
ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪ੍ਦੀਆ ॥ ਆਤਿ ਆਤਿ ਮਨੁ 
ਵਾਵਣਾ ਤਿਉ ਤਿਉ ਿਾਪ੍ ਵਾਇ ॥ ਤਿਸ ਨ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸ ਕਵਡੁ ਤਕਤੁ ਥਾਇ ॥ ਆਿਣ ਵਾਲ 
ਿਤੜ ਸਤਿ ਆਤਿ ਰਹ  ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ੧॥ ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰੁ ॥ ਪ੍ਾਕੀ ਨਾਈ ਪ੍ਾਕ 
ਥਾਇ ਸਚਾ ਪ੍ਰਵਤਦਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿਾਪ੍ੀ ਕਤੜਾ ਤਲਤਿ ਨ ਿਾਣ ਕਇ ॥ ਿ 
ਸਉ ਸਾਇਰ ਮਲੀਅਤਹ ਤਤਲੁ ਨ ਪ੍ੁਿਾਵਤਹ ਰਇ ॥ ਕੀਮਤਤ ਤਕਨ ਨ ਪ੍ਾਈਆ ਸਤਿ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ 
ਆਿਤਹ ਸਇ ॥੨॥ ਪ੍ੀਰ ਪ੍ਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥ ਸਿ ਮਸਾਇਕ ਕਾਿੀ 
ਮੁਲਾ ਦਤਰ ਦਰਵਸ ਰਸੀਦ ॥ ਬਰਕਤਤ ਤਤਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪ੍ੜਦ ਰਹਤਨ ਦਰੂਦ ॥ ੩॥ ਪ੍ੁਤਿ ਨ 
ਸਾਿ ਪ੍ੁਤਿ ਨ ਢਾਹ ਪ੍ੁਤਿ ਨ ਦਵ ਲਇ ॥ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁਦਰਤਤ ਆਪ੍ ਿਾਣ ਆਪ੍ ਕਰਣੁ ਕਰਇ ॥ 
ਸਿਨਾ ਵਿ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਿ ਿਾਵ ਤ ਦਇ ॥ ੪॥ ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਿਾਣੀਅਤਹ ਨਾਵਾ ਕਵਡੁ ਨਾਉ ॥ 
ਤਿਥ ਵਸ ਮਰਾ ਪ੍ਾਤਤਸਾਹੁ ਸ ਕਵਡੁ ਹ ਥਾਉ ॥ ਅੰ ਬਤੜ ਕਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਤਕਸ ਨ ਪ੍ੁਿਤਣ 
ਿਾਉ ॥੫॥ ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਿਾਵਨੀ ਿ ਤਕਸ ਵਡਾ ਕਰਇ ॥ ਵਡ ਹਤਥ ਵਤਡਆਈਆ ਿ ਿਾਵ ਤ 
ਦਇ ॥ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰ ਆਪ੍ਣ ਚਸਾ ਨ ਤਢਲ ਕਰਇ ॥ ੬॥ ਸਿੁ ਕ ਆਿ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲਣ ਕ 
ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਕਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਿੀਐ ਦ ਕ ਰਤਹਆ ਸੁਮਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਟ ਨ ਆਵਈ ਤਰ ਿੁਗਹ 
ਿੁਗਹ ਿੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥ {ਪ੍ੰਨਾ 53} 

ਦਅਰਥ:- ਅਟਦੀ—{ਅਟ—ਅੱਠ। ਦ—ਫੰਦ} ਅੱਠ ਫੰਦ ਾਂ ਵ ਲੀ। ਆਖਿ—ਆਿ ਕ, ਖਫਆਨ ਕਰ 

ਕ। ਵ ਵਣ —ਿ ਣ , ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ । ਜ —ਜ ਦ  ਸ, ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ। ਵ ਇ ਜ —ਫਲਣ ਦੀ ਭਝ 

ੈਂਦੀ ਸ। ਵ ਇ—ਫਲ ਕ। ਖਕਤੁ—ਖਕ ਖਵਚ? ਥ ਇ—ਥ ਾਂ ਖਵਚ। ਖਕਤੁ ਥ ਇ—ਖਕ ਥ ਾਂ ਖਵਚ? ਖਕ 

ਅਥ ਨ ਤ? ਖਬ— ਰ। ਰਸ—ਰਖਸ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਖਲਵ ਲ ਇ—ੁਰਖਤ ਜੜ ਕ।1।  

ਫ ਫ —ਸ ਬ ਈ! ਅਲਸ—ੁਅੱਲ , ਰੱਫ, ਰਭ ਤਭ । ਅਗਭ—ਅਸੁੰਚ, ਖਜ ਤਕ ਸੁੰਚ ਨ ਸ ਕ, ਖਜ ਨੰੂ 

ਭਖਝਆ ਨ ਜ  ਕ। ਅ ਰ—ੁਖਜ ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਦ   ਰ ਨ  ਇਆ ਜ  ਕ।  ਕੀ—ਖਵਤਰ। ਨ ਈ—

ਵਖਡਆਈ {ਨਟ:- ਲਜ਼ ‘ਨ ਈ’ ਅਰਫੀ ਲਜ਼ ‘Ônw’ ਸ। ਇ ਦ  ਅਰਥ ਸ ‘ਵਖਡਆਈ, ਖਖਤ’ 

ੰਜ ਫੀ ਖਵਚ ਇ ਦ ਦ ਰੂ ਸਨ—‘ਅਨ ਈ’ ਅਤ ‘ਨ ਈ’। ਖਜਵੇਂ ੰਖਿਤ ਲਜ਼ ‘ÔQwn’ ਤੋਂ ੰਜ ਫੀ 

ਖਵਚ ਦ ਰੂ—ਥ ਨ ਅਤ ਅਥ ਨ}। ਥ ਇ—ਥ ਾਂ ਖਵਚ, ਅਥ ਨ ਤ। ਰਖਵਦਗ ਰੁ—(ਬ) ਨੰੂ  ਲਣ 

ਵ ਲ  ਰਭ ਤਭ ।1। ਰਸ ਉ।  

ਨ ਜ ੀ—ਭਝ ਖਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ । ਕਤੜ —ਕਡ  (ਅਟੱਲ)? ਖਲਖਿ ਨ ਜ ਣ—ਖਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕਰ 

ਕਦ ।  ਇਰ—ਸ਼ ਇਰ, ਕਵੀ। ਭਲੀਅਖਸ—ਇਕੱਠ  ਕੀਤ ਜ ਣ। ਰਇ—ਿ ਕ, ਖਫਆਨ ਕਰਨ ਦ  

ਖਵਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰ ਕ। ੁਜ ਵਖਸ—ਅੱੜਦ। ਖਕਨ—ਖਕ ਨ  ਬੀ। ਇ—ਖ਼ਫਰ।2।  

ਕ ਭਰ—ਗ਼ੰਫਰ।  ਲਕ—ਰਤ  ਖਵਿ ਣ ਵ ਲ ।  ਦਕ—ਖਦਕ ਵ ਲ । ੁਸਦ—ਸ਼ੁਸਦ, ਭਤ 

ਕੀਰ। ਭ ਇਕ—ਅਨਕ ਾਂ ਸ਼ਖ਼। ਦਖਰ—(ਰਬੂ ਦ) ਦਰ ਤ। ਰੀਦ—ਸੁੰਚ ਸਏ।  

ਅਗਲੀ—ਫਸੁਤ। ਦਰੂਦ—ਖਨਭ ਜ਼ ਤੋਂ ਖਛੋਂ ਦੀ ਦੁਆ।3।  

ਕਰੁਣ—ਖਰਸ਼ਟੀ। ਨਦਖਰ—ਖਭਸਰ ਦੀ ਖਨਗ ਸ। ਜ—ਜ ਉ ਨੰੂ। ਤ—ਖਤ ਨੰੂ।4।  



ਥ ਵ  ਨ ਵ—ਅਨਕ ਾਂ ਥ ਵ ਾਂ ਦ ਨ ਭ {ਲਜ਼ 'ਨ ਉ' ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਚਨ 'ਨ ਵ'} ਕਵਡੁ—ਖਕਤਨ  ਵੱਡ ? ਅੰਫਖੜ 

ਨ ਕਈ—ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ ਕਦ ।5।  

ਵਰਨ ਵਰਨ—ਵਰਨ ਅਵਰਨ, ਉੱਚੀਆਾਂ ਤ ਨੀਵੀਆਾਂ ਜ ਤ ਾਂ। ਖਕ—ਖਕ ਖ਼  ਜ ਖਤ ਨੰੂ। ਸੁਕਖਭ—ਸੁਕਭ 

ਖਵਚ। ਚ —ਰਤ  ਬਰ ਭ  ਬੀ।6।  

ਬੁ ਕ—ਸਰਕ ਜੀਵ। ਵੀਚ ਖਰ—ਖਵਚ ਰ ਨ ਲ, ਖਖ਼ਆਲ ਨ ਲ। ਲਣ ਕ ਵੀਚ ਖਰ—ਰਬੂ ਤੋਂ ਲਣ ਦ ਖਖ਼ਆਲ 

ਨ ਲ। ੁਭ ਖਰ—ਸ਼ੁਭ ਰ ਤੋਂ, ਖਗਣਤੀ ਤੋਂ। ਬੰਡ ਰ—ਖ਼ਜ਼ ਨ।7।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬ ਈ! ਰਭ ਤਭ  ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਤਕ ਸੁਚੰ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, ਉ ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਦ   ਰਲ  ਫੰਨ  ਨਸੀਂ ਲੱਬ 

ਕਦ । ਉ ਦੀ ਵਖਡਆਈ ਖਵਤਰ  ਸ, ਉਸ ਖਵਤਰ  ਅਥ ਨ ਤ (ਬ ਖਰਸ ) ਸ। ਉਸ ਦ  ਕ ਇਭ ਰਖਸਣ 

ਵ ਲ  ਰਬੂ (ਬ ਜੀਵ ਾਂ ਦ )  ਲਣ ਵ ਲ  ਸ।1।  

ਖਜਉਂ ਖਜਉਂ ਖਕ ਜੀਵ ਨੰੂ (ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ) ਫਲਣ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ (ਖਤਉਂ ਖਤਉਂ ਇਸ ਭਝ ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਜ ਾਂਦੀ 

ਸ ਖਕ ਉ ਦ ਗੁਣ) ਖਫਆਨ ਕਰ ਕਰ ਕ ਭਨ ਨੰੂ ਿ ਣ  ਸੀ ਸ। ਖਜ ਰਬੂ ਨੰੂ ਫਲ ਕ ੁਣ ਈਦ  ਸ (ਬ ਵ, 

ਖਜ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਾਂ ਫ ਰ ਫਲ ਕ ਸਰਨ ਾਂ ਨੰੂ ਦੱੀਦ  ਸ, ਉ ਦੀ ਫ ਫਤ ਇਸ ਤ ਾਂ ਤ  ਸੀ ਨਸੀਂ ਲੱਗਦ  ਖਕ) 

ਉਸ ਕਡ  ਵੱਡ  ਸ ਤ ਖਕ ਥ ਾਂ ਤ (ਖਨਵ  ਰੱਿਦ ) ਸ। ਉਸ  ਰ ਖਫਆਨ ਕਰਦ ਥੱਕ ਜ ਾਂਦ ਸਨ, (ਗੁਣ ਾਂ 

ਖਵਚ) ੁਰਖਤ ਜੜਦ ਰਖਸ ਜ ਾਂਦ ਸਨ।1।  

ਸ ਰਬੂ! ਖਕ ਨੰੂ ਬੀ ਇਸ ਭਝ ਨਸੀਂ ਈ, ਖਕ ਤਰ  ਸੁਕਭ ਖਕਤਨ  ਅਟੱਲ ਸ, ਕਈ ਬੀ ਤਰ ਸੁਕਭ ਨੰੂ ਖਫਆਨ 

ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦ । ਜ  ਕਵੀ ਬੀ ਇਕੱਠ  ਕਰ ਲਏ ਜ ਣ, ਤ ਾਂ ਬੀ ਉਸ ਖਫਆਨ ਕਰਨ ਦ  ਖਵਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰ 

ਕ ਤਰ ਗੁਣ ਾਂ ਦ ਇਕ ਖਤਲ ਭ ਤਰ  ਤਕ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚ ਕਦ। ਖਕ ਬੀ ਜੀਵ ਨ  ਤਰ  ਭੁੱਲ ਨਸੀਂ  ਇਆ,  ਰ 

ਜੀਵ ਤਰੀ ਫ ਫਤ (ਦੂਖਜਆਾਂ ਤੋਂ) ੁਣ ੁਣ ਕ ਸੀ ਆਿ ਦੇਂਦ ਸਨ।2।  

(ਦੁਨੀਆ ਤ) ਅਨਕ ਾਂ ੀਰ ਗ਼ੰਫਰ, ਸਰਨ ਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ-ਰ ਸ ਦੱਣ ਵ ਲ , ਅਨਕ ਾਂ, ਸ਼ਖ਼, ਕ ਜ਼ੀ, ਭੁੱਲ ਾਂ ਅਤ 

ਤਰ ਦਰਵ ਜ਼ ਤਕ ਸੁੰਚ ਸਏ ਦਰਵਸ਼ ਆਏ (ਖਕ ਨ , ਸ ਰਬੂ! ਤਰ ਗੁਣ ਾਂ ਦ  ਅੰਤ ਨ ਲੱਬ , ਸ ਾਂ ਖਰ) 

ਉਸਨ ਾਂ ਨੰੂ ਫਸੁਤ ਫਰਕਖਤ ਖਭਲੀ (ਉਸਨ ਾਂ ਦ ਸੀ ਬ ਗ ਜ ਗ) ਜ (ਤਰ ਦਰ ਤ) ਦੁਆ (ਅਰਜ਼ਈ) ਕਰਦ 

ਰਖਸੰਦ ਸਨ।3।  

ਰਬੂ ਇਸ ਜਗਤ ਨ ਸ ਖਕ  ੋਂ ਲ ਸ ਲ  ਕ ਫਣ ਾਂਦ  ਸ ਨ ਸ ਸੀ ੁੱਛ ਕ ਨ  ਕਰਦ  ਸ, ਨ ਸ ਸੀ ਖਕ ਦੀ 

ਲ ਸ ਨ ਲ ਰੀਰ ਖਵਚ ਖਜੰਦ  ਾਂਦ  ਸ ਨ ਸ ਕੱਢਦ  ਸ। ਰਭ ਤਭ  ਆਣੀ ਕੁਦਰਖਤ ਆ ਸੀ ਜ ਣਦ  ਸ, 

ਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗਤ-ਰਚਨ  ਰਚਦ  ਸ। ਖਭਸਰ ਦੀ ਖਨਗ ਸ ਕਰ ਕ ਬ ਜੀਵ ਾਂ ਦੀ ੰਬ ਲ ਆ ਸੀ ਕਰਦ  ਸ, 

ਜ ਉ ਨੰੂ ਬ ਉਂਦ  ਸ ਉ ਨੰੂ (ਆਣ  ਗੁਣ ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ) ਫਖ਼ਸ਼ਦ  ਸ।4।  

(ਫਅੰਤ ੁਰੀਆਾਂ ਧਰਤੀਆਾਂ ਆਖਦਕ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਫਅੰਤ ਰਚਨ  ਸ ਖਕ) ਬ ਥ ਵ ਾਂ ਦ (ਦ ਰਥ ਾਂ ਦ) ਨ ਭ 

ਜ ਣ  ਨਸੀਂ ਜ  ਕਦ। ਫਅੰਤ ਨ ਭ ਾਂ ਖਵਚੋਂ ਉਸ ਕਸੜ  ਨ ਭ ਸ ਕਦ  ਸ ਜ ਇਤਨ  ਵੱਡ  ਸਵ ਖਕ ਰਭ ਤਭ  

ਦ ਅਲ ਵਡੱਣ ਨੰੂ ਖਫਆਨ ਕਰ ਕ?—ਇਸ ਸੱਲ ਕਈ ਨਸੀਂ ਦੱ ਕਦ । ਇਸ ਬੀ ਨਸੀਂ ਦੱਖਆ ਜ  

ਕਦ  ਖਕ ਖਜੱਥ ਖਰਸ਼ਟੀ ਦ   ਖਤਸ਼ ਸ ਰਬੂ ਵੱਦ  ਸ ਉਸ ਥ ਾਂ ਕਡ  ਵੱਡ  ਸ। ਖਕ  ੋਂ ਬੀ ਇਸ ੁੱਛ ੁੱਛੀ 

ਨਸੀਂ ਜ  ਕਦੀ, ਖਕਉਂਖਕ ਕਈ ਜੀਵ ਉ ਅਵਥ  ਤ ਸੁੰਚ ਨਸੀਂ ਕਦ  (ਖਜੱਥੋਂ ਉਸ ਰਭ ਤਭ  ਦੀ 

ਫਜ਼ੁਰਗੀ ਸੀ ਸੀ ਦੱ ਕ)।5।  

(ਇਸ ਬੀ ਨਸੀਂ ਖਕਸ  ਜ  ਕਦ  ਖਕ) ਰਭ ਤਭ  ਨੰੂ ਪਲ ਣੀ ਉੱਚੀ ਜ ਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜ ਖਤ ਬ ਉਂਦੀ ਸ ਜ ਾਂ ਨਸੀਂ 

ਬ ਉਂਦੀ ਤ ਇ ਤਰ੍ ਾਂ ਉਸ ਖਕ ਇੱਕ ਜ ਖਤ ਨੰੂ ਉੱਚ  ਕਰ ਦੇਂਦ  ਸ। ਬ ਵਖਡਆਈਆਾਂ ਵੱਡ ਰਬੂ ਦ ਆਣ  



ਸੱਥ ਖਵਚ ਸਨ। ਜਸੜ  ਜੀਵ ਉ ਨੰੂ ਚੰਗ  ਲੱਗਦ  ਸ ਉ ਨੰੂ ਵਖਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦ  ਸ। ਆਣੀ ਰਜ਼  ਖਵਚ 

ਸੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ੰਵ ਰ ਦੇਂਦ  ਸ, ਰਤ  ਬਰ ਬੀ ਖਢੱਲ ਨਸੀਂ ਕਰਦ ।6।  

ਰਭ ਤਭ  ਤੋਂ ਦ ਤ ਾਂ ਲਣ ਦ ਖਖ਼ਆਲ ਨ ਲ ਸਰਕ ਜੀਵ ਫਸੁਤੀ ਭੰਗ ਭੰਗਦ  ਸ। ਇਸ ਦੱਖਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜ  

ਕਦ  ਖਕ ਰਭ ਤਭ  ਖਕਤਨ  ਵੱਡ  ਦ ਤ  ਸ। ਉਸ ਦ ਤ ਾਂ ਦ ਖਰਸ  ਸ, ਰ ਦ ਤ ਾਂ ਖਗਣਤੀ ਤੋਂ ਰ ਸਨ। ਸ 

ਨ ਨਕ! (ਆਿ—ਸ ਰਬੂ!) ਤਰ ਖ਼ਜ਼ ਨ  ਦ  ਸੀ ਬਰ ਰਖਸੰਦ ਸਨ, ਇਸਨ ਾਂ ਖਵਚ ਕਦ ਬੀ ਘ ਟ ਨਸੀਂ  

ਕਦੀ।7।1।  

  


