
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੪ ॥ ਝਝਝਭ ਝਝਭ ਝਝਝਭ ਝਝਝਭ ਵਰਸ ਅੰਝਭਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਭ ॥ ਗੁਰਭੁਖ ਗੁਰਭੁਝਖ 
ਨਦਰੀ ਰਾਭੁ ਝਆਰਾ ਰਾਭ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਝਆਰਾ ਜਗਤ ਝਨਸਤਾਰਾ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਵਝਿਆਈ ॥ 
ਕਝਲਜੁਝਗ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਫਝਹਥਾ ਗੁਰਭੁਝਖ ਾਝਰ ਲਘਾਈ ॥ ਹਲਝਤ ਲਝਤ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਸੁਹਲ 
ਗੁਰਭੁਝਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਝਤ ਦਇਆ ਕਝਰ ਦਵ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਝਨਸਤਾਰੀ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
443} 

ਦਅਯਥ:- ਝਝਝਭ ਝਝਭ—ਝਝਝਭ ਝਝਝਭ, ਭਠੀ ਭਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਰ। ਵਯ—ਵਯਹਦਾ ਸ। ਅੰਝਭਿਤ ਧਾਯਾ—

ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰ  ਨਾਭ-ਜਰ ਦੀ ਧਾਯ। ਗੁਯਭੁਝਖ—ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਝਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਨਦਯੀ—

ਨਜ਼ਯ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਝਨਤਾਯਾ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਾਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਝਭ—ਨਾਭ ਝਵਚ (ਜੁੜ ਕ)। 

ਵਝਡਆਈ—ਆਦਯ-ਭਾਣ। ਕਝਰਜੁਗ—{‘ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਝਭਰਤ ਤ ਕਝਰਜੁਗ ੁ ਸਤਾ’} ਉਸ ਆਤਭਕ 

ਅਵਥਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਝਵਛੁੜ ਕ ਝਵਕਾਯਾਾਂ ਝਵਚ ਗ਼ਯਕ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਕਝਰਜੁਝਗ—ਝਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ 

ਝਨੁੱਘਯੀ ਸਈ ਆਤਭਕ ਸਾਰਤ ਝਵਚ। ਫਝਸਥਾ—ਜਸਾਜ਼। ਗੁਯਭੁਝਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਸਰਝਤ—ਇ ਰਕ 

ਝਵਚ। ਰਝਤ—ਯਰਕ ਝਵਚ। ੁਸਰ—ੁਖੀ। ਾਯੀ—ਿਸ਼ਟ। ਕਯਣੀ—ਕਯਣੀਮ, ਕਯਨ-ਜਗ ਕੰਭ। 

ਕਝਯ—ਕਯ ਕ।1।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਝਜਵੇਂ ਵਯਖਾ ਯੁੁੱਤ ਜਦੋਂ ਝਭਠੀ ਝਭਠੀ ਪੁਸਾਯ ੈਂਦੀ ਸ ਤਾਾਂ ਫੜੀ ੁਸਾਵਣੀ ਠੰਡ ਭਝਸੂ 

ਕਯੀਦੀ ਸ, ਝਤਵੇਂ ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਝਭਰ  ਉ ਦ ਝਸਯਦ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉਤ) ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰ  

ਨਾਭ-ਜਰ ਦੀ ਧਾਯ ਭਠੀ ਭਠੀ ਵਯਖਾ ਕਯਦੀ ਸ (ਤ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦੀ ਸ। ਇ ਨਾਭ-ਵਯਖਾ 

ਦੀ ਫਯਕਝਤ ਨਾਰ) ਗੁਯ ੂਦ ਨਭੁਖ ਯਝਸਣ ਵਾਰ  ਉ (ਵਡ-ਬਾਗੀ) ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਝਆਯਾ ਯਭਾਤਭਾ ਝਦੁੱ ੈਂਦਾ 

ਸ। ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਾਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਝਆਯਾ ਰੁੱਗਣ 

ਰੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਝਤ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ (ਰਕ-ਯਰਕ ਝਵਚ) ਆਦਯ-ਭਾਣ ਝਭਰ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! ਝਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਝਨੁੱਘਯੀ ਸਈ ਆਤਭਕ ਸਾਰਤ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਸਾਜ਼ (ਦਾ ਕੰਭ ਦੇਂਦਾ 

ਸ) ਸ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਾ ਕ (ਯਭਾਤਭਾ ਜੀਵ ਨੰੂ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਝਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ ਉਸ ਇ ਰਕ ਤ ਯਰਕ ਝਵਚ ੁਖੀ ਯਝਸੰਦ ਸਨ। ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ  ਕ (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਯਨਾ ਸੀ) ਬ ਤੋਂ ਿਸ਼ਟ ਕਯਨ-ਜਗ ਕੰਭ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਭਸਯ ਕਯ ਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਝਤ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਨਾਭ ਝਵਚ ਜੜ ਕ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਾਯ 

ਰੰਘਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਰਾਭ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਜਝਆ ਦੁਖ ਝਕਲਝਵਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਗੁਰ ਰਚ ਗੁਰ ਰਚ 
ਝਧਆਇਆ ਭ ਝਹਰਦ ਰਾਭੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਰਝਵਆ ਰਾਭੁ ਝਹਰਦ ਰਭ ਗਝਤ ਾਈ ਜਾ ਗੁਰ 
ਸਰਣਾਈ ਆ ॥ ਲਬ ਝਵਕਾਰ ਨਾਵ ਿੁਫਦੀ ਝਨਕਲੀ ਜਾ ਸਝਤਗੁਝਰ ਨਾਭੁ ਝਦੜਾ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ 
ਗੁਝਰ ੂਰ ਦੀਆ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਝਚਤੁ ਲਾ ॥ ਆਝ ਝਿਾਲੁ ਝਿਾ ਕਝਰ ਦਵ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 443} 

ਦਅਯਥ:- ਝਕਰਝਵਖ—ਾ। ਗੁਯ ਯਚ—ਗੁਯ ੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਨਾਭ ਜਣ ਦ) ਆਸਯ ਰੁੱਗ ਕ। 

ਯਵਾਇਆ—ਵਾ ਝਰਆ ਸ। ਯਝਵਆ—ਝਭਝਯਆ। ਯਭ ਗਝਤ—ਬ ਤੋਂ ਉਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। 



ਨਾਵ—(ਝਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ) ਫੜੀ। ਝਤਗੁਝਯ—ਝਤਗੁਯੂ ਨ। ਝਦੜਾ—ਝਸਯਦ ਝਵਚ ੁੱਕਾ ਕਯ ਝਦਤਾ। ਜੀਅ 

ਦਾਨੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਝਤ। ਗੁਝਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਨਾਝਭ—ਨਾਭ ਝਵਚ। ਕਝਯ—ਕਯ ਕ।2।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਝਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ) ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਝਯਆ, ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਆਣ  ਾਯ ਦੁੁੱਖ 

ਤ ਾ ਨਾ ਕਯ ਰ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸਯ ਵਰ  ਆਸਯ ਰੁੱਗ ਕ ਭੈਂ ਸਝਯ-ਨਾਭ ਝਭਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤਾ, ਭੈਂ ਆਣ  ਝਸਯਦ 

ਝਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਵਾ ਝਰਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਆ ਝਆ, ਤ, ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਝਸਯਦ ਝਵਚ 

ਵਾਇਆ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਿਾਤ ਕਯ ਰਈ।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ (ਝਕ ਵਡ-ਬਾਗੀ ਦ ਝਸਯਦ ਝਵਚ) ਗੁਯ ੂਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ੁੱਕਾ ਕਯ ਕ ਵਾ ਝਦੁੱਤਾ, ਤਾਾਂ 

ਰਬ ਆਝਦਕ ਝਵਕਾਯਾਾਂ (ਦ ਸੜਹ) ਝਵਚ ਡੁੁੱਫ ਯਸੀ ਉ ਦੀ (ਝਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ) ਫੜੀ ਫਾਸਯ ਝਨਕਰ ਆਈ। ਝਜ 

ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ੂਯ ਗੁਯ ੂਨ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਝਤ ਫਖ਼ਸ਼ੀ, ਉ ਨ  ਆਣਾ ਝਚੁੱਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਝਵਚ ਜੜ 

ਝਰਆ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਾ ਕ ਦਝਯਆ ਦਾ ਘਯ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਝਕਯਾ ਕਯ ਕ (ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ 

ਦਾਝਤ) ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਫਾਣੀ ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁਣੀ ਝਸਝਧ ਕਾਰਜ ਸਝਬ ਸੁਹਾ ਰਾਭ ॥ ਰਭ ਰਝਭ ਰਝਭ ਰਭ ਭ ਗੁਰਭੁਝਖ ਰਾਭੁ 
ਝਧਆ ਰਾਭ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਝਧਆ ਝਵਤੁ ਹਇ ਆ ਝਤਸੁ ਰੂੁ ਨ ਰਝਖਆ ਕਾਈ ॥ ਰਾਭ 
ਰਾਭੁ ਰਝਵਆ ਘਟ ਅੰਤਝਰ ਸਬ ਝਤਿਸਨਾ ਬੂਖ ਗਵਾਈ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਬੁ ਹਆ 
ਗੁਰਭਝਤ ਰਾਭੁ ਿਗਾਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਝ ਅਨੁਗਿਹੁ ਕੀਆ ਹਭ ਦਾਸਝਨ ਦਾਸਝਨ ਦਾਸਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 
443} 

ਦਅਯਥ:- ਝਝਧ—ਕਾਭਮਾਫੀ, ਪਰਤਾ। ਝਬ—ਾਯ। ੁਸਾ—ਸਣ। ਯਭ ਯਝਭ—ਯਝਭ ਯਝਭ, ਯਭ ਯਭ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਗੁਯਭੁਝਖ—ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਕ। ਸਇ—ਸ ਕ। ਯਝਖਆ—ਯਖਾ, ਝਚਸਨ-ਚਕ੍ਰ। ਯਝਵਆ—

ਝਭਝਯਆ। ਘਟ ਅੰਤਝਯ—ਝਸਯਦ ਝਵਚ। ੀਗਾਯ—ੁਜਾਵਟ। ਅਨੁਗਿਸ—ੁਝਕਯਾ।3।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ੁਣੀ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਝਝਤ-ਾਰਾਸ ੁਣੀ, ਉ ਨੰੂ 

(ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ-ਭਨਯਥ ਝਵਚ) ਕਾਭਮਾਫੀ ਸਾਰ ਸ ਗਈ, ਉ ਦ ਾਯ ਕੰਭ ਪਰ ਸ ਗ। (ਸ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਬੀ 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਯਭ ਯਭ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਯ ਝਯਸਾ ਸਾਾਂ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਝਯਆ ਉਸ ਝਵਤਿ  ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਕ ਉ ਿਬੂ ਦ 

ਦਯ ਤ ਜਾ ਸੁੰਝਚਆ ਝਜ ਦਾ ਕਈ ਖਾ ਯੂ ਨਸੀਂ ਦੁੱਝਆ ਜਾ ਕਦਾ ਝਜ ਦਾ ਕਈ ਖਾ ਝਚਸਨ-ਚਕ੍ਰ 

ਨਸੀਂ ਝਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਸਯ ਵਰ  ਆਣ  ਝਸਯਦ ਝਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਝਭਝਯਆ, ਉ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁੁੱਖ ਤਿ ਸ ਦੂਯ ਕਯ ਰਈ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਉ ਦਾ ਝਸਯਦਾ 

ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਝਗਆ, ਉ ਦ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਯਕ ਝਕਭ ਦਾ ਸਜ ਸਾਰ ਸ ਝਗਆ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਝੁੱਝਖਆ 

ਦੀ ਫਯਕਝਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਯਸ਼ਨ ਸ ਝਗਆ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਭਯ ਉੱਤ ਭਸਯ ਕੀਤੀ ਸ ਭੈਂ ਉ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦ ਦਾਾਾਂ ਦਾ 

ਦਾ ਫਣ ਝਗਆ ਸਾਾਂ।3।  



ਝਜਨੀ ਰਾਭ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਝਵਸਾਝਰਆ ਸ ਭਨਭੁਖ ਭੂੜ ਅਬਾਗੀ ਰਾਭ ॥ ਝਤਨ ਅੰਤਰ ਭਹੁ ਝਵਆ 
ਝਖਨੁ ਝਖਨੁ ਭਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਭ ॥ ਭਾਇਆ ਭਲੁ ਲਾਗੀ ਭੂੜ ਬ ਅਬਾਗੀ ਝਜਨ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਨਹ 
ਬਾਇਆ ॥ ਅਨਕ ਕਰਭ ਕਰਝਹ ਅਝਬਭਾਨੀ ਹਝਰ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਚਰਾਇਆ ॥ ਭਹਾ ਝਫਖਭੁ ਜਭ 
ੰਥੁ ਦੁਹਲਾ ਕਾਲੂਖਤ ਭਹ ਅੰਝਧਆਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਝਖ ਨਾਭੁ ਝਧਆਇਆ ਤਾ ਾ ਭਖ 
ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 443} 

ਦਅਯਥ:-  ਭਨਭੁਖ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਝੁੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਉਸ ਫੰਦ। ਭੂੜ—ਭੂਯਖ। ਅਬਾਗੀ—ਫਦ-

ਝਕਭਤ। ਅੰਤਯ—ਝਸਯਦ ਝਵਚ, ਅੰਦਯ। ਝਵਆ—ਜਯ ਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਸ। ਰਾਗੀ—ਚੰਫੜੀ ਯਝਸੰਦੀ। 

ਭਰੁ—ਭਰ। ਬਾਇਆ—ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਾ। ਕਯਭ—(ਝਭਥ ਸ ਧਾਯਝਭਕ) ਕੰਭ, ਧਾਯਝਭਕ ਯਭਾਾਂ। ਝਫਖਭੁ—

ਔਖਾ। ੰਥ—ੁਯਤਾ। ਦੁਸਰਾ—ਦੁੁੱਖਾਾਂ-ਬਝਯਆ। ਕਾਰੂਖਤ—ਕਾਰਖ। ਅੰਝਧਆਯਾ—ਸਨਯਾ। ਭਖ—(ਭਸ 

ਆਝਦਕ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ। ਦੁਆਯਾ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ।4।  

ਅਯਥ:- ਆਣ  ਭਨ ਦ ਝੁੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਝਜਨਹਾਾਂ ਫੰਝਦਆਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਝਦੁੱਤਾ, ਉਸ ਭੂਯਖ 

ਫਦ-ਝਕਭਤ ਸੀ ਯਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਭਸ ਜਯ ਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਯ ਵਰ  ਭਾਇਆ ਚੰਫੜੀ 

ਯਝਸੰਦੀ ਸ। ਝਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਆਯਾ ਨਸੀਂ ਰੁੱਗਦਾ, ਉਸ ਭੂਯਖ ਫਦ-ਝਕਭਤ ਸੀ ਯਝਸੰਦ 

ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਦੀ ਭਰ ਰੁੱਗੀ ਯਝਸੰਦੀ ਸ। (ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਕ ਝਜਉਂ ਝਜਉਂ ਉਸ ਸਯ ਸਯ) 

ਧਾਯਝਭਕ ਯਭਾਾਂ ਕਯਦ ਸਨ (ਵਧੀਕ) ਅਸੰਕਾਯੀ ਸੁੰਦ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਧਾਯਝਭਕ ਯਭਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ 

ਅੰਦਯੋਂ, ਗੋਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚੁਯਾ ਰ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। (ਜੀਵਨ-ਯ ਝਵਚ ਉਸ) ਜਭਾਾਂ ਵਾਰਾ ਯਤਾ 

(ਪੜੀ ਯੁੱਖਦ ਸਨ ਜ) ਫੜਾ ਔਖਾ ਸ ਜ ਦੁੁੱਖਾਾਂ-ਬਝਯਆ ਸ ਅਤ ਝਜਥ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਕਾਰਖ ਦ ਕਾਯਨ 

(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਰੋਂ) ਸਨਯਾ ਸੀ ਸਨਯਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਯਦਾ ਸ ਤਦੋਂ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਆਝਦਕ 

ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾੀ ਦਾ ਯਤਾ ਰੁੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।4।  

ਰਾਭ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਗੁਰੂ ਰਾਭੁ ਗੁਰਭੁਖ ਜਾਣ ਰਾਭ ॥ ਇਹੁ ਭਨੂਆ ਝਖਨੁ ਊਬ ਇਆਲੀ ਬਰਭਦਾ 
ਇਕਤੁ ਘਝਰ ਆਣ ਰਾਭ ॥ ਭਨੁ ਇਕਤੁ ਘਝਰ ਆਣ ਸਬ ਗਝਤ ਝਭਝਤ ਜਾਣ ਹਝਰ ਰਾਭ ਨਾਭੁ 
ਰਸਾ ॥ ਜਨ ਕੀ ਜ ਰਖ ਰਾਭ ਨਾਭਾ ਿਝਹਲਾਦ ਉਧਾਝਰ ਤਰਾ ॥ ਰਾਭ ਰਾਭੁ ਰਭ ਰਭੁ ਊਚਾ 
ਗੁਣ ਕਹਝਤਆ ਅੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸੁਝਣ ਬੀਨ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਸਭਾਇਆ ॥੫॥ 
{ੰਨਾ 443} 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਯ ੂਗੁਯਭੁਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ। ਜਾਣ—ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਊਬ—ਉੱਚਾ 

(ਅਸੰਕਾਯ ਝਵਚ)। ਇਆਰੀ—ਾਤਾਰ ਝਵਚ, ਢਝਸੰਦੀ ਕਰਾ ਝਵਚ। ਇਕਤੁ ਘਝਯ—ਇੁੱਕ ਘਯ ਝਵਚ, ਿਬੂ 

ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ। ਆਣ—ਰ  ਆਉਂਦਾ ਸ। ਗਝਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਝਭਝਤ—ਭਯਮਾਦਾ। ਯਾ—

ਭਾਣਦਾ ਸ। ਜ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਉਧਾਝਯ—ਫਚਾ ਕ। ਯਭ ਯਭੁ—ਸਣਾ ਸੀ ਸਣਾ। ਬੀਨ—ਝਬੁੱਜ ਗ, ਤਯ-ਤਯ 

ਸ ਗ। ਨਾਝਭ—ਨਾਭ ਝਵਚ।5।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ 

ਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਆਣ ਇ ਭਨ ਨੰੂ ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ ਝਰਆ ਝਟਕਾਾਂਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਸਯ ਵਰ  ਕਦ ਅਸੰਕਾਯ ਝਵਚ 

ਤ ਕਦ ਢਝਸੰਦੀ ਕਰਾ ਝਵਚ ਬਟਕਦਾ ਝਪਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਇੁੱਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ 



ਝਟਕਾ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਯਕ ਭਯਮਾਦਾ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਯਝਸੰਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਇਸ ਝਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ਇੁੱਜ਼ਤ ਯੁੱਖ ਰੈਂਦਾ ਸ ਝਜਵੇਂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਨ  ਿਝਸਰਾਦ ਆਝਦਕ ਬਗਤ (ਔਝਖਆਈਆਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਕ (ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘਾ ਰ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ, ਸਣਾ ਸੀ ਸਣਾ ਸ, ਝਫਆਨ ਕਯਝਦਆਾਂ ਕਯਝਦਆਾਂ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ 

ਦਾ ਅਖ਼ੀਯ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬ ਕੀਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਕ (ਝਜਨਹਾਾਂ ਦ ਝਸਯਦ) ੀਜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ 

ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਝਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਯਝਸੰਦ ਸਨ।5।  

ਝਜਨ ਅੰਤਰ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਵਸ ਝਤਨ ਝਚੰਤਾ ਸਬ ਗਵਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਸਝਬ ਅਰਥਾ ਸਝਬ ਧਰਭ ਝਭਲ 
ਭਝਨ ਝਚੰਝਦਆ ਸ ਪਲੁ ਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਭਨ ਝਚੰਝਦਆ ਪਲੁ ਾਇਆ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਝਧਆਇਆ 
ਰਾਭ ਨਾਭ ਗੁਣ ਗਾ ॥ ਦੁਰਭਝਤ ਕਫੁਝਧ ਗਈ ਸੁਝਧ ਹਈ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਭਨੁ ਲਾ ॥ ਸਪਲੁ ਜਨਭੁ 
ਸਰੀਰੁ ਸਬੁ ਹਆ ਝਜਤੁ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਰਗਾਝਸਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਝਰ ਬਜੁ ਸਦਾ ਝਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਭੁਝਖ 
ਝਨਜ ਘਝਰ ਵਾਝਸਆ ॥੬॥ {ੰਨਾ 443-444} 

ਦਅਯਥ:- ਝਤਨਹਹ—ਉਸਨਾਾਂ ਨ। ਬ—ਾਯੀ। ਝਬ—ਾਯ। ਅਯਥਾ ਝਬ ਧਯਭ—ਧਯਭ ਅਯਥ ਕਾਭ ਭਖ 

ਇਸ ਾਯ ਦਾਯਥ। ਭਝਨ—ਭਨ ਝਵਚ। ਝਚੰਝਦਆ—ਝਚਤਝਵਆ। ਦੁਯਭਝਤ—ਖਟੀ ਭਝਤ। ਕਫੁਝਧ—ਬੜੀ 

ਅਕਰ। ੁਝਧ—ੂਝ। ਨਾਝਭ—ਨਾਭ ਝਵਚ। ਬੁ—ਾਯਾ। ਝਜਤੁ—ਝਜ (ਯੀਯ) ਝਵਚ। ਯਗਾਝਆ—

ਯਸ਼ਨ ਸ ਝਗਆ, ਚਭਕ ਝਗਆ। ਗੁਯਭੁਝਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਝਆਾਂ। ਝਨਜ ਘਝਯ—ਆਣ  ਅਰ ਘਯ ਝਵਚ, 

ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ।6।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਝਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦ ਝਸਯਦ ਝਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ ਉਸ ਆਣੀ ਸਯਕ 

ਝਕਭ ਦੀ ਝਚੰਤਾ ਦੂਯ ਕਯ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਧਯਭ ਅਯਥ ਕਾਭ ਭਖ ਇਸ ਾਯ ਦਾਯਥ ਿਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਜ ਕੁਝ ਆਣ  ਭਨ ਝਵਚ ਝਚਤਵਦ ਸਨ ਉਸੀ ਪਰ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਝਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨ-

ਇੁੱਜ਼ਤ ਪਰ ਸਾਰ ਕਯਦ ਯਝਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਝਭਯਦ ਯਝਸੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਝਝਤ-ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦ ਯਝਸੰਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਖਟੀ ਭਝਤ ਬੜੀ ਅਕਰ ਦੂਯ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਝਵਚ ਆਣਾ ਭਨ ਜੜੀ 

ਯੁੱਖਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ ਕਾਭਮਾਫ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਯੀਯ ਬੀ ਪਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਝਕਉਂਝਕ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯੀਯ ਝਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਚਭਕ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਤੰੂ ਬੀ ਦਾ ਝਦਨ ਯਾਤ ਸਯ ਵਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਯਦਾ ਯਸੁ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਝਯਆਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ ਥਾਾਂ ਝਭਰੀ ਯਝਸੰਦੀ ਸ।6।  

ਝਜਨ ਸਰਧਾ ਰਾਭ ਨਾਝਭ ਲਗੀ ਝਤਨਹ ਦੂਜ ਝਚਤੁ ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਜ ਧ ਰਤੀ ਸਬ ਕੰਚਨੁ ਕਝਰ 
ਦੀਜ ਝਫਨੁ ਨਾਵ ਅਵਰੁ ਨ ਬਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਭਝਨ ਬਾਇਆ ਰਭ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਅੰਝਤ 
ਚਲਝਦਆ ਨਾਝਲ ਸਖਾਈ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਧਨੁ ੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਿੂਫ ਨਾ ਜਾਈ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਇਸੁ ਜੁਗ 
ਭਝਹ ਤੁਲਹਾ ਜਭਕਾਲੁ ਨਝੜ ਨ ਆਵ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਝਖ ਰਾਭੁ ਛਾਤਾ ਕਝਰ ਝਕਰਾ ਆਝ 
ਝਭਲਾਵ ॥੭॥ {ੰਨਾ 444} 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਝਭ—ਨਾਭ ਝਵਚ। ਯਧਾ—ਝਨਸ਼ਚਾ। ਦੂਜ—ਝਕ ਸਯ ਦਾਯਥ ਝਵਚ। ਬ—ਾਯੀ। 

ਕੰਚਨੁ—ਨਾ। ਕਝਯ—ਫਣਾ ਕ। ਬਾਇਆ—ਚੰਗਾ ਰੁੱਗਾ। ਭਝਨ—ਭਨ ਝਵਚ। ਯਭ—ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। 



ਅੰਝਤ—ਅਖ਼ੀਯ ਝਵਚ। ਖਾਈ—ਾਥੀ। ੂੰਜੀ—ਯਭਾਇਆ। ੰਚੀ—ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਈ—ਜ਼ਾਇਆ 

ਸੁੰਦੀ। ਇ ੁ ਜੁਗ ਭਝਸ—ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ ਝਵਚ, ਜਗਤ ਝਵਚ। ਤੁਰਸਾ—ਦਝਯਆ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਣ ਰਈ 

ਛਤੀਯੀਆਾਂ ਆਝਦਕ ਦਾ ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸਾਯਾ। ਜਭ ਕਾਰੁ—ਭਤ, ਆਤਭਕ ਭਤ। ਗੁਯਭੁਝਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਯਨ  ਕ। ਛਾਤਾ—ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ।7।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਝਜਨਹਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਭਯਨ ਝਵਚ ਝਨਸ਼ਚਾ ੁੱਕਾ ਕਯ ਝਰਆ, ਉਸ 

(ਸਝਯ-ਨਾਭ ਦਾ ਝਆਯ ਛੁੱਡ ਕ) ਝਕ ਸਯ ਦਾਯਥ ਝਵਚ ਆਣਾ ਝਚੁੱਤ ਨਸੀਂ ਜੜਦ। ਜ ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਨਾ 

ਫਣਾ ਕ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੁੱਗ ਯੁੱਖ ਦਈ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਯ ਕਈ ਦਾਯਥ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਝਆਯਾ ਨਸੀਂ ਰੁੱਗਦਾ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਝਵਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਝਆਯਾ ਰੁੱਗਦਾ ਸ (ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਝਤ 

ਨਾਰ) ਉਸ ਬ ਤੋਂ ਿਸ਼ਟ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ, ਅਖ਼ੀਯ ਵਰ  ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਯਨ ਰੁੱਝਗਆਾਂ ਬੀ ਇਸ 

ਸਝਯ-ਨਾਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਾਥੀ ਫਣਦਾ ਸ। ਉਸ ਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਨਾਭ-ਯਭਾਇਆ ਇਕੁੱਠਾ 

ਕਯਦ ਯਝਸੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਧਨ ਇਸ ਯਭਾਇਆ ਨਾਸ ਾਣੀ ਝਵਚ ਡੁੁੱਫਦਾ ਸ ਨਾਸ ਗਵਾਚਦਾ ਸ।  

ਸ ਬਾਈ! (ੰਾਯ-ਨਦੀ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਣ ਰਈ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਇ ਜਗਤ ਝਵਚ (ਭਾਨ) ਤੁਰਸਾ ਸ। 

(ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਨਾਭ ਝਭਯਦਾ ਯਝਸੰਦਾ ਸ) ਆਤਭਕ ਭਤ ਉ ਦ ਨੜ ਨਸੀਂ ਢੁੁੱਕਦੀ। ਸ ਨਾਨਕ! ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ 

ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ, ਯਭਾਤਭਾ ਭਸਯ ਕਯ ਕ ਆ ਉ ਨੰੂ ਆਣ 

ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸ।7।  

ਰਾਭ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸਤ ਸਝਤ ਗੁਰਭੁਝਖ ਜਾਝਣਆ ਰਾਭ ॥ ਸਵਕ ਗੁਰ ਸਵਾ ਲਾਗਾ ਝਜ ਝਨ ਭਨੁ ਤਨੁ 
ਅਰਝ ਚੜਾਇਆ ਰਾਭ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰਝਆ ਫਹੁਤੁ ਭਝਨ ਸਰਝਧਆ ਗੁਰ ਸਵਕ ਬਾਇ 
ਝਭਲਾ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ੂਰ ਗੁਰ ਤ ਾ ॥ ਗੁਰੂ ਝਸਖੁ ਝਸਖੁ ਗੁਰੂ ਹ ਕ ਗੁਰ 
ਉਦਸੁ ਚਲਾ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭ ਭੰਤੁ ਝਹਰਦ ਦਵ ਨਾਨਕ ਝਭਲਣੁ ਸੁਬਾ ॥੮॥੨॥੯॥ {ੰਨਾ 444} 

ਦਅਯਥ:- ਤ ਝਤ—ਝਤ ਝਤ, ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਝਸਣ ਵਾਰਾ, ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਝਸਣ ਵਾਰਾ। ਗੁਯਭੁਝਖ—

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਝਜਝਨ—ਝਜ (ਵਕ) ਨ। ਅਯਝ—ਬਟਾ ਕਯ ਕ। ਚੜਹਾਇਆ—ਚੜਹਾਵਾ 

ਚਾੜਹ  ਝਦੁੱਤਾ। ਭਝਨ—ਭਨ ਝਵਚ। ਯਝਧਆ—ਯਧਾ ਦਾ ਸਈ। ਬਾਇ—ਿਭ ਦ ਕਾਯਨ। ਬਾਉ—ਿਭ। 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ—ੁਗਯੀਫਾਾਂ ਦਾ ਯਾਖਾ। ਜੀਆ ਕਾ—ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ। ਤ—ਤੋਂ, ਾੋਂ। ਚਰਾ—ਰੜੀ ਤਯਦਾ ਸ। 

ਭੰਤੁ—ਉਦਸ਼। ਝਭਰਣੁ—ਝਭਰਾ। ੁਬਾ—ੁਬਾਇ, ਿਸ਼ਟ ਿਭ ਦ ਕਾਯਨ।8।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਝਸਣ ਵਾਰਾ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ-ਝਥਯ 

ਯਝਸਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਸ। 

(ਯ) ਉਸੀ (ਭਨੁੁੱਖ) ਵਕ (ਫਣ ਕ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੁੱੀ ਵਾ ਝਵਚ ਯੁੁੱਝਦਾ ਸ ਝਜ ਨ  ਆਣਾ ਭਨ ਆਣਾ ਤਨ 

ਬਟਾ ਕਯ ਕ ਚੜਹਾਵ ਦ ਤਯ ਤ (ਗੁਯ ੂਅੁੱਗ) ਯੁੱਖ ਝਦੁੱਤਾ ਸ। ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਆਣਾ ਭਨ ਆਣਾ ਤਨ ਗੁਯ ੂਦ 

ਸਵਾਰ  ਕਯ ਝਦੁੱਤਾ, ਉ ਦ ਭਨ ਝਵਚ ਗੁਯੂ ਵਾਤ ਫਸੁਤ ਯਧਾ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਗੁਯੂ ਉ ਨੰੂ) ਉ ਿਭ ਦੀ 

ਫਯਕਝਤ ਨਾਰ (ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਝਵਚ) ਝਭਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਜਸੜਾ ਿਭ) ਗੁਯ ੂਦ ਵਕ ਦ ਝਸਯਦ ਝਵਚ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ। (ਸ ਬਾਈ!) ਯਭਾਤਭਾ ਗਯੀਫਾਾਂ ਦਾ ਖਭ ਸ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ੂਯ 

ਗੁਯ ੂਾੋਂ ਸੀ ਝਭਰਦਾ ਸ।  

(ਿਭ ਦੀ ਫਯਕਝਤ ਨਾਰ) ਗੁਯ ੂਝੁੱਖ (ਨਾਰ ਇਕ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ ਅਤ ਝੁੱਖ ਗੁਯ ੂ(ਝਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ, 

ਝੁੱਖ ਬੀ ਗੁਯ ੂਵਾਰ  ਉਦਸ਼ (ਦੀ ਰੜੀ) ਨੰੂ ਅਗਾਾਂਸ ਤਯਦਾ ਯਝਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਝਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਗੁਯੂ 



ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਭੰਤਯ ਝਸਯਦ ਝਵਚ (ਵਾਣ ਰਈ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਿਭ ਦਾ ਦਕਾ ਉ ਦਾ ਝਭਰਾ 

(ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।8।2।9।  

ਨਟ: 

ਛੰਤ ਭ: 4— 2 

ਛੰਤ ਭ: 3 — 2 

ਛੰਤ ਭ: 1 — 5 
 . . . . . . ——  
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