
ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਭ ਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ ਾਇਆ ਸਹਜ ਸਿੀ ਭਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ ਰਾਗ ਰਿਨ 
ਰਵਾਰ ਰੀਆ ਸਫਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ ਸਫਦ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕਰਾ ਭਤਨ ਤਜਨੀ 
ਵਸਾਇਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਅਨੰਦ—ੁੂਯਨ ਖਿੜਾਉ । ਾਇਆ—ਰਾਤ ਕਯ ਖਰਆ ਸ। ਸਜ —ਅਡਰ 
ਅਵਥਾ। ਸਜ ਤੀ—ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਦ ਨਾਰ। ਭਖਨ —ਭਨ ਖਵਚ। ਵਾਧਾਈ—ਚੜਹਦੀ ਕਰਾ, 
ਉਤਸ਼ਾਸ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਗੀਤ। ਯੀਆ —ਯਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੀਆਂ , ਯਾਗਣੀਆਂ। ਯਾਗ ਯਤਨ—

ਸਣ ਯਾਗ। ਕਯਾ—ਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ ਭਾਂ! (ਭਯ ਅੰਦਯ) ੂਯਨ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਸ ਖਗਆ ਸ (ਖਕਉਂਖਕ) ਭਨੰੂ ਗੁਯੂ ਖਭਰ 
ਖਆ ਸ। ਭਨੰੂ ਗੁਯੂ ਖਭਖਰਆ ਸ, ਤ ਨਾਰ ਸੀ ਅਡਰ ਅਵਥਾ ਬੀ ਰਾਤ ਸ ਗਈ ਸ (ਬਾਵ, ਗੁਯੂ 
ਦ ਖਭਰਣ ਨਾਰ ਭਯਾ ਭਨ ਡਰਣੋਂ ਸਟ ਖਗਆ ਸ ); ਭਯ ਭਨ ਖਵਚ (ਭਾਨੋ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦ ਵਾਜ ਵੱਜ ਏ 
ਸਨ, ਸਣ ਯਾਗ ਆਣ ਯਵਾਯ ਤ ਯਾਣੀਆਂ ਭਤ (ਭਯ ਭਨ ਖਵਚ, ਭਾਨੋ,) ਰਬੂ ਦੀ ਖਖਤ-

ਾਰਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਵਣ ਆ ਗਏ ਸਨ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਤੁੀ ਬੀ) ਰਬੂ ਦੀ ਖਖਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵ। ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਖਤ -ਾਰਾਸ 
ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਨ ਖਵਚ ਵਾਇਆ ਸ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ੂਯਨ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਸ (ਭਯ ਅੰਦਯ ਬੀ) ਆਨੰਦ ਫਣ ਖਗਆ ਸ (ਖਕਉਂਖਕ) ਭਨੰੂ ਖਤਗੁਯੂ ਖਭਰ ਖਆ 
ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ਗੁਯੂ ਾੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਖਖਤ -ਾਰਾਸ ਦੀ ਦਾਖਤ ਖਭਰਦੀ ਸ , ਤ, ਖਖਤ-ਾਰਾਸ 
ਦੀ ਫਯਕਖਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਿ ਦ ਭਨ ਖਵਚ ੂਯਨ ਖਿੜਾਉ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਏ ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ  ॥ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਭੰਨ ਭਰ ਦੂਖ ਸਤਬ 
ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਬ ਸਵਾਰਣਾ ॥ ਸਬਨਾ ਗਲਾ ਸਭਰਥੁ 
ਸੁਆਭੀ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ ਭਰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲ  ॥੨ ॥ {ੰਨਾ 
917} 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਨ ਭਯ —ਸ ਭਯ ਭਨ ! ਖਬ—ਾਯ। ਖਵਾਯਣਾ —ਦੂਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। 



ਅੰਗੀਕਾਯੁ—ੱਿ, ਸਾਇਤਾ। ਭਯਥ—ੁਕਯਨ-ਜਗ। ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਖਵਯ—ਖਵਯਦਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੰ  ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਨਾਰ (ਜੁਖੜਆ) ਯਸੁ। ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੰ  ਦਾ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ 
ਯੱਿ। ਉਸ ਰਬੂ ਾਯ ਦੁੱ ਿ ਦੂਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ। ਉਸ ਦਾ ਤਯੀ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤਯ 
ਾਯ ਕੰਭ ਖਯ ਚਾੜਹਨ ਦ ਭਯੱਥ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉ ਭਾਰਕ ਨੰੂ ਖਕਉਂ (ਆਣ) ਭਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾਂਦਾ ਸੈਂ ਜ ਾਯ ਕੰਭ ਕਯਨ-ਜਗਾ ਸ? 

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਸ—ਸ ਭਯ ਭਨ! ਤੂੰ  ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਖਵਚ ਜੁਖੜਆ ਯਸੁ।2।  

ਬਾਵ:- ਖਜਸੜਾ ਭਨੱੁਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਖਵਚ ਜੁਖੜਆ ਯਖਸੰਦਾ ਸ , ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦ ਾਯ 
ਦੁੱ ਿ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਾਯ ਕੰਭ ਵਾਯਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਾਰਕ ਾਯ ਕੰਭ ਕਯਨ-ਜਗਾ ਸ।  

ਸਾਚ ਸਾਤਹਫਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥ ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਤਜਸੁ ਦਤਹ ਸੁ ਾਵਏ ॥ 
ਸਦਾ ਤਸਪਤਿ ਸਲਾਹ ਿਰੀ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਸਾਵਏ ॥ ਨਾਭੁ ਤਜਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਜ ਸਫਦ 
ਘਨੇਰ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਸਾਤਹਫ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਘਖਯ ਤਯ—ਤਯ ਘਯ ਖਵਚ। ਤ —ਤਾਂ। ਬੁ ਖਕਛੁ —ਸਯਕ ਚੀਜ਼। ਦਖਸ —ਤੂੰ  ਦੇਂਦਾ 
ਸੈਂ। ੁ —ਉਸ ਭਨੱੁਿ। ਾਵਏ —ਾਵ, ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ , ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਖਪਖਤ ਰਾਸ —

ਵਖਡਆਈ। ਭਖਨ—ਭਨ ਖਵਚ। ਵਾਵਏ —ਵਾਵ, ਵਾਂਦਾ ਸ। ਖਜਨ ਕ ਭਖਨ —ਖਜਨਹ ਾਂ ਦ ਭਨ 
ਖਵਚ। ਵਾਜ —ਵੱਜਦ ਸਨ। ਫਦ —ਾਜਾਂ ਦ ਆਵਾਜ਼ , ਯਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ੁਯਾਂ। ਘਨੇਯ —ਫਅੰਤ। 
ਚ—ਸ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਖਸਣ ਵਾਰ! 

ਅਯਥ:- ਸ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਖਸਣ ਵਾਰ ਭਾਰਕ (-ਰਬੂ)! (ਭੈਂ ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਭਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੰਗਦਾ 
ਸਾਂ, ਯ) ਤਯ ਘਯ ਖਵਚ ਕਸੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਸੀਂ ਸ? ਤਯ ਘਯ ਖਵਚ ਤਾਂ ਸਯਕ ਚੀਜ਼ ਭਜੂਦ ਸ, ਉਸੀ 
ਭਨੱੁਿ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਸ ਖਜ ਨੰੂ ਤੂੰ  ਆ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ (ਖਪਯ, ਉਸ ਭਨੱੁਿ ) ਤਯਾ ਨਾਭ ਤ ਤਯੀ 
ਖਖਤ-ਾਰਾਸ (ਆਣ) ਭਨ ਖਵਚ ਵਾਂਦਾ ਸ (ਖਜ ਦੀ ਫਯਕਖਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਆਨੰਦ 
ਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ )। ਖਜਨਹ ਾਂ ਫੰਖਦਆਂ ਦ ਭਨ ਖਵਚ (ਤਯਾ) ਨਾਭ ਵੱਦਾ ਸ (ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ , 

ਭਾਨੋ,) ਫਅੰਤ ਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ (ਖਭਰਵੀਆ)ਂ ੁਯਾਂ ਵੱਜਣ ਰੱਗ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉਸਨਾਂ ਦ ਭਨ 
ਖਵਚ ਉਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤ ਚਾਉ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ਜ ਕਈ ਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਭਰਵਾਂ ਯਾਗ ੁਣ ਕ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ)।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਸ—ਸ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਖਸਣ ਵਾਰ ਭਾਰਕ ! ਤਯ ਘਯ ਖਵਚ ਖਕ ਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ 



ਨਸੀਂ ਸ (ਤ, ਭੈਂ ਤਯ ਦਯ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਨ ਭੰਗਦਾ ਸਾਂ)।3।  

ਬਾਵ:- ਖਜ ਭਨੱੁਿ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਖਭਸਯ ਦੀ ਖਨਗਾਸ ਕਯਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 
ਖਖਤ-ਾਰਾਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ ਭਨ ਖਵਚ ਵਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਖਤ ਨਾਭ 
ਭਨੱੁਿ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਇਆ ਯਖਸੰਦਾ ਸ।  

ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਭਰਾ ਤਜਤਨ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥ ਕਤਰ 
ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਸਤਬ ੁਜਾਈਆ ॥ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ 
ਤਵਟਹੁ ਤਜਸ ਦੀਆ ਏਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਫਤਦ ਧਰਹੁ ਤਆਰ 
॥ ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਆਧਾਯ—ਆਯਾ। ਖਜਖਨ—ਖਜ (ਨਾਭ) ਨੇ। ਬੁਿ—ਰਾਰਚ। ਕਖਯ—(ਦਾ) ਕਯ 
ਕ। ਭਖਨ —ਭਨ ਖਵਚ। ਇਛਾ —ਭਨ ਦੀਆਂ ਕਾਭਨਾਂ। ਖਬ —ਾਯੀਆਂ। ਕੁਯਫਾਣੁ —ਦਕ। 
ਖਵਟਸ—ੁਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- (ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਉ ਦਾ ) ਦਾ-ਖਥਯ ਯਖਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 
ਆਯਾ (ਫਣ ਖਗਆ) ਸ।  

ਖਜ (ਸਖਯ-ਨਾਭ) ਨੇ ਭਯ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਕਯ ਖਦੱਤ ਸਨ , ਖਜ (ਸਖਯ-ਨਾਭ) ਨੇ ਭਯ ਭਨ 
ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਕਾਭਨਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯ ਖਦੱਤੀਆਂ ਸਨ , ਜ ਸਖਯ-ਨਾਭ (ਭਯ ਅੰਦਯ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ ੁਿ 
ਦਾ ਕਯਕ ਭਯ ਭਨ ਖਵਚ ਆ ਖਟਖਕਆ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਖਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਖਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦਾ ਆਯਾ ਫਣ ਖਗਆ) ਸ।  

ਭੈਂ (ਆਣ ਆ ਨੰੂ ) ਆਣ ਗੁਯੂ ਤੋਂ ਦਕ ਕਯਦਾ ਸਾਂ , ਖਕਉਂਖਕ ਇਸ ਾਯੀਆਂ ਫਯਕਤਾਂ ਗੁਯੂ 
ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਨ।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਸ—ਸ ੰਤ ਜਨੋ! (ਗੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ) ੁਣ, ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਖਵਚ ਖਆਯ ਫਣਾਓ। 
(ਖਤਗੁਯੂ ਦੀ ਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਰਬੂ ਦਾ ) ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਖਸਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਭਯੀ ਖਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 
ਆਯਾ (ਫਣ ਖਗਆ) ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਗੁਯੂ ਦੀ ਖਭਸਯ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਖਭਰਦਾ ਸ। ਖਜ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ ਨਾਭ ਰਾਤ ਸ 
ਜਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ ਰਾਰਚ ਦੂਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ , ਅਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਸ਼ਾਂਤੀ 



ਦਾ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਵਾਜ ੰਚ ਸਫਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ॥ ਘਤਰ ਸਬਾਗ ਸਫਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ 
॥ ੰਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਭਾਤਰਆ ॥ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ 
ਤਸ ਨਾਤਭ ਹਤਰ ਕ ਲਾਗ ॥ ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ॥੫ ॥ 

{ੰਨਾ 917} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਜ—ਵੱਜਦ ਸਨ , ਵੱਜ ਸਨ। ੰਚ ਫਦ —ੰਜ ਖਕਭਾਂ ਦ ਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਖਭਰਵੀਆਂ ੁਯਾਂ। ਖਤਤ—ੁਉ ਖਵਚ। ਖਤਤੁ ਘਖਯ—ਉ ਖਸਯਦ-ਘਖਯ ਖਵਚ। ਬਾਗ—ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ 
ਖਵਚ। ਖਤਤੁ ਬਾਗ ਘਖਯ —ਉ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ (ਖਸਯਦ-) ਘਯ ਖਵਚ। ਕਰਾ —ੱਖਤਆ। ਖਜਤੁ 
ਘਖਯ—ਖਜ ਘਯ ਖਵਚ। ਧਾਯੀਆ —ਤੂੰ  ਾਈ ਸ। ੰਚ ਦੂਤ —ਕਾਭਾਖਦਕ ੰਜ ਵਯੀ। ਕੰਟਕੁ —
ਕੰਡਾ। ਕੰਟਕੁ ਕਾਰੁ —ਡਯਾਉਣਾ ਕਾਰ , ਭਤ ਦਾ ਡਯ। ਧੁਖਯ —ਧੁਯ ਤੋਂ। ਕਯਖਭ —ਭਸਯ ਨਾਰ। 
ਖ—, ਉਸ ਫੰਦ। ਨਾਖਭ—ਨਾਭ ਖਵਚ। ਅਨਸਦ—ਅਨ-ਸਦ, ਖਫਨਾ ਵਜਾਏ ਵੱਜਣ ਵਾਰ , ਇਕ-

ਯ, ਰਗਾਤਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਖਜ (ਖਸਯਦ-) ਘਯ ਖਵਚ (ਸ ਰਬੂ! ਤੂੰ ) ੱਖਤਆ ਾਈ ਸ , ਉ ਬਾਗਾਂ ਵਾਰ (ਖਸਯਦ-) 
ਘਯ ਖਵਚ (ਭਾਨੋ) ੰਜ ਖਕਭਾਂ ਦ ਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਭਰਵੀਆਂ ੁਯਾਂ ਵੱਜ ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਉ 
ਖਸਯਦ ਖਵਚ ੂਯਨ ਆਨੰਦ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਸ ), (ਸ ਰਬੂ !) ਉ ਦ ੰਜ ਕਾਭਾਖਦਕ ਵਯੀ ਤੂੰ  ਕਾਫੂ 
ਖਵਚ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ , ਤ ਡਯਾਣ ਵਾਰਾ ਕਾਰ (ਬਾਵ, ਭਤ ਦਾ ਡਯ) ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਯ ਖਯ 
ਉਸੀ ਭਨੱੁਿ ਸਖਯ -ਨਾਭ ਖਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦ ਬਾਗਾਂ ਖਵਚ ਤੂੰ  ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਆਣੀ ਭਸਯ 
ਨਾਰ (ਖਭਯਨ ਦਾ ਰਿ ਖਰਿ ਕ) ਯੱਿ ਖਦੱਤਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਆਿਦਾ ਸ—ਉ ਖਸਯਦ-ਘਯ ਖਵਚ ੁਿ ਦਾ ਸੁੰ ਦਾ ਸ , ਉ ਖਸਯਦ ਖਵਚ (ਭਾਨੋ) ਇਕ-

ਯ (ਵਾਜ) ਵੱਜਦ ਸਨ।5।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਧੁਯ ਦਯਗਾਸ ਤੋਂ ਖਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਿਾਂ ਦ ਬਾਗਾਂ ਖਵਚ ਨਾਭ ਖਭਯਨ ਦਾ ਰਿ ਖਰਿ 
ਦੇਂਦਾ ਸ , ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਨਾਭ ਖਵਚ ਜੁੜਦ ਸਨ। ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਖਤ ਨਾਰ ਕਾਭਾਖਦਕ ੰਜ ਵਯੀ 
ਉਸਨਾਂ ਉਤ ਆਣਾ ਜ਼ਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ 
ਫਖਣਆ ਯਖਸੰਦਾ ਸ।  



ਸਲਕੁ ॥ ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਿਾ ਭਾਿਾ ਧਰਤਿ ਭਹਿੁ ॥ ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ 
ਖਲ  ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਣ-ੁਸਵਾ, ੁਆ, ਰਾਣ। ਭਸਤੁ -ਵੱਡੀ। ਖਦਵੁ -ਖਦਨ। ਦੁਇ -ਦਵੇਂ। ਖਦਵੁ 
ਦਾਇਆ-ਖਦਨ ਖਿਡਾਵਾ ਸ। ਯਾਖਤ ਦਾਈ-ਯਾਤ ਖਿਡਾਵੀ ਸ। ਗਰ-ਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਾਣ (ਯੀਯਾਂ ਰਈ ਇਉਂ ਸਨ ਖਜਵੇਂ ) ਗੁਯੂ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਆਤਭਾ ਰਈ ) ਸ, ਾਣੀ (ਬ 
ਜੀਵਾਂ ਦਾ ) ਖਉ ਸ ਅਤ ਧਯਤੀ (ਬ ਦੀ ) ਵੱਡੀ ਭਾਂ ਸ। ਖਦਨ ਅਤ ਯਾਤ ਦਵੇਂ ਖਿਡਾਵਾ ਤ 
ਖਿਡਾਵੀ ਸਨ, ਾਯਾ ੰਾਯ ਿਡ ਖਯਸਾ ਸ , (ਬਾਵ, ੰਾਯ ਦ ਾਯ ਜੀਵ ਯਾਤ ਨੰੂ ਣ ਖਵਚ ਅਤ 
ਖਦਨੇ ਕਾਯ-ਖਵਸਾਯ ਖਵਚ ਯਚ ਏ ਸਨ)।  

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਵਾਚ-ਯਿਦਾ ਸ, (ਖਰਿ ਸਏ) ੜਹਦਾ ਸ। ਸਦੂਖਯ-ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਖਵਚ , 

ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਦਯ ’ਤ। ਕਯਭੀ -ਕਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਕ -ਕਈ ਜੀਵ। ਨੇੜ -ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ 
ਨਜ਼ਦੀਕ।  

ਅਯਥ:- ਧਯਭਯਾਜ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ ਖਵਚ (ਜੀਵਾਂ ਦ ਕੀਤ ਸਏ ) ਚੰਗ ਤ ਭੰਦ ਕੰਭ 
ਖਵਚਾਯਦਾ ਸ। ਆ ਆਣ (ਇਸਨਾਂ ਕੀਤ ਸਏ) ਕਯਭਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਕਈ ਜੀਵ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ 
ਨੇੜ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਤੋਂ ਦੂਖਯ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਭਸਕਤਿ ਘਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਿ ਭੁਖ ਉਜਲ  ਕਿੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ 
॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਖਜਨੀ -ਖਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਿਾਂ ਨੇ। ਤ -ਉਸ ਭਨੱੁਿ। ਖਧਆਇਆ -ਖਭਖਯਆ ਸ। ਭਕਖਤ -

ਭਸ਼ੱਕਖਤ, ਖਭਸਨਤ, ਘਾਰ-ਕਭਾਈ। ਘਾਖਰ -ਘਾਰ ਕ , ਪਰੀ ਕਯ ਕ। ਭੁਿ ਉਜਰ -ਉੱਜਰ ਭੁਿ 
ਵਾਰ। ਕਤੀ-ਕਈ ਜੀਵ। ਛੁਟੀ -ਭੁਕਤ ਸ ਗਈ , ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਯਖਸਤ ਸ ਗਈ। ਨਾਖਰ -

ਉਸਨਾਂ (ਗੁਯਭੁਿਾਂ) ਦੀ ੰਗਤ ਖਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ ! ਖਜਨਹ ਾਂ ਭਨੱੁਿਾਂ ਨੇ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ ਨਾਭ ਖਭਖਯਆ ਸ , ਉਸ ਆਣੀ 
ਖਭਸਨਤ ਪਰੀ ਕਯ ਗਏ ਸਨ , (ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਦਯ ’ਤ) ਉਸ ਉੱਜਰ ਭੁਿ ਵਾਰ ਸਨ ਅਤ 
(ਸਯ ਬੀ) ਕਈ ਜੀਵ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਗਖਤ ਖਵਚ (ਯਖਸ ਕ) (“ਕੂੜ ਦੀ ਾਖਰ” ਢਾਸ ਕ ਭਾਇਆ ਦ 



ਫੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਗਏ ਸਨ।1।  

ਬਾਵ:- ਇਸ ਜਗਤ ਇਕ ਯੰਗ -ਬੂਭੀ ਸ , ਖਜ ਖਵਚ ਜੀਵ ਖਿਰਾੜੀ ਆ ਆਣੀ ਿਡ ਿਡ ਯਸ 
ਸਨ। ਸਯਕ ਜੀਵ ਦੀ ੜਤਾਰ ਫੜ ਗਸੁ ਨਾਰ ਸ ਯਸੀ ਸ। ਜ ਖਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਿਡ ਸੀ ਿਡ 
ਗਏ, ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਖਵੱਥ ਾਈ ਗਏ। ਯ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਖਭਯਨ ਦੀ ਿਡ ਿਡੀ, ਉਸ ਆਣੀ ਖਭਸਨਤ 
ਪਰੀ ਕਯ ਗਏ ਤ ਸਯ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਇ ੁਚੱਜ ਯਾਸ ’ਤ ਾਂਦ ਸਏ ਆ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਯੂੀ 
ਖਵਚ ੁਯਖ਼ਯੂ ਸਏ।  

 

  


