
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥ 
ਸਲਕ ਸਹਸਤਿਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪਤਹਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਤਿਆ ਬਾਿੰ ॥ ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਿੰ ॥ ਮੁਤਖ 
ਝੂਠੁ ਤਬਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥ ਿਰਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਤਬਚਾਰੰ ॥ ਗਤਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਤਲਲਾਟੰ ॥ ਿੁਇ ਿਿੀ ਬਸਿਰ 
ਕਪਾਟੰ ॥ ਜ ਜਾਨਤਸ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭ ਫਕਟ ਤਨਸਚ ਕਰਮੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਸਚ ਤ ਿਯਾਵ ॥ 
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵ ॥੧॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਸ੍ਤਕ—ਵਦ ਸ਼ਾਤਰ  ਆਦਦਕ ਧਯਭ-ੁਤਕ। ਫਾਦੰ—ਚਯਚਾ (vwd)। ਦਰ—ੱਥਯ ਦੀ 

ਭੂਯਤੀ। ਦਫਬੂਖਣ—(ivBu—x) ਗਸਣ। ਾਯ—ੰਰਸ਼ਟ। ਤਰ ਾਰ—ਦਤੰਨ ਾਰਾਾਂ ਵਾਰੀ, ਗਾਮਤਰੀ ਭੰਤਰ। 

ਦਤਸਾਰ—ਦਤਰਸ ਕਾਰ, ਦਤੰਨ ਵਰ । ਦਰਰਾਟ—ੰ(llwtz) ਭੱਥ ਉਤ। ਫਰਸਭੰ ਕਯਭੰ—ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦਾ 

ਕੰਭ। ਦਨਚ—ਜ਼ਯੂਯ, ਮਕੀਨਨ। ਦਨਚ—ਯਧਾ ਧਾਯ ਕ। ਫਾਟ—(vwt) ਯਤਾ। ੰਦਧਆ—

(szÆXw—The morning, noon and evening prayers of a Brahmin) ਫਰਾਸਭਣ ਦਾ ਦਤੰਨ 

ਵਦਰਆਾਂ ਦਾ ੂਜਾ-ਾਠ। ਗਦਰ—ਗਰ ਦਵਚ। ਕਾਟ—(kpwl) ਖਯੀ, ਦਯ।  

ਅਯਥ:-  ੰਦਡਤ (ਵਦ ਆਦਦਕ ਧਾਯਦਭਕ) ੁਤਕਾਾਂ ੜ੍ਹ ਕ ੰਦਧਆ ਕਯਦਾ ਸ, ਅਤ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਚਯਚਾ 

ਕਯਦਾ ਸ, ਭੂਯਤੀ ੂਜਦਾ ਸ ਅਤ ਫਗਰ  ਵਾਾਂਗ ਭਾਧੀ ਰਾਾਂਦਾ ਸ; ਭੁਖੋਂ ਝੂਠ ਫਰਦਾ ਸ (ਯ ਉ ਝੂਠ ਨੰੂ) ਫੜ੍ 

ਸਣ  ਗਸਦਣਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਸਣਾ ਕਯ ਕ ਦਵਖਾਰਦਾ ਸ; (ਸਯ ਯਜ਼) ਦਤੰਨ ਵਰ  ਗਾਮਤਰੀ ਭੰਤਰ  ਨੰੂ ਦਵਚਾਯਦਾ ਸ; 

ਗਰ ਦਵਚ ਭਾਰਾ ਯੱਖਦਾ ਸ, ਭੱਥ ਉਤ ਦਤਰਕ ਰਾਾਂਦਾ ਸ; ਦਾ ਦ ਧਤੀਆਾਂ (ਆਣ  ਾ) ਯੱਖਦਾ ਸ, ਤ 

(ੰਦਧਆ ਕਯਨ ਵਰ) ਦਯ ਉਤ ਇਕ ਵਤਰ  ਧਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਜ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦਾ ਕੰਭ ਜਾਣਦਾ ਸਵ, ਤਦ ਦਨਸ਼ਚਾ ਕਯ ਕ ਜਾਣ ਰਵ ਦਕ ਉ ਦ ਵਾਤ 

ਇਸ ਾਯ ਕੰੰੰਭ ਪਕ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਭਨੱੁਖ) ਯਧਾ ਧਾਯ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਦਭਯ (ਕਵਰ ਇਸ 

ਯਤਾ ਰਾਬਦਾਇਕ ਸ, ਯ) ਇਸ ਯਤਾ ਦਤਗੁਯੂ ਤੋਂ ਦਫਨਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ।1।  

ਬਾਵ:- ਯਧਾ ਯੱਖ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਯਨੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਸ, ਇਸ ਯਤਾ ਗੁਯ ੂਾੋਂ ਸੀ 

ਰੱਬਦਾ ਸ। ਦਵਖਾਵ ਦ ਧਾਯਦਭਕ ਕਯਭ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਸਣਾ ਨਸੀਂ ਫਣਾ ਕਦ।  

ਤਨਹਫਲੰ ਿਸਯ ਜਨਮਸਯ ਜਾਵਿ ਬਰਹਮ ਨ ਤਬੰਿਿ ॥ ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਯ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿਰਤਹ ਕ ॥ 
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਤਰ ॥ ਕਾਰਣੁ ਕਰਿ ਵਤਸ ਹ ਤਜਤਨ ਕਲ ਰਖੀ ਿਾਤਰ 
॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1353} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ੍੍—ਉ (ਭਨੱੁਖ) ਦਾ (qÔX)। ਜਾਵਦ—ਦਜਤਨਾ ਦਚਯ (Xwvq`)। ਫਰਸਭ—

ਯਭਾਤਭਾ (ਨੰੂ)। ਨ ਦਫੰਦਤ—ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ (ivd`—to know)। ਾਗਯ—ੰਭੰੁਦਯ। ਤਯਦਸ—ਤਯਦ 

ਸਨ। ਕ—ਕਈ ਫੰਦ (k¥—pronoun, plural)। ਕਯਣ ਕਾਯਣ—ਜਗਤ ਦਾ ਭੂਰ। ਵਦ—ਵੱ ਦਵਚ। 

ਦਜਦਨ—ਦਜ ਯਭਾਤਭਾ ਨ। ਕਰ—ੱਦਤਆ। ਯਖੀ ਧਾਦਯ—ਧਾਯ ਯੱਖੀ, ਦਟਕਾ ਯੱਖੀ ਸ। ਕਾਯਣੁ—ਫਫ। 

ਦਨਸਪਰ—ੰ(inÕPl) ਦਵਅਯਥ। ੰਾਯ੍੍—(szswrÔX) ੰਾਯ ਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਜਦ ਤਕ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਉ ਦਾ (ਭਨੱੁਖਾ) ਜਨਭ ਦਵਅਯਥ ਸ। 

(ਜ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਦਕਯਾ ਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ) ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ 

ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਭੁੜ੍ ਭੁੜ੍) ਆਖ, (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ) ਦਵਚਾਯ 

ਕਯ, (ਉਸ) ਜਗਤ ਦਾ ਭੂਰ (ਯਭਾਤਭਾ) ਬ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ। ਦਜ ਰਬੂ ਨ  (ਜਗਤ ਦਵਚ ਆਣੀ) 



ੱਦਤਆ ਦਟਕਾ ਯੱਖੀ ਸ, ਉ ਕਯਤਾਯ ਦ ਇਖ਼ਦਤਆਯ ਦਵਚ ਸੀ (ਸਯਕ) ਫਫ ਸ।2।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਇਆਾਂ ਸੀ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਪਰ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ  ਕ ਦਜਸੜ੍ 

ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਭਯਦ ਸਨ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦ ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਯਦਸੰਦ ਸਨ। ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ 

ਯੱਖਣ ਦੀ ਭਯਥਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਵਚ ਸੀ ਸ।  

ਜਗ ਸਬਿੰ ਤਗਆਨ ਸਬਿੰ ਬਿ ਸਬਿੰ ਿ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥ ਖਯਿਰੀ ਸਬਿੰ ਸੂਰ ਸਬਿੰ ਸੂਿਰ ਸਬਿੰ ਪਰਾ 
ਤਿਿਹ ॥ ਸਰਬ ਸਬਿੰ ਿ ਏਕ ਸਬਿੰ ਜ ਕ ਜਾਨਤਸ ਭਉ ॥ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕ ਿਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਰੰਜਨ 
ਿਉ ॥੩॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਦੰ—ਧਯਭ। ਫਦੰ ਫਰਾਸਭਣਸ—ਫਰਾਸਭਣਾਾਂ ਦਾ ਧਯਭ। ੂਯ—ੂਯਭ। ਯਾ ਦਿਤਸ—

ਦੂਦਜਆਾਂ ਦੀ ਵਾ ਕਯਨੀ। ਯਫ ਫਦੰ—ਾਦਯਆਾਂ ਧਯਭਾਾਂ ਦਾ ਧਯਭ, ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਧਯਭ। ਏਕ ਫਦੰ—

ਇਕ ਰਬੂ ਦਾ (ਦਭਯਨ-ਯੂ) ਧਯਭ। ਬਉ—ਬਤ। ਦਨਯੰਜਨ ਦਉ—ਭਾਇਆ-ਯਦਸਤ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ। ਤਾ ਕ—

ਉ ਦਾ। ਕ—ਕਈ (kI*s*ip)। ਜਾਨਦ—(jwnwiq) ਜਾਣਦਾ ਸ। ਦਨਯੰਜਨ—(inr`-Azjn। Azjn—

ਕਾਰਖ, ਭਸ ਦੀ ਕਾਰਖ) ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਜ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਕਾਰਖ ਅਯ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਵਯਨ-ਵੰਡ ਦ ਦਵਤਕਯ ਾਣ ਵਾਰ  ਆਖਦ ਸਨ ਦਕ) ਜਗ ਦਾ ਧਯਭ ਦਗਆਨ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਸ 

(ਫਰਸਭ ਦੀ ਦਵਚਾਯ ਕਯਨਾ ਸ;) ਫਰਾਸਭਣਾਾਂ ਦਾ ਧਯਭ ਵਦਾਾਂ ਦੀ ਦਵਚਾਯ ਸ; ਖਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਧਯਭ ੂਯਦਭਆਾਂ ਵਾਰ  

ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਸ ਅਤ ਸ਼ੂਦਯਾਾਂ ਦਾ ਧਯਭ ਦੂਦਜਆਾਂ ਦੀ ਵਾ ਕਯਨੀ ਸ।  

ਯ ਬ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ ਧਯਭ ਇਸ ਸ ਦਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਭਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਇ ਬਤ ਨੰੂ ਭਝ 

ਰਏ, ਨਾਨਕ ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।3।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਦਭਯਨਾ ਭਨੱੁਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੀ ਫ਼ਯਜ਼ ਸ, ਤ, ਇਸ ਫ਼ਯਜ਼ ਸਯਕ ਭਨੱੁਖ 

ਵਾਤ ਾਾਂਝਾ ਸ ਬਾਵੇਂ ਭਨੱੁਖ ਦਕ ਸੀ ਵਯਨ ਦਾ ਸਵ। ਦਭਯਨ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸੀ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਏਕ ਤਿਸਨੰ ਿ ਸਰਬ ਿਵਾ ਿਵ ਿਵਾ ਿ ਆਿਮਹ ॥ ਆਿਮੰ ਸਰੀ ਬਾਸਵਿਵਸਯ ਜ ਕਈ ਜਾਨਤਸ ਭਵ 
॥ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕ ਿਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿਵ ॥੪॥ 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਕ ਦਿਸ੍ਨੰ—(ø&x—The Supreme Spirit) ਇੱਕ ਯਭਾਤਭਾ। ਯਫ ਦਵ ਆਤਭਾ—

ਾਯ ਦਵਦਤਆਾਂ ਦਾ ਆਤਭਾ। ਦਵਾ ਦਵ ਆਤਭਾ—ਦਵਦਤਆਾਂ ਦ ਦਵਦਤਆਾਂ ਦਾ ਆਤਭਾ। ਤ—ਬੀ। 

ਫਾਵਦਵ੍੍—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ, ਵਾਦਵ ਦਾ। ਫਾਵਦਵ੍੍ ਆਤਭ—ਰਬੂ ਦਾ ਆਤਭਾ। ਦਨਯੰਜਨ—

ਦਨਯ-ਅੰਜਨ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਕਾਰਖ ਤੋਂ ਯਦਸਤ ਰਬੂ। ਕ—ਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਦਵਦਤਆਾਂ ਦਾ ਆਤਭਾ ਸ, ਦਵਦਤਆਾਂ ਦ ਦਵਦਤਆਾਂ ਦਾ ਬੀ ਆਤਭਾ ਸ। ਜ 

ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦ ਆਤਭਾ ਦਾ ਬਤ ਜਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਨਾਨਕ ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ 

ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਸੀ ਾਯ ਦਵਦਤਆਾਂ ਦਾ ਦਵਤਾ ਸ, ਉ ਨਾਰ ਸੀ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।  

 


