
ਵਡਹੰਸੁ ਭਹਲਾ ੧ ਛੰਤ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਕਾਇਆ ਕੂਤਿ ਤਵਗਾਤਿ ਕਾਹ ਨਾਈਐ ॥ 
ਨਾਤਾ ਸ ਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਭਾਈਐ ॥ ਜਫ ਸਾਚ ਅੰਦਤਰ ਹਇ ਸਾਚਾ ਤਾਤਭ ਸਾਚਾ ਾਈਐ ॥ ਤਲਖ 
ਫਾਝਹੁ ਸੁਰਤਤ ਨਾਹੀ ਫਤਲ ਫਤਲ ਗਵਾਈਐ ॥ ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹੀਐ ਬਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਤ ਸਫਦੁ 
ਤਲਖਾਈਐ ॥ ਕਾਇਆ ਕੂਤਿ ਤਵਗਾਤਿ ਕਾਹ ਨਾਈਐ ॥ ੧॥ ਤਾ ਭ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝ 
ਕਹਾਇਆ ॥ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭਰ ਭਤਨ ਬਾਇਆ ॥ ਨਾਭੁ ਭੀਠਾ ਭਨਤਹ ਲਾਗਾ ਦੂਤਖ ਡਰਾ 
ਢਾਤਹਆ ॥ ਸੂਖੁ ਭਨ ਭਤਹ ਆਇ ਵਤਸਆ ਜਾਤਭ ਤ ਪੁਰਭਾਇਆ ॥ ਨਦਤਰ ਤੁਧ ੁਅਰਦਾਤਸ ਭਰੀ 
ਤਜੰਤਨ ਆੁ ਉਾਇਆ ॥ ਤਾ ਭ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥ ਵਾਰੀ ਖਸਭੁ ਕਢਾਏ 
ਤਕਰਤੁ ਕਭਾਵਣਾ ॥ ਭੰਦਾ ਤਕਸ ਨ ਆਤਖ ਝਗਿਾ ਾਵਣਾ ॥ ਨਹ ਾਇ ਝਗਿਾ ਸੁਆਤਭ ਸਤੀ 
ਆਤ ਆੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥ ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ਸੰਗਤਤ ਕਤਰ ਸਰੀਕੀ ਜਾਇ ਤਕਆ ਰੂਆਵਣਾ ॥ ਜ ਦਇ 
ਸਹਣਾ ਭਨਤਹ ਕਹਣਾ ਆਤਖ ਨਾਹੀ ਵਾਵਣਾ ॥ ਵਾਰੀ ਖਸਭੁ ਕਢਾਏ ਤਕਰਤੁ ਕਭਾਵਣਾ ॥੩॥ ਸਬ 
ਉਾਈਅਨੁ ਆਤ ਆ ਨਦਤਰ ਕਰ ॥ ਕਉਿਾ ਕਇ ਨ ਭਾਗ ਭੀਠਾ ਸਬ ਭਾਗ ॥ ਸਬੁ ਕਇ 
ਭੀਠਾ ਭੰਤਗ ਦਖ ਖਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਰ ॥ ਤਕਛੁ ੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨਕ ਕਰਣੀ ਨਾਭ ਤੁਤਲ ਨ ਸਭਸਰ ॥ 
ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਨਾਭੁ ਤਭਤਲਆ ਕਰਭੁ ਹਆ ਧੁਤਰ ਕਦ ॥ ਸਬ ਉਾਈਅਨੁ ਆਤ ਆ ਨਦਤਰ 
ਕਰ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 565-566} 

ਦਅਰਥ:- ਕਾਇਆ—ਸਰੀਰ। ਕੂੜਿ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ੜਿਚ। ੜਿਗਾੜਿ—ਭਲਾ ਕਰ ਕ। ਕਾਹ ਨਾਈ—

(ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕਈ ਲਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ੜਥਰ ਨਾਭ ਦਾ ੜਸਭਰਨ। ਸਾਚ ਅੰਦੜਰ—ਸਦਾ-ੜਥਰ 

ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ੜਿਚ ੜਟਕ ਕ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ੜਥਰ ਰਬੂ (ਦਾ ਰੂ)। ਤਾੜਭ—ਤਦੋਂ। ੜਲਖ ਫਾਝਹ—ੁਰਬੂ ਦ ੜਲਖ 

ਹੁਕਭ ਤੋਂ ੜਫਨਾ। ਸੁਰੜਤ—ਉੱਚੀ ਸੁਰੜਤ।1।  

ਤਾ—ਤਦੋਂ ਹੀ। ਕਹਣੁ ਕੜਹਆ—ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਭੜਨ—ਭਨ ੜਿਚ। ਬਾਇਆ—

ੜਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਭਨੜਹ—ਭਨ ੜਿਚ। ਦੂੜਖ—ਦੁੱਖ ਨ। ਜਾੜਭ—ਜਦੋਂ। ੜਜੰੜਨ—ੜਜਸ (ਤੈਂ) ਨ। ਆ—ੁਆਣ 

ਆ ਨੰੂ।2।  

ਿਾਰੀ—ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਿਾਰੀ। ਕਢਾ—ਦੇਂਦਾ ਹ। ੜਕਰਤੁ ਕਭਾਿਣਾ—ਕਭਾਈ ਹਈ ੜਕਰਤ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਸੁਆੜਭ ਸਤੀ—ਸੁਆਭੀ ਨਾਲ। ਿਞਾਿਣਾ—ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਾ। ਰੂਆਿਣਾ—ੜਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਹ। 

ਭਨੜਹ—ਿਰੜਜਤ। ਿਾਿਣਾ—ੜਗਲਾ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ।3।  

ਉਾਈਅਨੁ—ਉਸ ਨ  ਦਾ ਕੀਤੀ ਹ। ਸਬੁ ਕਇ—ਹਰਕ ਜੀਿ। ਤੁੜਲ—ਫਰਾਫਰ। ਸਭਸਰ—ਫਰਾਫਰ। 

ਕਰਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਧੁੜਰ—ਧੁਰੋਂ। ਕਦ—ਕਦ ਦੀ।4।  

ਅਰਥ:- ਸਰੀਰ ਨੰੂ (ੜਹਰਦ ਨੰੂ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ੜਿਚ ਗੰਦਾ ਕਰ ਕ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਲਾਬ 

ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹੀ ਭਨੱੁਖ ਨਹਾਤਾ ਹਇਆ (ੜਿਤਰ) ਹ ਤ ਉਹੀ (ਰਬੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ੜਿਚ) ਕਫੂਲ ਹ ਜ ਸਦਾ-ੜਥਰ ਰਬੂ-

ਨਾਭ ੜਸਭਰਨ ਦੀ ਕਭਾਈ ਕਰਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਸਦਾ-ੜਥਰ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ੜਿਚ ਜੁਿ ਕ ਜੀਿ ਸਦਾ-ੜਥਰ ਰਬੂ ਨਾਲ 

ਇਕ-ੜਭਕ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ੜਥਰ ਰੜਹਣ ਿਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ ੜਭਲ ੈਂਦਾ ਹ। ਰ ਰਬੂ ਦ ਹੁਕਭ ਤੋਂ ੜਫਨਾ 

ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁਰੜਤ (ਕੂਿ ੜਿਚੋਂ ੜਨਕਲ ਕ) ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ੜਨਰੀਆਾਂ ਜ਼ਫਾਨੀ (ੜਗਆਨ ਦੀਆਾਂ) ਗੱਲਾਾਂ 

ਕਰ ਕ ਸਗੋਂ ਆਣਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਹਰ ਖ਼ਰਾਫ ਕਰਦਾ ਹ। ੜਜਥ ਬੀ (ਬਾਿ, ਸਾਧ ਸੰਗੜਤ ੜਿਚ) ਜਾ ਕ 



ਫਠੀ, ਰਬੂ ਦੀ ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਆਣੀ ਸੁਰੜਤ ੜਿਚ ਰਬੂ ਦੀ ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। (ਨਹੀਂ ਤਾਾਂ) ੜਹਰਦ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ੜਿਚ ਭਲਾ ਕਰ ਕ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 

ਕੀਹ ਲਾਬ?।1।  

(ਰ ਇਹ ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਹ ਰਬੂ! ਤਰੀ ਆਣੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹ) ਭੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤਰੀ ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਆ ਰਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।  

(ਰਬੂ ਦੀ ਭਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਰਬੂ ਦਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ ਭਰ ਭਨ ੜਿਚ ੜਆਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ। 

ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭਨ ੜਿਚ ੜਭੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ਤਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨ  (ਉਸ ਭਨ ੜਿਚੋਂ) ਆਣਾ ਡਰਾ ਚੁੱਕ ੜਲਆ 

(ਸਭਝ)।  

ਹ ਰਬੂ! ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਹੁਕਭ ਕੀਤਾ ਤਦੋਂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਰ ਭਨ ੜਿਚ ਆ ਿੱਸਦਾ ਹ। ਹ ਰਬੂ! ੜਜਸ ਤੈਂ ਨ  ਆਣ 

ਆ ਨੰੂ ਆ ਹੀ (ਜਗਤ-ਰੂ ੜਿਚ) ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹ, ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਰਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਭੈਂ ਤਰੀ 

ੜਸਫ਼ੜਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ। ਭਰੀ ਤਾਾਂ ਤਰ ਦਰ ਤ ਅਰਜ਼ਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੰੂ ਆ ਕਰਦਾ 

ਹੈਂ।2।  

ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਹਰਕ ਜੀਿ ਨੰੂ ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਿਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹ (ੜਛਲ  ਕਰਭਾਾਂ ਦ 

ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ੜਕਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਤ ੜਕਸ ਨੰੂ ਭੰਦਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਿਾਸਤ) ੜਕਸ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਬਿਾ ਆਖ 

ਆਖ ਕ ਕਈ ਝਗਿਾ ਖਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਬਿਾ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ੜਿਚ ਹੀ ਬਿਾ ਫੜਣਆ ਹ। ਬਿ 

ਨੰੂ ੜਨੰੜਦਆਾਂ ਰਬੂ ਨਾਲ ਝਗਿਾ ਹ। (ਸ, ਹ ਬਾਈ!) ਭਾਲਕ-ਰਬੂ ਨਾਲ ਝਗਿਾ ਨਹੀਂ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ 

ਤਾਾਂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਆ ਹੀ ਤਫਾਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹ।  

ੜਜਸ ਭਾਲਕ ਦ ਆਸਰ ਸਦਾ ਜੀਊਣਾ ਹ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਫਰੀ ਕਰ ਕ (ਜ ਦੁੱਖ ਰਾਤ ਹਇਆ ਤਾਾਂ ੜਪਰ 

ਉਸ ਾਸ) ਜਾ ਕ ੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ। ਰਭਾਤਭਾ ਜ (ਸੁਖ ਦੁਖ) ਦੇਂਦਾ ਹ ਉਹ 

(ੜਖਿ-ਭੱਥ) ਸਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ੜਗਲਾ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ੜਗਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕ ੜਿਅਰਥ 

ਫਲ-ਫੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹ ੜਕ) ਸਾਡ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਸਾਨੰੂ 

ਭਨੱੁਖਾ ਜਨਭ ਦੀ ਿਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹ।3।  

ਸਾਰੀ ੜਸਰਸ਼ਟੀ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹ, ਆ ਹੀ ਹਰਕ ਜੀਿ ਉਤ ਭਹਰ ਦੀ ੜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹ। 

(ਉਸ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਸਬ ਜੀਿ ਦਾਤਾਾਂ ਭੰਗਦ ਹਨ) ਕਿੀ ਚੀਜ਼ ਬੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗਦਾ, ਹਰਕ ਜੀਿ ੜਭੱਠੀਆਾਂ ਸੁਖਦਾਈ 

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹੀ ਭੰਗਦਾ ਹ। ਹਰਕ ਜੀਿ ੜਭੱਠ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਹੀ ਭੰਗਦਾ ਹ, ਰ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹ 

ਜ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਜਾਦਾ ਹ।  

ਜੀਿ (ਦੁਨੀਆ ਦ ੜਭੱਠ  ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਦਾਨ-ੁੰਨ ਕਰਦ ਹਨ, ਇਹ ੜਜਹ ਹਰ ਬੀ ਅਨਕਾਾਂ ਧਾਰੜਭਕ 

ਕੰਭ ਕਰਦ ਹਨ, ਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦ ਫਰਾਫਰ ਹਰ ਕਈ ਉੱਦਭ ਨਹੀਂ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ੜਜਨਹਾਾਂ ਫੰੜਦਆਾਂ 

ਉਤ ਧੁਰੋਂ ਰਭਾਤਭਾ ਿਲੋਂ  ਕਦ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਭ ਦੀ ਦਾੜਤ ੜਭਲਦੀ ਹ।  

ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਬੂ ਨ  ਆ ਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਸਬ ਉਤ ਭਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹ।4।1।  

 


