
ਚਉਬਲ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪ੍ਰਮ ਕੀ ਿਮ ਤਕਿਹੁ ਹਿੀ ਸਾਟ ॥ 
ਰਾਵਨ ਹੁਿ ਸੁ ਰੰਕ ਨਤਹ ਤਜਤਨ ਤਸਰ ਿੀਨ ਕਾਤਟ ॥ ੧॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਮ ਿਨੁ ਖਤਚ ਰਤਹਆ ਬੀਚੁ ਨ 
ਰਾਈ ਹਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬਤਿ ਬੂਝਨੁ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜਗ ॥੨॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1363} 

ਚਉਫਰਾ—ਇਕ ਛੰਤ ਦਾ ਨਾਭ ਹੈ। ਇਥ ੇ‘ਚਉਫਰਾ’ ਛੰਤ ਦੇ 11 ਫੰਦ ਹਨ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੰਭਨ—ਹੇ ਸੰਭਨ! ਹੇ ਭਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ! ਹੇ ਦਦਰ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ! ਹੇ ਦਦਰ ਖਹਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ 

ਫੰਦੇ! ਹੇ ਦਾਨੀ ਭਨ ੁੱਖ! ਜਉ—ਜੇ। ਦਭ—ਦਭੜ,ੇ ਧਨ। ਦਕਯਯਹ —ਤੋਂ। ਸਾਟ—ਵਟਾਾਂਦਯਾ। ਹਤੀ—ਹ ਸਕਦੀ। 

ਹ ਤੇ—ਵਯਗੇ। ਯੰਕ—ਕੰਗਾਰ। ਦਜਦਨ—ਦਜਸ (ਯਾਵਣ) ਨੇ। ਸ —ਉਹ (ਯਾਵਣ)। ਦਸਯ—(ਦਿਵ ਜੀ ਨ ੰ ਰਸੰਨ 

ਕਯਨ ਰਈ 11 ਵਾਯੀ ਆਣੇ) ਦਸਯ। ਕਾਦਟ—ਕੁੱਟ ਕੇ।1।  

ਤਨ —ਸਯੀਯ। ਖਦਚ ਯਦਹਆ—ਭਗਨ ਹਇਆ ਯਦਹੰਦਾ ਹੈ। ਫੀਚ —ਅੰਤਯਾ, ਦਵੁੱਥ। ਯਾਈ—ਯਾਈ ਦਜਤਨਾ 

ਬੀ, ਯਤਾ ਬਯ। ਚਯਨ ਕਭਰ—ਕਰ ਪ ੁੱਰਾਾਂ ਵਯਗ ੇਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ। ਫੇਦਧ—ਦਵੁੱਝ ਦਗਆ (ਦਜਵੇਂ ਬਯਾ ਕਰ-ਪ ੁੱਰ 

ਦਵਚ)। ਫ ਝਨ —ਸਭਝ, ਭਨ ਦੀ ਸਭਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸ ਯਦਤ ਸੰਜਗ—ਸ ਯਦਤ ਨਾਰ ਦਭਰ ਗਈ ਹੈ (ਬਾਵ, ਭਨ 

ਰਗਨ ਦਵਚ ਹੀ ਰੀਨ ਹ ਦਗਆ ਹੈ)।2।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਦਾਨੀ ਭਨ ੁੱਖ! (ਧਨ ਦੇ ਵੁੱਟੇ ਹਦਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਰੇਭ ਨਹੀਂ ਦਭਰ ਸਕਦਾ) ਜੇ ਇਸ ਰੇਭ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਯਾ ਧਨ 

ਤੋਂ ਹ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ (ਯਾਵਣ) ਦਜਸ ਨੇ ਦਿਵ ਜੀ ਨ ੰ ਖ਼ ਿ ਕਯਨ ਰਈ ਦਗਆਯਾਾਂ ਵਾਯੀ ਆਣੇ) ਦਸਯ ਕੁੱਟ ਕੇ 

ਦਦੁੱਤੇ ਸਨ (ਦਸਯ ਦੇਣ ਦੇ ਥਾਾਂ ਫੇਅੰਤ ਧਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ, ਦਕਉਂਦਕ) ਯਾਵਣ ਵਯਗ ੇਕੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।1।  

(ਹੇ ਦਾਨੀ ਭਨ ੁੱਖ! ਵੇਖ, ਦਜਸ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ) ਦਹਯਦਾ (ਆਣੇ ਰੀਤਭ ਦ)ੇ ਰੇਭ-ਦਆਯ ਦਵਚ ਭਗਨ ਹਇਆ 

ਯਦਹੰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਯ ਆਣੇ ਰੀਤਭ ਨਾਰੋਂ) ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਦਵੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ, (ਦਜਵੇਂ ਬਯਾ ਕਰ-ਪ ੁੱਰ ਦਵਚ 

ਦਵੁੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਤਵੇਂ ਉਸ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ) ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ) ਸਹਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਦਵੁੱਦਝਆ ਯਦਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

ਸਭਝਣ ਵਾਰੀ ਭਾਨਸਕ ਤਾਕਤ ਰਗਨ ਦਵਚ ਹੀ ਰੀਨ ਹਈ ਯਦਹੰਦੀ ਹੈ।2।  

ਸਾਗਰ ਮਰ ਉਤਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਡ ਬਸੁਿਾ ਭਰਮ ॥ ਮੂਸਨ ਪ੍ਰਮ ਤਪ੍ਰੰਮ  ਕ ਗਨਉ ਕ ਕਤਰ 
ਕਰਮ ॥੩॥ ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥ ਬੀਿ ਬਾਂਿ ਕਮਲ ਮਤਹ ਭਵਰ ਰਹ 
ਲਪ੍ਟਾਇ ॥੪॥ ਜਪ੍ ਿਪ੍ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਿ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥ ਮੂਸਨ ਤਨਮਖਕ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਤਰ 
ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿੇਂਉ ਸਰਬ ॥ ੫॥ ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਿ ਤਹਰਿ ਸੰਸਾਰ ॥ ਪ੍ਰਮ ਤਪ੍ਰੰਮ ਨ 
ਬਤਿ ਉਰਤਝ ਤਮਥ ਤਬਉਹਾਰ ॥ ੬॥ ਘਬ ੁਿਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀ ਤਬਛੁਰਿ ਪ੍ਰਮ ਤਬਹਾਲ ॥ ਮੂਸਨ 
ਿਬ ਹੀ ਮੂਸੀ ਤਬਸਰਿ ਪ੍ੁਰਖ ਿਇਆਲ ॥੭॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1364} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾਗਯ—ਸਭ ੰਦਯ। ਭੇਯ—ਸ ਭੇਯ ਆਦਦਕ ਹਾੜ। ਉਦਦਆਨ—ਜੰਗਰ। ਫਨ—ਜੰਗਰ। 

ਫਸ ਧਾ—ਧਯਤੀ। ਨਵ ਖੰਡ—ਨ  ਟਟ,ੇ ਨ  ਦਹੁੱਸੇ। ਨਵ ਖੰਡ ਫਸ ਧਾ—ਨ  ਦਹੁੱਦਸਆਾਂ ਵਾਰੀ ਧਯਤੀ, ਸਾਯੀ ਧਯਤੀ। 

ਬਯਭ—ਬਰਭਣ, ਤ ਯੇ ਦਪਯਨਾ। ਭ ਸਨ—(mu—`—to steal, to rob—ਰ ੁੱਟ ਰੈਣਾ) ਹੇ ਰ ੁੱਟੇ ਜਾ ਯਹੇ 

ਭਨ ੁੱਖ! ਆਤਭਕ ਸਯਭਾਇਆ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! ਦਯੰਭ ਕੈ—ਦਆਯੇ ਦੇ (ਯਸਤ)ੇ ਦਵਚ। ਰੇਭ ਦਯੰਭ ਕੈ—

ਦਆਯੇ ਦੇ ਰੇਭ ਦ ੇਯਸਤ ੇਦਵਚ। ਗਨਉ—ਗਨਉਂ, ਭੈਂ ਦਗਣਦਾ ਹਾਾਂ। ਕਯਭ—ਕਦਭ। ਕਦਯ—ਕਯ ਕੇ। ਏਕ ਕਦਯ 

ਕਯਭ—ਇਕ ਕਦਭ ਕਯ ਕੇ, ਇਕ ਕਦਭ ਦੇ ਫਯਾਫਯ।3।  

ਭਸਕਯ—ਚਾਾਂਦਨੀ (mÔkrI—ਚੰਦਰਭਾ), ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ। ਅੰਫਯ —ਆਕਾਿ। ਛਾਇ ਯਹੀ—ਛਾ ਯਹੀ ਹੈ, 



ਢਕ ਯਹੀ ਹੈ, ਦਖਰਯ ਯਹੀ ਹੈ। ਫੀਧੇ—ਦਵੁੱਝੇ ਹਏ। ਫਾਾਂਧੇ—ਫੁੱਝ ੇਹਏ। ਯਹੇ ਰਟਾਇ—ਰਟ ਯਹੇ ਹਨ।4।  

ਜ—ਭੰਤਰਾਾਂ ਦੇ ਜਾ। ਤ—ਧ ਣੀਆਾਂ ਤਾਣੀਆਾਂ। ਸੰਜਭ—ਇੰਦਦਰਆਾਂ ਨ ੰ ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਹਟਾਣ ਦੇ ਜਤਨ। 

ਹਯਖ—ਖ਼ ਿੀ। ਭਾਨ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਭਹਤ—ਵਦਡਆਈ। ਅਯ —ਅਤੇ। ਗਯਫ—ਅਹੰਕਾਯ। ਭ ਸਨ—(ਇਹਨਾਾਂ 

ਜ ਤ ਆਦਦਕਾਾਂ ਦੇ ਜਾਰ ਦਵਚ ਪਸ ਕੇ) ਆਤਭਕ ਸਯਭਾਇਆ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! ਦਨਭਖਕ—ਅੁੱਖ 

ਝਭਕਣ ਦਜਤਨੇ ਸਭੇ ਰਈ। ਦਯ—ਤੋਂ, ਉੱਤੋਂ। ਵਾਦਯ ਦੇਂਉ—ਭੈਂ ਕ ਯਫਾਨ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ।5।  

ਭਯਭ —ਬੇਤ। ਜਾਨਈ—ਜਾਨੈ, ਜਾਣਦਾ। ਭਯਤ—ਆਤਭਕ ਭਤੇ ਭਯ ਦਯਹਾ। ਦਹਯਤ—ਰ ੁੱਦਟਆ ਜਾ ਦਯਹਾ। 

ਰੇਭ ਦਯੰਭ—ਦਆਯੇ ਦੇ ਦਆਯ ਦਵਚ। ਫੇਦਧ—ਦਵੁੱਦਝਆ। ਦਭਥ—ਨਾਸਵੰਤ।6।  

ਘਫ —ਘਯ। ਦਫ —(dàÒX) ਧਨ-ਦਾਯਥ। ਜਾਯੀਐ—ਸੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਹਾਰ—ਦ ੁੱਖੀ। ਤਫ ਹੀ—ਤਦੋਂ 

ਹੀ। ਭ ਸੀਐ—ਰ ੁੱਟੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।7।  

ਅਯਥ:-  ਸਭ ੰਦਯ, ਯਫਤ, ਜੰਗਰ, ਸਾਯੀ ਧਯਤੀ—(ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਤਰਾ ਆਦਦਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਬਰਭਣ ਕਯਨ 

ਦਵਚ ਹੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ  ਰ ੁੱਟੇ ਜਾ ਯਹੇ ਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! ਰੀਤਭ-ਰਬ  ਦੇ ਰੇਭ ਦੇ ਯਸਤੇ ਦਵਚ ਭੈਂ ਤਾਾਂ (ਇਸ ਸਾਯ ੇ

ਯਟਨ ਨ )ੰ ਦਸਯ ਇਕ ਕਦਭ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹੀ ਸਭਝਦਾ ਹਾਾਂ।3।  

ਹੇ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! (ਚੰਦ ਦੀ) ਚਾਨਣੀ ਸਾਯ ੇਆਕਾਿ ਉਤੇ ਦਖਰਯੀ ਹਈ ਹ ੰਦੀ ਹੈ (ਉਸ 

ਵੇਰੇ) ਬਯੇ ਕਰ-ਪ ੁੱਰ ਦਵਚ ਦਵੁੱਝੇ ਹਏ ਫੁੱਝ ੇਹਏ (ਕਰ-ਪ ੁੱਰ ਦਵਚ ਹੀ) ਰਟ ਯਹੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ੇਤਯਾਾਂ ਦਜਨਾਾਂ 

ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਦਹਯਦ-ੇ) ਆਕਾਿ ਨ ੰ ਰਬ -ਰੇਭ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਯਿਨ ਕਯ ਯਹੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬ -ਰੇਭ ਦਵਚ) 

ਦਵੁੱਝੇ ਹਏ (ਰਬ  ਦੇ) ਸਹਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਜ ੜ ੇਯਦਹੰਦ ੇਹਨ।4।  

(ਦੇਵਦਤਆਾਂ ਨ ੰ ਰਸੰਨ ਕਯਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭੰਤਰਾਾਂ ਦੇ) ਜਾ, ਧ ਣੀਆਾਂ ਤਾਣੀਆਾਂ, ਇੰਦਦਰਆਾਂ ਨ ੰ ਵੁੱਸ ਕਯਨ ਰਈ 

( ੁੱਠੇ ਰਟਕਣ ਆਦਦਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਾਂ) ਜਤਨ—ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਭਰੀ ਖ਼ ਿੀ, ਇੁੱਜ਼ਤ, ਵਦਡਆਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਦਭਦਰਆ ਸ ਖ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਯ—ਇਹਨਾਾਂ ਦਵਚ ਹੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਅੁੱਖ ਝਭਕਣ 

ਦਜਤਨੇ ਸਭੇ ਰਈ ਦਭਰੇ ਰਬ -ਦਆਯ ਤੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਯ ੇਸਾਧਨਾਾਂ ਨ ੰ ਕ ਯਫਾਨ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ।5।  

ਹੇ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! (ਵੇਖ, ਤੇਯ ੇਵਾਾਂਗ ਹੀ ਇਹ) ਜਗਤ (ਰੇਭ ਦਾ) ਬੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, (ਤੇ) 

ਆਤਭਕ ਭਤੇ ਭਯ ਦਯਹਾ ਹੈ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਸ- ੰਜੀ ਰ ਟਾ ਦਯਹਾ ਹੈ, ਰੀਤਭ-ਰਬ  ਦੇ ਦਆਯੇ ਦਵਚ 

ਨਹੀਂ ਦਵੁੱਝਦਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੇ ਦਵਹਾਯ-ਕਾਯ ਦਵਚ ਹੀ ਪਦਸਆ ਯਦਹੰਦਾ ਹੈ।6।  

(ਜਦੋਂ ਦਕਸੇ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ) ਘਯ ਸੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਧਨ-ਦਾਯਥ ਸੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ) ਦਵਛ ਦੜਆ 

ਹਇਆ ਉਹ ਭਨ ੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਭਹ ਦੇ ਕਾਯਨ ਫੜਾ ਦ ਖੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ  ਕਾਯਦਾ ਹੈ ‘ਭੈਂ ਰ ੁੱਦਟਆ ਦਗਆ, ਭੈਂ 

ਰ ੁੱਦਟਆ ਦਗਆ’)। ਯ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! (ਅਸਰ ਦਵਚ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਰ ੁੱਟੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਦਇਆ ਦਾ ਸਭਾ ਅਕਾਰ  ਯਖ (ਭਨੋਂ) ਬ ੁੱਰਦਾ ਹੈ।7।  

ਜਾ ਕ ਪ੍ਰਮ ਸੁਆਉ ਹ ਚਰਨ ਤਚਿਵ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਬਰਹੀ ਬਰਹਮ ਕ ਆਨ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਤਹ 
॥੮॥ ਲਖ ਘਾਟੀੇਂ ਊੇਂਚ ਘਨ ਚੰਚਲ ਚੀਿ ਤਬਹਾਲ ॥ ਨੀਚ ਕੀਚ ਤਨਤਮਰਿ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ 
ਜਮਾਲ ॥੯॥ ਕਮਲ ਨਨ ਅੰਜਨ ਤਸਆਮ ਚੰਿਰ ਬਿਨ ਤਚਿ ਚਾ ਰ ॥ ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ ਤਸਉ 
ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਤਰ ਹਾਰ ॥ ੧੦॥ ਮਗਨੁ ਭਇ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰਮ ਤਸਉ ਸੂਿ ਨ ਤਸਮਰਿ ਅੰਗ ॥ ਪ੍ਰਗਤਟ 
ਭਇ ਸਭ ਲਅ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਅਿਮ ਪ੍ਿੰਗ ॥੧੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1364} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕ—ਦਾ। ਸ ਆਉ—ਸ ਆਯਥ, ਜੀਵਨ ਭਨਯਥ। ਜਾ ਕ ਸ ਆਉ—ਦਜਨਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਦਨਿਾਨਾ। 



ਦਚਤਵ—ਮਾਦ। ਭਾਦਹ—ਦਵਚ। ਨਾਨਕ—ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦਫਯਹੀ—ਰੇਭੀ। ਫਰਹਭ—ਯਭਾਤਭਾ। ਆਨ ਕਤਹ —

ਦਕਸੇ ਬੀ ਹਯ ਥਾਾਂ। ਜਾਦਹ—ਜਾਾਂਦੇ।8।  

ਰਖ—(l™X) ਦਨਿਾਨਾ। ਘਨ—ਫਹ ਤ। ਦਫਹਾਰ—ਦ ੁੱਖੀ। ਕੀਚ—ਦਚੁੱਕੜ। ਦਨਦਭਰਤ—ਦਨਭਰਤਾ, ਗਯੀਫੀ। 

ਘਨੀ—ਫਹ ਤੀ। ਕਯਨੀ—ਜੀਵਨ-ਕਯਤੁੱਫ। ਜਭਾਰ—ਕਭਰ ਸ ੰਦਯਤਾ।9।  

ਨੈਨ—ਅੁੱਖਾਾਂ। ਅੰਜਨ—ਸ ਯਭਾ। ਦਸਆਭ—ਕਾਰਾ। ਫਦਨ—ਭ ੰਹ। ਚੰਦਰ  ਫਦਨ—ਚੰਦ (ਵਯਗਾ ਸਹਣਾ) ਭ ੰਹ। 

ਚਾਯ—ਸਹਣਾ, ਸ ੰਦਯ। ਦਚਤ ਚਾਯ—ਸਹਣੇ ਦਚੁੱਤ ਵਾਰਾ। ਭਯੰਭ—ਭਯਭ, ਬੇਤ। ਦਸਉ—ਨਾਰ, ਦਵਚ। ਖੰਡ 

ਖੰਡ—ਟਟੇ ਟਟੇ। ਕਦਯ—ਕਯ ਦੇਹ। ਹਾਯ—ਹਾਯਾਾਂ ਨ ,ੰ ਸਯੀਯਕ ਦਿੰਗਾਯਾਾਂ ਨ ,ੰ ਫਾਹਯਰੇ ਧਾਯਦਭਕ ਦਵਖਾਦਵਆਾਂ 

ਨ ੰ।10।  

ਭਗਨ —ਭਸਤ। ਦਰਅ ਰੇਭ ਦਸਉ—ਦਆਯੇ (ਦੀਵੇ) ਦੇ ਰੇਭ ਦਵਚ। ਸ ਧ—ਸ ੁੱਧ-ਫ ੁੱਧ। ਦਸਭਯਤ—(ਆਣੇ 

ਦਆਯੇ ਨ ੰ) ਮਾਦ ਕਯਦਦਆਾਂ। ਸ ਧ ਨ ਅੰਗ—(ਆਣੇ) ਸਯੀਯ ਦੀ ਸ ੁੱਧ-ਫ ੁੱਧ ਨਹੀਂ (ਯਦਹੰਦੀ)। ਸਬ ਰਅ 

ਭਦਹ—ਸਾਯ ੇਜਗਤ ਦਵਚ। ਨਾਨਕ—ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਧਭ—ਨੀਚ। ਤੰਗ—ਬੰਫਟ।11।  

ਅਯਥ:-  ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦਜਨਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਦਨਿਾਨਾ (ਰਬ -ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ) ਦਆਯ ਹੈ, (ਦਜਨਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ) ਭਨ 

ਦਵਚ (ਰਬ  ਦ)ੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਮਾਦ (ਦਟਕੀ ਯਦਹੰਦੀ) ਹੈ, ਉਹ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਭਨ ੁੱਖ 

(‘ਨਵਖੰਡ ਫਸ ਧਾ ਬਯਭ’ ਅਤ ੇ‘ਜ ਤ ਸੰਜਭ’ ਆਦਦਕ) ਹਯ ਦਕਸੇ ਬੀ ਾਸ ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੇ।8।  

ਹੇ ਬਾਈ! (ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ) ਚੰਚਰ ਭਨ (ਦ ਨੀਆਵੀ ਵਡੁੱਣ ਦੀਆਾਂ) ਅਨੇਕਾਾਂ ਉੱਚੀਆਾਂ ਚਟੀਆਾਂ (ਉੱਤ ੇਅੜਨ) ਨ ੰ 

(ਆਣਾ) ਦਨਿਾਨਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਦ ਖੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਯ ਦਚੁੱਕੜ ਨੀਵਾਾਂ ਹੈ (ਨੀਵੇਂ ਥਾਾਂ ਦਟਦਕਆ ਯਦਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਾਂ ਦਟਕੇ ਯਦਹਣ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਵਚ) ਫੜੀ ਦਨਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ-ਕਯਤੁੱਫ ਦੀ ਫਯਕਦਤ ਨਾਰ (ਉਸ 

ਦਵਚ) ਕਭਰ ਸ ੰਦਯਤਾ ਵਾਰਾ ਕਰ-ਪ ੁੱਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।9।  

ਹੇ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ ਰ ਟਾ ਯਹੇ ਭਨ ੁੱਖ! ਜੇ ਤ ੰ (ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਭਰਾ ਦ)ੇ ਬੇਤ ਦਵਚ ਭਸਤ ਹਣਾ 

ਚਾਹ ੰਦਾ ਹੈਂ ਜ ਚੰਦ ਵਯਗੇ ਸਹਣੇ ਭ ਖ ਵਾਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਣੇ ਦਚੁੱਤ ਵਾਰਾ ਹੈ ਦਜਸ ਦੇ ਕਰ-ਪ ੁੱਰਾਾਂ ਵਯਗ ੇਸਹਣੇ 

ਨੇਤਰ  ਹਨ ਦਜਨਾਾਂ ਦਵਚ ਕਾਰਾ ਸ ਯਭਾ ਦਆ ਹੈ (ਬਾਵ, ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਅੁੱਤ ਹੀ ਸਹਣਾ ਹੈ), ਤਾਾਂ ਆਣੇ ਇਹਨਾਾਂ 

ਹਾਯਾਾਂ ਨ ੰ (‘ਨਵਖੰਡ ਫਸ ਧਾ ਬਯਭ’ ਅਤੇ ‘ਜ ਤ ਸੰਜਭ’ ਆਦਦਕ ਦਵਖਾਦਵਆਾਂ ਨ ੰ) ਟਟੇ ਟਟੇ ਕਯ ਦੇਹ।10।  

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਦਵਚਾਯਾ) ਨੀਚ (ਦਜਹਾ) ਤੰਗਾ (ਆਣੇ) ਦਆਯੇ (ਜਗਦ-ੇਦੀਵੇ) ਦੇ ਦਆਯ ਦਵਚ (ਇਤਨਾ) 

ਭਸਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਦਕ ਦਆਯੇ ਨ ੰ) ਮਾਦ ਕਯਦਦਆਾਂ ਉਸਨ ੰ ਆਣੇ ਸਯੀਯ ਦੀ ਸ ਧ-ਫ ਧ ਨਹੀਂ ਯਦਹੰਦੀ (ਉਹ 

ਤੰਗਾ ਜਗਦ ੇਦੀਵੇ ਦੀ ਰਾਟ ਉੱਤ ੇਸੜ ਭਯਦਾ ਹੈ। ਯ ਆਣੇ ਇਸ ਇਿਕ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਨੀਚ ਦਜਹਾ ਤੰਗਾ 

ਸਾਯ ੇਜਗਤ ਦਵਚ ਉੱਘਾ ਹ ਦਗਆ ਹੈ।11।  

ਚਉਫਦਰਆਾਂ ਦਾ ਬਾਵ 

ਹਯੇਕ ਫੰਦ ਦਾ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ: 

 1. ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਰੇਭ ਧਨ ਦੇ ਵੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦਭਰ ਸਕਦਾ।  

 2. ਸੁੱਚੇ ਰੇਭੀ ਦੇ ਭਨ ਦਵਚ ਆਣੇ ਰੀਤਭ ਨਾਰੋਂ  ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਦਵੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ।  

 3. ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ ਆਦਦਕ ਵਾਸਤ ੇਧਯਤੀ ਦਾ ਯਟਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਦਆਯ ਦੇ ਯਸਤ ੇਦਵਚ ਕਡੀ ਬੀ ਭ ੁੱਰ ਨਹੀਂ 

ਯੁੱਖਦਾ।  

 4. ਦਜਨਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਦਹਯਦ-ੇਆਕਾਿ ਨ ੰ ਰਬ -ਰੇਭ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਯਿਨ ਕਯਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੇ



ਚਯਨਾਾਂ ਦਵਚ ਜ ੜ ੇਯਦਹੰਦ ੇਹਨ।  

 5. ਜਾ, ਤਾ,  ੁੱਠੇ ਰਟਕਣਾ—ਸਯੀਯ ਨ ੰ ਕਿਟ ਦੇਣ ਵਾਰੇ ਇਹ ਦਜਹ ੇਸਾਧਨ ਬੀ ਰਬ -ਦਆਯ ਦੇ ਟਾਕਯੇ ਤੇ 

ਕਈ ਭ ੁੱਰ ਨਹੀਂ ਾਾਂਦੇ।  

 6. ਰੀਤਭ-ਰਬ  ਦੇ ਦਆਯ ਤੋਂ ਸੁੱਖਣਾ ਭਨ ੁੱਖ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸਹੇੜੀ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ।  

 7. ਦਜਹੜਾ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਬ ਰਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦਸ- ੰਜੀ 

ਰ ਟਾਈ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 8. ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦੇ ਆਦਿਕ ਭਨ ੁੱਖ ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ ਆਦਦਕ ਅਤੇ ਤ ਆਦਦਕ ਵਾਰੇ ਯਸਤ ੇਨ ੰ ਨਹੀਂ 

ਅਣਾਾਂਦੇ।  

 9. ਰਬ -ਚਯਨਾਾਂ ਦੇ ਰੇਭੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦਨਭਰਤਾ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਵਚੋਂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਭਰਦਾ ਹੈ।  

10. ਦਜਹੜਾ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਦਾ ਰੇਭੀ ਹੈ ਉਸ ਨ ੰ ‘ਨਵ ਖੰਡ ਫਸ ਧਾ ਬਯਭ’ ਅਤੇ ‘ਜ ਤ ਸੰਜਭ’ 

ਆਦਦਕ ਸਾਧਨ ਫੇ-ਰੜਵੇਂ ਜਾਦੇ ਹਨ।  

11. ਭ ੁੱਕਦੀ ਗੁੱਰ, ਰਬ -ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਰੇਭ ਦਭਰਦਾ ਹੈ ਆਾ ਕ ਯਫਾਨ ਕੀਦਤਆਾਂ।  

ਰੜੀ-ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1, 2) ਧਨ ਦੇ ਵੁੱਟੇ ਰਬ -ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਰੇਭ ਨਹੀਂ ਦਭਰਦਾ, ਇਥ ੇਤਾਾਂ ਹਯ ਵੇਰੇ ਭਨ ਨ ੰ ਰਬ  ਦੀ ਮਾਦ ਦਵਚ ਜੜੀ 

ਯੁੱਖਣ ਦੀ ਰੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ।  

(3 ਤੋਂ 7) ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ, ਜ ਤ ਸੰਜਭ ਆਦਦਕ ਸਾਧਨ—ਇਹ ਕਈ ਬੀ, ਭਨ ੁੱਖ ਦੇ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨ ੰ 

ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਦੇ ਢਹ ੇਚੜਨ ਤੋਂ ਫਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਨ ੰ ਬ ਰਾਇਆਾਂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦਸ-

 ਾਂੰੰਜੀ ਰ ੁੱਟੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

(8 ਤੋਂ 11) ਰਬ -ਰੇਭ ਦੇ ਯਸਤ ੇਦਵਚ ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ, ਜ ਤ ਸੰਜਭ ਆਦਦਕ ਦੀ ਰੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ। ਦਨਭਰਤਾ 

ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ੈਦਾ ਕਯਦਾ ਹੈ। ਰੇਭ ਦਵਹਾਝਣ ਵਾਸਤ ੇਆਾ-ਬਾਵ ਦੇਣਾ ੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਭ ੁੱਖ-ਬਾਵ: 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਦਆਯ ਨਾਹ ਧਨ ਤੋਂ ਦਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਤੀਯਥ-ਜਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ ਤ ਸੰਜਭ ਆਦਦਕ 

ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਹਉਭ ੈਦਾ ਦਤਆਗ ਕਯ ਕੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਦਵਚ ਜ ੜ ੇਯਦਹਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯਸਤਾ ਹੈ।  

 


