
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਤਰੀ ਸਰਵਣ ਪ੍ੂਰਨ ਵਿਰਪ੍ਾਲਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਵਿਵਤ ਆਵਵਹ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ ਵਜਤੁ ਵਲਾ ਵਵਸਰਵਹ ਤਾ ਲਾਗ 
ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਤਰ ਜੀਅ ਤੂ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤ ਿਢੁ ਦ ਹਾਥੀ ॥੨ ॥ ਆਵਣੁ 
ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਿੀਆ ॥ ਵਜਸੁ ਤੂ ਰਾਖਵਹ ਵਤਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੩ ॥ ਤੂ ਏਿ ਸਾਵਹਬੁ ਅਵਰੁ 
ਨ ਹਵਰ ॥ ਵਬਨਉ ਿਰ ਨਾਨਿੁ ਿਰ ਜਵਰ ॥੪॥੭॥ {ਪੰ੍ਨਾ 563} 

ਪਦਅਰਥ:- ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ —ਨਾਹ ਭੁੁੱ ਲ। ਪਰਭ —ਹ ਪਰਭੂ ! ਪੂਰਨ—ਹ ਸਰਬ -ਵਿਆਪਕ।1। 
ਰਹਾਉ।  

ਜਹ—ਵਜੁੱ ਥ। ਵਿਵਤ—ਵਿੁੱ ਤ ਵਿਿ। ਜਹ ਵਿਵਤ—ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਤ ਵਿਿ। ਥਾਨੁ—ਵਹਰਦਾ-ਥਾਂ। ਵਜਤੁ—
ਵਜਸ ਵਿਿ। ਹਾਿਾ—ਹਾਹੁਕਾ।1।  

ਜੀਅ—{ਲਜ਼ ‘ਜੀਉ’ ਤੋਂ ਬਹੁ -ਿਿਨ}। ਸਦ—ਸਦਾ। ਤ —ਤੋਂ, ਵਿਿੋਂ। ਦ —ਦ ਕ। ਹਾਥੀ —

ਹੁੱਥ।2।  

ਆਿਣੁ ਜਾਣਾ—ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੜ।3।  

ਸਾਵਹਬ—ੁਮਾਲਕ। ਏਕ—ਇੁੱਕ ਹੀ। ਹਵਰ —{ਲਜ਼ ‘ਹਰ’ ਤੋਂ ਬਹੁ -ਿਿਨ}। ਵਬਨਉ—ਬਨਤੀ। 
ਨਾਨਕੁ ਕਰ—ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਹ {ਲਜ਼ ‘ਨਾਨਕ’ ਅਤ ‘ਨਾਨਕ’ੁ ਦਾ ਰਕ ਿਤ ਰੁੱ ਖ }। ਕਰ—

(ਦਿੇਂ) ਹੁੱਥ। ਜਵਰ—ਜੜ ਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਦੀਨਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਿਾਲ ਪਰਭੂ ! ਹ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ! ਹ ਵਕਰਪਾ ਦ ਘਰ ! ਮੈਂ 
ਤਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, (ਮਹਰ ਕਰ, ਮਰ ਵਹਰਦ ਤੋਂ ਕਦ) ਨਾਹ ਭੁੁੱ ਲ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਪਰਭੂ! ਵਜਸ ਵਹਰਦ ਵਿਿ ਤੂੂੰ  ਆ ਿੁੱ ਸਦਾ ਹੈਂ ਉਹ ਵਹਰਦਾ -ਥਾਂ ਸਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਵਜਸ ਿਲ 
ਤੂੂੰ  (ਮਨੂੂੰ ) ਭੁੁੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਦੋਂ (ਮਨੂੂੰ ) ਹਾਹੁਕਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹ।1।  

(ਹ ਪਰਭੂ! ਇਹ ਸਾਰ) ਜੀਿ ਤਰ (ਪਦਾ ਕੀਤ ਹਏ ਹਨ ), ਤੂੂੰ  (ਇਹਨਾਂ ਜੀਿਾਂ ਦਾ ) ਸਦਾ ਹੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੈਂ। (ਹ ਪਰਭ!ੂ ਆਪਣਾ) ਹੁੱਥ ਦ ਕ (ਜੀਿਾਂ ਨੂੂੰ ) ਸੂੰਸਾਰ-ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਵਿਿੋਂ ਕੁੱ ਢ ਲ।2।  

(ਹ ਪਰਭੂ! ਜੀਿਾਂ ਿਾਸਤ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੜ ਤੂੂੰ  ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹਇਆ ਹ , ਵਜਸ ਜੀਿ ਨੂੂੰ  ਤੂੂੰ  
(ਇਸ ਗੜ ਵਿਿੋਂ) ਬਿਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੂੰ  ਕਈ ਦੁਖ ਪਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।3।  



ਹ ਪਰਭੂ! ਤੂੂੰ  ਹੀ ਇਕ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਹਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਿ (ਤਰ ਬਣਾਏ ਹਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੋਂ) ਕਈ ਭੀ 
(ਤਰ ਿਰਗਾ) ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ (ਤਰ ਅੁੱਗ ਹੀ) ਹੁੱਥ ਜੜ ਕ ਬਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ।4।7।  
 


