
ਵਡਹੰਸੁ ਭਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਭ ਭਤਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰ ਤਿਉ ਿਤਰ ਹਤਰ 
ਦਰਸਨੁ ਾਵਾ ॥ ਹਉ ਜਾਇ ੁਛਾ ਅਨ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ੁਤਛ ਭਨੁ ਭੁਗਧੁ ਸਭਝਾਵਾ ॥ ਬੂਲਾ ਭਨੁ 
ਸਭਝ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆ ॥ ਨਾਨਿ ਤਜਸੁ ਨਦਤਰ ਿਰ ਭਰਾ ਤਆਰਾ ਸ ਹਤਰ 
ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 561} 

ਦਅਯਥ:- ਭ ਭਨਨ—ਭਯ ਭਨ ਨਿਚ। ਹਯ—ਹ ਹਯੀ! ਾਿਾ—ਾਿਾਾਂ, ਭੈਂ ਾ ਰਿਾਾਂ। ੁਛਾ—ੁਛਾਾਂ, ਭੈਂ ੁੁੱਛਦੀ 

ਹਾਾਂ। ਜਾਇ—ਜਾ ਕ। ਸਤਗੁਯ—ਗੁਯ ੂ ਨੂੂੰ। ੁਨਛ—ੁੁੱਛ ਕ। ਭੁਗਧ—ੁਭੂਯਖ। ਸਭਝਾਿਾ—ਸਭਝਾਿਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਸਭਝਾਾਂਦੀ ਹਾਾਂ।1।  

ਅਯਥ:- ਭਯ ਭਨ ਨਿਚ ਫੜੀ ਤਾਾਂਘ ਹ ਨਕ ਭੈਂ ਨਕਸ ਨ ਨਕਸ ਤਯ੍ਾਾਂ, ਹ ਹਯੀ! ਤਯਾ ਦਯਸਨ ਕਯ ਸਕਾਾਂ। (ਇਸ 

ਿਾਸਤ) ਭੈਂ ਆਣ  ਗੁਯੂ ਾਸ ਜਾ ਕ ਗੁਯੂ ਾਸੋਂ ੁੁੱਛਦੀ ਹਾਾਂ, ਤ, ਗੁਯ ੂਨੂੂੰ ੁੁੱਛ ਕ ਆਣ  ਭੂਯਖ ਭਨ ਨੂੂੰ ਨਸੁੱਨਖਆ 

ਦੇਂਦੀ ਯਨਹੂੰਦੀ ਹਾਾਂ। ਕੁਯਾਹ ਨਆ ਹਇਆ ਭਨ ਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਨਿਚ ਜੁੜ ਕ ਹੀ ਅਕਰ ਨਸੁੱਖਦਾ ਹ, ਤ ਨਪਯ ਉਹ 

ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਮਾਦ ਕਯਦਾ ਯਨਹੂੰਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਨਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਉਤ ਭਯਾ ਨਆਯਾ ਰਬੂ ਭਹਯ ਦੀ 

ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਨਿਚ ਆਣਾ ਨਚੁੱਤ ਜੜੀ ਯੁੱਖਦਾ ਹ।1।  

ਹਉ ਸਤਬ ਵਸ ਿਰੀ ਤਰ ਿਾਰਤਣ ਜ ਹਤਰ ਰਬ ਸਾਚ ਬਾਵਾ ॥ ਸ ਤਰੁ ਤਆਰਾ ਭ ਨਦਤਰ ਨ 
ਦਖ ਹਉ ਤਿਉ ਿਤਰ ਧੀਰਜੁ ਾਵਾ ॥ ਤਜਸੁ ਿਾਰਤਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰੀ ਸ ਤਰੁ ਰਤਾ ਭਰਾ 
ਅਵਰਾ ॥ ਨਾਨਿ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਹਾਗਤਣ ਤਜਤਨ ਤਰੁ ਰਾਤਵਅੜਾ ਸਚੁ ਸਵਰਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 561} 

ਦਅਯਥ:- ਸਨਬ—ਸਾਯ। ਕਯੀ—ਕਯੀਂ, ਭੈਂ ਕਯਦੀ ਹਾਾਂ। ਨਯ ਕਾਯਨਣ—ਤੀ ਨੂੂੰ ਨਭਰਣ ਿਾਸਤ। ਜ—ਤਾ 

ਨਕ, ਬਰਾ ਨਜ। ਬਾਿਾ—ਬਾਿਾਾਂ, ਭੈਂ ਸੂੰਦ ਆ ਜਾਿਾਾਂ। ਧੀਯਜੁ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਸੀਗਾਯੀ—ਸੀਗਾਯੀਂ, ਭੈਂ ਨਸੂੰਗਾਯਦੀ ਹਾਾਂ। 

ਅਿਯਾ—ਹਯਨਾਾਂ ਨਿਚ। ਧਨੁ—ਸਰਾਹੁਣ-ਜਗ। ਨਜਨਨ—ਨਜਸ ਨ। ਸਚੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਹਣ ਿਾਰਾ। 

ਸਿਯਾ— ਸੂੰਿਯਾ, ਸਹਣਾ।2।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਰਬੂ-ਤੀ ਨਭਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਸਾਯ ਿਸ (ਧਾਯਨਭਕ ਨਹਯਾਿ ਆਨਦਕ) ਕਯਦੀ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕ ਭੈਂ ਉਸ 

ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਹਣ ਿਾਰ  ਹਯੀ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਦ ਆ ਜਾਿਾਾਂ। ਯ ਉਹ ਨਆਯਾ ਰਬੂ ਭਯ ਿਰ (ਭਯ ਇਹਨਾਾਂ ਿਸਾਾਂ 

ਿਰ) ਨਨਗਾਹ ਕਯ ਕ ਬੀ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕਦਾ, (ਤਾਾਂ ਨਪਯ ਇਹਨਾਾਂ ਫਾਹਯਰ  ਿਸਾਾਂ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਨਕਿੇਂ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਹਾਸਰ ਕਯ 

ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? ਨਜਸ ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਭੈਂ (ਇਹ ਫਾਹਯਰਾ) ਨਸੂੰਗਾਯ ਕਯਦੀ ਹਾਾਂ, ਭਯਾ ਉਹ ਰਬੂ-ਤੀ ਤਾਾਂ 

ਹਯਨਾਾਂ (ਅੂੰਦਯਰ  ਆਤਭਕ ਸੁਹਜਾਾਂ) ਨਿਚ ਰਸੂੰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਰਾਹੁਣ-

ਜਗ ਹ, ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰੀ ਹ ਨਜਸ ਨ  ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਹਣ ਿਾਰ  ਸੁੂੰਦਯ ਰਬੂ-ਤੀ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਹਯਦ ਨਿਚ 

ਿਸਾ ਨਰਆ ਹ।2।  

ਹਉ ਜਾਇ ੁਛਾ ਸਹਾਗ ਸੁਹਾਗਤਣ ਤੁਸੀ ਤਿਉ ਤਰੁ ਾਇਅੜਾ ਰਬੁ ਭਰਾ ॥ ਭ ਊਤਰ ਨਦਤਰ 
ਿਰੀ ਤਤਰ ਸਾਚ ਭ ਛਤਡਅੜਾ ਭਰਾ ਤਰਾ ॥ ਸਬੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਜੀਉ ਿਰਹੁ ਹਤਰ ਰਬ ਿਾ ਇਤੁ 
ਭਾਰਤਗ ਬਣ ਤਭਲੀ ॥ ਆਨੜਾ ਰਬੁ ਨਦਤਰ ਿਤਰ ਦਖ ਨਾਨਿ ਜਤਤ ਜਤੀ ਰਲੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 
561} 

ਦਅਯਥ:- ੁਛਾ—ੁਛਾਾਂ, ਭੈਂ ੁੁੱਛਦੀ ਹਾਾਂ। ਜਾਇ—ਜਾ ਕ। ਸਹਾਗ ਸੁਹਗਨਣ—ਰਬੂ-ਖਸਭ ਦੀ ਨਆਯੀ ਨੂੂੰ। 

ਨਕਉ—ਨਕਿੇਂ? ਨਨਯ ਸਾਚ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਹਣ ਿਾਰ  ਨਯ ਨ। ਜੀਉ—ਨਜੂੰਦ। ਇਤੁ—ਇਸ ਨਿਚ। 



ਭਾਯਨਗ—ਯਸਤ ਤ। ਇਤੁ ਭਾਯਨਗ—ਇਸ ਯਸਤ ਉੱਤ। ਬਣ—ਹ ਬਣ!।3।  

ਅਯਥ:- ਰਬੂ-ਖਸਭ ਦੀ ਨਆਯੀ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ) ਨੂੂੰ ਭੈਂ ਜਾ ਕ ੁੁੱਛਦੀ ਹਾਾਂ—(ਹ ਬਣ!) ਤੂੂੰ ਨਆਯਾ ਰਬੂ-ਤੀ 

ਨਕਿੇਂ ਰੁੱਬਾ? (ਉਹ ਉੱਤਯ ਦੇਂਦੀ ਹ—ਹ ਬਣ!) ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਹਣ ਿਾਰ  ਰਬੂ-ਤੀ ਨ  ਭਯ ਉਤ ਭਹਯ ਦੀ 

ਨਜ਼ਯ ਕੀਤੀ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਭਯ-ਤਯ (=ਨਿਤਕਯਾ) ਛੁੱਡ ਨਦੁੱਤੀ। ਹ ਬਣ! ਆਣਾ ਭਨ, ਆਣਾ ਸਯੀਯ, ਆਣੀ 

ਨਜੂੰਦ—ਸਬ ਕੁਝ ਰਬੂ ਦ ਹਿਾਰ  ਕਯ ਨਦਉ—ਇਸ ਯਾਹ ਉਤ ਤੁਨਯਆਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੂੰ ਨਭਰ ਸਕੀਦਾ ਹ। ਹ 

ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਬਣ!) ਨਆਯਾ ਰਬੂ ਨਜਸ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਭਹਯ ਦੀ ਨਨਗਾਹ ਨਾਰ ਿਖਦਾ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਨਜੂੰਦ ਰਬੂ 

ਦੀ ਜਨਤ ਨਾਰ ਇਕ-ਨਭਕ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।3।  

ਜ ਹਤਰ ਰਬ ਿਾ ਭ ਦਇ ਸਨਹਾ ਤਤਸੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਣਾ ਦਵਾ ॥ ਤਨਤ ਖਾ ਪਰੀ ਸਵ ਿਭਾਵਾ 
ਤਤਸੁ ਆਗ ਾਣੀ ਢਵਾਂ ॥ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਵ ਿਰੀ ਹਤਰ ਜਨ ਿੀ ਜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਥਾ ਸੁਣਾ ॥ ਧਨੁ 
ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ੂਰਾ ਨਾਨਿ ਭਤਨ ਆਸ ੁਜਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 561-562} 

ਦਅਯਥ:- ਭ—ਭਨੂੂੰ। ਦਇ—ਦਿ। ਨਤਸ—ੁਉਸ ਨੂੂੰ। ਦਿਾ—ਦਿਾਾਂ। ਪਯੀ—ਪਯੀਂ, ਭੈਂ ਪਯਾਾਂ। ਕਯੀ—ਕਯੀਂ, 

ਭੈਂ ਕਯਾਾਂ। ਭਨਨ—ਭਨ ਨਿਚ (ਨਿਕੀ ਹਈ)। ੁਜਾ—ੂਯੀ ਕਯਦਾ ਹ।4।  

ਅਯਥ:- ਜਹੜਾ (ਗੁਯਭੁਨਖ) ਭਨੂੂੰ ਹਯੀ-ਰਬੂ (ਦੀ ਨਸਨਤ-ਸਾਰਾਹ) ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਦਿ, ਭੈਂ ਆਣਾ ਭਨ ਆਣਾ 

ਨਹਯਦਾ ਉਸ ਦ ਹਿਾਰ  ਕਯਨ ਨੂੂੰ ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ; ਭੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ੁੱਖਾ ਝੁੱਰਣ ਨੂੂੰ ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਾ 

ਕਯਨ ਨੂੂੰ ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ, ਤ, ਉਸ ਦ ਿਾਸਤ ਾਣੀ ਢਣ ਨੂੂੰ ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਹੜਾ ਬਗਤ ਭਨੂੂੰ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਨਸਨਤ-ਸਾਰਾਹ ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ ਸੁਣਾ, ਭੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਾ ਕਯਨ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ ਸਦਾ 

ਨਤਆਯ ਹਾਾਂ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਧੂੰਨ ਹ ਭਯਾ ਗੁਯ,ੂ ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਹ ਭਯ ੂਯ ਗੁਯ ੂ ਨੂੂੰ, ਜਹੜਾ ਭਯ ਭਨ ਨਿਚ 

(ਰਬੂ-ਨਭਰਾ ਦੀ ਨਿਕੀ ਹਈ) ਆਸ ੂਯੀ ਕਯਦਾ ਹ।4।  

ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਭਰਾ ਭਤਲ ਹਰ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਾ ॥ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਾਸਹੁ ਹਤਰ ਗਸਤਿ 
ੂਛਾਂ ਿਤਰ ਸਾਂਝੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਦ ਹਤਰ ਿ ਭਨੁ ਜੀਵ ਨਾਭੁ ਸੁਤਣ 
ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਿ ਤਜਤੁ ਵਲਾ ਤਵਸਰ ਭਰਾ ਸੁਆਭੀ ਤਤਤੁ ਵਲ ਭਤਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ਭਰਾ ॥ ੫॥ {ੰਨਾ 
562} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨਰ—ਨਭਰਾ। ਹਨਯ—ਹ ਹਯੀ! ਨਜਤੁ—ਨਜਸ ੁਨਿਚ। ਨਭਨਰ—ਨਭਰ ਕ। ਨਧਆਿਾ—ਨਧਆਿਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਨਧਆਿਾਾਂ। ਗਸਨਿ—ਨਭਰਾ। ਹਨਯ ਗਸਨਿ—ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਭਰਾ। ਕਨਯ—ਕਯ ਕ। ਸਾਾਂਝੀ—ਭਰ-

ਨਭਰਾ, ਸੂੰਗਨਤ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਜੀਿ—ਜੀਊ ੈਂਦਾ ਹ, ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਹਾਸਰ ਕਯਦਾ ਹ। ਨਜਤੁ ਿਰਾ—

ਨਜਸ ਿਰ  ਨਿਚ, ਜਦੋਂ। ਜੀਉ—ਨਜੂੰਦ। ਭਨਯ ਜਾਇ—ਭਯ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਸਹੜ ਰੈਂਦੀ ਹ।5।  

ਅਯਥ:- ਹ ਹਯੀ! ਭਨੂੂੰ ਭਯਾ ਨਭੁੱਤਯ ਗੁਯੂ ਨਭਰਾ, ਨਜਸ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨਿਚ ਰੀਨ ਹ ਕ ਭੈਂ ਹਨਯ-ਨਾਭ ਨਸਭਯਦਾ 

ਯਹਾਾਂ, ਗੁਯ ੂਾਸੋਂ ਭੈਂ ਹਨਯ-ਨਭਰਾ (ਦੀਆਾਂ ਗੁੱਰਾਾਂ) ੁੁੱਛਦਾ ਯਹਾਾਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਸੂੰਗਨਤ ਕਯ ਕ ਭੈਂ ਹਨਯ-ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ 

ਯਹਾਾਂ। (ਗੁਯ ੂਦ ਨਭਰਾ ਦੀ ਫਯਕਨਤ ਨਾਰ) ਭੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹਯੀ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਯਹਾਾਂ। ਹ ਹਯੀ! ਤਯਾ 

ਨਾਭ ਸੁਣ ਕ ਭਯਾ ਭਨ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਜਦੋਂ ਭਨੂੂੰ ਭਯਾ ਭਾਰਕ-ਰਬੂ 

ਬੁੁੱਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਿਰ  ਭਯੀ ਨਜੂੰਦ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਯ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।5।  

ਹਤਰ ਵਖਣ ਿਉ ਸਬੁ ਿਈ ਲਚ ਸ ਵਖ ਤਜਸੁ ਆਤ ਤਵਖਾਲ ॥ ਤਜਸ ਨ ਨਦਤਰ ਿਰ ਭਰਾ 
ਤਆਰਾ ਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਸਭਾਲ ॥ ਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਭਾਲ ਤਜਸੁ ਸਤਗੁਰੁ ੂਰਾ 



ਭਰਾ ਤਭਤਲਆ ॥ ਨਾਨਿ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਇਿ ਹ ਹਤਰ ਜਤ ਹਤਰ ਸਤੀ ਰਤਲਆ ॥ ੬॥੧॥੩॥ 
{ੰਨਾ 562} 

ਦਅਯਥ:- ਕਉ—ਿਾਸਤ। ਸਬੁ ਕਈ—ਹਯਕ ਜੀਿ। ਰਚ—ਤਾਾਂਘ ਕਯਦਾ ਹ। ਨਜਸ ਨ—{ਰਜ਼ ‘ਨਜਸ’ੁ ਦਾ 

  ੁੁ  ਸੂੰਫੂੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਯਨ ਉੱਡ ਨਗਆ ਹ}। ਨਦਨਯ—ਨਜ਼ਯ, ਨਨਗਾਹ। ਸਭਾਰ—(ਨਹਯਦ ਨਿਚ) ਸੂੰਬਾਰਦਾ 

ਹ। ਇਕ—ਇੁੱਕ ਹੀ, ਇੁੱਕ ਯੂ, ਇੁੱਕ-ਜਨਤ। ਸਤੀ—ਨਾਰ। ਜਨ—ਜ ਕ।6।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਸਨ ਕਯਨ ਿਾਸਤ ਹਯਕ ਜੀਿ ਤਾਾਂਘ ਤਾਾਂ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਹ, ਯ ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ ਦਯਸਨ 

ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ ਨਜਸ ਨੂੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਦਯਸਨ ਕਯਾਾਂਦਾ ਹ। ਨਆਯਾ ਰਬੂ ਨਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਉੱਤ ਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ 

ਕਯਦਾ ਹ ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਸਦਾ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਿਸਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਨਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੂੰ 

ੂਯਾ ਗੁਯ ੂਨਭਰ ੈਂਦਾ ਹ ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਦਾ ਆਣ  ਨਹਯਦ ਨਿਚ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! 

ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਜ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਰ ਨਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹ (ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਯਭਾਤਭਾ ਤ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਬਗਤ ਇੁੱਕ-ਯੂ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।6।1।3।  

 


