
ਫਸੰਤ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰੁ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਕ ਹਹੁ ਹਤਯਆ 
ਬਾਈ ॥ ਕਯਤਭ ਤਰਖੰਤ ਾਈ ਇਹ ਯੁਤਤ ਸੁਹਾਈ ॥ ਵਣੁ ਤਤਰਣੁ ਤਤਰਬਵਣੁ ਭਉਤਰਆ ਅੰਤਭਰਤ 
ਪਰੁ ਾਈ ॥ ਤਭਤਰ ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਊਜ ਰਥੀ ਸਬ ਛਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਸਭਯ ਕੁ ਨਾਭੁ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤਿ 
ਨ ਧਾਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1193} 

ਦਅਯਥ:- ਭਸਰੁ—ਯੀਯ {ਨਟ:- ਇਥ ਰਫ਼ਜ਼ ‘ਭਸਰਾ’ ਦ ਥਾਾਂ ਰਫ਼ਜ਼ ‘ਭਸਰੁ’ ਸ}। ਭਸਰੁ 5—ਯੀਯ 

ੰਜਵਾਾਂ, ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ੰਜਵਾਾਂ ਯੀਯ, ਬਾਵ, ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ। ਸਰਯਆ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ। ਕਯਰਭ—

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਰਖ ਯਾਸੀਂ। ਇਸ ਯੁਰਤ—ਨਾਭ ਜਣ ਰਈ ਇਸ ਭਨੁੁੱਖਾ ਯੀਯ ਦੀ ਯੁਰਤ। ੁਸਾਈ—ਸਣੀ। 

ਭਉਰਰਆ—ਰਖਰਿਆ। ਛਾਈ—ਕਾਰਖ਼, ਭਰ। ਧਾਈ—ਬਟਕਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਭਯ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਫਣ ਜਾ (ਰਜਵੇਂ ਾਣੀ ਰਭਰਣ ਨਾਰ 

ਯੁੁੱਖ ਨੰੂ ਸਰਯਆਵਰ ਰਭਰ ਜਾਾਂਦੀ ਸ)। (ਨਾਭ ਜਣ ਵਾਤ ਭਨੁੁੱਖਾ ਜਨਭ ਦਾ) ਇਸ ਸਣਾ ਭਾ (ੂਯਫਰ  

ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਰਬੂ ਵਰੋਂ) ਰਰਖ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਰਖ ਦ ਉੱਘਿਨ ਨਾਰ ਸੀ ਰਭਰਦਾ ਸ। (ਰਜਵੇਂ ਵਯਖਾ 

ਨਾਰ) ਜੰਗਰ ਫਨਤੀ ਾਯਾ ਜਗਤ ਰਖਿ ੈਂਦਾ ਸ, (ਰਤਵੇਂ ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਰੰੂ ਰੰੂ ਰਖਿ ੈਂਦਾ ਸ ਜ) ਅੰਰਭਰਤ 

ਨਾਭ-ਯੂ ਪਰ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਰਭਰ ਕ (ਉ ਦ ਰਸਯਦ ਰਵਚ) ੁਖ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ 

ਦੀ ਭਰ ਰਰਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਨਾਨਕ (ਬੀ) ਰਬੂ ਦਾ ਸੀ ਨਾਭ ਰਭਯਦਾ ਸ (ਤ ਜ ਭਨੁੁੱਖ ਰਭਯਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਭੁਿ 

ਭੁਿ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗਿ ਰਵਚ ਬਟਕਣਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ।1।  

ੰਜ ਫਧ ਭਹਾਫਰੀ ਕਤਯ ਸਚਾ ਢਆ ॥ ਆਣ ਚਯਣ ਜਾਇਅਨੁ ਤਵਤਚ ਦਮੁ ਖਿਆ ॥ ਯਗ 
ਸਗ ਸਤਬ ਤਭਤਿ ਗ ਤਨਤ ਨਵਾ ਤਨਯਆ ॥ ਤਦਨੁ ਯਤਣ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦਾ ਤਪਤਯ ਾਇ ਨ ਭਆ ॥ 
ਤਜਸ ਤ ਉਤਜਆ ਨਾਨਕਾ ਸਈ ਤਪਤਯ ਹਆ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ੰਜ—ਕਾਭ ਆਰਦਕ ੰਜ ਸੀ ਰਵਕਾਯ। ਫਰੀ—ਫਰਵਾਨ। ਢਆ—ਬਟਾ। ਜਾਇਅਨੁ—ਉ ਨ  

ਜਾਏ। ਰਵਰਚ—ਉ ਦ ਰਸਯਦ ਰਵਚ। ਦਮ—ੁਰਦਆਰ ਰਬੂ। ਰਬ—ਾਯ। ਰਨਯਆ—ਯਗ ਯਰਸਤ, ਅਯਗ। 

ਯਰਣ—ਯਾਤ। ਭਆ—ਭਤ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗਿ।  

ਅਯਥ:- ਰਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  (ਰਬੂ ਦਾ ਰਭਯਨ-ਯੂ) ੁੱਚੀ ਬਟਾ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਰਵਚ) ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ, ਰਬੂ ਨ  ਉ 

ਦ ਕਾਭਾਰਦਕ ੰਜ ਸੀ ਵੁੱਡ ਫਰੀ ਰਵਕਾਯ ਫੰਨਹ ਰਦੁੱਤ ਸਨ, (ਰਜ ਕਯਕ) ਉ ਦ ਾਯ ਸੀ ਯਗ ਤ ਸ ਰਭਟ 

ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਵਤਰ-ਆਤਭਾ ਤ ਅਯਗ ਯਰਸੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਰਦਨ ਯਾਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਰਭਯਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗਿ ਨਸੀਂ ਰਾਣਾ ੈਂਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਰਜ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਇਆ ੀ (ਰਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਰਤ ਨਾਰ) ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।2।  

ਤਕਥਹੁ ਉਜ ਕਹ ਯਹ ਕਹ ਭਾਤਹ ਸਭਾਵ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਤਬ ਖਸਭ ਕ ਕਉਣੁ ਕੀਭਤਤ ਾਵ ॥ 
ਕਹਤਨ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਣਤਨ ਤਨਤ ਸ ਬਗਤ ਸੁਹਾਵ ॥ ਅਗਭੁ ਅਗਚਯੁ ਸਾਤਹਫ ਦੂਸਯੁ ਰਵ ਨ ਰਾਵ 
॥ ਸਚੁ ੂਯ ਗੁਤਯ ਉਦਤਸਆ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਾਵ ॥੩॥੧॥ {ੰਨਾ 1193} 

ਦਅਯਥ:- ਕਸ ਭਾਰਸ—ਕਾਸਦ ਰਵਚ? ਭਾਵ—ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਕਸਰਨ—ਕਰਸੰਦ ਸਨ। ੁਸਾਵ—ਸਣ 

ਰੁੱਗਦ ਸਨ। ਰਵ ਨ ਰਾਵ—ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ। ਗੁਰਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਉਦਰਆ—ਨਿ ਰਵਖਾ ਰਦੁੱਤਾ 



ਸ। ਚੁ—ਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ। ਅਗਚਯ—ੁਅ-ਗ-ਚਯੁ। ਗ—ਇੰਦਰ ।  

ਅਯਥ:- ਾਯ ਜੀਵ ਖਭ-ਰਬੂ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ ਸਨ, ਕਈ ਬੀ (ਆਣ  ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਭੁੁੱਰ 

ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ, (ਕਈ ਨਸੀਂ ਦੁੱ ਕਦਾ ਰਕ) ਰਬੂ ਰਕਥੋਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਰਕਥ ਯਰਸੰਦਾ ਸ ਤ ਰਕਥ ਰੀਨ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਜ ਜ ਉ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਉਚਾਯਦ ਸਨ ਚਤ ਕਯਦ ਸਨ ੁਣਦ ਸਨ ਉਸ ਬਗਤ ਸਣ (ਜੀਵਨ ਵਾਰ) ਸ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ।  

ਯਭਾਤਭਾ ਅਸੁੰਚ ਸ, ਇੰਰਦਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਸ ਬ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ, ਕਈ ਉ ਦੀ ਫਯਾਫਯੀ ਨਸੀਂ ਕਯ 

ਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਉ ਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਰਫ਼ਰਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਾਾਂਦਾ ਸ, ੂਯ ਗੁਯ ੂਨ  ਉਸ ਰਬੂ ਨਿ ਰਵਖਾ ਰਦੁੱਤਾ 

ਸ (ਅੰਦਯ ਵੁੱਦਾ ਰਵਖਾ ਰਦੁੱਤਾ ਸ)।3।1।  

 


