
ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 5 
ਬਾਵ 

ਉੜੀ-ਵਾਯ 
(1) ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਸੈ, ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਵਵਚ ਭਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਯ ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਬਰਾ ਸੈ ਜ 

ਤੰਗ ਵਵਚ ਯਵਸ ਕੇ ਰਬੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਤ ਯਦਾ ਸੈ।  

(2) ਤੰਗ ਵਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੈਤਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਕਾਭਾਵਦਕ 

ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਭਨ ੁੱਖ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

(3) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ, ਭਾਨ , ਅੰਵਭਰਤ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈ, ਇਸ ਅੰਵਭਰਤ ਤ-ੰਗ ਵਵਚ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਇ ਦ ੇ

ੀਵਤਆਾਂ ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਕਈ ਬ ੁੱਖ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੀ।  

(4) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਾਯ ੇਗ ਣਾਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸੈ, ਭਨ ੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯ ਵਵਚ, ਭਾਨ , ਯਾਸ ਦੀ ਖ਼ਯਚੀ ਸੈ, 

ਯ ਇਸ ਨਾਭ ਉ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੰੂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਜ ਤੰਗ ਵਵਚ ਅੁੱੜਦਾ ਸੈ।  

(5) ਭਨ ੁੱਖ ਤਾਾਂ ਵਕਤੇ ਯਸੇ, ਉਸ ਥਾਾਂ ਬੀ ਸਣਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਤੰਗੀ ਵਭਰ ਕੇ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ 

ਕਯਦ ੇਸਨ। ਬਗਤੀ ਨੰੂ ਵਆਯ ਕਯਨਾ ਰਬੂ ਦਾ ਭ ੁੱਢ-ਕਦੀਭਾਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ ਸੈ। ਜ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ ਉ ਦੇ ਭਨ 

ਵਵਚੋਂ ਫ ਯਾਈ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।  

(6) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਇਕ ੀ ਯਾ-ੂੰਜੀ ਸੈ ਜ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ਸੈ, ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ-ਵਣਜਾਯ ੇਨੰੂ 

ਤੰਗ ਵਵਚ ਯਵਸ ਕੇ ਇਸ ੂੰਜੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ ਉ ਦਾ ਭਨ ਤਨ ਵਖਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਵਵਕਾਯ ਨਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੀ ਅਰ ਵਵਚ ਜੀਊਂਦਾ ਸੈ।  

(7) ਜ ਰਬੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ੈਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਤੇ ਬ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈ ਉਸੀ ਾਯ ੇ ਖਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈ, ਯ ਇ 

'ਨਾਭ' ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਭਾਣ ਕਦਾ ਸੈ ਵਜ ਨੰੂ ਵਤਗ ਯੂ ਤਯ ੁੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।  

(8) ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਤਗ ਯੂ ਾੋਂ ਸੀ ਵਭਰ ਕਦਾ ਸੈ। ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਗ ਯ ੂਦੇ ਦੁੱ ੇਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯ ਕੇ ਵਨੁੱਤ ਤੰਗ 

ਕਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਵਟਵਕਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।  

(9) ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ  ਖੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸਵਯ ਨਾਭ-ਅੰਵਭਰਤ ਤੰਗ ਵਵਚ ਵੰਡੀਦਾ ਸੈ। ਵਜਉਂ ਵਜਉਂ ਗ ਯਭ ਖ 

ਤੰਗ ਵਵਚ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦੇ ਸਨ, ਥ ੇਭਾਨ , ਅੰਵਭਰਤ ਦੇ ਪ ਸਾਯੇ ਚੁੱਰ ੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੰਗ 

ਵਵਚ ਸੀ ਅਰੀ ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਸ ੰਦਾ ਸੈ, ਤੰਗੀ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ।  

(10) ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਰੇ ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੀ ੰਗਤ ਵਵਚ ਯਵਸ ਕੇ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਗ ਣਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰਾ ਭਨ ਵਵਚ ਰ 

ਰੈਂਦਾ ਸੈ, ਵਜ ਕਯਕੇ ਉ ਦੇ ਭਨ ਦੀ ਭੈਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉ ਨੰੂ ਜਭ 

ਕਾਰ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ ੋਂਸਦਾ।  

(11) ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤੀ ਵਵਚ ਯਵਸ ਕੇ ਭੰਦ ੇਕੰਭ ਕਯਦ ੇਸਨ, ਉਸ ਥ ੇਦ ਖੀ ਯਵਸੰਦ ੇਸਨ, ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਵਵਾਯਨ ਕਯਕੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਉਭਯ ਭੰਦ ੇਸਾਰ ਸੀ ਗ ਜ਼ਯਦੀ ਸੈ ਤੇ ਇ ਤੋਂ ਵੁੱਛੋਂ ਬੀ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੀ 

ਬਟਕਣਾ ਵਵਚ ੈ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

(12) ਦ ਨੀਆ ਵਾਰੇ  ਆਦ ਆਖ਼ਯ ਕੜ ੇਰੁੱਗਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦੇ ਸਨ,  ਖਦਾਈ ਤੇ ਵਭੁੱਠਾ ਵਯ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਸੈ, 

ਯ ਇਸ ਵਭਰਦਾ ਉ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੰੂ ਸੀ ਸੈ ਵਜ ਉੱਤ ੇਰਬੂ ਆ ਵਭਸਯ ਕਯਦਾ ਸੈ।  

(13) ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਗ ਯ ੂਦੇ ਦੁੱੇ ਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯ ਕੇ ਯਭੇਯ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਾਯ ੇ ਆਦ 



ਵਪੁੱਕੇ ਰਤੀਤ ਸ ੰਦ ੇਸਨ ਤੇ ਉ ਦੇ ਾਯ ੇਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

(14) ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੱਟ ਕੇ ਜਾਾਂਦ ੇਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਸੈ। ਰਬੂ ਆ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਸ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਉਸ ਇੁੱਕ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਆ ਯੁੱਖਦੇ ਸਨ।  

(15) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈ ਕੇ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚੇ ਯਵਸੰਦ ੇਸਨ ਤੇ ਰਬੂ-

ਦਯ ਤੇ ਯਵਾਨ ਸਨ, ਅਜੇਸੇ ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੁੱਖਾਾਂ ਕਯੜਾਾਂ ਰਮਾਗ ਆਵਦਕ ਤੀਯਥਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਕ 

ਵਵੁੱਤਯ ਸੈ।  

(16) ਕਯਤਾਯ ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਵਡੁੱਵਗਆਾਂ ਸਇਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਵਵੁੱਤਰ  ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ। ਜ 

ਭਨ ੁੱਖ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣੇ ਅੰਗ ੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਬ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸ ਕੇ ਯਵਸੰਦਾ 

ਸੈ, ਵਕੇ ਦਾ ਵਦਰ ਨਸੀਂ ਦ ਖਾਾਂਦਾ ਤੇ ਆਖ਼ਯ ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਅੁੱੜਦਾ ਸੈ।  

(17) ਾਯੇ ਖ਼ਜ਼ਾਵਨਆਾਂ ਦੇ ਭਾਰਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਨੰੂ ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾ ਰੈਂਦੇ 

ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਦੀ ਾਯੀ ਭੈਰ ਧ  ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਾਯ ੇਕਰੇਸ਼ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਯ ਇਸ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ 

ਰਬੂ ਦੀ ਵਭਸਯ ਨਾਰ ਵਤਗ ਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ।  

(18) ਦ ਨੀਆ ਦਾ ਭਸ, ਭਾਨ , ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਕਰ੍ਾ ਸੈ ਵਜ ਵਵਚ ਜੀਵ ਕੈਦ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ ਭਨ ੁੱਖ 'ਨਾਭ' 

ਵਭਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਾਨ , ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸ ਕੇ ਇ ਵਕਰੇ੍ ਨੰੂ ਵਜੁੱਤ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਉ ਨੰੂ 

ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।  

(19) ਜ ਰਬੂ ਬ ਕ ਝ ਕਯਨ ਦੇ ਭਯੁੱਥ ਸੈ, ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸੈ ਤੇ ਬ ਨੰੂ ਾਰਦਾ ਸੈ, ਉ ਫਖ਼ਸ਼ਣਸਾਯ 

ਨੰੂ ਵਭਯ ਕੇ ਜੀਵ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਕੇ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਫੇੜੀ ਸੀ-ਰਾਭਵਤ ਾਯ 

ਰੰਘਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

(20) ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ ਨੰੂ 'ਨਾਭ' ਸੀ  ਸ਼ਾਕੇ ਤੇ  ੰਦਯ ਬਜਨ ਸੈ; 'ਨਾਭ' ਸੀ ਸਾਥੀ 

ਘੜ ੇਸੈ, 'ਨਾਭ' ਸੀ ਯਾਜ-ਵਭਰਖ ਸੈ। ਉ ਦੇ ਅੰਦਯ ਇਕ 'ਨਾਭ' ਦੀ ਸੀ ਰਗਨ ਯਵਸੰਦੀ ਸੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦੇ 

ਦਯ ਤੇ ਸੀ ਵਟਵਕਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।  

ਭ ੁੱਚਾ ਬਾਵ 
(1 ਤੋਂ 11 ਤਕ)—ਇਸ ਠੀਕ ਸੈ ਵਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈ, ਯ ਵਪਯ ਬੀ ਵਯ ਸੀ ਭਨ ੁੱਖ 

ਬਰਾ ਯਵਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜ ਾਧ ੰਗਵਤ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ। ਤੰਗ ਵਵਚ ਸੀ ਗ ਯ ੂਦੇ ਦੁੱ ੇਸ ਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯ ਕੇ 

ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਦਾ  ਬਾਉ ਫਣ ਕਦਾ ਸੈ, 'ਨਾਭ' ਸੀ ਜੀਵਨ-ਯ ਦੀ ਖ਼ਯਚੀ ਸੈ, ਇ 'ਨਾਭ' ਦੀ ਫਯਕਵਤ 

ਨਾਰ ਸੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ, ਫ ਯਾਈ, ਕਾਭਾਵਦਕ ਵਵਕਾਯ ਭਨ ਵਵਚੋਂ ਦੂਯ ਸ ੰਦ ੇਸਨ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਨਸੀਂ 

ੋਂਸਦਾ, ਤਨ ਭਨ ਦਾ ਵਖਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਵਟਵਕਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।  

(12 ਤੋਂ 15 ਤਕ)—ਜੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵੁੱਯ ਜਾ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਦਫਾ ਾ ਰੈਂਦੀ ਸੈ, ਾਯੀ ਉਭਯ 

ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਭੰਦ ੇਸਾਰ ਗ ਜ਼ਯਦੀ ਸੈ, ਜਦੋਂ ਭਨ ੁੱਖ ਨਾਭ-ਯ ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸੈ ਤਦੋਂ ਸੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸੈ ਵਕ 

ਭਾਇਆ ਦੇ  ਆਦ ਵਪੁੱਕੇ ਤੇ ਕੜ ੇਦ ਖਦਾਈ ਸਨ।  

(16 ਤੋਂ 21 ਤਕ)—ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਵਦਆਾਂ ਦੇ ੈਯਾਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਰੁੱਖਾਾਂ ਕਯੜਾਾਂ ਤੀਯਥਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਕ ਵਵੁੱਤਰ  

ਸੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਭਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਅੰਗ ੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕੇ ਦਾ ਵਦਰ ਨਸੀਂ ਦ ਖਾਾਂਦ,ੇ ਬ ਨਾਰ ਵਆਯ ਤੇ 

ਵਨਭਯਤਾ ਦਾ ਵਯਤਾ ਕਯਦ ੇਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਸ਼ ੁੱਧ ਸ ੰਦਾ ਸੈ, ਨਾਭ ਵਭਯਨ ਵਾਰੇ, ਭਾਨ , ਅਠਾਸਠ 



ਤੀਯਥਾਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸਨ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਕਰ੍ਾ ਫੰਦਗੀ ਵਾਰੇ ਸੀ ਵਜੁੱਤਦੇ ਸਨ, ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 

ਫੇੜੀ ਸੀ-ਰਾਭਵਤ ਾਯ ਰੰਘਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਦ ਨੀਆ ਦੇ ਾਯ ੇਦਾਯਥਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ 

ਵਧੀਕ ਵਖੁੱਚ ਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਭ ੁੱਖ ਬਾਵ 
ਬਾਵੇਂ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈ, ਯ ਵਵੁੱਤਰ  ਜੀਵਨ ਉੇ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ ਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ਜ ਤੰਗ ਵਵਚ 

ਯਵਸ ਕੇ ਗ ਯੂ ਦੇ ਦੁੱ ੇਯਤੇ ਤੇ ਤ ਯਦਾ ਸੈ ਤੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦਾ ਦਫਾ ੈਣ ਕਯਕੇ 

ਭਨ ੁੱਖ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਪ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਰਕ ਯਰਕ ਦਵੇਂ ਗਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ।  

'ਵਾਯ' ਦੀ ਫਣਤ 
ਵਤਗ ਯੂ ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਜੀ ਦੀ ਇ 'ਵਾਯ' ਵਵਚ 21 ਉੜੀਆਾਂ ਅਤੇ 42 ਰਕ ਸਨ, ਸਯੇਕ ਉੜੀ ਦੇ 

ਨਾਰ ਦ ਦ। ਸਯੇਕ ਉੜੀ ਵਵਚ ੰਜ ੰਜ ਤ ਕਾਾਂ ਸਨ। ਉੜੀ ਨ:ੰ 1, 9, 16 ਅਤੇ 20 ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਕੇ ਫਾਕੀ ਾਯੀਆਾਂ 

ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਰ ਦ-ਤ ਕੇ ਸ਼ਰਕ ਸਨ, ਫਰੀ ਬੀ ਬ ਸ਼ਰਕਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਜਸੀ ਸੈ।  

ਸ਼ਰਕਾਾਂ ਦੀ ਾਵੀਂ ਵਗਣਤੀ ਸਯੇਕ ਉੜੀ ਨਾਰ ਇਕ ਵਜਸੀ ਦ-ਤ ਕੀ ਫਨਾਵਟ ਇਕ-ਭਾਨ ਭਜ਼ਭੂਨ, ਾਯ ੇਸੀ 

ਰਕ ਤੇ ਉੜੀਆਾਂ ਇਕ ਸੀ ਗ ਯ-ਵਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ—ਇ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਤੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਕਵਢਆ ਜਾ ਕਦਾ 

ਸੈ ਵਕ ਇਸ 'ਵਾਯ' ਤੇ ਇ ਦ ੇਨਾਰ ਵਯਤ ੇਸ 'ਰਕ' ਇਕ ਸੀ ਭੇ ਦੇ ਉਚਾਯੇ ਸ ਸਨ। ਫਰੀ ਅਤੇ ਫਨਾਵਟ 

ਦੇ ਵਖ਼ਆਰ ਤੋਂ ਇਸੀ ਗ ਣ 'ਗੂਜਯੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭ: 5' ਵਵਚ ਵਭਰਦ ੇਸਨ। ਇ 'ਵਾਯ' ਦੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 12 ਨੰੂ 

'ਗੂਜਯੀ ਕੀ ਵਾਯ' ਦੀ ਉੜੀ ਨੰ: 20 ਦੇ ਾਸਭਣੇ ਯੁੱਖ ਕੇ ੜ੍, ਫਸ ਤ ਰਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਾਾਂਝ ਸੈ।  

(1) ਵਨੰਦਕ ਭਾਯ ੇਤਤਕਾਵਰ ਵਖਨ  ਵਟਕਣ ਨ ਵਦਤੇ ॥ 

 . . ਰਬ ਦਾ ਕਾ ਦ ਖ  ਨ ਖਵਵ ਕਵਸ ਪਵੜ ਜਨੀ ਜ ਤ ੇ॥ 

 . . ਭਥ ੇਵਾਵਰ ਛਾਵੜਅਨ  ਜਭ ਭਾਯਵਗ ਭ ਤੇ ॥ 

 . . ਦ ਵਖ ਰਗ ੇਵਫਰਰਾਵਣਆ ਨਯਵਕ ਘਵਯ  ਤੇ ॥ 

 . . ਕੰਵਠ ਰਾਇ ਦਾ ਯਵਖਅਨ  ਨਾਨਕ ਸਵਯ ਤੇ ॥20॥   {ਗੂਜਯੀ ਕੀ ਵਾਯ 

(2) ਧਸ  ਨ ਚਰੀ ਖਭ ਨਾਵਰ ਰਵਫ ਭਵਸ ਵਵਗ ਤ ੇ॥ 

 . . ਕਯਤਫ ਕਯਵਨ ਬਰੇਵਯਆ ਭਵਦ ਭਾਇਆ  ਤੇ ॥ 

 . . ਵਪਵਯ ਵਪਵਯ ਜੂਵਨ ਬਵਾਈਅਵਨ ਜਭ ਭਾਯਵਗ ਭ ਤੇ ॥ 

 . . ਕੀਤਾ ਾਇਵਨ ਆਣਾ ਦ ਖ ੇਤੀ ਜ ਤ ੇ॥ 

 . . ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਵਾਵਯ ਬ ਭੰਦੀ ਯ ਤ ੇ॥12॥  {ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਯ 

ਦਸਾਾਂ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਫਾਯ ੇਇ ਉਯ-ਵਰਖੀ ਵਵਚਾਯ ਤੋਂ  ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਅਨ ਭਾਨ ਰਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਵਕ ਗ ਯ ੂ

ਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਨੇ ਇਸ ਦਵੇਂ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਅੁੱਗੜ ਵੁੱਛੜ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭੇ ਵਵਚ ਸੀ ਵਰਖੀਆਾਂ ਨ।  

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੫ ਯਾਇ ਕਭਾਰਦੀ ਭਜਦੀ ਕੀ ਵਾਯ ਕੀ ਧੁਨਨ ਉਨਯ ਗਾਵਣੀ   

ਅਯਥ:- ਇਸ ‘ਵਾਯ’ ਯਾਇ ਕਭਾਰਦੀ ਭਜਦੀ ਦੀ ‘ਵਾਯ’ ਦੀ  ਯ ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਸੈ। ਫਾਯ ਵਵਚ ਇਕ ਚਧਯੀ 

ਕਭਾਰ ੁੱਦੀਨ ਯਵਸੰਦਾ ੀ, ਉ ਨੇ ਆਣੇ ਬਯਾ ਾਯੰਗ ਨੰੂ ਜ਼ਵਸਯ ਕੇ ਕੇ ਭਾਯ ਵਦੁੱਤਾ, ਾਯੰਗ ਦਾ ਇਕ  ੁੱਤਰ  ੀ ਜ 

ਅਜੇ ਛਟਾ ਸੀ ੀ, ਵਜ ਦਾ ਨਾਭ ਭ ਆਜ਼ ੁੱਦੀਨ ੀ। ਾਯੰਗ ਦੀ ਵਸ ਟੀ ਆਣੇ ਇ  ੁੱਤਰ  ਨੰੂ ਰੈ ਕੇ ੇਕੇ ਚਰੀ 

ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੁੱਡਾ ਸਇਆ ਤਾਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜ ਰੈ ਕੇ ਕਭਾਰ ੁੱਦੀਨ ਨਾਰ ਆ ਰਵੜਆ। ਕਭਾਰ ੁੱਦੀਨ ਭਾਵਯਆ 

ਵਗਆ। ਇਸ ਾਯੀ ਵਾਯਤਾ ਢਾਢੀਆਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਯ’ ਵਵਚ ਗਾਵੀਂ। ਇ ‘ਵਾਯ’ ਦੀ ਚਾਰ ਦਾ ਨਭੂਨਾ ਇਉਂ ਸੈ: 



‘ਯਾਣਾ ਯਾਇ ਕਭਾਰ ਦੀਂ ਯਣ ਬਾਯਾ ਫਾਸੀਂ ॥ ਭਜ ੁੱਦੀਂ ਤਰਵੰਡੀਓਂ ਚਵੜਆ ਾਫਾਸੀ’ ॥ 

ੴ ਸਨਤਗੁਯ ਰਸਾਨਦ ॥ ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਹਨਯ ਹਨਯ ਨਾਭੁ ਜ ਜਨੁ ਜ ਸ ਆਇਆ ਯਵਾਣੁ ॥ 
ਨਤਸੁ ਜਨ ਕ ਫਨਰਹਾਯਣ ਨਜਨਨ ਬਨਜਆ ਰਬੁ ਨਨਯਫਾਣੁ ॥ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੁਖੁ ਕਨਟਆ ਹਨਯ 
ਬਨਟਆ ੁਯਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਸੰਤ ਸੰਨਗ ਸਾਗਯੁ ਤਯ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਤਾਣੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਜਨ) ਨੇ। ਵਨਯਫਾਣ —ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਵਸਤ।  ਯਖ —ਵਵਆਕ ਰਬੂ।  ਜਾਣ —ਚੰਗੀ 

ਤਯ੍ਾਾਂ (ਸਯੇਕ ਦੇ ਵਦਰ ਦੀ) ਜਾਣਨ ਵਾਰਾ)। ਤਾਣ —ਆਯਾ, ਫਰ। ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਖ —ਜਨਭ ਤੋਂ ਭਯਨ ਤਕ 

ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦ ੁੱਖ-ਕਰੇਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ ਉ ਦਾ (ਜਗਤ ਵਵਚ) ਆਉਣਾ ਪਰ (ਭਝ)। ਵਜ 

ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਵਸਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆ ਸੈ, ਭੈਂ ਉ ਤੋਂ ਦਕੇ ਸਾਾਂ, ਉ ਨੰੂ  ਜਾਨ ਅਕਾਰ  ਯਖ ਵਭਰ 

ਵਆ ਸੈ, ਤੇ ਉ ਦਾ ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਦ ੁੱਖ-ਕਰੇਸ਼ ਦੂਯ ਸ ਵਗਆ ਸੈ। ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਕ! ਉ ਨੰੂ ਇਕ ੁੱਚੇ ਰਬੂ 

ਦਾ ਸੀ ਆਯਾ ਸੈ, ਉ ਨੇ ਤੰਗ ਵਵਚ ਯਵਸ ਕੇ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਤਯ ਵਰਆ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਬਰਕ ਉਨਠ ਯਾਹੁਣਾ ਭਯ ਘਨਯ ਆਵਉ ॥ ਾਉ ਖਾਰਾ ਨਤਸ ਕ ਭਨਨ ਤਨਨ ਨਨਤ 
ਬਾਵਉ ॥ ਨਾਭੁ ਸੁਣ ਨਾਭੁ ਸੰਗਰਹ ਨਾਭ ਨਰਵ ਰਾਵਉ ॥ ਨਗਰਹੁ ਧਨੁ ਸਬੁ ਨਵਤੁ ਹਇ ਹਨਯ ਕ ਗੁਣ 
ਗਾਵਉ ॥ ਹਨਯ ਨਾਭ ਵਾਾਯੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਵਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਸ ਣਾ—ੰਤ ਯਾਸ ਣਾ। ਭੇਯੈ ਘਵਯ—ਭੇਯੇ ਘਯ ਵਵਚ। ਆਵਉ—ਆਵੇ। ਖਾਰਾ—ਭੈਂ ਧਵਾਾਂ। 

ਵਤ ਕੇ—ਉ ੰਤ-ਯਾਸ ਣੇ ਦੇ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਬਾਵਉ—ਬਾਵ,ੇ ਚੰਗਾ ਰੁੱਗੇ। ੰਗਰਸੈ—ਇਕੁੱਠਾ ਕਯੇ। 

ਨਾਭ—ੇਨਾਭ ਵਵਚ ਸੀ। ਰਾਵਉ—ਰਾਵੇ। ਗਾਵਉ—ਭੈਂ ਗਾਵਾਾਂ। ਾਵਉ—ਭੈਂ ਾਵਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਵੇਯ ੇਉੱਠ ਕੇ ਕਈ (ਗ ਯਭ ਖ) ਯਾਸ ਣਾ ਭੇਯੇ ਘਯ ਆਵੇ, ਭੈਂ ਉ ਗ ਯਭ ਖ ਦੇ ੈਯ ਧਵਾਾਂ; ਭੇਯੇ ਭਨ 

ਵਵਚ ਭੇਯੇ ਤਨ ਵਵਚ ਉਸ ਦਾ ਵਆਯਾ ਰੁੱਗੇ। ਉਸ ਗ ਯਭ ਖ (ਵਨੁੱਤ) ਨਾਭ  ਣੇ, ਨਾਭ-ਧਨ ਇਕੁੱਠਾ ਕਯ ੇ ਤੇ 

ਨਾਭ ਵਵਚ ਸੀ  ਯਵਤ ਜੜੀ ਯੁੱਖੇ। (ਉ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਰ, ਭੇਯਾ) ਾਯਾ ਘਯ ਵਵੁੱਤਰ  ਸ ਜਾ, ਭੈਂ ਬੀ (ਉ ਦੀ 

ਫਯਕਵਤ ਨਾਰ) ਰਬੂ ਦੇ ਗ ਣ ਗਾਣ ਰੁੱਗ ਵਾਾਂ। (ਯ,) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਸਾ ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਾਯੀ ਵੁੱਡ ੇਬਾਗਾਾਂ 

ਨਾਰ ਸੀ ਵਕਤੇ ਭੈਨੰੂ ਵਭਰ ਕਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸ ਬਰਾ ਸਚੁ ਤਯਾ ਬਾਣਾ ॥ ਤੂ ਸਬ ਭਨਹ ਕੁ ਵਯਤਦਾ ਸਬ ਭਾਨਹ ਸਭਾਣਾ 
॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਨਯ ਯਨਵ ਯਨਹਆ ਜੀਅ ਅੰਦਨਯ ਜਾਣਾ ॥ ਸਾਧਸੰਨਗ ਨਭਨਰ ਾਈ ਭਨਨ ਸਚ ਬਾਣਾ 
॥ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸਯਣਾਗਤੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਯਫਾਣਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਥਨੰਤਵਯ—ਥਾਨ ਅੰਤਵਯ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਵਯ—ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੰਤਵਯ, ਸਯੇਕ ਥਾਾਂ ਵਵਚ। ਭਵਨ—ਭੰਵਨ, 

ਭੰਨ ਕੇ। ਯਣਾਗਤੀ—ਯਣ ਆ। ਦ ਦ—ਦਾ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ! ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਤੈਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸੈ ਵਜ ਨੰੂ ਤੇਯਾ ਬਾਣਾ ਬਾਉਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਬਰਾ 

ਸੈ। ਤੰੂ ਸੀ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਵਵਆਕ ਸੈਂ, ਬ ਵਵਚ ਭਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਸਯੇਕ ਥਾਾਂ ਵਵਚ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਬ 

ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਤੰੂ ਸੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈਂ (ਬਾਵ, ਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵਕ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਤੰੂ ਸੀ ਸੈਂ)।  

ਉ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਭੰਨ ਕੇ ਤ-ੰਗ ਵਵਚ ਵਭਰ ਕੇ ਉ ਨੰੂ ਰੁੱਬ ਕੀਦਾ ਸੈ, ਸੇ ਨਾਨਕ! 

ਉ ਰਬੂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆ, ਉ ਤੋਂ ਦਾ ਸੀ ਦਕੇ ਸ।1।  



ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਚਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚਨਤ ਸਾਨਹਫੁ ਸਚਾ ਸ ਧਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਯੁ ਸਨਵ ਚਨੜ ਫਨਹਨਥ 
ਬਉਜਰੁ ਾਨਯ ਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਚੇਤਾ ਈ—ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਮਾਦ ਸੈ। ਚੇਵਤ—ਵਭਯ। ਚਾ—ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ। ਧਣੀ—ਭਾਰਕ। 

ਫਵਸਵਥ—ਫਵਸਥ ਤੇ, ਜਸਾਜ਼ ਤੇ। ਾਵਯ ਉ—ਾਯ ਰੰਘ, ਤਯ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਚੇਤਾ ਸੈ ਵਕ ਉਸ ਰਬੂ-ਭਾਰਕ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ ਤਾਾਂ ਉ ਭਾਰਕ ਨੰੂ 

ਵਭਯ (ਬਾਵ, ਤੈਨੰੂ ਤਾ ਬੀ ਸੈ ਵਕ ਵਯ ਉਸ ਰਬੂ-ਭਾਰਕ ਸੀ ਦਾ-ਵਥਯ ਯਵਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਵਪਯ ਉ ਨੰੂ ਵਕਉਂ 

ਨਸੀਂ ਵਭਯਦਾ?), ਗ ਯ ੂਦੇ ਸ ਕਭ ਵਵਚ ਤ ਯ (ਗ ਯ ੂਦੇ ਸ ਕਭ-ਯੂ) ਜਸਾਜ਼ ਵਵਚ ਚੜ੍ ਤੇ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਨੰੂ 

ਰੰਘ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਵਾਊ ਸੰਦ ਕੜ ਨਹਯਨਹ ਗਯਨਫ ਗਵਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਰ ਨ ਚਰਨੀ ਜਨਰ ਫਨਰ ਹ 
ਛਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ੰਦ—ੇਦੇ। ਵਾਊ ੰਦੇ—ਸਵਾ ਦੇ, ਸਵਾ ਵਯਗ ੇਫਾਯੀਕ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਫਾਯੀਕ। ਵਸਯਵਸ—

ਵਸਨਦੇ ਸਨ। ਗਯਵਫ—ਅਸੰਕਾਯ ਵਵਚ, ਆਕੜ ਨਾਰ। ਗਵਾਯ—ਭੂਯਖ ਭਨ ੁੱਖ। ਛਾਯ — ਆਸ।  

ਅਯਥ:- ਭੂਯਖ ਭਨ ੁੱਖ ਸਣੇ ਸਣੇ ਫਾਯੀਕ ਕੁੱੜ ੇਫੜੀ ਆਕੜ ਨਾਰ ਵਸਨਦੇ ਸਨ, ਯ ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਭਯਨ ਤੇ 

ਇਸ ਕੁੱੜ ੇਜੀਵ ਦੇ) ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦੇ, (ਥ ੇਸੀ) ੜ ਕੇ  ਆਸ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਈ ਉਫਯ ਜਗ ਨਵਨਚ ਜ ਸਚ ਯਖ ॥ ਭੁਨਹ ਨਡਠ ਨਤਨ ਕ ਜੀਵੀ ਹਨਯ ਅੰਨਭਰਤੁ ਚਖ 
॥ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਰਬੁ ਭਹੁ ਸੰਨਗ ਸਾਧਾ ਬਖ ॥ ਕਨਯ ਨਕਯਾ ਰਨਬ ਆਣੀ ਹਨਯ ਆਨ ਯਖ ॥ 
ਨਾਨਕ ਚਰਤ ਨ ਜਾਨੀ ਕ ਸਕ ਨ ਰਖ ॥੨॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਭ ਵਸ—{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ}। ਭ ਵਸ ਵਡਠੈ ਵਤਨ ਕੈ—{ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ,} ਜੇ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭੂੰਸ ਵੇਖ ਰਈ। ਬਖੇ—ਖਾਧ ੇਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਵਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਯਖੇ—ਯਖ ਰ ਸਨ, ਰਵਾਨ ਕਯ 

ਰ ਸਨ। ਚਰਤ—ਕਤਕ, ਤਭਾਸ਼ੇ। ਨ ਜਾਨੀ—ਭਝੇ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੇ।  

ਅਯਥ:- (ਕਾਭਾਵਦਕ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਜਗਤ ਵਵਚ ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਫਚ ੇਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਨੇ ਯੁੱਵਖਆ ਸੈ,  ੇ

ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਕੇ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਅੰਵਭਰਤ ਚੁੱਖ ਕੀਦਾ ਸੈ ਤੇ (ਅਰ) ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ। ਅਜੇਸ ੇਾਧ-ੂ

ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੰਗਵਤ ਵਵਚ (ਵਯਸਾਾਂ) ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਰਬ ਭਸ (ਆਵਦਕ ਵਵਕਾਯ) ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤੇ ਰਬੂ ਨੇ 

ਆਣੀ ਵਭਸਯ ਕੀਤੀ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਨੇ ਆ ਸੀ ਰਵਾਨ ਕਯ ਵਰਆ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਤਕ ਭਝੇ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੇ, ਕਈ ਜੀਵ ਭਝ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਨਦਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਨਜਤੁ ਰਬੁ ਆਵ ਨਚਨਤ ॥ ਨਜਤੁ ਨਦਨਨ ਨਵਸਯ 
ਾਯਫਰਹਭੁ ਨਪਟੁ ਬਰਯੀ ਯੁਨਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਵਜਤ —ਵਜ ਵਵਚ। ਵਚਵਤ—ਵਚਤ ਵਵਚ। ਵਜਤ  ਵਦਵਨ—ਵਜ ਵਦਨ ਵਵਚ। {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਵਜਤ ’ 

ੜਨਾਾਂਵ ‘ਵਜ ’ ਤੋਂ ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ ਸੈ}। ਬਰੇਯੀ—ਬਰੀ ਤੋਂ ਉਰਟ, ਭੰਦੀ {ਨਟ:- ੰਵਕ੍ਰਤ 

ਵਵਚ ਇਕ ਰਜ਼ ਸੈ ‘ਇਤਯ’, ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸੈ ‘ਸਯ’, ਉਰਟ। ਵਜ ‘ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਣ’ ਨਾਰ ਇਸ ਵਯਵਤਆ ਜਾ, 

ਉ ਾਯ ੇਰਜ਼ ਦਾ ਅਯਥ ਅਰ ਰਜ਼ ਦੇ ‘ਉਰਟ’ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ‘ਇਤਯ’ ਦਾ ਰਾਵਕ੍ਰਤ ਯੂ ‘ਯ’ ਜਾਾਂ ‘ਇਯ’ 

ਸੈ; ਬਰਾ+ਯਾ=‘ਬਰੇਯਾ’}। ਯ ਵਤ—ਭਾ।  



ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੀ ਵਦਨ ਚੰਗਾ ਸਣਾ ਸੈ ਵਜ ਵਦਨ ਯਭਾਤਭਾ ਭਨ ਵਵਚ ਵੁੱੇ, ਵਜ ਵਦਨ ਯਭਾਤਭਾ 

ਵਵੁੱਯ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਭਾ ਭੰਦਾ ਜਾਣੋਂ, ਉਸ ਭਾ ਵਪਟਕਾਯ-ਜਗ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਨਭਤਰਾਈ ਨਤਸੁ ਨਸਉ ਸਬ ਨਕਛੁ ਨਜਸ ਕ ਹਾਨਥ ॥ ਕੁਨਭਤਰਾ ਸਈ ਕਾਂਢੀਅਨਹ ਇਕ 
ਨਵਖ ਨ ਚਰਨਹ ਸਾਨਥ ॥੨॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਕ ਵਭਤਰਾ—ਕਝ ੇਵਭੁੱਤਯ, ਬੈੜੇ ਵਭੁੱਤਯ। ਕਾਾਂਢੀਅਵਸ—ਕਸੀਦੇ ਸਨ। ਵਵਖ—ਕਦਭ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ (ਰਬੂ) ਨਾਰ ਦਤੀ (ਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ) ਵਜ ਦੇ ਵੁੱ ਵਵਚ ਸਯੇਕ ਗੁੱਰ ਸੈ, ਯ ਜ 

ਇਕ ਕਦਭ ਬੀ (ਅਾਡ)ੇ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੇ ਉਸ ਕ ਵਭੁੱਤਯ ਕਸ ੇਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਨਾਰ ਭਸ ਨਾ ਵਧਾਾਂਦ ੇ

ਵਪਯ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਅੰਨਭਰਤੁ ਨਾਭੁ ਨਨਧਾਨੁ ਹ ਨਭਨਰ ੀਵਹੁ ਬਾਈ ॥ ਨਜਸੁ ਨਸਭਯਤ ਸੁਖੁ ਾਈ ਸਬ ਨਤਖਾ 
ਫੁਝਾਈ ॥ ਕਨਯ ਸਵਾ ਾਯਫਰਹਭ ਗੁਯ ਬੁਖ ਯਹ ਨ ਕਾਈ ॥ ਸਗਰ ਭਨਯਥ ੁੰਨਨਆ ਅਭਯਾ ਦੁ 
ਾਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਤੂਹ ਾਯਫਰਹਭ ਨਾਨਕ ਸਯਣਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਵਨਧਾਨ —ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਵਭਵਰ—ਵਭਰ ਕੇ। ਵਜ —ਵਜ ਨੰੂ। ਵਤਖਾ—ਤਰ ੇਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਤੇਸ। 

ਕਾਈ—ਕਈ।  ੰਵਨਆ—ੂਯ ੇਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਭਯਾ ਦ —ਅਟੁੱਰ ਦਯਜਾ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਥਾ ਜ ਕਦੇ 

ਨਾ ਨਸੀਂ ਸ ੰਦੀ। ਜੇਵਡ —ਜੇਡਾ, ਫਯਾਫਯ ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅੰਵਭਰਤ-(ਯੂ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈ, (ਇ ਅੰਵਭਰਤ ਨੰੂ ਵਤੰਗ ਵਵਚ) ਵਭਰ ਕੇ 

ੀਵ। ਉ ਨਾਭ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆਾਂ  ਖ ਵਭਰਦਾ ਸੈ, ਤੇ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਾਯੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਵਭਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। (ਸੇ ਬਾਈ!) 

ਗ ਯ ੂਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ੇਵਾ ਕਯ, (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਕਈ ਬ ਖ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਗੀ। (ਨਾਭ ਵਭਵਯਆਾਂ) ਾਯ ੇ

ਭਨਯਥ ੂਯ ੇਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਵਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ ਜ ਕਦੇ ਨਾ ਨਸੀਂ ਸ ੰਦੀ। ਸੇ 

ਾਯਫਰਸਭ! ਤੇਯ ੇਫਯਾਫਯ ਦਾ ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਸੈਂ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ ਾਯਫਰਸਭ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ।3।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਡਠੜ ਹਬ ਠਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਧਾ ਨਤਨ ਸੁਆਉ ਨਜਨਾ 
ਸਨਤਗੁਯੁ ਬਨਟਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 318} 

ਦਅਯਥ:- ਸਬ ਠਾਇ—ਾਯੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਵਵਚ। ਠਾਉ—ਥਾਾਂ। ਠਾਇ—ਥਾਾਂ ਵਵਚ। ਊਣ—ਖ਼ਾਰੀ। ਜਾਇ—ਥਾਾਂ। 

 ਆਉ—ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ (ਰਬੂ ਨੰੂ) ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵੇਵਖਆ ਸੈ, ਕਈ ਬੀ ਥਾਾਂ (ਰਬੂ ਤੋਂ) ਖ਼ਾਰੀ ਨਸੀਂ ਸੈ (ਬਾਵ, ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਵਵਚ 

ਰਬੂ ਸੈ) ਯ; ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਭਯਨ) ਉਸਨਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਨੇ ਸੀ ਰੁੱਬਾ ਸੈ 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਵਤਗ ਯੂ ਵਭਵਰਆ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਦਾਭਨੀ ਚਭਤਕਾਯ ਨਤਉ ਵਯਤਾਯਾ ਜਗ ਖ ॥ ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜੰਦ 
ਨਤਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਦਾਭਨੀ—ਵਫਜਰੀ। ਖੇ—ਦਾ। ਵਥ —ਵਤ, ਚੀਜ਼। ਧਣੀ—ਭਾਰਕ। ਵਤ  ਧਣੀ ਨਾਉ—ਉ 

ਭਾਰਕ ਦਾ ਨਾਭ। ਚਭਤਕਾਯ—ਵਰਸ਼ਕ। ਾਇ—ਇਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਜਗਤ ਦਾ ਵਯਤਾਯਾ ਉੇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੈ (ਵਜਵੇਂ) ਵਫਜਰੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ਕ (ਥੜ ੇ ਵਚਯ ਰਈ ਸੀ ਸ ੰਦੀ) ਸੈ। 



(ਇ ਰਈ) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ ਭਾਰਕ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣਾ—(ਅਰ ਵਵਚ) ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਣੀ (ਤੇ ਦਾ ਵਟਕੇ 

ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ) ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਸਨਭਰਨਤ ਸਾਸਤਰ ਸਨਧ ਸਨਬ ਨਕਨ ਕੀਭ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਜ ਜਨੁ ਬਟ ਸਾਧਸੰਨਗ ਸ ਹਨਯ ਯੰਗੁ 
ਭਾਣੀ ॥ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਹ ਯਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥ ਭਸਤਨਕ ਹਵ ਨਰਨਖਆ ਹਨਯ ਨਸਭਨਯ 
ਯਾਣੀ ॥ ਤਸਾ ਨਦਚ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਨਾਨਕ ਨਭਹਭਾਣੀ ॥੪॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਵਧ—ਧ,ੇ ਧ ੇਸਨ, ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਕੀਭ—ਕੀਭਤ, ਭ ੁੱਰ। ਯੰਗ —ਆਨੰਦ। ਖਾਣੀ—

ਖਾਣ, ਬੰਡਾਯ। ਭਤਵਕ—ਭੁੱਥ ੇ ਤੇ। ਵਭਵਯ—ਵਭਯ,ੇ ਵਭਯਦਾ ਸੈ। ਯਾਣੀ—ਜੀਵ। ਤਾ—ਯਾਸ ਦਾ 

ਖ਼ਯਚ। ਵਦਚੈ—ਦੇਸ, ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ। ਵਭਸਭਾਣੀ—ਖ਼ਾਤਯਦਾਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਵਵਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਤਰ  ਾਯ ੇਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਵਕੇ ਨੇ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਕੀਭਤ ਨਸੀਂ ਾਈ, (ਕਈ ਨਸੀਂ 

ਦੁੱ ਕਦਾ ਵਕ ਰਬੂ ਵਕ ਭ ੁੱਰ ਤੋਂ ਵਭਰ ਕਦਾ ਸੈ)। (ਵਯ) ਉਸ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ (ਦੇ ਵਭਰਾ) ਦਾ ਆਨੰਦ 

ਭਾਣਦਾ ਸੈ ਜ ਤੰਗ ਵਵਚ ਜਾ ਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਦਾ ੁੱਚਾ ਨਾਭ, ਕਯਤਾਯ ਅਕਾਰ  ਯਖ—ਸੀ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ 

ਖਾਣ ਸੈ (‘ਨਾਭ’ ਵਭਯਨ ਵਵਚ ਸੀ ਾਯ ੇਗ ਣ ਸਨ), ਯ ਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਨਾਭ ਵਭਯਦਾ ਸੈ, ਵਜ ਦੇ ਭੁੱਥ ੇਤੇ ਬਾਗ 

ਸਣ। (ਸੇ ਰਬੂ!) ਨਾਨਕ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯਦਾਯੀ ਸੀ ਸੈ ਵਕ ਆਣਾ ੁੱਚਾ ਨਾਭ (ਯਾਸ ਰਈ) ਖ਼ਯਚ ਦੇਸ।4।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਅੰਤਨਯ ਨਚੰਤਾ ਨਣੀ ਸੁਖੀ ਭੂਨਰ ਨ ਉਤਯ ਬੁਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਨਫਨੁ ਨਕਸ ਨ 
ਰਥ ਦੁਖੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਨੈਣੀ—(ਬਾਵ, ਵੇਖਣ ਨੰੂ), ਜ਼ਾਸਯਾ ਤਯ ਤੇ। ਭੂਵਰ ਨ—ਉੱਕਾ ਸੀ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਵਚੰਤਾ ਸੈ ਉ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬ ੁੱਖ ਵਫਰਕ ਰ ਨਸੀਂ ਵਭਟਦੀ; ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਬਾਵੇਂ 

ਉਸ  ਖੀ ਜਾਦਾ ਸਵੇ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਵਕੇ ਦਾ ਬੀ ਦ ੁੱਖ ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ੰਦਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੁਠੜ ਸਈ ਸਾਥ ਨਜਨੀ ਸਚੁ ਨ ਰਨਦਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਾਫਾਨਸ ਨਜਨੀ ਗੁਯ ਨਭਨਰ ਇਕੁ 
ਛਾਨਣਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਾਥ—ਕਾਰੇ, ਵਾਯੀਆਾਂ ਦੇ ਟਰੇ। ਾਫਾਵ—ਧੰਨ। ਗ ਯ ਵਭਵਰ—ਗ ਯੂ ਨੰੂ ਵਭਰ ਕੇ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ (ਜੀਵ-) ਵਾਯੀਆਾਂ ਦੇ ਟਵਰਆਾਂ ਦੇ ਟਰੇ ਰ ੁੱਟੇ ਗ (ਜਾਣ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਯੂ ਦਾ 

ਨਸੀਂ ਰੁੱਵਦਆ, ਯ ਸੇ ਨਾਨਕ! ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ੇਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵਤਗ ਯੂ ਨੰੂ ਵਭਰ ਕੇ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਛਾਣ 

ਵਰਆ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਥ ਫਸਨਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥ ਇ ਸਵਨਨ ਸੰਨਭਰਥੁ ਆਣਾ ਨਫਨਸ ਸਬੁ 
ਭੰਦਾ ॥ ਨਤਤ ਉਧਾਯਣ ਾਯਫਰਹਭ ਸੰਤ ਫਦੁ ਕਹੰਦਾ ॥ ਬਗਨਤ ਵਛਰੁ ਤਯਾ ਨਫਯਦੁ ਹ ਜੁਨਗ ਜੁਨਗ 
ਵਯਤੰਦਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚ ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨਨ ਤਨਨ ਬਾਵੰਦਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਫੈਵਨ—ਫੈਠਦੇ ਸਨ। ਇ—ਉਸ ਗ ਯਭ ਖ ਫੰਦੇ। ਭੰਦਾ—ਭੰਦ, ਬੈੜ। ਾਯਫਰਸਭ—ਸੇ 

ਾਯਫਰਸਭ! ਬਗਵਤ ਵਛਰ —ਉਸ ਵਜ ਨੰੂ ਬਗਤੀ ਵਆਯੀ ਰੁੱਗਦੀ ਸੈ। ਵਫਯਦ —ਭ ੁੱਢ ਕਦੀਭਾਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ। 

ਜ ਵਗ ਜ ਵਗ—ਸਯੇਕ ਜ ਗ ਵਵਚ। ਜਾਚ—ੈਭੰਗਦਾ ਸੈ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਬਾਵੰਦਾ—ਬਾਉਂਦਾ ਸੈ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਥਾਾਂ ਤੇ ਗ ਯਭ ਖ ਭਨ ੁੱਖ ਫੈਠਦੇ ਸਨ ਉਸ ਥਾਾਂ ਸਣਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਵਕਉਂਵਕ) ਉਸ ਗ ਯਭ ਖ ਫੰਦੇ 



(ਥ ੇਫੈਠ ਕੇ) ਆਣੇ ਭਯੁੱਥ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਦ ੇਸਨ (ਵਜ ਕਯਕੇ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚੋਂ) ਾਯੀ ਫ ਯਾਈ ਨਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ।  

ਸੇ ਾਯਫਰਸਭ! ਤੰੂ (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਵਡੁੱਵਗਆਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ—ਇਸ ਗੁੱਰ ੰਤ ਜਨ ਬੀ ਆਖਦ ੇਸਨ ਤੇ ਫੇਦ 

ਬੀ ਆਖਦਾ ਸੈ, ਬਗਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਆਯ ਕਯਨਾ—ਇਸ ਤੇਯਾ ਭ ੁੱਢ ਕਦੀਭਾਾਂ ਦਾ  ਬਾਉ ਸੈ, ਤੇਯਾ ਇਸ  ਬਾਉ ਦਾ 

ਕਾਇਭ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ। ਨਾਨਕ ਤੇਯਾ ਨਾਭ ਸੀ ਭੰਗਦਾ ਸੈ (ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਤੇਯਾ ਨਾਭ ਸੀ) ਭਨ ਤਨ ਵਵਚ ਵਆਯਾ 

ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਚੜੀ ਚੁਹਕੀ ਹੁ ਪੁਟੀ ਵਗਨਨ ਫਹੁਤੁ ਤਯੰਗ ॥ ਅਚਯਜ ਯੂ ਸੰਤਨ ਯਚ ਨਾਨਕ 
ਨਾਭਨਹ ਯੰਗ ॥੧॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਚ ਸਕੀ—ਫਰੀ। ਸ ਪ ਟੀ—ਸ -ਪ ਟਾਰਾ ਸਇਆ, ਅੰਵਭਰਤ ਵੇਰਾ ਸਇਆ। ਤਯੰਗ—ਰਵਸਯਾਾਂ, 

ਵਭਯਨ ਦੇ ਤਯੰਗ। ਨਾਭਵਸ—ਨਾਭ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਸ -ਪ ਟਾਰਾ ਸ ੰਦਾ ਸੈ ਤੇ ਵਚੜੀ ਚੂਕਦੀ ਸੈ, ਉ ਵੇਰੇ (ਬਗਤ ਦੇ ਵਸਯਦ ੇਵਵਚ ਵਭਯਨ ਦੇ) ਤਯੰਗ 

ਫਸ ਤ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦਾ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਵਵਚ ਵਆਯ ਸ ੰਦਾ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ (ਇ ਸ -

ਪ ਟਾਰੇ ਦੇ ਭੇ) ਅਚਯਜ ਯੂ ਯਚੇ ਸ ੰਦ ੇਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸ ਫੰਦੇ ਇ ਭੇ ਰਬੂ ਦੇ ਅਚਯਜ ਕਤਕ ਆਣੀਆਾਂ 

ਅੁੱਖਾਾਂ ਦ ੇਾਸਭਣੇ ਵਰਆਉਂਦੇ ਸਨ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਘਯ ਭੰਦਯ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂ ਆਵਨਹ ਨਚਨਤ ॥ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਨਡਆਈਆ 
ਨਾਨਕ ਸਨਬ ਕੁਨਭਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਤਸੀ ਘਯ ਭੰਦਯ—ਉਸਨਾਾਂ ਘਯਾਾਂ ਭੰਦਯਾਾਂ ਵਵਚ। ਜਸ—ਵਜੁੱਥੇ। ਵਚਵਤ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ। ਕ ਵਭਤ—ਖਟ ੇ

ਵਭੁੱਤਯ।  

ਅਯਥ:- ਉਸਨਾਾਂ ਘਯਾਾਂ ਭੰਦਯਾਾਂ ਵਵਚ ਸੀ (ਅਰੀ) ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ ਸਨ ਵਜੁੱਥੇ (ਸੇ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂ। ਸੇ 

ਨਾਨਕ! (ਜੇ ਰਬੂ ਵਵੁੱਯ ੇਤਾਾਂ) ਦ ਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਵਵਡਆਈਆਾਂ ਾਯ ੇਖਟੇ ਵਭੁੱਤਯ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਨਯ ਧਨੁ ਸਚੀ ਯਾਨਸ ਹ ਨਕਨ ਨਵਯਰ ਜਾਤਾ ॥ ਨਤਸ ਯਾਨਤ ਬਾਇਯਹੁ ਨਜਸੁ ਦਇ 
ਨਫਧਾਤਾ ॥ ਭਨ ਤਨ ਬੀਤਨਯ ਭਉਨਰਆ ਹਨਯ ਯੰਨਗ ਜਨੁ ਯਾਤਾ ॥ ਸਾਧਸੰਨਗ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਨਬ 
ਦਖਹ ਖਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜੀਨਵਆ ਨਜਨਨ ਇਕੁ ਛਾਤਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਚੀ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ। ਯਾਵ—ੂੰਜੀ। ਵਤ—ੈਵਤ ਸੀ, ਉੇ ਨੰੂ ਸੀ। ਬਾਇਯਸ —

ਸੇ ਬਯਾਵ! ਵਫਧਾਤਾ—ਵਯਜਨਸਾਯ ਰਬੂ। ਬੀਤਵਯ—ਅੰਦਯ। ਭਉਵਰਆ—ਵਖਵੜਆ ਸੈ। ਯੰਵਗ—ਵਆਯ 

ਵਵਚ। ਦਖਸ—ਫਾਾਂ ਨੰੂ। ਵਜਵਨ—ਵਜ ਨੇ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਬਯਾਵ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਧਨ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੀ ੂੰਜੀ ਸੈ, (ਯ) ਵਕੇ ਵਵਯਰੇ ਨੇ 

ਸੀ ਇਸ ਗੁੱਰ ਭਝੀ ਸੈ, (ਤੇ ਇਸ ੂੰਜੀ) ਉੇ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ ਵਜ ਨੰੂ ਕਯਤਾਯ (ਆ) ਦੇਂਦਾ ਸੈ। (ਵਜ 

ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੰੂ ਇਸ ‘ਨਾਭ’-ਯਾਵ ਵਭਰਦੀ ਸੈ) ਉਸ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ ਦੇ ਯੰਗ ਵਵਚ ਯੰਵਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਣੇ 

ਭਨ ਤਨ ਵਵਚ ਵਖੜ ੈਂਦਾ ਸੈ, (ਵਜਉਂ ਵਜਉਂ) ਤੰਗ ਵਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਦੇ ਗ ਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੈ (ਵਤਉਂ ਵਤਉਂ ਉਸ) 

ਾਯ ੇਵਵਕਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਭ ਕਾਾਂਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ (ਅਰ ਵਵਚ) ਜੀਉਂਦਾ ਸੈ ਵਜ ਨੇ ਇਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਛਾਵਣਆ ਸੈ।6।  



ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਰਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਨਠ ॥ ਨਫਯਹ ਨਵਛੜਾ ਧਣੀ ਨਸਉ 
ਨਾਨਕ ਸਹਸ ਗੰਨਠ ॥੧॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਅਕ ਕੰਵਠ—ਅੁੱਕ ਦੇ ਗਰ ਨਾਰ। ਵਫਯਸ—ਵਵਜਗ। ਧਣੀ ਵਉ—ਭਾਰਕ ਨਾਰੋਂ । ਸੈ—

ਸਜ਼ਾਯਾਾਂ ਸੀ। ਗੰਵਠ—ਗੰਢਾਾਂ, ਤੰੂਫੇ।  

ਅਯਥ:- (ਅੁੱਕ ਦੀਆਾਂ) ਕੁੱਕੜੀਆਾਂ (ਤਦ ਤਕ) ਭਸਣੀਆਾਂ ਸਨ (ਜਦ ਤਕ) ਅੁੱਕ ਦੇ ਗਰ (ਬਾਵ, ਟਵਸਣੀ ਨਾਰ) 

ਰੁੱਗੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ, ਯ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭਾਰਕ (ਅੁੱਕ) ਨਾਰੋਂ  ਜਦੋਂ ਵਵਜਗ ਵਵਛੜਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੇ

ਸਜ਼ਾਯਾਾਂ ਤੰੂਫੇ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।  

ਨਟ:- ਵਜਵੇਂ ਅੁੱਕ ਦੀ ਡਾਰ ਨਾਰੋਂ  ਟ ੁੱਟ ਕੇ ਅੁੱਕ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਕੜੀਆਾਂ ਤੰੂਫੇ ਤੰੂਫੇ ਸ ਕੇ ਉੱਡਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, 

ਵਤਵੇਂ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤੋਂ ਟ ੁੱਟੇ ਸ ਭਨ ਨੰੂ ੈਂਕੜ ੇਵਚੰਤਾ ਵਕਯ ਬਟਕਾਉਂਦੇ ਵਪਯਦੇ ਸਨ।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਵਸਾਯਦ ਭਨਯ ਗ ਭਨਯ ਨਬ ਨ ਸਕਨਹ ਭੂਨਰ ॥ ਵਭੁਖ ਹ ਯਾਭ ਤ ਨਜਉ ਤਸਕਯ 
ਉਨਯ ਸੂਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਵਵਾਯੇਦ—ੇਵਵਾਯਨ ਵਾਰੇ। ਭੂਵਰ—ਉੱਕਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ, ਭ ਕੰਭਰ ਤਯ ਤੇ। ਤਕਯ—ਚਯ। 

ੂਵਰ—ੂਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਵਾਯਨ ਵਾਰੇ ਫੰਦੇ ਭ ਸ (ਜਾਣ), ਯ ਉਸ ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਯ ਬੀ ਨਸੀਂ ਕਦੇ। 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਰਬੂ ਵਰੋਂ  ਭੂੰਸ ਭਵੜਆ ਸਇਆ ਸੈ ਉਸ ਇਉਂ ਸਨ ਵਜਵੇਂ ੂਰੀ ਉਤੇ ਚਾੜੇ੍ ਸ ਚਯ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸੁਖ ਨਨਧਾਨੁ ਰਬੁ ਕੁ ਹ ਅਨਫਨਾਸੀ ਸੁਨਣਆ ॥ ਜਨਰ ਥਨਰ ਭਹੀਅਨਰ ੂਨਯਆ ਘਨਟ 
ਘਨਟ ਹਨਯ ਬਨਣਆ ॥ ਊਚ ਨੀਚ ਸਬ ਇਕ ਸਭਾਨਨ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਫਨਣਆ ॥ ਭੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ 
ਫੰਨਧ ਸਨਬ ਨਤਸ ਦ ਜਨਣਆ  ॥ ਤੁਨਸ ਨਾਨਕੁ ਦਵ ਨਜਸੁ ਨਾਭੁ ਨਤਨਨ ਹਨਯ ਯੰਗੁ ਭਨਣਆ ॥ ੭॥ 
{ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:-  ਖ ਵਨਧਾਨ — ਖਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਜਵਰ—ਜਰ ਵਵਚ। ਥਵਰ—ਧਯਤੀ ਵਵਚ। ਭਸੀਅਵਰ—ਭਸੀ 

ਤਵਰ, ਧਯਤੀ ਦੇ ਤਰ ਉਤੇ, ਬਾਵ, ਧਯਤੀ ਦੇ ਉੱਯ। ਘਵਟ ਘਵਟ—ਸਯੇਕ ਘਟ ਵਵਚ। ਬਵਣਆ—ਵਕਸਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸੈ। ਕੀਟ—ਕੀੜੇ। ਜਵਣਆ—ਜਣੇ ਸ, ੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ। ਤ ਵ—ਤ੍ਰੁੱਠ ਕੇ। ਨਾਨਕ  ਦੇਵੈ—(ਗ ਯ)ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਂਦਾ 

ਸੈ। {ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਨਾਨਕ’ ਅਤੇ ਨਾਨਕ  ਵਵਚ ਯਕ ਚੇਤੇ ਯੁੱਖਣ-ਜਗ ਸੈ। ਜੇ ਥ ੇਰਜ਼ ‘ਨਾਨਕ’ ਸ ੰਦਾ, ਤਾਾਂ 

ਇ ਤ ਕ ਦਾ ਅਯਥ ਇਉਂ ਸ ੰਦਾ—ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਰਬੂ) ਤ੍ਰੁੱਠ ਕੇ ਵਜ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਉ ਨੇ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਯੰਗ 

ਭਾਵਣਆ ਸੈ}।  

ਅਯਥ:- ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ  ਖਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੈ ਜ (ਯਭਾਤਭਾ) ਅਵਫਨਾਸ਼ੀ  ਣੀਦਾ ਸੈ। ਾਣੀ ਵਵਚ, 

ਧਯਤੀ ਦੇ ਅੰਦਯ, ਧਯਤੀ ਦੇ ਉਤੇ (ਉਸ ਰਬੂ) ਭਜੂਦ ਸੈ, ਸਯੇਕ ਯੀਯ ਵਵਚ ਉਸ ਰਬੂ (ਵੁੱਦਾ) ਵਕਸਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸੈ, ਉੱਚ ੇਨੀਵੇਂ ਾਯ ੇਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਇਕ ਵਜਸਾ ਵਯਤ ਵਯਸਾ ਸੈ। ਕੀੜੇ (ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ) ਸਾਥੀ (ਤਕ, ਾਯ ੇਉ ਰਬੂ ਤੋਂ 

ਸੀ) ਫਣੇ ਸਨ। (ਾਯ)ੇ ਵਭੁੱਤਯ, ਾਥੀ,  ੁੱਤਯ ਨਫੰਧੀ ਾਯ ੇਉ ਰਬੂ ਦੇ ਸੀ ੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ ਸਨ। ਵਜ ਜੀਵ ਨੰੂ 

(ਗ ਯ)ੂ ਨਾਨਕ ਤ ੁ ੁੁੱਠ ਕੇ ‘ਨਾਭ’ ਦੇਂਦਾ ਸੈ ਉ ਨੇ ਸੀ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਯੰਗ ਭਾਵਣਆ ਸੈ।7।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਜਨਾ ਸਾਨਸ ਨਗਯਾਨਸ ਨ ਨਵਸਯ ਹਨਯ ਨਾਭਾਂ ਭਨਨ ਭੰਤੁ ॥ ਧੰਨੁ ਨਸ ਸਈ ਨਾਨਕਾ 
ੂਯਨੁ ਸਈ ਸੰਤੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 319} 



ਦਅਯਥ:- ਾਵ— ਆ ਨਾਰ। ਵਗਯਾਵ—ਗਯਾਸੀ ਨਾਰ, ਖਾਾਂਵਦਆਾਂ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਭੰਤ —ਭੰਤਯ। 

ਧੰਨ —ਭ ਫਾਵਯਕ। ਈ—ਉਸੀ ਫੰਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਾਸ ਰੈਂ ਵਦਆਾਂ ਤੇ ਖਾਾਂਵਦਆਾਂ ਕਦੇ ਯੁੱਫ ਨਸੀਂ ਬ ੁੱਰਦਾ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਭੰਤਯ (ਵੁੱ ਵਯਸਾ) ਸੈ; ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉਸੀ ਫੰਦੇ ਭ ਫਾਵਯਕ ਸਨ, ਉਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ੂਯਨ ੰਤ ਸੈ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਅਠ ਹਯ ਬਉਦਾ ਨਪਯ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜ ਸੂਨਰ ॥ ਦਜਨਕ ਉਦਾ ਨਕਉ ਯਹ ਜਾ ਨਚਨਤ ਨ 
ਹਇ ਯਸੂਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 319} 

ਦਅਯਥ:- ਅਠੇ ਸਯ—ਚਾਯ ਵਸਯ ਵਦਨ ਤੇ ਚਾਯ ਵਸਯ ਯਾਤ, ਵਦਨ ਯਾਤ। ੰਦੜ—ੇਦੇ। ਖਾਵਣ 

ੰਦੜ—ੈਖਾਣ ਦੇ। ਖਾਵਣ ੰਦੜ ੈੂਵਰ—ਖਾਣ ਦੇ ਦ ਖ ਵਵਚ {ੂਵਰ’ ਅਵਧਕਯਣ-ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ ਸੈ 

ਰਜ਼ ‘ੂਰ ’ ਤੋਂ, ਇ ਰਈ ‘ੰਦੜ’ੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ੰਦੜ ੈਵਯਵਤਆ ਸੈ}। ਦਜਵਕ—ਦਜ਼ਕ ਵਵਚ। ਯੂਵਰ—ੈਗ਼ੰਫਯ 

ਦੀ ‘ਯਾਸੀਂ, ਗ ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ {ਨਟ:- ਵਕੇ ਭ ਰਭਾਨ ਨਾਰ ਗੁੱਰ ਸ ਯਸੀ ਸੈ ਇ ਰਈ ‘ਗ ਯ’ੂ ਦੇ ਥਾਾਂ ਯੂਰ 

ਵਯਵਤਆ ਸੈ}।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਕਈ ਭਨ ੁੱਖ ਵਦਨ ਯਾਤ ਖਾਣ ਦੇ ਦ ੁੱਖ ਵਵਚ (ਵਢੁੱਡ ਦੇ ਝ ਰਕੇ ਰਈ ਸੀ) ਬਟਕਦਾ ਵਪਯੇ, ਤੇ ਉ ਦ ੇ

ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ ਗ ਯ-ੂੈਗ਼ੰਫਯ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯੁੱਫ ਨਾਸ (ਮਾਦ) ਸਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦਜ਼ਕ ਵਵਚ ੈਣੋਂ  ਵਕਵੇਂ ਫਚ ਕਦਾ ਸੈ?।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਤਸ ਸਯਵਹੁ ਰਾਣੀਹ ਨਜਸ ਦ ਨਾਉ ਰ ॥ ਥ ਯਹਹੁ ਸੁਹਨਰਆ ਅਗ ਨਾਨਰ ਚਰ ॥ 
ਘਯੁ ਫੰਧਹੁ ਸਚ ਧਯਭ ਕਾ ਗਨਡ ਥੰਭੁ ਅਹਰ ॥ ਟ ਰਹੁ ਨਾਯਾਇਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝਰ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕੜ ਚਯਣ ਹਨਯ ਨਤਸੁ ਦਯਗਹ ਭਰ ॥੮॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਯੇਵਸ —ੇਵਸ । ਦ—ੈ(ਰਕ ਨੰ: 2 ਵਵਚ ਵੇਖ ਰਜ਼ ‘ੰਦੜ’ੈ)।  ਸੇਵਰਆ— ਖੀ। ਗਵਡ—

ਗੁੱਡ ਕੇ। ਅਸਰੈ—ਨਾਸ ਵਸੁੱਰਣ ਵਾਰਾ। ਫੰਧਸ —ਫਣਾ। ਝਰੈ—ਝੁੱਰਦਾ ਸੈ, ਆਯਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। ਵਤ —ਉ 

ਰਬੂ ਦੀ।  

ਅਯਥ:- ਉ (ਗ ਯ)ੂ ਨੰੂ, ਸੇ ਫੰਵਦ! ੇਵਸ  ਵਜ ਦੇ ੁੱਰੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੈ (ਬਾਵ, ਵਜ ਤੋਂ ਨਾਭ ਵਭਰ ਕਦਾ 

ਸੈ)। (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਇਥ ੇ ਖੀ ਯਸਗੇ ਤੇ ਯਰਕ ਵਵਚ (ਇਸ ਨਾਭ) ਤ ਸਾਡੇ ਨਾਰ ਜਾਗਾ। (ਇਸ ਨਾਭ ਯੂ) 

ੁੱਕਾ ਥੰਭ ੍ਗੁੱਡ ਕੇ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਧਯਭ ਦਾ ਭੰਦਯ (ਵਤੰਗ) ਫਣਾ, ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ਟੇਕ ਯੁੱਖੇ 

ਜ ਦੀਨ ਤੇ ਦ ਨੀਆ ਨੰੂ ਆਯਾ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ ਰਬੂ ਦੇ ੈਯ ਪੜ ੇਸਨ ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਦਯਗਾਸ ਭੁੱਰੀ ਯੁੱਖਦਾ ਸੈ।8।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾਚਕੁ ਭੰਗ ਦਾਨੁ ਦਨਹ ਨਆਨਯਆ ॥ ਦਵਣਹਾਯੁ ਦਾਤਾਯੁ ਭ ਨਨਤ ਨਚਤਾਨਯਆ 
॥ ਨਨਖੁਨਟ ਨ ਜਾਈ ਭੂਨਰ ਅਤੁਰ ਬੰਡਾਨਯਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਅਾਯੁ ਨਤਨਨ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਸਾਨਯਆ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਚਕ —ਭੰਗਤਾ। ਦਾਨ —(‘ਅਾਯ ਸ਼ਫਦ’ ਦਾ) ਖ਼ੈਯ। ਵਆਵਯਆ—ਸੇ ਵਆਯੇ! 

ਵਚਤਾਵਯਆ—ਚੇਤੇ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਅਤ ਰ—ਜ ਤਵਰਆ ਨਾਸ ਜਾ ਕੇ, ਫੇਅੰਤ। ਾਵਯਆ—ੰਵਾਯ ਵਦੁੱਤਾ ਸੈ। 

ਬ  ਵਕਛ —ਸਯੇਕ ਕਾਯਜ।  

ਅਯਥ:- (ਸੇ ਰਬੂ!) ਭੈਂ ਭੰਗਤਾ (ਤੇਯ ੇ‘ਅਾਯ ਸ਼ਫਦ’ ਦਾ) ਖ਼ੈਯ ਭੰਗਦਾ ਸਾਾਂ, ਭੈਨੰੂ ਖ਼ੈਯ ਾ। ਤੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਾ 

ਸੈਂ, ਤੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਣ-ਜਗ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਤੇਯਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫੇਅੰਤ ਸੈ (ਜੇ ਵਵਚੋਂ ਭੈਨੰੂ ਖ਼ੈਯ ਾ ਦੇਵੇਂ 



ਤਾਾਂ) ਭ ੁੱਕਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ) ਫਾਣੀ ਅਾਯ ਸੈ, ਇ ਫਾਣੀ ਨੇ ਭੇਯਾ ਸਯੇਕ ਕਾਯਜ ੰਵਾਯ ਵਦੁੱਤਾ 

ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਸਖਹੁ ਸਫਦੁ ਨਆਨਯਹ ਜਨਭ ਭਯਨ ਕੀ ਟਕ ॥ ਭੁਖ ਊਜਰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ 
ਨਸਭਯਤ ਕ ॥੨॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਵਖਸ —ਵੁੱਖ ਰ, ਚੇਤੇ ਯੁੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਫਣਾ। ਟੇਕ—ਆਯਾ। ਜਨਭ ਭਯਨ—ਾਯੀ 

ਉਭਯ। ਊਜਰ—ਯਸ਼ਨ, ਵਖਵੜਆ ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਵਆਯੇ ੁੱਜਣ! (ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਾਰੀ) ਗ ਯਫਾਣੀ ਚੇਤੇ ਯੁੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਫਣਾ, ਇਸ 

ਾਯੀ ਉਭਯ ਦਾ ਆਯਾ (ਫਣਦੀ) ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਇ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਇਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆਾਂ ਦਾ  ਖੀ 

ਯਸੀਦਾ ਸੈ ਤੇ ਭੁੱਥਾ ਵਖਵੜਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਥ ਅੰਨਭਰਤੁ ਵੰਡੀ ਸੁਖੀਆ ਹਨਯ ਕਯਣ ॥ ਜਭ ਕ ੰਨਥ ਨ ਾਈਅਨਹ ਨਪਨਯ ਨਾਹੀ 
ਭਯਣ ॥ ਨਜਸ ਨ ਆਇਆ ਰਭ ਯਸੁ ਨਤਸ ਹੀ ਜਯਣ ॥ ਫਾਣੀ ਉਚਯਨਹ ਸਾਧ ਜਨ ਅਨਭਉ 
ਚਰਨਹ ਝਯਣ ॥ ਨਖ ਦਯਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਨਵਆ ਭਨ ਅੰਦਨਯ ਧਯਣ ॥੯॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਥ—ੈਉ (‘ਚ ਧਯਭ ਕੇ ਘਯ’ ਵਵਚ) ਉ ਤੰਗ ਵਵਚ {ਨਟ:- ਇ ‘ਅਥਾਨ’ ਦਾ ਵਜ਼ਕਯ 

ਵਛਰੀ ਉੜੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤ ਕ ਵਵਚ ਆ ਚ ਕਾ ਸੈ। ੜਨਾਾਂਵ ‘ਥ’ੇ ਾ ਦੁੱਦਾ ਸੈ ਵਕ ਵਜ ਥਾਾਂ ਵਰ ਇਥ ੇ

ਇਸ਼ਾਯਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਵਜ਼ਕਯ ਵਛਰੀ ਉੜੀ ਵਵਚ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ}। ਜਭ ਕੈ ੰਵਥ—ਜਭ ਦੇ ਯਾਸ ਤੇ। ਜਯਣੇ—

ਜਯਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਜਗਯਾ। ਅਵਭਉ—ਅੰਵਭਰਤ। ਝਯਣੇ—ਪ ਸਾਯੇ। ੇਵਖ—ਵੇਖ ਕੇ। ਧਯਣੇ—ਧਾਯਨ ਕੀਤਾ ਸੈ। 

 ਖੀਆ— ਖੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ  ਖੀ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸਯੀ-ਨਾਭ ਅੰਵਭਰਤ ਉ ਤੰਗ ਵਵਚ ਵੰਡੀਦਾ ਸੈ। (ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਉਸ 

ਅੰਵਭਰਤ ਰਾਤ ਕਯਦ ੇਸਨ ਉਸ) ਜਭ ਦੇ ਯਾਸ ਤੇ ਨਸੀਂ ਾ ਜਾਾਂਦੇ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭ ੜ ਭਤ (ਦਾ ਡਯ ਵਵਆਦਾ) 

ਨਸੀਂ। ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਦੇ ਵਆਯ ਦਾ  ਆਦ ਆਉਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਇ  ਆਦ ਨੰੂ ਆਣੇ ਅੰਦਯ 

ਵਟਕਾਾਂਦਾ ਸੈ। (ਤੰਗ ਵਵਚ) ਗ ਯਭ ਖ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਉਚਾਯਦੇ ਸਨ ਥ ੇਅੰਵਭਰਤ ਦੇ, ਭਾਨ , ਪ ਸਾਯ ੇ

ਚੁੱਰ ੈਂਦੇ ਸਨ।  

ਨਾਨਕ (ਬੀ ਉ ਤੰਗ ਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਕੇ ਜੀਊ ਵਯਸਾ ਸੈ ਤੇ ਭਨ ਵਵਚ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਧਾਯਨ ਕਯ ਵਯਸਾ 

ਸੈ।9।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਸਨਤਗੁਨਯ ੂਯ ਸਨਵ ਦੂਖਾ ਕਾ ਹਇ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਅਯਾਨਧ ਕਾਯਜੁ 
ਆਵ ਯਾਨਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤਗ ਵਯ—{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ}। ਵਤਗ ਵਯ ੂਯ ੈ ੇਵਵ—{ੂਯਫ ੂਯਨ 

ਕਾਯਦੰਤਕ} ਜੇ ੂਯ ੇ ਗ ਯੂ ਦੀ ੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਨਾਵਭ—{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ}। ਨਾਵਭ 

ਅਯਾਵਧ—{ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ} ਜੇ ਨਾਭ ਵਭਵਯਆ ਜਾ। ਕਾਯਜ —ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਭਨਯਥ। ਯਾਵ 

ਆਵ—ੈਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ੂਯ ੇਗ ਯ ੂਦੇ ਦੁੱ ੇਯਾਸ ਤੇ ਤ ਯੀ ਤਾਾਂ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾਭ ਵਭਯੀ ਤਾਾਂ 



ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਜਸੁ ਨਸਭਯਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟਨਹ ਅਨਦ ਭੰਗਰ ਨਫਸਰਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀ  ਸਦਾ ਹਨਯ 
ਨਨਭਖ ਨ ਨਫਸਯਉ ਨਾਭੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ੰਕਟ—ਦ ੁੱਖ। ਭੰਗਰ—ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ। ਵਫਰਾਭ—ਵਟਕਾਣਾ। ਵਨਭਖ—ਅੁੱਖ ਦੇ ਝਭਕਣ ਵਜਤਨੇ ਭੇ 

ਰਈ। ਨ ਵਫਯਉ—ਵਵਯ ਨਾਸ ਜਾ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆਾਂ ਾਯ ੇਦ ੁੱਖ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ (ਵਸਯਦ ੇ ਵਵਚ) ਅਨੰਦ 

ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਵਨਵਾ ਸ ੰਦਾ ਸੈ ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਵਭਯੀ, ਕਦ ੇਅੁੱਖ ਦੇ ਪਯ ਵਜਤਨੇ ਭੇ ਰਈ ਬੀ ਉਸ ਸਵਯ-ਨਾਭ 

ਅਾਨੂੰ ਨਾਸ ਬ ੁੱਰੇ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਤਨ ਕੀ ਸਬਾ ਨਕਆ ਗਣੀ ਨਜਨੀ ਹਨਯ ਹਨਯ ਰਧਾ ॥ ਸਾਧਾ ਸਯਣੀ ਜ ਵ ਸ ਛੁਟ ਫਧਾ 
॥ ਗੁਣ ਗਾਵ ਅਨਫਨਾਸੀ ਜਨਨ ਗਯਨਬ ਨ ਦਧਾ ॥ ਗੁਯੁ ਬਨਟਆ ਾਯਫਰਹਭੁ ਹਨਯ ਨੜ ਫੁਨਝ 
ਸਭਧਾ ॥ ਨਾਨਕ ਾਇਆ ਸ ਧਣੀ ਹਨਯ ਅਗਭ ਅਗਧਾ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਵਕਆ ਗਣੀ—ਕੀ ਵਫਆਨ ਕਯਾਾਂ? ਵਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਗਯਵਬ—ਗਯਬ ਵਵਚ। ਦਧਾ—

ੜਦਾ। ਬੇਵਟਆ—(ਵਜ ਨੰੂ) ਵਭਵਰਆ। ਭਧਾ—ਭਾਧੀ ਵਾਰਾ, ਵਟਕਾਉ ਵਾਰਾ। ਅਗਭ—ਅਸ ੰਚ। 

ਅਗਧਾ—ਅਗਾਧ, ਅਥਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਵਜਨ੍ਾਾਂ (ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ) ਨੇ ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਰੁੱਬ ਵਰਆ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਵਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ, ਜ 

ਭਨ ੁੱਖ ਉਸਨਾਾਂ ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੇ ਫੰਧਨਾਾਂ ਵਵਚ ਫੁੱਝਾ ਸਇਆ ਭ ਕਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ 

(ਬਾਵ, ਉ ਦੇ ਭਾਇਕ ਫੰਧਨ ਟ ੁੱਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ), ਉਸ ਅਵਫਨਾੀ ਰਬੂ ਦੇ ਗ ਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ ੈ ੈ ਕੇ 

ਨਸੀਂ ੜਦਾ, ਉ ਨੰੂ ਗ ਯ ੂਵਭਰ ੈਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਉਚਾਯ ਕੇ ਤੇ ਭਝ ਕੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰਾਤ 

ਕਯਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ ਅਥਾਸ ਤੇ ਅਸ ੰਚ ਭਾਰਕ ਸਯੀ ਨੰੂ ਾ ਵਰਆ ਸੈ।10।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਕਾਭੁ ਨ ਕਯਹੀ ਆਣਾ ਨਪਯਨਹ ਅਵਤਾ ਰਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਨਵਸਾਨਯ ਸੁਖੁ 
ਨਕਨਹਾ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਨ ਕਯਸੀ—ਤੰੂ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ। ਅਵਤਾ—ਅਵੈੜਾ, ਆ-ਸ ਦਯਾ। ਰਇ—ਰਕ ਵਵਚ, ਜਗਤ ਵਵਚ। 

ਨਾਇ—{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ)। ਨਾਇ ਵਵਾਵਯ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ), ਜੇ ਨਾਭ ਵਵਾਯ 

ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ। ਵਕਨੇਸਾ ਸਇ—ਕਈ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ।  

ਅਯਥ:- (ਸੇ ਜੀਵ!) ਤੰੂ ਆਣਾ (ਅਰ) ਕੰਭ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਵਚ ਆ-ਸ ਦਯਾ ਵਪਯ ਵਯਸਾ ਸੈਂ। ਸੇ 

ਨਾਨਕ! ਜੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਤਾਾਂ ਕਈ ਬੀ  ਖ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਫਖ ਕਉੜਤਨਣ ਸਗਰ ਭਾਨਹ ਜਗਨਤ ਯਹੀ ਰਟਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਨ ਵੀਚਾਨਯਆ ਭੀਠਾ 
ਹਨਯ ਕਾ ਨਾਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਵਫਖੈ—ਵਫਖ ਦੀ, ਜ਼ਵਸਯ ਦੀ, ਭਾਇਆ ਯੂ ਜ਼ਵਸਯ ਦੀ। ਗਰ—ਾਯੇ ਜੀਵ। ਜਗਵਤ—ਜਗਤ 

ਵਵਚ। ਯਸੀ ਰਟਾਇ—ਚੰਫੜ ਯਸੀ ਸੈ। ਜਵਨ—ਜਨ ਨੇ, ੇਵਕ ਨੇ।  

ਅਯਥ:- (ਭਾਇਆ) ਜ਼ਵਸਯ ਦੀ ਕ ੁੱੜਤਣ ਾਯ ੇਜੀਵਾਾਂ ਵਵਚ ਸੈ, ਜਗਤ ਵਵਚ ਬ ਨੰੂ ਚੰਫੜੀ ਸਈ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! 



(ਵਯ ਰਬੂ ਦੇ) ੇਵਕ ਨੇ ਇਸ ਵਵਚਾਯ ਕੀਤੀ ਸੈ ਵਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਵਭੁੱਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਹ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ ਨਜਸੁ ਬਟਤ ਤਯੀ ॥ ਜਭਕੰਕਯੁ ਨਨੜ ਨ ਆਵਈ ਨਪਨਯ 
ਫਹੁਨੜ ਨ ਭਯੀ ॥ ਬਵ ਸਾਗਯੁ ਸੰਸਾਯੁ ਨਫਖੁ ਸ ਾਨਯ ਉਤਯੀ ॥ ਹਨਯ ਗੁਣ ਗੁੰਪਹੁ ਭਨਨ ਭਾਰ 
ਹਨਯ ਸਬ ਭਰੁ ਯਹਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਰੀਤਭ ਨਭਨਰ ਯਹ ਾਯਫਰਹਭ ਨਯਹਯੀ ॥ ੧੧॥ {ੰਨਾ 
320} 

ਦਅਯਥ:- ਇਸ ਵਨਾਣੀ—ਇਸ ਵਨਸ਼ਾਨੀ। ਵਜ  ਬੇਟਤ—ਵਜ (ਾਧ)ੂ ਨੰੂ ਵਭਵਰਆਾਂ। ਕੰਕਯ —(ਵਕੰਕਯ) 

ਦਾ, ੇਵਕ। ਫਸ ਵੜ—ਭ ੜ। ਵਫਖ —ਜ਼ਵਸਯ। ਗ ੰਪਸ —ਗ ੰਦ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ। ਯਸਯੀ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸੈ। ਨਯਸਯੀ—ਨਯਸਵਯ, ਕਯਤਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਾਧ ੂਦੀ ਇਸ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਸੈ ਵਕ ਉ ਨੰੂ ਵਭਵਰਆਾਂ (ੰਾਯ) ਭ ੰਦਯ ਤੋਂ ਤਯ ਜਾਈਦਾ ਸੈ, ਜਭ ਦਾ ੇਵਕ 

(ਬਾਵ, ਜਭਦੂਤ) ਨੇੜ ੇਨਸੀਂ ਢ ਕਦਾ ਤੇ ਭ ੜ ਭ ੜ ਨਸੀਂ ਭਯੀਦਾ; ਜ ਜ਼ਵਸਯ ਯੂ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ ਸੈ ਇ ਤੋਂ ਾਯ 

ਰੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਬਾਈ! (ਾਧ ੂਗ ਯਭ ਖ ਨੇ ਵਭਰ ਕੇ) ਭਨ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਗ ਣਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰਾ ਗ ੰਦ, ਭਨ ਦੀ ਾਯੀ ਭੈਰ ਦੂਯ 

ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਾ ਗ ੰਦੀ ਸੈ) ਉਸ ਾਯਫਰਸਭ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਭਰੇ ਯਵਸੰਦ ੇਸਨ।11।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਆ ਸ ਯਵਾਣੁ ਹ ਨਜਨ ਹਨਯ ਵੁਠਾ ਨਚਨਤ ॥ ਗਾਰਹੀ ਅਰ ਰਾਰੀਆ 
ਕੰਨਭ ਨ ਆਵਨਹ ਨਭਤ ॥੧॥ {ੰਨਾ 320} 

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਵੁੱਵਆ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਰ ਸੈ। ਸੇ 

ਵਭੁੱਤਯ! ਪਕੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਵਕੇ ਕੰਭ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀਆਾਂ (ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ੇਯਵਸ ਕੇ ਪਕੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ 

ਸ ੰਦਾ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਾਯਫਰਹਭੁ ਰਬੁ ਨਦਰਸਟੀ ਆਇਆ ੂਯਨ ਅਗਭ ਨਫਸਭਾਦ ॥ ਨਾ ਨਕ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਧਨੁ 
ਕੀਤਾ ੂਯ ਗੁਯ ਯਸਾਨਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 320} 

ਦਅਯਥ:- ਵਦਰਟੀ ਆਇਆ—ਵਦੁੱ ਵਆ ਸੈ। ੂਯਨ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ। ਅਗਭ—ਅਸ ੰਚ। ਵਫਭਾਦ—

ਅਚਯਜ। ਯਾਵਦ—ਵਕਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ) ੂਯ ੇਗ ਯ ੂਦੀ ਵਕਯਾ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣਾ ਧਨ 

ਫਣਾਇਆ ਸੈ, ਉ ਨੰੂ ਅਸ ੰਚ ਤੇ ਅਚਯਜ-ਯੂ ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਭਜੂਦ ਵਦੁੱ ਵਆ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਧਹੁ ਨ ਚਰੀ ਖਸਭ ਨਾਨਰ ਰਨਫ ਭਨਹ ਨਵਗੁਤ ॥ ਕਯਤਫ ਕਯਨਨ ਬਰਨਯਆ ਭਨਦ 
ਭਾਇਆ ਸੁਤ ॥ ਨਪਨਯ ਨਪਨਯ ਜੂਨਨ ਬਵਾਈਅਨਨ ਜਭ ਭਾਯਨਗ ਭੁਤ ॥ ਕੀਤਾ ਾਇਨਨ ਆਣਾ 
ਦੁਖ ਸਤੀ ਜੁਤ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਨਵਸਾਨਯ ਸਬ ਭੰਦੀ ਯੁਤ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਧਸ —ਠੁੱਗੀ, ਧਖਾ। ਰਵਫ—ਰੁੱਫ ਦੇ ਕਾਯਨ। ਭਵਸ—ਭਸ ਵਵਚ (ੈ ਕੇ)। ਵਵਗ ਤ—ੇਖ਼ ਆਯ ਸ ੰਦ ੇ

ਸਨ। ਬਰੇਵਯਆ—ਬੈੜੇ, ਭੰਦੇ। ਭਵਦ—ਭਦ ਵਵਚ, ਨਸ਼ ੇਵਵਚ। ਭ ਤੇ—(ਵਨਖਭ)ੇ ਛੁੱਡੇ ਸ। ਾਇਵਨ—ਾਾਂਦ ੇ

ਸਨ। ਜ ਤ—ੇਜ ੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਇ ਵਵਾਵਯ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ) ਜੇ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾ। ਯ ਤ—ੇਯ ਵਤ, ਭਾ।  



ਅਯਥ:- ਖਭ (ਰਬੂ) ਨਾਰ ਧਖਾ ਕਾਭਮਾਫ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ, ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਰੁੱਫ ਵਵਚ ਤੇ ਭਸ ਵਵਚ ਪ ੇਸ ਸਨ 

ਉਸ ਖ਼ ਆਯ ਸ ੰਦ ੇਸਨ, ਭਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ ੇਵਵਚ  ੁੱਤੇ ਸ ਫੰਦੇ ਭੰਦੀਆਾਂ ਕਯਤੂਤਾਾਂ ਕਯਦ ੇਸਨ, ਭ ੜ ਭ ੜ ਜੂਨਾਾਂ ਵਵਚ 

ਧੁੱਕੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਭਯਾਜ ਦੇ ਯਾਸ ਵਵਚ (ਵਨਖਭ)ੇ ਛੁੱਡੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਣੇ (ਭੰਦੇ) ਕੀਤੇ (ਕੰਭਾਾਂ) ਦਾ ਪਰ 

ਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਜ ੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਾਯ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਤਾਾਂ (ਜੀਵ ਰਈ) ਾਯੀ ਯ ੁੱਤ ਭੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣ।12।  

ਨਟ:- ਗ ਯ ੂਅਯਜਨ ਾਵਸਫ ਦੀ ਗੂਜਯੀ ਯਾਗ ਦੀ ਵਾਯ ਦੀ ਉੜੀ ਨੰ: 20 ਵਵਚ ਇ ਉੜੀ ਦੇ ਕਈ ਰਜ਼ 

ਤੇ ਵਖ਼ਆਰ ਾਾਂਝੇ ਵਭਰਦ ੇਸਨ। ਇਸ ਦਵੇਂ ਵਾਯਾਾਂ ਅੁੱਗੜ ਵੁੱਛੜ ਵਰਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਾਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਦਸਾਾਂ ਸੀ 

ਵਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਰਕ ਰਵਸੰਦੀ ਫਰੀ ਦੇ ਸੀ ਸਨ।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਉਠੰਨਦਆ ਫਹੰਨਦਆ ਸਵੰਨਦਆ ਸੁਖੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਸਰਾਨਹ ਭਨੁ ਤਨੁ 
ਸੀਤਰੁ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:-  ਖ  ਇ—ਉਸੀ  ਖ, ਬਾਵ, ਇਕ-ਾਯ  ਖ। ਨਾਵਭ—(ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ)। 

ਨਾਵਭ ਰਾਵਸ—(ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ) ਜੇ ਨਾਭ ਰਾਵਸਆ ਜਾ, ਜੇ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾ। ੀਤਰ —ਠੰਢਾ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਨਾਨਕ! ਜੇ ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕਯਦੇ ਯਸੀ ਤਾਾਂ ਭਨ ਤੇ ਯੀਯ ਠੰਢੇ-ਠਾਯ ਯਵਸੰਦ ੇਸਨ ਤੇ 

ਇਸ  ਖ ਇਕ-ਾਯ ਉੱਠਵਦਆਾਂ ਫੈਠਵਦਆਾਂ  ੁੱਵਤਆਾਂ ਸਯ ਵੇਰੇ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਰਾਰਨਚ ਅਨਟਆ ਨਨਤ ਨਪਯ ਸੁਆਯਥੁ ਕਯ ਨ ਕਇ ॥ ਨਜਸੁ ਗੁਯੁ ਬਟ ਨਾਨਕਾ ਨਤਸੁ 
ਭਨਨ ਵਨਸਆ ਸਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਰਵਚ—ਰਾਰਚ ਨਾਰ। ਅਵਟਆ—ਵਰੁੱਫਵੜਆ ਸਇਆ।  ਆਯਥ —ਆਣੇ ਅਰੀ ਬਰੇ ਦਾ 

ਕੰਭ। ਕਇ—ਕਈ ਬੀ ਜੀਵ। ਬੇਟ—ੈਵਭਰਦਾ ਸੈ। ਇ—ਉਸ ਰਬੂ। ਵਤ  ਭਵਨ—ਉ (ਭਨ ੁੱਖ) ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਜਗਤ ਭਾਇਆ ਦ)ੇ ਰਾਰਚ ਨਾਰ ਵਰੁੱਫਵੜਆ ਸਇਆ ਦਾ (ਬਟਕਦਾ) ਵਪਯਦਾ ਸੈ, ਕਈ ਬੀ ਫੰਦਾ 

ਆਣੇ ਅਰੀ ਬਰੇ ਦਾ ਕੰਭ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ। (ਯ) ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਵਤਗ ਯੂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਉ ਦੇ ਭਨ 

ਵਵਚ ਉਸ ਰਬੂ ਵੁੱ ੈਂਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਬ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆ ਸਚ ਨਾਉ ਨਭਠਾ ॥ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਨਤਨ ਹਨਯ ਜਨਾਂ ਚਨਖ ਸਾਧੀ 
ਨਡਠਾ ॥ ਾਯਫਰਹਨਭ ਨਜਸੁ ਨਰਨਖਆ ਭਨਨ ਨਤਸ ਵੁਠਾ ॥ ਇਕੁ ਨਨਯੰਜਨੁ ਯਨਵ ਯਨਹਆ ਬਾਉ ਦੁਮਾ 
ਕੁਠਾ ॥ ਹਨਯ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਜਨੜ ਕਯ ਰਬੁ ਦਵ ਤੁਠਾ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤੂ—ਚੀਜ਼ਾਾਂ। ਾਦ — ਆਦ। ਾਧੀ—ਾਧੀ, ਾਧ ਜਨਾਾਂ ਨੇ। ਚਵਖ ਵਡਠਾ—ਚੁੱਖ ਵੇਵਖਆ ਸੈ। 

ਾਯਫਰਸਵਭ—ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ। ਵਜ —ਵਜ (ਦੇ ਬਾਗਾਾਂ ਵਵਚ)। ਵਤ ੈਭਵਨ—ਉ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ। ਵ ਠਾ—ਆ 

ਵੁੱਵਆ। ਵਨਯੰਜਨ —ਵਨਯ-ਅੰਜਨ, ਭਾਇਆ-ਯਵਸਤ। ਯਵਵ ਯਵਸਆ—ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਵਆਕ (ਵਦੁੱਦਾ) ਸੈ। 

ਦ ਮਾ—ਦੂਜਾ। ਕ ਠਾ—ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਕਯ—(ਦਵੇਂ) ਸੁੱਥ। ਤ ਠਾ—ਰੰਨ ਸ ਕੇ।  

ਅਯਥ:- (ਦ ਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਫਾਕੀ) ਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਆਖ਼ਯ) ਕੜੀਆਾਂ (ਸ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ) ਸਨ (ਇਕ) ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ (ਸੀ ਦਾ) ਵਭੁੱਠਾ (ਯਵਸੰਦਾ) ਸੈ, (ਯ) ਇਸ  ਆਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਾਧੂਆਾਂ ਨੰੂ ਸਵਯ-ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ 

(ਇਸ ਨਾਭ-ਯ) ਚੁੱਖ ਕੇ ਵੇਵਖਆ ਸੈ, ਤੇ ਉੇ ਭਨ ੁੱਖ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ (ਇਸ  ਆਦ) ਆ ਕੇ ਵੁੱਦਾ ਸੈ ਵਜ ਦੇ 



ਬਾਗਾਾਂ ਵਵਚ ਾਯਫਰਸਭ ਨੇ ਵਰਖ ਵਦੁੱਤਾ ਸੈ। ( ੇਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਨੰੂ) ਭਾਇਆ-ਯਵਸਤ ਰਬੂ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਦੁੱਦਾ ਸੈ 

(ਉ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ) ਦੂਜਾ ਬਾਵ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।  

ਨਾਨਕ ਬੀ ਦਵੇਂ ਸੁੱਥ ਜੜ ਕੇ ਸਯੀ ਾੋਂ ਇਸ ਨਾਭ-ਯ ਭੰਗਦਾ ਸੈ, (ਯ) ਰਬੂ (ਉ ਨੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਸੈ (ਵਜ ਉਤੇ) 

ਰੰਨ ਸ ੰਦਾ ਸੈ।13।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਯੁ ਜ ਜਾਚੰਦੀ ਹਕੜ ॥ ਗਾਰਹੀ ਨਫਆ ਨਵਕਾਯ ਨਾਨਕ ਧਣੀ 
ਨਵਹੂਣੀਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਚੜੀ—ਜਾਚਨਾ, ਭੰਗ। ਾਯ —ਰੇਸ਼ਟ, ਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਜਾਚੰਦੀ—ਭੰਗਦੀ ਸੈ। ਸੇਕੜ—ਇਕ 

ਯੁੱਫ ਨੰੂ। ਗਾਰ੍੍ੀ ਵਫਆ—ਸਯ ਗੁੱਰਾਾਂ। ਵਵਕਾਯ—ਫੇ-ਕਾਯ, ਵਵਅਯਥ। ਧਣੀ—ਭਾਰਕ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਤਯਰਾ ਬ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੈ ਜ (ਬਾਵ, ਵਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨ ੁੱਖ) ਇਕ ਰਬੂ (ਦੇ ਨਾਭ) ਨੰੂ ਭੰਗਦਾ ਸੈ। ਸੇ 

ਨਾਨਕ! ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਤੋਂ ਫਾਸਯੀਆਾਂ ਸਯ ਗੁੱਰਾਾਂ ਬ ਵਵਅਯਥ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨੀਨਹ ਨਜ ਨਵਧਾ ਭੰਨੁ ਛਾਣੂ ਨਵਯਰ ਨਥ ॥ ਜੜਣਹਾਯਾ ਸੰਤੁ ਨਾਨਕ ਾਧਯੁ ਧਯ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਨੀਵਸ—ਵਨਸ ਾਂ ਵਵਚ, ਰੇਭ ਵਵਚ। ਵਜ ਭੰਨ —ਵਜ ਦਾ ਭਨ। ਵਥ—ਸ ੰਦਾ ਸੈ। ਾਧਯ —ਯਤਾ। 

ਧਯ—ਵੁੱਧਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਜੇਸਾ (ਯੁੱਫ ਦੀ) ਛਾਣ ਵਾਰਾ ਕਈ ਵਵਯਰਾ ਫੰਦਾ ਸ ੰਦਾ ਸੈ, ਵਜ ਦਾ ਭਨ ਰਬੂ ਦੇ ਰੇਭ ਵਵਚ 

ਵਵੰਵਨ੍ਆ ਸਵੇ, ਸੇ ਨਾਨਕ! ਅਜੇਸਾ ੰਤ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਯੁੱਫ ਨਾਰ) ਜੜਨ ਤੇ ਭਯੁੱਥ ਸ ੰਦਾ ਸੈ ਤੇ (ਯੁੱਫ ਨੰੂ ਵਭਰਣ 

ਰਈ) ਵੁੱਧਾ ਯਾਸ ਵਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਈ ਸਨਵਹੁ ਜੀਅੜ ਦਾਤਾ ਫਖਨਸੰਦੁ ॥ ਨਕਰਨਵਖ ਸਨਬ ਨਫਨਾਸੁ ਹਨਨ ਨਸਭਯਤ ਗਨਵੰਦੁ 
॥ ਹਨਯ ਭਾਯਗੁ ਸਾਧੂ ਦਨਸਆ ਜੀ ਗੁਯਭੰਤੁ ॥ ਭਾਇਆ ਸੁਆਦ ਸਨਬ ਨਪਨਕਆ ਹਨਯ ਭਨਨ 
ਬਾਵੰਦੁ ॥ ਨਧਆਇ ਨਾਨਕ ਯਭਸਯ ਨਜਨਨ ਨਦਤੀ ਨਜੰਦੁ ॥੧੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅੜ—ੇਸੇ ਵਜੰਦ!ੇ ਵਕਰਵਵਖ—ਾ। ਬਾਵੰਦ —ਵਆਯਾ ਰੁੱਗਣ ਰੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸੈ। ਵਜਵਨ—ਵਜ 

(ਯਭੇਯ) ਨੇ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਭੇਯੀ ਵਜੰਦੇ! ਉ ਯਭੇਯ ਨੰੂ ਵਭਯ ਜ ਬ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਾ ਸੈ ਤੇ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ। 

ਯਭੇਸ਼ਯ ਨੰੂ ਵਭਵਯਆਾਂ ਾਯੇ ਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ੇਸਨ। ਗ ਯ ੂਨੇ ਰਬੂ (ਨੰੂ ਵਭਰਣ) ਦਾ ਯਾਸ ਦੁੱਵਆ ਸੈ। ਗ ਯ ੂਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ, (ਗ ਯ ੂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕੀਵਤਆਾਂ) ਭਾਇਆ ਦੇ ਾਯ ੇ ਆਦ 

ਵਪੁੱਕੇ ਰਤੀਤ ਸ ੰਦ ੇਸਨ ਤੇ ਯਭੇਸ਼ਯ ਭਨ ਵਵਚ ਵਆਯਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਯਭੇਸ਼ਯ ਨੇ (ਇਸ) ਵਜੰਦ ਵਦੁੱਤੀ ਸੈ, ਉ ਨੰੂ (ਦਾ) ਵਭਯ।14।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਵਤ ਰਗੀ ਸਚ ਨਾਭ ਕੀ ਜ ਫੀਜ ਸ ਖਾਇ ॥ ਨਤਸਨਹ ਯਾਨਤ ਨਾਨਕਾ ਨਜਸ ਨ 
ਨਰਨਖਆ ਆਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਵਤ—ਵੁੱਤਯ, ਪਫਵਾਾਂ ਭਾਾਂ। ਵਤਵਸ—ਉ ਨੰੂ ਸੀ, ਵਤ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸ ਭਨ ੁੱਖਾ ਜਨਭ) ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (ਯੂ ਫੀਜ ਫੀਜਣ) ਰਈ ਪਫਵਾਾਂ ਭਾਾਂ ਵਭਵਰਆ ਸੈ, ਜ ਭਨ ੁੱਖ 



(‘ਨਾਭ’-ਫੀਜ) ਫੀਜਦਾ ਸੈ ਉਸ (ਇ ਦਾ ਪਰ) ਖਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉ ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਰਦੀ ਸੈ 

ਵਜ ਦ ੇਬਾਗਾਾਂ ਵਵਚ ਵਰਖੀ ਸਵੇ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੰਗਣਾ ਤ ਸਚੁ ਇਕੁ ਨਜਸੁ ਤੁਨਸ ਦਵ ਆਨ ॥ ਨਜਤੁ ਖਾਧ ਭਨੁ ਨਤਰਤੀ ਨਾਨਕ 
ਸਾਨਹਫ ਦਾਨਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਤ ਵ—ਤ੍ਰੁੱਠ ਕੇ, ਖ਼ ਸ਼ ਸ ਕੇ। ਵਤਤ —{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, ਇਕ-ਵਚਨ}। ਵਜਤ  ਖਾਧ—ੈ{ੂਯਨ 

ਕਾਯਦੰਤਕ} ਵਜ ਦੇ ਖਾਵਧਆਾਂ, ਜੇ ਇ ਨੰੂ ਖਾਧਾ ਜਾ। ਵਤਰਤੀ—ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਾਵਸਫ ਦਾਵਤ—ਭਾਰਕ 

ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਭੰਗਣਾ ਸੈ ਤਾਾਂ ਵਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭੰਗ (ਇਸ ‘ਨਾਭ’ ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਰਦਾ ਸੈ) ਵਜ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ 

ਰੰਨ ਸ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਜੇ ਇਸ (ਨਾਭ-ਵਤ) ਖਾਧੀ ਜਾ ਤਾਾਂ ਭਨ (ਭਾਇਆ ਵਰੋਂ) ਯੁੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਯ ਸੇ 

ਨਾਨਕ! ਸੈ ਇਸ (ਵਨਯਰ) ਭਾਰਕ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਾਹਾ ਜਗ ਭਨਹ ਸ ਖਟਨਹ ਨਜਨ ਹਨਯ ਧਨੁ ਯਾਨਸ ॥ ਦੁਤੀਆ ਬਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਚ ਦੀ 
ਆਸ ॥ ਨਨਹਚਰੁ ਕੁ ਸਯਨਵਆ ਹਯੁ ਸਬ ਨਵਣਾਸੁ ॥ ਾਯਫਰਹਭੁ ਨਜਸੁ ਨਵਸਯ ਨਤਸੁ ਨਫਯਥਾ 
ਸਾਸੁ ॥ ਕੰਨਠ ਰਾਇ ਜਨ ਯਨਖਆ ਨਾਨਕ ਫਨਰ ਜਾਸੁ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਰਾਸਾ—ਨਾ, ਰਾਬ। ੇ—ਉਸ ਫੰਦੇ। ਯਾਵ—ੂੰਜੀ। ਦ ਤੀਆ—{ੰ: ਵਦਿਤੀਮ} ਦੂਜਾ, ਵਕੇ ਸਯ 

ਦਾ। ਬਾਉ—ਵਆਯ। ਯੇਵਵਆ—ਵਭਵਯਆ। ਾ — ਆ, ਾਸ। ਕੰਵਠ—ਗਰ ਨਾਰ। ਜਨ—ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ, 

ੇਵਕਾਾਂ ਨੰੂ। ਫਵਰ ਜਾ —ਦਕੇ ਸ ੰਦਾ ਸਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਜਗਤ ਵਵਚ ਉਸੀ (ਭਨ ੁੱਖ-ਵਣਜਾਯ)ੇ ਰਾਬ ਖੁੱਟਦ ੇਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਧਨ ਸੈ, 

ੂੰਜੀ ਸੈ। ਉਸ (ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਕੇ ਸਯ ਨਾਰ ਭਸ ਕਯਨਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਸੀ ਆ ਸ ੰਦੀ ਸੈ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ ਵਭਵਯਆ ਸੈ (ਵਕਉਂਵਕ) ਸਯ ਾਯਾ 

ਜਗਤ (ਉਸਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਨਾਵੰਤ (ਵਦੁੱਦਾ) ਸੈ। ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ੁੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉ ਦਾ (ਸਯੇਕ)  ਆ 

ਵਵਅਯਥ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਆਣੇ ੇਵਕਾਾਂ ਨੰੂ (“ਦ ਤੀਆ ਬਾਵ” ਵਰੋਂ) ਆ ਆਣੇ ਗਰ ਨਾਰ ਰਾ ਕੇ 

ਫਚਾਇਆ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭੈਂ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਦਕੇ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।15।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਾਯਫਰਹਨਭ ਪੁਯਭਾਇਆ ਭੀਹੁ ਵੁਠਾ ਸਹਨਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਅੰਨੁ ਧੰਨੁ ਫਹੁਤੁ 
ਉਨਜਆ ਨਰਥਭੀ ਯਜੀ ਨਤਨਤ ਅਘਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਉਚਯ ਦੁਖੁ ਦਾਰਦੁ ਗਇਆ 
ਨਫਰਾਇ ॥ ੂਯਨਫ ਨਰਨਖਆ ਾਇਆ ਨਭਨਰਆ ਨਤਸ ਯਜਾਇ ॥ ਯਭਸਨਯ ਜੀਵਾਨਰਆ ਨਾਨਕ 
ਨਤਸ ਨਧਆਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 321} 

ਦਅਯਥ:- ਾਯਫਰਸਵਭ—ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ। ਭੀਸ —ਨਾਭ ਦੀ ਵਯਖਾ। ਵ ਠਾ—ਵੁੱਵਆ, (ਭੀਂਸ) ਵਆ। ਸਵਜ 

 ਬਾਇ—ਆਣੇ ਆ। ਵਰਥਭੀ—ਵਸਯਦਾ-ਯੂ ਧਯਤੀ। ਅੰਨ —ਧੰਨ —(ਵਜਵੇਂ ਯੀਯ ਦਾ ਆਯਾ ਅੰਨ ਸੈ, 

ਵਤਵੇਂ ਵਸਯਦ ੇਦੇ ਆਯੇ ਰਈ) ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਯੂ ਅੰਨ। ਵਤਵਤ ਆਘਾਇ ਯਜੀ—ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯੁੱਜ ਗਈ। 

ਦਾਰਦ —ਦਵਰੁੱਦਰ । ਵਫਰਾਇ ਗਇਆ—ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ੂਯਵਫ—ਭ ੁੱਢ ਤੋਂ। ਵਤ ੈਯਜਾ—ਉ (ਰਬੂ) ਦੀ 

ਯਜ਼ਾ ਅਨ ਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਜਦੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਸ ਕਭ ਵਦੁੱਤਾ ਤਾਾਂ (ਵਜ ਵਕੇ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਦੇ ਵਸਯਦ-ੇਯੂ ਧਯਤੀ ਤੇ) ਆਣੇ ਆ 



ਨਾਭ ਦੀ ਵਯਖਾ ਸਣ ਰੁੱਗ ਈ, ਉ (ਵਸਯਦ-ੇਧਯਤੀ) ਵਵਚ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ) ਅੰਨ ਫਸ ਤ ੈਦਾ 

ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, (ਉ ਦਾ ਵਸਯਦਾ ਚੰਗੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ੰਤਖ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ), ਉਸ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ ਸੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਗ ਣ 

ਗਾਉਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਦ ੁੱਖ-ਦਵਰੁੱਦਰ  ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਯ ਇਸ ‘ਨਾਭ’ ਯੂ ਅੰਨ ੂਯਫਰੇ ਵਰਖ ੇਬਾਗਾਾਂ ਅਨ ਾਯ 

ਾਈਦਾ ਸੈ ਤੇ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨ ਾਯ। (ਭਾਇਆ ਵਵਚ ਭ ਸ ਵਜ ਵਕੇ ਨੰੂ) ਵਜੰਦ ਾਈ 

ਸੈ ਯਭੇਸ਼ਯ ਨੇ ਸੀ (ਾਈ ਸੈ), ਸੇ ਨਾਨਕ! ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜੀਵਨ ਦੁ ਨਨਯਫਾਣੁ ਇਕ ਨਸਭਯੀ ॥ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਨਕਨਨ ਨਫਨਧ ਧੀਯੀ ॥ 
ਨਡਠਾ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਭ ਨਫਨੁ ॥ ਤਨੁ ਧਨੁ ਹਸੀ ਛਾਯੁ ਜਾਣ ਕਇ ਜਨੁ ॥ ਯੰਗ ਯੂ ਯਸ 
ਫਾਨਦ ਨਕ ਕਯਨਹ ਯਾਣੀਆ ॥ ਨਜਸੁ ਬੁਰਾ ਆਨ ਨਤਸੁ ਕਰ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥ ਯੰਨਗ ਯਤ 
ਨਨਯਫਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਯਨਣ ਦੁਆਨਯ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਹੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਵਨ ਦ —ਅਰੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਦਯਜਾ। ਵਨਯਫਾਣ —(ਵਨਯਵਾਣ) ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਵਸਤ ਰਬੂ। 

ਜਾਇ—ਥਾਾਂ। ਵਕਵਨ ਵਫਵਧ—ਵਕ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਧੀਯੀ—ਧੀਯਜ ਆਵ,ੇ ਭਨ ਵਟਕੇ। ਛਾਯ — ਆਸ। ਫਾਵਦ—

ਵਵਅਯਥ। ਯ—ਚਕੇ। ਕਯਵਸ—ਤੰੂ ਕਯਦਾ ਸੈਂ। ਕਰ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਾਯ। ਯੰਵਗ—ਵਆਯ ਵਵਚ। ਗਾਵਸੀ—

ਗਾਉਂਦ ੇਸਨ। ਦ ਆਵਯ—ਦਯ ਤੇ। ਬਾਵਸੀ—ਚੰਗ ੇਰੁੱਗਣ।  

ਅਯਥ:- ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਵਸਤ ਇਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯੀ ਤਾਾਂ ਅਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਯਜਾ ਸਾਰ ਸ ੰਦਾ ਸੈ, (ਯ ਇ 

ਅਵਥਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰਈ) ਕਈ ਸਯ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਸੈ, (ਵਕਉਂਵਕ) ਵਕੇ ਸਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਭਨ ਵਟਕ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। 

ਾਯਾ ੰਾਯ (ਟਰ ਕੇ) ਵੇਵਖਆ ਸੈ, ਰਬੂ ਦੇ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ  ਖ ਨਸੀਂ ਵਭਰਦਾ। (ਜਗਤ ਇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਵਵਚ 

 ਖ ਬਾਰਦਾ ਸੈ) ਇਸ ਯੀਯ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਸ ਜਾਣਗੇ, ਯ ਕਈ ਵਵਯਰਾ ਇ ਗੁੱਰ ਨੰੂ ਭਝਦਾ ਸੈ।  

ਸੇ ਰਾਣੀ! ਤੰੂ ਕੀਸ ਕਯ ਵਯਸਾ ਸੈਂ? (ਬਾਵ, ਤੰੂ ਵਕਉਂ ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ ਵਕ ਜਗਤ ਦ)ੇ ਯੰਗ-ਯੂ ਤੇ ਯ ਬ ਵਵਅਯਥ 

ਸਨ (ਇਸਨਾਾਂ ਦ ੇਵੁੱਛ ੇਰੁੱਵਗਆਾਂ ਭਨ ਦਾ ਵਟਕਾ ਸਾਰ ਨਸੀਂ ਸ ੰਦਾ)? (ਯ ਜੀਵ ਦੇ ਬੀ ਕੀਸ ਵੁੱ?) ਰਬੂ ਵਜ 

ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਆ ਕ ਯਾਸ ੇਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਨੰੂ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਾਯ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ ਦੇ ਵਆਯ 

ਵਵਚ ਯੰਗ ੇਸ ਸਨ, ਉਸ ਉ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਵਸਣ ਵਾਰੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ-ਯਵਸਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗਾਉਂਦ ੇਸਨ। ਸੇ ਨਾਨਕ! 

(ਰਬੂ ਅੁੱਗੇ ਇਸ ਅਯਜ਼ਈ ਕਯ—ਸੇ ਰਬੂ!) ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗ ੇਰੁੱਗਣ ਤਾਾਂ ਜੀਵ ਤੇਯ ੇਦਯ ਤੇ ਤੇਯੀ ਸ਼ਯਨ ਆਉਂਦੇ 

ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਯਣੁ ਨ ਨਤਨਹ ਕਉ ਜ ਹਨਯ ਰਨੜ ਰਾਗ ॥ ਜੀਵਤ ਸ ਯਵਾਣੁ ਹ ਹਨਯ 
ਕੀਯਤਨਨ ਜਾਗ ॥ ਸਾਧਸੰਗੁ ਨਜਨ ਾਇਆ ਸਈ ਵਡਬਾਗ ॥ ਨਾਇ ਨਵਸਨਯ ਨਧਰਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟ 
ਕਚ ਧਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਧੂਨੜ ੁਨੀਤ ਸਾਧ ਰਖ ਕਨਟ ਨਯਾਗ ॥੧੬॥ ਸਰਕੁ ਭਃ ੫ ॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਰਵੜ ਰਾਗ—ੇਆਯਾ ਵਰਆ। ਜੀਵਤ—ਜੀਊਂਦੇ ਸੀ, ਇ ੇਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਵਚ। ਕੀਯਤਵਨ—ਕੀਯਤਨ 

ਨਾਰ, ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕੇ। ਜਾਗੇ— ਚੇਤ ਯਸੇ, ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਫਚੇ ਯਸੇ। ਨਾਇ—{ਅਵਧਕਯਣ ਕਾਯਕ, 

ਇਕ-ਵਚਨ}। ਨਾਇ ਵਵਵਯ—{ੂਯਫ ੂਯਨ ਕਾਯਦੰਤਕ} ਜੇ ਨਾਭ ਵਵਯ ਜਾ।  ਨੀਤ—ਵਵੁੱਤਰ। 

ਕਵਟ—ਕ੍ਰੜ। ਵਯਾਗ—ਰਮਾਗ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਆਯਾ ਰੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਰਈ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦਾ; ਉਸ 

ਇ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚ (ਰਬੂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ) ਕਫੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ (ਵਕਉਂਵਕ) ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕੇ ਉਸ 

ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ੇਯਵਸੰਦ ੇਸਨ। ਸੀ ਭਨ ੁੱਖ ਵੁੱਡ ੇਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰੇ ਸਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ (ਅਵਜਸੇ) ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੀ ੰਗਵਤ 



ਸਾਰ ਸ ੰਦੀ ਸੈ, ਯ ਜੇ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵਵਯ ਜਾ ਤਾਾਂ ਜੀਊਣਾ ਵਪਟਕਾਯ-ਜਗ ਸੈ ਟ ੁੱਟ ੇਸ ਕੁੱਚ ੇਧਾਗੇ ਵਾਾਂਗ 

(ਵਵਅਯਥ) ਸੈ।  

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੁੱਖਾਾਂ ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਰਮਾਗ ਆਵਦਕ ਤੀਯਥਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਵਧੀਕ ਵਵੁੱਤਰ  ਸੈ। 16।  

ਧਯਨਣ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਯਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਨਯ ਰਭ ੁਯਖੁ ਭਨਨ ਵੁਠਾ ॥ ਸਬ ਕਾਜ ਸੁਹਰੜ ਥੀ ਗੁਯੁ 
ਨਾਨਕੁ ਸਨਤਗੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਧਯਣ—ਧਯਤੀ।  ਵੰਨੀ—ਸਣੇ ਵੰਨ ਵਾਰੀ, ਸਣੇ ਯੰਗ ਵਾਰੀ। ਖੜ—ਘਾਸ। ਯਤਨ—ਤਰ ੇਰ-

ਯੂ ਭਤੀ। ਜੜਾਵੀ—ਜੜਾਊ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਭਨ ਵਵਚ ਵਆਯ-ਯੂ ਸਯੀ ਅਕਾਰ  ਯਖ ਵੁੱ ੈਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਭਨ ਇਉਂ ਸੈ ਵਜਵੇਂ ਤਰ ੇਰ-ਭਤੀਆਾਂ 

ਨਾਰ ਜੜੀ ਸਈ ਘਾਸ ਵਾਰੀ ਧਯਤੀ ਸਣੇ ਵੰਨ ਵਾਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਉਤੇ ਗ ਯੂ ਵਤਗ ਯੂ 

ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੁੱਠਦਾ ਸੈ, ਉ ਦੇ ਾਯ ੇਕੰਭ ਖੇ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਪਯਦੀ ਨਪਯਦੀ ਦਹ ਨਦਸਾ ਜਰ ਯਫਤ ਫਨਯਾਇ ॥ ਨਜਥ ਨਡਠਾ ਨਭਯਤਕ ਇਰ ਫਨਹਠੀ 
ਆਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਦਸ—ਦ। ਵਦਾ—ਾੇ। ਦਸਵਦਾ—ਦੀਂ ਾੀਂ, ਸਯ ਾੇ। ਫਨਯਾਇ—ਫਨਤੀ। 

ਵਭਯਤਕ—ਭ ਯਦਾਯ। ਫਵਸਠੀ—ਫੈਠਦੀ ਸੈ। ਜਰ—(ਬਾਵ) ਦਵਯਆ ਆਵਦਕ।  

ਅਯਥ:- ਦੀਂ ਾੀਂ ਦਵਯਆਵਾਾਂ, ਸਾੜਾਾਂ ਅਤੇ ਯ ੁੱਖਾਾਂ-ਵਫਯਖਾਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਇੁੱਰ ਨੇ ਵਜਥੇ ਭ ਯਦਾਯ ਆ 

ਵੇਵਖਆ ਥ ੇਆ ਫੈਠੀ (ਇਸੀ ਸਾਰ ਉ ਭਨ ਦਾ ਸੈ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਵਵੁੱਛੜ ਕੇ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੇ ਆ ਵਡੁੱਗਦਾ ਸੈ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਜਸੁ ਸਯਫ ਸੁਖਾ ਪਰ ਰੜੀਅਨਹ ਸ ਸਚੁ ਕ ਭਾਵਉ ॥ ਨੜ ਦਖਉ ਾਯਫਰਹਭੁ ਇਕੁ 
ਨਾਭੁ ਨਧਆਵਉ ॥ ਹਇ ਸਗਰ ਕੀ ਯਣੁਕਾ ਹਨਯ ਸੰਨਗ ਸਭਾਵਉ ॥ ਦੂਖੁ ਨ ਦਈ ਨਕਸ ਜੀਅ ਨਤ 
ਨਸਉ ਘਨਯ ਜਾਵਉ ॥ ਨਤਤ ੁਨੀਤ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਵਜ —ਵਜ (ਰਬੂ) ਾੋਂ। ਰੜੀਅਵਸ—ਭੰਗਦੇ ਸਨ। ਕਭਾਵਉ—ਭੈਂ ਕਭਾਵਾਾਂ, (ਬਾਵ,) ਵਭਯਨ 

ਕਯਾਾਂ। {ਇਸ ਰਜ਼ ‘ਵਯਤਭਾਨ ਕਾਰ ਉੱਤਭ  ਯਖ, ਇਕ-ਵਚਨ’ ਸੈ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਕਭਾ’ ਕਯਨਾ 

ਗ਼ਰਤ ਸੈ, ਉ ਸਾਰਤ ਵਵਚ ਇ ਦਾ ਜੜ ਸ ੰਦਾ ‘ਕਭਾਵਸ ’ ਜ ਵਵਆਕਯਨ ਅਨ ਾਯ ‘ਸ ਕਭੀ ਬਵਵੁੱਖਤ, ਭਧਭ 

 ਯਖ, ਫਸ -ਵਚਨ’ ਸੈ}। ਦੇਖਉ—ਭੈਂ ਦੇਖਾਾਂ। ਵਧਆਵਉ—ਭੈਂ ਵਧਆਵਾਾਂ। ਭਾਵਉ—ਭੈਂ ਭਾ ਜਾਵਾਾਂ। ਦੇਈ—ਭੈਂ 

ਦੇਵਾਾਂ। ਜਾਵਉ—ਭੈਂ ਜਾਵਾਾਂ।  ਣਾਵਉ—ਭੈਂ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ)  ਣਾਵਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਉ ੁੱਚੇ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਾਾਂ, ਵਜ ਾੋਂ ਾਯ ੇ ਖ ਤੇ ਾਯ ੇਪਰ ਭੰਗੀਦੇ ਸਨ, ਉ ਾਯਫਰਸਭ ਨੰੂ 

ਆਣੇ ਅੰਗ-ੰਗ ਵੇਖਾਾਂ ਤੇ ਕੇਵਰ ਉੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾਭ ਵਧਆਵਾਾਂ। ਬ ਦੇ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸ ਕੇ ਭੈਂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਵਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਵਾਾਂ। ਭੈਂ ਵਕੇ ਬੀ ਜੀਵ ਨੰੂ ਦ ੁੱਖ ਨਾ ਵਦਆਾਂ ਤੇ (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਨਾਰ (ਆਣੇ ਅਰੀ) ਘਯ 

ਵਵਚ ਜਾਵਾਾਂ (ਬਾਵ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ ਅੁੱੜਾਾਂ)। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਭੈਂ ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਦੁੱਾਾਂ ਵਕ ਕਯਤਾਯ ਅਕਾਰ 

 ਯਖ (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ) ਵਡੁੱਵਗਆਾਂ ਸਇਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਵਵੁੱਤਰ  ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ। 17।  

ਸਰਕ ਦਹਾ ਭਃ ੫ ॥ ਕੁ ਨਜ ਸਾਜਨੁ ਭ ਕੀਆ ਸਯਫ ਕਰਾ ਸਭਯਥੁ ॥ ਜੀਉ ਹਭਾਯਾ ਖੰਨੀ 
ਹਨਯ ਭਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 322} 



ਦਅਯਥ:- ਵਜ—ਜ। ਕਰਾ—ੁੱਵਤਆ, ਤਾਕਤ। ਖੰਨੀ—ਟਟੇ ਟਟੇ ਸਵੇ, ਕ ਯਫਾਨ ਜਾਵ,ੇ ਦਕੇ ਸਵੇ। 

ੰਦੜੀ—ਦੀ। ਵਥ —ਵਤ, ਚੀਜ਼।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਇਕ ਉ (ਸਯੀ) ਨੰੂ ਸੀ ਆਣਾ ਵਭੁੱਤਰ  ਫਣਾਇਆ ਸੈ ਜ ਾਯੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ 

ਭਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੰਭ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਅਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੈ, ਭੇਯੀ ਵਜੰਦ ਉ ਤੋਂ ਦਕੇ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜ ਕਯੁ ਗਹਨਹ ਨਆਯੜ ਤੁਧੁ ਨ ਛਡਾ ਭੂਨਰ ॥ ਹਨਯ ਛਡਨਨ ਸ ਦੁਯਜਨਾ ੜਨਹ ਦਜਕ 
ਕ ਸੂਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਕਯ —(ਭੇਯਾ) ਸੁੱਥ। ਗਸਵਯ—(ਤੰੂ) ਪੜ ਰਏਂ। ਨ ਭੂਵਰ—ਕਦੇ ਨਾ। ਛਡਵਨ—ਛੁੱਡ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, 

ਵਵਾਯ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਦ ਯਜਨਾ—ਭੰਦ-ਕਯਭੀ ਭਨ ੁੱਖ। ੜਵਸ—ੈਂਦੇ ਸਨ। ੂਵਰ—ਅਵਸ ੀੜ ਵਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਅਵਤ ਵਆਯੇ (ਰਬੂ!) ਜੇ ਤੰੂ ਭੇਯਾ ਸੁੱਥ ਪੜ ਰਏਂ, ਭੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਡਾਾਂ। ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਵਾਯ 

ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਭੰਦ-ਕਯਭੀ (ਸ ਕੇ) ਦਜ਼ਕ ਦੀ ਅਸ ੀੜ ਵਵਚ ੈਂਦੇ ਸਨ (ਬਾਵ, ੀੜ ਨਾਰ ਤੜਦ ੇਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਨਬ ਨਨਧਾਨ ਘਨਯ ਨਜਸ ਦ ਹਨਯ ਕਯ ਸੁ ਹਵ ॥ ਜਨ ਜਨ ਜੀਵਨਹ ਸੰਤ ਜਨ ਾਾ 
ਭਰੁ ਧਵ ॥ ਚਯਨ ਕਭਰ ਨਹਯਦ ਵਸਨਹ ਸੰਕਟ ਸਨਬ ਖਵ ॥ ਗੁਯੁ ੂਯਾ ਨਜਸੁ ਬਟੀ ਭਨਯ ਜਨਨਭ 
ਨ ਯਵ ॥ ਰਬ ਦਯਸ ਨਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਨਕਯਾ ਕਨਯ ਦਵ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਵਬ—ਾਯੇ। ਵਜ ਦੈ ਘਵਯ—ਵਜ ਦੇ ਘਯ ਵਵਚ {‘ਦ’ੇ ਦੇ ਥਾਾਂ ‘ਦੈ’ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਚੇਤੇ ਯੁੱਖਣ-ਜਗ ਸੈ, 

ਵੇਖ ਉੜੀ ਨੰ: 8}। ੰਕਟ—ਕਰੇਸ਼। ਬੇਟੀ—ਵਭਰੇ। ਘਣੀ—ਫਸ ਤ, ਤੀਫਯ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਘਯ ਵਵਚ ਾਯ ੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਨ ਉਸ ਜ ਕ ਝ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉਸੀ ਸ ੰਦਾ ਸੈ। ਉ ਦੇ ੰਤ 

ਜਨ ਉ ਨੰੂ ਵਭਯ ਵਭਯ ਕੇ ਜੀਊਂਦ ੇਸਨ (ਬਾਵ, ਉ ਦੇ ਵਭਯਨ ਨੰੂ ਆਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਯਾ ਫਣਾਾਂਦੇ 

ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ) ਾਾਾਂ ਦੀ ਾਯੀ ਭੈਰ ਧ ਦੇਂਦਾ ਸੈ, ਰਬੂ ਦੇ ਸਣੇ ਚਯਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ 

ਵੁੱਦੇ ਸਨ, ਰਬੂ ਉਸਨਾਾਂ ਦੇ ਾਯ ੇਕਰੇਸ਼ ਨਾ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। (ਯ ਇਸ ਦਾਵਤ ਗ ਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਵਭਰਦੀ ਸੈ) ਵਜ 

ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ੂਯਾ ਗ ਯੂ ਵਭਰਦਾ ਸੈ ਉਸ ਨਾਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਵਚ ੈਂਦਾ ਸੈ ਤੇ ਨਾਸ ਦ ਖੀ ਸ ੰਦਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਦੇ 

ਦਯਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਬੀ ਫੜੀ ਤੀਫਯ ਸੈ, ਯ ਉਸ ਆਣਾ ਦਯਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਵਭਸਯ ਕਯ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਸੈ। 

18।  

ਸਰਕ ਡਖਣਾ ਭਃ ੫ ॥ ਬਯੀ ਬਯਭੁ ਵਞਾਇ ਨਯੀ ਭੁਹਫਨਤ ਨਹਕੁ ਤੂ ॥ ਨਜਥਹੁ ਵੰਞ ਜਾਇ ਨਤਥਾਊ 
ਭਉਜੂਦੁ ਸਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀ—ਯਤਾ ਕ  ਬੀ। ਵਞਾਇ—(ਜੇ) ਦੂਯ ਕਯੇ। ਵਯੀ—ਵਆਯ। ਭ ਸਫਵਤ—ਵਆਯ। 

ਵਜਥਸ —ਵਜੁੱਥੇ। ਜਾਇ ਵੰਞੈ—ਜਾਇਾਂਗਾ। ਵਤਥਾਊ—ਥ ੇਸੀ। ਇ—ਉਸ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- (ਸੇ ਬਾਈ!) ਜੇ ਤੰੂ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ (ਭਨ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਵਯ ਵਆਯੇ (ਰਬੂ) ਨਾਰ ਰੇਭ 

ਕਯੇਂ; ਤਾਾਂ ਵਜੁੱਥੇ ਜਾਇਾਂਗਾ ਥ ੇਸੀ ਉਸ ਰਬੂ ਸਾਜ਼ਯ (ਵਦੁੱੇਗਾ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਚਨੜ ਕ ਘੜੜ ਕੁੰਦ ਕੜਨਹ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖਡਾਯੀ ॥ ਹੰਸਾ ਸਤੀ ਨਚਤੁ ਉਰਾਸਨਹ ਕੁਕੜ ਦੀ 
ਡਾਯੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਘੜੜਾ—ਸਣਾ ਘੜਾ। ਘੜੜ—ੈਸਣੇ ਘੜ ੇ ਤੇ। ਕ ੰਦੇ—ਫੰਦੂਕ ਦਾ ਸੁੱਥਾ। ਖੇਡਾਯੀ—ਖੇਡ 



ਜਾਣਨ ਵਾਰੇ। ਉਰਾਵਸ—ਉਤਸ਼ਾਸ ਵਵਚ ਵਰਆਉਂਦ ੇਸਨ। ੇਤੀ—ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨ ੁੱਖ) ਜਾਣਦੇ ਤਾਾਂ ਸਨ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, (ਯ) ਸਣੇ ਘੜ ੇਤੇ ਚੜ੍ ਕੇ ਫੰਦੂਕਾਾਂ ਦੇ ਸੁੱਥ ੇ(ਸੁੱਥ 

ਵਵਚ) ਪੜਦ ੇਸਨ (ਉਸ ਸਾ-ਸੀਣੇ ਸ ੰਦ ੇਸਨ, ਉਸ, ਭਾਨ , ਇਸ ਵਜਸ ੇਸਨ ਵਕ) ਕ ੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਯੀ ਉੱਡਣੀ 

ਜਾਣਦੇ ਸਣ ਤੇ ਸੰਾਾਂ ਨਾਰ (ਉੱਡਣ ਰਈ ਆਣੇ) ਭਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸ ਦੇਂਦੇ ਸਣ। (ਵਤਵੇਂ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨਭ ਖਾਾਂ ਦਾ 

ਸਾਰ ਭਝ ਜ ਗ ਯਭ ਖਾਾਂ ਦੀ ਯੀ ਕਯਦ ੇਸਨ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਯਸਨਾ ਉਚਯ ਹਨਯ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣ ਸ ਉਧਯ ਨਭਤਾ ॥ ਹਨਯ ਜਸੁ ਨਰਖਨਹ ਰਾਇ ਬਾਵਨੀ ਸ 
ਹਸਤ ਨਵਤਾ ॥ ਅਠਸਨਠ ਤੀਯਥ ਭਜਨਾ ਸਨਬ ੁੰਨ ਨਤਨਨ ਨਕਤਾ ॥ ਸੰਸਾਯ ਸਾਗਯ ਤ ਉਧਯ 
ਨਫਨਖਆ ਗੜੁ ਨਜਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰਨੜ ਰਾਇ ਉਧਾਨਯਅਨੁ ਦਮੁ ਸਨਵ ਅਨਭਤਾ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 322} 

ਦਅਯਥ:- ਯਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਰਵਣੀ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਵਭਤਾ—ਸੇ ਵਭੁੱਤਯ! ਬਾਵਨੀ—ਯਧਾ, ਰੇਭ। 

ਸਤ—ਸੁੱਥ। ਅਠਵਠ—ਅਠਾਸਠ। ਭਜਨਾ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਵਬ—ਾਯੇ। ਵਤਵਨ—ਉ (ਭਨ ੁੱਖ) ਨੇ। 

ਵਫਵਖਆ—ਭਾਇਆ। ਉਧਾਵਯਅਨ —ਉ (ਸਯੀ) ਨੇ ਉਧਾਯ ੇ ਸਨ। ਦਮ —ਵਆਯਾ (ਰਬੂ)। ਅਵਭਤਾ—

ਫੇਅੰਤ।  

ਅਯਥ:- ਸੇ ਵਭੁੱਤਯ! ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਜੀਬ ਨਾਰ ਸਵਯ-ਨਾਭ ਉਚਾਯਦਾ ਸੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਸਵਯ-ਨਾਭ  ਣਦਾ ਸੈ, ਉਸ 

(ਭਨ ੁੱਖ ੰਾਯ-ਾਗਯ ਤੋਂ) ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਉ ਦੇ ਉਸ ਸੁੱਥ ਵਵੁੱਤਰ  ਸਨ ਜ ਸ਼ਯਧਾ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਵਰਖਦ ੇਸਨ। ਉ ਭਨ ੁੱਖ ਨੇ, ਭਾਨ , ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯ ਵਰਆ ਸੈ ਤੇ ਾਯ ੇ

 ੰਨ ਕਯਭ ਕਯ ਰ ਸਨ। ਅਜੇਸ ੇਭਨ ੁੱਖ ੰਾਯ-ਭ ੰਦਯ (ਦੇ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਵਵਚ ਡ ੁੱਫਣ) ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ 

ਨੇ ਭਾਇਆ ਦਾ ਵਕਰ੍ਾ ਵਜੁੱਤ ਵਰਆ (ਭਝ)।  

ਸੇ ਨਾਨਕ!  ੇਫੇਅੰਤ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯ, ਵਜ ਨੇ ਆਣੇ ਰੜ ਰਾ ਕੇ (ਅਨੇਕਾਾਂ ਜੀਵ) ਫਚਾ ਸਨ। 19।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਧੰਧੜ ਕੁਰਾਹ ਨਚਨਤ ਨ ਆਵ ਹਕੜ ॥ ਨਾਨਕ ਸਈ ਤੰਨ ਪੁਟੰਨਨ ਨਜਨਾ ਸਾਂਈ 
ਨਵਸਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਧੰਧੜ—ੇਕਝ ੇ ਧੰਧੇ। ਕ ਰਾਸ—(ਕ +ਰਾਸ) ਘਾਟੇ ਵਾਰੇ। ਵਚਵਤ—ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ। ਸੇਕੜ—ਇੁੱਕ 

ਯਭਾਤਭਾ। ਤੰਨ—ਯੀਯ। ਪ ਟੰਵਨ—ਪ ੁੱਟ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਗੰਦੇ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਕਝ ੇਧੰਧ ੇਘਾਟੇ ਵਾਰੇ ਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਯਨ ਇੁੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਵਚੁੱਤ ਵਵਚ ਨਾ ਆਵ,ੇ (ਵਕਉਂਵਕ) ਸੇ 

ਨਾਨਕ! ਉਸ ਯੀਯ ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਨਾਰ ਗੰਦੇ ਸ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਬ ੁੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਯਤਹੁ ਕੀਤਨੁ ਦਵਤਾ ਨਤਨਨ ਕਯਣਹਾਯ ॥ ਸਬ ਨਸਖ ਉਫਾਨਯਅਨੁ ਰਨਬ ਕਾਜ ਸਵਾਯ ॥ 
ਨਨੰਦਕ ਕਨੜ ਛਾਨੜਅਨੁ ਝੂਠ ਦਯਫਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਬੁ ਵਡਾ ਹ ਆਨ ਸਾਨਜ ਸਵਾਯ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਯਤੇਸ —ਯੇਤ ਤੋਂ, ਬੂਤ ਤੋਂ। ਕੀਤਨ —ਉ ਨੇ ਫਣਾ ਵਦੁੱਤਾ। ਵਤਵਨ—ਉ ਨੇ। ਉਫਾਵਯਅਨ —

ਉ ਨੇ ਫਚਾ ਰ। ਰਵਬ—ਰਬੂ ਨੇ। ਛਾਵੜਅਨ —ਧਯਤੀ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਭਾਯ ੇਉ ਨੇ। ਾਵਜ—ੈਦਾ ਕਯ ਕੇ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਵਯਜਣਸਾਯ ਨੇ (ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵ ਨੰੂ) ਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਫਣਾ ਵਦੁੱਤਾ ਸੈ। ਰਬੂ ਨੇ ਆ 

ਕੰਭ ਵਾਯ ੇਸਨ ਤੇ ਾਯ ੇਵੁੱਖ (ਵਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰ ਸਨ। ਝੂਠ ਵਨੰਦਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪੜ ਕੇ ਆਣੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਵਵਚ 

ਉ ਨੇ (ਭਾਨ) ਟਕਾ ਕੇ ਧਯਤੀ ਤੇ ਭਾਵਯਆ ਸੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਬੂ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਸੈ, ਉ ਨੇ ਜੀਵ ੈਦਾ ਕਯ ਕੇ 



ਆ ਸੀ (‘ਨਾਭ’ ਵਵਚ ਜੜ ਕੇ) ੰਵਾਯ ਵਦੁੱਤੇ ਸਨ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਰਬੁ ਫਅੰਤੁ ਨਕਛੁ ਅੰਤੁ ਨਾਨਹ ਸਬੁ ਨਤਸ ਕਯਣਾ ॥ ਅਗਭ ਅਗਚਯੁ ਸਾਨਹਫ ਜੀਆਂ ਕਾ 
ਯਣਾ ॥ ਹਸਤ ਦਇ ਰਨਤਾਰਦਾ ਬਯਣ ਖਣੁ ਕਯਣਾ ॥ ਨਭਹਯਵਾਨੁ ਫਖਨਸੰਦੁ ਆਨ ਜਨ ਸਚ 
ਤਯਣਾ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸ ਬਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਯਣਾ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਅਗਭ —ਸ ੰਚ ਤੋਂ ਯੇ। ਅਗਚਯ —ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸ ੰਚ ਤੋਂ ਯੇ। ਯਣਾ—ਆਯਾ। ਸਤ—

ਸੁੱਥ। ਦੇਇ—ਦੇ ਕੇ। ਬਯਣ ਖਣ —ਾਰਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਫੇਅੰਤ ਸੈ, ਉ ਦਾ ਕਈ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ੈਕਦਾ, ਾਯਾ ਜਗਤ ਉੇ ਨੇ ਫਣਾਇਆ ਸੈ। ਉਸ 

ਭਾਰਕ ਅਸ ੰਚ ਸੈ, ਜੀਵਾਾਂ ਦੇ ਇੰਵਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸ ੰਚ ਤੋਂ ਯ ੇਸੈ, ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ ਆਯਾ ਸੈ। ਸੁੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬ ਦੀ 

ਯੁੱਵਖਆ ਕਯਦਾ ਸੈ, ਬ ਨੰੂ ਾਰਦਾ ਸੈ। ਉਸ ਰਬੂ ਵਭਸਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸੈ, ਜੀਵ ਉ 

ਨੰੂ ਵਭਯ ਕੇ ਤਯਦ ੇਸਨ।  

ਸੇ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ‘ਜ ਕ ਝ ਤੇਯੀ ਯਜ਼ਾ ਵਵਚ ਸ ਵਯਸਾ ਸੈ ਉਸ ਠੀਕ ਸੈ, ਅੀਂ ਜੀਵ ਤੇਯੀ ਸ਼ਯਨ ਸਾਾਂ’। 

20।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਤੰਨਾ ਬੁਖ ਨ ਕਾ ਯਹੀ ਨਜਸ ਦਾ ਰਬੁ ਹ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਚਯਣੀ ਰਨਗਆ ਉਧਯ 
ਸਬ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਕਾ—ਕਈ, ਵਕੇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀ। ਬ ਕਇ—ਸਯੇਕ ਜੀਵ।  

ਅਯਥ:- ਵਜ ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਦੇ ਵਯ ਤੇ ਯਾਖਾ ਉਸ ਰਬੂ ਸੈ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਕਈ ਬ ੁੱਖ ਨਸੀਂ ਯਵਸ ਜਾਾਂਦੀ। 

ਸੇ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੁੱਵਗਆਾਂ ਸਯੇਕ ਜੀਵ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬ ੁੱਖ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜਾਨਚਕੁ ਭੰਗ ਨਨਤ ਨਾਭੁ ਸਾਨਹਫੁ ਕਯ ਕਫੂਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਯਭਸਯੁ ਜਜਭਾਨੁ ਨਤਸਨਹ ਬੁਖ 
ਨ ਭੂਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਜਾਵਚਕ —ਭੰਗਤਾ। ਜਜਭਾਨ —ਦੁੱਛਨਾ ਦੇਣ ਵਾਰਾ। ਨ ਭੂਵਰ—ਯਤਾ ਬੀ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨ ੁੱਖ) ਭੰਗਤਾ (ਫਣ ਕੇ ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਤੋਂ) ਦਾ ਨਾਭ ਭੰਗਦਾ ਸੈ (ਉ ਦੀ ਅਯਜ਼) ਭਾਰਕ ਕਫੂਰ 

ਕਯਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਭਨ ੁੱਖ ਦਾ ਜਜਭਾਨ (ਆ) ਯਭੇਯ ਸੈ ਉ ਨੰੂ ਯਤਾ ਬੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਬ ੁੱਖ 

ਨਸੀਂ ਯਵਸੰਦੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਨੁ ਯਤਾ ਗਨਵੰਦ ਸੰਨਗ ਸਚੁ ਬਜਨੁ ਜੜ ॥ ਰੀਨਤ ਰਗੀ ਹਨਯ ਨਾਭ ਨਸਉ  ਹਸਤੀ ਘੜ 
॥ ਯਾਜ ਨਭਰਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਨਧਆਇ ਭੁਖੁ ਨ ਭੜ ॥ ਢਾਢੀ ਦਨਯ ਰਬ ਭੰਗਣਾ ਦਯੁ ਕਦ ਨ ਛੜ 
॥ ਨਾਨਕ ਭਨਨ ਤਨਨ ਚਾਉ ਹੁ ਨਨਤ ਰਬ ਕਉ ਰੜ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ਕੀਚ    {ੰਨਾ 323} 

ਦਅਯਥ:- ਚ —ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ-ਵਥਯ ਨਾਭ। ਜੜ—ੇ ਸ਼ਾਕੇ। —ਇਸ ਰੀਤ। ਸਤੀ—ਸਾਥੀ। ਵਭਰਖ—

ਜ਼ਭੀਨਾਾਂ। ਘਣੀ—ਫੜੀਆਾਂ। ਢਾਢੀ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਦਵਯ ਰਬ—ਰਬੂ ਦੇ ਦਯ ਤੇ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਭਨ ੁੱਖ ਰਬੂ ਦੀ ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉ ਦਾ) ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਯੰਵਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ ਉ 

ਨੰੂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਚੰਗ ੇਬਜਨ ਤੇ  ਸ਼ਾਕੇ ਸੈ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੇ ਨਾਭ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ਵਆਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਇਸੀ 

ਉ ਰਈ ਸਾਥੀ ਤੇ ਘੜ ੇਸੈ। ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਭਯਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਸ ਅੁੱਕਦਾ ਨਸੀਂ, ਇਸੀ ਉ ਰਈ ਯਾਜ ਜ਼ਭੀਨਾਾਂ ਤੇ 



ਫੇਅੰਤ ਖ਼ ਸ਼ੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਢਾਡੀ ਰਬੂ ਦੇ ਦਯ ਤੋਂ ਦਾ ਭੰਗਦਾ ਸੈ, ਰਬੂ ਦਾ ਦਯ ਕਦੇ ਛੁੱਡਦਾ ਨਸੀਂ। ਸੇ ਨਾਨਕ! 

ਵਵਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਦੇ ਭਨ ਵਵਚ ਤਨ ਵਵਚ ਦਾ ਚਾਉ ਫਵਣਆ ਯਵਸੰਦਾ ਸੈ; ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਵਭਰਣ ਰਈ ਸੀ ਤਾਾਂਘਦਾ ਸੈ। 21।1।  

 ਧ  ਕੀਚ—ੇ ੁੱਧ ਕਯ ਰੈਣਾ।  

ਨਟ:- ਰੀ ਕਯਤਾਯ ਯ ਵਾਰੀ ਫੀੜ ਵਵਚ ਇਸ ਰਜ਼ ਸਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਸਨ। ਉਂਞ ‘ਵਾਯ’ ਦੇ ਭ ੁੱਕਣ ਤੇ ਫਾਕੀ 

ਕਾੀ ੁੱਤਰਾ ਖ਼ਾਰੀ ਵਆ ਸੈ। ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸੈ ਵਕ ਇਸਨਾਾਂ ਰਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ‘ਫਾਣੀ’ ਨਾਰ ਕਈ ੰਫੰਧ ਨਸੀਂ ਸੈ। 

ਰਜ਼ ‘ ਧ  ਕੀਚੇ’ ਵਯ ਇ ‘ਵਾਯ’ ਨਾਰ ਸੈ। ਫਾਕੀ ‘ਵਾਯਾਾਂ’ ਨਾਰ ਰਜ਼ ‘ ਧ ’ ਸਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫਾਸਯ 

ਵਯਵਤਆ ਸੈ।  

 


