
ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਕਿ ਮੰਨ 
ਮਕਰਆ ॥ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮਹਿੀ ਕਿਕਨ ਏਤੁ ਭਰਕਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਮਾਇਆ ਤ ਮਹਿੀ ਕਤਨੈ 
ਿੀਤੀ ਕਿਕਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ ਿੁਰਬਾਿੁ ਿੀਤਾ ਕਤਸ ਕਿਟਹੁ ਕਿਕਨ ਮਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ 
॥ ਿਹ ਨਾਨਿੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 918} 

ਦਅਰਥ:- ਕਿਨੈ—ਕਿਸੇ ਭਨ ੁੱ ਖ ਨੇ ਬੀ। ਭੰਨ ਭੇਕਰਆ —ਹੇ ਭੇਰੇ ਭਨ ! {ਲਜ਼ ‘ਭੰਨ’ ਦੀ (ੰ)ੰ 

ਇਿ ਭਾਤਰਾ ਵਧਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹ,ੈ ਅਸਲ ਲਜ਼ ‘ਭਨ’ ਹੀ ਹੈ}। ਕਿਕਨ—ਕਿਸ (ਭਾਇਆ) ਨੇ। ਏਤ  
ਬਰਕਭ—ਇਸ ਬ ਲੇਖੇ ਕਵਚ ਕਿ ਭਹ ਇਿ ਕਭੁੱ ਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬ ਲਾਇਆ—ਿ ਰਾਹੇ ਾ ਕਦੁੱ ਤਾ। ਕਤਨੈ—

ਉਸੇ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਕਿਕਨ—ਕਿਸ (ਰਬੂ) ਨੇ। ਠਗਉਲੀ—ਠਗ-ਫੂਟੀ। ਿ ਰਫਾਣ —ਸਦਿ,ੇ ਵਾਰਨੇ। 
ਕਵਟਹ —ਤੋਂ।  

ਅਰਥ:- ਹੇ ਚੰਚਲ ਭਨ ! ਚਲਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ (ਆਤਭਿ ਆਨੰਦ) ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। 
ਹੇ ਭੇਰੇ ਭਨ ! ਤੂੰ  (ਕਧਆਨ ਨਾਲ) ਸ ਣ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿੀਵ ਨੇ ਬੀ ਚਤ ਰਾਈ ਨਾਲ (ਰਭਾਤਭਾ ਦੇ 
ਕਭਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ) ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ , (ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਣੀ ਭਾਇਆ ਕਵਚ ਬੀ ਪਕਸਆ ਰਹੇ , ਤ,ੇ 

ਫਾਹਰੋਂ ਕਨਰੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਭਿ ਆਨੰਦ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ਸਿਦਾ)।  

ਇਹ ਭਾਇਆ ਿੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਭਹ ਕਵਚ ਪਸਾਣ ਲਈ ਫੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ , ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਬ ਲੇਖੇ ਕਵਚ 
ਾਇਆ ਹਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਹ ਕਭੁੱ ਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿ ਰਾਹੇ ਾਈ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ।  

(ਰ ਿੀਵ ਦੇ ਬੀ ਿੀਹ ਵੁੱ ਸ?) ਕਿਸ ਰਬੂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਹ ਦੀ ਠਗਫੂਟੀ (ਿੀਵਾਂ ਨੰੂ) ਚੰਫੜੀ ਹੈ 
ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭਹਣੀ ਭਾਇਆ ੈਦਾ ਿੀਤੀ ਹੈ।  

(ਸ, ਹੇ ਭੇਰੇ ਭਨ! ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਸਦਿੇ ਿਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ) ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਿੇ ਿਰ 
ਕਿਸ ਨੇ ਕਭੁੱ ਠਾ ਭਹ ਲਾਇਆ ਹੈ (ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਭੁੱ ਠਾ ਭਹ ਭ ੁੱ ਿਦਾ ਹ)ੈ।  

ਨਾਨਿ ਆਖਦਾ ਹੈ—ਹੇ (ਭੇਰੇ) ਚੰਚਲ ਭਨ! ਚਤ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ (ਰਭਾਤਭਾ ਦੇ ਕਭਲਾ 
ਦਾ ਆਤਭਿ ਆਨੰਦ) ਨਹੀਂ ਲੁੱ ਬਾ।10।  

ਬਾਵ:- ਿੇ ਭਨ ੁੱ ਖ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਹ ਕਵਚ ਪਕਸਆ ਰਹੇ , ਤ,ੇ ਫਾਹਰੋਂ ਕਨਰੀਆਂ ਚਤ ਰਾਈ 
ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਤਭਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤੀ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ਸਿਦਾ।  
 


