
ਸਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਕੀ ਭਿਲਾ ੧    ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ॥ ਜ ਘਹਰ ਕੀਰਹਿ 
ਆਖੀਐ ਕਰਿ ਕਾ ਿਇ ਫੀਚਾਰ ॥ ਹਿਿੁ ਘਹਰ ਗਾਵਿੁ ਸਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿੁ ਹਸਰਜਣਿਾਰ 
॥੧॥ ਿੁਭ ਗਾਵਿੁ ਭਰ ਹਨਰਬਉ ਕਾ ਸਹਿਲਾ ॥ ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿੁ ਸਹਿਲ  ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਇ 
॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਹਨਿ ਹਨਿ ਜੀਅੜ ਸਭਾਲੀਅਹਨ ਦਖਗਾ ਦਵਣਿਾਰੁ ॥ ਿਰ ਦਾਨੈ ਕੀਭਹਿ 
ਨਾ ਵ ਹਿਸੁ ਦਾਿ ਕਵਣੁ ਸੁਭਾਰੁ ॥੨॥ ਸੰਫਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਭਹਲ ਕਹਰ ਾਵਿੁ ਿਲੁ ॥ 
ਦਿੁ ਸਜਣ ਅ ਸੀਸੜੀਆ ਹਜਉ ਿਵ ਸਾਹਿਫ ਹਸਉ ਭਲੁ ॥੩ ॥ ਘਹਰ ਘਹਰ ਏਿ ਾਿੁਚਾ 
ਸਦੜ ਹਨਿ ਵੰਹਨ ॥ ਸਦਣਿਾਰਾ ਹਸਭਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸ ਹਦਿ ਆਵੰਹਨ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 12} 

ਦ ਅਯਥ—ਜ ਖਰਯ—ਰਜਸ ਖਯ ਰਿਚ, ਰਜਸ ਸਤਸੰਕ-ਖਯ ਰਿਚ। ਓੀਯਰਤ—ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ। 
ਆਔੀਐ—ਆਔੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਰਤਤੁ ਖਰਯ —ਉਸ ਸਤਸੰਕ-ਖਯ ਰਿਚ। ਸਰਹਰਾ —ਸੁਹਾਕ ਦਾ ਕੀਤ 
{ਨ ਟ:- ਓੁੜੀ ਦ ਰਿਆਹ ਸਭ ਜ ਕੀਤ ਯਾਤ ਨੰੂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਯਰ ਓ ਕਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
'ਸਰਹਰੜ' ਓਹੀਦਾ ਹ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾਂ ਰਿਚ ਓੁਝ ਤਾਂ ਰਿਛੜ ਦਾ ਜਜ਼ਫਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਜ ਓੁੜੀ ਦ 
ਰਿਆਹ ਜਾਣ ਤ ਭਾਰਆਂ ਅਤ ਸਹਰੀਆਂ ਨਾਰੋਂ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ , ਤ, ਓੁਝ ਅਸੀਸਾਂ ਆਰਦਓ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ ਰਓ ਤੀ ਦ ਖਯ ਜਾ ਓ ਸੁਔੀ ਿੱਸ }, ਜਸ, ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ, ਰਬੂ-ਤੀ ਨਾਰ ਰਭਰਣ ਦੀ 
ਤਾਂਖ ਦ ਸ਼ਫਦ।1।  

ਹਉ—ਭੈਂ। ਿਾਯੀ—ਸਦਓ। ਰਜਤੁ ਸਰਹਰ—ਰਜਸ ਸਰਹਰ ਦੀ ਫਯਓਰਤ ਨਾਰ।1। ਯਹਾਉ।  

ਰਨਤ ਰਨਤ —ਸਦਾ ਹੀ। ਸਭਾਰੀਅਰਨ —ਸਭਾਰੀਦ ਹਨ {ਓਯਭ ਿਾਚ , ਿਯਤਭਾਨ ਓਾਰ , ਅੱਨ 
ੁਯਔ, ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਦਔਕਾ—ਸੰਬਾਰ ਓਯਕਾ , ਸੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਹ । ਤਯ—ਤਯ ਾਸੋਂ (ਹ 
ਰਜੰਦ!)। ਦਾਨੈ ਓੀਭਰਤ—ਦਾਨ ਦਾ ਭੁੱ ਰ, ਫਔਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਰ। ਸੁਭਾਯੁ—ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਅੰਤ।2।  

ਸੰਫਰਤ—ਸਾਰ, ਿਯਹਾ। ਸਾਹਾ—ਰਿਆਹ ਜਾਣ ਦਾ ਰਦਨ। ਰਰਰਔਆ—ਰਭਰਥਆ ਹਇਆ।  

ਰਭਰਰ ਓਰਯ—ਯਰ ਓ। ਾਿਹੁ ਤਰੁ—{ਨ ਟ:- ਰਿਆਹ ਤੋਂ ਓੁਝ ਰਦਨ ਰਹਰਾਂ ਰਿਆਹ ਿਾਰੀ ਓੁੜੀ 
ਨੰੂ ਭਾਂਈਏ ਂਾਈਦਾ ਹ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਹਰੀਆਂ ਯਰ ਓ ਉਸ ਦ ਰਸਯ ਰਿਚ ਤਰ ਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਓ ਤੀ ਦ ਖਯ ਜਾ ਓ ਸੁਔੀ ਿੱਸ }। ਅਸੀਸੜੀਆ—

ਸਹਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ।3।  



ਖਰਯ—ਖਯ ਰਿਚ। ਖਰਯ ਖਰਯ—ਹਯਓ ਖਯ ਰਿਚ। ਾਹੁਚਾ—ਹਚਾ, ਸੱਦਾ, ਸਾਹ-ਰਚੱਠੀ {ਨ ਟ:- 

ਰਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹਾ ਤ ਰਕਨ ਭੁਓਯਯ ਹਣ ਤ ਭੁੰ ਡ ਿਾਰਰਆਂ ਦਾ ਨਾਈ ਜੰਞ ਦੀ ਰਕਣਤੀ ਆਰਦਓ 
ਤ ਹਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸੁਨੇਹ ਰ ਓ ਓੁੜੀ ਿਾਰਰਆਂ ਦ ਖਯ ਜਾਂਦਾ  ਹ। ਉਸ ਨੰੂ ਹਚ ਿਾਰਾ ਨਾਈ ਆਔਦ 
ਹਨ}। ਿੰਰਨ—ੈਂਦ ਹਨ। ਸਦੜ—ਸੱਦ। ਸ ਰਦਹ—ਉਹ ਰਦਹਾੜ। ਆਿੰਰਨ—ਆਉਂਦ ਹਨ।4।  

ਨ ਟ:- ਰਿਆਹ ਦ ਸਭ ਰਹਰਾਂ ਭਾਂਈਏ ਂਣ ਦੀ ਯਸਭ ਹੰੁਦੀ ਹ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਯਜਾਈਆਂ 
ਸਹਰੀਆਂ ਯਰ ਓ ਰਿਆਹ ਿਾਰੀ ਓੁੜੀ ਦ ਰਸਯ ਰਿਚ ਤਰ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਓਯਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ, ਨਾਰ ਨਾਰ ਸੁਹਾਕ ਦ ਕੀਤ ਕਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਤੀ ਦ ਖਯ ਜਾ ਓ ਸੁਔੀ ਿੱਸਣ 
ਰਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੀਂ ਰਦਨੀਂ ਯਾਤ ਨੰੂ ਕਾਿਣ ਫਠੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੀ ਸਰਹਰੜ ਜਾਂ 
ਸੁਹਾਕ ਦ ਕੀਤ ਕਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾਂ ਰਿਚ ਅਸੀਸਾਂ ਤ ਸੁਹਾਕ ਦ ਕੀਤ ਬੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ 
ਅਤ ਿਯਾਕ ਦ ਕੀਤ ਬੀ , ਰਓਉਂਰਓ ਇਓ ਾਸ ਤਾਂ ਓੁੜੀ ਨੇ ਰਿਆਹੀ ਜਾ ਓ ਆਣ ਤੀ ਦ ਖਯ 
ਜਾਣਾ ਹ ; ਦੂਜ ਾਸ , ਉਸ ਓੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰਆਂ ਬਣਾਂ ਬਯਾਿਾਂ ਸਹਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ 
ਬਯਜਾਈਆਂ ਆਰਦਓ ਨਾਰੋਂ ਰਿਛੜਾ ਬੀ ਹਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾਂ ਰਿਚ ਇਹ ਦਿੇਂ ਰਭਰਿੇਂ ਬਾਿ 
ਹੰੁਦ ਹਨ।  

ਰਜਿੇਂ ਰਿਆਹ ਰਈ ਸਭਾ ਭੁਹੂਯਤ ਰਭਰਥਆ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਤ ਉਸ ਰਭਥ ਸਭ ਉਤ ਹੀ ਹਥ -ਰਿੇਂ 
ਆਰਦਓ ਓਯਨ ਦਾ ੂਯਾ ਜਤਨ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ , ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਹਯਓ ਰਜੰਦ-ਓੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਭਾ ਬੀ 
ਰਹਰਾਂ ਹੀ ਰਭਰਥਆ ਜਾ ਚੁਓਾ ਹ , ਜਦੋਂ ਭਤ ਦੀ ਸਾਹ -ਰਚੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹ , ਤ ਇਸ ਨੇ ਸਾਓਾਂ 
ਸੰਫੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਛੁੜ ਓ ਇਸ ਜਕਤ-ਓ ਖਯ ਨੰੂ ਛੱਡ ਓ ਯਰਓ ਰਿਚ ਜਾਣਾ ਹ।  

ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਰਿਚ ਰਜੰਦ -ਓੁੜੀ ਨੰੂ ਸਭਝਾਇਆ ਹ ਰਓ ਸਤਸੰਕ ਰਿਚ ਸੁਹਾਕ ਦ ਕੀਤ ਕਾਇਆ 
ਓਯ, ਤ ਸੁਰਣਆ ਓਯ। ਸਤ -ਸੰਕ, ਭਾਨ , ਭਾਂਈਏ ਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹ। ਸਤਸੰਕੀ ਸਹਰੀਆਂ ਇਥ ਇਓ 
ਦੂਜੀ ਸਹਰੀ ਨੰੂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਅਯਦਾਸ ਓਯਦੀਆਂ ਹਨ ਰਓ ਯਰਓ ਤੁਯਨ ਿਾਰੀ 
ਸਹਰੀ ਨੰੂ ਰਬ-ੂਤੀ ਦਾ ਰਭਰਾ ਹਿ।  

ਅਯਥ:- ਰਜਸ (ਸਤਸੰਕ-) ਖਯ ਰਿਚ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ) ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਅਤ 
ਓਯਤਾਯ ਦ ਕੁਣਾਂ ਦੀ ਰਿਚਾਯ ਹੰੁਦੀ ਹ (ਹ ਰਜੰਦ-ਓੁੜੀਏ!) ਉਸ (ਸਤਸੰਕ-) ਖਯ ਰਿਚ (ਜਾ ਓ ਤੂੰ  
ਬੀ) ਰਬੂ ਦੀ ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ਕੀਤ (ਸੁਹਾਕ-ਰਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂਖ ਦ ਸ਼ਫਦ ) ਕਾਇਆ ਓਯ ਅਤ 
ਆਣ ਦਾ ਓਯਨ ਿਾਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਓਰਯਆ ਓਯ।1।  



(ਹ ਰਜੰਦ!) ਤੂੰ  (ਸਤਸੰਕੀਆਂ ਨਾਰ ਰਭਰ ਓ ) ਰਆਯ ਰਨਯਬਉ (ਔਸਭ) ਦੀ ਰਸਰਤ ਦ ਕੀਤ ਕਾ 
(ਅਤ ਆਔ—) ਭੈਂ ਸਦਓ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਰਤ -ਦ-ਕੀਤ ਤੋਂ ਰਜਸ ਦੀ ਫਯਓਰਤ ਨਾਰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਔ 
ਰਭਰਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਹ ਰਜੰਦ! ਰਜਸ ਔਸਭ ਦੀ ਹਜ਼ਯੂੀ ਰਿਚ ) ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਹ ਯਹੀ ਹ , ਜ ਦਾਤਾਂ ਦਣ 
ਿਾਰਾ ਭਾਰਓ (ਹਯਓ ਜੀਿ ਦੀ ) ਸੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਹ , (ਰਜਸ ਦਾਤਾਯ ਦੀਆਂ ) ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਰ (ਹ 
ਰਜੰਦ!) ਤਯ ਾਸੋਂ ਨਹੀਂ  ਸਓਦਾ , ਉਸ ਦਾਤਾਯ ਦਾ ਬੀ ਓੀਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ (ਤੂੰ  ਰਾ ਸਓਦੀ ਹੈਂ)? (ਉਹ 
ਦਾਤਾਯ-ਰਬੂ ਫਹੁਤ ਫਅੰਤ ਹ)।2।  

(ਸਤਸੰਕ ਰਿਚ ਜਾ ਓ , ਹ ਰਜੰਦ ! ਅਯਜ਼ਈਆਂ ਓਰਯਆ ਓਯ —) ਉਹ ਸੰਭਤ ਉਹ ਰਦਹਾੜਾ 
(ਰਹਰਾਂ ਹੀ ) ਰਭਰਥਆ ਹਇਆ ਹ (ਜਦੋਂ ਤੀ ਦ ਦਸ ਜਾਣ ਰਈ ਭਯ ਿਾਸਤ ਸਾਹ -ਰਚੱਠੀ 
ਆਉਣੀ ਹ, ਹ ਸਤਸੰਕੀ ਸਹਰੀ !) ਯਰ ਓ ਭਨੰੂ ਭਾਂਈਏ ਂਾ , ਤ, ਹ ਸੱਜਣ (ਸਹਰੀ!) ਭਨੰੂ 
ਸਹਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬੀ ਰਦ (ਬਾਿ, ਭਯ ਰਈ ਅਯਦਾਸ ਬੀ ਓਯ ) ਰਜਿੇਂ ਰਬੂ -ਤੀ ਨਾਰ ਭਯਾ 
ਰਭਰਾ ਹ ਜਾਏ।3।  

(ਯਰਓ ਰਿਚ ਜਾਣ ਰਈ ਭਤ ਦੀ ) ਇਹ ਸਾਹ-ਰਚੱਠੀ ਹਯਓ ਖਯ ਰਿਚ ਆ ਯਹੀ ਹ , ਇਹ ਸੱਦ 
ਰਨਤ  ਯਹ ਹਨ। (ਹ ਸਤਸੰਕੀ!) ਉਸ ਸੱਦਾ ਬਜਣ ਿਾਰ ਰਬੂ -ਤੀ ਨੰੂ ਮਾਦ ਯੱਔਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹ (ਰਓਉਂਰਓ) ਹ ਨਾਨਓ! (ਸਾਡ ਬੀ) ਉਹ ਰਦਨ (ਨੇੜ) ਆ ਯਹ ਹਨ।4।1।  

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਿਲਾ ੧ ॥ ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗੁਰ ਹਿਅ ਉਦਸ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕ ਵਸ ਅਨੇਕ 
॥੧॥ ਫਾਫਾ ਜ ਘਹਰ ਕਰਿ ਕੀਰਹਿ ਿਇ ॥ ਸ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਿਇ ॥੧ ॥ ਰਿਾਉ ॥ 
ਹਵਸੁਏ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਭਾਿੁ ਿਆ ॥ ਸੂਰਜੁ ਏਕ ਰੁਹਿ ਅਨੇਕ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕ ਕਿ ਵਸ ॥੨॥੨॥ {ੰਨਾ 12} 

ਦਅਯਥ:- ਰਛਅ—ਛ। ਖਯ—ਸ਼ਾਸਤਯ {ਸਾਂਔ, ਰਨਆਇ, ਿਸ਼ਰਸ਼ਓ, ਮਕ, ਭੀਭਾਂਸਾ, ਿਦਾਂਤ}। 
ਕੁਯ—(ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਯਾਂ ਦ ) ਓਯਤਾ, {ਓਰ, ਕਤਭ, ਓਣਾਦ, ਤੰਜਰੀ, ਜਭਨੀ, ਰਿਆਸ}। 
ਉਦਸ—ਰਸੱਰਔਆ, ਰਸੱਧਾਂਤ। ਕੁਯੁ ਕੁਯੁ—ਇਸਟ ਰਬੂ। ਏਓ—ਇੱਓ ਹੀ। ਿਸ—ਯੂ।1।  

ਫਾਫਾ—ਹ ਬਾਈ ! ਜ ਖਰਯ —ਰਜਸ (ਸਤਸੰਕ-) ਖਯ ਰਿਚ। ਓਯਤ ਓੀਯਰਤ —ਓਯਤਾਯ ਦੀ 
ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ। ਹਇ—ਹੰੁਦੀ ਹ। ਯਾਔੁ—ਸੰਬਾਰ। ਤਇ-ਤਯੀ। ਿਡਾਈ—ਬਰਾਈ।1। ਯਹਾਉ।  



ਅੱਔ ਦ 15  ਪਯ = 1 ਰਿਸਾ। 15 ਰਿਸੁਏ = 1 ਚਸਾ।  

30 ਚਸ = 1 ਰ। 60 ਰ = 1 ਖੜੀ।  

ਸਾਢ 7 ਖੜੀਆਂ = 1 ਹਯ। 8 ਹਯ = 1 ਰਦਨ ਯਾਤ।  

15 ਰਥਤਾਂ; 7 ਿਾਯ;  12 ਭਹੀਨੇ, ਛ ਯੱੁਤਾਂ।2।  

ਅਯਥ:- (ਹ ਬਾਈ!) ਛ ਸ਼ਾਸਤਯ ਹਨ , ਛ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਯਾਂ ਦ ) ਚਰਾਣ ਿਾਰ ਹਨ , ਛ ਹੀ 
ਇਹਨਾਂ ਦ ਰਸੱਧਾਂਤ ਹਨ। ਯ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਯਆਂ ਦਾ ਭੂਰ -ਕੁਯੂ (ਯਭਾਤਭਾ) ਇੱਓ ਹ। (ਇਹ ਸਾਯ 
ਰਸਧਾਂਤ) ਉਸ ਇੱਓ ਰਬੂ ਦ ਹੀ ਅਨੇਓਾਂ ਿਸ ਹਨ (ਰਬੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦ ਯਓਾਸ਼ ਦ ਯੂ ਹਨ)।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਰਜਸ (ਸਤਸੰਕ-) ਖਯ ਰਿਚ ਓਯਤਾਯ ਦੀ ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ ਹੰੁਦੀ ਹ, ਉਸ ਖਯ ਨੰੂ ਸਾਂਬ 
ਯੱਔ (ਉਸ ਸਤਸੰਕ ਦਾ ਆਸਯਾ ਰਈ ਯੱਔ। ਇਸ ਰਿਚ) ਤਯੀ ਬਰਾਈ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਰਜਿੇਂ ਰਿਸੁਏ , ਚਸ, ਖੜੀਆ,ਂ ਹਯ, ਰਥੱਤਾਂ, ਿਾਯ, ਭਹੀਨਾ (ਆਰਦਓ) ਅਤ ਹਯ ਅਨੇਓਾਂ ਯੱੁਤਾਂ 
ਹਨ, ਯ ਸੂਯਜ ਇਓ ਹੀ ਹ (ਰਜਸ ਦ ਇਹ ਸਾਯ ਿਔ ਿਔ ਯੂ ਹਨ ), ਰਤਿੇਂ, ਹ ਨਾਨਓ ! 

ਓਯਤਾਯ ਦ (ਇਹ ਸਾਯ ਰਸਧਾਂਤ ਆਰਦਓ) ਅਨੇਓਾਂ ਸਯੂ ਹਨ।2। 2।  

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਭਿਲਾ ੧ ॥ ਗਗਨ ਭ ਿਾਲੁ ਰਹਵ ਚੰਦੁ ਦੀਕ ਫਨੇ ਿਾਹਰਕਾ ਭੰਡਲ ਜਨਕ 
ਭਿੀ ॥ ਧੂੁ ਭਲਆਨਲ ਵਣੁ ਚਵਰ ਕਰ ਸਗਲ ਫਨਰਾਇ ਪੂਲੰਿ ਜਿੀ ॥੧ ॥ ਕਸੀ 
ਆਰਿੀ ਿਇ ॥ ਬਵ ਖੰਡਨਾ ਿਰੀ ਆਰਿੀ ॥ ਅਨਿਿਾ ਸਫਦ ਵਾਜੰਿ ਬਰੀ ॥੧ ॥ ਰਿਾਉ 
॥ ਸਿਸ ਿਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਿਹਿ ਿਹਿ ਕਉ ਸਿਸ ਭੂਰਹਿ ਨਨਾ ਏਕ ਿੁਿੀ ॥ ਸਿਸ ਦ 
ਹਫਭਲ ਨਨ ਏਕ ਦ ਗੰਧ ਹਫਨੁ ਸਿਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਭਿੀ ॥੨ ॥ ਸਬ ਭਹਿ ਜਹਿ 
ਜਹਿ ਿ ਸਇ ॥ ਹਿਸ ਦ ਚਾਨਹਣ ਸਬ ਭਹਿ ਚਾਨਣੁ ਿਇ ॥ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਹਿ ਰਗਟੁ ਿਇ 
॥ ਜ ਹਿਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿਇ ॥੩॥ ਿਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਭਕਰੰਦ ਲ ਹਬਿ ਭਨ  ਅਨਹਦਨ ੁ 
ਭਹਿ ਆਿੀ ਹਆਸਾ ॥ ਹਕਰਾ ਜਲੁ ਦਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਰੰਗ ਕਉ ਿਇ ਜਾ ਿ ਿਰ ਨਾਇ ਵਾਸਾ 
॥੪॥੩॥ {ੰਨਾ 13} 

ਦਅਯਥ:- ਕਕਨ—ਆਓਾਸ਼। ਕਕਨ ਭ—ਕਕਨ ਭਮ , ਆਓਾਸ਼ ਯੂ, ਸਾਯਾ ਆਓਾਸ਼। ਯਰਿ—

ਸੂਯਜ। ਦੀਓ —ਦੀਿ। ਜਨਓ—ਜਾਣ, ਭਾਨ , ਰਜਿੇਂ। ਭਰਆਨਰ —{ਭਰਮ-ਅਨਰ} ਭਰਮ 
ਹਾੜ ਿਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰੀ ਹਿਾ (ਅਨਰ—ਹਿਾ)। ਭਰਮ ਯਫਤ ਉਤ ਚੰਦਨ ਦ ਫੂਟ ਹਣ 



ਓਯਓ ਉਧਯੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰੀ ਹਿਾ ਸੁਕੰਧੀ ਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਭਰਮ ਹਾੜ ਬਾਯਤ ਦ ਦੱਔਣ ਰਿਚ 
ਹ। ਸਕਰ —ਸਾਯੀ। ਫਨਯਇ —ਫਨਸਤੀ। ਪੂਰੰਤ —ਪੁੱ ਰ ਦ ਯਹੀ ਹ। ਜਤੀ —ਜਰਤ-ਯੂ 
ਰਬੂ।1।  

ਬਿ ਔੰਡਨ—ਹ ਜਨਭ ਭਯਨ ਓੱਟਣ ਿਾਰ ! ਅਨਹਤਾ—{ਅਨ-ਹਤ} ਜ ਰਫਨਾ ਿਜਾਏ ਿੱਜ, ਇੱਓ-

ਯਸ। ਸ਼ਫਦ—ਆਿਾਜ਼, ਜੀਿਨ-ਯ। ਬਯੀ—ਡੱਪ, ਨਕਾਯਾ।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਹਸ—ਹਜ਼ਾਯਾਂ। ਤਿ —ਤਯ। ਨੈਨ —ਅੱਔਾਂ। ਨਨ —ਓਈ ਨਹੀਂ। ਹਰਹ —{‘ਹ’ ਤੋਂ ਫਹੁ -ਿਚਨ}। 
ਤਰਹ ਓਉ—ਤਯ, ਤਨੰੂ, ਤਯ ਿਾਸਤ। ਭੂਯਰਤ —ਸ਼ਓਰ। ਨਾ—ਓਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹੀ —ਤਯੀ {ਅੱਔਯ 
‘ਤ’ ਦ ਨਾਰ ਦ ਰਕਾਂ ਹਨ —  ੋ ਅਤ   ੋੁ। ਅਸਰ ਰਜ਼ ‘ਤੁਹੀ’ ਹ, ਇਥ ‘ਤਹੀ’ ੜਹਨਾ ਹ}। 
ਦ—ਯ। ਰਫਭਰ—ਸਾ। ਕੰਧ—ਨੱਓ। ਰਤਿ—ਇਸ ਤਯਹਾਂ। ਚਰਤ—ਓਤਓ, ਅਚਯਜ ਔਡ।2।  

ਜਰਤ—ਚਾਨਣ, ਰਓਾਸ਼। ਸਇ —ਉਹ ਰਬੂ। ਰਤਸ ਦ ਚਾਨਰਣ —ਉਸ ਰਬੂ ਦ ਚਾਨਣ ਨਾਰ। 
ਸਾਔੀ—ਰਸੱਰਔਆ ਨਾਰ।3।  

ਭਓਯੰਦ—ਪੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਰਿਚਰੀ ਧੂੜ {Pollen-dust}, ਪੁੱ ਰਾਂ ਦਾ ਯਸ। ਭਨ —ਭਨ। ਅਨਰਦਨ ੁ —
{ਅੱਔਯ ‘ਨ’ ਦ ਨਾਰ ਦ ਰਕਾਂ ਹਨ —  ੋ ਅਤ   ੋੁ। ਅਸਰ ਰਜ਼ 'ਅਨਰਦਨੁ' ਹ, ਇਥ 
'ਅਨਰਦਨ ' ੜਹਨਾ ਹ } ਹਯ ਯਜ਼। ਭਰਹ —ਭਨੰੂ। ਆਹੀ —ਹ, ਯਰਹੰਦੀ ਹ। ਸਾਰਯੰਕ —ੀਹਾ। 
ਓਉ—ਨੰੂ। ਜਾ ਤ—ਰਜਸ ਤੋਂ, ਰਜਸ ਨਾਰ। ਤਯ ਨਾਇ—ਤਯ ਨਾਭ ਰਿਚ।4।  

ਅਯਥ:- ਸਾਯਾ ਆਓਾਸ਼ (ਭਾਨ ) ਥਾਰ ਹ। ਸੂਯਜ ਤ ਚੰਦ (ਉਸ ਥਾਰ ਰਿਚ) ਦੀਿ ਫਣ ਹਏ ਹਨ। 
ਤਾਰਯਆਂ ਦ ਸਭੂਹ , ਭਾਨ , (ਥਾਰ ਰਿਚ) ਭਤੀ ਯੱਔ ਹਏ ਹਨ। ਭਰਮ ਯਫਤ ਿਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਰੀ 
ਹਿਾ, ਭਾਨ , ਧੂ (ਧੁਔ ਰਯਹਾ) ਹ। ਹਿਾ ਚਯ ਓਯ ਯਹੀ ਹ। ਸਾਯੀ ਫਨਸਤੀ ਜਰਤ-ਯੂ (ਰਬੂ ਦੀ 
ਆਯਤੀ) ਿਾਸਤ ਪੁੱ ਰ ਦ ਯਹੀ ਹ।1।  

ਹ ਜੀਿਾਂ ਦ ਜਨਭ ਭਯਨ ਨਾਸ ਓਯਨ ਿਾਰ! (ਓੁਦਯਰਤ ਰਿਚ) ਤਯੀ ਓਸੀ ਸੁੰ ਦਯ ਆਯਤੀ ਹ ਯਹੀ 
ਹ! (ਸਬ ਜੀਿਾਂ ਰਿਚ ਯੁਭਓ ਯਹੀ ) ਇੱਓ ਜੀਿਨ-ਯ, ਭਾਨ , ਤਯੀ ਆਯਤੀ ਿਾਸਤ ਨਾਕਾਯ ਿੱਜ 
ਯਹ ਹਨ।1। ਯਹਾਉ।  

(ਸਬ ਜੀਿਾਂ ਰਿਚ ਰਿਆਓ ਹਣ ਓਯਓ ) ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਤਯੀਆਂ ਅੱਔਾਂ ਹਨ (ਯ, ਰਨਯਾਓਾਯ ਹਣ 
ਓਯਓ, ਹ ਰਬੂ !) ਤਯੀਆਂ ਓਈ ਅੱਔਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਤਯੀਆਂ ਸ਼ਓਰਾਂ ਹਨ , ਯ ਤਯੀ ਓਈ ਬੀ 



ਸ਼ਓਰ ਨਹੀਂ ਹ। ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਤਯ ਸਹਣ ਯ ਹਨ , (ਯ ਰਨਯਾਓਾਯ ਹਣ ਓਯਓ ) ਤਯਾ ਇੱਓ ਬੀ ਯ 
ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਯਾਂ ਤਯ ਨੱਓ ਹਨ , ਯ ਤੂੰ  ਨੱਓ ਤੋਂ ਰਫਨਾ ਹੀ ਹੈਂ। ਤਯ ਅਜਹ ਓਤਓਾਂ ਨੇ ਭਨੰੂ ਹਯਾਨ 
ਓੀਤਾ ਹਇਆ ਹ।1।  

ਸਾਯ ਜੀਿਾਂ ਰਿਚ ਇਓ ਉਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਤੀ ਿਯਤ ਯਹੀ ਹ। ਉਸ ਜਰਤ ਦ ਯਓਾਸ਼ ਨਾਰ 
ਸਾਯ ਜੀਿਾਂ ਰਿਚ ਚਾਨਣ (ਸੂਝ-ਫੂਝ) ਹ। ਯ ਇਸ ਜਰਤ ਦਾ ਰਕਆਨ ਕੁਯੂ ਦੀ ਰਸੱਰਔਆ ਨਾਰ ਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹ। (ਕੁਯੂ ਯਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭਝ ੈਂਦੀ ਹ ਰਓ ਹਯਓ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਰਤ ਹ )। (ਇਸ 
ਸਯਫ-ਰਿਆਓ ਜਰਤ ਦੀ ) ਆਯਤੀ ਇਹ ਹ ਰਓ ਜ ਓੁਝ ਉਸ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਰਿਚ ਹ ਰਯਹਾ ਹ , ਉਹ 
ਜੀਿ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਰੱਕ (ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਰਿਚ ਤੁਯਨਾ ਰਬੂ ਦੀ ਆਯਤੀ ਓਯਨੀ ਹ)।3।  

ਹ ਹਯੀ! ਤਯ ਚਯਨ-ਯੂ ਓਰ-ਪੁੱ ਰਾਂ ਦ ਯਸ ਰਈ ਭਯਾ ਭਨ ਰਰਚਾਂਦਾ ਹ , ਹਯ ਯਜ਼ ਭਨੰੂ ਇਸ 
ਯਸ ਦੀ ਰਆਸ ਰੱਕੀ ਹਈ ਹ। ਭਨੰੂ ਨਾਨਓ ੀਹ ਨੰੂ ਆਣੀ ਰਭਹਯ ਦਾ ਜਰ ਦਹ , ਰਜਸ (ਦੀ 
ਫਯਓਰਤ) ਨਾਰ ਭੈਂ ਤਯ ਨਾਭ ਰਿਚ ਰਟਰਓਆ ਯਹਾਂ।4।3।  

ਨ ਟ:- ਆਯਤੀ—{Awirq, Awrwi>kw} ਦਿਤ ਦੀ ਭੂਯਤੀ ਜਾਂ ਰਓਸ ੂਜਮ ਅੱਕ ਦੀਿ ਖੁਭਾ ਓ 
ੂਜਾ ਓਯਨੀ। ਰਹੰਦੂ ਭਤ ਅਨੁਸਾਯ ਚਾਯ ਿਾਯੀ ਚਯਨਾਂ ਅੱਕ , ਦ ਿਾਯੀ ਨਾਬੀ ਉਤ , ਇੱਓ ਿਾਯੀ 
ਭੂੰ ਹ ਉਤ ਅਤ ਸੱਤ ਿਾਯੀ ਸਾਯ ਸਯੀਯ ਉਤ ਦੀਿ ਖੁਭਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਦੀਿ ਇੱਓ ਤੋਂ ਰ ਓ ਇਓ 
ਸ ਤਓ ਹੰੁਦ ਹਨ। ਕੁਯੂ ਨਾਨਓ ਦਿ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਯਤੀ ਦੀ ਰਨਔਧੀ ਓਯ ਓ ਓਯਤਾਯ ਦੀ 
ਓੁਦਯਤੀ ਆਯਤੀ ਦੀ ਿਰਡਆਈ ਓੀਤੀ ਹ।  

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੪ ॥ ਕਾਹਭ ਕਰਹਧ ਨਗਰੁ ਫਿੁ ਬਹਰਆ ਹਭਹਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ 
ਖੰਡਾ ਿ ॥ ੂਰਹਫ ਹਲਖਿ ਹਲਖ ਗੁਰੁ ਾਇਆ ਭਹਨ ਿਹਰ ਹਲਵ ਭੰਡਲ ਭੰਡਾ ਿ ॥੧ ॥ ਕਹਰ 
ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ੁਨੁ ਵਡਾ ਿ ॥ ਕਹਰ ਡੰਡਉਿ ੁਨੁ ਵਡਾ ਿ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ 
ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਹਣਆ ਹਿਨ ਅੰਿਹਰ ਿਉਭ ਕੰਡਾ ਿ ॥ ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਬ ਦੁਖੁ ਾਵਹਿ 
ਜਭਕਾਲੁ ਸਿਹਿ ਹਸਹਰ ਡੰਡਾ ਿ ॥੨ ॥ ਿਹਰ ਜਨ ਿਹਰ ਿਹਰ ਨਾਹਭ ਸਭਾਣ ਦੁਖੁ ਜਨਭ 
ਭਰਣ ਬਵ ਖੰਡਾ ਿ ॥ ਅਹਫਨਾਸੀ ੁਰਖੁ ਾਇਆ ਰਭਸਰੁ ਫਿੁ ਸਬ ਖੰਡ ਫਰਿਭੰਡਾ ਿ 
॥੩॥ ਿਭ ਗਰੀਫ ਭਸਕੀਨ ਰਬ ਿਰ ਿਹਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ 
ਅਧਾਰੁ ਟਕ ਿ ਿਹਰ ਨਾਭ ਿੀ ਸੁਖੁ ਭੰਡਾ ਿ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 13} 



ਦਅਯਥ:- ਓਾਰਭ—ਓਾਭ-ਿਾਸਨਾ ਨਾਰ। ਓਯਰਧ —ਓਰਧ ਨਾਰ। ਨਕਯੁ —ਸਯੀਯ-ਨਕਯ। 
ਰਭਰਰ—ਰਭਰ ਓ। ਸਾਧੂ—ਕੁਯੂ। ਔੰਡਰ ਔੰਡਾ—ਤਰੜਆ ਹ। ੂਯਰਫ—ੂਯਫ ਰਿਚ , ਰਹਰ ਫੀਤ 
ਸਭ ਰਿਚ। ੂਯਰਫ ਰਰਔ ਰਰਔਤ —ਰਛਰ (ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਦ ) ਰਰਔ ਹਏ ਸੰਸਓਾਯਾਂ ਅਨੁਸਾਯ। 
ਭਰਨ—ਭਨ ਰਿਚ। ਭੰਡਰ ਭੰਡਾ—ਜਰੜਆ ਹ।  

ਅੰਜੁਰੀ—ਦਿੇਂ ਹੱਥ ਜੜ ਹਏ। ੁਨੁ—ਬਰਾ ਓੰਭ। ਡੰਡਉਤ—ਰੰਭ  ਓ ਨਭਸ-ਓਾਯ।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਾਓਤ—ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ ਟੁੱ ਟ ਹਏ ਭਨੱੁਔ। ਸਾਦੁ —ਸੁਆਦ। ਰਤਨ ਅੰਤਰਯ—ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ , ਉਹਨਾਂ 
ਦ ਭਨ ਰਿਚ। ਚਰਰਹ —ਤੁਯਦ ਹਨ। ਚੁਬ —(ਓੰਡਾ) ਚੁੱ ਬਦਾ ਹ। ਜਭ ਓਾਰੁ —(ਆਤਭਓ) ਭਤ। 
ਰਸਰਯ—ਰਸਯ ਉੱਤ।2।  

ਨਾਰਭ—ਨਾਭ ਰਿਚ। ਸਭਾਣ —ਰੀਨ, ਭਸਤ। ਬਿ —ਸੰਸਾਯ। ਔੰਡਾ ਹ —ਨਾਸ ਓਯ ਰਰਆ ਹ। 
ਸਬ—ਸਬਾ। ਔੰਡ ਫਰਹਭੰਡਾ—ਸਾਯ ਜਕਤ ਰਿਚ।3।  

ਭਸਓੀਨ—ਆਰਜਜ਼। ਰਬ—ਹ ਰਬੂ। ਯਾਔੁ—ਯੱਰਔਆ ਓਯ। ਅਧਾਯੁ—ਆਸਯਾ। ਨਾਭ—ਨਾਰਭ ਹੀ, 
ਨਾਭ ਰਿਚ ਹੀ। ਭੰਡਾ—ਰਭਰਰਆ।4।  

ਅਯਥ:- (ਭਨੱੁਔ ਦਾ ਇਹ ਸਯੀਯ -) ਸ਼ਹਯ ਓਾਭ ਅਤ ਓਰਧ ਨਾਰ ਬਰਯਆ ਯਰਹੰਦਾ ਹ। ਕੁਯੂ ਨੰੂ 
ਰਭਰ ਓ ਹੀ (ਓਾਭ ਓਰਧ ਆਰਦਓ ਦ ਇਸ ਜੜ ਨੰੂ ) ਤਰੜਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ। ਰਜਸ ਭਨੱੁਔ ਨੰੂ 
ੂਯਫਰ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਦ ਸੰਜਕਾਂ ਨਾਰ ਕੁਯੂ ਰਭਰ ੈਂਦਾ ਹ , ਉਸ ਦ ਭਨ ਰਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ 
ਰਰਿ ਰੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹ (ਅਤ ਉਸ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਓਾਭਾਰਦਓਾਂ ਦਾ ਜੜ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹ)।1।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਕੁਯੂ ਅੱਕ ਹੱਥ ਜੜ, ਇਹ ਫਹੁਤ ਬਰਾ ਓੰਭ ਹ। ਕੁਯੂ ਅੱਕ ਢਰਹ ਉ , ਇਹ ਫੜਾ ਨੇਓ 
ਓੰਭ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਜਹੜ ਭਨੱੁਔ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ ਟੁੱ ਟ ਹਏ ਹਨ , ਉਹ ਉਸ ਦ ਨਾਭ ਦ ਯਸ ਦ ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਸਭਝ 
ਨਹੀਂ ਸਓਦ। ਉਹਨਾਂ ਦ ਭਨ ਰਿਚ ਅਹੰਓਾਯ ਦਾ (ਭਾਨ ) ਓੰਡਾ ਚੁੱ ਬਾ ਹਇਆ ਹ। ਰਜਉਂ ਰਜਉਂ ਉਹ 
ਤੁਯਦ ਹਨ (ਰਜਉਂ ਰਜਉਂ ਉਹ ਹਉਭ ਦ ਸੁਬਾਿ ਿਾਰੀ ਿਯਤੋਂ ਿਯਤਦ ਹਨ , ਹਉਭ ਦਾ ਉਹ ਓੰਡਾ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ) ਚੁੱ ਬਦਾ ਹ , ਉਹ ਦੁੱ ਔ ਾਂਦ ਹਨ , ਅਤ ਆਣ ਰਸਯ ਉੱਤ ਆਤਭਓ ਭਤ -ਯੂ ਡੰਡਾ 
ਸਹਾਯਦ ਹਨ (ਆਤਭਓ ਭਤ ਉਹਨਾਂ ਦ ਰਸਯ ਉਤ ਸਿਾਯ ਯਰਹੰਦੀ ਹ)।2।  



(ਦੂਜ ਾਸ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਰਆਯ ਫੰਦ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਰਿਚ ਜੁੜ ਯਰਹੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਸੰਸਾਯ ਦਾ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਦੁੱ ਔ ਓੱਰਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਓਦ ਨਾਸ਼ ਨਾਹ ਹਣ ਿਾਰਾ 
ਸਯਫ-ਰਿਆਓ ਯਭਸਯ ਰਭਰ ੈਂਦਾ ਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਾ ਸਾਯ ਔੰਡਾਂ ਫਰਹਭੰਡਾਂ ਰਿਚ ਹ ਜਾਂਦੀ 
ਹ।3।  

ਹ ਰਬੂ! ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਤਯ ਦਯ ਦ ਕਯੀਫ ਭੰਕਦ ਹਾਂ। ਤੂੰ  ਸਬ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈਂ। ਸਾਨੰੂ (ਇਹਨਾਂ 
ਓਾਭਾਰਦਓਾਂ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਰ। ਹ ਰਬੂ! ਤਯ ਦਾਸ ਨਾਨਓ ਨੰੂ ਤਯਾ ਨਾਭ ਹੀ ਆਸਯਾ ਹ, ਤਯਾ ਨਾਭ ਹੀ 
ਸਹਾਯਾ ਹ। ਤਯ ਨਾਭ ਰਿਚ ਜੁਰੜਆਂ ਹੀ ਸੁਔ ਰਭਰਦਾ ਹ।4। 4।  

ਨ ਟ:- ਜ ਯ ਰਿਚ ਓੰਡਾ ਚੁੱ ਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਯਨਾ ਰਪਯਨਾ ਔਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਓੰਡ ਨੰੂ ਓੱਢਣ ਦ 
ਥਾਂ ਜ ਯਾਂ ਰਿਚ ਭਖ਼ਭਰ ਦੀ ਜੱੁਤੀ ਾ ਰਈਏ , ਤਾਂ ਬੀ ਤੁਯਨ ਰੱਰਕਆਂ ਉਹ ਓੰਡਾ ਚੁੱ ਬਦਾ ਹੀ 
ਯਹਕਾ। ਸੁਔ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹਿਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਓੰਡਾ ਯ ਰਿਚੋਂ ਓੱਢ ਰਰਆ ਜਾਏ।  

ਰਜਤਨਾ ਰਚਯ ਭਨੱੁਔ ਦ ਅੰਦਯ ਹਉਭ ਹ, ਇਹ ਦੁਔੀ ਹੀ ਓਯਦੀ ਯਹਕੀ। ਫਾਹਯਰ ਧਾਯਰਭਓ ਬਔ 
ਆਰਦਓ ਬੀ ਸੁਔ ਨਹੀਂ ਦ ਸਓਣਕ।  

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੫ ॥ ਕਰਉ ਫਨੰਿੀ ਸੁਣਿੁ ਭਰ ਭੀਿਾ ਸੰਿ ਟਿਲ ਕੀ ਫਲਾ ॥ 
ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿੁ ਿਹਰ ਲਾਿਾ ਆਗ ਫਸਨੁ ਸੁਿਲਾ ॥੧ ॥ ਅਉਧ ਘਟ ਹਦਨਸੁ ਰਣਾਰ ॥ 
ਭਨ ਗੁਰ ਹਭਹਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ॥੧ ॥ ਰਿਾਉ ॥ ਇਿੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹਫਕਾਰੁ ਸੰਸ ਭਹਿ ਿਹਰ 
ਫਰਿਭ ਹਗਆਨੀ ॥ ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ੀਆਵ ਇਿੁ ਰਸੁ ਅਕਿ ਕਿਾ ਹਿਹਨ ਜਾਨੀ ॥੨ ॥ ਜਾ 
ਕਉ ਆਏ ਸਈ ਹਫਿਾਝਿੁ ਿਹਰ ਗੁਰ ਿ ਭਨਹਿ ਫਸਰਾ ॥ ਹਨਜ ਘਹਰ ਭਿਲੁ ਾਵਿੁ ਸੁਖ 
ਸਿਜ ਫਿੁਹਰ ਨ ਿਇਗ ਪਰਾ ॥੩ ॥ ਅੰਿਰਜਾਭੀ ੁਰਖ ਹਫਧਾਿ ਸਰਧਾ ਭਨ ਕੀ ੂਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਿ ਸੁਖੁ ਭਾਗ ਭ ਕਉ ਕਹਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ॥੪॥੫॥ {ੰਨਾ 13} 

ਦਅਯਥ:- ਓਯਉ—ਓਯਉਂ, ਭੈਂ ਓਯਦਾ ਹਾਂ {ਿਯਤਭਾਨ ਓਾਰ , ਉੱਤਭ ੁਯਔ , ਇਓ-ਿਚਨ}। 
ਸੁਣਹੁ—ਤੁਸੀ ਸੁਣ {ਹੁਓਭੀ ਬਰਿੱਔਤ, ਭੱਧਭ ੁਯਔ, ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਫਰਾ—ਿਰਾ, ਭਓਾ। ਈਹਾ—
ਇਥ, ਇਸ ਜਨਭ ਰਿਚ। ਔਾਰਟ—ਔੱਟ ਓ। ਰਾਹਾ—ਰਾਬ, ਔੱਟੀ। ਆਕ—ਯਰਓ ਰਿਚ। ਫਸਨੁ—

ਿੱਸਣਾ, ਿਸੋਂ। ਸੁਹਰਾ—ਸਔਾ।1।  



ਅਉਧ—ਉਭਯ। ਯਣਾ —ਯਾਤ। ਭਨ —ਹ ਭਨ ! ਰਭਰਰ—ਰਭਰ ਓ। ਸਿਾਯ —ਸਿਾਰਯ, ਸਿਾਯ 
ਰ।1। ਯਹਾਉ।  

ਰਫਓਾਯ—ਰਿਓਾਯ-ਯੂ, ਰਿਓਾਯਾਂ ਨਾਰ ਬਰਯਆ ਹਇਆ। ਸੰਸ ਭਰਹ—ਸਰਹੰਰਸਆਂ ਰਿਚ, ਤਖ਼ਰਰਆਂ 
ਰਿਚ। ਰਜਸਰਹ—ਰਜਸ ਭਨੱੁਔ ਨੰੂ। ਜਕਾਇ—ਜਕਾ ਓ। ੀਆਿ—ਰਰਾਂਦਾ ਹ। ਰਤਰਨ—ਉਸ ਨੇ।2।  

ਜਾ ਓਉ —ਰਜਸ (ਭਨ ਯਥ) ਿਾਸਤ। ਰਫਹਾਝਹੁ —ਖ਼ਯੀਦ, ਿਣਜ ਓਯ। ਤ —ਤੋਂ, ਦੀ ਯਾਹੀਂ। 
ਭਨਰਹ—ਭਨ ਰਿਚ ਹੀ। ਰਨਜ ਖਰਯ —ਆਣ ਖਯ ਰਿਚ , ਆਣ ਰਹਯਦ ਰਿਚ। ਭਹਰੁ —

(ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਰਟਓਾਣਾ। ਸਹਜ—ਸਹਰਜ, ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਰਿਚ। ਫਹੁਰਯ—ਰਪਯ।3।  

ਅੰਤਯਜਾਭੀ—ਹ ਰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਰ ! ੁਯਔ—ਹ ਸਬ ਰਿਚ ਰਿਆਓ ! ਰਫਧਾਤ—ਹ 
ਰਸਯਜਣਹਾਯ! ੂਯ—ੂਰਯ, ੂਯੀ ਓਯ। ਭਾਕ —ਭੰਕਦਾ ਹ। ਭ ਓਉ —ਭਨੰੂ। ਧੂਯ —ਚਯਨ-

ਧੂੜ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਭਯ ਰਭੱਤਯ! ਸੁਣ! ਭੈਂ ਫਨਤੀ ਓਯਦਾ ਹਾਂ—(ਹੁਣ) ਕੁਯਭੁਔਾਂ ਦੀ ਸਿਾ ਓਯਨ ਦਾ ਿਰਾ 
ਹ। (ਜ ਸਿਾ ਓਯਕ, ਤਾਂ) ਇਸ ਜਨਭ ਰਿਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਔੱਟੀ ਔੱਟ ਓ ਜਾਿਕ , ਅਤ ਯਰਓ 
ਰਿਚ ਯਰਹਣਾ ਸਔਾ ਹ ਜਾਇਕਾ।1।  

ਹ ਭਨ! ਰਦਨ ਯਾਤ (ਫੀਤ ਫੀਤ ਓ) ਉਭਯ ਖਟਦੀ ਜਾ ਯਹੀ ਹ। ਹ (ਭਯ) ਭਨ! ਕੁਯੂ ਨੰੂ ਰਭਰ ਓ 
(ਭਨੱੁਔਾ ਜੀਿਨ ਦਾ) ਓੰਭ ਰਸਯ ਚਾੜਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਇਹ ਜਕਤ ਰਿਓਾਯਾਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਹ। (ਜਕਤ ਦ ਜੀਿ ) ਤਖ਼ਰਰਆਂ ਰਿਚ (ਡੁੱ ਫ ਯਹ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਰਿਚੋਂ ) ਉਹੀ ਭਨੱੁਔ ਰਨਓਰਦਾ ਹ ਰਜਸ ਨੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ -ਛਾਣ ਾ ਰਈ ਹ। 
(ਰਿਓਾਯਾਂ ਰਿਚ ਸੁੱ ਤ ਹਏ ) ਰਜਸ ਭਨੱੁਔ ਨੰੂ ਰਬੂ ਆ ਜਕਾ ਓ ਇਹ ਨਾਭ -ਅੰਰਭਰਤ ਰਰਾਂਦਾ ਹ , 
ਉਸ ਭਨੱੁਔ ਨੇ ਅਓੱਥ ਰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੱਰਾਂ (ਫਅੰਤ ਕੁਣਾਂ ਿਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਰਸਰਤ -ਸਾਰਾਹ) ਓਯਨ ਦੀ 
ਜਾਚ ਰਸੱਔ ਰਈ ਹ।2।  

(ਹ ਬਾਈ !) ਰਜਸ ਓੰਭ ਿਾਸਤ (ਇੱਥ) ਆਏ ਹ , ਉਸ ਦਾ ਿਣਜ ਓਯ। ਉਹ ਹਰਯ -ਨਾਭ ਕੁਯੂ ਦੀ 
ਯਾਹੀਂ (ਹੀ) ਭਨ ਰਿਚ ਿੱਸ ਸਓਦਾ ਹ। (ਜ ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਿਕ , ਤਾਂ) ਆਤਭਓ ਆਨੰਦ ਅਤ 
ਅਡਰਤਾ ਰਿਚ ਰਟਓ ਓ ਆਣ ਅੰਦਯ ਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਟਓਾਣਾ ਰੱਬ ਰਿਕ। ਰਪਯ ਭੁੜ 
ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਕੜ ਨਹੀਂ ਹਿਕਾ।3।  



ਹ ਹਯਓ ਦ ਰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਿਾਰ ਸਯਫ -ਰਿਆਓ ਰਸਯਜਨਹਾਯ ! ਭਯ ਭਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ੂਯੀ 
ਓਯ। ਦਾਸ ਨਾਨਓ ਤਥੋਂ ਇਹੀ ਸੁਔ ਭੰਕਦਾ ਹ ਰਓ ਭਨੰੂ ਸੰਤਾਂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫਣਾ ਦਹ।4।5।  

ਨ ਟ:- ਅਖ਼ੀਯਰ ਅੰਓ 5 ਦਾ ਬਾਿ ਇਹ ਹ ਰਓ ਇਸ ਸੰਕਰਰਹ (ਸਰਹਰ) ਦਾ ਇਹ ੰਜਿਾਂ ਸ਼ਫਦ ਹ। 
ਾਠਓ ਸੱਜਣ ਰਧਆਨ ਯੱਔਣ ਰਓ ਇਸ ਸੰਕਰਰਹ ਦਾ ਨਾਭ 'ਸਰਹਰਾ' ਹ,'ਓੀਯਤਨ ਸਰਹਰਾ' ਨਹੀਂ।  


