ਦ ਨਾਰ ( ੁ) ਤ 

(ੁੁ) ਦ ਭਾਤਰਾਾਂ ਵਨ; ਇਥ ਾਠ ‘ਭਨੀ’ ਏਯਨਾ ਵ, ਅਰ ਰਜ਼ ‘ਭੁਨੀ’ ਵ)। ਦੰਤਯੁ—ਦ+ਅੰਤਯ,ੁ ਵਯ ਵਯ 

ਦ। ਬਐਧਾਯੀ—ਬਐੀ ਾਧੂ। ਦੂਖ ਬਾਇ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਯ (ਬਾਲ, ਭਾਇਆ) ਵਲਔ ਵਆਯ ਦ ਏਾਯਨ। ਤਰ  

ੁਣ—ਯਖ ੁਣ, ਤਭ ੁਣ, ਤ ੁਣ (ਖਦੋਂ ਵਏ ਭਾਣ ਲਵਡਆਈ ਧਨ ਆਵਦਏ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭਨੁੁੱਐ ਦੜ-ਬੁੱਖ 

ਏਯਦਾ ਵ, ਤਾਾਂ ‘ਯਖ’-ੁਣ ਰਫਰ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਖਦੋਂ ਏਾਭ ਿਧ ਵਨੰਦਾ ਈਯਐਾ ਆਵਦਏ ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਨੀਲੀਆਾਂ 

ਰਵਵਯਾਾਂ ਵਲਔ ਯੁੜ੍ਦਾ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਤਦੋਂ ‘ਤਭ’-ੁਣ ਦਾ ਰਬਾਲ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਏਈ ਲਾਯੀ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾਨ ੁੰਨ ਵਭਦਯਦੀ 

ਆਵਦਏ ਤਯੰਾਾਂ ਦ ਅਯ ਵਲਔ ਠੰਢ-ਵਖਯ ਫਠਾ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਉ ਲਰ  ‘ਤ’-ੁਣ ਰਧਾਨ ਵੁੰਦਾ ਵ)। ਏਟੁ—



ਐਟ। ਉਦਯੁ—ਟ। ਏ ਤਾਈ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਏ ਲੀਔਾਯੀ—ਏਈ ਵਲਔਾਯਲਾਨ। ੁਨਣਾ—ਵਲਔਾਯਨਾ।  

ਅਯਥ:-  ਭੁਨੀ ਤ ੰਵਡਤ (ਲਦ ਆਵਦਏ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ ਥੁੱਏ , ਬਐਧਾਯੀ ਾਧ ੂਧਯਤੀ ਦਾ 

ਯਟਨ ਏਯ ਏ ਥੁੱਏ ; ਇਤਨਾ (ਵਲਅਯਥ) ਐ ਵੀ ਵਾਯਦ ਯਵ, (ਵਖਤਨਾ ਵਔਯ) ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਏ ਵਯ ਦ 

ਵਆਯ ਵਲਔ ਭਨ ਪਵਆ ਵਇਆ ਵ (ੰਵਡਤ ਏੀਵ ਤ ਾਧ ੂਏੀਵ ਏਈ ਬੀ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏਯ 

ਏਦ, ਵਏਉਂਵਏ ਭਾਇਆ ਦ ਲਾਯੀ ਫਣ  ਯਵਵਣ ਏਯ ਏ ਭੂਯਐ ਅੰਨ੍  ਭਨੁੁੱਐ ਵਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਵਓਂਦ ਵਨ 

(ਬਾਲ, ਵਤੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਵਲਔ ਵੀ ਯਵਵੰਦ ਵਨ)। ਉਵ ਭੂਯਐ (ਫਾਵਯ ਤਾਾਂ) ਯਜ਼ੀ ਏਭਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ 

ਦਾ) ਾਠ ਏਯਦ ਵਨ, ਯ (ਉਵਨਾਾਂ ਦ) ਭਨ ਵਲਔ ਐਟ ਵੀ ਵਟਵਏਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉੱਤ ਤੁਯਦਾ ਵ ਉਵ ੁਐ ਾਾਂਦਾ ਵ (ਵਏਉਂਵਏ ੁਯ ੂਦ ਯਾਵ ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  

ਭਨੁੁੱਐ) ਭਨ ਵਲਔੋਂ ਵਉਭ ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵੀ ੜ੍ਨ ਤ ਵਲਔਾਯਨ 

ਖ ਵ, ਯ ਏਈ ਵਲਔਾਯਲਾਨ ਵੀ ਇ ੁੱਰ ਨੰੂ ਭਗਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਂਗ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗ ਜਾਣਾ ਹਨਰ ਹੁਕਭੁ ਾਇਆ ਨਕਆ ਕੀਜ ॥ ਨਜਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸਈ ਲ 
ਜਾਇਗਾ ਰਸੁ ਨਕਸ ਨਸਉ ਕੀਜ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਹਵ ਸੁ ਬਾਣਾ ਭੰਨ ਸਹਜ ਹਨਰ ਰਸੁ ੀਜ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਨਹਹੁ ਰਸਨਾ ਰਾਭੁ ਰਵੀਜ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1246} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਏਆ ਏੀਖ—ਏੀਵ ਏੀਤਾ ਖਾ ਏਦਾ ਵ? ਏਈ ਨਾਵ-ਨੁੁੱਏਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ। ਵਏ 

ਵਉ—ਵਏ ਨਾਰ? ਯੁ—ਯਲਾਾਂ, ਵਰਾ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਵਖ—

ਵਵਖ ਅਲਥਾ ਵਲਔ ਯਵਵ ਏ, ਅਡਰ ਯਵਵ ਏ। ਯਨਾ—ਖੀਬ ਨਾਰ। ਨਾਾਂ—(ਬਾਲ,) ਖ਼ਾਰੀ ਵੁੱਥ।  

ਅਯਥ:-  ਖਤ ਵਲਔ ਵਯਏ ਖੀਲ ਖ਼ਾਰੀ-ਵੁੱਥ ਆਉਂਦਾ ਵ ਤ ਖ਼ਾਰੀ ਵੁੱਥ ਇਥੋਂ ਤੁਯ ਖਾਾਂਦਾ ਵ—ਰਬੂ ਨ  ਇਵੀ 

ਵੁਏਭ ਯੁੱਵਐਆ ਵ, ਇ ਵਲਔ ਏਈ ਨਾਵ-ਨੁੁੱਏਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ; (ਇਵ ਵਖੰਦ) ਵਖ ਰਬੂ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ 

ਵਈ ਔੀਜ਼ ਵ ਉਵੀ ਲਾ ਰ  ਖਾਾਂਦਾ ਵ, (ਇ ਫਾਯ) ਵਏ ਨਾਰ ਏਈ ਵਰਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਖਾ ਏਦਾ।  

ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਭੰਨਦਾ ਵ, ਤ (ਵਏ ਵਆਯ ਦ ਭਯਨ ਤ ਬੀ) 

ਅਡਰ ਯਵਵ ਏ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ੀਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਦਾ ੁਐ ਦਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯ, ਤ ਖੀਬ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਖ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਗਨੜਹ ਕਾਇਆ ਸੀਗਾਰ ਫਹੁ ਬਾਂਨਤ ਫਣਾਈ ॥ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕਤੀਨਪਆ ਨਹਰਨਹ ਧਰ 
ਭਾਈ ॥ ਲਾਲ ਸੁਦ ਦੁਲੀਨਚਆ ਫਹੁ ਸਬਾ ਫਣਾਈ ॥ ਦੁਖੁ ਖਾਣਾ ਦੁਖੁ ਬਗਣਾ ਗਰਫ ਗਰਫਾਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਚਨਤ ਅੰਨਤ ਲ ਛਡਾਈ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵੜ੍੍—ਵਏਰ੍  ਉਤ। ਏਾਇਆ—ਯੀਯ। ਫਵ ੁਬਾਾਂਵਤ—ਏਈ ਵਏਭਾਾਂ ਦ। ਯੰ ਯੰ—ਯੰ-

ਫਯੰੀ। ਏਤੀਵਪਆ—(ਅ: ਏਤਵਤ) ਯਲ਼ਭੀ ਏੁੱੜ। ਧਯ ਭਾਈ—ਭਾਇਆ-ਧਾਯੀ। ੁਦ—ਵਔੁੱਟ। ਬਾ—

ਭਖਰ। ਯਫ—ਯਫ ਵਲਔ ਵੀ, ਅਵੰਏਾਯ ਵਲਔ, ਆਏੜ ਵਲਔ ਵੀ। ਯਫਾਈ—ਅਵੰਏਾਯ ਵਲਔ। ਅੰਵਤ—

ਆਖ਼ਯ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  ਭਾਇਆ-ਧਾਯੀ ਭਨੁੁੱਐ ਯੀਯ (-ਯੂ) ਵਏਰ੍  ਉਤ ਏਈ ਵਏਭ ਦ ਵਲ਼ੰਾਯ ਫਣਾਾਂਦ ਵਨ, ਯੰ-ਫਯੰ 

ਯਲ਼ਭੀ ਏੁੱੜ ਵਵਨਦ ਵਨ, ਰਾਰ ਤ ਵਔੁੱਟ ਦੁਰੀਵਔਆਾਂ ਉਤ ਫਠ ਏ ਫੜੀਆਾਂ ਭਖਰਾਾਂ ਰਾਾਂਦ ਵਨ, ਅਵੰਏਾਯ 

ਵਲਔ ਵੀ ਆਏੜ ਵਲਔ ਵੀ (ਦਾ ਯਵਵੰਦ ਵਨ)। (ਇ ਲਾਤ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਐਾਣ ਤ ਬਣ ਨੰੂ ਦੁੁੱਐ ਵੀ ਵਭਰਦਾ 

ਵ (ਬਾਲ, ਭਨ ਵਲਔ ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, ਵਏਉਂਵਏ) ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਵੀਂ ਵਭਯਦ ਖ (ਦੁੁੱਐ 



ਤੋਂ) ਆਖ਼ਯ ਕਡਾਾਂਦਾ ਵ। 24।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਹਜ ਸੁਨਖ ਸੁਤੀ ਸਫਨਦ ਸਭਾਇ ॥ ਆ ਰਨਬ ਭਨਲ ਲਈ ਗਨਲ ਲਾਇ ॥ 
ਦੁਨਫਧਾ ਚੂਕੀ ਸਹਨਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਅੰਤਨਰ ਨਾ ਭੁ ਵਨਸਆ ਭਨਨ ਆਇ ॥ ਸ ਕੰਨਠ ਲਾ ਨਜ ਬੰਨਨ 
ਘੜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਧੁਨਰ ਨਭਲ ਸ ਹੁਨਣ ਆਨਣ ਨਭਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਵਦ ਭਾਇ—ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਵਲਔ ਰੀਨ ਵ ਏ। ੁਵਐ ੁਤੀ—ੁਐ ਵਲਔ ਵਟਏ ਈ। ਰਵਬ—

ਰਬੂ ਨ। ਵਰ ਰਾਇ—ਰ ਨਾਰ ਰਾ ਏ, ਫੜ ਵਆਯ ਨਾਰ। ਦੁਵਫਧਾ—ਦੁਵਔੁੱਤਾ-ਨ (ਦ+ਵਲਧਾ, ਦ ਵਏਭ 

ਦਾ)। ਵਖ—ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨ। ਬੰਵਨ ੜਾਇ—ਭਨ ਦ ਵਵਰ  ੁਬਾਉ ਨੰੂ ਬੰਨ ਏ ਨਲੇਂ ਵਯ ਵੜਆ ਵ। ਧੁਵਯ—

ਵਵਰਾਾਂ ਤੋਂ। ਆਵਣ—ਵਰਆ ਏ। ਵੁਵਣ—ਇ ਖਨਭ ਵਲਔ। ੁਬਾਇ—ਰਭ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਵੜੀ ਖੀਲ-ਇਤਰੀ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਵਲਔ ਰੀਨ ਵ ਏ ਅਡਰ ਅਲਥਾ ਵਲਔ ਾਾਂਵਤ-ਅਲਥਾ ਵਲਔ 

ਵਟਏਦੀ ਵ, ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵੀ ਵਆਯ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਰਆ ਵ; ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਰਭ ਵਲਔ ਵਟਏ 

ਯਵਵਣ ਦ ਏਾਯਨ ਉ ਦਾ ਦੁਵਔੁੱਤਾ-ਨ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਭਨ ਵਲਔ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਲੁੱਦਾ 

ਵ।  

ਉਵਨਾਾਂ ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆਣ  ਰ ਨਾਰ ਰਾਾਂਦਾ ਵ ਖ (ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵਵਰ  ੁਬਾਉ ਨੰੂ) ਤੜ ਏ (ਨਲੇਂ ਵਯ) 

ਵਣਾ ਫਣਾਾਂਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ਧੁਯੋਂ ਵੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਵਭਰ  ਔਰ  ਆ ਯਵ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇ 

ਖਨਭ ਵਲਔ ਬੀ ਵਰਆ ਏ ਆਣ  ਵਲਔ ਵਭਰਾਈ ਯੁੱਐਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਜਨਹੀ ਨਾਭੁ ਨਵਸਾਨਰਆ ਨਕਆ ਜੁ ਜਾਨਹ ਹਨਰ ॥ ਨਫਸਟਾ ਅੰਦਨਰ ਕੀਟ ਸ ਭੁਠ ਧੰਧ 
ਚਨਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨ ਵੀਸਰ ਝੂਠ ਲਾਲਚ ਹਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਏਆ ਖਾਵਵ—ਖਣ ਦਾ ਏੀਵ ਰਾਬ? ਵਏਆ ਖ ੁਖਾਵਵ—ਖ ਖਣ ਦਾ ਏਈ ਰਾਬ 

ਨਵੀਂ। ਵਵਯ—(ਵਏ) ਵਯ (ਯ) ਵਲਔ। ਏੀਟ—ਏੀੜ। —ਉਵ ਫੰਦ। ਭੁਠ  ਧੰਧ ਔਵਯ—ਧੰਧ-ਯੂ ਔਯ ਦੀ 

ਯਾਵੀਂ ਠੁੱ ਵ। ਧੰਧ—ਧੰਧ ਨ , ਖੰਖਾਰ ਨ। ਔਵਯ—ਔਯ ਨ। ਵਵਯ ਰਾਰਔ—(ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਯ ਵਯ 

ਖ਼ਾਵਲ਼ਾਾਂ। ਗੂਠ—ਏੂੜ, ਵਲਅਯਥ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਲਾਵਯਆ ਵ, ਵਏ ਵਯ ਯ ਵਲਔ  ਏ ਖ, ਖਣ ਦਾ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਏਈ ਰਾਬ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦਾ, ਵਏਉਂਵਏ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਖੰਖਾਰ-ਯੂ ਔਯ ਨ  ਠੁੱਵਆ ਵਇਆ ਵ ਉਵ (ਇਉਂ 

ਵਲਰੰੂ ਵਲਰੰੂ ਏਯਦ) ਵਨ ਵਖਲੇਂ ਵਲਲ਼ਟ ਵਲਔ ਏੀੜ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਇਵੀ ਅਯਦਾ ਏਯ ਵਏ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਨਾਵ ਬੁੁੱਰ , ਵਯ ਾਯ ਰਾਰਔ ਵਲਅਯਥ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਨਨ ਨਾਭੁ ਭੰਨਨ ਅਸਨਥਰੁ ਜਨਗ ਸਈ ॥ ਨਹਰਦ ਹਨਰ ਹਨਰ ਨਚਤਵ ਦੂਜਾ ਨਹੀ 
ਕਈ ॥ ਰਨਭ ਰਨਭ ਹਨਰ ਉਚਰ ਨਖਨੁ ਨਖਨੁ ਹਨਰ ਸਈ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਜਨਭੁ ਸਕਾਰਥਾ ਨਨਰਭਲੁ ਭਲੁ 
ਖਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵਦਾ ੁਰਖੁ ਨਧਆਇਆ ਅਭਰਾ ਦੁ ਹਈ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਾਵਵਨ—ਰਾਵੁੰਦ ਵਨ। ਭੰਵਨ—ਭਵਨ, ਭਨ ਵਲਔ (ਲਾਾਂਦ ਵਨ)। ਅਵਥਯੁ—ਅਟੁੱਰ ਖੀਲਨ 

ਲਾਰ , ਅਡਰ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਾਰ , ਉਵ ਵਖਵੜ ਭਾਇਆ ਦ ਵੁੱਥਾਾਂ ਉਤ ਨਵੀਂ ਨੁੱਔਦ। ਖਵ—ਖਤ ਵਲਔ। 

ਵਵਯਦ—ਵਵਯਦ ਵਲਔ। ਵਔਤਲ—ਔਤ ਏਯਦਾ ਵ (ਇਏ-ਲਔਨ)। ਯਵਭ ਯਵਭ—ਰੰੂ ਰੰੂ ਨਾਰ, ਵਯਏ ਯਭ ਦੀ 

ਯਾਵੀਂ, ੂਯ ਤਯ ਤ ਤਨੋਂ  ਭਨੋਂ। ਉਔਯ—ਉਔਾਯਦਾ ਵ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। 



ਏਾਯਥਾ—ਪਰ, ਏਾਭਮਾਫ। ਵਨਯਭਰੁ—ਵਲੁੱਤਯ ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ। ਐਈ—ਦੂਯ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਵ, ਨਾ ਏਯ 

ਰੈਂਦਾ ਵ। ਖੀਲਦਾ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ। ੁਯਐੁ—ਯਫ-ਵਲਆਏ। ਦੁ—ਦਯਖਾ। ਅਭਯਾ ਦੁ—

ਅਟੁੱਰ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ ਦਯਖਾ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਦ ਵਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਆਣ) ਭਨ ਵਲਔ 

(ਲਾਈ ਯੁੱਐਦ ਵਨ) ਉਵੀ ਖਤ ਵਲਔ ਅਟੁੱਰ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਾਰ  ਫਣਦ ਵਨ।  

ਵ ਬਾਈ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ (ਆਣ) ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਵਯ ਲਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ 

ਏਯਦਾ ਵ (ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਏ ਵਯ ਨੰੂ (ਭਨ ਵਲਔ) ਨਵੀਂ ਲਾਾਂਦਾ, ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ਯਭ ਯਭ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਵ ਵਯ ਵਐਨ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ, ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਏਾਭਮਾਫ ਵ 

ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਉਵ ਵਲੁੱਤਯ ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ) ਦੂਯ ਏਯ 

ਰੈਂਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਯਫ-ਵਲਆਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ 

ਉ ਨੰੂ ਅਟੁੱਰ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਾਰਾ ਦਯਖਾ ਵਭਰ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦੀ ਉ ਉੱਔਤਾ 

ਤ ਵੁੰਔ ਖਾਾਂਦਾ ਵ ਵਖਥ ਭਾਇਆ ਦ ਵੁੱਰ  ਉ ਨੰੂ ਡੁਰਾ ਨਵੀਂ ਏਦ)। 25।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਨਜਨੀ ਨਾਭੁ ਨਵਸਾਨਰਆ ਫਹੁ ਕਰਭ ਕਭਾਵਨਹ ਹਨਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜਭ ੁਨਰ ਫਧ 
ਭਾਰੀਅਨਹ ਨਜਉ ਸੰਨਹੀ ਉਨਰ ਚਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਯੀਅਵਵ—ਭਾਯ ਐਾਾਂਦ ਵਨ। ਖਭ ੁਵਯ—ਖਭ ਦੀ ੁਯੀ ਵਲਔ, ਖਭਯਾਖ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ। ਵਯ 

ਏਯਭ—ਵਯ ਵਯ ਏੰਭ (ਰਜ਼ ‘ਵਵਯ’ ਫਵ-ੁਫਔਨ)।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵ ਅਤ ਵਯ ਵਯ ਏਈ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ, ਵ ਨਾਨਏ! 

ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ਖਭਯਾਖ ਦ ਾਵਭਣ  ਫੁੱਗ ਵ ਇਉਂ ਭਾਯ ਐਾਾਂਦ ਵਨ ਵਖਲੇਂ ੰਨ੍ ਉਤੋਂ ਪੜ ਵ ਔਯ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਧਰਨਤ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਕਾਸੁ ਸੁਹੰਦਾ ਜੰਨਦਆ ਹਨਰ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਨਵਹੂਨਣਆ 
ਨਤਨਹ ਤਨ ਖਾਵਨਹ ਕਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਤਨ ਤਨ—ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਯੀਯਾਾਂ ਨੰੂ। ਏਾਉ—ਏਾਾਂ, (ਬਾਲ,) ਵਲਲ਼-ਵਲਏਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਲਾਰ  ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ ਧਯਤੀ ਅਤ ਆਏਾਲ਼ ੁਵਾਲ ਰੁੱਦ ਵਨ (ਵਏਉਂਵਏ 

ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਠੰਢ ਲਯਤੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ); ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ਨਾਭ ਤੋਂ ੁੱਐਣ  ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ 

ਯੀਯ ਨੰੂ ਵਲਲ਼-ਵਲਏਾਯ ਏਾਾਂ ਵੀ ਐਾਾਂਦ ਯਵਵੰਦ ਵਨ (ਤ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਵਲਲ਼-ਯ ਵਣ ਏਯਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ 

ਦੀ ਏੁਦਯਵਤ ਵਲਔ ਏਈ ੁੰਦਯਤਾ ੁਵਾਲਣੀ ਨਵੀਂ ਰੁੱਦੀ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਨਨ ਬਾਉ ਕਨਰ ਨਨਜ ਭਹਲੀ ਵਾਸਾ ॥ ਇ ਫਾਹੁਨੜ ਜਨਨ ਨ ਆਵਨੀ ਨਪਨਰ 
ਹਨਹ ਨ ਨਫਨਾਸਾ ॥ ਹਨਰ ਸਤੀ ਰੰਨਗ ਰਨਵ ਰਹ ਸਬ ਸਾਸ ਨਗਰਾਸਾ ॥ ਹਨਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ਕਦ ਨ ਉਤਰ 
ਗੁਰਭੁਨਖ ਰਗਾਸਾ ॥ ਇ ਨਕਰਾ ਕਨਰ ਕ ਭਨਲਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਨਰ ਾਸਾ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਾਉ—ਰਭ। ਬਾਉ ਏਵਯ—ਰਭ ਏਯ ਏ, ਰਭ ਨਾਰ। ਵਨਖ—ਵਨਯਰ ਆਣਾ। ਫਾਵੁਵੜ—ਵਪਯ, 

ਭੁੜ ਏ। ਆਲਨ੍੍ੀ—(ਅੁੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਵਠ ਅੁੱਧਾ ‘ਵ’ ਵ) ਆਉਂਦ। ਵਫਨਾਾ—ਨਾ। ਯੰਵ—ਰਭ ਨਾਰ। ਯਵਲ 

ਯਵ—ਯਔ-ਵਭਔ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਾ ਵਯਾਾ—ਾਵ ਰੈਂ ਵਦਆਾਂ ਤ ਵਯਾਵੀ ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ, ੁਆ ੁਆ ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ 



ੀਂਵਦਆਾਂ। ਯੰ—ੁਵਆਯ। ਇ—(ਰਜ਼ ‘ਵੁ’ ਇਏ-ਲਔਨ ਵ, ‘ਇ’ ਫਵ-ੁਲਔਨ ਵ) ਉਵ ਫੰਦ। 

ਭਵਰਅਨੁ—ਭਰ ਰ ਵਨ ਉ (ਰਬੂ ਨ)। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ਰਭ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ ਉਵ ਵਨਯਰ ਆਣ  (ਵਵਯਦ-ਯੂ, ਰਬੂ 

ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ-ਯੂ) ਭਵਰ ਵਲਔ ਵਟਏ ਯਵਵੰਦ ਵਨ; ਉਵ ਫੰਦ ਭੁੜ ਭੁੜ ਨਾਵ ਖੂਨਾਾਂ ਵਲਔ ਆਉਂਦ ਵਨ ਨਾਵ ਭਯਦ 

ਵਨ; ੁਆ ੁਆ, ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ ਐਾਾਂਵਦਆਾਂ (ਵਯ ਲਰ) ਉਵ ਰਭ ਨਾਰ ਰਬੂ ਵਲਔ ਯਔ-ਵਭਔ ਯਵਵੰਦ ਵਨ; ਉਵਨਾਾਂ 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਵਵਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਔਾਨਣ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਵਵਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਯੰ ਏਦ (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤੋਂ) ਉਤਯਦਾ 

ਨਵੀਂ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਵਭਵਯ ਏਯ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਰਆ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਉਵ ਦਾ ਰਬੂ ਦ 

ਨੜ ਲੁੱਦ ਵਨ। 26।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਜਚਰੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਲਹਰੀ ਨਵਨਚ ਹ ਹਉਭ ਫਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ 
ਆਵਈ ਨਾਨਭ ਨ ਲਗ ਨਆਰੁ ॥ ਸਵਾ ਥਾਇ ਨ ਵਈ ਨਤਸ ਕੀ ਖਨ ਖਨ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਸਈ ਆਖੀ ਜ ਨਸਰੁ ਧਰ ਉਤਾਨਰ ॥ ਸਨਤਗੁਰ ਕਾ ਬਾਣਾ ਭੰਨਨ ਲ ਸਫਦੁ ਰਖ 
ਉਰ ਧਾਨਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਦੁ—ੁਆਦ, ਯ। ਥਾਇ ਨ ਲਈ—ਏਫੂਰ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ। ਉਤਾਵਯ—ਰਾਵ ਏ। ਵਯ ੁਧਯ 

ਉਤਾਵਯ—ਆਣਾ ਵਯ ਰਾਵ ਏ ਯੁੱਐ ਦਲ, ਆਣੀ ਔਤੁਯਾਈ-ਔਰਾਏੀ ਕੁੱਡ ਦਲ। ਉਯਧਾਵਯ—ਵਵਯਦ ਵਲਔ 

ਵਟਏਾ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਤਨਾ ਵਔਯ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ ਇਵ ਭਨ (ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ) ਰਵਵਯਾਾਂ ਵਲਔ (ਡਰਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ) ਉਤਨਾ 

ਵਔਯ ਇ ਦ ਅੰਦਯ ਫਵੁਤ ਵਉਭ ਵ ਫੜਾ ਅਵੰਏਾਯ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਇ ਨੰੂ ਵਤੁਯੂ ਦ ਲ਼ਫਦ ਦਾ ਯ ਨਵੀਂ 

ਆਉਂਦਾ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ ਇ ਦਾ ਵਆਯ ਨਵੀਂ ਫਣਦਾ, ਇ ਦੀ ਏੀਤੀ ਵਈ ਲਾ ਏਫੂਰ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ 

(ਅਤ ਵਉਭ ਦ ਏਾਯਨ) ਵਐੁੱਗ ਵਐੁੱਗ ਏ ਦੁਐੀ ਵੁੰਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵੀ ਭਨੁੁੱਐ ਅਰੀ ਲਏ ਅਐਲਾਾਂਦਾ ਵ ਖ ਆਣੀ ਔਤੁਯਾਈ ਔਰਾਏੀ ਕੁੱਡ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਵਤੁਯੂ ਦਾ 

ਬਾਣਾ ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਨੰੂ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਰ ਯੁੱਐਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸ ਜੁ ਤੁ ਸਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜ ਖਸਭ ਬਾਵ ॥ ਆ ਫਖਸ ਭਨਲ ਲ ਆਤੁ ਗਵਾਵ ॥ 
ਨਭਨਲਆ ਕਦ ਨ ਵੀਛੁੜ ਜਤੀ ਜਨਤ ਨਭਲਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸ ਫੁਝਸੀ ਨਜਸੁ ਆਨ 
ਫੁਝਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1247} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖ—ਵਖਵੜੀ ਏਾਯ। ਐਭ ਬਾਲ—ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਔੰੀ ਰੁੱਦੀ ਵ। ਔਾਏਯੀ—ਨਏਯੀ, ਲਾ। 

ਆਤੁ—ਆਾ-ਬਾਲ, ਅਵੰਏਾਯ। ਖਵਤ—ਆਤਭਾ। ੁਯ ਯਾਦੀ—ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ। ਫੁਗੀ—(ਇ 

ਬਤ ਨੰੂ) ਭਗ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਫੁਗਾਲ—ਭਗਾ ਦੇਂਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਵੜੀ ਏਾਯ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਨੰੂ ੰਦ ਆ ਖਾ, ਉਵੀ ਏਾਯ ਲਏ ਦਾ ਖ ਵ ਤ ਵ ਤ ਲਾ ਔਾਏਯੀ 

ਵ; ਵਖਵੜਾ ਭਨੁੁੱਐ ਆਾ-ਬਾਲ ਵਭਟਾਾਂਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਵਭਵਯ ਏਯ ਏ (ਆਣ  ਨਾਰ) ਵਭਰਾ ਰੈਂਦਾ 

ਵ, ਤ (ਰਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਲਔ) ਵਭਵਰਆ ਵਇਆ ਅਵਖਵਾ ਫੰਦਾ ਭੁੜ ਏਦ ਵਲਕੁੜਦਾ ਨਵੀਂ ਵ ਉ ਦੀ ਆਤਭਾ ਰਬੂ 

ਦੀ ਆਤਭਾ ਨਾਰ ਇਏ-ਵਭਏ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ।  



ਵ ਨਾਨਏ! (ਇ ਬਤ ਨੰੂ) ੁਯ ੂਦੀ ਵਏਯਾ ਨਾਰ ਉਵੀ ਭਨੁੁੱਐ ਭਗਦਾ ਵ ਵਖ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਭਗ ਫਖ਼ਲ਼ਦਾ 

ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬੁ ਕ ਲਖ ਨਵਨਚ ਹ ਭਨਭੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਹਨਰ ਨਾਭੁ ਕਦ ਨ ਚਤਈ ਜਭਕਾਲੁ ਨਸਨਰ 
ਭਾਰੀ ॥ ਾ ਨਫਕਾਰ ਭਨੂਰ ਸਨਬ ਲਦ ਫਹੁ ਬਾਰੀ ॥ ਭਾਰਗੁ ਨਫਖਭੁ ਡਰਾਵਣਾ ਨਕਉ ਤਰੀ 
ਤਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਨਰ ਰਾਖ ਸ ਉਫਰ ਹਨਰ ਨਾਨਭ ਉਧਾਰੀ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 1247-1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੁ ਏ—ਵਯਏ ਖੀਲ। ਰਐ ਵਲਵਔ—ਵੁਏਭ ਵਲਔ, ਵਭਥੀ ਵਈ ਭਯਮਾਦਾ ਵਲਔ, ਉ ਭਯਮਾਦਾ 

ਦ ਅੰਦਯ ਖ ਰਬੂ ਨ  ੰਾਯ ਦੀ ਖੁਵਤ ਨੰੂ ਔਰਾਣ ਰਈ ਵਭੁੱਥ ਵਦੁੱਤੀ ਵ। ਭਨਭੁਐ—ੁਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ 

ਭਨੁੁੱਐ। ਵਵਯ—ਵਯ ਉਤ। ਭਨੂਯ—ਵੜਆ ਵਇਆ ਰਵਾ (ਬਾਲ, ਵਲਅਯਥ ਬਾਯ)। ਭਾਯ—ੁਯਤਾ, 

ਖੀਲਨ-ਯ ਦਾ ਯਤਾ। ਵਫਐਭ—ੁਐਾ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ਉਫਯ—ਫਔ ਵਨਏਰ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਨ। ਵਏਉ 

ਤਯੀ—ਾਯ ਰੰਣਾ ਐਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵਯਏ ਖੀਲ (ਨੰੂ ਉ) ਭਯਮਾਦਾ ਦ ਅੰਦਵਯ (ਤੁਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ ਖ ਰਬੂ ਨ  ਖੀਲਨ-ਖੁਵਤ ਰਈ ਵਭਥੀ 

ਵਈ) ਵ, ਯ ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ ਅਵੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਉ ਭਯਮਾਦਾ ਤੋਂ ਆਏੀ ਵਣ ਦਾ ਖਤਨ 

ਏਯਦਾ ਵ), ਏਦ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਨਵੀਂ ਵਭਯਦਾ (ਵਖ ਏਯਏ) ਖਭਏਾਰ (ਉ ਦ) ਵਯ ਉਤ (ਔਟ) ਭਾਯਦਾ ਵ 

(ਬਾਲ, ਉਵ ਦਾ ਆਤਭਏ ਭਤ ਵੜੀ ਯੁੱਐਦਾ ਵ)।  

ਾਾਾਂ ਤ ਭੰਦ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਵਲਅਯਥ ਤ ਫਗਰ ਬਾਯ ਨਾਰ ਰੁੱਦ ਵ ਖੀਲਾਾਂ ਰਈ ਵਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਯਤਾ ਫੜਾ ਐਾ ਤ 

ਡਯਾਉਣਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਵਲਔੋਂ) ਉਵਨਾਾਂ ਾੋਂ ਤਵਯਆ ਨਵੀਂ ਖਾ ਏਦਾ। ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਵਤਾ ੁਯ ੂਨ  ਏੀਤੀ ਵ ਉਵ ਫਔ ਵਨਏਰਦ ਵਨ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨ  ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਫਔਾ ਵਰਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। 27।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਵਣੁ ਸਨਤਗੁਰ ਸਵ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਭਨਰ ਜੰਭਨਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥ ਭਹ ਠਗਉਲੀ 
ਾਈਅਨੁ ਫਹੁ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨਵਕਾਰ ॥ ਇਨਕ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਉਫਰ  ਨਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਨਹ ਸਨਬ 
ਨਭਸਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਅਨਨਦਨੁ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇ ਤੂ ਅੰਤਨਰ ਨਜਤੁ ਾਵਨਹ ਭਖ ਦੁਆਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 
1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਲਾਯ ਲਾਯ—ਫਾਯ ਫਾਯ, ਭੁੜ ਭੁੜ। ਠਉਰੀ—ਠ-ਭੂਯੀ, ਠ-ਫੂਟੀ, ਉਵ ਫੂਟੀ ਖ ਠੁੱ ਵਏ 

ਬੜ ਨੰੂ ਐਲਾ ਏ ਫਵਲ਼ ਏਯ ਰੈਂਦ ਵਨ ਤ ਰੁੁੱਟ ਰੈਂਦ ਵਨ। ਾਈਅਨੁ—ਾਈ ਵ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਫਵ ੁ

ਵਲਏਾਯ—ਏਈ ਭੰਦ ਏਯਭ। ਦੂਖ ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਨੰੂ ਕੁੱਡ ਏ) ਵਏ ਵਯ ਦ ਵਆਯ ਵਲਔ। ਇਵਏ—ਏਈ ਫੰਦ 

(ਰਜ਼ ‘ਇਏ’ ਤੋਂ ਫਵੁ-ਲਔਨ)। ਉਫਯ—ਫਔ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। ਵਬ—ਾਯ ਖੀਲ। ਏਯਵਵ ਨਭਏਾਯ—ਵਯ 

ਵਨਲਾਉਂਦ ਵਨ। ਅਨਵਦਨੁ—ਵਯ ਯਜ਼। ਅੰਤਵਯ—ਵਵਯਦ ਵਲਔ। ਵਖਤੁ—ਵਖ (ਵਭਯਨ) ਦੀ ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ। 

ਭਐ ਦੁਆਯ—(ਭਵ-ਠਉਰੀ ਤੋਂ) ਫਔਣ ਦਾ ਯਾਵ।  

ਅਯਥ:-  ਵਤੁਯੂ ਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ੁਐ ਨਵੀਂ ਵਭਰਦਾ (ੁਯ ੂਤੋਂ ਐੁੰਗ ਵ ਖੀਲ) ਭੁੜ ਭੁੜ 

ਖੰਭਦ ਭਯਦ ਵਨ, ਭਵ ਦੀ ਠ-ਫੂਟੀ ਉ ਰਬੂ ਨ  (ੀ) ਾਈ ਵ ਵਏ (ਯੁੱਫ ਲਰੋਂ  ਫ-ੁਯਵਤ ਵ ਏ) ਭਾਇਆ ਦ 

ਵਆਯ ਵਲਔ (ਪ ਏ) ਫਥਯ ਭੰਦ ਏਯਭ ਏਯਦ ਵਨ, ਯ ਏਈ (ਬਾਾਾਂ ਲਾਰ  ਫੰਦ) ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਏਯਾ 

ਨਾਰ (ਇ ਠ-ਫੂਟੀ ਤੋਂ) ਫਔ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, (ਖ ਖ ਫਔਦਾ ਵ) ਉ ਨੰੂ ਾਯ ਰਏ ਵਯ ਵਨਲਾਾਂਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਤੰੂ ਬੀ ਵਯ ਯਜ਼ (ਆਣ) ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯ, ਵਖ (ਵਭਯਨ ਦੀ) ਫਯਏਵਤ ਨਾਰ ਤੰੂ 

(ਇ ‘ਭਵ-ਠਉਰੀ’ ਤੋਂ) ਫਔਣ ਦਾ ਲੀਰਾ ਵਾਰ ਏਯ ਰਏਂਾ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆ ਭਨਹ ਨਵਸਾਨਰਆ ਸਚੁ ਭਰਣਾ ਹਨਰ ਨਾਭੁ ॥ ਧੰਧਾ ਕਰਨਤਆ ਜਨਭੁ ਗਇਆ 
ਅੰਦਨਰ ਦੁਖੁ ਸਹਾਭੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਨਵ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਨਜਨਹ ੂਰਨਫ ਨਲਨਖਆ ਕਰਾਭੁ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਵਵ—ਭਵ ਦ ਏਾਯਨ। ਔੁ—ਅਟੁੱਰ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ। ਅੰਦਵਯ—ਭਨ ਵਲਔ। 

ਵਾਭ—ੁਵਵੰਦਾ ਵ, ਵਾਯਦਾ ਵ। ਵਲ—ਲਾ ਏਯ ਏ, ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਤੁਯ ਏ। ੂਯਵਫ—ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ। ਏਯਾਭ—ੁ

ਏਯਭ, ਏੰਭ (ਬਾਲ, ੁਯ ੂਦੀ ਲਾ ਏਯਨ ਦਾ ਏੰਭ)। ੁਐੁ—ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਭਤ ਅਟੁੱਰ ਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਵ—ਯ, ਇਵ ੁੱਰ ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ਭਾਇਆ 

ਦ ਭਵ ਵਲਔ (ਪ ਏ) ਬੁਰਾ ਵਦੁੱਤੀ ਵ, ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਖੀਲਨ ਭਾਇਆ ਦ ਧੰਧ ਏਯਵਦਆਾਂ ਵੀ ੁਜ਼ਯ ਖਾਾਂਦਾ ਵ 

ਤ ਉਵ ਆਣ  ਭਨ ਵਲਔ ਦੁੁੱਐ ਵਵੰਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਉਤ (ੁਯ-ਲਾ ਦਾ ਰਐ) ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਵਲਔ 

ਤੁਯ ਏ ਆਤਭਏ ਆਨੰਦ ਭਾਵਣਆ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਲਖਾ ੜੀ ਹਨਰ ਨਾਭੁ ਨਪਨਰ ਲਖੁ ਨ ਹਈ ॥ ੁਨਛ ਨ ਸਕ ਕਇ ਹਨਰ ਦਨਰ ਸਦ ਢਈ 
॥ ਜਭਕਾਲੁ ਨਭਲ ਦ ਬਟ ਸਵਕੁ ਨਨਤ ਹਈ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਤ ਭਹਲੁ ਾਇਆ ਨਤ ਰਗਟੁ ਲਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਨਰ ਵਜਦ ਨਭਨਲਆ ਹਨਰ ਸਈ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਐ—ੁਵਔੁੱਤਰ, ਾਾਾਂ ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਵਲਔ ਇਏੁੱਠ। ਦਵਯ—ਦਯ ਤ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ। 

ਦ—ਦਾ। ਢਈ—ਵੁੰਔ, ਆਯਾ। ਬਟ ਦ ਵਭਰ—ਬਟਾ ਅੁੱ ਯੁੱਐ ਏ ਵਭਰਦਾ ਵ, ਆਦਯ-ਤਏਾਯ 

ਏਯਦਾ ਵ। ਭਵਰੁ—ਵਟਏਾਣਾ, ਅਰ ਯ, ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਰਾ। ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਰਈ—ਖਤ ਵਲਔ, ਰਏ 

ਵਲਔ (ਏਵਤ ਏਫੀਯ ੁਨਵੁ ਯ ਰਈ। ਯ ਰਈ—ਵ ਖਤ!) ਅਨਵਦ—ਇਏ-ਯ, (ਅਨ+ਵਦ) ਵਫਨਾ ਲਖਾ 

ਲੁੱਖਣ ਲਾਰ । ਧੁਨੀ—ੁਯ। ਅਨਵਦ ਧੁਨੀ—ਇਏ-ਯ ੁਯ ਲਾਰ  ਲਾਖ। ਦਵਯ—ਦਯ ਤ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ, ਰਬੂ 

ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਯਵਵਣ ਲਾਰੀ ਅਲਥਾ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਵਵਯ-ਨਾਭ (ਵਭਯਨ-ਯੂ) ਰਐਾ ੜ੍ੀ ਤਾਾਂ ਵਪਯ ਵਲਏਾਯ ਆਵਦਏਾਾਂ ਦ ੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਵਔੁੱਤਰ  ਭਨ 

ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਫਣਦਾ; ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਦਾ ਵੁੰਔ ਫਣੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ, ਵਏ ਵਲਏਾਯ ਫਾਯ ਏਈ ੁੁੱਕ ਨਵੀਂ ਏਯ 

ਏਦਾ (ਬਾਲ ਏਈ ਬੀ ਾ ਭੰਦਾ ਏਯਭ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਵੁੰਦਾ ਵਖ ਫਾਯ ਏਈ ਉਂਰ ਏਯ ਏ); ਖਭ ਏਾਰ 

(ਔਟ ਏਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) ਆਦਯ-ਤਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਦਾ ਰਈ ਲਏ ਫਣ ਖਾਾਂਦਾ ਵ।  

ਯ ਇਵ ਭਰ ਲਾਰੀ ਅਲਥਾ ੂਯ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵਾਰ ਵੁੰਦੀ ਵ ਤ ਖਤ ਵਲਔ ਇੁੱਜ਼ਤ ਉੱੀ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। ਵ 

ਨਾਨਏ! ਖਦੋਂ ਉਵ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਵ, ਉ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ (ਵਟਏ ਵਯਵਾਾਂ, ਅੰਦਯ, ਭਾਨ ,) ਇਏ-ਯ ੁਯ ਲਾਰ  

ਲਾਖ ਲੁੱਖਣ ਰੁੱ ੈਂਦ ਵਨ। 28।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਕਨਹਆ ਜ ਕਰ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਬਉ ਕਟੀ 
ਨਾਨਕ ਾਵਨਹ ਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਯ—ੁਰਲ਼ਟ। ਾਯੁ—(‘ਬਉ’ ਦਾ) ਾਯਰਾ ਾਾ। ਾਲਵਵ—ਤੰੂ ਰੁੱਬ ਰਏਂਾ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਵਤੁਯੂ ਦ ਦੁੱ ਵੁਏਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ ਤਾਾਂ ੁਐਾਾਂ ਵਲਔੋਂ ਔਣਲਾਾਂ ਰਲ਼ਟ ੁਐ ਵਭਰਦਾ ਵ। 

ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਦੁੱੀ ਵਈ ਏਾਯ ਏੀਵਤਆਾਂ ਡਯ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! (ਖ ਤੰੂ ੁਯੂ ਲਾਰੀ ‘ਏਯਣੀ’ ਏਯੇਂਾ 



ਤਾਾਂ) ਤੰੂ (‘ਬਉ’ ਦਾ) ਾਯਰਾ ਏੰਢਾ ਰੁੱਬ ਰਏਂਾ (ਬਾਲ, ‘ਬਉ’-ਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਖਾਵਵਾਂਾ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਚੁ ੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਨਾਭੁ ਨ ਭਲਾ ਹਇ ॥ ਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਚਲ ਫਹੁਨੜ ਨ ਆਵਣੁ 
ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਨਵਸਾਨਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਔੁ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 

ਫਵਣਆ ਵਆਯ। ਭਰਾ—ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ੰਦਾ। ੁਯਾਣਾ—ਏਭਜ਼ਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਵ ਬਾਈ! ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਵਆਯ ਾ ਰ ਤਾਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਵਣਆ 

ਉਵ ਵਆਯ ਏਦ ਏਭਜ਼ਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ। (ਵਖ ਵਵਯਦ ਵਲਔ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਲੁੱਦਾ ਵ, ਉਵ ਵਵਯਦਾ 

ਏਦ) ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ੰਦਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ।  

ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਤੁਯ ਤਾਾਂ ਭੁੜ ਉ ਨੰੂ ਖਨਭ (ਭਯਨ ਦਾ ੜ) ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ। ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਨਾਭ 

ਵਲਾਯ ਦਈ ਤਾਾਂ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਲੇਂ ਫਣ  ਯਵਵੰਦ ਵਨ (ਬਾਲ, ਖਨਭ ਭਯਨ ਦ ੜ ਵਲਔ  ਯਵੀਦਾ ਵ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭੰਗਤ ਜਨੁ ਜਾਚ ਦਾਨੁ ਹਨਰ ਦਹੁ ਸੁਬਾਇ ॥ ਹਨਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਨਆਸ ਹ ਦਰਸਨਨ 
ਨਤਰਤਾਇ ॥ ਨਖਨੁ ਲੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਨਫਨੁ ਦਖ ਭਰਾਂ ਭਾਇ ॥ ਸਨਤਗੁਨਰ ਨਾਨਲ ਨਦਖਾਨਲਆ 
ਰਨਵ ਰਨਹਆ ਸਬ ਥਾਇ ॥ ਸੁਨਤਆ ਆਨ ਉਠਾਨਲ ਦਇ ਨਾਨਕ ਨਲਵ ਲਾਇ ॥ ੨੯॥ {ੰਨਾ 
1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੰਤ ਖਨੁ—ਭੰਤਾ (ਭੈਂ ਭੰਤਾ)। ਖਾਔ—ਭੰਦਾ ਵ। ਦਾਨੁ—ਖ਼ਯ। ਵਵਯ—ਵ ਰਬੂ! 

ੁਬਾਇ—ਵ ਬਾਇ, ਆਣ  ਵੁੁੱਫ ਨਾਰ, ਵਆਯ ਨਾਰ। ਦਯਵਨ—ਦਯਨ ਦੀ ਯਾਵੀਂ, ਦੀਦਾਯ ਏੀਵਤਆਾਂ। 

ਵਤਰਤਾਇ—ਯੁੱਖ ਖਾਈਦਾ ਵ, ੰਤਐ ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਨ ਖੀਲਊ—ਭੈਂ ਖੀਊ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। ਭਾਇ—ਵ ਭਾਾਂ! 

ਵਤੁਵਯ—ੁਯ ੂਨ। ਵਬ ਥਾਇ—ਬ ਥਾਈਂ। ਵਰਲ ਰਾਇ—ਰਨ ਰਾ ਏ। ਉਠਾਵਰ—ਖਾ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਭੰਤਾ ਇਏ ਖ਼ਯ ਭੰਦਾ ਵਾਾਂ, ਆਣ  ਵੁੱਥ ਨਾਰ (ਉਵ ਖ਼ਯ) ਭਨੰੂ ਾ; ਭਨੰੂ, ਵ ਵਯੀ! ਤਯ 

ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਵਆ ਵ, ਦੀਦਾਯ ਨਾਰ ਵੀ (ਭਯ ਅੰਦਯ) ਠੰਢ  ਏਦੀ ਵ।  

ਵ ਭਾਾਂ! ਭੈਂ ਵਯੀ ਦ ਦਯਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਭਯਦਾ ਵਾਾਂ ਇਏ ਰ ਬਯ, ੜੀ ਬਯ ਬੀ ਖੀਊ ਨਵੀਂ ਏਦਾ।  

ਖਦੋਂ ਭਨੰੂ ੁਯ ੂਨ  ਭਯਾ ਰਬੂ ਭਯ ਅੰਦਯ ਵੀ ਵਲਐਾ ਵਦੁੱਤਾ ਤਾਾਂ ਉਵ ਬ ਥਾਈਂ ਵਲਆਏ ਵਦੁੱਣ ਰੁੱ ਵਆ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ) ਰਨ ਰਾ ਏ ਉਵ ਆ ਵੀ (ਭਾਇਆ ਵਲਔ) ੁੁੱਵਤਆਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਏ (ਨਾਭ ਦੀ 

ਦਾਵਤ) ਦੇਂਦਾ ਵ। 29।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖ ਫਨਲ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਨਾ ਅੰਦਨਰ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ 
ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਨਚਤਵਨਹ ਨਫਕਾਰ ॥ ਦਰਗਹ ਲਖਾ ਭੰਗੀ ਥ ਹਨਹ ਕੂਨੜਆਰ ॥ ਆ ਨਸਰਸਨਟ 
ਉਾਈਅਨੁ ਆਨ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਕਸ ਨ ਆਖੀ ਸਬੁ ਵਰਤ ਆਨ ਸਨਚਆਰੁ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਭੁਐ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਫੰਦ। ਏੁਥਾਉ—ਭੰਦਾ ਥਾਾਂ। ਨ੍੍ਾ, ਖਾਣਨ੍੍ੀ—

(ਅੁੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਅੁੱਧਾ ‘ਵ’ ਵ)। ਵਔਤਲਵਵ—ਔਦ ਵਨ। ਦਯਵ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ। 

ਉਾਈਅਨੁ—ਉਾਈ ਵ ਉ ਰਬੂ ਨ। ਵਏ ਨ  ਆਐੀ—ਵਏ ਨੰੂ ਬੀ ਭੰਦਾ ਨਵੀਂ ਆਵਐਆ ਖਾ ਏਦਾ। 



ਬੁ—ਵਯ ਥਾਾਂ। ਲਯਤ—ਭਖੂਦ ਵ। ਵਵਵ—ਵੁੰਦ ਵਨ। ਵਵਵ ਏੂਵੜਆਯ—ਨਾਲੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਲਾਯੀ ਵੀ 

ਾਫਤ ਵੁੰਦ ਵਨ। ਵਔਆਯੁ—ੁੱਔ ਦਾ ਭਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:-  ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰ  ਫੰਦ ਢੁੁੱਏਲੀਂ ੁੱਰ ਏਯਨੀ ਬੀ ਨਵੀਂ ਖਾਣਦ ਵਏਉਂਵਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ 

ਵਲਔ ਏਾਭ ਿਧ ਤ ਅਵੰਏਾਯ (ਰਫਰ) ਵੁੰਦਾ ਵ; ਉਵ ਦਾ ਬੜੀਆਾਂ ੁੱਰਾਾਂ ਵੀ ਔਦ ਵਨ, ਥਾਾਂ ਏੁਥਾਾਂ ਬੀ ਨਵੀਂ 

ਭਗਦ (ਬਾਲ, ਇਵ ਭਗ ਬੀ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ ਵਏ ਇਵ ਏੰਭ ਇਥ ਏਯਨਾ ਪਫਦਾ ਬੀ ਵ ਖਾਾਂ ਨਵੀਂ); ਖਦੋਂ 

ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਵਵਾਫ ੁੁੱਕੀਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਥ ਉਵ ਗੂਠ  ੈਂਦ ਵਨ।  

ਯ, ਵ ਨਾਨਏ! ਉ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵੀ ਾਯੀ ਵਰਲ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਵ, (ਬ ਵਲਔ ਵਲਆਏ ਵ ਏ) ਉਵ ਆ 

(ਵੀ) ਵਯਏ ਵਲਔਾਯ ਏਯ ਵਯਵਾ ਵ, ਬ ਥਾਈਂ ਉਵ ੁੱਔ ਦਾ ਭਾ ਰਬੂ ਆ (ਵੀ) ਭਖੂਦ ਵ,  ਵਏ (ਭਨਭੁਐ) 

ਨੰੂ (ਬੀ ਭੰਦਾ) ਨਵੀਂ ਆਵਐਆ ਖਾ ਏਦਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਹਨਰ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਤਨਹੀ ਅਰਾਨਧਆ ਨਜਨਹ ਕਰਨਭ ਰਾਨਤ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉ ਫਨਲਹਾਰੀ 
ਨਤਨਹ ਕਉ ਨਜਨਹ ਹਨਰ ਭਨਨ ਵਨਸਆ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਭੁਵਐ—ਉਵ ਫੰਦ ਖ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਏਯਵਭ—(ਰਬੂ ਦੀ) ਵਭਵਯ ਨਾਰ। 

ਯਾਵਤ ਵਇ—ਵਭਵਰਆ ਵੁੰਦਾ ਵ, ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਵਰਵਐਆ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਵਉ ਫਵਰਵਾਯੀ—ਭੈਂ ਦਏ। ਭਵਨ—ਭਨ 

ਵਲਔ। ਇ ਵਵਯ—ਉਵ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਵ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਵਯ 

ਨਾਰ ‘ਵਭਯਨ’ ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—) ਭੈਂ ਉਵਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਤੋਂ ਦਏ ਵਾਾਂ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਭਨ 

ਵਲਔ ਉਵ ਰਬੂ ਲੁੱਦਾ ਵ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆਸ ਕਰ ਸਬੁ ਲਕੁ ਫਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਾਨਣਆ ॥ ਨਨਤ ਜੀਵਣ ਕਉ ਨਚਤੁ ਗੜਹ ਭੰਡ 
ਸਵਾਨਰਆ ॥ ਵਲਵੰਚ ਕਨਰ ਉਾਵ ਭਾਇਆ ਨਹਨਰ ਆਨਣਆ  ॥ ਜਭਕਾਲੁ ਨਨਹਾਲ ਸਾਸ ਆਵ 
ਘਟ ਫਤਾਨਲਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਫਰ ਹਨਰ ਗੁਰ ਰਖਵਾਨਲਆ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 1248} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੁ ਰਏੁ—ਾਯਾ ਖਤ। ਫਵ ੁਖੀਲਨ—ਰੰਭੀ ਉਭਯ। ਖਾਵਣਆ—ਖਾਣ ਏ, ਭਗ ਏ। ੜ੍੍—

ਵਏਰ੍ । ਲਰਲੰਔ—ਠੁੱੀਆਾਂ। ਉਾਲ—ਵੀਰ । ਵਵਵਯ—ਔੁਯਾ ਏ। ਆਵਣਆ—ਵਰਆਉਂਦਾ ਵ। ਵਨਵਾਰ—

ਤੁੱਏਦਾ ਵ, ਵ ੁਨਾਰ ਲਐਦਾ ਵ, ਵਣਦਾ ਵ। ਆਲ—ਉਭਯ। ਫਤਾਵਰਆ—ਬੂਤਨ  ਵਖਵ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ, ਵੀ 

ਖੀਲਨ-ਤਯ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ। ਾ—ਾਵ (ਫਵ-ੁਲਔਨ)। ਖੀਲਨ ਏਉ—ਖੀਊਣ ਲਾਤ। ਵਔਤੁ—ਵਦਰ, 

ਤਾਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਰੰਭੀ ਵਜ਼ੰਦੀ ਭਗ ਏ ਾਯਾ ਖ (ਬਾਲ, ਵਯਏ ਦੁਨੀਆਦਾਯ ਭਨੁੁੱਐ) ਆਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦਾ ਵ, ਦਾ 

ਖੀਊਣ ਦੀ ਤਾਾਂ (ਯੁੱਐਦਾ ਵ ਤ) ਵਏਰ੍  ਭਾੜੀਆਾਂ ਆਵਦਏ ਖਾਾਂਦਾ (ਯਵਵੰਦਾ) ਵ, ਠੁੱੀਆਾਂ ਤ ਵਯ ਏਈ ਵੀਰ  

ਏਯ ਏ (ਦੂਵਖਆਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਠੁੱ ਏ ਰ  ਆਉਂਦਾ ਵ, (ਉੱਤ) ਖਭਯਾਖ (ਇ ਦ) ਾਵ ਵਣਦਾ ਖਾ ਵਯਵਾ ਵ, 

ਖੀਲਨ-ਤਾਰ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਵ ਇ ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ ਉਭਯ ਟਦੀ ਔਰੀ ਖਾ ਯਵੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਾਾਂ ਦ ਇ ਰੰਭ ਖਾਰ ਵਲਔੋਂ) ਉਵੀ ਫਔਦ ਵਨ ਖ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ੈਂਦ ਵਨ ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਯਾਐਾ ੁਯ ੂ

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਫਣਦਾ ਵ। 30।  



ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨੜ ਨੜ ੰਨਡਤ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਦ ਭਾਇਆ ਭਹ ਸੁਆਇ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਨਾਭੁ 
ਨਵਸਾਨਰਆ ਭਨ ਭਰੂਖ ਨਭਲ ਸਜਾਇ ॥ ਨਜਨਨਹ ਕੀਤ ਨਤਸ ਨ ਸਵਨਹੀ ਦਦਾ ਨਰਜਕੁ ਸਭਾਇ ॥ ਜਭ 
ਕਾ ਪਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀ ਨਪਨਰ ਨਪਨਰ ਆਵਨਹ ਜਾਇ  ॥ ਨਜਨ ਕਉ ੂਰਨਫ ਨਲਨਖਆ ਸਨਤਗੁਰੁ 
ਨਭਨਲਆ ਨਤਨ ਆਇ ॥ ਅਨਨਦਨੁ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇਦ ਨਾਨਕ ਸਨਚ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1249} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਲਾਦੁ—ਫਵਵ, ਗੜਾ, ਔਯਔਾ। ੁਆਇ—ੁਆਦ ਵਲਔ। ਖਾਇ—ਦੰਡ। ਵਖਵਨ੍੍—ਵਖ 

(ਰਬੂ) ਨ। ਭਾਇ ਦਦਾ—ਅੜਾਾਂਦਾ ਵ (=ੰਫਾਵਵ)। ਖਾਇ—ਖਨਭ ਰ  ਏ। ਆਲਵਵ ਖਾਇ—ਖਨਭ ਰ  ਏ 

ਆਉਂਦ ਵਨ। ਵਔ—ੁੱਔ ਵਲਔ, ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਵਲਔ। ਰਵੁ—ਰ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:-  ੰਵਡਤ (ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ (ਵਨਯੀ) ਔਯਔਾ ਵੀ ਏਯਦ ਵਨ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦ ਔਏ 

ਵਲਔ (ਪ ਯਵਵੰਦ ਵਨ; ਭਾਇਆ ਦ ਵਆਯ ਵਲਔ) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾਈ ਯੁੱਐਦ ਵਨ (ਇ ਲਾਤ) ਭੂਯਐ 

ਭਨ ਨੰੂ ਜ਼ਾ ਵਭਰਦੀ ਵ; ਵਖ (ਰਬੂ) ਨ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਵ ਖ (ਦਾ) ਵਯਜ਼ਏ ਅੜਾਾਂਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਵੀਂ 

ਏਯਦ, (ਇ ਏਾਯਨ) ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਰੋਂ  ਖਭਾਾਂ ਦੀ ਪਾਵੀ ਏੁੱਟੀ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦੀ, ਉਵ (ਖਤ ਵਲਔ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਖੰਭਦ 

(ਭਯਦ) ਵਨ।  

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਬਾਾਾਂ ਵਲਔ ਧੁਯੋਂ (ਵਭਯਨ ਦਾ ਰਐ) ਵਰਵਐਆ ਵਇਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਆ ਵਭਰਦਾ ਵ, ਵ ਨਾਨਏ! 

ਉਵ ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਲਔ ਰੀਨ ਯਵਵ ਏ ਵਯ ਯਜ਼ ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਚੁ ਵਣਜਨਹ ਸਚੁ ਸਵਦ ਨਜ ਗੁਰਭੁਨਖ ਰੀ ਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਚਲਨਹ 
ਸਹਜ ਸਨਚ ਸਭਾਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1249} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵ ਏ। ਵਔ—ੁੱਔ ਵਲਔ, ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਲਔ। ਔੁ—ਦਾ 

ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਦਾ ਨਾਭ। ਲਣਖਵਵ—ਵਲਵਾਗਦ ਵਨ। ਵਖ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਵਟਏ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਵਖਵੜ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਏ (ੁਯ ੂਦੀ) ਔਯਨੀਂ ਰੁੱਦ ਵਨ, ਉਵ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਲਵਾਗਦ ਵਨ, 

ਨਾਭ ਵਭਯਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ੁਯ ੂਦ ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਤੁਯਦ ਵਨ, ਉਵ ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ ਵਲਔ ਵਟਏ ਏ ੁੱਔ 

ਨਾਭ ਵਲਔ ਰੀਨ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

(ਨਟ:-  ਉਯਰ  ‘ਭਾਇ’ ਤ ਥ ‘ਭਾਵਵ’—ਦਵਾਾਂ ਦਾ ਯਏ ਔਤ ਯੁੱਐਣ-ਖ ਵ)।  

ਉੜੀ ॥ ਆਸਾ ਨਵਨਚ ਅਨਤ ਦੁਖੁ ਘਣਾ ਭਨਭੁਨਖ ਨਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਬ ਨਨਰਾਸ ਰਭ 
ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥  ਨਵਚ ਨਗਰਹ ਉਦਾਸ ਅਨਲਤ ਨਲਵ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾ ਸਗੁ ਨਵਜਗੁ ਨ 
ਨਵਆਈ ਹਨਰ ਬਾਣਾ ਬਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਨਰ ਸਤੀ ਸਦਾ ਰਨਵ ਰਹ ਧੁਨਰ ਲ ਨਭਲਾਇਆ 
॥੩੧॥ {ੰਨਾ 1249} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਵਤ ਣਾ—ਫਵੁਤ ਲਧੀਏ। ਭਨਭੁਵਐ—ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਐ, ਆਣ ਭਨ ਦ ਵਕ ਤੁਯਨ 

ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ। ਵਨਯਾ—(ਵਨਯ+ਆ) ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨਯਾਰ । ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਔਾ। ਵਯਵ—ਯ, ਵਰਵਤ। 

ਵਲਔ—ਵਲਔ ਵੀ। ਅਵਰਤ—(ਅ+ਵਰਤ) ਖ ਵਰ ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਅਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ, ਵਨਯਾਰ , 

ਅਕਵ। ਨ੍੍ਾ—(ਅੁੱਐਯ ‘ਨ’ ਦ ਵਠ ਅੁੱਧਾ ‘ਵ’ ਵ)। —ੁਅ, ਵਔੰਤਾ। ਵਲਖ—ੁਵਲਕੜਾ। ਨ 

ਵਲਆਈ—ਨਾਵ ਵਲਆ, ਦਫਾਅ ਨਵੀਂ ਾਾਂਦਾ। ਬਾਣਾ—ਯਜ਼ਾ। ਬਾਇਆ—ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਵ। ਯਵਲ ਯਵ—

ਯਰ -ਵਭਰ  ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਧੁਵਯ—ਧੁਯੋਂ, ਵਜ਼ੂਯੀ ਤੋਂ। ਤੀ—ਨਾਰ।  



ਅਯਥ:-  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ ਆਾਾਂ ਵਲਔ ਵਔੁੱਤ ਖੜਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਆਾਾਂ ਫਣਾਾਂਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ, 

ਯ) ਆਾਾਂ (ਵਔਤਲਨ) ਵਲਔ ਫਵੁਤ ਲਧੀਏ ਦੁੁੱਐ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਉਤ ਤੁਯਦ ਵਨ ਉਵ 

ਆਾਾਂ ਨਵੀਂ ਵਔਤਲਦ, ਇ ਲਾਤ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਫਵੁਤ ਉੱਔਾ ੁਐ ਵਭਰਦਾ ਵ; ਉਵ ਵਰਵਤ ਵਲਔ ਯਵਵੰਦ ਵ 

ਵੀ (ਰਬੂ-ਔਯਨਾਾਂ ਵਲਔ) ੁਯਵਤ ਖੜਦ ਵਨ ਤ ਆਾਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਵ ਯਵਵੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਉੱਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਲ 

ਨਵੀਂ ੈਂਦਾ, , ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਵਲਕੜਾ ਨਵੀਂ ੋਂਵਦਾ ਤ ਨਾਵ ਵੀ (ਇ ਵਲਕੜ ਤੋਂ ਦਾ ਵਣ ਲਾਰਾ) 

ਅ ਆ ਏ ਦਫਾਅ ਾਾਂਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਔੰੀ ਰੁੱਦੀ ਵ; ਵ ਨਾਨਏ! ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ 

ਲਾਰ  ਭਨੁੁੱਐ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਯਰ -ਵਭਰ  ਯਵਵੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਧੁਯੋਂ ਵੀ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਵਰਆ 

ਵੁੰਦਾ ਵ। 31।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਰਾਈ ਅਭਾਣ ਨਕਉ ਰਖੀ ਨਦਤੀ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਗੁਰ  ਕਾ ਸਫਦੁ ਗੁਰ ਥ 
ਨਟਕ ਹਰ ਥ ਰਗਟੁ ਨ ਹਇ ॥ ਅੰਨਹ ਵਨਸ ਭਾਣਕੁ ਇਆ ਘਨਰ ਘਨਰ ਵਚਣ ਜਾਇ ॥ ਨਾ 
ਰਖ ਨ ਆਵਈ ਅਢੁ ਨ ਲ ਾਇ ॥ ਜ ਆਨ ਰਖ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਾਰਖੀਆ ਥਾਵਹੁ 
ਲਇੁ ਰਖਾਇ ॥ ਜ ਸੁ ਨਾਨਲ ਨਚਤੁ ਲਾ ਤਾਂ ਵਥੁ ਲਹ ਨਉ ਨਨਨਧ ਲ ਾਇ ॥ ਘਨਰ ਹਦ 
ਧਨਨ ਜਗੁ ਬੁਖਾ ਭੁਆ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਰ ਸਝੀ ਨ  ਹਇ ॥ ਸਫਦੁ ਸੀਤਲੁ ਭਨਨ ਤਨਨ ਵਸ ਨਤਥ ਸਗੁ 
ਨਵਜਗੁ ਨ ਕਇ ॥ ਵਸਤੁ ਰਾਈ ਆਨ ਗਰਫੁ ਕਰ ਭੂਰਖੁ ਆੁ ਗਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਫਨੁ ਫੂਝ 
ਨਕਨ ਨ ਾਇ ਨਪਨਰ ਨਪਨਰ ਆਵ ਜਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1249} 

ਨਟ:-  ਇ ਲ਼ਰਏ ਦੀ ਦੂਖੀ ਤੁਏ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਵ ਵਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਖੀ ਨ  ਇਵ ੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਖੀ ਨੰੂ 

ੁਵਯਆਈ ਦਣ ਲਰ  ੰਨ 1574 (1574 A.D.) ਵਲਔ ਵਰਵਐਆ ੀ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਭਾਣ—ਅਭਾਨਤ। ੁਯ ਥ—ੁਯ ੂ ਵਲਔ। ਵਯਥ—ਵਏ ਵਯ ਦ ਅੰਦਯ। ਭਾਣਏੁ—ਭਤੀ। 

ਯਐ—ਾਯ, ਏਦਯ। ਅਢੁ—ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ। ਰ  ਨ ਾਇ—ਨਵੀਂ ਵਭਰਦੀ। ਥਾਲਵ—ੁਤੋਂ, ਾੋਂ। ਯਐਾਇ 

ਰਇੁ—ਏਈ ਵਧਯ ਫਲ਼ਏ ਭੁੁੱਰ ਲਾ ਰ (ਰਇਉ—ਵੁਏਭੀ ਬਵਲੁੱਐਤ, ਅੁੱਨ ੁਯਐ, ਇਏ-ਲਔਨ, 

Imperative mood, Third Person. Singular Number)। ਲਥ—ੁਨਾਭ-ਲਤੁ, ਨਾਭ-ਤੀ। ਨਉ 

ਵਨਵਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਵਤਥ—ਉ ਭਨ ਤਨ ਵਲਔ। ਯਫੁ—ਅਵੰਏਾਯ। ਆ ੁਣਾ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਔੰਾ 

ਖਾਣਦਾ ਵ। ਾਇ—(‘ਰਇੁ’ ਅਤ ‘ਾਇ’ ਵਲਔ ਯਏ ਔਤ ਯੁੱਐਣ ਲਾਰਾ ਵ)। ਵਯ ਵਯ—ਵਯਏ 

ਯ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਵਫਾਨੀ ਅਭਾਨਤ ਾਾਂਬ ਨਵੀਂ ਰਣੀ ਔਾਵੀਦੀ, ਇ ਦ ਵਦੁੱਵਤਆਾਂ ਵੀ ੁਐ ਵਭਰਦਾ ਵ; ਵਤੁਯੂ ਦਾ 

ਲ਼ਫਦ ਵਤੁਯੂ ਵਲਔ ਵੀ ਵਟਏ ਏਦਾ ਵ, ਵਏ ਵਯ ਦ ਅੰਦਯ (ੂਯ ਖਫਨ ਵਲਔ) ਨਵੀਂ ਔਭਏਦਾ; (ਵਏਉਂਵਏ) 

ਖ ਇਏ ਭਤੀ ਵਏ ਅੰਨ੍  ਨੰੂ ਵਭਰ ਖਾ ਤਾਾਂ ਉਵ ਉ ਨੰੂ ਲਔਣ ਰਈ ਯ ਯ ਵਪਯਦਾ ਵ; ਅੁੱੋਂ ਉਵਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉ ਭਤੀ ਦੀ ਏਦਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦੀ, (ਇ ਰਈ ਇ ਅੰਨ੍  ਨੰੂ) ਅੁੱਧੀ ਏਡੀ ਬੀ ਨਵੀਂ ਵਭਰਦੀ।  

ਭਤੀ ਦੀ ਏਦਯ ਖ ਆ ਏਯਨੀ ਨਾਵ ਆਉਂਦੀ ਵਲ, ਤਾਾਂ ਫਲ਼ੁੱਏ ਏਈ ਵਧਯ ਵਏ ਯਐ ਲਾਰ  ਾੋਂ ਭੁੁੱਰ ਲਾ 

ਲਐ। ਉ ਯਐ ਖਾਣਨ ਲਾਰ  ਨਾਰ ਰਭ ਰਾਇਆਾਂ ਉਵ ਨਾਭ-ਭਤੀ ਵਭਵਰਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ (ਬਾਲ, ਵੁੱਥੋਂ ਅਖਾਈਂ 

ਨਵੀਂ ਖਾਾਂਦਾ) ਤ (ਭਾਨ) ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਾਤ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ।  

(ਵਵਯਦ-) ਯ ਵਲਔ (ਨਾਭ-) ਧਨ ਵੁੰਵਦਆਾਂ ਬੀ ਖਤ ਬੁੁੱਐਾ (ਬਾਲ, ਵਤਰਲ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਵਯਆ) ਭਯ ਵਯਵਾ ਵ, ਇਵ 

ਭਗ ੁਯ ੂਤੋਂ ਵਫਨਾ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਵਖ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਤ ਤਨ ਵਲਔ ਠੰਢ ਾਣ ਲਾਰਾ ਲ਼ਫਦ ਲੁੱਦਾ ਵ ਉ ਨੰੂ 

(ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ) ਵਲਕੜਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰਦਾ ਤ ਨਾਵ ਵੀ  ਲਾਯਦਾ ਵ।  



(ਯ ਇਵ ਨਾਭ-) ਲਤ ਭੂਯਐ ਦ ਬਾ ਦੀ ਵਫਾਨੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ (ਬਾਲ, ਭੂਯਐ ਦ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਨਵੀਂ ਲੁੱਦੀ) 

ਉਵ ਅਵੰਏਾਯ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਲੁੱਡਾ ਖਤਾਾਂਦਾ ਵ। ਵ ਨਾਨਏ! ਖਦ ਤਏ (ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ) 

ਭਗ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ ਤਦ ਤਏ ਵਏ ਨ  (ਇਵ ਨਾਭ-ਧਨ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ (ਤ ਇ ਨਾਭ-ਧਨ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਖੀਲ) 

ਭੁੜ ਭੁੜ ਖੰਭਦਾ ਭਯਦਾ ਯਵਵੰਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਨ ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਨਭਨਲਆ ਹਨਰ ਰੀਤਭੁ ਸਰਸ ਸਜਣ ਸੰਤ ਨਆਰ ॥ ਜ ਧੁਨਰ ਨਭਲ 
ਨ ਨਵਛੁੜਨਹ ਕਫਹੂ ਨਜ ਆਨ ਭਲ ਕਰਤਾਰ ॥ ਅੰਤਨਰ ਸਫਦੁ ਰਨਵਆ ਗੁਰੁ ਾਇਆ ਸਗਲ ਦੂਖ 
ਨਨਵਾਰ ॥ ਹਨਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਅੰਤਨਰ ਰਖਾਂ ਉਰ ਧਾਰ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਨਤਨ ਕੀ ਫਖੀਲੀ ਨਕ 
ਕਰ ਨਜ ਸਚ ਸਫਨਦ ਸਵਾਰ ॥ ਨਾ ਦੀ ਆਨ ਨਤ ਰਖਸੀ ਭਰਾ ਨਆਰਾ ਸਰਣਾਗਨਤ  ਗੁਰ 
ਦੁਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਸ ਸੁਹਲ ਬ ਭੁਖ ਊਜਲ ਦਰਫਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1249} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਵਨ—ਭਨ ਵਲਔ। ਯ—+ਯ, ਵਐੜ , ਰੰਨ ਵ । ਖਨ—ੁਯਭੁਐ। ਧੁਵਯ—ਧੁਯ 

ਤੋਂ, ਭੁੁੱਢ ਤੋਂ। ਵਖ—ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ। ਯਵਲਆ—ਯਟ ਵਇਆ, ਲੁੱਵਆ। ਵਨਲਾਯ—ਦੂਯ ਏੀਤ। ਅੰਤਵਯ 

ਉਯਧਾਯ—ਵਵਯਦ ਵਲਔ ਧਾਯ ਏ। ਫਐੀਰੀ—ਔੁੀ। ਔ—ੁੱਔ ਰਬੂ ਨ। ਫਵਦ—ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। 

ਵਤ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਵਰ—ੁਐੀ। ਦਯਫਾਯ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ। ਭਨਭੁਐ—ੁਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਕ ਤੁਯਨ 

ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਉਵ ੁਯਭੁਐ ਵਆਯ ੰਤ ਵਐੜ-ਭੁੱਥ ਯਵਵੰਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ਖ਼ੁਲ਼ੀ ਫਣੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ 

ਨੰੂ ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਵਭਰ ੈਂਦਾ ਵ; ਖ ਧੁਯੋਂ ਵੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਵਭਰ  ਵ ਵਨ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਆ ਆਣ  ਨਾਰ 

ਵਭਰਾਇਆ ਵ, ਉਵ ਏਦ ਉ ਤੋਂ ਵਲਕੁੜਦ ਨਵੀਂ ਵਨ।  

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ੁਯ ੂਦਾ ਲ਼ਫਦ ਲੁੱਦਾ ਵ, ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ ੂਵਭਰ ੈਂਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਦੁੁੱਐ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦ 

ਵਨ, (ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਇਵ ਤਾਾਂ ਵੁੰਦੀ ਵ—) ਭੈਂ ੁਐ ਦਣ ਲਾਰ  ਰਬੂ ਦੀ ਦਾ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਏਯਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਾ ਵਵਯਦ ਵਲਔ ੰਬਾਰ ਯੁੱਐਾਾਂ।  

ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ੁਯ-ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ੁੱਔ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਵਣਾ ਫਣਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵ, ਏਈ ਭਨਭੁਐ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਏੀਵ ਵਨੰਦਾ 

ਏਯ ਏਦਾ ਵ? ਵਆਯਾ ਰਬੂ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਆ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਉਵ ਦਾ ੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਯਨ ਵਲਔ 

ਵਟਏ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। ਵ ਨਾਨਏ! ਉਵ ੁਯਭੁਐ (ਇਥ) ੁਐੀ ਯਵਵੰਦ ਵਨ ਤ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ ਵਲਔ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ 

ਵਐੜ ਯਵਵੰਦ ਵਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਸਤਰੀ ੁਰਖ ਫਹੁ ਰੀਨਤ ਨਭਨਲ ਭਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ ੁਤੁ ਕਲਤੁ ਨਨਤ ਵਖ ਨਵਗਸ 
ਭਨਹ ਭਾਇਆ ॥ ਦਨਸ ਰਦਨਸ ਧਨੁ ਚਰਾਇ ਆਨਣ ਭੁਨਹ ਾਇਆ ॥ ਅੰਨਤ ਹਵ ਵਰ ਨਵਰਧੁ ਕ 
ਸਕ ਨ ਛਡਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਨਧਰਗੁ ਭਹੁ ਨਜਤੁ ਲਨਗ ਦੁਖੁ ਾਇਆ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 
1249} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਐ—ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ। ਵਭਵਰ—(ਇਤਰੀ ਨੰੂ) ਵਭਰ ਏ। ਏਰਤ੍ਰੁ—ਇਤਰੀ। ਵਲ—ਖ਼ੁਲ਼ ਵੁੰਦਾ ਵ, 

ਵਐੜਦਾ ਵ। ਭਵਵ—ਭਵ ਦ ਏਾਯਨ। ਦਵ—ਆਣ  ਦ ਵਲਔੋਂ। ਯਦਵ—ਵਯ ਦ ਵਲਔੋਂ। ਆਵਣ—ਵਰਆ 

ਏ। ਭੁਵਵ—ਭੂੰਵ ਵਲਔ। ਅੰਵਤ—ਆਖ਼ਯ ਨੰੂ। ਵਧਰ—ੁਵਪਟਏਾਯ-ਖ। ਵਖਤੁ—ਵਖ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਭਨੁੁੱਐ ਦੀ (ਆਣੀ) ਲਵੁਟੀ ਨਾਰ ਫੜੀ ਰੀਤ ਵੁੰਦੀ ਵ, (ਲਵੁਟੀ ਨੰੂ) ਵਭਰ ਏ ਫੜਾ ਭਵ ਏਯਦਾ ਵ; 

ਵਨੁੱਤ (ਆਣ) ੁੁੱਤਯ ਨੰੂ ਤ (ਆਣੀ) ਲਵੁਟੀ ਨੰੂ ਲਐਦਾ ਵ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਦ ਏਾਯਨ ਖ਼ੁਲ਼ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਦੋਂ 



ਯਦੋਂ ਧਨ ਠੁੱ ਏ ਵਰਆ ਏ ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਐੁਆਾਂਦਾ ਵ; 

ਆਖ਼ਯ ਇਵ ਧਨ ਲਯ-ਵਲਯਧ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਵ (ਤ ਧਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਏੀਤ ਾਾਾਂ ਤੋਂ) ਏਈ ਕਡਾ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। 

ਵ ਨਾਨਏ! ਨਾਭ ਤੋਂ ਲਾਾਂਖ ਯਵਵ ਏ ਇਵ ਭਵ ਵਪਟਏਾਯ-ਖ ਵ, ਵਏਉਂਵਏ ਇ ਭਵ ਵਲਔ ਰੁੱ ਏ ਭਨੁੁੱਐ ਦੁੁੱਐ 

ਾਾਂਦਾ ਵ। 32।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਅੰਨਭਰਤੁ ਨਾਭੁ ਹ ਨਜਤੁ ਖਾਧ ਸਬ ਬੁਖ ਜਾਇ ॥ ਨਤਰਸਨਾ ਭੂਨਲ ਨ ਹਵਈ 
ਨਾਭੁ ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ ਨਫਨੁ ਨਾਵ ਨਜ ਹਰੁ ਖਾਣਾ ਨਤਤੁ ਰਗੁ ਲਗ ਤਨਨ ਧਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਸ ਕਸ 
ਸਫਦੁ ਸਲਾਹਣਾ ਆ ਲ ਨਭਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਏਰ। ਅੰਵਭਰਤੁ—ੁੁੱਔਾ ਵਲਤਰ  ਬਖਨ, ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦਣ ਲਾਰਾ ਬਖਨ। 

ਵਖਤੁ ਐਾਧ—ਵਖ ਦ ਐਾਣ ਨਾਰ। ਬੁਐ—ਵਤਰਲ਼ਨਾ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁੁੱਐ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਲਔ। ਵਫਨੁ ਨਾਲ—ਨਾਭ 

ਨੰੂ ਵਲਾਯ ਏ। ਵਖ ਵਯ ਐਾਣਾ—ਐਾਣ ੀਣ ਦਾ ਵਯ ਖ ਬੀ ਔਏਾ ਵ। ਵਤਤੁ—ਉ (ਔਏ) ਦ ਏਾਯਨ। 

ਧਾਇ—ਧਾ ਏ, ਡੂੰਾ ਅਯ ਏਯਏ। ਯ ਏ—ਏਈ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ਯ ਔਏ। ਾਰਾਵਣਾ—ਵਵਤ-ਾਰਾਵ।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂਦ ਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਇਏ ਾ ਵਲਤਰ  ਬਖਨ ਵ ਵਖ ਦ ਐਾਣ ਨਾਰ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੁੁੱਐ ਾਯੀ 

ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਵਤਰਲ਼ਨਾ ਉੱਏਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯਵਵੰਦੀ, ਭਨ ਵਲਔ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਲੁੱਦਾ ਵ। ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਵਲਾਯ ਏ ਐਾਣ-ੀਣ ਦਾ ਖ ਬੀ ਏਈ ਵਯ ਔਏਾ (ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ ਰੁੱਦਾ) ਵ ਉ ਦੀ ਯਾਵੀਂ (ਵਤਰਲ਼ਨਾ 

ਦਾ) ਯ ਯੀਯ ਵਲਔ ਫੜਾ ਡੂੰਾ ਅਯ ਾ ਏ ਆ ਰਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਭਨੁੁੱਐ (ਭਾਇਆ ਦ) ਅਨਏਾਾਂ ਵਏਭ ਦ ੁਆਦਾਾਂ ਦ ਥਾਾਂ ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-

ਾਰਾਵ ਨੰੂ ਰਵਵਣ ਏਯ ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਇ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਜੀਆ ਅੰਦਨਰ ਜੀਉ ਸਫਦੁ ਹ ਨਜਤੁ ਸਹ ਭਲਾਵਾ ਹਇ ॥ ਨਫਨੁ ਸਫਦ ਜਨਗ ਆਨਹਰੁ ਹ 
ਸਫਦ ਰਗਟੁ ਹਇ ॥ ੰਨਡਤ ਭਨੀ ਨੜ ਨੜ ਥਕ ਬਖ ਥਕ ਤਨੁ ਧਇ ॥ ਨਫਨੁ ਸਫਦ ਨਕਨ ਨ 
ਾਇ ਦੁਖੀ ਚਲ ਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕਰਨਭ ਰਾਨਤ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖੀਉ—ਵਖੰਦ। ਫਦੁ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਵਖਤੁ—ਵਖ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਵ—

ਐਭ ਦਾ। ਖਵ—ਖਤ ਵਲਔ। ਯਟੁ—ਔਾਨਣ। ਭਨੀ—ਭੁਨੀ ਰਏ। ਬਐ—ਬਐਾਾਂ ਲਾਰ । ਤਨੁ ਧਇ—

(ਤੀਯਥਾਾਂ ਉਤ) ਯੀਯ ਨੰੂ ਧ ਏ। ਨਦਵਯ—ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ। ਏਯਵਭ—ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਦੀ ਯਾਵੀਂ।  

ਅਯਥ:-  ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਵੀ ਖੀਲਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਵਜ਼ੰਦੀ ਵ, ਇ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਐਭ-ਰਬੂ 

ਨਾਰ (ਖੀਲ ਦਾ) ਵਭਰਾ ਵੁੰਦਾ ਵ; ਰਬੂ ਦੀ ਵਤ-ਾਰਾਵ ਤੋਂ ਐੁੰਗ ਏ ਖਤ ਵਲਔ (ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਲਰੋਂ) 

ਵਨਯਾ ਵ, ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ ਵੀ (ਵਨਯਾ ਦੂਯ ਵ ਏ, ਆਤਭਏ ਖੀਲਨ ਦੀ ੂਗ ਦਾ) ਔਾਨਣ ਵੁੰਦਾ ਵ।  

ਭੁਨੀ ਰਏ ਤ ੰਵਡਤ (ਧਾਯਵਭਏ ੁਤਏਾਾਂ) ੜ੍ ੜ੍ ਏ ਵਾਯ , ਬਐਾਾਂ ਲਾਰ  ਾਧੂ ਤੀਯਥਾਾਂ ਉਤ ਇਲ਼ਨਾਨ 

ਏਯ ਏਯ ਏ ਥੁੱਏ , ਯ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਦੀ ਫਾਣੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਏ ਨੰੂ ਬੀ ਐਭ ਰਬੂ ਨਵੀਂ ਵਭਵਰਆ, ਬ 

ਦੁਐੀ ਵ ਏ ਯ ਏ ਵੀ ਇਥੋਂ ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵਭਰਦੀ ਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਨਾਰ ਵੀ ਰਾਤ 

ਵੁੰਦੀ ਵ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਇਸਤਰੀ ੁਰਖ ਅਨਤ ਨਹੁ ਫਨਹ ਭੰਦੁ ਕਾਇਆ ॥ ਨਦਸਦਾ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਚਲਸੀ ਭਰ ਰਬ 
ਬਾਇਆ ॥ ਨਕਉ ਰਹੀ ਨਥਰੁ ਜਨਗ ਕ ਕਢਹੁ ਉਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਨਥਰੁ ਕੰਧੁ 
ਸਫਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਫਖਨਸ ਨਭਲਾਇਅਨੁ ਹਨਰ ਨਾਨਭ ਸਭਾਇਆ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਵਤ ਨਵ—ੁਫਵੁਤ ਵਆਯ। ਫਵਵ—ਫਠ ਏ। ਭੰਦੁ—ਭੰਦੀ ਰਾਵ, ਵਲਏਾਯ ਦੀ ਵਔਤਲਨੀ। 

ਔਰੁ—ਨਾ ਵ ਖਾਇੀ। ਖਵ—ਖਤ ਵਲਔ। ਏ ਉਾਇਆ—ਏਈ ਉਾਉ। ਏਢਵੁ—ਰੁੱਬ। ਔਾਏਯੀ—

ਲਾ। ਵਥਯ—ੁਦਾ-ਏਾਇਭ। ਏੰਧੁ—ਯੀਯ। ਫਾਇਆ—ਾਯਾ। ਫਐਵ—ਵਭਵਯ ਏਯ ਏ। ਵਭਰਾਇਅਨੁ—

ਵਭਰਾ ਵਨ ਉ (ਰਬੂ) ਨ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਲਔ। ਲਾ—ਬਤੀ। ਵਥਯ—ੁਅਟੁੱਰ, ਅਡਰ, (ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦ 

ਟਾਏਯ ਤ) ਤਏੜਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਖ) ਭਨੁੁੱਐ ਦਾ (ਆਣੀ) ਇਤਰੀ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ਵਆਯ ਵ (ਤਾਾਂ ਇ ਦਾ ਵੁੱਟਾ ਆਭ ਤਯ ਤ ਇਵੀ 

ਵਨਏਰਦਾ ਵ ਵਏ) ਫਠ ਏ ਏਈ ਵਲਏਾਯ ਦੀ ਵਔਤਲਨੀ ਵੀ ਵਔਤਲਦਾ ਵ (ਤ ਨਾਲੰਤ ਨਾਰ ਭਵ ਲਧਦਾ ਖਾਾਂਦਾ 

ਵ); ਯ, ਭਯ ਰਬੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇਵ ਵ ਵਏ ਖ ਏੁਗ (ਅੁੱਐੀਂ) ਵਦੁੱਦਾ ਵ ਇਵ ਬ ਨਾ ਵ ਖਾਣਾ ਵ।  

ਵਪਯ ਏਈ ਾ ਉਾਉ ਰੁੱਬ ਵਖ ਏਯ ਏ ਖਤ ਵਲਔ ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਵ ਏੀ (ਬਾਲ, ਦਾ ਵਟਏ ਯਵਵਣ 

ਲਾਰ  ਰਬੂ ਨਾਰ ਇਏ-ੁਯ ਵ ਏੀ), (ਉਵ ਉਾਉ) ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਦੀ (ਦੁੱੀ) ਲਾ-ਬਤੀ ਵੀ ਵ ਵਖ 

ਏਯਏ ਾਯਾ ਯੀਯ (ਬਾਲ, ਾਯ ਵਆਨ-ਇੰਦਰ ) (ਵਲਏਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ) ਅਡਰ ਯਵਵ ਏਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਰਬੂ ਨ  ਵਭਵਯ ਏਯ ਏ (ਆਣ  ਨਾਰ) ਵਭਰਾਇਆ ਵ ਉਵ ਉ ਵਯੀ ਦ ਨਾਭ ਵਲਔ 

ਰੀਨ ਯਵਵੰਦ ਵਨ। 33।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆ ਭਨਹ ਨਵਸਾਨਰਆ ਗੁਰ ਕਾ ਬਉ ਹਤੁ ਅਾਰੁ ॥ ਲਨਬ ਲਹਨਰ ਸੁਨਧ ਭਨਤ 
ਗਈ ਸਨਚ ਨ ਲਗ ਨਆਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਜਨਾ ਸਫਦੁ ਭਨਨ ਵਸ ਦਰਗਹ ਭਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ 
ਆ ਭਨਲ ਲ ਆ ਫਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਤੁ—ਵਆਯ, ਵਵਤ। ਅਾਯ—ੁਫਅੰਤ। ਅਾਯ ੁਵਤੁ—ਫਅੰਤ ਵਆਯ (ਖ ੁਯ ੂਖੀਲਾਾਂ ਨਾਰ 

ਏਯਦਾ ਵ)। ਰ ਵਬ—ਰਬ ਵਲਔ। ਰ ਵਬ ਰਵਵਯ—ਰਬ-ਯੂ ਰਵਵਯ ਵਲਔ ਪ ਏ। ੁਵਧ ਭਵਤ—ਅਏਰ-ਵਲ਼। 

ਵਔ—ੁੱਔ ਰਬੂ ਵਲਔ। ਭਐ ਦੁਆਯ—ੁ(ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਤੋਂ) ਫਔਣ ਦਾ ਯਾਵ। ਬਉ—ਡਯ, ਅਦਫ।  

ਅਯਥ:-  ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਵਲਔ  ਏ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯੂ ਦਾ ਅਦਫ ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਤ (ਇਵ ਬੀ) ਵਲਾਯ ਦੇਂਦਾ ਵ ਵਏ 

ੁਯ ੂ(ਵਏਤਨਾ) ਫਅੰਤ ਵਆਯ (ਇ ਨਾਰ ਏਯਦਾ ਵ); ਰਬ-ਰਵਵਯ ਵਲਔ ਪ ਏ ਇ ਦੀ ਅਏਰ-ਵਲ਼ ੁੰਭ ਵ 

ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਦਾ-ਵਥਯ ਰਬੂ ਵਲਔ ਇ ਦਾ ਵਆਯ ਨਵੀਂ ਫਣਦਾ।  

ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਵਖਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਐਾਾਂ ਦ ਭਨ ਵਲਔ ੁਯ ੂਦਾ ਲ਼ਫਦ ਲੁੱਦਾ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੂਯੀ 

ਰਾਤ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਵ ਤੋਂ ਫਔਣ ਦਾ ਯਾਵ ਰੁੱਬ ੈਂਦਾ ਵ; ਵ ਨਾਨਏ! ਫਖ਼ਲ਼ਣਵਾਯ ਰਬੂ 

ਆ ਵੀ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਰ ਖੜ ਰੈਂਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਨਾਨਕ ਨਜਸੁ ਨਫਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਨਵਸਰ ਸਰ ਨ ਨਫੰਦ ॥ ਨਤਸੁ ਨਸਉ ਨਕਉ ਭਨ 
ਰੂਸੀ ਨਜਸਨਹ ਹਭਾਰੀ ਨਚੰਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯ ਨ ਵਫੰਦ—ਇਏ ੜੀ ਬੀ ਨਵੀਂ ਵਨੁੱਬਦੀ। ਵਲਯ ਯ ਨ ਵਫੰਦ—ਇਏ ੜੀ ਬਯ ਬੀ 

ਵਲਾਯਨਾ ਨਵੀਂ ੁੁੱਖਦਾ। ਵਖਵਵ—ਵਖ, ਵਖ ਨੰੂ। ਵਔੰਦ—ਵਏਯ।  



ਅਯਥ:-  ਵ ਨਾਨਏ! ਆਐ—ਵਖ ਰਬੂ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਇਏ ੜੀ ਬੀ ਖੀਊ ਨਵੀਂ ਏਦਾ, ਵਖ ਨੰੂ ਇਏ ੜੀ ਬੀ 

ਵਲਾਵਯਆਾਂ ਵਨੁੱਬਦੀ ਨਵੀਂ, ਵ ਭਨ! ਵਖ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅਾਡਾ (ਵਯ ਲਰ) ਵਏਯ ਵ, ਉ ਨਾਰ ਯੁੁੱਣਾ ਠੀਏ 

ਨਵੀਂ।2।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਨਝਭਨਝਭਾ ਹਨਰ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇ ॥ ਦੁਖ ਬੁਖ ਕਾੜਾ ਸਬੁ 
ਚੁਕਾਇਸੀ ਭੀਹੁ ਵੁਠਾ ਛਹਫਰ ਲਾਇ ॥ ਸਬ ਧਰਨਤ ਬਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਅੰਨੁ ਜੰਨਭਆ ਫਹਲ 
ਲਾਇ ॥ ਹਨਰ ਅਨਚੰਤੁ ਫੁਲਾਵ ਨਕ੍ਰਾ ਕਨਰ ਹਨਰ ਆ ਾਵ ਥਾਇ ॥ ਹਨਰ ਨਤਸਨਹ ਨਧਆਵਹੁ ਸੰਤ 
ਜਨਹੁ ਜੁ ਅੰਤ ਲ ਛਡਾਇ ॥ ਹਨਰ ਕੀਰਨਤ ਬਗਨਤ ਅਨੰਦੁ ਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਵਸ ਭਨਨ ਆਇ ॥ 
ਨਜਨਹਾ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਭੁ ਅਰਾਨਧਆ ਨਤਨਾ ਦੁਖ ਬੁਖ ਲਨਹ ਜਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਤਰਤ ਗਾਇ ਗੁਣ 
ਹਨਰ ਦਰਸਨੁ ਦਹੁ ਸੁਬਾਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਗਭਵਗਭਾ—ਇਏ-ਯ ਲਯ੍ਨ ਲਾਰਾ, ਗੜੀ ਰਾਣ ਲਾਰਾ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ। 

ਏਾੜਾ—ਏਾੜ੍ਾ, ੰੁਭਾ, ਯਭੀ। ਲੁਠਾ—ਲੁੱਦਾ ਵ। ਕਵਫਯ—ਗੜੀ। ਵਯੀਆਲਰੀ—(ਵਯੀ+ਆਲਰੀ) 

ਫਜ਼ੀ ਲਾਰੀ। ਖੰਵਭਆ—ਦਾ ਵੁੰਦਾ ਵ। ਫਵਰ—ਦਾਵਣਆਾਂ ਦ ਢਯ। ਾਲ ਥਾਇ—ਏਫੂਰ ਏਯਦਾ ਵ। 

ਏੀਯਵਤ—ਵਵਤ-ਾਰਾਵ। ਬਵਤ—ਫੰਦੀ। ਵਤਰਤ—ਯੁੱਖਦਾ ਵ। ੁਬਾਇ—ੁਬਾਉ ਅਨੁਾਯ ਵਭਵਯ 

ਨਾਰ। ਅਵਔੰਤੁ—ਅ-ਵਔੰਤੁ, ਵਖ ਨੰੂ ਏਈ ਵਔੰਤਾ ਵ ਨਵੀਂ ਏਦੀ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯੂ ਦ ਦੁੱ ਯਾਵ ਤ ਤੁਯਨ 

ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਖ ਭਨੁੁੱਐ ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਵ ਏ ਵਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਵ (ਉ ਦ ਲਾਤ, ਭਾਨ) ਇਏ-ਯ ਲਯ੍ਨ 

ਲਾਰਾ ਾਲਣ (ਦਾ ਭਵੀਨਾ) ਆ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਖਦੋਂ ਗੜੀ ਰਾ ਏ ਭੀਂਵ ਲੁੱਦਾ ਵ, ੰੁਭਾ ਤ ਰਏਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਐ ਤ ਬੁੁੱਐਾਾਂ 

ਬ ਦੂਯ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਵ, (ਵਏਉਂਵਏ) ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਵਵਯਆਉਰ ਵੀ ਵਦੁੱਦੀ ਵ ਤ ਢਯਾਾਂ ਦ ਢਯ ਅੰਨ ਦਾ 

ਵੁੰਦਾ ਵ; (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ, ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ) ਅਵਔੰਤ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਵਭਵਯ ਏਯ ਏ ਆਣ  ਨੜ ਵਰਆਉਂਦਾ ਵ, ਉ ਦੀ 

ਵਭਵਨਤ ਨੰੂ ਆ ਵੀ ਰਲਾਨ ਏਯਦਾ ਵ।  

ਵ ੰਤ ਖਨ ! ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯ ਖ ਆਖ਼ਯ (ਇਵਨਾਾਂ ਦੁੁੱਐਾਾਂ ਬੁੁੱਐਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਵ। ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਤ ਫੰਦੀ ਵਲਔ ਵੀ (ਅਰ) ਆਨੰਦ ਵ, ਦਾ ਰਈ ਭਨ ਵਲਔ ੁਐ ਆ ਲੁੱਦਾ ਵ। ਵਖਨ੍ਾਾਂ 

ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਵ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਦੁੁੱਐ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਵਤਰਲ਼ਨਾ ਭੁੁੱਏ ਖਾਾਂਦੀ ਵ। ਦਾ 

ਨਾਨਏ ਬੀ ਰਬੂ ਦ ੁਣ ਾ ਾ ਏ ਵੀ (ਭਾਇਆ ਲਰੋਂ) ਵਤਰਤ ਵ (ਤ ਅਯਜ਼ਈ ਏਯਦਾ ਵ—) ਵ ਵਯੀ! ਵਭਵਯ 

ਏਯ ਏ ਦੀਦਾਯ ਦਵ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਗੁਰ ੂਰ ਕੀ ਦਾਨਤ ਨਨਤ ਦਵ ਚੜ ਸਵਾਈਆ ॥ ਤੁਨਸ ਦਵ ਆਨ ਦਇਆਲੁ ਨ ਛ 
ਛਾਈਆ ॥ ਨਹਰਦ ਕਵਲੁ ਰਗਾਸੁ ਉਨਭਨਨ ਨਲਵ ਲਾਈਆ ॥ ਜ ਕ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਨਸਨਰ 
ਛਾਈ ਾਈਆ ॥ ਨਾਨਕ ਅਨੜ ਕਇ ਨ ਸਕਈ ੂਰ ਸਨਤਗੁਰ ਕੀ ਵਨਡਆਈਆ ॥ ੩੪॥ 
{ੰਨਾ 1250} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਵਤ—ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼। ਔੜ ਲਾਈਆ—ਲਧਦੀ ਵ। ਤੁਵ—ਤ੍ਰੁਠ ਏ, ਰੰਨ ਵ ਏ। ਨ ਕ 

ਕਾਈਆ—ਰੁਏਾਈ ਰੁਏਦੀ ਨਵੀਂ। ਉਨਭਨ—ਉਨਭਨ ਵਲਔ, ਔੜ੍ਦੀ ਏਰਾ ਵਲਔ, ੂਯਨ ਵਐੜਾਉ ਵਲਔ। 

ਵਵਯ—ਵਯ ਉੱਤ। ਕਾਈ—ੁਆਵ। ਵਵਯ ਕਾਈ ਾਇਆ—ਨਭਲ਼ੀ ਐੁੱਟਦਾ ਵ।  

ਅਯਥ:-  ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਵਈ (ਨਾਭ ਦੀ) ਦਾਵਤ ਖ ਉਵ ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਵ ਲਧਦੀ ਯਵਵੰਦੀ ਵ; (ੁਯ ੂਦੀ 



ਵਭਵਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਦ ਏਾਯਨ ਇਵ ਦਾਵਤ) ਵਦਆਰ ਰਬੂ ਆ ਰੰਨ ਵ ਏ ਦੇਂਦਾ ਵ, ਤ ਵਏ ਦੀ ਰੁਏਾਈ 

ਰੁਏਦੀ ਨਵੀਂ; 

(ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਉਤ ੁਯ ੂਲਰੋਂ  ਫਖ਼ਲ਼ਲ਼ ਵਲ ਉ ਦ) ਵਵਯਦ ਦਾ ਏਉਰ ਪੁੁੱਰ ਵਐੜ ੈਂਦਾ ਵ, ਉਵ ੂਯਨ ਵਐੜਾਉ 

ਵਲਔ ਵਟਵਏਆ ਯਵਵੰਦਾ ਵ; ਖ ਭਨੁੁੱਐ ਉ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਏਯਨ ਦਾ ਖਤਨ ਏਯਦਾ ਵ ਉਵ ਨਭਲ਼ੀ ਵੀ ਐੁੱਟਦਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ੂਯ ੁਯ ੂਦੀ ਫਖ਼ਲ਼ੀ ਵਈ ਲਵਡਆਈ ਦੀ ਏਈ ਭਨੁੁੱਐ ਫਯਾਫਯੀ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ। 34।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਅਭਰੁ ਵਰਵਾਹੁ ਹ ਨਤਸ ੁਨਾਨਲ ਨਸਆਣ ਨ ਚਲਈ ਨ ਹੁਜਨਤ ਕਰਣੀ ਜਾਇ ॥ 
ਆੁ ਛਨਡ ਸਰਣਾਇ ਵ ਭੰਨਨ ਲ ਰਜਾਇ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਜਭ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ ਹਉਭ ਨਵਚਹੁ 
ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਸਈ ਆਖੀ ਨਜ ਸਨਚ ਰਹ ਨਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਭਯ—ੁਅ+ਭਯੁ, ਅਟੁੱਰ। ਲਯਲਾਵ—ੁਫ-ਭੁਥਾਖ। ਵੁਖਵਤ—ਦਰੀਰ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਲ। 

ਯਖਾਇ—ਬਾਣਾ। ਵਔ—ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਵਲਔ। ੁਯਭੁਵਐ—ੁਯ ੂਦ ਨਭੁਐ ਯਵਵਣ 

ਲਾਰਾ ਭਨੁੁੱਐ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਅਟੁੱਰ ਵ, ਫ-ਭੁਥਾਖ, ਉ ਨਾਰ ਏਈ ਔਰਾਏੀ ਨਵੀਂ ਔੁੱਰ ਏਦੀ, ਨਾਵ ਵੀ (ਉ ਦ 

ਵੁਏਭ ਅੁੱ) ਏਈ ਦਰੀਰ ਲ਼ ਏੀਤੀ ਖਾ ਏਦੀ ਵ; ੁਯਭੁਐ ਭਨੁੁੱਐ ਆਾ-ਬਾਲ ਕੁੱਡ ਏ ਉ ਦੀ ਯਨੀਂ ੈਂਦਾ 

ਵ, ਉ ਦ ਬਾਣ  ਅੁੱ ਵਯ ਵਨਲਾਾਂਦਾ ਵ, (ਤਾਵੀਏਂ) ੁਯਭੁਐ ਨੰੂ ਖਭਯਾਖ ਏਈ ਤਾੜਨਾ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ, ਉ 

ਦ ਭਨ ਵਲਔੋਂ ਵਉਭ ਦੂਯ ਵ ਖਾਾਂਦੀ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਰਬੂ ਦਾ ਲਏ ਉ ਨੰੂ ਵਏਵਾ ਖਾ ਏਦਾ ਵ ਖ (ਆਾ-ਬਾਲ ਕੁੱਡ ਏ) ੁੱਔ ਰਬੂ ਵਲਔ ੁਯਵਤ ਖੜੀ 

ਯੁੱਐਦਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਦਾਨਤ ਜਨਤ ਸਬ ਸੂਰਨਤ ਤਰੀ ॥ ਫਹੁਤੁ ਨਸਆਣ ਹਉਭ ਭਰੀ ॥ ਫਹੁ ਕਰਭ ਕਭਾਵਨਹ 
ਲਨਬ ਭਨਹ ਨਵਆ ਹਉਭ ਕਦ ਨ ਚੂਕ ਪਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਕਰਾ ਕਰਤਾ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵ ਸਾਈ 
ਗਲ ਚੰਗਰੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਖਵਤ—ਵਖੰਦ। ੂਯਵਤ—ਯੀਯ। ਵਲਆ—ਰ ਵ, ਪ ਵ। ਪਯੀ—ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ। 

ਾਈ—ਉਵੀ। ਰ—ੁੱਰ। ਭਯੀ—ਭਭਤਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਵ ਰਬੂ!) ਇਵ ਵਖੰਦ ਤ ਇਵ ਯੀਯ ਬ ਤਯੀ ਫਖ਼ਲ਼ੀ ਵਈ ਦਾਵਤ ਵ, (ਤਯਾ ਲ਼ੁਏਯ ਏਯਨ ਦ ਥਾਾਂ) 

ਫੜੀਆਾਂ ਔਰਾਏੀਆਾਂ (ਏਯਨੀਆਾਂ) ਵਉਭ ਤ ਭਭਤਾ ਦ ਏਾਯਨ ਵੀ ਵ। ਖ ਭਨੁੁੱਐ (ਤਯੀ ਮਾਦ ਬੁਰਾ ਏ) ਰਬ ਤ 

ਭਵ ਵਲਔ ਪ ਵ ਵਯ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ, ਵਉਭ ਦ ਏਾਯਨ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਖਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ੜ ਨਵੀਂ ਭੁੁੱਏਦਾ; 

(ਯ) ਵ ਨਾਨਏ! (ਵਏ ਨੰੂ ਬੜਾ ਨਵੀਂ ਵਏਵਾ ਖਾ ਏਦਾ), ਏਯਤਾਯ ਬ ਏੁਗ ਆ ਏਯਾ ਵਯਵਾ ਵ, ਖ ਉ ਨੰੂ 

ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਵ ਉਨੰੂ ਔੰੀ ੁੱਰ ਭਗਣਾ (—ਇਵੀ ਵ ਖੀਲਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਾ)।2।  

ਉੜੀ ਭਃ ੫ ॥ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਨਣਾ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਗੁਨਰ ੂਰ ਭਲਾਇਆ ਰਬੁ 
ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ ਬਾਗੁ ੂਰਾ ਨਤਨ ਜਾਨਗਆ ਜਨਆ ਨਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਸਾਧੂ  ਸੰਗਨਤ ਲਨਗਆ ਤਨਰਆ 
ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਸਪਨਤ ਸਲਾਹ ਕਨਰ ਰਬ ਕਾ ਜਕਾਰੁ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਨਟ:-  ਇਵ ਉੜੀ ੁਯ ੂਅਯਖੁਨ ਾਵਵਫ ਦੀ ਵ, ਖ ਉੜੀ ਨੰ: 34 ਦੀ ਵਯ ਲਧੀਏ ਵਲਆਵਐਆ ਏਯਨ ਰਈ 

ਵ (ਲਐ ਭਰਾਯ ਏੀ ਲਾਯ ਭ: 1 ਉੜੀ ਨ:ੰ 27) 



ਦ ਅਯਥ:-  ਐਾਣਾ—ਖ਼ੁਯਾਏ। ਨਣਾ—ੁਲ਼ਾਏ। ਆਧਾਯੁ—ਆਯਾ। ੁਵਯ—ੁਯ ੂ ਨ। ਵਨਯੰਏਾਯ—ੁ

ਆਏਾਯ-ਯਵਵਤ ਰਬੂ, ਉਵ ਰਬੂ ਵਖ ਦਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ਯੂ ਨਵੀਂ। ਖਏਾਯੁ—ਲਵਡਆਈ। ਏਵਯ—ਏਯ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ੂਯ ਵਤੁਯੂ ਨ  (ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨੰੂ) ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਲਾਰਾ ਰਬੂ ਵਭਰਾ ਵਦੁੱਤਾ ਵ ਉ ਦੀ (ਵਖੰਦ ਦੀ) 

ਖ਼ੁਯਾਏ ਤ ੁਲ਼ਾਏ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ, ਨਾਭ ਵੀ ਉ ਦਾ ਆਯਾ ਵ ਖਾਾਂਦਾ ਵ (ਵਖਲੇਂ ਖ਼ੁਯਾਏ ਤ ੁਲ਼ਾਏ 

ਯੀਯ ਲਾਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਨ)।  

ਉਵਨਾਾਂ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਵਏਭਵਤ ੂਯੀ ਐੁਰ੍ ਖਾਾਂਦੀ ਵ ਖ ਵਨਯੰਏਾਯ ਨੰੂ ਵਭਯਦ ਵਨ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਤੰ ਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਏ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਵ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਏਯ ਏ 

ਉਵ ਭਨੁੁੱਐ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਖਾਾਂਦ ਵਨ। 35।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਸਬ ਜੀਅ ਸਭਾਨਲ ਅਣੀ ਨਭਹਰ ਕਰੁ ॥ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਭੁਚੁ ਉਾਇ ਦੁਖ ਦਾਲਦੁ 
ਬੰਨਨ ਤਰੁ ॥ ਅਰਦਾਨਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਨਰ ਹਈ ਨਸਸਨਟ ਠਰੁ ॥ ਲਵਹੁ ਕੰਨਠ ਲਗਾਇ ਅਦਾ ਸਬ ਹਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਧਆਇ ਰਬ ਕਾ ਸਪਲੁ ਘਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਵਰ—ੰਬਾਰ, ਾਯ ਰ। ਭੁਔੁ—ਫਵੁਤ। ਉਾਇ—ਦਾ ਏਯ। ਦਾਰਦੁ—ਯੀਫੀ, 

ਦਵਰੁੱਦਯ। ਤਯੁ—ਤਾਯ ਰ। ਦਾਤਾਵਯ—ਦਾਤਾਯ ਨ। ਵਵਟ—ਵਰਲ਼ਟੀ। ਠਯ—ੁਠੰਢੀ, ਲ਼ਾਾਂਤ। ਅਦਾ—

ਭੁੀਫਤ। ਵਯੁ—ਦੂਯ ਏਯ। ਪਰੁ—ਪਰ ਦਣ ਲਾਰਾ। ਬੰਵਨ—ਬੰਨ ਏ, ਦੂਯ ਏਯ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਵ ਰਬੂ! ਆਣੀ ਵਭਵਯ ਏਯ ਅਤ ਾਯ ਖੀਲਾਾਂ ਦੀ ਾਯ ਰ ; ਅੰਨ ਾਣੀ ਫਵੁਤਾ ਦਾ ਏਯ, ਖੀਲਾਾਂ ਦ 

ਦੁੁੱਐ-ਦਵਰੁੱਦਯ ਦੂਯ ਏਯ ਏ ਫਔਾ ਰ—(ਵਰਲ਼ਟੀ ਦੀ ਇਵ) ਅਯਦਾ ਦਾਤਾਯ ਨ  ੁਣੀ ਤ ਵਰਲ਼ਟੀ ਲ਼ਾਾਂਤ ਵ ਈ। 

(ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਵ ਰਬੂ! ਖੀਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਨੜ ਯੁੱਐ ਅਤ (ਇਵਨਾਾਂ ਦੀ) ਾਯੀ ਵਫਤਾ ਦੂਯ ਏਯ ਦਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਆਐ—ਵ ਬਾਈ!) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯ, ਉ ਦਾ ਯ ਭੁਯਾਦਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਵ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਵੁਠ ਭਘ ਸੁਹਾਵਣ ਹੁਕਭੁ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਨਰ ॥ ਨਰਜਕੁ ਉਾਇਨੁ ਅਗਲਾ ਠਾਂਨਢ ਈ 
ਸੰਸਾਨਰ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਹਨਰਆ ਹਇਆ ਨਸਭਰਤ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥ ਕਨਰ ਨਕਰਾ ਰਬ ਆਣੀ 
ਸਚ ਨਸਰਜਣਹਾਰ ॥ ਕੀਤਾ ਲੜਨਹ ਸ ਕਰਨਹ ਨਾਨਕ ਸਦ ਫਨਲਹਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭ—ਫੁੱਦਰ। ਲੁਠ—ਲੁੱ, ਲਯਐਾ ਏੀਤੀ। ਏਯਤਾਵਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਉਾਇਨੁ—

ਉਾਇਆ ਉ ਨ। ਅਰਾ—ਫਵੁਤਾ। ੰਾਵਯ—ੰਾਯ ਵਲਔ। ਏੀਤਾ ਰੜਵਵ—ਖ ਤੰੂ ਏਯਨਾ ਔਾਵੁੰਦਾ ਵੈਂ।  

ਅਯਥ:-  ਖਦੋਂ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਵੁਏਭ ਵਦੁੱਤਾ, ਵਣ  ਫੁੱਦਰ ਆ ਏ ਲਯ੍ , ਤ ਉ ਰਬੂ ਨ  ਫਅੰਤ ਵਯਜ਼ਏ (ਖੀਲਾਾਂ 

ਰਈ) ਦਾ ਏੀਤਾ, ਾਯ ਖਤ ਵਲਔ ਠੰਢ  ਈ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਵਭਵਯ ਨਾਰ ੁਯ-ੂਫੁੱਦਰ ਦ 

ਉਦਲ਼ ਦੀ ਲਯਐਾ ਨਾਰ ਫਅੰਤ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਾ ਵਇਆ ਤ ੁਯ ੂਦ ਯਨ ਆਉਣ ਲਾਰ  ਲਡ-ਬਾੀਆਾਂ ਦ 

ਅੰਦਯ ਠੰਢ ਈ) ਅਵੁੰਔ ਤ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦਾ ਵਭਯਨ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਤਨ ਭਨ ਵਐੜ ਵਆ।  

ਵ ਨਾਨਏ! (ਅਯਜ਼ਈ ਏਯ—) ਵ ਦਾ ਏਾਇਭ ਯਵਵਣ ਲਾਰ  ਵਯਖਣਵਾਯ ਰਬੂ! ਆਣੀ ਵਭਵਯ ਏਯ (ਭਨੰੂ ਬੀ 

ਇਵੀ ਨਾਭ-ਧਨ ਦਵ), ਖ ਤੰੂ ਏਯਨਾ ਔਾਵੁੰਦਾ ਵੈਂ ਉਵੀ ਤੰੂ ਏਯਦਾ ਵੈਂ, ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਏ ਵਾਾਂ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਵਡਾ ਆਨ ਅਗੰਭੁ ਹ ਵਡੀ ਵਨਡਆਈ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵਨਖ ਨਵਗਨਸਆ ਅੰਤਨਰ ਸਾਂਨਤ 
ਆਈ ॥ ਸਬੁ ਆ ਆਨ ਵਰਤਦਾ ਆ ਹ ਬਾਈ ॥ ਆਨ ਨਾਥੁ ਸਬ ਨਥੀਅਨੁ ਸਬ ਹੁਕਨਭ 
ਚਲਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਨਰ ਬਾਵ ਸ ਕਰ ਸਬ ਚਲ ਰਜਾਈ ॥੩੬॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ੰਨਾ 1251} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਭ—ੁ(ਅ+ੰਭ)ੁ ਅਵੁੰਔ, ਵਖ ਤਏ ਵੁੰਔ ਨਾਵ ਵ ਏ। ਲਵਡਆਈ—ੁਣ, ਫਜ਼ੁਯੀ। 

ੁਯ ਫਦੀ—ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ। ਵਲਵਆ—ਵਐੜ ਵਆ, ਅੰਦਯ ਵਐੜਾਉ ਦਾ ਵਇਆ। ਅੰਤਵਯ—

ਭਨ ਵਲਔ। ਬੁ—ਵਯ ਥਾਾਂ। ਆ—ਆ ਵੀ। ਲਯਤਦਾ—ਭਖੂਦ ਵ। ਬਾਈ—ਵ ਬਾਈ! ਬ—ਾਯੀ ਵਰਲ਼ਟੀ। 

ਨਥੀਅਨੁ—ਨੁੱਥੀ ਵ ਉ ਨ , ਇਏ ਧਾ ਵਲਔ ਰਤੀ ਵਈ ਵ, ਲੁੱ ਵਲਔ ਯੁੱਐੀ ਵਈ ਵ। ਵੁਏਵਭ—ਵੁਏਭ ਵਲਔ। 

ਯਖਾਈ—(ਉ ਦੀ) ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ।  

ਅਯਥ:-  ਰਬੂ (ਇਤਨਾ) ਲੁੱਡਾ ਵ (ਵਏ) ਉ ਤਏ ਵੁੰਔ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦੀ, ਉ ਦੀ ਲਵਡਆਈ ਬੀ ਲੁੱਡੀ ਵ 

(ਬਾਲ, ਉ ਲੁੱਡ ਨ  ਖ ਯਔਨਾ ਯਔੀ ਵ ਉਵ ਬੀ ਫਅੰਤ ਵ); ਵਖ ਭਨੁੁੱਐ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਲ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਵੀਂ (ਉ ਦੀ 

ਲਵਡਆਈ) ਲਐੀ ਵ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਵਐੜਾਉ ਦਾ ਵ ਵਆ ਵ, ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਆ ਲੁੱੀ ਵ।  

ਵ ਬਾਈ! (ਆਣੀ ਯਔੀ ਵਈ ਯਔਨਾ ਵਲਔ) ਵਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਆ ਵੀ ਆ ਭਖੂਦ ਵ; ਰਬੂ ਆ ਐਭ ਵ, ਾਯੀ 

ਵਰਲ਼ਟੀ ਨੰੂ ਉ ਨ  ਆਣ  ਲੁੱ ਵਲਔ ਯੁੱਵਐਆ ਵਇਆ ਵ, ਆਣ  ਵੁਏਭ ਵਲਔ ਔਰਾ ਵਯਵਾ ਵ।  

ਵ ਨਾਨਏ! ਖ ਰਬੂ ਨੰੂ ਔੰਾ ਰੁੱਦਾ ਵ ਉਵੀ ਏਯਦਾ ਵ, ਾਯੀ ਵਰਲ਼ਟੀ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਲਔ ਤੁਯ ਯਵੀ ਵ। 36।1। 

ੁਧੁ।  

 


