
ੴ ਤਤਗੁਯ ਰਾਤਦ ॥ 

ਕਾਨੜ ਕੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 4 
ਵਾਯ ਦਾ ਬਾਵ 

ਉੜੀ-ਵਾਯ: 

 1. ਤਤਆਗੀ ਕੀਸ ਤ ਤਗਰਸਤੀ ਕੀਸ?—ਬਨਾਾਂ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ। ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਤਵਚ ਆ 

ਸੀ ਤਵਆਕ ਸ ਕ ਬ ਕੰਭ ਕਯ ਤਯਸਾ ਸ ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਫਤਠਆਾਂ ਸੀ ਭਨੱੁਖ ਉ ਯਫ-ਤਵਆਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕਦਾ ਸ।  

 2. ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਕ ਸ। ਕਈ ਗ਼ਯੀਫ ਸ ਕਈ ਅਭੀਯ ਸ, ਸਯਕ ਤਵਚ ਉਸ ਆ ਸੀ 

ਭਜੂਦ ਸ। ਗ਼ਯੀਫ ਕੀਸ ਤ ਅਭੀਯ ਕੀਸ? ਬ ਉ ਦ ਦਯ ਦ ਭੰਗਤ ਸਨ।  

 3. ਅਨਕਾਾਂ ਤਕਭਾਾਂ ਦੀ ਤ ਯੰਗਾ-ਯੰਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸ, ਤ, ਇ ਤਵਚ ਸਯ 

ਥਾਾਂ ਉਸ ਭਜੂਦ ਸ। ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਤਭਸਯ ਕਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਤਭਰਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਤਗਆਨ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ।  

 4. ਇ ਜਗਤ-ਾਯ ਤਵਚ ਾਯ ਜੀਵ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ ਕਯਨ ਆ ਸ ਸਨ। ਜੀਵਾਾਂ ਵਾਤ 

ਇਸੀ ਵਣਜ ਸ ਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਣਜ। ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਕ ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਭ-ਵਣਜ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸ 

ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

 5. ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤਤ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਾਯ ਾ ਨਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਕ ਤਭਕ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  

ਸਨ ਉਸ ਭਨੱੁਖ।  

 6. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਸਤਯ-ਨਾਭ 

ਤਭਯਦਾ ਸ, ਉ ਉਤ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਇਆ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀ। ਇਸ ਅਚਯਜ ਖਡ ਸ ਤਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਤਵਚ ਤਵਆਕ ਸੁੰਦਾ ਸਇਆ ਦਾ ਤਨਯਰ ਬੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।  

 7. ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ 

ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਸੁਰਾਯ ਭਾਯਦਾ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਆਤਭਾ ਫਰਵਾਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਗਤ ਦ ਤਵਕਾਯ ਉ 

ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ।  

 8. ਾਧ ੰਗਤਤ ਗੁਯ ੂਦੀ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਸ। ਉ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਤਵਚ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਗੁਯੂ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਤਵਚ ਆ 

ਤੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਜਾਚ ਤਖਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਸੀ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

 9. ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਭਸਯ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਸ। ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਸ ਯਾਸ ਉਤ ਤੁਯ 

ਕ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨਾਰ ਇਕ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

10. ਗੁਯ ੂਦ ਾ ਸ ੂਯਤਨਆਾਂ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਸੀ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਕਦਾ ਸ। ਭਨੱੁਖ 

ਦੀ ਾਯੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਤਵਚ ਉਸੀ ਵਕਤ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਸੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰ ਭਨਯਥ ਸ।  



11. ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਖ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਯ ਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸ ਉਸ ਜ 

ਗੁਯ ੂਦ ਸੁਕਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਕ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਕਈ ਦੁੱਖ-ਦਯਦ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।  

12. ਇ ਤਵਚ ਯਤਾ ਬੀ ਸ਼ੱਕ ਨਸੀਂ ਤਕ ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰਾ ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ ਸ ਜ ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰਦਾ ਸ, ੰਗਤਤ ਤਵਚੋਂ ਸੀ ਗੁਯ ੂਾੋਂ ਤਭਯਨ 

ਦਾ ਉਦਸ਼ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

13. ਯਫ-ਤਵਆਕ ਅਤ ਯਫ-ਾਰਕ ਤਯਜਣਸਾਯ ਰਬੂ ਸੀ ਦਾ ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਵਾਰਾ ਾਥੀ ਸ। ਤਜਸੜਾ 

ਭਨੱੁਖ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤਨਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਕ ਯੀਯ ਦ ਅਦੰਯ ਭਜੂਦ 

ਸ।  

14. ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦ ਯਤ ਤਵਚ ਕਈ ਤਵਕਾਯ 

ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ, ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਵਾਨਾਾਂ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ।  

15. ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਰਤਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤਵਚੋਂ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਆਣ  

ਾਥੀਆਾਂ ਨਫੰਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਰੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

1. (1 ਤੋਂ 5) ਇਸ ਯੰਗਾ-ਯੰਗ ਦੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸ, ਤ ਇ ਤਵਚ ਸਯ ਥਾਾਂ ਉਸ ਆ 

ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ।  

2. (6 ਤੋਂ 10) ਸਯਕ ਥਾਾਂ ਤਵਆਕ ਸੁੰਤਦਆਾਂ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਤਨਯਰ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ  ਕ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਯਤਸ ਕ ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ, ਉ ਉਤ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਇਆ ਆਣਾ 

ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀ।  

3. (11 ਤੋਂ 15) ਉ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਕਾਭਮਾਫ ਸ ਜ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਗੁਯੂ ਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸ ਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਬੀ ਭਾ ਖ਼ਯਚ ਕਯਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਦ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ 

ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਭੁੱਖ ਬਾਵ: 

ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕਈ ਤਵਕਾਯ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ। 

ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸੀ ਘੜੀ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸ ਤਜਸੜੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਗੁਜ਼ਯ।  

ਵਾਯ ਦੀ ਫਣਤਯ 

ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਯੀ ਸਈ ਸ, ਇ ਤਵਚ 15 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ ਤ 80 ਰਕ ਸਨ; ਸਯਕ 

ਉੜੀ ਦ ਨਾਰ ਦ ਦ ਰਕ ਸਨ, ਇਸ ਾਯ ਰਕ ਬੀ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦ ਸਨ।  

ੰਜਵੀਂ, ਦਵੀਂ ਅਤ ੰਦਰਵੀਂ ਉੜੀ ਤਵਚ ਰਜ਼ ‘ਨਾਨਕ’ ਵਯਤਤਆ ਸਇਆ ਸ। ਤਜ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਕ 

ਰੜੀ-ਵਾਯ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦ ਤਤੰਨ ਤਸੱ ਸਨ।  

ਸਯਕ ਉੜੀ ਦੀਆਾਂ ੰਜ ੰਜ ਤੁਕਾਾਂ ਸਨ। ਤੁਕਾਾਂ ਦਾ ਆਕਾਯ ਤਕਯੀਫਨ ਇਕ ਤਜਤਨਾ ਸ। ਯ ਰਕਾਾਂ ਦਾ 

ਆਕਾਯ ਵੱਡਾ ਛਟਾ ਸ। ੁਤ ਸੀ ਇਸੀ ਅਨੁਭਾਨ ਰੱਗ ਕਦਾ ਸ ਤਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਤਰਖੀ ਗਈ ੀ, ਉ 



ਵਕਤ ਦ ਰਕ ਨਸੀਂ ਸਨ।  

ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਦਯਜ ਕੀਤ: 

ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀਆਾਂ ਅੱਠ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਸਨ; ਸਠ-ਤਰਖ ਯਾਗਾਾਂ ਤਵਚ:-  ਤਯੀਯਾਗ, ਗਉੜੀ, ਤਫਸਾਗੜਾ, 

ਵਡਸੰ, ਯਤਠ, ਤਫਰਾਵਰ, ਾਯਗ ਅਤ ਕਾਨੜਾ।  

ਤਯੀ ਯਾਗ—ਇ ਯਾਗ ਦੀ ‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਉੜੀ ਨ:ੰ 15 ਦ ਨਾਰ ਇੱਕ ਰਕ ਗੁਯ ੂ

ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਦਾ ਸ ਅਤ ਇੱਕ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਾਤਸਫ ਦਾ। ਜ ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਆ ਸੀ ਰਕ ਬੀ 

ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਦਯਜ ਕਯਦ, ਤਾਾਂ ਉੜੀ ਨ:ੰ 15 ਦ ਨਾਰ ਬੀ ਦ ਰਕ ਸੀ ਦਯਜ ਕਯਦ। ਅਧੂਯੀ ਨਾਸ 

ਯਤਸਣ ਦੇਂਦ। ਾਯ ਰਕ ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਯਜ ਕੀਤ ਨ।  

ਗਉੜੀ—ਉੜੀ ਨ:ੰ 32 ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਸੀ ਰਕ ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਦ ਸਨ। ਇਥ ਬੀ ਉਸੀ ਦਰੀਰ ਕੰਭ 

ਕਯਦੀ ਸ। ਾਯ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਦਯਜ ਕੀਤ।  

ਤਫਸਾਗੜਾ—ਇ ‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਉੜੀ ਨੰ: 14 ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ 

ਦ ਸਨ। ਾਯ ਸੀ ਰਕ ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਦਯਜ ਕੀਤ।  

ਾਯਗ—ਇ ‘ਵਾਯ’ ਤਵਚ 36 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਨੰ: 35 ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਦੀ ਸ। ਉੜੀ ਨੰ: 26 ਦ 

ਨਾਰ ਇੱਕ ਰਕ ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਵ ਜੀ ਦਾ ਸ, ਅਤ ਉੜੀ ਨੰ: 36 ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਰਕ ਤਤਗੁਯੂ ਅਯਜਨ 

ਾਤਸਫ ਦ ਸਨ। ਉਯਰੀ ਸੀ ਦਰੀਰ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਾਯ ਸੀ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  ਸੀ ਦਯਜ ਕੀਤ 

ਨ।  

ਅੱਠ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਤਵਚੋਂ ਚਾਯ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਯਤੱਖ ੀਆਾਂ ਤਭਰਦੀਆਾਂ ਸਨ ਤਜਥ ਰਕ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾ ਜੀ ਨ  ਦਯਜ 

ਨਸੀਂ ਕੀਤ। ਫਾਕੀ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ ‘ਵਾਯਾਾਂ’—ਵਡਸੰ, ਯਤਠ, ਤਫਰਾਵਰ ਅਤ ਕਾਨੜਾ—ਤਵਚ ਬੀ ਕਤਵਤਾ ਦ 

ਤਦਰਸ਼ਟੀ-ਕਣ ਤੋਂ ਉਸੀ ਤਨਮਭ ਕੰਭ ਕਯਦਾ ਭੰਨਣਾ ਗਾ। ਇਸਨਾਾਂ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਤਵਚ ਬੀ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ 

ਾਤਸਫ ਨ  ਸੀ ਦਯਜ ਕੀਤ ਨ।  

ਇਸ ਤਨਮਭ ਫੱਧਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਆ: 

ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਤਸਰੀ ਤਰਖੀ ਸਈ ‘ਵਾਯ’ ਭਰਾਯ ਯਾਗ ਤਵਚ ਦਯਜ ਸ। ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀਆਾਂ 

28 ਉੜੀਆਾਂ ਸਨ। ਉੜੀ ਨ:ੰ 27 ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਦੀ ਸ। ਫਾਕੀ 27 ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਦੀਆਾਂ।  

ਉੜੀ ਨ:ੰ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ਅਤ 13 ਦ ਨਾਰ ਾਯ ਸੀ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ ਸਨ। ਉੜੀ 

ਨ:ੰ 14 ਦ ਨਾਰ ਦਵੇਂ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਦ ਸਨ। ਤਪਯ ਉੜੀ ਨੰੰ:ੰ 15, 16, 17 ਅਤ 18 ਦ ਨਾਰ 

ਾਯ ਸੀ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾ ਜੀ ਦ। ਫੜੀ ਤੱਧੀ ਾ ਗੱਰ ਸ ਤਕ ਇਸ ਰਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਾਤਸਫ ਨ  

ਦਯਜ ਕੀਤ ਨ।  

ਾਯੀਆਾਂ ਸੀ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਤਵਚ ਇਸੀ ਤਯੀਕਾ ਵਯਤਤਆ ਤਗਆ।  

ਕਾਨੜ ਕੀ ਵਾਰ ਭਹਲਾ ੪ ਭੂਸ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ   

ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾ ਜੀ ਦੀ ਇ ਵਾਯ ਨੰੂ ਭੂ ਦੀ ਵਾਯ ਦੀ ੁਯ ਤ ਗਾਉਣਾ ਸ।  

ਭੂਾ ਇਕ ੂਯਭਾ ੀ, ਇ ਦੀ ਭੰਗਤਰ  ਤਕ ਯਾਜ ਨਾਰ ਤਵਆਸੀ ਗਈ। ਭੂ ਨ  ਉ ਯਾਜ ਤ ਚੜਹਾਈ ਕਯ ਕ 

ਯਾਜ ਨੰੂ ਤ ਉ ਆਣੀ ਭੰਗਤਰ ਨੰੂ ਕੜ ਤਰਆਾਂਦਾ; ਯ ਜਦੋਂ ਉ ਨ  ਇਤਰੀ ਾੋਂ ੁੱਤਛਆ ਤਕ ਤੰੂ ਤਕ ਨਾਰ 



ਯਤਸਣਾ ਚਾਸੁੰਦੀ ਸੈਂ, ਉ ਨ  ਉੱਤਯ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਤਜ ਨਾਰ ਭੈਂ ਤਵਆਸੀ ਗਈ ਸਾਾਂ। ਭੂ ਨ  ਇਸ ੁਣ ਕ ਯਾਜ ਨੰੂ 

ਤ ਉ ਦੀ ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਭਾ ਕਯ ਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਭੜ ਤਦੱਤਾ। ਭੂ ਦੀ ਇ ਫਸਾਦਯੀ ਤ ਖੁਰਹ ਤਦਰੀ ਤ 

ਢਾਢੀਆਾਂ ਨ  ਵਾਯ ਤਰਖੀ, ਤਜ ਦੀ ਨਭੂਨ  ਦੀ ਇਕ ਉੜੀ ਇਉਂ ਸ: 

ਤਰ   ੱਠ ਭਯਾਤਫਾ ਇਕ ਗੁਯੀ ਡੱਗ ॥ ਚਤੜਹਆ ਭੂਾ ਾਤਸ਼ਾਸ ਬ ਜੱਗ ਯੱਖ ॥ ਚੰਦ ਤਚਟ ਫਡ ਸਾਥੀਆਾਂ 

ਕਸ ੁਤਕਤ ਵਯੱਗ ॥ ਯੁਤ ਛਾਤੀ ਫਗਤਰਆਾਂ ਘਟ ਕਾਰੀ ਅੱਗ ॥ ਸੀ ਕੀਤੀ ਭੂਤਆ ਤਕਨ ਕਯੀ ਨ ਅੱਗ ॥ 

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰਭਤਤ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ 
ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹਇ ਰਹੁ ਹਉਭ ਤਫਤਖਆ ਭਾਤਰ ॥ ਜਨਭੁ ਦਾਰਥੁ ਜੀਤਤਆ ਕਦ ਨ ਆਵ ਹਾਤਰ ॥ 
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਗੁਰਭਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1312} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਉਯ—ਤਸਯਦਾ। ਧਾਤਯ—ਧਾਯ ਕ, ਤਟਕਾ ਕ। ਤਫਤਖਆ—ਭਾਇਆ। 

ਭਾਤਯ—ਭਾਯ ਕ, ਭੁਕਾ ਕ। ਜਨਭੁ ਦਾਯਥ—ੁਕੀਭਤੀ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ। ਸਾਤਯ—ਫਾਜੀ ਸਾਯ ਕ। ਨ ਆਵ—

ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਜਨ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ। ਯੁ—ੁਆਦ। ਾਤਯ—ਾਤਯਆ ਸ, ੰਬਾਤਰਆ ਸ, ਚੱਤਖਆ ਸ।1।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਅਰ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਸ) ਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਤੱਤਖਆ ਉਤ ਤੁਯ ਕ (ਇ ਨੰੂ 

ਆਣ) ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਰ ਯੱਖ। (ਇ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਸਉਭ (-ਯੂ) ਭਾਇਆ (ਦ ਰਬਾਵ) ਨੰੂ 

(ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਭੁਕਾ ਕ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਵਕਾਾਂ ਦਾ ਵਕ ਫਤਣਆ ਯਸੁ। (ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਉੱਦਭ 

ਕਯਦਾ ਸ, ਉਸ) ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦਾ ਕੀਭਤੀ ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯ ਕ (ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਸਾਯ 

ਕ ਕਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਧੰਨ ਸਨ ਉਸ ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ; ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਤਤਗੁਯ ਦੀ ਤੱਤਖਆ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਨਾਭ ਦਾ ੁਆਦ ਚੱਤਖਆ ਸ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਗਤਵੰਦੁ ਗਤਵਦੁ ਗਤਵਦੁ ਹਤਰ ਗਤਵਦੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾ ਨੁ ॥ ਗਤਵਦੁ ਗਤਵਦੁ ਗੁਰਭਤਤ 
ਤਧਆਈ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਾਈ ਭਾਨੁ ॥ ਗਤਵਦੁ ਗਤਵਦੁ ਗਤਵਦੁ ਜਤ ਭੁਖੁ ਊਜਲਾ ਰਧਾਨੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗਤਵੰਦੁ ਹਤਰ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ਾਇਆ ਨਾਭੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਯਭਤਤ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਤਖਆ ਉੱਤ ਤੁਤਯਆਾਂ। ਭਾਨੁ—

ਆਦਯ। ਜਤ—ਜ ਕ। ਊਜਰਾ—ਯਸ਼ਨ। ਯਧਾਨੁ—ਭੰਤਨਆ-ਯਭੰਤਨਆ। ਤਜਤੁ—ਤਜ (ਗੁਯ)ੂ ਤਵਚ। 

ਤਭਤਰ—ਤਭਰ ਕ।2।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਤਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਖਆ ਉਤ ਤੁਯ ਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਭਤਯਆ ਜਾ ਤਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜੂਯੀ ਤਵਚ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਕ (ਰਕ ਯਰਕ ਤਵਚ) ੁਯਖ਼ਯੂ ਸਈਦਾ ਸ ਤ ਰਧਾਨਤਾ ਤਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ 

ਬਾਈ!) ਗੁਯ ੂਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਯੂ) ਸ; ਉ (ਗੁਯ)ੂ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ (ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਕ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤੂ ਆ ਹੀ ਜੁਗ ਜਗੀਆ ॥ ਤੂ ਆ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀਅੜਾ ਤੂ 
ਆ ਹੀ ਬਗ ਬਗੀਆ ॥ ਤੂ ਆ ਆਤ ਵਰਤਦਾ ਤੂ ਆ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹਗੀਆ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ 



ਸਤਤਗੁਰ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧਨ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ਫੁਲਗ ਫੁਲਗੀਆ ॥ ਸਤਬ ਕਹਹੁ ਭੁਖਹੁ ਹਤਰ 
ਹਤਰ ਹਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰ ਹਤਰ ਫਲਤ ਸਤਬ ਾ ਲਹਗੀਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਧ—(ਜਗ-ਾਧਨਾਾਂ ਤਵਚ) ੁੱਗਾ ਸਇਆ ਜਗੀ। ਾਤਧਕ—ਾਤਧਕੁ, ਜਗ-ਾਧਨ ਕਯਨ 

ਵਾਰਾ। ਜੁਗ ਜਗੀਆ—ਜਗ ਜਗੀਆ, ਜਗ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਰਾ। ਯੀਅੜਾ—ਯ ਰਣ ਵਾਰਾ। ਬਗ—

ਭਾਇਕ ਦਾਯਥ। ਵਯਤਦਾ—ਭਜੂਦ। ਤਜਤੁ ਤਭਤਰ—ਤਜ (ਤੰਗਤਤ) ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ। ਫੁਰਗ—(ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਦ) ਫਰ। ਤਬ—ਾਯ।1।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਜਗ-ਾਧਨਾਾਂ ਤਵਚ) ੁੱਗਾ ਸਇਆ ਜਗੀ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਾਧਨ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, 

ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜਗ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਭਾਇਕ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਯ ਚੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ 

(ਭਾਇਕ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਬਗ ਬਗਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, (ਤਕਉਂਤਕ ਜਗੀਆਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਤ ਤਗਰਸਤੀਆਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਸਯ ਥਾਾਂ) 

ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਆ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਜ ਕੁਝ ਤੰੂ ਕਯਦਾ ਸੈਂ, ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦੀ ਾਧ ੰਗਤਤ ਧੰਨ ਸ ਧੰਨ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਫਰ 

ਫਰ  ਜਾ ਕਦ ਸਨ। (ਸ ਬਾਈ! ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਫਠ ਕ) ਾਯ (ਆਣ  ਭੂੰਸੋਂ ਦਾ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਾਯ ਤਛਰ  ਕੀਤ) ਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਵ ਕਇ ॥ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਨਾਸੁ ਹਇ 
ਦੁਰਭਤਤ ਕਢ ਧਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨੁ ਗੁਣ ਉਚਰ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹਇ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ। ਕਇ—ਕਈ ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਖ। ਭਭਤਾ—ਅਣੱਤ। ਧਇ—ਧ 

ਕ। ਅਨਤਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਦਯਗਾਸ ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਭਯਨ ਦੀ ਦਾਤਤ) ਕਈ ਤਵਯਰਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ 

ਯਤ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸ, (ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਦਾਤਤ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ 

ਅਤ ਅਣੱਤ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਬੜੀ ਭਤਤ (ਦੀ 

ਭਰ) ਧ ਕ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਸ; ਸ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਭਨੱੁਖ) ਸਯ ਵਰ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਗੁਣ ਉਚਾਯਦਾ ਸ (ਯ ਸ 

ਬਾਈ! ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਉਚਾਯਦ ਸਨ) ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਬਾਗਾਾਂ ਤਵਚ ਧੁਯ ਤੋਂ (ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ 

ਨਾਭ ਤਭਯਨ ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਖ) ਤਰਤਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਆ ਆਤ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆ ਕਰ ਸੁ ਹਇ ॥ ਹਤਰ ਆ ਆਤ ਵਰਤਦਾ 
ਹਤਰ ਜਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਜ ਹਤਰ ਰਬ ਬਾਵ ਸ ਥੀ ਜ ਹਤਰ ਰਬੁ ਕਰ ਸੁ ਹਇ ॥ ਕੀਭਤਤ 
ਤਕਨ ਨ ਾਈਆ ਫਅੰਤੁ ਰਬੂ ਹਤਰ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸੀਤਲੁ 
ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਇਆਰੁ—(ਦਇਆ-ਆਰਮ) ਦਇਆ ਦਾ ਘਯ, ਦਇਆ ਦਾ ਭਾ। ਆ—ਆ ਸੀ। 

ਵਯਤਦਾ—ਭਜੂਦ। ਜਵਡੁ—ਜਡਾ, ਫਯਾਫਯ ਦਾ। ਅਵਯ—ੁਸਯ। ਰਬ ਬਾਵ—ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ। 

ਥੀ—ਸੁੰਦਾ ਸ। ਤਕਨ—ਤਕ ਨ  (ਬੀ)। ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਤ ਤ ਤੁਯ ਕ। ੀਤਰੁ—(ਤਵਕਾਯਾਾਂ 

ਵਰੋਂ) ਠੰਢਾ-ਠਾਯ।  



ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾ ਸ (ਜਗਤ ਤਵਚ) ਉਸੀ ਕੁਝ ਸੁੰਦਾ ਸ ਜ ਉਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਕਯਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ, ਕਈ ਸਯ ਉ ਦ 

ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਜ ਕੁਝ ਰਬੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਕੁਝ ਉਸ ਰਬੂ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। 

ਸ ਬਾਈ! ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ, ਤਕ (ਭਨੱੁਖ) ਨ  ਉ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ ਾਇਆ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਗੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਤ ਤ ਤੁਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕੀਤੀ ਸ, ਉ ਦਾ 

ਤਨ ਉ ਦਾ ਭਨ (ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬ ਜਤਤ ਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਤੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ॥ ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਤੁਧੁ 
ਭਰ ਰੀਤਭਾ ਤੂ ਸਤਤ ਸਤਤ ੁਰਖ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਤਬਖਾਰੀਆ ਹਤਰ ਜਾਚਤਹ 
ਸਬ ਭੰਗ ਭੰਗਨਾ ॥ ਸਵਕੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਬੁ ਤੂਹ ਤੂਹ ਗੁਰਭਤੀ ਹਤਰ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ॥ ਸਤਬ ਕਹਹੁ ਭੁਖਹੁ 
ਤਰਖੀਕਸੁ ਹਰ ਤਰਖੀਕਸੁ ਹਰ ਤਜਤੁ ਾਵਤਹ ਸਬ ਪਲ ਪਲਨਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ—ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ। ਜਤਤ—ਨੂਯ। ਜਗਜੀਵਨਾ—ਸ ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ-ਦਾਤ! ਘਤਟ 

ਘਤਟ—ਸਯਕ ਯੀਯ ਤਵਚ। ਯੰਗ ਯੰਗਨਾ—(ਰਭ ਦੀ) ਯੰਗਣ ਚਾੜਹਨ ਵਾਰਾ। ਤਬ—ਾਯ ਜੀਵ। ਤਤ—

ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ੁਯਖ—ਸ ਯਫ-ਤਵਆਕ! ਤਨਯੰਜਨ—ਸ ਤਨਯਰ! ਬੁ—ਾਯਾ। ਜਾਚਤਸ—

ਭੰਗਦ ਸਨ। ਬ ਭੰਗ—ਸਯਕ ਭੰਗ, ਸਯਕ ਰੜ। ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ—ਫਸੁਤ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਫਸੁਤ ਸੀ ਤਆਯਾ। 

ਤਯਖੀਕ—ੁ(ਤਯਖੀਕ-ਈਸ਼) ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ। ਤਜਤੁ—ਤਜ (ਸਤਯ-ਨਾਭ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ ਰਬੂ! ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਤਯਾ ਸੀ ਨੂਯ (ਚਾਨਣ ਕਯ ਤਯਸਾ ਸ), ਤੰੂ ਸਯਕ ਯੀਯ 

ਤਵਚ (ਭਜੂਦ ਸੈਂ ਤ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ) ਯੰਗਣ ਚਾੜਹਨ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਸ ਭਯ ਰੀਤਭ! ਾਯ ਜੀਵ ਤਨੰੂ (ਸੀ) ਤਭਯਦ 

ਸਨ। ਸ ਯਫ-ਤਵਆਕ (ਤ ਤਪਯ ਬੀ) ਤਨਯਰ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਸੀ ਦਾਤਾ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਾਯਾ ਜਗਤ (ਤਯ ਦਯ ਦਾ) ਭੰਗਤਾ ਸ। ਸ ਸਯੀ! ਸਯਕ 

ਭੰਗ (ਜੀਵ ਤਥੋਂ ਸੀ) ਭੰਗਦ ਸਨ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਭਾਰਕ ਸੈਂ। ਸ ਸਯੀ! ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤਤ ਉਤ ਤੁਤਯਆ ਤੰੂ ਫਸੁਤ 

ਤਆਯਾ ਰੱਗਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ (ਾਯ) ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ, ਤੁੀ ਾਯ ਆਣ  ਭੂੰਸੋਂ ਉ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ, 

ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਉ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਸੀ (ਜੀਵ) ਾਯ ਪਰ ਰਾਤ ਕਯਦ ਸਨ।2।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਭਨ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ ਜ ਇਛਤਹ ਸ ਪਲੁ 
ਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਲਗ ਤਧਆਨੁ ॥ ਤਕਲਤਵਖ ਾ ਸਤਬ ਕਟੀਅਤਹ ਹਉਭ ਚੁਕ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਕਭਲੁ ਤਵਗਤਸਆ ਸਬੁ ਆਤਭ ਫਰਹਭੁ ਛਾਨੁ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਧਾਤਰ ਰਬ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਜਤ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨ—ਸ ਭਨ! ਾਵਤਸ—ਤੰੂ ਸਾਰ ਕਯੇਂਗਾ। ਇਛਤਸ—ਤੰੂ ਚਾਸੇਂਗਾ। ਾਇੀ—ਦਵਗਾ। 

ਫਦੀ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਤਕਰਤਵਖ—ਾ। ਤਬ—ਾਯ। ਕਟੀਅਤਸ—ਕੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਚੁਕ—ਭੁੱਕ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯੂ ਦ ਨਭੁਖ ਤਯਸਾਾਂ। ਕਭਰੁ—(ਤਸਯਦ ਦਾ) ਕਰ ਪੱੁਰ। ਤਵਗਤਆ—ਤਖੜ ੈਂਦਾ ਸ। 

ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਛਾਨੁ—ਛਾਣੂ, ਛਾਣਨ ਜਗ। ਜਤ—ਜੀਂ, ਭੈਂ ਜਾਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਸ (ਭਯ) ਭਨ! ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਕਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਆਦਯ 

ਸਾਰ ਕਯੇਂਗਾ। (ਯਭਾਤਭਾ ਾੋਂ) ਜ ਤੰੂ ਭੰਗੇਂਗਾ ਉਸੀ ਪਰ (ਉਸ) ਦਵਗਾ। (ਯ) ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 



ਸੀ (ਰਬੂ ਤਵਚ) ੁਯਤਤ ਜੁੜ ਕਦੀ ਸ। (ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਸ, ਉ ਦ) ਾਯ ਾ ਤਵਕਾਯ ਕੱਟ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ; (ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਅਸੰਕਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਭਯ ਭਨ! ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸਣ 

ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਤਸਯਦਾ-ਕਰ-ਪੱੁਰ ਤਖੜ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵੱਦਾ ਛਾਨਣ-ਜਗ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਅਯਦਾ ਕਯ ਤ ਆਖ—) ਸ ਰਬੂ ਦਾ (ਨਾਨਕ) ਉਤ ਤਭਸਯ ਕਯ, (ਭੈਂ ਤਯਾ ਦਾ ਬੀ) ਨਾਭ 

ਜਦਾ ਯਸਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਵਤੁ ਹ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਤਜਨ ਕਉ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ 
ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਆਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਬਾਣ ਜ ਚਲ ਤਤਨ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥ ਆਣ ਬਾਣ 
ਤਕਨ ਨ ਾਇ ਜਨ ਵਖਹੁ ਭਤਨ ਤੀਆਇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨ ਦਾਸੁ ਹ ਜ ਸਤਤਗੁਰ ਲਾਗ 
ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1313} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਵਤੁ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ੁੱਚਾ (ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ)। ੂਯਤਫ—ਤਸਰ  ਜਨਭ ਤਵਚ। ਭਤਨ—

ਭਨ ਤਵਚ। ਆਇ—ਆ ਕ। ਕ ਬਾਣ—ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ। ਦਾਰਦੁ—ਦਤਰੱਦਰ , ਗਯੀਫੀ। ਜਨ—ਸ ਜਨੋਂ ! 

ਤੀਆਇ—ਤੱਰੀ ਕਯ ਕ। ਰਾਗ ਾ—ਚਯਨੀਂ ਰੱਗ ਸ ਸਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ੁੱਚਾ ਫਨਾਣ-ਜਗ ਸ, ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ (ਸਯਕ) 

ਦੁੱਖ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਯ ਇਸ ਨਾਭ) ਉਸਨਾਾਂ (ਭਨੱੁਖਾਾਂ) ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਆ ਕ ਵੱਦਾ ਸ ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਬਾਗਾਾਂ ਤਵਚ 

ਭੁੱਢ ਤੋਂ (ਤਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਖਾ) ਤਰਤਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) 

ਤਜਸੜਾ ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਤਯੱਦਰ  ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯ ਸ ਬਾਈ! 

ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਤੱਰੀ ਕਯ ਕ ਵਖ ਰਵ, ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਤਵਚ ਤੁਯ ਕ ਤਕ ਨ  ਬੀ ਸਤਯ-ਨਾਭ 

ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯੂ ਦੀ ਚਯਨੀਂ  ਯਤਸੰਦ ਸਨ, ਦਾ ਨਾਨਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਤਰ ਬਰੂਰੁ ਹਤਹ ਕਰਤ ਸਬ ਤਰੀ ਫਣਤ ਫਣਾਵਣੀ ॥ ਰੰਗ ਰੰਗ  
ਤਸਸਤਟ ਸਬ ਸਾਜੀ ਫਹੁ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਬਾਂਤਤ ਉਾਵਣੀ ॥ ਸਬ ਤਰੀ ਜਤਤ ਜਤੀ ਤਵਤਚ ਵਰਤਤਹ 
ਗੁਰਭਤੀ ਤੁਧ ਲਾਵਣੀ ॥ ਤਜਨ ਹਤਹ ਦਇਆਲੁ ਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭਲਤਹ ਭੁਤਖ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ 
ਸਭਝਾਵਣੀ ॥ ਸਤਬ ਫਲਹੁ ਰਾਭ ਰਭ ਸਰੀ ਰਾਭ ਰਭ ਤਜਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖ ਬੁਖ ਸਬ ਲਤਹ ਜਾਵਣੀ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1314} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਥਨੰਤਤਯ—ਥਾਨ ਅੰਤਤਯ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਤਯ—ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੰਤਤਯ ਸਯਕ ਥਾਾਂ। ਕਯਤ—ਸ ਕਯਤਾਯ! 

ਯੰਗ ਯੰਗ—ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਦੀ। ਤਤਟ—ਤਰਸ਼ਟੀ। ਾਜੀ—ਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਸ ੁ ਤਫਤਧ—ਕਈ ਤਕਭ ਦੀ। 

ਜਤਤ—ਚਾਨਣ। ਵਯਤਤਸ—ਤੰੂ ਭਜੂਦ ਸੈਂ। ਤੁਧ—ਤੰੂ ਸੀ। ਭੁਤਖ ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਭੂੰਸੋਂ। ਤਬ—ਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਕਯਤਾਯ! ਤੰੂ ਸਯਕ ਥਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਕ ਸੈਂ, ੰਾਯ ਦੀ ਾਯੀ ਫਣਤਯ ਤਯੀ ਸੀ ਫਣਾਈ ਸਈ ਸ। 

ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤੰੂ ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਦੀ ਫਣਾਈ ਸ, ਕਈ ਤਕਭਾਾਂ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ।  

ਸ ਕਯਤਾਯ! ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਤਯਾ ਸੀ ਨੂਯ ਸ, ਤ ਨੂਯ ਤਵਚ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਭਜੂਦ ਸੈਂ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਜਗਤ ਦ 

ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਖਆ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਸੈਂ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਉਤ ਤੰੂ ਦਇਅਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤੰੂ ਗੁਯੂ ਤਭਰਾਾਂਦਾ 

ਸੈਂ, ਤ, ਗੁਯ ੂਦ ਭੂੰਸੋਂ ਤੰੂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ਤਗਆਨ ਦੇਂਦਾ ਸ।  



ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਾਯ ਸਣ  ਯਾਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਸਣ  ਯਾਭ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਤਜ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਾਯ ਦੁੱਖ 

ਬੱੁਖ ਦਤਯੱਦਰ  ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।3।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਭਰਤੁ ਨਾਭ ਰਸੁ ਹਤਰ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਤ ਹਤਰ 
ਰਬੁ ਵਰਤਦਾ ਫੁਝਹੁ ਸਫਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਭਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਫਖੁ ਹਉਭ ਕਢੀ 
ਭਾਤਰ ॥ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਤਤਨ ਜੂ ਜਨਭੁ ਸਬੁ ਹਾਤਰ ॥ ਗੁਤਰ ਤੁਠ ਹਤਰ 
ਚਤਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਭਾ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਰਫਾਤਰ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 1314} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਤਭਰਤੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ। ਯੁ—ੁਆਦ। ਉਯ—ਤਸਯਦਾ। ਧਾਤਯ—

ਤਟਕਾਈ ਯੱਖ। ਵੀਚਾਤਯ—ਵੀਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਤਫਖੁ ਸਉਭ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਭੁਕਾਣ 

ਵਾਰੀ) ਸਉਭ-ਜ਼ਸਯ। ਭਾਤਯ—ਭਾਯ ਕ। ਜੂ—ਜੂ (ਦੀ ਖਡ) ਤਵਚ। ਸਾਤਯ—ਸਾਤਯਆ, ਸਾਯ ਤਦੱਤਾ, 

ਅਜ਼ਾਈਂ ਗਵਾ ਤਰਆ। ਗੁਤਯ ਤੁਠ—ਤ੍ਰੱਠ  ਸ ਗੁਯ ੂਨ। ਤ—ਉਸ ਫੰਦ। ਭੁਖ ਉਜਰ—ਉਜਰ ਭੂੰਸ ਵਾਰ , 

ੁਯਖ਼ਯੂ। ਤਤਤੁ ਦਯਫਾਤਯ—ਉ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ। ਚ ਦਯਫਾਤਯ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ ਸ; ਇ ਨਾਭ-ਜਰ ਨੰੂ ਇ ਦ 

ੁਆਦ ਨੰੂ ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਾਾਂਬ ਯੱਖ। (ਯ) ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਇਸ ਗੱਰ) ਭਝ 

ਰਵ (ਤਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ। (ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਆਣ) ਭਨ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਤਭਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ ਤਦੱਤਾ, (ਉ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਆਤਭਕ ਭਤ ਤਰਆਉਣ ਵਾਰੀ) ਸਉਭ-ਜ਼ਸਯ ਭਾਯ ਕ 

ਕੱਢ ਤਦੱਤੀ। (ਸ ਬਾਈ!) ਤਜਨਹਾਾਂ ਫੰਤਦਆਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨਾਾਂ (ਆਣਾ) ਾਯਾ 

(ਭਨੱੁਖਾ) ਜੀਵਨ (ਭਾਨ) ਜੂ (ਦੀ ਖਡ) ਤਵਚ ਸਾਯ ਤਦੱਤਾ।  

ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! ਉ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੁੰਦ ਸਨ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾਇਆ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਨ  ਤਭਸਯ ਕਯ ਕ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਤਭਯਨ 

ਤਖਾਇਆ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਉਤਭੁ ਨਾਭੁ ਹ ਤਵਤਚ ਕਤਲਜੁਗ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਭਤਤ ਗੁਰਭਤਤ ਕੀਰਤਤ 
ਾਈ ਹਤਰ ਨਾਭਾ ਹਤਰ ਉਤਰ ਹਾਰੁ ॥ ਵਡਬਾਗੀ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਸਉਤਆ ਹਤਰ 
ਬੰਡਾਰੁ ॥ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਜ ਕਰਭ ਕਭਾਵਣ ਤਨਤ ਹਉਭ ਹਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਜਤਲ ਹਸਤੀ ਭਤਲ 
ਨਾਵਾਲੀ ਤਸਤਰ ਬੀ ਤਪਤਰ ਾਵ ਛਾਰੁ ॥ ਹਤਰ ਭਲਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਭਤਨ ਵਸ ਕੰਕਾਰੁ 
॥ ਤਜਨ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਭੰਤਨਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਕਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1314} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕੀਯਤਤ—ਤਤਤ-ਾਰਾਸ। ਕਯਣੀ—(krxIX) ਕਯਨ-ਜਗ ਕੰਭ। ਾਯ—ੁਰਸ਼ਟ। ਤਵਤਚ 

ਕਤਰਜੁਗ—ਕਤਰਜੁਗ ਤਵਚ, ਕਤਰਜੁਗੀ ੰਾਯ ਤਵਚ, ਤਵਕਾਯਾਾਂ-ਵੜਹ  ਜਗਤ ਤਵਚ। ਾਈ—ਤਭਰਦੀ ਸ। 

ਉਤਯ—ਤਸਯਦ ਤਵਚ। ਬੰਡਾਯ—ੁਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਤਜ—ਤਜਸੜ। ਕਯਭ—(ਤਭਥ ਸ ਧਾਯਤਭਕ) ਕੰਭ। ਸਇ—ਸੁੰਦਾ 

ਸ। ਜਤਰ—ਾਣੀ ਤਵਚ। ਭਤਰ—ਭਰ ਭਰ ਕ। ਤਤਯ—ਤਯ ਉਤ। ਛਾਯੁ—ੁਆਸ। ਕਤਯ—ਕਯ ਕ। 

ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਭੰਤਨਆ—ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ। ਜਕਾਯ—ੁਦਾ ਬਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਇ ਤਵਕਾਯਾਾਂ-ਵੜਹ  ਜਗਤ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਕਯਨ-ਜਗ ਕੰਭ ਸ। ਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤਤ ਉਤ ਤੁਤਯਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤਤਤ-



ਾਰਾਸ ਤਭਰਦੀ ਸ ਇਸ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਰ ਯੱਖਣ ਰਈ) ਸਾਯ ਤਭਰਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ 

ਵਾਰ  ਸਨ ਉਸ ਭਨੱੁਖ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ, (ਗੁਯ ੂਨ) ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਖ਼ਜਾਨਾ 

ੌਂ ਤਦੱਤਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਛੱਡ ਕ ਤਜਸੜ ਸਯ ਸਯ (ਤਭਥ ਸ ਧਾਯਤਭਕ) ਕਯਭ ਕਯੀਦ 

ਸਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਦਾ ਸਈ) ਸਉਭ ਤਵਚ (ਪ ਕ ਭਨੱੁਖ) ਦਾ ਖ਼ੁਆਯ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਵਖ) ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਾਣੀ 

ਤਵਚ ਭਰ ਭਰ ਕ ਨਵਹਾਈਦਾ ਸ, ਤਪਯ ਬੀ ਉਸ (ਆਣ) ਤਯ ਉਤ ੁਆਸ (ਸੀ) ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! ਤਭਸਯ ਕਯ ਕ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਤਭਰਾ। (ਸ ਬਾਈ! ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਗੁਯੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ) ਭਨ 

ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ 

ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਕ (ਉ ਨਾਰ) ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਈ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  (ਰਕ ਯਰਕ ਤਵਚ) ਬਾ 

ਤਭਰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਵਖਰੁ ਹ ਊਤਭੁ ਹਤਰ ਨਾਇਕੁ ੁਰਖੁ ਹਭਾਰਾ ॥ ਹਤਰ ਖਲੁ ਕੀਆ ਹਤਰ ਆ 
ਵਰਤ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥ ਸਬ ਜਤਤ ਤਰੀ ਜਤੀ ਤਵਤਚ ਕਰਤ ਸਬੁ ਸਚੁ ਤਰਾ ਾਸਾਰਾ 
॥ ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਤੁਧੁ ਸਪਲ ਸ ਗਾਵਤਹ ਗੁਰਭਤੀ ਹਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥ ਸਤਬ ਚਵਹੁ ਭੁਖਹੁ  
ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਜੀਵਨ ਤਜਤੁ ਬਵਜਲ ਾਤਰ ਉਤਾਰਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1314} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਵਖਯ—ੁਦਾ, ਖ਼ਯੀਦਣ ਦੀ ਸ਼। ਨਾਇਕੁ—ਯਦਾਯ। ਵਯਤ—ਭਜੂਦ ਸ। ਕਯਤ—ਸ 

ਕਯਤਾਯ! ਚੁ—ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ। ਾਾਯਾ—ਜਗਤ-ਤਖਰਾਯਾ। ਤਬ—ਾਯ ਜੀਵ। ਪਰ—ਕਾਭਮਾਫ। 

ਚਵਸੁ—ਫਰਸੁ। ਭੁਖਸੁ—ਭੂੰਸ ਤੋਂ। ਜਗਜੀਵਨ—ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤਜਤੁ—ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਬਵਜਰ—

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ) ਖਰ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਫਣਾਇਆ ਸ, (ਤ ਇ ਤਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਆ ਸੀ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਜੂਦ ਸ। (ਇਸ ਜਗਤ-ਖਰ ਤਵਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਖ਼ਯੀਦਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ) 

ਵਧੀਆ ਦਾ ਸ, ਾਯਾ ਜਗਤ (ਸਯਕ ਜੀਵ ਇ ਦ ਦਾ) ਵਣਜ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਅਾਾਂ 

ਵਣਜਾਤਯਆਾਂ ਦਾ ਯਦਾਯ ਸ।  

ਸ ਕਯਤਾਯ! ਇਸ ਾਯਾ ਤਯਾ (ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਜਗਤ-) ਤਖਰਾਯਾ ਚਭੁਚ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ, ਇ ਤਵਚ ਸਯ 

ਥਾਾਂ ਤਯਾ ਸੀ ਨੂਯ ਸ, ਤ ਉ ਨੂਯ ਤਵਚ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ। ਸ ਤਨਯੰਕਾਯ! ਾਯ ਜੀਵ ਤਯਾ ਸੀ ਤਧਆਨ ਧਯਦ ਸਨ। 

ਤਜਸੜ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਖਆ ਉਤ ਤੁਯ ਕ (ਤਯੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ) ਗਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਭਨਯਥ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਜਗਤ ਦਾ ਖਭ ਸ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਸ ਜਗਤ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ (ਦਾ ਸਾਯਾ) ਸ ਾਯ 

(ਆਣ) ਭੂੰਸੋਂ (ਉ ਦਾ ਨਾਭ) ਫਰ । ਉ (ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਨ) ਨਾਰ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਈਦਾ 

ਸ।4।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਭਰੀ ਤਜਹਫਾ ਕ ਰਬ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਅਗਭ ਅਥਾਹ ॥ ਹਭ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਹ 
ਇਆਤਣਆ ਹਤਰ ਤੁਭ ਵਡ ਅਗਭ ਅਗਾਹ ॥ ਹਤਰ ਦਹੁ ਰਬੂ ਭਤਤ ਊਤਭਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਤਗ 
ਾਹ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਹਤਰ ਭਤਲ ਰਬ ਹਭ ਾੀ ਸੰਤਗ ਤਰਾਹ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਫਖਤਸ ਲਹੁ 
ਹਤਰ ਤੁਠ ਭਤਲ ਤਭਲਾਹ ॥ ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਕਤਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਭ ਾੀ ਤਕਰਭ ਤਰਾਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 
1314} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਸਤਯ ਕ ਗੁਣ—ਸ ਸਯੀ! ਤਯ ਗੁਣ। ਅਥਾਸ—(ਾ ਭੰੁਦਯ) ਤਜ ਦੀ ਸਾਥ ਨ 

 ਕ। ਅਗਭ—(ਇਤਨ  ਫਅੰਤ ਤਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਤ ਤਕ) ਸੁੰਤਚਆ ਨਾ ਜਾ ਕ। ਤਕਉ ਕਤਯ—ਤਕਵੇਂ? 

ਜਸ—ਅੀਂ ਜੀ। ਇਆਤਣਆ—ਅੰਞਾਣ। ਅਗਾਸ—ਅਗਾਧ, (ਉਸ ਭੰੁਦਯ) ਤਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਸ 

ਰੱਬ ਕ। ਕ ਤਗ—ਦ ਕਦਭ ਤ। ਾਸ—ਅੀਂ  ਜਾਈ। ਸਭ ਤਯਾਸ—ਅੀਂ ਤਯ ਕੀ। ਕਉ—ਨੰੂ। 

ਤੁਠ—ਜ ਤੰੂ ਰੰਨ ਸਵੇਂ। ਭਤਰ ਤਭਰਾਸ—(ਤਯ) ਤਭਰਾ ਤਵਚ ਅੀਂ ਤਭਰ ਕਦ ਸਾਾਂ। ਤਕਯਭ—ਕੀੜ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਰਬੂ! ਸ ਸਯੀ! ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ (ਤਯ) ਇੱਕ ਜੀਬ ਸ, ਯ ਤਯ ਗੁਣ ਫਅੰਤ ਸਨ (ਇਕ ਾ 

ਭੰੁਦਯ ਸਨ) ਤਜ ਦੀ ਸਾਥ ਨਸੀਂ  ਕਦੀ। ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਫਸੁਤ ਅਸੁੰਚ ਸੈਂ ਤ ਡੂੰਘਾ ਸੈਂ ਅੀਂ ਅੰਞਾਣ ਜੀਵ 

ਤਨੰੂ ਤਕਵੇਂ ਜ ਕਦ ਸਾਾਂ? ਸ ਸਯੀ! ਾਨੰੂ ਕਈ ਰਸ਼ਟ ਅਕਰ ਫਖ਼ਸ਼ ਤਜ ਦਾ ਦਕਾ ਅੀਂ ਗੁਯ ੂਦ ਚਯਨਾਾਂ ਉਤ 

ਢਤਸ ਈ। ਸ ਰਬੂ! ਸ ਸਯੀ! ਾਨੰੂ ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਭਰਾ ਤਕ (ਤ ੰਗੀਆਾਂ ਦੀ) ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਅੀਂ ਾੀ 

(ੰਾਯ-ਭੁੰਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਈ। ਸ ਸਯੀ! (ਆਣ) ਦਾ ਨਾਨਕ ਉਤ ਤਭਸਯ ਕਯ, ਜ ਤੰੂ ਤਭਸਯ ਕਯੇਂ 

ਤਾਾਂ ਸੀ ਅੀਂ ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕਦ ਸਾਾਂ। ਸ ਸਯੀ! ਤਕਯਾ ਕਯ, (ਅਾਡੀ) ਫਨਤੀ ੁਣ, ਅੀਂ ਾੀ 

ਅੀਂ ਕੀੜ (ਇ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਕੀ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਕਰਹੁ ਤਿਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭਤਲ ਦਇਆਲੁ ॥ ਗੁਰ ਸਵਾ ਹਤਰ ਹਭ 
ਬਾਈਆ ਹਤਰ ਹਆ ਹਤਰ ਤਕਰਾਲੁ ॥ ਸਬ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਤਵਸਰੀ ਭਤਨ ਚੂਕਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥ 
ਗੁਤਰ ਤੁਠ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਇਆ ਹਭ ਕੀ ਸਫਤਦ ਤਨਹਾਲੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਅਤੁਟੁ ਧਨੁ ਾਇਆ ਹਤਰ 
ਨਾਭਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਭਾਲੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1314-1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਗਜੀਵਨਾ—ਸ ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ! ਸ ਜਗਤ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ਆਯ! ਦਇਆਰੁ—ਦਇਆ ਦਾ 

ਘਯ। ਸਤਯ—ਸ ਸਯੀ! ਬਾਈਆ—ਚੰਗੀ ਰੱਗੀ। ਤਕਯਾਰੁ—ਦਇਆਵਾਨ। ਭਨਾ—ਭਨ ਦਾ ਪੁਯਨਾ। 

ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ (ਤਟਤਕਆ ਸਇਆ)। ਆਰ—(ਆਰਮ) ਘਯ। ਆਰ ਜੰਜਾਰ—ਘਯ ਦਾ ਫੰਧਨ, ਘਯ ਦਾ 

ਭਸ। ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਗੁਤਯ ਤੁਠ—ਰੰਨ ਸ ਗੁਯ ੂਨ। ਤਦਰੜਾਇਆ—(ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ੱਕਾ ਕਯ ਤਦੱਤਾ। 

ਸਭ—ਅਾਨੂੰ। ਫਤਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਨਾਨਤਕ—ਨਾਨਕ ਨ। ਅਤੁਟੁ—ਕਦ ਨਾਸ ਭੁੱਕਣ ਵਾਰਾ। 

ਾਇਆ—ਰੱਬ ਤਰਆ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਜਗਤ ਦ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ਆਯ ਸਯੀ! ਤਭਸਯ ਕਯ (ਾਨੰੂ) ਦਇਆ ਦਾ ਭਾ ਗੁਯ ੂਤਭਰਾ। ਸ ਬਾਈ! 

ਜਦੋਂ ਸਯੀ ਆ (ਾਡ ਉਤ) ਦਇਆਵਾਨ ਸਇਆ, ਤਦੋਂ ਗੁਯ ੂਦੀ (ਦੱੀ ਸਈ) ਵਾ ਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਰੱਗਣ ਰੱਗ 

ਈ, ਾਯੀ ਆਾ ਤ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਤਵੱਯ ਗਈ, ਭਨ ਤਵਚ (ਤਟਤਕਆ ਸਇਆ) ਘਯ ਦਾ ਭਸ (ਬੀ) ਭੁਕ ਤਗਆ। ਸ 

ਬਾਈ! ਰੰਨ ਸ ਗੁਯੂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਾਡ ਭਨ ਤਵਚ) ੱਕਾ ਕਯ ਤਦੱਤਾ, ਆਣ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਾਨੰੂ (ਉ ਨ) ਤਨਸਾਰ ਕਯ ਤਦੱਤਾ। (ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ) ਦਾ ਨਾਨਕ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ 

ਸਾਰ ਕਯ ਤਰਆ ਸ ਜ ਕਦ ਭੁੱਕਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਤੁਭਹ ਵਡ ਵਡ ਵਡ ਵਡ ਊਚ ਸਬ ਊਤਰ ਵਡ ਵਡਨਾ ॥ ਜ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ 
ਅਰੰਰੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਹਰ ਤ ਹਨਾ ॥ ਜ ਗਾਵਤਹ ਸੁਣਤਹ ਤਰਾ ਜਸੁ ਸੁਆਭੀ ਤਤਨ 
ਕਾਟ ਾ ਕਟਨਾ ॥ ਤੁਭ ਜਸ ਹਤਰ ੁਰਖ ਜਾਨ ਭਤਤ ਗੁਰਭਤਤ ਭੁਤਖ ਵਡ ਵਡ ਬਾਗ ਵਡਨਾ ॥ 
ਸਤਬ ਤਧਆਵਹ ੁਆਤਦ ਸਤ ਜੁਗਾਤਦ ਸਤ ਰਤਤਖ ਸਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਸਨਾ 
॥੫॥ {ੰਨਾ 1315} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਅਯੰਯ—ੁਯ ਤੋਂ ਯ, ਫਅੰਤ। ਤ—ਉਸ ਫੰਦ। ਸਯ ਨਾ—ਸਯੀ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

ੁਆਭੀ—ਸ ੁਆਭੀ! ਕਟਨਾ—ਕਟਾਾਂ, ਕ੍ਰੜਾਾਂ। ਤੁਭ ਜ—ਤਯ ਤਜਸ, ਤਯ ਵਯਗ। ਸਤਯ—ਸ ਸਯੀ! ੁਯਖ—ਸ 

ਯਫ-ਤਵਆਕ! ਜਾਨ—ਜਾਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਭੁਤਖ—ਭੁਖੀ, ਰਸ਼ਟ। ਤਬ—ਾਯ। ਤ—ਤਤ, ਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ; ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ (As` to exist)। ਦਾ ਦਨਾ—ਦਾਾਾਂ ਦਾ ਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਸਯੀ! ਤੰੂ ਵੱਤਡਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂ ਫੜਾ ਉੱਚਾ ਸੈਂ ਬ ਤੋਂ ਉਯ ਵੱਡਾ ਸੈਂ। (ਸ ਬਾਈ!) ਸਯੀ ਯਭਾਤਭਾ 

ਫਅੰਤ ਸ, ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਉ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਫੰਦ ਉ ਸਯੀ ਨੰੂ ਦਾ ਤਭਯ ਕ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸੀ 

ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ੁਆਭੀ! ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਤਯੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦ ਸਨ ੁਣਦ ਸਨ, ਉਸ (ਆਣ) ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਾ 

ਨਾ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਸ ਯਫ-ਤਵਆਕ ਸਯੀ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਤਗਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਬ ਭਨੱੁਖਾਾਂ 

ਤਵਚ) ਭੁਖੀ ਭੰਨ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਭਤਤ ਉਤ ਕ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਤਯ ਵਯਗ ਸੀ ਜਾਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਬਾਈ! ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਆਤਦ ਤੋਂ ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਆਤਦ ਤੋਂ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ; ਜ (ਸੁਣ ਬੀ) ਯਤੱਖ ਕਾਇਭ ਸ ਤ ਦਾ 

ਸੀ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਤੁੀ ਾਯ ਉ ਦਾ ਤਭਯਨ ਕਯਦ ਯਸ। ਦਾ ਨਾਨਕ ਉ (ਸਯੀ ਦ) ਦਾਾਾਂ ਦਾ 

ਦਾ ਸ।5।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਭਰ ਹਤਰ ਜਗਜੀਵਨਾ ਹਤਰ ਜਤ ਹਤਰ ਗੁਰ ਭੰਤ ॥ ਹਤਰ ਅਗਭੁ ਅਗਚਰੁ 
ਅਗਭੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਭਤਲਆ ਆਇ ਅਤਚੰਤ ॥ ਹਤਰ ਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਰਤਦਾ ਹਤਰ ਆ ਆਤ 
ਤਫਅੰਤ ॥ ਹਤਰ ਆ ਸਬ ਰਸ ਬਗਦਾ ਹਤਰ ਆ ਕਵਲਾ ਕੰਤ ॥ ਹਤਰ ਆ ਤਬਤਖਆ ਾਇਦਾ 
ਸਬ ਤਸਸਤਟ ਉਾਈ ਜੀਅ ਜੰਤ ॥ ਹਤਰ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਰਬ ਹਤਰ ਭਾਂਗਤਹ ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਤ 
॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਆਇ ਤਭਲੁ ਹਭ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਛੰਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਗ ਜੀਵਨਾ—ਜਗਤ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਯਾ। ਭੰਤ—ਉਦਸ਼। ਅਗਭ—ੁਅਸੁੰਚ। 

ਅਗਚਯ—ੁ(ਅ-ਗ-ਚਯੁ) ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ। ਆਇ—ਆ ਕ। ਅਤਚੰਤ—ਅਚਨਚਤ, ਆਣ 

ਆ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਘਤਟ ਘਤਟ—ਸਯਕ ਯੀਯ ਤਵਚ। ਕਵਰਾਕੰਤ—ਰੱਛਭੀ ਦਾ ਤੀ। ਤਬਤਖਆ—

ਖਯ, ਦਾਨ। ਤਤਟ—ਤਰਸ਼ਟੀ। ਭਾਾਂਗਤਸ—ਭੰਗਦ ਸਨ। ਗਾਵਸ—ਅੀਂ ਗਾਾਂਦ ਸਾਾਂ। ਛੰਤ—ਗੀਤ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! (ਤਜਸੜਾ) ਸਯੀ (ਾਯ) ਜਗਤ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਯਾ (ਸ ਉਸ) ਾਡ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਬੀ 

ਵੱਦਾ ਸ; ਅਾਾਂ ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਤ ਤੁਯ ਕ ਉ ਨੰੂ ਜਤਆ ਸ। ਉਸ ਸ ਤਾਾਂ ਅਸੁੰਚ ਤ ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ 

ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ (ਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਖਆ ਅਨੁਾਯ ਤਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਉਸ ਸਯੀ ਾਨੰੂ ਆਣ  ਆ ਆ 

ਤਭਤਰਆ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਸਯਕ ਯੀਯ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ, (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਉਸ ਆ ਸੀ ਆ ਸ ਤ 

ਉ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ। ਉਸ ਸਯੀ ਆ ਸੀ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਕ ਸ ਕ) 

ਾਯ ਯ ਬਗ ਤਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਇਸ ਾਯੀ ਦੁਨੀਆ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ 

ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ, ਇ ਾਯ ਜੀਅ ਜੰਤ ਉ ਨ  ਆ ਸੀ ਦਾ ਕੀਤ ਸਨ, ਤ, (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਜ਼ਕ ਦਾ) ਖਯ ਬੀ 

ਉਸ ਆ ਸੀ ਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਦਇਆ ਦ ਭ ਸਯੀ ਰਬੂ! (ਾਨੰੂ ਬੀ ਉਸ ਨਾਭ-) ਦਾਨ ਦਸ ਤਜਸੜਾ (ਤਯ) ੰਤ ਜਨ (ਦਾ ਤਥੋਂ) ਭੰਗਦ 

(ਯਤਸੰਦ) ਸਨ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ ਦ (ਭਾਰਕ) ਰਬੂ! (ਾਨੰੂ) ਆ ਤਭਰ, (ਤਭਸਯ ਕਯ) ਅੀਂ ਤਯੀ ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦ ਯਸੀ।1।  



ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਰਬੁ ਸਜਣੁ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਭ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਸਰੀਤਰ ॥ ਸਤਬ ਆਸਾ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ੂਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਧੀਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭ ਭਤਨ ਤਤਨ ਯੀਤਯ—ਭਯ ਭਨ ਤਵਚ ਤਨ ਤਵਚ ਯੀਯ ਤਵਚ। ਤਬ ਆਾ—ਾਯੀਆਾਂ ਆਾਾਂ। 

ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਕ। ੁਤਣ—ੁਣ ਕ। ਧੀਯ—ਧੀਯਜ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਸਯੀ ਰਬੂ (ਸੀ ਅਰ) ਤਭੱਤਯ ਸ, ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ (ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਵਾਰਾ) ਤਭੱਤਯ ਸ; ਭਯ 

ਭਨ ਤਵਚ ਭਯ ਤਨ ਤਵਚ ਭਯ ਤਸਯਦ ਤਵਚ (ਸਯੀ ਦਾ) ਨਾਭ ਵੱ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ 

ਬਾਈ!) ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ (ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਭਤਯਆਾਂ) ਾਯੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਸਯੀ ਦਾ ਨਾਭ 

ੁਣ ਕ (ਭਨ ਤਵਚ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਊਤਭੁ ਹਤਰਆ ਨਾਭੁ ਹ ਹਤਰ ੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜ ਨੁ ਭਉਲਾ ॥ ਜ ਜਦ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਤਤਨ ਸਵ ਚਰਨ ਤਨਤ ਕਉਲਾ ॥ ਤਨਤ ਸਾਤਰ ਸਭਾਲਹ ਸਬ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਤਰ ਵਸ 
ਤਨਕਤਟ ਸਬ ਜਉਲਾ ॥ ਸ ਫੂਝ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਸੀ ਤਜਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਰਬੁ ਸਉਲਾ ॥ ਸਤਬ 
ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਗਤਵੰਦ ਹਰ ਗਤਵੰਦ ਹਰ ਗਤਵੰਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਸਭਉਲਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਯਆ—ਸਯਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ, ਜੀਵਨ-ਯ ਦਣ ਵਾਰਾ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ। ੁਯਖੁ—

ਯਫ-ਤਵਆਕ। ਤਨਯੰਜਨੁ—ਤਨਯਰ। ਭਉਰਾ—ਤਭਤਰਆ ਸਇਆ। ਕਉਰਾ—ਰੱਛਭੀ। ਾਤਯ ਭਹਹਾਰ—

ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਾਂ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਤਨਕਤਟ—ਨੜ। ਜਉਰਾ—ਵੱਖਯਾ। ਉਰਾ—ਵੱਰਾ, ਰੰਨ। ਤਬ—ਾਯ। 

ਭਉਰਾ—ਭਾ ਜਾਈਦਾ ਸ, ਰੀਨ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਗੁਣੀ—ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਤਵਚ ਤਵਆਕ ਸ ਬ ਤਵਚ ਤਭਤਰਆ ਸਇਆ ਸ ਤ ਤਨਯਰ (ਬੀ) ਸ, 

ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਰਸ਼ਟ ਸ (ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਸ) ਤ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ 

ਤਦਨ ਯਾਤ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ਜਦ ਸਨ, ਰੱਛਭੀ (ਬੀ) ਸਯ ਵਰ  ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਵਾ 

ਕਯਦੀ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਰਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀ)।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾਾਂ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ, ਉਸ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਨੜ ਵੱਦਾ ਸ, (ਤਪਯ 

ਬ ਤੋਂ) ਵੱਖਯਾ (ਬੀ) ਸ। ਯ ਇਸ ਗੱਰ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਭਝਦਾ ਸ ਤਜ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਭਝ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤਜ 

ਉਤ ਗੁਯ ੂਤਭਸਯ ਕਯਦਾ ਸ ਤਜ ਉਤ ਯਫ-ਤਵਆਕ ਰਬੂ ਤਕਯਾ ਕਯਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਾਯ, ਧਯਤੀ ਦੀ ਾਯ ਰਣ ਵਾਰ  ਉ ਸਯੀ ਦ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਾਂਦ ਯਸ, ਗੁਣ ਗਾਾਂਤਦਆਾਂ ਗਾਾਂਤਦਆਾਂ 

ਉ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ।3।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸੁਤਤਆ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚਤਤ ਭਤਨ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸਭਾਤਧ ਸਭਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ 
ਹਤਰ ਚਾਉ ਭਤਨ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਭਲ ਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਤਤ—ਮਾਦ ਕਯਦਾ ਯਸੁ, ਤਭਯ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਸਤਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ। 

ਭਾਤਧ ਭਾਇ—ਭਾਧੀ ਤਵਚ ਭਾਇਆ ਯਸੁ, ਦਾ ਤਟਤਕਆ ਯਸੁ। ਚਾਉ—ਤਾਾਂਘ, ਉਤਸ਼ਾਸ। ਤੁਠਾ—

ਰੰਨ ਸਇਆ। ਭਾਇ—ਸ ਭਾਾਂ! 

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ! ਜਾਗਤਦਆਾਂ ਤਕਯਤ-ਕਾਯ ਕਯਤਦਆਾਂ ਤਭਯਨ ਦੀ ਇਸ ਤਜਸੀ ਆਦਤ ਫਣਾ ਤਕ) ੁੱਤ 

ਤਆਾਂ ਬੀ (ਆਣ) ਭਨ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯ (ਮਾਦ ਕਯਦਾ ਯਸੇਂ), (ਇ ਤਯਹਾਾਂ) ਦਾ ਆਤਭਕ 



ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ (ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦੀ) ਭਾਧੀ ਤਵਚ ਤਟਤਕਆ ਯਸੁ। ਸ ਭਾਾਂ! ਦਾ ਨਾਨਕ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਬੀ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਭਰਣ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਸ, ਗੁਯ ੂ(ਸੀ) ਰੰਨ ਸ ਕ ਭਰ ਕਯਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਸਤੀ ਤਰਹੜੀ ਹਤਰ ਇਕ ਭਰ ਤਚਤਤ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਅਧਾਰੁ ਹਤਰ 
ਰਬ ਇਕਸ ਤ ਗਤਤ ਤਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਕ ੁਤੀ—ਇੱਕ ਨਾਰ ਸੀ। ਤਯਸੜੀ—ਸਣਾ ਤਆਯ। ਭਯ ਤਚਤਤ—ਭਯ ਤਚਤ ਤਵਚ। 

ਅਧਾਯ—ੁਆਯਾ। ਗਤਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਤਤ—ਇੱਜ਼ਤ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਯ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸੀ ਭਯਾ ਸਣਾ ਤਆਯ ਸ, 

ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ (ਦਾ) ਭਯ ਤਚੱਤ ਤਵਚ ਵੱਦਾ ਸ। ਇਕ ਰਬੂ ਸੀ (ਭਯੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ) ਆਯਾ ਸ, ਇਕ 

ਰਬੂ ਤੋਂ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਤਭਰਦੀ ਸ (ਤ ਰਕ ਯਰਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰ ਸੁੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ੰਚ ਸਫਦ ਵਜ ਭਤਤ ਗੁਰਭਤਤ ਵਡਬਾਗੀ ਅਨਹਦੁ ਵਤਜਆ ॥ ਆਨਦ ਭੂਲੁ ਰਾਭੁ ਸਬੁ 
ਦਤਖਆ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਗਤਵਦੁ ਗਤਜਆ ॥ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਵਸੁ ਹਤਰ ਕ ਭਤਤ ਗੁਰਭਤਤ ਹਤਰ ਰਬੁ 
ਬਤਜਆ ॥ ਹਤਰ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਰਬ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਰਬ ਲਤਜਆ ॥ ਸਤਬ ਧੰਨੁ ਕਹਹੁ 
ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ੜਦਾ ਕਤਜਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1315} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਚ ਫਦ—ੰਜਾਾਂ ਸੀ ਤਕਭਾਾਂ ਦ ਾਜ਼ ਜ ਤਭਰ ਕ ਇਕ ਅਚਯਜ ੁਯੀਰਾ ਯਾਗ ਦਾ ਕਯਦ 

ਸਨ। ਗੁਯਭਤਤ—ਗੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼। ਅਨਸਦ—ਉਸ ਯਾਗ ਜ ਤਫਨਾ ਾਜ ਵਜਾ ਸੁੰਦਾ ਯਸ, ਇਕ-ਯ ਯਾਗ। 

ਆਨਦ ਭੂਰੁ—ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਾ। ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਫਦੀ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਗਤਜਆ—ਗੱਤਜਆ, ਜ਼ਯ ਨਾਰ 

ਯਗਟ ਸ ਤਆ (ਤਜਵੇਂ ਫੱਦਰ ਗੱਜਣ ਤ ਸਯ ਅਵਾਜ਼ਾਾਂ ੁਣੀਆਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ)। ਵੁ—ਯੂ, ਸਤੀ। 

ਜੁਗਾਤਦ—ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਆਤਦ ਤੋਂ। ਬਤਜਆ—ਤਭਤਯਆ। ਸਤਯ—ਸ ਸਯੀ! ਜਨ ਰਤਜਆ—(ਆਣ) ਦਾ ਦੀ 

ਰਾਜ। ਤਬ—ਾਯ। ਤਜਤੁ—ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਤਭਤਰ ਸਤਯ—ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ। ੜਦਾ ਕਤਜਆ—

ਇੱਜ਼ਤ ਫਚੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਤਜ ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਭੱਤ ਤਵਚ ਗੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼ ਵੱ ੈਂਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ 

(ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ) ਇਕ-ਯ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ੈਂਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ, ਭਾਨ) ੰਜਾਾਂ ਸੀ ਤਕਭਾਾਂ ਦ ਾਜ਼ ਵੱਜ 

ੈਂਦ ਸਨ। ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ) ਯਭਾਤਭਾ ਗੱਜ ੈਂਦਾ ਸ ਅਤ ਉਸ ਸਯ ਥਾਾਂ 

ਆਨੰਦ ਦ ਭ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ (ਵੱਦਾ) ਵਖਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਭੱਤ ਰ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਬਜਨ ਕਯਦਾ ਸ (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਤਨਚਾ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਕ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਆਤਦ ਤੋਂ ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਆਤਦ ਤੋਂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀ ਅਟੱਰ ਸਤੀ ਸ।  

ਸ ਸਯੀ! ਸ ਦਇਆ ਦ ਭ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆਣ  ਦਾਾਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਨਾਭ ਦਾ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ, (ਤ, ਇ ਤਯਹਾਾਂ 

ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਕਯ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਰਾਜ ਯੱਖਦਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਾਯ ਗੁਯੂ ਨੰੂ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਆਖ, ਗੁਯ ੂ ਨੰੂ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਆਖ ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ 

(ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਟਾਕਯ ਤ) ਇੱਜ਼ਤ ਫਚ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।7।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਬਗਤਤ ਸਰਵਰੁ ਉਛਲ ਸੁਬਰ ਬਰ ਵਹੰਤਨ ॥ ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭੰਤਨਆ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਵਡ ਬਾਗ ਲਹੰਤਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1316} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਉਛਰ—ਉਛਾਰਾ ਆ ਤਯਸਾ ਸ। ੁਬਯ ਬਯ—ਨਕਾ-ਨਕ ਬਯ ਸ। ਵਸੰਤਨ—ਵਤਸ ਯਸ ਸਨ, 

ਵਗ ਯਸ ਸਨ। ਭੰਤਨਆ—ਯਧਾ ਤਰਆਾਂਦੀ। ਰਸੰਤਨ—ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂ(ਇਕ ਾ) ਯਵਯ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਬਗਤੀ ਉਛਾਰ  ਭਾਯ ਯਸੀ ਸ, (ਗੁਯ ੂਇਕ ਾ 

ਦਯੀਆ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ) ਨਾਰ ਨਕਾ-ਨਕ ਬਯ ਸ ਵਤਸਣ ਚੱਰ ਯਸ ਸਨ। ਸ 

ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂ ਤਵਚ ਯਧਾ ਫਣਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਰ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਤੀ) ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਤਹ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਭੁ ਅਗਾਤਧ 
ਹਤਰ ਜਨ ਤਕਤੁ ਤਫਤਧ ਤਭਲਤਹ ਤਭਲਾਤਹ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਜਤ ਜੰਤ ਜਨ ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ 
ਕੀਭਤਤ ਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਅਗਭ ਰਬ ਹਤਰ ਭਤਲ ਲਹੁ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਖ—ਅਣਤਗਣਤ। ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਤਸ—ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ। ਅਗਭ—ੁਅਸੁੰਚ। 

ਅਗਾਤਧ—ਅਥਾਸ (ਭੰੁਦਯ)। ਤਕਤੁ ਤਫਤਧ—ਤਕ ਤਯੀਕ ਨਾਰ? ਤਭਰਤਸ—(ਆ) ਤਭਰਦ ਸਨ। 

ਤਭਰਾਤਸ—(ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਤਭਰਾਾਂਦ ਸਨ। ਜੁ—ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ। ਜਤੁ—ਜਤਦਆਾਂ। ਜੰਤ—

(ਸਯਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਾਂਤਦਆਾਂ। ਨ ਾਇ—ਨਸੀਂ  ਕਦੀ। ਅਗਭ—ਸ ਅਸੁੰਚ! ਰਤੜ ਰਾਇ—(ਆਣ) ੱਰ  

ਨਾਰ ਰਾ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਅਣਤਗਣਤ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ (ਬੀ ਫਅੰਤ ਸਨ) ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ, ਯਭਾਤਭਾ ਅਸੁੰਚ ਸ, (ਭਾਨ) ਅਥਾਸ (ਭੰੁਦਯ) ਸ। ਉ ਦ ਵਕ ਬਗਤ ਉ ਨੰੂ ਤਕਵੇਂ 

ਤਭਰਦ ਸਨ? (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਤਕਵੇਂ ਤਭਰਾਾਂਦ ਸਨ? ਸ ਬਾਈ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-

ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਾਂਤਦਆਾਂ (ਆ ਉ ਨੰੂ ਤਭਰਦ ਸਨ, ਤ ਸਯਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਜਾਾਂਤਦਆਾਂ (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਉ ਨਾਰ 

ਤਭਰਾਾਂਦ ਸਨ)। (ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਕੀਭਤ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਨਸੀਂ  ਕਦੀ। (ਸ ਬਾਈ! ਉ ਦ ਦਯ 

ਤ ਅਯਦਾ ਸੀ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ ਤਕ) ਸ ਅਸੁੰਚ ਸਯੀ ਰਬੂ! ਆਣ  ਦਾ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਆਣ  ਰੜ ਰਾ ਕ 

(ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ) ਤਭਰਾ ਰ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਅਗਭੁ ਅਗਚਰੁ ਅਗਭੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਖਾ ॥ ਤਕਛੁ ਵਖਰੁ ਹਇ 
ਸੁ ਵਰਨੀ ਤਤਸੁ ਰੂੁ ਨ ਤਰਖਾ ॥ ਤਜਸੁ ਫੁਝਾ ਆਤ ਫੁਝਾਇ ਦਇ ਸਈ ਜਨੁ ਤਦਖਾ ॥ 
ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਸਖਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ ਕਰ ਧੰਨੁ ਸੁ 
ਾਧਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ਲਖਾ ਤਲਖਾ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਗਚਯ—ੁ(ਅ-ਗ-ਚਯੁ) ਤਜ ਤਕ ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਨਾ ਸ ਕ। ਤਕਉਕਤਯ—

ਤਕਵੇਂ? ਤਖਾ—ਤਖਾਾਂ, ਭੈਂ ਵਖਾਾਂ। ਵਖਯ—ੁ(ਯੂ ਯਖਾ ਵਾਰੀ ਕਈ) ਚੀਜ਼। ੁ—ਉਸ। ਵਯਨੀ—ਤਫਆਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਤਯਖਾ—ਯਖਾ। ਫੁਝਾ—ਭਝਾ। ਫੁਝਾਇ—ਭਝ। ਦਇ—ਦ ਕ। ਤਦਖਾ—ਵਖਦਾ 

ਸ। ਚਟਾਰ—ਾਠਸ਼ਾਰਾ। ਤਜਤੁ—ਤਜ ਤਵਚ। ਤਖਾ—ਤੱਖ ਜਾ ਕਦ ਸਨ। ਯਨਾ—ਜੀਬ। ਕਯ—ਸੱਥ 

(ਫਸੁ-ਵਚਨ)। ਾਧਾ—ਅਤਧਆਕ। ਤਜਤੁ—ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਤਭਤਰ ਸਤਯ—ਸਯੀ ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ। ਤਰਖਾ—

ਤਰਤਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਤਕਵੇਂ ਕਯ ਕਦਾ ਸਾਾਂ? ਉਸ ਤਾਾਂ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਉ ਤਕ ਤਗਆਨ-

ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਜ ਕਈ ਖ਼ਯੀਤਦਆ ਜਾ ਕਣ ਵਾਰਾ ਦਾਯਥ ਸਵ ਤਾਾਂ (ਉ ਦਾ ਯੂ 



ਯਖ) ਤਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਯ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਈ ਯੂ ਸ ਨਾਸ ਯਖਾ ਸ। ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ 

ਉ ਦਾ ਦਯਨ ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਤਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਭਤਤ ਦ ਕ ਭਝਾਾਂਦਾ ਸ। (ਤ, ਇਸ ਭਤਤ ਤਭਰਦੀ ਸ ਾਧ 

ੰਗਤਤ ਤਵਚ) ਾਧ ੰਗਤਤ ਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਤੱਖ ਜਾ ਕਦ ਸਨ। ਸ 

ਬਾਈ! ਧੰਨ ਸ ਉਸ ਜੀਬ (ਤਜਸੜੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦੀ ਸ) ਧੰਨ ਸਨ ਉਸ ਸੱਥ (ਤਜਸੜ ਾਧ ੰਗਤਤ 

ਤਵਚ ੱਖ ਆਤਦਕ ਦੀ ਵਾ ਕਯਦ ਸਨ) ਧੰਨ ਸ ਉਸ ਾਾਂਧਾ ਗੁਯ ੂਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ ਉ 

ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਕਯੀਦੀਆਾਂ ਸਨ।8।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹ ਹਤਰ ਜੀ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਤਵਤੁ ਹ ਹਤਰ ਜਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਤਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ 
ਧੁਤਰ ਾਇ ॥ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਜਨ ਨਾਈਅਤਨ ਤਜਨ ਹਤਰ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਆਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤ 
ਭੁਖ ਉਜਲ ਤਜਨ ਹਤਰ ਸੁਤਣਆ ਭਤਨ ਬਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਤਭਰਤੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ। ਬਾਇ—ਰਭ ਤਵਚ। ਤਤਗੁਯ ਬਾਇ—ਗੁਯ ੂਦ 

ਅਨੁਾਯ (ਯਤਸ ਕ)। ਤਵਤੁ—(ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ੁੱਚਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਜਾਇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਭਤਤਕ—ਭੱਥ 

ਉਤ। ਤਜਨ ਾਇ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਰਾਤ ਕੀਤਾ। ਤਰਤਖਆ ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ ਤਰਤਖਆ ਰਖ। ਨਾਈਅਤਨ—

(ਵਯਤਭਾਨ ਕਾਰ, ਕਯਭ ਵਾਚ, ਅੱਨ ੁਯਖ, ਫਸ-ੁਵਚਨ) ਨਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤਕਾਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਭਤਨ—ਭਨ 

ਤਵਚ। ਆਇ—ਆ ਕ। ਤ—ਉਸ ਫੰਦ। ਭੁਖ ਉਜਰ—ਉੱਜਰ ਭੁਖ ਵਾਰ , ੁਯਖ਼ਯੂ। ਬਾਇ—ਤਆਯ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ ਸ (ਯ ਇਸ ਨਾਭ) ਗੁਯ ੂਦ 

ਅਨੁਾਯ ਯਤਸ ਕ ਜਤਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ੁੱਚਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਜਤਦਆਾਂ 

ੁਣਤਦਆਾਂ (ਸਯਕ) ਦੁੱਖ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, (ਯ ਇਸ) ਸਤਯ-ਨਾਭ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਸੀ ਤਭਤਯਆ ਸ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  

(ਤਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਭੱਥ ਉਤ ਧੁਯੋਂ ਤਰਤਖਆ ਰਖ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੱਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਦਯ ਤਭਰਦਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਰਭ ਨਾਰ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ੁਤਣਆ ਸ ਉਸ 

(ਰਕ ਯਰਕ ਤਵਚ) ੁਯਖ਼ਯੂ ਸੁੰਦ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਭਸਤਤਕ  ਤਲਤਖਆ 
ਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਤਲਆ ਆਇ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਇਆ ਸਾਂਤਤ ਵਸੀ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਉਤਦਆ ਸਬੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤਆਾਂ। ਭਤਤਕ—ਭੱਥ ਉਤ। ੀਤਰੁ—ਠੰਢਾ-

ਠਾਯ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਚਉਤਦਆ—ਉਚਾਯਤਦਆਾਂ, ਤਭਯਤਦਆਾਂ, ਜਤਦਆਾਂ। ਦਾਰਦੁ—ਦਤਯੱਦਰ ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਾਯ ੁਖਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ, (ਯ) ਇਸ ਤਭਰਦਾ ਸ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ 

ਤਆਾਂ। ਤ, ਗੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉਤ (ਤਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ੰਕਾਯਾਾਂ ਅਨੁਾਯ 

ਗੁਯ-ੂਤਭਰਾ ਦਾ) ਰਖ ਤਰਤਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਫਣੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਉਸਨਾਾਂ 

ਦਾ ਤਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਤਟਤਕਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ)।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਤਦਆਾਂ ਸਯਕ ਦੁੱਖ ਸਯਕ ਦਤਯੱਦਰ  ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਤਨ ਕਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭਰਾ ਤਆਰਾ ਦਤਖਆ ॥ ਤਤਨ 
ਕਉ ਤਭਤਲਆ ਭਰਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਭਸਤਤਕ ਲਤਖਆ ॥ ਹਤਰ ਅਗਭੁ ਤਧਆਇਆ 
ਗੁਰਭਤੀ ਤਤਸੁ ਰੂੁ ਨਹੀ ਰਬ ਰਤਖਆ ॥ ਗੁਰ ਫਚਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਜਨਾ ਅਗਭੁ ਹਤਰ ਤ ਠਾਕੁਰ 
ਸਵਕ ਰਤਲ ਤਕਆ ॥ ਸਤਬ ਕਹਹੁ ਭੁਖਹੁ ਨਰ ਨਰਹਰ ਨਰ ਨਰਹਰ ਨਰ ਨਰਹਰ ਹਤਰ ਲਾਹਾ 
ਹਤਰ ਬਗਤਤ ਤਵਸਤਖਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ। ਵਾਤਯਆ—ਕੁਯਫਾਨ, ਦਕ। ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ। ਭਤਤਕ—ਭੱਥ ਉਤ। 

ਰ ਤਖਆ—ਤਰਤਖਆ। ਅਗਭ—ੁਅਸੁੰਚ। ਗੁਯਭਤੀ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਯਤਖਆ—ਯਖਾ, ਤਚਸਨ, 

ਤਨਸ਼ਾਨ। ਗੁਯ ਫਚਤਨ—ਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਗੁਯ ੂਦ ਸੁਕਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਕ। ਤ ਠਾਕੁਯ ਵਕ—ਠਾਕੁਯ ਦ 

ਉਸ ਵਕ। ਯਤਰ—(ਠਾਕੁਯ ਤਵਚ) ਤਭਰ ਕ। ਤਬ—ਾਯ। ਨਯਸਯ—ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਰਾਸਾ—ਰਾਬ, 

ਨਾ। ਤਵਤਖਆ—ਤਵਸ਼ਸ਼, ਉਚਚਾ, ਵਧੀਆ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ (ਭਨੱੁਖਾਾਂ) ਤੋਂ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਭਯ ਤਆਯ ਗੁਯ ੂਦਾ ਦਯਨ 

(ਦਾ) ਕੀਤਾ ਸ, (ਯ) ਤਆਯਾ ਗੁਯ ੂਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ ਭੱਥ ਉਤ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਤਛਰ  ਕੀਤ 

ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਧੁਯ ਦਯਗਾਸ ਤੋਂ (ਗੁਯ-ੂਤਭਰਾ ਦਾ) ਰਖ ਤਰਤਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤੱਤਖਆ 

ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਉ ਅਸੁੰਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਭਯਨ ਕਯਦ ਯਤਸੰਦ ਸਨ ਤਜ ਦਾ ਕਈ ਯੂ-ਯਖ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਸੁਕਭ ਤਵਚ ਤੁਯ ਕ ਉ ਅਸੁੰਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਯਦ ਸਨ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਉਸ ਵਕ (ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ) ਤਭਰ ਕ (ਉ ਨਾਰ) ਇੱਕ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀਂ ਾਯ (ਆਣ) ਭੂੰਸੋਂ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਉਚਾਯਦ ਯਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ 

ਇਸ ਨਾ ਸਯ ਾਯ ਨਤਆਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਆ ਸ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਰਭੁ ਰਤਵ ਰਹ ਰਭੁ ਰਾਭ ਰਾਭੁ ਰਭੀਤਤ ॥ ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਹ 
ਰਤਬ ਖਲੁ ਕੀ ਰੰਤਗ ਰੀਤਤ ॥ ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਵਸ ਜਗਜੀਵਨਾ ਰਗਾਸੁ ਕੀ ਗੁਰ ਭੀਤਤ ॥ ਹਤਰ 
ਸੁਆਭੀ ਹਤਰ ਰਬੁ ਤਤਨ ਤਭਲ ਤਜਨ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਰੀਤਤ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ 
ਗੁਰ ਫਚਤਨ ਜਤ ਭਤਨ ਚੀਤਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1316} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਭੁ—ਤਭਯ। ਯਤਵ ਯਸ—ਜ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਤਵਆਕ ਸ। ਯਭੀਤਤ—ਜ ਯਤਭਆ ਸਇਆ ਸ। ਘਤਟ 

ਘਤਟ—ਸਯਕ ਯੀਯ ਤਵਚ। ਆਤਭ ਯਾਭੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਰਤਬ—ਰਬੂ ਨ। ਖਰੁ—ਜਗਤ-ਤਭਾਸ਼ਾ। ਯੰਤਗ—

(ਆਣੀ) ਭਜ ਤਵਚ। ਯੀਤਤ—(ਆਣ  ਸੀ) ਢੰਗ ਨਾਰ। ਤਨਕਤਟ—ਨੜ। ਜਗਜੀਵਨਾ—ਜਗਤ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ 

(ਦਾ ਸਾਯਾ)। ਯਗਾ—ੁਚਾਨਣ, ੂਝ-ਫੂਝ। ਭੀਤਤ—ਤਭੱਤਯ ਨ। ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ। ਗੁਯ ਫਚਤਨ—ਗੁਯ ੂਦ 

ਫਚਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਚੀਤਤ—ਤਚੱਤ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਤਜ ਰਬੂ ਨ  ਆਣੀ ਭਜ ਤਵਚ ਆਣ ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਰ ਇਸ ਜਗਤ-ਖਡ ਫਣਾਈ ਸ, ਜ 

ਯਭਾਤਭਾ ਸਯਕ ਯੀਯ ਤਵਚ ਭਜੂਦ ਸ, ਜ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਤਭਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਤਭਯ, ਦਾ 

ਤਭਯ। (ਸ ਬਾਈ! ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਯ) ਤਭੱਤਯ ਗੁਯ ੂਨ  ੂਝ-ਫੂਝ ਦਾ ਕੀਤੀ (ਉ ਨੰੂ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ 

ਤਕ) ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਬੂ (ਸਯਕ ਦ) ਨੜ ਵੱਦਾ ਸ। (ਯ) ੁਆਭੀ ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤਜਨਹਾਾਂ ਦ 

ਭੱਥ ਉਤ (ਤਛਰ  ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਧੁਯੋਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਤਆਯ ਦਾ ਰਖ ਤਰਤਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸ 

ਦਾ ਨਾਨਕ! ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਤ ਤੁਯ ਕ) ਭਨ ਤਵਚ ਤਚੱਤ ਤਵਚ 



ਨਾਭ ਜਤਆ ਸ (ਅਰ ਤਵਚ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਸੀ) ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਰਬੁ ਸਜਣੁ ਲਤੜ ਲਹੁ ਬਾਤਗ ਵਸ ਵਡਬਾਤਗ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਦਖਾਤਲਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ 
ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰ ਤੜ ਰਸੁ—ਰੱਬ ਰਵ। ਬਾਤਗ—ਤਕਭਤ ਨਾਰ। ਵਡਬਾਤਗ—ਵੱਡੀ ਤਕਭਤ ਨਾਰ। ਗੁਤਯ 

ੂਯ—ੂਯ ਗੁਯ ੂਨ। ਤਰਵ—ਰਗਨ, ੁਯਤਤ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ) ਤਭੱਤਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰ , (ਉਸ ਤਭੱਤਯ-ਰਬੂ) ਤਕਭਤ ਨਾਰ ਵੱਡੀ 

ਤਕਭਤ ਨਾਰ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਆ) ਵੱਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ੂਯ ਗੁਯ ੂਨ  

(ਉ ਦਾ) ਦਯਨ ਕਯਾ ਤਦੱਤਾ, ਉ ਦੀ ੁਯਤਤ (ਸਯ ਵਰ) ਸਯੀ-ਰਬੂ ਤਵਚ ਰੱਗੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਪਲ ਘੜੀ ਤਜਤੁ ਹਤਰ ਸਵਾ ਭਤਨ ਬਾਣੀ ॥ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਹੁ ਭਰ 
ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਭਰ ਹਤਰ ਰਬ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ਤਕਉ ਾਈ ਤਕਉ ਦਖੀ ਭਰਾ ਹਤਰ ਰਬੁ ਸੁਘੜ ੁ
ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਹਤਰ ਭਤਲ ਤਦਖਾ ਆਤ ਹਤਰ ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਨਾਤਭ ਸਭਾਣੀ ॥ ਤਤਨ ਤਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ 
ਵਾਤਰਆ ਜ ਜਦ ਹਤਰ ਤਨਰਫਾਣੀ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਨੁ ਧਨੁ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ। ੁਸਾਵੀ—ੁਖਾਵੀਂ, ੁਰੱਖਣੀ, ਸਣੀ। ਤਜਤੁ—ਤਜ (ਘੜੀ) ਤਵਚ। 

ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਚ। ਬਾਣੀ—ਤਆਯੀ ਰੱਗੀ। ਰਬ ਅਕਥ ਕਸਾਣੀ—ਅਕੱਥ ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਗੱਰ। 

ਾਇ—ਤਭਰਦਾ ਸ। ਤਕਉ—ਤਕਵੇਂ? ੁਘੜੁ—ਸਣੀ ਘਾੜਤ ਵਾਰਾ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਤਵਚ। ਤਵਟਸ—ੁਤੋਂ। 

ਵਾਤਯਆ—ਕੁਯਫਾਨ। ਤਨਯਫਾਣੀ—ਵਾਨਾ-ਯਤਸਤ, ਤਨਯਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ! ਭਨੱੁਖ ਵਾਤ ਉਸ) ਘੜੀ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਸਣੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਭਨਯਥ ੂਯਾ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਤਜ ਤਵਚ (ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਆਣ) ਭਨ ਤਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ 

ਚੰਗੀ ਰੱਗਦੀ ਸ।  

ਸ ਭਯ ਗੁਯ ੂਦ ਤੱਖ! ਤੁੀ ਭਨੰੂ ਬੀ ਅਕੱਥ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ੁਣਾਵ (ਤ ਦੱ ਤਕ) ਉਸ 

ਸਣਾ ਤਆਣਾ ਰਬੂ ਤਕਵੇਂ ਤਭਰ ਕਦਾ ਸ ਤਕਵੇਂ ਉ ਦਾ ਦਯਨ ਸ ਕਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨਾਾਂ ਉਤ ਤੁਯ ਕ ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉਸਨਾਾਂ 

ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ (ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ) ਜੜ ਕ ਆਣਾ ਦਯਨ ਕਯਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਨਾਨਕ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਜਸੜ ਤਨਯਰ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ ਸਯ ਵਰ) ਜਦ ਸਨ।10।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਰਬ ਰਤ ਲਇਣਾ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰੁ ਦਇ ॥ ਭ ਰਬੁ ਸਜਣੁ ਾਇਆ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਭਲਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਤ—ਯੰਗ ਸ। ਰਇਣਾ—ਅੱਖਾਾਂ। ਤਗਆਨ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ। ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। 

ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਭ ਰਬੁ—ਭਯਾ ਰਬੂ, ਤਆਯਾ ਰਬੂ। ਸਤਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ! ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ੁਯਭਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਰਬੂ ਦ ਤਆਯ ਨਾਰ ਯੰਗੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਆਯਾ ਰਬੂ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ, 

ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ ਤਟਕ ਯਤਸੰਦ ਸਨ।1।  



ਭਃ ੪ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਅੰਤਤਰ ਸਾਂਤਤ ਹ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ  ॥ ਨਾਭੁ ਤਚਤਵ ਨਾਭ ੜ ਨਾਤਭ 
ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਭੁ ਦਾਰਥੁ ਾਈ ਤਚੰਤਾ ਗਈ ਤਫਲਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਨਾਭੁ 
ਊਜ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਖ ਸਬ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਰਤਤਆ ਨਾਭ ਲ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯਭੁਤਖ—ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਅੰਤਤਯ—ਅੰਦਯ। ਭਤਨ ਤਤਨ—ਭਨ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ; ਭਨੋਂ  ਤਨੋਂ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਤਵਚ। ਤਚਤਵ—ਚਤ ਕਯਦਾ ਸ। ਤਰਵ—ਰਗਨ। ਰਾਇ—ਰਾ 

ਕ। ਾਈ—ਤਭਰਦਾ ਸ। ਗਈ ਤਫਰਾਇ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ—ਜ ਗੁਯ ੂ ਤਭਰ । 

ਨਾਭ—ਨਾਭ ਤਵਚ ਸੀ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਸੀ। ਰ  ਾਇ—ਤਭਰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯਦਾ ਸ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ ਉਸ ਭਨੋਂ  

ਤਨੋਂ  (ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੀਨ ਯਤਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ (ਦਾ) ਨਾਭ ਚਤ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ 

ਸੀ ੜਹਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੜੀ ਯੱਖਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਜ ਗੁਯ ੂਤਭਰ  ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਕੀਭਤੀ ਨਾਭ ਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਜ ਨੰੂ ਸਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ 

ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ) ਤਚੰਤਾ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜ ਗੁਯ ੂਤਭਰ  ਤਾਾਂ (ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਯ) ਨਾਭ (ਦਾ ਫੂਟਾ) ਉੱਗ ੈਂਦਾ 

ਸ (ਤਜ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਭਾਇਆ ਦੀ) ਤਰ ਸ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬੱੁਖ ਾਯੀ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਯੰਗ ਯਸੀ ਤਾਾਂ ਨਾਭ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਜਗਤੁ ਉਾਇ ਕ ਤੁਧੁ ਆ ਵਸਗਤਤ ਕੀਤਾ ॥ ਇਤਕ ਭਨਭੁਖ ਕਤਰ 
ਹਾਰਾਇਅਨੁ ਇਕਨਾ ਭਤਲ ਗੁਰੂ ਤਤਨਾ ਜੀਤਾ ॥ ਹਤਰ ਊਤਭੁ ਹਤਰ ਰਬ ਨਾਭੁ ਹ ਗੁਰ ਫਚਤਨ ਸਬਾਗ 
ਲੀਤਾ ॥ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ ਸਬ ਲਤਹ ਗਇਆ ਜਾਂ ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਦੀਤਾ ॥ ਸਤਬ ਸਵਹੁ ਭਹਨ 
ਭਨਭਹਨ ਜਗਭਹਨ ਤਜਤਨ ਜਗਤੁ ਉਾਇ ਸਬ ਵਤਸ ਕੀਤਾ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਾਇ ਕ—ਦਾ ਕਯ ਕ। ਵਗਤਤ—ਵੱ ਤਵਚ। ਇਤਕ—ਕਈ ਜੀਵ। ਭਨਭੁਖ—(ਆਣ) 

ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ। ਕਤਯ—ਕਯ ਕ। ਸਾਯਾਇਅਨੁ—ਉ ਨ  (ਜੀਵਨ-ਫਾਜ਼ੀ ਤਵਚ) ਸਯਾ ਤਦੱਤ। ਭਤਰ—ਤਭਰਾ ਕ। 

ਊਤਭ—ੁ(ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਉੱਚਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਗੁਯਫਚਤਨ—ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਬਾਗ—ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  

(ਭਨੱੁਖ) ਨ। ਤਬ—ਾਯ। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ਰਬੂ) ਨ। ਵਤ—(ਆਣ) ਵੱ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਯ ਕ (ਇ ਨੰੂ) ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਆਣ) ਵੱ ਤਵਚ ਯੱਤਖਆ ਸਇਆ 

ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਭਨ ਦ ਭੁਯੀਦ ਫਣਾ ਕ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ  (ਜੀਵਨ-ਖਡ ਤਵਚ) ਸਾਯ ਦ ਤਦੱਤੀ ਸ, 

ਯ ਕਈਆਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਤਭਰਾ ਕ (ਉ ਨ  ਇਸ ਤਜਸਾ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਸ ਤਕ) ਉਸਨਾਾਂ ਨ  (ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ) ਤਜੱਤ 

ਰਈ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਨੱੁਖ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਉੱਚਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਯ ਤਕ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਨ  (ਸੀ) 

ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਇਸ ਨਾਭ) ਤਭਤਯਆ ਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਕ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  

ਨੰੂ) ਤਦੱਤਾ, ਤਾਾਂ ਉ ਦਾ ਾਯਾ ਦੁੱਖ ਾਯਾ ਦਤਯੱਦਰ  ਦੂਯ ਸ ਤਗਆ।  

ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਾਯ ਉ ਭਸਨ ਰਬੂ ਦਾ ਭਨ-ਭਸਨ ਰਬੂ ਦਾ ਜਗ-ਭਸਨ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਕਯ, ਤਜ ਨ  

ਜਗਤ ਦਾ ਕਯ ਕ ਇਸ ਾਯਾ ਆਣ  ਵੱ ਤਵਚ ਯੱਤਖਆ ਸਇਆ ਸ।11।  



ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭਨ ਅੰਤਤਰ ਹਉਭ ਰਗੁ ਹ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਭਨਭੁਖ ਦੁਰਜਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰਗੁ ਵਞਾਇ 
ਤਭਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥ ੧॥ ਭਃ ੪ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਾਤਭ ਸਗਾਰਵਾ ਜਾਂ ਦਖਾ ਹਤਰ ਨਣ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸ ਰਬੁ ਭ ਤਭਲ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਦੁ ਸੁਣ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਰਤਭ—(ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਤਵਚ  ਕ। ਬੂਰ—ਕੁਯਾਸ  ਯਤਸੰਦ ਸਨ। ਭਨਭੁਖ—

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਵਞਾਇ—ਦੂਯ ਕਯ। ਤਭਤਰ—ਤਭਰ ਕ।1।  

ਨਟ:-  ਵਾਯਾਾਂ ਤ ਵਧੀਕ ਰਕ ਭ: 4 ਤਵਚ ਨੰ: 29 ਤ ਇਸ ਰਕ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਥੜਹਾ ਤਜਸਾ ਯਕ ਸ।  

ਭ: 4 ॥ ਤਾਤਭ—ਤਦੋਂ ਸੀ। ਗਾਯਵਾ—ਗਯਾ, ਆਦਯ-ਜਗ। ਦਖਾ—ਦਖਾਾਂ, ਭੈਂ ਵਖ ਕਾਾਂ। ਨਣ—ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ। 

ਭ—ਭਨੰੂ। ਸਉ—ਭੈਂ। ਜੀਵਾ—ਜੀਵਾਾਂ, ਭੈਂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਦੁ—(ਉ ਦੀ) ਆਵਾਜ਼, 

ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਗੱਰ। ੁਣ—ੁਤਣ, ੁਣ ਕ।2।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਦੁਯਾਚਾਯੀ ਭਨੱੁਖ ਬਟਕਣਾ ਦ ਕਾਯਨ ਕੁਯਾਸ  ਯਤਸੰਦ 

ਸਨ (ਤਕਉਂਤਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਭਨ ਤਵਚ ਸਉਭ (ਦਾ) ਯਗ (ਤਟਤਕਆ ਯਤਸੰਦਾ) ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ! 

ਾਧ ੂੱਜਣ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਤਭਰ ਕ (ਸੀ ਇਸ) ਯਗ ਦੂਯ ਕਯ (ਦੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ)।1।  

ਭ: 4। ਸ ਬਾਈ! (ਭਯਾ ਇਸ) ਭਨ ਅਤ ਯੀਯ ਤਦੋਂ ਸੀ ਆਦਯ ਜਗ ਸ ਕਦਾ ਸ, ਜਦੋਂ ਭੈਂ (ਆਣੀਆਾਂ) ਅੱਖਾਾਂ 

ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਕਯ ਕਾਾਂ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ) ਉਸ ਰਬੂ ਭਨੰੂ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ 

ਭੈਂ ਉ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਗੱਰ ੁਣ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸਰ ਕਰਤ ਅਰੰਰ ੁਰਖੁ ਅਤਲੁ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਹੁ ਭਰ 
ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਹਤਰ ਊਤਭੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਅਭਲੁ ॥ ਤਜਨ ਤਧਆਇਆ ਤਹਰਦ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਤ ਤਭਲ 
ਨਹੀ ਹਤਰ ਰਲੁ ॥ ਵਡਬਾਗੀ ਸੰਗਤਤ  ਤਭਲ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ੂਰਾ ਫਲੁ ॥ ਸਤਬ ਤਧਆਵਹੁ ਨਰ 
ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਤਜਤੁ ਚੂਕਾ ਜਭ ਝਗੜੁ ਝਗਲੁ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1317} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਗੰਨਾਥ—ਸ ਜਗਤ ਦ ਨਾਥ! ਜਗਦੀਯ—ਸ ਜਗਤ ਦ ਈਸ਼ਯ! ਕਯਤ—ਸ ਕਯਤਾਯ! 

ਅਯੰਯ—ਸ ਫਅੰਤ! ੁਯਖੁ—ਯਫ-ਤਵਆਕ। ਅਤਰੁ—ਤਜ ਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾਸ ਰੱਗ ਕ। 

ਊਤਭ—ੁਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਫਨਾਣ ਵਾਰਾ। ਅਭਰੁ—ਜ ਤਕ (ਭਾਇਕ) ਕੀਭਤ ਤੋਂ ਨਾਸ ਤਭਰ ਕ। ਤਸਯਦ—

ਤਸਯਦ ਤਵਚ। ਯਰੁ—ਸ਼ੱਕ। ਤਭਰ—ਤਭਰਦਾ ਸ। ੂਯਾ ਫਰੁ—ੂਯਨ ਉਦਸ਼। ਤਬ—ਾਯ। ਤਜਤੁ—ਤਜ 

(ਤਭਯਨ) ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਝਗੜੁ ਝਗਰੁ—ਝਗੜਾ ਯਗੜਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਜਗਤ ਦ ਨਾਥ! ਸ ਜਗਤ ਦ ਭਾਰਕ! ਸ ਫਅੰਤ ਕਯਤਾਯ! ਤੰੂ ਯਫ-ਤਵਆਕ ਸੈਂ, ਤਯੀ ਸਤੀ ਦਾ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗ ਕਦਾ।  

ਸ ਭਯ ਗੁਯ ੂਦ ਤੱਖ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਕਯ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ 

ਸ (ਯ) ਉਸ ਨਾਭ ਤਕ ਭੁੱਰ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਤਦਨ ਯਾਤ (ਸਯ ਵਰ) ਆਣ  ਤਸਯਦ ਤਵਚ 

ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੱਕ-ਯੂ ਸ ਗ, ਇ ਤਵਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਨਸੀਂ ਸ। (ਯ) 

ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਰ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰਦਾ ਸ (ਤ ੰਗਤਤ ਤਵਚੋਂ ਉ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਦਾ ੂਯਨ ਉਦਸ਼ 

ਤਭਰਦਾ ਸ (ਤਜ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਉਸ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਤਭਯਦਾ ਸ)।  

(, ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ) ਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਕਯ ਤਜ ਦੀ ਫਯਕਤਤ 



ਨਾਰ ਜਭ ਦਾ ਯਗੜਾ-ਝਗੜਾ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।12।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਉਤਦਆ ਸਰੁ ਸੰਤਧਆ ਗਾਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ 
ਤਲਵ ਉਫਰ ਤਜਨ ਸੰਤਧਆ ਤਤਸੁ ਤਪਤਰ ਭਾਰ ॥ ੧॥ ਭਃ ੪ ॥ ਅਖੀ ਰਤਭ ਕਸਾਈਆ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਨਾਭੁ ਤਖੰਤਨਹ ॥ ਜ ਕਤਰ ਦੂਜਾ ਦਖਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਢ ਤਦਚੰਤਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1317-1318} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਉਤਦਆ—ਉਚਾਯਤਦਆਾਂ ਨੰੂ। ਯੁ—ਤੀਯ। ੰਤਧਆ—ਚਰਾਇਆ, ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਫੰਤਨਹਆ। 

ਗਾਵਾਯ—ਭੂਯਖਾਾਂ ਨ। ਤਰਵ—ੁਯਤਤ। ਉਫਯ—ਫਚ ਗ। ਤਜਤਨ—ਤਜ (ਭੂਯਖ) ਨ। ਤਪਤਯ—ਯਤ ਕ। 

ਭਾਯ—ਭਤ, ਆਤਭਕ ਭਤ।1।  

ਭ: 4। ਰਤਭ—ਰਭ ਨ। ਕਾਈਆ—ਤਖੱਚ ਾਈ। ਤਖੰਤਨਹਹ—ਵਖਦ ਸਨ। ਦੂਜਾ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਕੁਝ ਸਯ। 

ਕਤਢ ਤਦਚੰਤਨਹਹ—ਕੱਢ ਤਦੱਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਯੱਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਭੂਯਖ ਭਨੱੁਖ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਉਤ ਤੀਯ ਚਰਾਾਂਦ ਸਨ। ਯ ਉਸ 

ੰਤ ਜਨ ਤਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੜ ਕ ਫਚ ਤਨਕਰਦ ਸਨ; ਤਜ (ਭੂਯਖ) ਨ  (ਤੀਯ) ਚਰਾਇਆ ਸੁੰਦਾ 

ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਯਤ ਕ ਭਤ ਆਉਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ੰਤ ਨਾਰ ਵਯ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜ ਰੈਂਦ 

ਸਨ)।1।  

ਭ: 4। (ਸ ਬਾਈ! ਉਸੀ ਫੰਦ ਸਯ ਥਾਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਖਦ ਸਨ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭ ਨ  ਤਖੱਚ 

ਾਈ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਯ, ਸ ਨਾਨਕ! ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ (ਰਬੂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ) ਸਯ ਸਯ ਨੰੂ ਵਖਦ ਸਨ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ 

ਤਵਚੋਂ ਯੱਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ੂਰਨ ਅਰੰਰੁ ਸਈ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਰਤਤਾਲਦਾ ਜ ਕਰ ਸੁ 
ਹਈ ॥ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਹੀ ਕਈ ॥ ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ 
ਜਤਅਹੁ ਜਨ ਕਈ ॥ ਸਗਲ ਜਹੁ ਗਾਲ ਗੁਨ ਰਗਟੁ ਸਬ ਲਈ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1318} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਤਰ—ਜਰ ਤਵਚ। ਥਤਰ—ਧਯਤੀ ਤਵਚ। ਭਸੀਅਤਰ—ਭਸੀ ਤਤਰ, ਧਯਤੀ ਦ ਤਰ ਉਤ, 

ੁਰਾੜ ਤਵਚ, ਅਕਾਸ਼ ਤਵਚ। ਅਯੰਯ—ੁਯ ਤੋਂ ਯ, ਫਅੰਤ। ੁਤ—ੁੱਤਯ। ਬਰਾਤ—ਬਯਾ। ਘਤਟ ਘਤਟ—

ਸਯਕ ਘਟ ਤਵਚ। ਯਤਵ ਯਤਸਆ—ਤਵਆਕ ਸ। ਜਨ—ਸ ੰਤ ਜਨ ! ਗਰ—ਾਯ। ਰਈ—ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ਉਸ ਫਅੰਤ (ਯਭਾਤਭਾ) ਸੀ ਜਰ ਤਵਚ ਧਯਤੀ ਤਵਚ ਅਕਾਸ਼ ਤਵਚ (ਸਯ ਥਾਾਂ) ਤਵਆਕ 

ਸ, ਉਸ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦਾ ਸ, ਜ ਕੁਝ ਉਸ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। (ਸ ਬਾਈ! ਦਾ ਨਾਰ 

ਤਨਬਣ ਵਾਰਾ) ਭਾਾਂ ਤਉ ੁੱਤਯ ਬਯਾ ਤਭੱਤਯ ਉ (ਯਭਾਤਭਾ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ ੰਤ ਜਨੋਂ ! ਕਈ 

ਤਧਯ ਬੀ ਜ ਕ ਵਖ ਰਵ (ਤਜਸੜਾ ਬੀ ਜਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਤਨਸ਼ਚਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਕ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ) ਸਯਕ 

ਯੀਯ ਤਵਚ (ਬ ਦ) ਅੰਦਯ ਤਵਆਕ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਾਯ ਉ ਗਾਰ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਚਤ ਕਯਦ ਯਸ, ਉਸ 

ਰਬੂ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਯਤੱਖ (ਵੱਦਾ ਤਦੱ ਤਯਸਾ) ਸ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਭਲ ਤਸ ਸਜਣਾ ਹਤਰ ਰਬ ਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਤਹ 
ਤੂ ਲੁਤਡ ਲੁਤਡ ਦਰਗਤਹ ਵੰਞੁ ॥੧॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਵਰ ਭੂੰਸ ਕਯ ਕ, ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸ ਕ। —ਉਸ ਫੰਦ। ਜਣਾ—ਚੰਗ 

ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਰਬ ਯੰਗੁ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਆਯ। ਾਰਾਤਸ—ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਤਯਆ ਕਯ। ਰੁਤਡ 



ਰੁਤਡ—ਰੱੁਡੀ ਾ ਾ ਕ, ਫ-ਤਕਯ ਸ ਕ। ਵੰਞੁ—ਜਾਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ!) ਤਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ (ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ) ਜੁੜ 

ਯਤਸੰਦ ਸਨ (ਤ ਇ ਤਯਹਾਾਂ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਭ ਸਾਰ ਕਯ ਤਰਆ, ਉਸ ਚੰਗ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਫਣ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਬਾਈ! ਤੰੂ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ (ਦਾ) ਕਯਦਾ ਯਸੁ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਤਵਚ ਫ-

ਤਕਯ ਸ ਕ ਜਾਇਾਂਗਾ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਰ ਤੂਹ ਦਾਤਾ ਸਬਸ ਦਾ ਸਤਬ ਜੀਅ ਤੁਭਹਾਰ ॥ ਸਤਬ ਤੁਧ ਨ ਆਰਾਧਦ ਦਾਨੁ ਦਤਹ 
ਤਆਰ ॥ ਹਤਰ ਦਾਤ ਦਾਤਾਤਰ ਹਥੁ ਕਤਢਆ ਭੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸਸਾਰ ॥ ਅੰਨੁ ਜੰਤਭਆ ਖਤੀ ਬਾਉ ਕਤਰ 
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਭਹਾਰ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਰਬ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1318} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ ਦਾ—ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ। ਤਬ—ਾਯ। ਜੀਅ—(ਰਜ਼ ‘ਜੀਉ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ)। ਦਤਸ—ਤੰੂ 

ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਤਆਯ—ਸ ਤਆਯ! ਦਾਤ—ਦਾਤ ਨ। ਦਾਤਾਤਯ—ਦਾਤਾਯ ਨ। ਵੁਠਾ—ਵੱਤਆ। ਾਯ—ੰਾਯ 

ਤਵਚ। ਜੰਤਭਆ—ਦਾ ਸਇਆ। ਖਤੀ ਬਾਉ—ਰਭ-ਯੂ ਵਾਸੀ। ਕਤਯ—ਕਯ ਕ, ਕਯਨ ਨਾਰ। ਭਹਹਾਯ—

ੰਬਾਰ । ਅਧਾਯ—ਆਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਾਯ ਜੀਵ ਤਯ ਸੀ (ਦਾ ਕੀਤ ਸ) ਸਨ। ਾਯ 

ਜੀਵ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਵਾਤ) ਤਨੰੂ ਸੀ ਮਾਦ ਕਯਦ ਸਨ, ਤ ਸ ਤਆਯ! ਤੰੂ (ਬ ਨੰੂ) ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। (ਸ 

ਬਾਈ!) ਸਤਯ ਦਾਤ ਨ  ਸਤਯ ਦਾਤਾਯ ਨ  (ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਤਭਸਯ ਦਾ) ਸੱਥ ਕੱਤਢਆ ਤਦੋਂ ਜਗਤ ਤਵਚ (ਗੁਯ ੂਦ 

ਉਦਸ਼ ਦਾ) ਭੀਂਸ ਵੱਤਆ। (ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆਉਂਦਾ ਸ) ਰਭ (-ਯੂ) ਵਾਸੀ ਕਯਨ ਨਾਰ 

(ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-) ਰ ਉੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, (ਉਸ ਸਯ ਵਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਤਸਯਦ 

ਤਵਚ) ਵਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਰਬੂ! (ਤਯਾ) ਦਾ ਨਾਨਕ (ਬੀ ਤਯ ਨਾਭ ਦਾ) ਖਯ (ਤਥੋਂ) ਭੰਗਦਾ ਸ, ਤਯਾ ਨਾਭ (ਦਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦਾ) ਆਯਾ (ਫਤਣਆ ਯਸ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਛਾ ਭਨ ਕੀ ੂਰੀ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀਅਤਹ ਗੁਰ ਸਫਤਦ 
ਰਤਨਾਗਰੁ ॥ ਤਭਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਹਇ ਪਾਟ ਜਭ ਕਾਗਰੁ ॥ ਜਨਭ ਦਾਰਥੁ ਜੀਤੀ ਜਤ 
ਹਤਰ ਫਰਾਗਰੁ ॥ ਸਤਬ ਵਹੁ ਸਰਤਨ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕੀ ਤਫਨਸ ਦੁਖ ਦਾਗਰੁ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1318} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਯੀ—ੂਯੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜੀ—ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ੁਖ ਾਗਯ—ੁੁਖਾਾਂ ਦਾ ਭੰੁਦਯ 

ਰਬੂ। ਅਯਾਧੀਅਤਸ—ਆਯਾਧਾਣ  ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਫਤਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਯਤਨਾਗਯ—ੁਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਖਾਣ। 

ਤਭਤਰ—ਤਭਰ ਕ। ਉਧਾਯ—ੁਾਯ-ਉਤਾਯਾ। ਪਾਟ—ਾਟ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਕਾਗਯ—ੁ(ਰਖ ਦਾ) ਕਾਗਜ਼। 

ਜੀਤੀ—ਤਜੱਤ ਰਈਦਾ ਸ। ਜਤ—ਜ ਕ। ਫਯਾਗਯ—ੁਤਆਯ ਦਾ ਭਾ। ਤਬ—ਾਯ। ਤਫਨ—ਨਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਦਾਗਯ—ੁਦਾਗ਼, ਤਨਸ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਬਾਈ!) ੁਖਾਾਂ ਦ ਭੰੁਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਰਬੂ ਦਾ ਆਯਾਧਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾਧਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ 

(ਤਭਯਨ-ਆਯਾਧਨ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਭਨ ਦੀ (ਸਯਕ) ਇੱਛਾ ੂਯੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਵਾਨਾਾਂ ਭੁੱਕ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ)। ਸ ਬਾਈ! ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਤਤ ਤਵਚ ਤਭਰ ਕ (ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ-ਉਤਾਯਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਜਭਯਾਜ ਦਾ (ਰਖ ਵਾਰਾ) ਕਾਗਜ਼ ਾਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਆਯ ਦ ਭ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਕ 



ਕੀਭਤੀ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਤਜੱਤ ਰਈਦੀ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਾਯ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਯਸ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਨਾਭ ਜਤਆਾਂ ਭਨ ਤਵਚੋਂ) ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨ ਸੀ 

ਤਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।14।  

ਸਲਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਉ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਭਡ ਨਾਤਲ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ਦਤਹ ਤਦਖਾਤਲ ॥੧॥ ਭਃ ੪ ॥ ਨਾਨਕ ਰੀਤਤ ਲਾਈ ਤਤਤਨ ਸਚ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤ ੂਰਾ ਾਈ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1318} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਉ—ਸਉਂ, ਭੈਂ। ਅਰਖੁ—ਤਜ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਤਫਆਨ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ। ਨ ਰਖੀ—

ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਫੰਦ। ਦਤਸ ਤਦਖਾਤਰ—ਦਯਸ਼ਨ 

ਕਯਾ ਦੇਂਦ ਸਨ।1।  

ਨਟ:-  ਪਯੀਦ ਜੀ ਦ ਰਕਾਾਂ ਤਵਚ ਨ:ੰ 121 ਤ ਇਸੀ ਰਕ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਥੜਹਾ ਯਕ ਸ।  

ਭ: 4। ਤਤਤਨ ਚ—ਉ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਨ  ਆ (ਸੀ)। ਾਈ—ਰੱਬ ਰਈਦਾ ਸ। ਯਤ—ਯ 

ਤਵਚ। ਯਨ—ਜੀਬ। ਯਾਈ—ਯੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ।2।  

ਅਯਥ:-  (ਸ ਸਰੀ!) ਭੈਂ ੱਜਣ (ਰਬੂ) ਨੰੂ (ਫਾਸਯ) ਢੂੰਢ ਯਸੀ ਾਾਂ (ਯ ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਭਝ ਆਈ ਸ ਤਕ ਉਸ) 

ੱਜਣ (ਰਬੂ ਤਾਾਂ) ਭਯ ਨਾਰ ਸੀ ਸ (ਭਯ ਅੰਦਯ ਸੀ ਵੱਦਾ ਸ)। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਸਰੀ!) ਉਸ 

ਰਬੂ ਅਰੱਖ ਸ ਉ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  (ੰਤ ਜਨ 

ਉ ਦਾ) ਦਯਨ ਕਯਾ ਦੇਂਦ ਸਨ।1।  

ਭ: 4। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਬਾਈ! ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਯ) ਉ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਨ  

(ਆਣਾ) ਤਆਯ (ਆ ਸੀ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ (ਉਸ ਭਨੱੁਖ) ਉ (ਦੀ ਮਾਦ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਯਤਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। 

(ਤਜ ਗੁਯ ੂਦੀ) ਜੀਬ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯ ਤਵਚ ਦਾ ਯੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ (ਜਦੋਂ ਉਸ) ਗੁਯ ੂਤਭਰਦਾ ਸ ਤਦੋਂ 

ਉਸ ੂਯਨ ਰਬੂ ਬੀ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕਈ ਗਾਵ ਕ ਸੁਣ ਕ ਉਚਤਰ ਸੁਨਾਵ ॥ ਜਨਭ ਜਨਭ ਕੀ ਭਲੁ ਉਤਰ ਭਨ ਤਚੰਤਦਆ 
ਾਵ ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਭਟੀ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥ ਆਤ ਤਰਤਹ ਸੰਗੀ ਤਰਾਤਹ ਸਬ ਕੁਟੰਫੁ 
ਤਰਾਵ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜ ਭਰ ਹਤਰ ਰਬ ਬਾਵ ॥੧੫॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਈ—ਤਜਸੜਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਗਾਵ—ਗਾਾਂਦਾ ਸ। ਕ—ਤਜਸੜਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਉਚਤਯ—ਉਚਾਯ 

ਕ, ਫਰ ਕ। ਭਨ ਤਚੰਤਦਆ—ਭਨ-ਇੱਛਤ (ਪਰ)। ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ—ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ। ਤਯਤਸ—(ੰਾਯ-

ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ੰਗੀ—ਾਥੀਆਾਂ ਨੰੂ। ਤਯਾਤਸ—ਾਯ ਰੰਘਾਾਂਦ ਸਨ। ਕੁਟੰਫੁ—ਯਵਾਯ। 

ਤਯਾਵ—ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਰਬ ਬਾਵ—ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਆਯਾ ਰੱਗਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ) ਗਾਾਂਦਾ ਸ ਜਾਾਂ ੁਣਦਾ ਸ ਜਾਾਂ 

ਫਰ ਕ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਦੀ (ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀ) ਭਰ ਰਤਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉਸ ਭਨ-

ਇੱਛਤ ਪਰ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਤਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਦਾ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ 

ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ) ਆ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ 



ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਾਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। (ਸ ਬਾਈ! ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਖ ਆਣ) ਾਯ 

ਯਵਾਯ ਨੰੂ ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਦਾ ਨਾਨਕ ਉ ਭਨੱੁਖ ਤੋਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਜਸੜਾ (ਤਤਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) 

ਤਆਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਆਯਾ ਰੱਗਦਾ ਸ।15।1। ੁਧੁ।  

 


