
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪ੍ਤਿ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
ਐਸ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਆਤਪ੍ ਮੁਕਿੁ ਮਤਹ ਿਾਰ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਵਨ ਕਵਨ 
ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪ੍ਾਰ ॥ ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕਰ ਕ ਹ ਐਸ ਬੀਚਾਰ 
॥੧॥ ਤਬਸਮ ਤਬਸਮ ਤਬਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਰਸੁ 
ਆਈ ਹ ਤਜਉ ਚਾਤਖ ਗੂੰ ਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ॥੨॥੧॥੨੦॥ {ਪੰ੍ਨਾ 1301} 

ਦ ਅਰਥ :-  ਨਰਤਿ—ਨਰਾਂ ਦਾ ਿੀ , ਾਤਿਸ਼ਾਸ। ਨਮਕਾਰ—ਨਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਤਸਿੰਦਾ 
ਸ, ਤਰ ਤਨਵਾਂਦਾ ਰਤਸਿੰਦਾ ਸ। ਕਉ —ਿੋਂ। ਬਤਿ ਜਾਈਐ—ਦਕ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਮੁਕਿੁ —
(ਦੁਨੀਆ ਦ ਬਿੰ ਧਨਾਂ ਿੋਂ ) ੁਿਿੰ ਿਰ। ਮਤਸ—ਮਨੂਿੰ । ਿਾਰ—(ਿੰਾਰ-ਮੁਿੰ ਦਰ ਿੋਂ ) ਾਰ ਿਿੰ ਘਾਂਦਾ ਸ 
(ਾਰ ਿਿੰ ਘਾਣ ਦੀ ਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ—ਤਕਸੜ ਤਕਸੜ ਗੁਣ? ਕਸੀਐ—ਤਬਆਨ ਕੀਿ ਜਾਣ। ਾਰ—ਾਰਿਾ ਬਿੰ ਨਾ। 
ਕਈ ਕਰ —ਕਈ ਕਰੜਾਂ ਤਵਚੋਂ। ਕ ਸ —ਕਈ (ਤਵਰਿਾ) ਸ। ਐ —ਇ ਿਰਹਾਂ। ਬੀਚਾਰ —
ਬੀਚਾਰਦਾ ਸ।1।  

ਤਬਮ—ਸਰਾਨ। ਭਈ ਸ—ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਿਾਿ ਗੁਾਿ ਰਿੰਗਾਰ —ਸਣ ਰਭੂ ਅਿ ਸਣ ਰਭੂ 
ਦ ਰਿੰਗਾਂ ਿੋਂ। ਕਸੁ —ਆਖ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ ! ਰ—ੁ(ਆਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਿ ਨਾਮ -ਜਿ 
ਦਾ) ੁਆਦ। ਆਈ ਸ—ਆਉਂਦਾ ਸ। ਚਾਤਖ—ਚੱਖ ਕ। ਮੁਕਾਰ—ਮੁਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਅਰਥ:-  ਸ ਭਾਈ ! (ਰਭੂ ਦ ਬਅਿੰਿ ਰਿੰਗ ਵਖ ਵਖ ਕ ਤਜਸੜਾ ਗੁਰੂ ) ਰਭੂ-ਾਤਿਸ਼ਾਸ ਨੂਿੰ  ਦਾ 
ਤਰ ਤਨਵਾਂਦਾ ਰਤਸਿੰਦਾ ਸ , ਤਜਸੜਾ (ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਿ ) (ਦੁਨੀਆ ਦ ਬਿੰ ਧਨਾਂ ਿੋਂ ) ਆ 
ਤਨਰਿ ਸ, ਿ ਮਨੂਿੰ  ਾਰ ਿਿੰ ਘਾਣ ਦੀ ਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸ, ਉ ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਭਾਈ ! ਿੱਖਾਂ ਬਿੰ ਤਦਆਂ ਤਵਚੋਂ ਕਰੜਾਂ ਬਿੰ ਤਦਆਂ ਤਵਚੋਂ ਕਈ ਤਵਰਿਾ  (ਅਤਜਸਾ ਮਨੱੁਖ ) ਸੁਿੰ ਦਾ ਸ , ਜ 
ਇਉਂ ਚਦਾ ਸ ਤਕ ਰਮਾਿਮਾ ਦ ਾਰ ਗੁਣ ਤਬਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਿ ਜਾ ਕਦ , ਰਮਾਿਮਾ ਦ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਿੰਿ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ , ਰਮਾਿਮਾ ਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਾਰਿਾ ਬਿੰ ਨਾ ਨਸੀਂ ਿੱਭ 
ਕਦਾ।1।  

ਸ ਭਾਈ! ਸਣ ਰਭੂ ਅਿ ਸਣ ਰਭੂ ਦ (ਅਚਰਜ) ਕਿਕਾਂ ਿੋਂ ਸਰਾਨ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ ਸਰਾਨ 



ਸੀ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਿੰਿ ਜਨਾਂ ਨੂਿੰ  (ਆਿਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਿ ਨਾਮ-ਜਿ ਦਾ) 
ੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਸ (ਰ ਇ ੁਆਦ ਨੂਿੰ  ਉਸ ਤਬਆਨ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦ ) ਤਜਵੇਂ (ਕਈ) ਗੁਿੰ ਗਾ 
ਮਨੱੁਖ (ਕਈ ੁਆਦਿਾ ਦਾਰਥ ) ਚੱਖ ਕ (ਤਰਫ਼) ਮੁਕਰਾ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਰ ੁਆਦ ਨੂਿੰ  
ਤਬਆਨ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦਾ)।2।1। 20।  


