
ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ ਗਤਮੁ ਤਾ ਅਹਹਹਲਆ ਇਸਤਰੀ ਹਤਸੁ ਦਹਖ ਇੰਦੁ  ਲੁਭਾਇਆ ॥ 
ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਹਿਹਨ ਭਗ ਹੂਏ ਤਾ ਮਹਨ ਛਤਾਇਆ ॥੧॥ ਕਈ ਜਾਹਣ ਨ ਭੂਲ ਭਾਈ ॥ ਸ ਭੂਲ 
ਹਜਸੁ ਆਹ ਭੁਲਾਏ ਬੂਝ ਹਜਸ ਬੁਝਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਤਹਨ ਹਰੀ ਿੰਹਦ ਹਰਥਮੀ ਹਤ ਰਾਜ 
ਕਾਗਹਦ ਕੀਮ ਨ ਾਈ ॥ ਅਉਗਣੁ ਜਾਣ ਤ ੁੰਨ ਕਰ ਹਕਉ ਹਕਉ ਨਖਾਹਸ ਹਬਕਾਈ ॥੨॥ ਕਰਉ 
ਅਢਾਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂਗੀ ਬਾਵਨ ਰੂਹ ਬਹਾਨ ॥ ਹਕਉ ਇਆਹਲ ਜਾਇ ਹਕਉ ਛਲੀਐ ਜ ਬਹਲ ਰੂੁ 
ਛਾਨ ॥੩॥ ਰਾਜਾ ਜਨਮਜਾ ਦ ਮਤੀ ਬਰਹਜ ਹਬਆਹਸ ੜ੍ਹ੍ਹਾਇਆ ॥ ਹਤਹਨਹ ਕਹਰ ਜਗ ਅਠਾਰਹ 
ਘਾਏ ਹਕਰਤੁ ਨ ਿਲ ਿਲਾਇਆ ॥੪॥ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀ ਹੁਕਮੁ ਛਾਣਾ ਬਲੀ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥ ਜ 
ਹਕਛੁ ਵਰਤ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਸਭ ਤਰੀ ਵਹਿਆਈ ॥੫॥ ਗੁਰਮੁਹਖ ਅਹਲਤੁ ਲੁ ਕਦ ਨ ਲਾਗ ਸਦਾ 
ਰਹ ਸਰਣਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਆਗ ਿਤ ਨਾਹੀ ਦੁਹਖ ਲਾਗ ਛੁਤਾਈ ॥੬॥ ਆ ਕਰ ਕਰਾਏ 
ਕਰਤਾ ਹਜਹਨ ਏਹ ਰਿਨਾ ਰਿੀਐ ॥ ਹਹਰ ਅਹਭਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਅਹੁ ਅਹਭਮਾਨ  ਿੀਐ 
॥੭॥ ਭੁਲਣ ਹਵਹਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਈ ਕਰਤਾ ਆਹ ਨ ਭੁਲ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਨਾਹਮ ਹਨਸਤਾਰਾ ਕ 
ਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ਅਘੁਲ ॥੮॥੪॥ {ੰਨਾ 1344} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰੁਬਾਇਆ—ਭਸਤ ਹ ਗਗਆ। ਸਹਸ—ਹਜ਼ਾਯ। ਗਿਹਨ—ਗਨਸ਼ਾਨ। ਭਗਨ—ਭਨ ਗਿਿ।1।  

ਜਾਗਣ—ਜਾਣ ਫੁੁੱਝ ਕ, ਸਭਝ ਸਿ ਕ। ਬੂਰ—ਕੁਯਾਹ ੈਂਦਾ। ਬਾਈ—ਹ ਬਾਈ!।1। ਯਹਾਉ।  

ਗਤਗਨ ਹਯੀ ਿੰਗਦ ਯਾਜ—ਉਸ ਯਾਜ ਹਯੀਿੰਦ ਨ। ਕਾਗਗਦ—ਕਾਗਜ਼ ਉਤ। ਕੀਭ—ਕੀਭਤ! ਨਖਾਗਸ—ਗਨਖ਼ਾਸ 

ਗਿਿ, ਭੰਡੀ ਗਿਿ।2।  

ਕਯਉ ਅਢਾਈ—ਢਾਈ ਕਯਭ (ਰੰਭੀ)। ਫਾਿਨ ਯੂਗ—ਿਉਣ  ਯੂ ਗਿਿ। ਫਹਾਨ—ਫਹਾਨ  ਨਾਰ। 

ਇਆਗਰ—ਤਾਰ ਗਿਿ। ਛਰੀਐ—ਠਗਗਆ ਜਾਾਂਦਾ। ਯੂ—ੁਿਉਣ  ਯੂ ਨੰੂ।3।  

ਦ—ਦ ਕ। ਭਤੀ—ਭੁੱਤਾਾਂ। ਫਯਗਜ—ਿਯਜ ਕ, ਯਕ ਕ। ਗਫਆਗਸ—ਗਫਆਸ ਨ। ਗਤਗਨ—ਉਸ (ਯਾਜ 

ਜਨਭਜਾ) ਨ। ਘਾਏ—ਭਾਯ ਗਦੁੱਤ। ਗਕਯਤੁ—ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ਸੰਸਕਾਯਾਾਂ ਦਾ ਸਭੂਹ।4।  

ਨ ਗਣੀ—ਭੈਂ ਨਹੀਂ ਗਗਣਦਾ। ਫਰੀ—ਭੈਂ ਫਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਬਾਇ—ਰਭ ਗਿਿ। ਤੁਥ—ਤਨੰੂ ਹੀ, ਹ ਰਬੂ! 

ਸਾਰਾਹੀ—ਭੈਂ ਸਰਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ।5।  

ਅਗਰਤੁ—ਗਨਯਰ। ਭਨਭੁਖ—ੁਆਣ  ਭਨ ਦ ਗੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ। ਆਗ—ਗਹਰਾਾਂ, ਿਰ  ਗਸਯ। 

ਦੁਗਖ ਰਾਗ—ਦੁੁੱਖ ਰੁੱਗਗਆਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਖ ਗਿਿ ਪਸਦਾ ਹ।3।  

ਗਜਗਨ—ਗਜਸ (ਕਯਤਾਯ) ਨ। ਹਗਯ—ਹ ਹਯੀ! ਜੀਅਹ—ੁਗਦਰ ਗਿਿੋਂ। — ਕ।7।  

ਸਬੁ ਕਈ—ਹਯਕ ਜੀਿ। ਗਨਸਤਾਯਾ—ਗਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ। ਯਸਾਗਦ—ਗਕਯਾ ਨਾਰ। ਅਘੁਰ—ਖ਼ਰਾਸੀ 

ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਹ।8।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਬਾਈ! ਕਈ ਬੀ ਜੀਿ ਜਾਣ ਫੁੁੱਝ ਕ ਕੁਯਾਹ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ (ਜੀਿ ਦ ਿੁੱਸ ਦੀ ਗੁੱਰ ਨਹੀਂ)। ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ 

ਕੁਯਾਹ ੈਂਦਾ ਹ ਗਜਸ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਕੁਯਾਹ ਾਾਂਦਾ ਹ। ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ (ਸਹੀ ਜੀਿਨ-ਯਾਹ) ਸਭਝਦਾ ਹ, 

ਗਜਸ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਗਤਭ (ਇਕ ਰਗਸੁੱਧ) ਤੀ (ਸੀ), ਅਗਹੁੱਗਰਆ (ਉਸ ਦੀ) ਇਸਤਰੀ (ਸੀ), ਉਸ ਦਾ ਯੂ ਿਖ ਕ (ਦਿਗਤਆਾਂ ਦਾ 



ਯਾਜਾ ਅਖਿਾਾਂਦਾ) ਇੰਦਰ  ਭਸਤ ਹ ਗਗਆ। (ਗਤਭ ਦ ਸਯਾ ਨਾਰ) (ਉਸ ਦ ਇੰਦਯ ਦ) ਸਯੀਯ ਉਤ ਹਜ਼ਾਯ 

ਬਗਾਾਂ ਦ ਗਨਸ਼ਾਨ ਫਣ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਇੰਦਰ  ਆਣ  ਭਨ ਗਿਿ (ਉਸ ਕੁਕਯਭ ਤ) ਛੁਤਾਇਆ।1।  

ਧਯਤੀ ਦ ਯਾਜ ਉਸ ਯਾਜਾ ਹਯੀ ਿੰਦ ਨ  (ਇਤਨ  ਦਾਨ-ੁੰਨ ਕੀਤ ਗਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ) ਭੁੁੱਰ ਕਾਗਜ਼ ਉਤ ਨਹੀਂ  

ਸਕਦਾ। ਜ (ਯਾਜਾ ਹਯੀ ਿੰਦ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾਨ-ੁੰਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਭਾੜਾ ਕੰਭ ਸਭਝਦਾ ਤਾਾਂ ਦਾਨ ੁੰਨ ਕਯਦਾ ਹੀ ਗਕਉਂ? 

(ਨਾਹ ਉਹ ਦਾਨ-ੁੰਨ ਕਯਦਾ) ਤ ਨਾਹ ਹੀ ਭੰਡੀ ਗਿਿ ਗਿਕਦਾ।2।  

(ਗਿਸ਼ਨੰੂ ਨ) ਿਉਣ  ਯੂ ਗਿਿ (ਆ ਕ) ਫਹਾਨ  ਨਾਰ ਯਾਜਾ ਫਗਰ ਾਸੋਂ ਢਾਈ ਕਯਭ ਧਯਤੀ (ਦਾ ਦਾਨ ਆਣੀ 

ਕੁਟੀਆ ਫਣਾਣ ਰਈ) ਭੰਗਗਆ। ਜ ਫਗਰ ਯਾਜਾ ਿਉਣ  ਯੂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਨਾਹ ਹੀ ਠੁੱਗਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਤ 

ਨਾਹ ਹੀ ਾਤਾਰ ਗਿਿ ਜਾਾਂਦਾ।3।  

ਗਫਆਸ ਗਯਸ਼ੀ ਨ  ਭੁੱਤਾਾਂ ਦ ਕ ਯਾਜਾ ਜਨਭਜ ਨੰੂ ਸਭਝਾਇਆ ਤ ਿਯਗਜਆ (ਗਕ ਉਸ ਅੁੱਛਯਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਘਯ 

ਗਿਿ ਨਾਹ ਗਰਆਈਂ। ਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਉਸ ਦੀ ਭਗਤ ਭਾਯੀ ਹਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਯਸ਼ੀ ਦ ਆਖ ਨਾਹ ਰੁੱਗਾ। 

ਅੁੱਛਯਾਾਂ ਨੰੂ ਰ  ਕ ਆਇਆ। ਗਪਯ) ਉਸ ਨ  ਅਠਾਯਾਾਂ ਜੁੱਗ ਕਯ ਕ ਅਠਾਯਾਾਂ ਫਰਾਹਭਣ ਭਾਯ ਗਦੁੱਤ (ਗਕਉਂਗਕ ਉਹ 

ਅੁੱਤ ਫਯੀਕ ਕਗੜਆਾਂ ਗਿਿ ਆਈ ਅੁੱਧ-ਨਗਨ ਅੁੱਛਯਾ ਿਖ ਕ ਹੁੱਸ ਏ ਸਨ)। ਕੀਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ਪਰ ਨੰੂ ਕਈ 

ਗਭਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।4।  

ਹ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਹਯ ਕਈ ਸਿਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ, ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ, ਤ ਤਯ ਰਭ ਗਿਿ 

(ਭਗਨ ਹ ਕ) ਤਯ ਗੁਣ ਉਿਾਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਤਯੀ ਹੀ ਗਸਗਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਜ ਕੁਝ ਜਗਤ ਗਿਿ ਹ 

ਗਯਹਾ ਹ ਤਯੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਯ ਹ ਗਯਹਾ ਹ।5।  

ਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ੈਂਦਾ ਹ ਉਹ ਜਗਤ ਗਿਿ ਗਨਯਰ ਯਗਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ 

ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਟ ਪੜਦਾ ਹ। ਯ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਗੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਭੂਯਖ ਭਨੁੁੱਖ 

(ਗਜ਼ੰਦਗੀ ਗਿਿ) ਿਰ  ਗਸਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ, ਜਦੋਂ (ਆਣੀ ਇਸ ਭੂਯਖਤਾ ਦ ਕਾਯਨ) ਦੁੁੱਖ 

ਗਿਿ ਪਸਦਾ ਹ ਤਾਾਂ ਹੁੱਥ ਭਰਦਾ ਹ।6।  

ਗਜਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਇਹ ਜਗਤ-ਯਿਨਾ ਯਿੀ ਹ ਉਹ ਆ ਹੀ ਸਬ ਕੁਝ ਕਯਦਾ ਹ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ 

ਸਬ ਕੁਝ ਕਯਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਹ ਰਬੂ! (ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਭੂਯਖ ਹਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਣ ਕਯਦ ਹਾਾਂ ਗਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਬ ਕੁਝ ਕਯਦ ਹਾਾਂ ਤ ਕਯ ਸਕਦ ਹਾਾਂ) 

ਸਾਡ ਗਦਰਾਾਂ ਗਿਿੋਂ ਅਹੰਕਾਯ ਦੂਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਯ ਗਿਿ  ਕ ਖ਼ੁਆਯ ਹੁੰਦ ਹਾਾਂ।7।  

ਕਯਤਾਯ ਆ ਕਦ ਗ਼ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਾਂਦਾ ਯ ਹਯਕ ਜੀਿ ਜ ਉਸ ਨ  ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ਬੁੁੱਰਾਾਂ ਗਿਿ ਪਸਦਾ ਯਗਹੰਦਾ 

ਹ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਹਣ ਿਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਗਿਿ ਜੁਗੜਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਬੁੁੱਰਾਾਂ ਤੋਂ ਫਿ ਸਕੀਦਾ ਹ। ਗੁਯ ੂ

ਦੀ ਗਕਯਾ ਨਾਰ ਹੀ ਕਈ ਗਿਯਰਾ ਜੀਿ ਕੁਯਾਹ ਣ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਹ।8।4।  

 


