
ਸਲੋਕੁ ॥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਦਾਰਥ ਨਾਥ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ੂਤਰਆ 
ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਮਾਥ ॥੧ ॥ ਛੰਿੁ ॥ ਸਗਲ ਇਛ ਮਰੀ ੁੰ ਨੀਆ ਤਮਤਲਆ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਇ 
ਜੀਉ ॥ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਤਗਿਤਹ ਿਗਟ ਿਭ ਆਇ ਜੀਉ ॥ ਤਗਿਤਹ ਲਾਲ ਆਏ 
ੁਰਤਿ ਕਮਾਏ ਿਾ ਕੀ ਉਮਾ ਤਕਆ ਗਣਾ ॥ ਿਅੰਿ ੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਜ ਦਾਿਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ 
ਗੁਣ ਭਣਾ ॥ ਆ ਤਮਲਾਏ ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਿਤਲ ਜਾਇ 
ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਕਰਿ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 927} 

ਦਅਰਥ:- ਅਰੁ—ਅਤ। ਸਗਲ—ਸਾਰ। ਭਨੋਰਥ—ਭਨ ਦੀਆਂ ਭੁਰਾਦਾਂ। ਭਾਥ—ਭੱਥ ਉਤ।1।  

ਛੰਤੁ। ਇਛ —ਭੁਰਾਦਾਂ। ੁੰ ਨੀਆ —ੂਰੀਆਂ ਹ ਗਈਆਂ। ਨਨਰੰਜਨ —ਨਨਰ-ਅੰਜਨ, ਨਨਰਲ। 
ਰਾਇ—ਾਨਤਸ਼ਾਹ। ਨਗਿਨਹ—(ਨਜਸ ਦ ) ਨਹਰਦ-ਘਰ ਨਿਚ। ਆਇ —ਆ ਕ। ੁਰਨਫ ਕਭਾਏ —

ੂਰਫਲ ਜਨਭ ਨਿਚ ਨਜਸ ਨੇ ਚੰਗ ਕਰਭ ਕੀਤ। ਤਾ ਕੀ —ਉਸ (ਰਭਾਤਭਾ) ਦੀ। ਉਭਾ—
ਿਨਿਆਈ। ਗਣਾ—ਗਣਾਂ, ਭੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਸਹਜ —ਆਤਭਕ ਅਿਲਤਾ। ਰਸਨਾ —ਜੀਬ ਨਾਲ। ਕਿਨ 
ਗੁਣ—ਨਕਹੜ ਨਕਹੜ ਗੁਣ? ਬਣਾ—ਬਣਾਂ, ਭੈਂ ਉਚਾਰਾਂ।  

ਆ—ਆ ਹੀ। ਗਨਹ—ਪੜ ਕ। ਕੰਨਿ—ਗਲ ਨਾਲ। ਜਾਇ—ਥਾਂ, ਆਸਰਾ। ਕਰਤ—ਕਰਤਾਰ 
ਤੋਂ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਨਾਨਕ ! (ਦੁਨੀਆ ਦ ਿਨਸੱਧ ਚਾਰ ਦਾਰਥ ) ਧਰਭ ਅਰਥ ਕਾਭ ਅਤ ਭਖ ਦਾ 
ਭਾਲਕ ਿਬੂ ਆ ਹ। ਨਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭੱਥ ਉੱਤ ਲਖ ਨਲਨਖਆ ਹਇਆ ਹਿ (ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਿਬੂ ਆ 
ਨਭਲਦਾ ਹ ਅਤ) ਉਸ ਦ ਸਾਰ ਭਨੋਰਥ ੂਰ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।1।  

ਛੰਤੁ। ਹ ਬਾਈ! ਨਨਰਲ ਿਬੂ-ਾਨਤਸ਼ਾਹ (ਜਦੋਂ ਦਾ) ਭਨੰੂ ਨਭਨਲਆ ਹ , ਭਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਰਾਦਾਂ 
ੂਰੀਆਂ ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਹ ਿੱਿ ਬਾਗਾਂ ਿਾਲ ਸੱਜਣ ! ਨਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਨਹਰਦ -ਘਰ ਨਿਚ ਿਬੂ ਜੀ ਆ ਿੱਸਦ ਹਨ , ਉਸਦ 
ਅੰਦਰ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਫਨਣਆ ਰਨਹੰਦਾ ਹ। ਰ , ਹ ਬਾਈ! ਉਸ ਦ ਨਹਰਦ -ਘਰ ਨਿਚ ਸਹਣਾ 
ਾਨਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕ ਿੱਸਦਾ ਹ ਨਜਸ ਨੇ ੂਰਫਲ ਜਨਭ ਨਿਚ ਨੇਕ ਕਰਭ ਕਭਾਏ ਹੁੰ ਦ ਹਨ। ਭੈਂ ਉਸ 
ਿਬੂ ਦੀ ਕਈ ਿਨਿਆਈ ਕਰਨ -ਜਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਅੰਤ ਹ , ਸਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਰੂਰ ਹ , 

ਆਤਭਕ ਅਿਲਤਾ ਦ ਆਨੰਦ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਿਾਲਾ ਹ । ਭੈਂ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦ ਨਕਹੜ ਨਕਹੜ 



ਗੁਣ ਨਫਆਨ ਕਰਾਂ? 

ਹ ਬਾਈ! ਉਹ ਆ ਹੀ (ਨਕਸ ਿਿਬਾਗੀ ਨੰੂ ਆਣ ਚਰਨਾਂ ਨਿਚ ) ਜੜਦਾ ਹ , ਉਸ ਨੰੂ ਪੜ ਕ 
ਆਣ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ ! ਉਸ ਿਬੂ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਹਰ ਕਈ (ਭਰਾ) ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। 
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਸਬਨਾਂ ਜੀਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਕ ਹ।4। 4।  


