
ਗਾਥਾ ਭ: 5 ਦਾ ਬਾਵ 

ਰਕ-ਵਾਯ: 

 1. ਇ ਯੀਯ ਦਾ ਭਾਣ ਕਯਨਾ ਭੂਯਖਤਾ ਸ ਜਜ ਦ ਅੰਦਯ ਭਰਾ ਸੀ ਭਰਾ ਸ ਤ ਜਜ ਨਾਰ ਛੁਸ ਕ ੁਗੰਧੀਆਂ 

ਬੀ ਦੁਯਗੰਧੀਆਂ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।  

 2. ਇਸ ਭਨੁੁੱਖਾ ਯੀਯ ਪਰ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸ ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾ ਜ। ਫੋੀਆਂ 

ਫੋੀਆਂ ਜੁੱਧੀਆ ਂਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀ ਜਕ ਕੰਭ ਨਸੀਂ।  

 3. ਇ ਨਾਵੰਤ ਜਗਤ ਜਵਚੋਂ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਦਾ ਨਾਰ ਜਨਬਣ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸੀ ਚੀ ਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਜਭਰਦੀ ਸ।  

 4. ੁਖ ਬੀ ਇ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜਵਚ ਸੀ ਸ, ਤ, ਇਸ ਜਭਰਦੀ ਸ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਯਸਾਂ।  

 5. ਜਜਸੋਾ ਭਨੁੁੱਖ ਫਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾ ਆਕੋ ਕ ਯਜਸੰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਭਰਦਾ।  

 6. ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜਵਚ ਫੋੀ ਤਾਕਤ ਸ, ਇ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਕਾਭਾਜਦਕ ੰਜ ਵਯੀ 

ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

 7. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਫਤੀਤ ਕਯਦਾ ਸ, ਭਨੁੁੱਖ ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ਗੋ ਵਾਰ  ਯਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।  

 8. ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਜਜਆ ਭਨੁੁੱਖ ਦੁੁੱਖ ਸਾਯਦਾ ਸ ਤ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

 9. ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਜਵਚ ਯਧਾ ਫਣਦੀ ਸ। ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ਜੰਦਗੀ ਦੀ ਫੋੀ 

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਜਵਚੋਂ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

10. ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਕ ਕ ਜਭਯਨ ਕੀਜਤਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਵਾਨਾ ਂਯ ਨਸੀਂ ਾਂਦੀਆਂ। ਜੌਜਤ-

ਾਰਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਕ ਜਵਯਰ  ਨੰੂ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ।  

11. ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਕ੍ਰੋਾਂ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਫਚਨਾ ਂਉਤ ਤੁਯ ਕ ਨਾਭ ਜਭਯਨ ਵਾਰਾ 

ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਅਨਕਾਂ ਾਥੀਆ ਂਦਾ ਉੱਧਾਯ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

12. ਜਜ ਥਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਸੁੰਦੀ ਯਸ, ਉਸ ਥਾਂ ਸੀ ੁਸਾਵਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ 

ਕਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

13. ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਅਰ ਾਥੀ ਅਰ ਜਭੁੱਤਯ ਸ।  

14. ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਜਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਜਭਯਨ ਜਭਰਦਾ ਸ ਗੁਯ ੂ

ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

15. ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਭਨੁੁੱਖ ਵਾਤ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸ, ਇਸ ਦਾਜਤ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ 

ਜਭਰਦੀ ਸ।  

16. ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਜਕਆਂ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਾਯ ਆਤਭਕ ਯਗ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

17. ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਕੀਜਤਆਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਆਯ ਫਣਦਾ ਸ।  

18. ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ੁਖੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  



19. ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਕ ਕ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਕੀਜਤਆਂ ਜਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਈਦਾ ਸ।  

20. ਧਯਭ-ੁਤਕਾਂ ਕ  ਹੋਨ ਤੋਂ ਅਰ ਰਾਬ ਇਸੀ ਜਭਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਕ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਜਭਯ।  

21. ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਜਤ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਜਭਰਦੀ ਸ।  

22. ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਬਾਗ ਜਾਗ ਏ ਜਾਣ ਜ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਾਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ। ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਨਾਭ 

ਜਭਯਨ ਨਾਰ ਾਯ ਜਵਕਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

23. ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਆਯ ਫਣ ਕਦਾ ਸ।  

24. ਭਾਇਆ ਦ ਯੰਗ-ਤਭਾਸ਼ ਕੁੰਬ ਦ ਪੁੁੱਰ ਵਯਗ ਸੀ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਜਵਚ ਪ ਜਯਸਾਂ ੁਖ ਨਸੀਂ ਜਭਰ ਕਦਾ।  

ਰੋੀ ਵਾਯ ਬਾਵ: 

(1 ਤੋਂ 8) ਇਸ ਭਨੁੁੱਖਾ ਯੀਯ ਤਦੋਂ ਸੀ ਪਰ ਭਝ ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਖ ਯੀਫੀ ੁਬਾਵ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕ ਾਧ ੰਗਜਤ ਦਾ 

ਆਯਾ ਰ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਯਦਾ ਸ। ਜਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ਜਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਜਚਆ 

ਯਜਸੰਦਾ ਸ ਤ ੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਫਤੀਤ ਕਯਦਾ ਸ।  

(9 ਤੋਂ 24) ਜਭਯਨ ਤ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਜਤ ਜਯੌ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਜਭਰਦੀ ਸ। ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ 

ਜਯਸਾਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਜਵਚ ਯਧਾ ਫਣਦੀ ਸ, ਜਪਯ ਜਵਕਾਯ ਆਣਾ ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ, ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ 

ਉੱਚਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਕ ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਸਯ ਬੀ ਅਨਕਾਂ ਫੰਦ ਜਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕ ਜੀਵਨ-ਨਈਆ 

ਨੰੂ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਜਵਚੋਂ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦ ਸਨ।  

ਭੁੁੱਖ ਬਾਵ: 

ਭਨੁੁੱਖਾ ਯੀਯ ਤਦੋਂ ਸੀ ਪਰ ਸ ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਸ। ਤ, ਇਸ ਦਾਜਤ ਜਯੌ 

ਾਧ-ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਸੀ ਜਭਰਦੀ ਸ।  

ਭਹਰਾ ੫ ਗਾਥਾ    ੴ ਸਤਿਗੁਯ ਰਸਾਤਿ ॥ ਕਯੂਯ ੁਹ ਸੁਗੰਧਾ ਯਸ ਭਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਿਹੰ ਭਰੀਣੰ ॥ 
ਭਜਾ ਯੁਤਧਯ ਿੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਤਥ ਗਯਫਣ ਅਗਯਾਨਣ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਾਥਾ—ਇਕ ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਕ੍ਰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਜਜ ਜਵਚ ੰਜਕ੍ਰਤ ਾਰੀ ਅਤ ਸਯ ਫਰੀਆਂ ਦ ਸ਼ਫਦ 

ਜਰਖ ਸਏ ਜਭਰਦ ਸਨ। ‘ਰਜਰਤ ਜਵਤਯ’ ਆਜਦਕ ਫਧ ਧਯਭ-ਗਰੰਥ ਇ ਬਾਸ਼ਾ ਜਵਚ ਸਨ।  

ਕਯੂਯ—ਕਾੌੂਯ (kpuLr)। ੁਸ—ੁਸ਼, ਪੁੁੱਰ (puÕp)। ਯ—ਯਜ, ਛੁਸ ਕ (Ôpã_`-to 

touch)। ਦਸ—ਯੀਯ। ਭਜਾ—ਭੁੱਜਾ, ਜਭੁੱਝ, ਯੀਯ ਦੀ ਜਚਕਨਾਈ (m^jn-marrow of the bones 

& flesh)। ਯੁਜਧਯ—ਰਸੂ ({iDrz)। ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ—ਫਦ-ਫੂ। ਅਜਥ—ਜਪਯ ਬੀ, ਇ ਉਤ ਬੀ। ਅਗ੍੍ਾਨਣ—

ਅਜਗਆਨੀ ਭਨੁੁੱਖ।  

ਅਯਥ:-  ਭੁਸ਼ਕ-ਕੂਯ, ਪੁੁੱਰ ਅਤ ਸਯ ੁਗੰਧੀਆਂ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ ਛੁਸ ਕ ਭਰੀਆਂ ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। (ਭਨੁੁੱਖ 

ਦ ਯੀਯ ਜਵਚ) ਜਭੁੱਝ ਰਸੂ ਅਤ ਸਯ ਦੁਯਗੰਧੀਆਂ ਸਨ; ਜਪਯ ਬੀ, ਸ ਨਾਨਕ! ਅਜਗਆਨੀ ਭਨੁੁੱਖ (ਇ ਯੀਯ 

ਦਾ) ਭਾਣ ਕਯਦਾ ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ਇ ਯੀਯ ਦਾ ਭਾਣ ਕਯਨਾ ਭੂਯਖਤਾ ਸ ਜਜ ਦ ਅੰਦਯ ਭਰਾ ਸੀ ਭਰਾ ਸ ਤ ਜਜ ਨਾਰ ਛੁਸ ਕ 



ੁਗੰਧੀਆਂ ਬੀ ਦੁਯਗੰਧੀਆਂ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।  

ਯਭਾਣ ਯਜੰਿ ਆਕਾਸਹ ਿੀ ਰਅ ਤਸਖ੍ਯ੍ੰਡਣਹ ॥ ਗਛਣ ਨਣ ਬਾਯਣ ਨਾਨਕ ਤਫਨਾ ਸਾਧੂ ਨ 
ਤਸਧਯਿ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਭਾਣ—(prmwxu—an atom) ਯਭ ਅਣੂ, ਫਸਤੁ ਛਿਾ ਬਾਗ, ਫਯੀਕ ੁੱਯਾ ਜਜ ਦਾ 

ਜਸੁੱਾ ਨ ਸ ਕ। ਯਜੰਤ—(pXLNq) ਆੈਯੀ ਸੁੱਦ, ਅੰਤਭ ੀਭਾ। ਦੀ—ਜੀਯ (§*Ip—an 

island)। ਰਅ—ਰਕ। ਜਖੰਡਣਸ— (i_Kirn`) ਸਾੋ। ਗਛਣ—ਤੁਜਯਆਂ। ਨਣ ਬਾਯਣ—ਨਣ ਬਯਣ, 

ਅੁੱਖ ਦ ਪਯ ਜਵਚ। ਨਣ ਬਾਯ—ਨਤਰ  ਬਯ, ਅੁੱਖ ਦ ਝਭਕਣ ਦਾ ਭਾ, ਜਨਭਖ। ਨ ਜਧ੍੍ਤ—ਪਰ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਅੁੱਤ ਛਿਾ ਅਣੂ ਫਣ ਕ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਤਕ ਾਯ ਦੀਾਂ ਰਕਾਂ ਅਤ ਸਾੋਾਂ ਉਯ ਅੁੱਖ 

ਦ ਇਕ ਪਯ ਜਵਚ ਸੀ ਸ ਆਵ, (ਇਤਨੀ ਜੁੱਧੀ ਸੁੰਜਦਆਂ ਬੀ) ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਜਫਨਾ ਂਉ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰ ਨਸੀਂ 

ਸੁੰਦਾ।2।  

ਬਾਵ:- ਇਸ ਭਨੁੁੱਖਾ ਯੀਯ ਪਰ ਤਦੋਂ ਸੀ ਸ ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਰ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ। 

ਫੋੀਆਂ ਫੋੀਆਂ ਜੁੱਧੀਆ ਂਸਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਬੀ ਜਕ ਕੰਭ ਨਸੀਂ।  

ਜਾਣ ਸਤਿ ਹਵੰਿ ਭਯਣ ਤਿਰਸਟਣ ਤਭਤਥਆ ॥ ਕੀਯਤਿ ਸਾਤਥ ਚਰੰਥ ਬਣੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਣ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਤ—ੁੱਚ, ਅਿੁੱਰ (sÄX)। ਭਯਣ—ਭਤ (mrxz)। ਜਭਜਥਆ—ਨਾਵੰਤ, ਝੂਠ 

(imÅXw)। ਕੀਯਜਤ—ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ (kIiqL)। ਚਰੰਥ—ਜਾਂਦੀ ਸ (cliq, clq: cliNq)। ਜਦਰਿਣ—

ਜ ਕੁਝ ਜਦੁੱ ਜਯਸਾ ਸ, ਇਸ ਜਦੁੱਦਾ ਜਗਤ। ਾਧ ੰਗਣ—ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (swDu szÀwyn)।  

ਅਯਥ:-  ਭਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਿੁੱਰ ਭਝ, ਇਸ ਜਦੁੱਦਾ ਜਗਤ (ਯੂਯ) ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ ਸ (ਇ ਜਵਚੋਂ ਜਕ 

ਨਾਰ ਾਥ ਨਸੀਂ ਜਨਬਦਾ)।  

ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਸ—ਾਧ ੰਗਜਤ ਦ ਆਯ ਕੀਤੀ ਸਈ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ (ਭਨੁੁੱਖ) ਦ 

ਨਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸ।3।  

ਬਾਵ:- ਇ ਨਾਵੰਤ ਜਗਤ ਜਵਚੋਂ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਦਾ ਨਾਰ ਜਨਬਣ ਵਾਰੀ ਇਕ ਚੀ ਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜ ਾਧ ੰਗਤ ਜਵਚੋਂ ਜਭਰਦੀ ਸ।  

ਭਾਮਾ ਤਚਿ ਬਯਭਣ ਇਸਟ ਤਭਿਰਖ੍ਯ੍ੁ ਫਾਂਧਵਹ ॥ ਰਫਧਯੰ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ੍ਯ੍ ਅਸਥਾਨੰ ਗਾਰ 
ਬਜਣੰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਿ—ਜਆਯ (eÕt)। ਜਭਤਰ ਖ—ੁਜਭਤਰਾ ਂ ਜਵਚ (im>y—u)। ਰਫਧ੍੍ੰ—ਰੁੱਬ ਕਦਾ 

ਸ, ਰੁੱਬਣ-ਜਗ। ੁਖ ਅਥਾਨ—ੰੁਖ ਜਭਰਣ ਦਾ ਥਾਂ (suK ÔQwnz)। ਜਚਤ—(icÄqz)।  

ਅਯਥ:-  ਭਾਇਆ (ਭਨੁੁੱਖ ਦ) ਭਨ ਨੰੂ ਜਆਯ ਜਭਤਰਾਂ ੰਫੰਧੀਆ ਂ (ਦ ਭਸ) ਜਵਚ ਬਿਕਾਂਦੀ ਯਜਸੰਦੀ ਸ। (ਤ, 

ਬਿਕਣਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਇ ਨੰੂ ੁਖ ਨਸੀਂ ਜਭਰਦਾ)।  

ਸ ਨਾਨਕ! ੁਖ ਜਭਰਣ ਦਾ ਥਾਂ (ਕਵਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਬਜਨ ਸੀ ਸ, ਜ ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜਭਰ ਕਦਾ 

ਸ।4।  



ਬਾਵ:- ੁਖ ਬੀ ਇ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜਵਚ ਸੀ ਸ, ਤ, ਇਸ ਜਭਰਦੀ ਸ ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਯਸਾਂ।  

ਭਰਾਗਯ ਸੰਗਣ ਤਨੰਭੁ ਤਫਯਖ੍ਯ੍ ਤਸ ਚੰਿਨਹ ॥ ਤਨਕਤਟ ਫਸੰਿ ਫਾਂਸ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਫੁਤਧ ਨ ਫਹਿ 
॥੫॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਰਾਗਯ—ਭਰਮ ਯਫਤ ਤ ਉਜਗਆ ਸਇਆ ਫੂਿਾ, ਚੰਦਨ (mlXwÀwR)। ੰਗਣ—

ੰਗਤ ਨਾਰ (szÀwyn)। ਜਨਕਜਿ—ਨੋ (inkty)। ਅਸੰਫੁਜਧ—ਸਉਭ ਵਾਰੀ ਫੁੁੱਧ ਦ ਕਾਯਨ (Ahz 

buiÆd)। ਫਸਤ—ੁਗੰਜਧਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਜਫਯਖ—(vã˜) ਯੁੁੱਖ।  

ਅਯਥ:-  ਚੰਦਨ ਦੀ ੰਗਜਤ ਨਾਰ ਜਨੰਭ ਦਾ ਯੁੁੱਖ ਚੰਦਨ ਸੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਯ, ਸ ਨਾਨਕ! ਚੰਦਨ ਦ ਨੋ ਵੁੱਦਾ 

ਫਾਂ ਆਣੀ ਆਕੋ ਦ ਕਾਯਨ ੁਗੰਧੀ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ।5।  

ਬਾਵ:- ਜਜਸੋਾ ਭਨੁੁੱਖ ਫਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾ ਆਕੋ ਕ ਯਜਸੰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਕੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ 

ਜਭਰਦਾ।  

ਗਾਥਾ ਗੁੰਪ ਗਾਰ ਕਥੰ ਭਥੰ ਭਾਨ ਭਯਿਨਹ ॥ ਹਿੰ ੰਚ ਸਿਰਣ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਫਾਣ ਰਹਾਯਣਹ 
॥੬॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਾਥਾ—ਉਤਜਤ, ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ (ÀwwQw—a religious verse. ÀwY-to 

sing)। ਗੁੰਪ—ਗੁੰਦਣਾ, ਕਜਵ-ਯਚਨਾ ਕਯਨੀ (ÀwuzP`—to string together, to compose)। 

ਕਥੰ—ਕਥਾ (kQw)। ਭਥ—ੰਕੁਚਰ ਦਣਾ, ਨਾ ਕਯ ਦਣਾ (mNQ`—to crush, destroy)। 

ਭਯਦਨਸ—ਭਜਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸ (mdLNzw)। ਸਤੰ—ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਫਾਣ—(bwx) ਤੀਯ। 

ਰਸਾਯਣਸ—ਚਰਾਇਆ ਂ(pRhrxz—Striking, throwing)।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀਆ ਂਕਸਾਣੀਆ ਂਦਾ ਗੁੰਦਣ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅਸੰਕਾਯ ਨੰੂ ਕੁਚਰ ਦੇਂਦਾ ਸ 

ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ) ਦਾ ਤੀਯ ਚਰਾਇਆ ਂ (ਕਾਭਾਜਦਕ) ੰਜ ਵਯੀ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ 

ਸਨ।6।  

ਬਾਵ:- ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਜਵਚ ਫੋੀ ਤਾਕਤ ਸ, ਇ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਕਾਭਾਜਦਕ ੰਜ ਵਯੀ 

ਨਾ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਫਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ੍ਯ੍ ੰਥਾ ਰਹੰਥਾ ਫਡ ਕਯਭਣਹ ॥ ਯਹੰਿਾ ਜਨਭ ਭਯਣਨ ਯਭਣੰ ਨਾਨਕ ਹਤਯ 
ਕੀਯਿਨਹ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੰਥਾ—ਯਤਾ (pNQw)। ਾਧ—(swDu) ਗੁਯ,ੂ ਗੁਯਭੁਖ। ਰਸੰਥਾ—ਰੁੱਬਦ ਸਨ। 

ਯਸੰਤਾ—ਯਜਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭੁੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯਭਣ—ੰਜਭਯਨ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਦ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦ) ਫਚਨ ੁਖ ਦਾ ਯਤਾ ਸਨ, ਯ ਇਸ ਫਚਨ ਬਾਗਾਂ 

ਨਾਰ ਜਭਰਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਨਾਰ ਜਨਭ ਭਯਨ (ਦਾ ਗੋ) ਭੁੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਫਤੀਤ ਕਯਦਾ ਸ, ਭਨੁੁੱਖ 



ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੋ ਵਾਰ  ਯਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।  

ਿਰ ਬੁਤਯਜਣ ਝੜੀਮੰ ਨਹ ਜੜੀਅੰ ਡ ਸੰਿਾ ॥ ਨਾਭ ਤਫਹੂਣ ਤਫਖ੍ਯ੍ਭਿਾ ਨਾਨਕ ਫਹੰਤਿ ਜਤਨ 
ਫਾਸਯ ਯਣੀ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੁਜਯਜਣ—ਬੁਯ ਕ। ਡ—ਯੁੁੱਖ। ੰਤਾ—ੰਤ ਨਾਰ (szpd`—Wealth)। ਜਫਖਭਤਾ—

ਕਠਨਾਈ (iv—mqw)। ਫਸੰਜਤ—(ਦੁੁੱਖ) ਸਾਯਦ ਸਨ, ਬਿਕਦ ਸਨ (vhiNqwvh੍ੇਸਹ—to suffer 

experience)। ਫਾਯ—ਜਦਨ (vwsr:)। ਯਣੀ—ਯਾਤ (rjin, rjnI, rAix, rYix)। ਡ ੰਤਾ—ਯੁੁੱਖ 

ਦੀ ੰਤ ਨਾਰ, ਯੁੁੱਖ ਦੀਆਂ ਿਾਸਣੀਆ ਂਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਜਜਵੇਂ ਯੁਖ ਦ) ੁੱਤਰ  ਬੁਯ ਬੁਯ ਕ (ਯੁੁੱਖ ਨਾਰੋਂ) ਝੋ ਜਾਂਦ ਸਨ, (ਤ ਭੁੋ ਯੁੁੱਖ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਰ ਜੁੋ 

ਨਸੀਂ ਕਦ, (ਜਤਵੇਂ) ਸ ਨਾਨਕ! ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਜ ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ ਦੁੁੱਖ ਸਾਯਦ ਸਨ ਤ, ਜਦਨ ਯਾਤ (ਸਯ ਸਯ) ਜੂਨਾ ਂ

ਜਵਚ ਏ ਬਿਕਦ ਸਨ।8।  

ਬਾਵ:- ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਜਜਆ ਭਨੁੁੱਖ ਦੁੁੱਖ ਸਾਯਦਾ ਸ ਤ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਬਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ਰਬੰਿੰ ਫਡ ਬਾਗਣਹ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭ ਗੁਣ ਯਭਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਯ ਸਾਗਯ ਨਹ 
ਤਫਆਣਹ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਾਵਨੀ—ਯਧਾ (Bwvnw—feeling of devotion, faith)। ਾਗਯ—ਭੰੁਦਯ 

(swÀwr)। ਜਫਆਣਸ—(ÒXwp੍ੇਸਹ—to pervade) ਯ ਾ ਕਦਾ। ਯਭਣ—ੰਜਭਯਨ।  

ਅਯਥ:-  ਾਧ ੰਗਜਤ ਯਾਸੀਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਜਵਚ) ਯਧਾ ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਂ ਨਾਰ ਜਭਰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਨਾਰ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ (ਜੀਵ ਉਤ) ਆਣਾ ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ।9।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਜਵਚ ਯਧਾ ਫਣਦੀ ਸ, ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ਜੰਦਗੀ ਦੀ ਫੋੀ 

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਜਵਚੋਂ ਸੀ-ਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਾਯੰ ਸਭਝਣੰ ਤਫਯਰਾ ਜਨਹ ॥ ਸੰਸਾਯ ਕਾਭ ਿਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗਤਫੰਿ ਯਭਣੰ ਸਾਧ 
ਸੰਗਭਹ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੂੋ—ਡੂੰਘੀ (Àwuh—hidden, concealed Àwuh—to conceal)। ਕਾਭ—

ਵਾਨਾ। ਗਾਥਾ—ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ (ÀwwQw—A religious verse)। ਅਾਯ—ਫਅੰਤ (ਰਬੂ) 

(Apwr)। ਤਜਣ—ੰ(ÄjX`—to give up)। ਾਧ ੰਗਭਸ—(swDu szÀwm) ਤੰਗ।  

ਅਯਥ:-  ਫਅੰਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ (ਯਭ ਵਾਰਾ) ਕੰਭ ਸ, ਇ ਨੰੂ ਕਈ 

ਜਵਯਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ਭਝਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਤੰਗ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਕੀਜਤਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਵਾਨਾਂ ਜਤਆਗੀਆ ਂਜਾ 

ਕਦੀਆ ਂਸਨ।10।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਕ ਕ ਜਭਯਨ ਕੀਜਤਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਵਾਨਾਂ ਯ ਨਸੀਂ ਾਂਦੀਆਂ। ਯ 

ਜੌਜਤ ਾਰਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਕ ਜਵਯਰ  ਨੰੂ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ।  



ਸੁਭੰਿਰ ਸਾਧ ਫਚਨਾ ਕਤਟ ਿਖ੍ਯ੍ ਤਫਨਾਸਨਹ ॥ ਹਤਯ ਚਯਣ ਕਭਰ ਧਯਾਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਰ ਸਭੂਹ 
ਉਧਾਯਣਹ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਭੰਤਰ—ਰਸ਼ਿ ਭੰਤਰ  (sumz>)। ਕਜਿ—ਕ੍ਰੋ (kwyit)। ਭੂਸ— ਢਯ (smuh)। ਦਖ—

ਾ (dwy—)। ਧ੍੍ਾਨੰ—(ÆXwn)। ਾਧ—(swDu) ਗੁਯੂ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ (ਐ) ਰਸ਼ਿ ਭੰਤਰ  ਸਨ (ਜ) ਕ੍ਰੋਾਂ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਉਸਨਾਂ ਫਚਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਰਬੂ ਦ ਕਰ ਪੁੁੱਰਾਂ ਵਯਗ ਸਣ  ਚਯਨਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਾਯੀਆਂ ਕੁਰਾਂ ਦਾ 

ਉੱਧਾਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।11।  

ਬਾਵ:- ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਕ੍ਰੋਾਂ ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਫਚਨਾ ਂਉੱਤ ਤੁਯ ਕ ਨਾਭ ਜਭਯਨ ਵਾਰਾ 

ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਅਨਕਾਂ ਾਥੀਆ ਂਦਾ ਉੱਧਾਯ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਸੁੰਿਯ ਭੰਿਯ ਸਣਹ ਜਣ ਭਧਯ ਹਤਯ ਕੀ ਯਿਨਹ ॥ ਭੁਕਿ ਯਭਣ ਗਤਫੰਿਹ ਨਾਨਕ ਰਫਧਯੰ ਫਡ 
ਬਾਗਣਹ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੰਦਯ—ਘਯ (miNdr—a dwelling)। ਜਣ ਭਧ੍੍—ਜਜਨਹਾਂ ਦ ਅੰਦਯ (Xynwz 

mÆXy)। ਣਸ—ਣਾ, ਵੁੱਣਾ (Ôvp੍ੇਸਹ—to lie down, to rest)। ਭੁਕਤ—ੁਤੰਤਯ, ਆਾਦ 

(mukq)। ਯਭਣ—ਜਭਯਨ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸਨਾਂ ਘਯਾਂ ਜਵਚ ਵੁੱਣਾ ਸੀ ੁਸਾਵਣਾ ਸ ਜਜਨਹਾਂ ਜਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਸੁੰਦੀ ਸਵ। 

ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਕਯਦ ਸਨ ਉਸ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਭੁਕਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਯ, ਸ 

ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਜਭਯਨ) ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਂ ਨਾਰ ਜਭਰਦਾ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਜਜ ਥਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਸੁੰਦੀ ਯਸ ਉਸ ਥਾਂ ਸੀ ੁਸਾਵਣਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਜੌਜਤ-

ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਕਤ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਹਤਯ ਰਫਧ ਤਭਿਰ ਸੁਤਭਿ ॥ ਤਫਿਾਯਣ ਕਿ ਨ ਤਚਿ ॥ ਜਾ ਕਾ ਅਸਥਰੁ ਿਰੁ ਅਤਭਿ ॥ ਸੁਈ 
ਨਾਨਕ ਸਖ੍ਯ੍ਾ ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਤਕਿ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1360} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਜਭਤ—ਰਸ਼ਿ ਜਭੁੱਤਰ  (suim.*>)। ਜਫਦਾਯਣ—ਪਾੋਨਾ, ਤੋ ਨਾ (vd੍ੇਸਹ—to cut 

piecesl ivdwrxz—breaking)। ਅਥਰੁ—ਥਾਂ (ÔÅlz—firmground)। ਅਜਭਤ—ਅਤਰਵਾਂ, 

ਜ ਜਭਜਣਆ ਨਾ ਜਾ ਕ (Aimq)। ੁਈ—(ਇਥ) ਅਰ ਾਠ ‘ਇ’ ਸ, ਯ  ਹੋਨਾ ‘ੁਈ’ ਸ। ਜਕਤ—

ਕੀਤਾ ਸ (øq:)। ਜਚਤ ਜਫਦਾਯਣ—ਜਦਰ ਨੰੂ ਤੋਨਾ, ਜਦਰ-ਜਸ਼ਕਨੀ। ਰਫਧ—ਰੁੱਬਾ ਸ (lÊD:)।  

ਅਯਥ: ਸ ਨਾਨਕ! ਭੈਂ ਉਸ ਰਸ਼ਿ ਜਭੁੱਤਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਰੁੱਬ ਜਰਆ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣੀ ਜਜੰਦ ਨਾਰ 

ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ) ਾਥੀ ਫਣਾਇਆ ਸ ਜ ਕਦ (ਭਯੀ) ਜਦਰ-ਜਸ਼ਕਨੀ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ, ਅਤ ਜਜ ਦਾ ਜਿਕਾਣਾ 

ਅਜਭਣਵੇਂ ਤਰ ਵਾਰਾ ਸ।13।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਅਰ ਾਥੀ ਅਰ ਜਭੁੱਤਯ ਸ।  

ਅਜਸੰ ਤਭਟੰਿ ਸਿ ੁਿਰਹ ॥  ਤਸਭਯਿਫਯ ਤਯਿ ਗੁਯ ਭੰਿਰਣਹ ॥ ਰੀਿਭ ਬਗਵਾਨ ਅਚੁਿ  ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਯ ਸਾਗਯ ਿਾਯਣਹ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1360-1361} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਅਜ—ਫਦਨਾਭੀ (ApX_s੍ੇਸਹ)। ਤ ੁਤਰਸ—ਚੰਗਾ ੁਤਰ  (sÄpu>)। ਜਭਯਤਫ੍੍—

ਜਭਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (Ômã—to remember, Ômriq—remembers)। ਭੰਤਰਣਸ—ਉਦਸ਼। 

ਜਯਦ—ਜਸਯਦ ਜਵਚ। ਅਚੁਤ—ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ (AÁXuq)।  

ਅਯਥ:-  (ਜਜਵੇਂ) ਚੰਗਾ ੁੁੱਤਰ  ਜੰਭ ਣ ਨਾਰ ਾਯੀ ਕੁਰ ਦੀ ਜਛਰੀ ਕਈ) ਫਦਨਾਭੀ ਧੁ ਜਾਂਦੀ ਸ, (ਜਤਵੇਂ) ਸ 

ਨਾਨਕ! ਅਜਵਨਾਸ਼ੀ ਜਆਯ ਯਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਜਭਯਨ) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ (ਦ ਜਵਕਾਯਾ)ਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

(ਇ ਵਾਤ) ਗੁਯ ੂਦਾ ਉਦਸ਼ ਜਸਯਦ ਜਵਚ ਜਿਕਾ ਯੁੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਕਯਨਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ)।14।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦ ਜਵਕਾਯਾ ਂਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਜਭਯਨ ਜਭਰਦਾ ਸ 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਭਯਣੰ ਤਫਸਯਣੰ ਗਤਫੰਿਹ ॥ ਜੀਵਣੰ ਹਤਯ ਨਾਭ ਧਯਾਵਣਹ ॥ ਰਬਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ 
ੂਯਤਫ ਤਰਖ੍ਯ੍ਣਹ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯਣ-ੰਭਤ (mrxz)। ਜਫਯਣ ੰਗਜਫੰਦਸ—ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਜਵਾਯਨਾ। ੂਯਜਫ ਜਰਖਣਸ— 

ੂਯਫਰ  ਭ ਜਵਚ ਜਰਖ ਅਨੁਾਯ। ਜਫਯਣ—ੰ(ivÔmrxz) ਬੁਰਾਣਾ, ਜਵਾਯਨਾ। ੂਯਜਫ—(puvL) 

ੂਯਫਰ  ਭ ਜਵਚ। ਾਧ ੰਗਣ—(swDu ÔzwÀwyn) ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਰਬਣੰ—(lBnz)।  

ਅਯਥ:-  ਗਜਫੰਦ ਨੰੂ ਜਫਾਯਨਾ (ਆਤਭਕ) ਭਤ ਸ, ਅਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚਤ ਯੁੱਖਣਾ (ਆਤਭਕ) ਜੀਵਨ 

ਸ ਯ ਸ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ (ਦਾ ਜਭਯਨ) ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ੂਯਫਰ  ਜਰਖ ਅਨੁਾਯ ਜਭਰਦਾ ਸ।15।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਭਨੁੁੱਖ ਵਾਤ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਸ, ਇਸ ਦਾਜਤ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ 

ਜਭਰਦੀ ਸ।  

ਿਸਨ ਤਫਹੂਨ ਬੁਮੰਗੰ ਭੰਿਰੰ ਗਾਯੁੜੀ ਤਨਵਾਯੰ  ॥ ਫਯਾਤਧ ਉਾੜਣ ਸੰਿੰ ॥ ਨਾਨਕ ਰਫਧ ਕਯਭਣਹ 
॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਨ—ਦੰਦ (d_n—a tooth। dz_੍ੇਸਹ—to bite)। ਬੁਮੰਗ—ੰੁੱ (BujzÀw—a 

serpent)। ਫ੍੍ਾਜਧ—ਯਗ (ÒXwiD—ailment)। ਕਯਭਣਸ—ਬਾਗਾਂ ਨਾਰ। ਗਾਯੁੋੀ—ਗਯੁੋ-ਭੰਤਰ 

ਦਾ ਜਾਨਣ ਵਾਰਾ, ੁੱ ਦਾ ਸਯ ਦੂਯ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਾਣੂ (Àw}fz—a charm against 

snake-poison)। ਰਫਧ—(lÊD) ਰੁੱਬਦਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਜਜਵੇਂ) ਗਯੁੋ-ਭੰਤਰ  ਜਾਨਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ੁੱ ਨੰੂ ਦੰਦ-ਸੀਣ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ ਅਤ (ੁੱ ਦ ਸਯ ਨੰੂ) 

ਭੰਤਰਾਂ ਨਾਰ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, (ਬਾਵੇਂ) ੰਤ ਜਨ (ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਆਤਭਕ) ਯਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦ ਸਨ।  

ਯ, ਸ ਨਾਨਕ! (ੰਤਾਂ ਦੀ ੰਗਜਤ) ਬਾਗਾਂ ਨਾਰ ਰੁੱਬਦੀ ਸ। 16।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਜਕਆਂ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਾਯ ਆਤਭਕ ਯਗ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਜਥ ਕਥ ਯਭਣੰ ਸਯਣੰ ਸਯਫਿਰ ਜੀਅਣਹ ॥ ਿਥ ਰਗਣੰ ਰਭ ਨਾਨਕ ॥ ਯਸਾਿੰ ਗੁਯ ਿਯਸਨਹ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਥ ਕਥ—ਜਜਥ ਜਕਥ, ਸਯ ਥਾਂ। ਤਫ—ਉ ਜਵਚ। ਯਾਦੰ—ਜਕਯਾ (pRswd)। ਯਣ—



ਿ, ਆਯਾ (_rxz)। ਯਫਤਰ—ਾਯ (svL>—in all places)। ਯਭਣ—ਜਵਆਕ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਂ ਜਵਆਕ ਸ ਅਤ ਾਯ ਜੀਵਾ ਂਦਾ ਆਯਾ ਸ, ਉ ਜਵਚ, ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦ 

ਦੀਦਾਯ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਸੀ (ਜੀਵ ਦਾ) ਜਆਯ ਫਣਦਾ ਸ। 17।  

ਬਾਵ:- ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਕੀਜਤਆਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਆਯ ਫਣਦਾ ਸ।  

ਚਯਣਾਯਤਫੰਿ ਭਨ ਤਫਧਯੰ ॥ ਤਸਧਯੰ ਸਯਫ ਕੁਸਰਣਹ ॥ ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਫਯੰ ਯਾ ੂਯਫਣਹ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਯਣਾਯਜਫੰਦ—ਚਯਣ ਅਯਜਫੰਦ, ਚਯਨ ਕਭਰ (crx-ArivNd)। ਜਫਧ੍੍—ੰਜਵੰਜਨਹਆ 

ਸਇਆ (ivÆdz)। ਕੁਰਣਸ—ੁਖ (ku_l)। ਗਾਥਾ—ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ (ÀwwQw)। ਬਫ੍੍ੰ—ਬਾਵੀ, 

ਨੀਫ (BÒX—prosperity)। ਯਾ ੂਯਫਣਸ—ਫਸੁਤ ੂਯਫ ਕਾਰ ਦ। ਅਯਜਫੰਦ—(ArivNd) ਕਰ 

ਪੁੁੱਰ। ਗਾਵੰਜਤ—(ÀwwXiNq) ਗਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਜਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ) ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਸਣ  ਚਯਨਾਂ ਜਵਚ ਜਵੁੱਝਦਾ ਸ, (ਉ ਨੰੂ) ਾਯ ੁਖ ਜਭਰ 

ਜਾਂਦ ਸਨ। ਯ, ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸੀ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਗਾਂਦ ਸਨ ਜਜਨਹਾ ਂਦ ੂਯਫਰ  ਬਾਗ 

ਸਣ। 18।  

ਬਾਵ:- ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਯਕਜਤ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ੁਖੀ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸੁਬ ਫਚਨ ਯਭਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ਉਧਯਣਹ ॥ ਸੰਸਾਯ ਸਾਗਯੰ ਨਾਨਕ ੁਨਯਤ ਜਨਭ ਨ 
ਰਬਯਿ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਨਯਜ—ਨਸ ਅਜ, ਜਪਯ ਬੀ, ਭੁੋ ਭੁੋ (punrip pun: Aip)। ੁਬ ਫਚਨ—ਸਣ 

ਫਰ, ਜੌਜਤ-ਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ (_uB vcn)। ਯਵਣ—ਉਚਾਯਨ ਕਯਨਾ। ਗਵਣ—ਜਾਣਾ, ਸੁੰਚਣਾ 

(Àwmnz)। ਉਧਯਣਸ—ਉੱਧਾਯ (aÆdrxz)। ਾਧ ੰਗਣ—(swDu ÔzwÀwynz) ਗੁਯ ੂ ਦੀ 

ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਜ ਭਨੁੁੱਖ) ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਾ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦ ਸਨ, 

(ਉਸਨਾਂ ਦਾ) ਉੱਧਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ (ਇ) ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਜਵਚ ਭੁੋ ਭੁੋ ਜਨਭ ਨਸੀਂ ਰਣਾ ੈਂਦਾ।1।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਿਕ ਕ ਜੌਜਤ-ਾਰਾਸ ਕੀਜਤਆਂ ਜਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਈਦਾ ਸ।  

ਫਿ ੁਯਾਣ ਸਾਸਿਰ ਫੀਚਾਯੰ ॥ ਏਕੰਕਾਯ ਨਾਭ ਉਯ ਧਾਯੰ ॥ ਕੁਰਹ ਸਭੂਹ  ਸਗਰ ਉਧਾਯੰ ॥ 
ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕ ਿਾਯੰ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਡਬਾਗੀ ਕ—ਕਈ ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਉਯ—ਜਸਯਦਾ (ars—heart)। ਏਕੰਕਾਯ 

ਨਾਭ—ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ। ਕੁਰਸ ਭੂਸ—ਾਯੀਆਂ ਕੁਰਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੋਾ ਕਈ ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ਵਦ ੁਯਾਣ ਸ਼ਾਤਰ  (ਆਜਦਕ ਧਯਭ-ੁਤਕਾਂ ਨੰੂ) 

ਜਵਚਾਯ ਕ ਇੁੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ  ਜਸਯਦ ਜਵਚ ਵਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ (ਆ) ਤਯ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ 

ਆਣੀਆ ਂਅਨਕਾਂ ਾਯੀਆਂ ਕੁਰਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। 20।  



ਬਾਵ:- ਧਯਭ ੁਤਕ ਦ  ਹੋਨ ਤੋਂ ਅਰ ਰਾਬ ਇਸੀ ਜਭਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ਜਕ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਜਭਯ।  

ਤਸਭਯਣੰ ਗਤਫੰਿ ਨਾਭੰ ਉਧਯਣੰ ਕੁਰ ਸਭੂਹਣਹ ॥ ਰਫਤਧਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗਣ ਨਾਨਕ ਵਡਬਾਗੀ ਬਟੰਤਿ 
ਿਯਸਨਹ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਿੰਜਤ—ਜਭਰਦ ਸਨ। ਬਿੰਜਤ ਦਯਨਸ—ਦਯਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਰਫਜਧਅ—ੰਰੁੱਬਦਾ ਸ 

(lÊDX)। ਾਧ ੰਗਣ—(swDu szÀwyn) ਗੁਯ ੂਦੀ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਜਭਯਣ—ੰ(Ômrxz)।  

ਅਯਥ:-  ਗਜਫੰਦ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਜਯਆਂ ਾਯੀਆਂ ਕੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਯ, (ਗਜਫੰਦ ਦਾ ਨਾਭ) ਸ 

ਨਾਨਕ! ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਭਰਦਾ ਸ, (ਤ, ਾਧ ੰਗਜਤ ਦਾ) ਦਯਨ ਵਡ ਬਾਗਾ ਂਵਾਰ  (ਫੰਦ) ਕਯਦ ਸਨ। 

21।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਜਤ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚੋਂ ਜਭਰਦੀ ਸ।  

ਸਯਫ ਿਖ੍ਯ੍ ਯੰਤਿਆਗੀ ਸਯਫ ਧਯਭ ਤਿਰੜੰਿਣਃ ॥ ਰਫਧਤਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤਣ ਨਾਨਕ ਭਸਿਤਕ 
ਤਰਖ੍ਯ੍ਯਣਃ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਖ—ਜਵਕਾਯ (dwy—)। ਯ—ੰਚੰਗੀ ਤਯਹਾ,ਂ ੂਯ ਤਯ ਤ। ਜਤਆਗੀ—ਜਤਆਗਣ ਵਾਰਾ 

(ਫਣਨਾ)। ਜਦਰੋੰਤਣ:-  (ਜਸਯਦ ਜਵਚ) ੁੱਕਾ ਕਯਨਾ। ਭਤਜਕ—ਭੁੱਥ ਉਤ (mÔqk—ਭੁੱਥਾ। mÔqky—

ਭੁੱਥ ਉਤ)। ਜਰਖ੍੍ਣ:-  ਜਰਜਖਆ ਸਇਆ ਰਖ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! ਾਯ ਜਵਕਾਯ ਚੰਗੀ ਤਯਹਾ ਂ ਜਤਆਗ ਦਣ  ਅਤ ਧਯਭ ਨੰੂ ੁੱਕੀ ਤਯਹਾ ਂ (ਜਸਯਦ ਜਵਚ) 

ਜਿਕਾਣਾ—(ਇਸ ਦਾਜਤ ਉ ਫੰਦ ਨੰੂ) ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਭਰਦੀ ਸ (ਜਜ ਦ) ਭੁੱਥ ਉਤ (ਚੰਗਾ) ਰਖ 

ਜਰਜਖਆ ਸਵ। 22।  

ਬਾਵ:- ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਬਾਗ ਜਾਗ ਏ ਜਾਣ  ਜ ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਜਾਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ। ਾਧ ੰਗਜਤ ਜਵਚ ਨਾਭ 

ਜਭਯਨ ਨਾਰ ਾਯ ਜਵਕਾਯ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਹਮ ਹ ਹਵੰਿ ਹਯਣ ਬਯਣ ਸੰੂਯਣਃ ॥ ਸਾਧੂ ਸਿਭ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਰੀਤਿ ਕਾਯਣੰ ॥ ੨੩॥ {ੰਨਾ 
1361} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਮ—ਜ ਜਛਰ  ਭ ਜਵਚ ਭਜੂਦ ੀ। ਸ—ਜ ਸੁਣ ਬੀ ਭਜੂਦ ਸ। ਸਵੰਤ—ਜ ਅਗਾਂਸ ਨੰੂ ਬੀ 

ਭਜੂਦ ਯਸਗਾ। ਸਯਣ—ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਬਯਣ—ਾਰਣ ਵਾਰਾ। ੰੂਯਣ:-  ਜਵਆਕ। ਤਭ—

(sÄXz) ਜਨਸ਼ਚ ਕਯ ਕ। ਜਾਣ—ਭਝ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਬੂਤ ਵਯਤਭਾਨ ਬਜਵੁੱਖਤ ਜਵਚ ਦਾ ਸੀ ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਜ ਬ ਜੀਵਾ ਂਨੰੂ ਨਾ 

ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਬ ਦਾ ਾਰਣ ਵਾਰਾ ਸ ਅਤ ਬ ਜਵਚ ਜਵਆਕ ਸ, ਸ ਨਾਨਕ! ਉ ਨਾਰ ਜਆਯ ਾਣ 

ਦਾ ਕਾਯਨ ਜਨਸ਼ਚ ਕਯ ਕ ੰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੀ ਭਝ। 23।  

ਬਾਵ:- ਾਧ ੰਗਜਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਆਯ ਫਣ ਕਦਾ ਸ।  

ਸੁਖ੍ਯ੍ਣ ਫਣ ਯਿਨੰ ਯਚਨੰ ਕਸੁੰਬ ਯੰਗਣਃ ॥ ਯਗ ਸਗ ਤਫਓਗੰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ੍ਯ੍ੁ ਨ ਸੁਨਹ ॥ ੨੪॥ 
{ੰਨਾ 1361} 



ਦ ਅਯਥ:-  ੁਖਣ—ੁਖਦਾਈ। ਫਣ ਯਤਨ—ੰਫਰ ਯੂ ਯਤਨ (vcn, vAx)। ਯਚਨੰ—ਭਤ ਸਣਾ। ਕੁੰਬ 

ਯੰਗਣ:-  (ਭਾਇਆ-) ਕੁੰਬ ਦ ਯੰਗਾਂ ਜਵਚ। ਜਫਗ—ਜਵਛੋਾ, ਦੁੁੱਖ। ੁਨਸ—(ÔÒÈny)। ਗ—

(_wyk) ਜਚੰਤਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸ ਨਾਨਕ! (ਭਾਇਆ-) ਕੁੰਬ ਦ ਯੰਗਾਂ ਜਵਚ ਅਤ (ਭਾਇਆ ੰਫੰਧੀ) ੁਖਦਾਈ ਸਣ  ਫਰਾ ਂਜਵਚ 

ਭਤ ਜਯਸਾ ਂਯਗ ਜਚੰਤਾ ਅਤ ਦੁੁੱਖ (ਸੀ ਜਵਆਦ ਸਨ)। ੁਖ ੁਨ  ਜਵਚ ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਭਰਦਾ। 24।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦ ਯੰਗ ਤਭਾਸ਼ ਕੁੰਬ ਦ ਪੁੁੱਰ ਵਯਗ ਸੀ ਸਨ। ਇਸਨਾਂ ਜਵਚ ਪ ਜਯਸਾਂ ੁਖ ਨਸੀਂ ਜਭਰ 

ਕਦਾ।  

 


