
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਪ੍ਵਣ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਤਿ ॥ ਕਾਇਆਂ 
ਅਗਤਿ ਕਰ ਤਿਭਰਾਂਤਿ ॥ ਜੰਮਤਹ ਜੀਅ ਜਾਣ ਜ ਥਾਉ ॥ ਸੁਰਿਾ ਪ੍ੰਤਿਿੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਉ ॥੧॥ ਗੁਣ 
ਗਤ ੰਿ ਿ ਜਾਣੀਅਤਹ ਮਾਇ ॥ ਅਣਿੀਠਾ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਿ ਜਾਇ ॥ ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਿ ਵਿਾਣੀਐ 
ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਪ੍ਤਰ ਿਤਰ ਅਸਮਾਤਿ ਪ੍ਇਆਤਲ ॥ ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਹੀਐ ਿਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 
ਤ ਿੁ ਤਜਹਵਾ ਜ ਜਪ੍ ਤਹਆਇ ॥ ਕਈ ਜਾਣ ਕਸਾ ਿਾਉ ॥ ੨॥ ਕਥਿੀ  ਿਿੀ ਰਹ ਤਿਭਰਾਂਤਿ ॥ 
ਸ  ੂਝ ਹਵ ਤਜਸੁ ਿਾਤਿ ॥ ਅਤਹਤਿਤਸ ਅੰਿਤਰ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਸਈ ਪ੍ੁਰਿੁ ਤਜ ਸਤਚ ਸਮਾਇ 
॥੩॥ ਜਾਤਿ ਕੁਲੀਿੁ ਸਵਕੁ ਜ ਹਇ ॥ ਿਾ ਕਾ ਕਹਣਾ ਕਹਹੁ ਿ ਕਇ ॥ ਤਵਤਚ ਸਿਾਿੀ ਸਵਕੁ ਹਇ 
॥ ਿਾਿਕ ਪ੍ਣਹੀਆ ਪ੍ਤਹਰ ਸਇ ॥੪॥੧॥੬॥ {ਪ੍ੰਿਾ 1256} 

ਨਟ:-  ਇਥੋਂ ‘ਘਯ ੁ2’ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ੁਯੂ ਹੁੁੰਦ ਹਨ ਜ ਗਿਣਤੀ ਗਿਚ 4 ਹਨ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਣ—ਿਣ ਦੀ, ਹਿਾ ਦੀ। ਜਾਣ—(ਜ) ਜਾਣ, ਜ ਜਾਣ ਰਏ। ਜਾਗਤ—ਅਸਰਾ, ਭੂਰ, ਭੁੁੱਢ। 

ਅਿਗਨ—(ਗਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਅੁੱਿ। ਬਯਾਾਂਗਤ—ਬਟਕਣਾ। ਗਨਬਯਾਾਂਗਤ—ਬਟਕਣਾ ਦਾ ਅਬਾਿ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਜਾਣ  ਜ 

ਥਾਉ—ਜ (ਉਹ) ਥਾਾਂ ਜਾਣ ਰਏ (ਗਜਥੋਂ)। ਜੀਅ—(ਸਾਯ) ਜੀਅ ਜੁੰਤ। ਸੁਯਤਾ—ਚੁੰਿੀ ਸੁਯਗਤ ਿਾਰਾ, 

ਗਸਆਣਾ।1।  

ਨਾ ਜਾਣੀਅਗਹ—ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾ ਸਕਦ। ਭਾਇ—ਹ ਭਾਾਂ! ਗਕਆ ਕਗਯ—ਗਕਸ ਤਯ੍ਾਾਂ? ਆਗਿ—ਆਿ ਕ। 

ਿਿਾਣੀਐ—ਗਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।1। ਯਹਾਉ।  

ਦਗਯ—ਅੁੰਦਯ, ਹਠਾਾਂ। ਅਸਭਾਗਨ—ਅਸਭਾਨ ਗਿਚ। ਇਆਗਰ—ਾਤਾਰ ਗਿਚ। ਦਹ—ੁ(ਉੱਤਯ) ਦਹੁ। 

ਿੀਚਾਗਯ—ਗਿਚਾਯ ਕ। ਗਫਨੁ ਗਜਹਿਾ—ਜੀਬ (ਿਯਤਣ) ਤੋਂ ਗਫਨਾ, ਹਯਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸੁਣਾਣ ਤੋਂ ਗਫਨਾ, ਗਿਿਾਿ ਤੋਂ 

ਗਫਨਾ। ਗਹਆਇ—ਗਹਯਦ ਗਿਚ। ਕਈ ਜਾਣ—ਕਈ ਇਹ ਗਜਹਾ ਭਨੁੁੱਿ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। ਕਸਾ ਨਾਉ—ਨਾਭ 

ਕਸਾ ਹ, ਨਾਭ ਜਣ ਦਾ ਆਨੁੰਦ ਗਕਹ ਗਜਹਾ ਹ।2।  

ਕਥਨੀ ਫਦਨੀ—ਕਗਹਣ ਫਰਣ ਿਰੋਂ  (vd`—ਫਰਣਾ। v#qw—ਫਰਣ ਿਾਰਾ)। ਯਹ ਗਨਬਯਾਾਂਗਤ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਫਣੀ ਯਹ, ਯਕ ਈ ਯਹ। ਸ ਫੂਝ—(ਿਬੂ ਦ ਿੁਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ਕੁਝ ਕੁਝ) ਉਹ ਭਨੁੁੱਿ ਸਭਝਦਾ ਹ। ਦਾਗਤ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। 

ਅਗਹ—ਗਦਨ। ਗਨਗਸ—ਯਾਤ। ਗਜ—ਜਹੜਾ। ਸਗਚ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਗਹਣ ਿਾਰ  ਿਬੂ ਗਿਚ।3।  

ਕੁਰੀਨੁ—ਚੁੰਿੀ ਕੁਰ ਦਾ। ਤਾ ਕਾ ਕਹਣਾ—ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ ਫਾਫਤ ਕੁਝ ਆਿਣਾ। ਕਹਹੁ ਨ ਕਇ—ਤੁਸੀ ਕਈ 

ਗਧਯ ਬੀ ਨਾ ਆਿ। ਸਨਾਤੀ ਗਿਗਚ—ਨੀਿੀਂ ਜਾਗਤ ਿਾਗਰਆਾਂ ਗਿਚ। ਣ੍ੀਆ—ਜੁੁੱਤੀ (apwnh`), ਭਯੀ 

ਚਭੜੀ ਦੀਆਾਂ ਜੁੁੱਤੀਆਾਂ।4।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭਾਾਂ! ਿਗਫੁੰਦ ਦ ਿੁਣ (ੂਯ ਤਯ ਤ) ਜਾਣ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ, (ਉਹ ਿਗਫੁੰਦ ਇਹਨਾਾਂ ਅੁੱਿਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਗਦੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, (ਇਸ ਿਾਸਤ ਉਸ ਦ ਸਹੀ ਸਯੂ ਫਾਫਤ) ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹ ਭਾਾਂ! ਕੀਹ ਆਿ 

ਕ ਉਸ ਦਾ ਸਯੂ ਗਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? (ਜਹੜ ਭਨੁੁੱਿ ਆਣ  ਆ ਨੂੁੰ ਗਿਦਿਾਨ ਸਭਝ ਕ ਉਸ ਿਬੂ ਦਾ 

ਅਸਰ ਸਯੂ ਗਫਆਨ ਕਯਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਹ ਬੁੁੱਰ ਕਯਦ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਦਭ ਗਿਚ ਕਈ ਸਬਾ 

ਨਹੀਂ)।1। ਯਹਾਉ।  

(ਹਾਾਂ) ਉਸ ਭਨੁੁੱਿ ਦਾ ਨਾਭ ਗਸਆਣਾ ੁੰਗਡਤ (ਯੁੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਹ, ਜ ਹਿਾ ਾਣੀ ਆਗਦਕ ਤੁੱਤਾਾਂ ਦ ਭੂਰ 

ਹਯੀ ਨੂੁੰ ਜਾਣ ਰਏ (ਬਾਿ, ਜ ਇਹ ਸਭਝ ਗਕ ਸਾਯ ਤੁੱਤਾਾਂ ਦਾ ਫਣਾਣ ਿਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹ, ਤ ਉਸ ਨਾਰ 



ਡੂੁੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਰਏ), ਜ ਆਣ  ਸਯੀਯ ਦੀ ਗਤਿਸ਼ਨਾ-ਅੁੱਿ ਨੂੁੰ ਸ਼ਾਾਂਤ ਕਯ ਰਏ, ਜ ਉਸ ਅਸਰ  ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ 

ਾਏ ਗਜਸ ਤੋਂ ਸਾਯ ਜੀਅ ਜੁੰਤ ਦਾ ਹੁੁੰਦ ਹਨ।1।  

ਉਤਾਹ ਹਠਾਾਂਹ ਅਸਭਾਨ ਗਿਚ ਾਤਾਰ ਗਿਚ (ਹਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਗਿਆਕ ਹ, ਗਪਯ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਸਯੂ 

ਗਫਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹ ਬਾਈ!) ਗਿਚਾਯ ਕਯ ਕ ਕਈ ਗਧਯ ਬੀ (ਜ ਦ ਸਕਦ ਹ ਤਾਾਂ) ਉੱਤਯ ਦਹ 

ਗਕ (ਉਸ ਿਬੂ ਫਾਯ) ਗਕਿੇਂ ਕੁਝ ਕਗਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਯੂ ਗਫਆਨ ਕਯਨਾ ਤਾਾਂ ਅਸੁੰਬਿ ਹ, 

ਯ) ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਿ ਗਿਿਾਿਾ ਛੁੱਡ ਕ ਆਣ  ਗਹਯਦ ਗਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਯਹ, ਤਾਾਂ ਕਈ ਇਹ ਗਜਹਾ 

ਭਨੁੁੱਿ ਹੀ ਇਹ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਹ ਗਕ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਗਿਚ ਆਨੁੰਦ ਗਕਹ ਗਜਹਾ ਹ।2।  

ਗਜਸ ਭਨੁੁੱਿ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਹਿ ਉਹ (ਚੁੁੰਚ-ਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਾਂ ਿੁੱਰਾਾਂ) ਕਗਹਣ ਫਰਣ ਿਰੋਂ  ਯੁਕ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਤ ਉਹ ਸਭਝ ਰੈਂਦਾ ਹ (ਗਕ ਸਾਯੀ ਗਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਚਨਹਾਯ ਭੂਰ ਿਬੂ ਆ ਹੀ ਹ)। (ਗਪਯ) ਉਹ ਗਦਨ 

ਯਾਤ (ਹਯ ਿਰ) ਆਣ  ਅੁੰਤਯ-ਆਤਭ ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਗਿਚ ਸੁਯਗਤ ਜੜੀ ਯੁੱਿਦਾ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਉਹੀ ਹ ਅਸਰ 

ਭਨੁੁੱਿ ਜਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਗਹਣ ਿਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ (ਦੀ ਮਾਦ) ਗਿਚ ਰੀਨ ਯਗਹੁੰਦਾ ਹ।3।  

ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਿ ਉੱਚੀ ਜਾਗਤ ਦਾ ਜਾਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰ ਦਾ ਹ ਕ (ਜਾਗਤ ਕੁਰ ਦਾ ਅਹੁੰਕਾਯ ਛੁੱਡ ਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ 

ਬਿਤ ਫਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਾਂ ਕਗਹਣਾ ਹੀ ਕੀਹ ਹਇਆ? (ਬਾਿ, ਉਸ ਦੀ ੂਯੀ ਗਸਫ਼ਗਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ 

ਸਕਦੀ)।  

(ਯ) ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਿ—) ਨੀਿੀਂ ਜਾਗਤ ਗਿਚੋਂ ਬੀ ਜੁੰਭ ਕ ਜ ਕਈ ਿਬੂ ਦਾ ਬਿਤ ਫਣਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ (ਫਸ਼ੁੱਕ) 

ਉਹ ਭਯੀ ਚਭੜੀ ਦੀਆਾਂ ਜੁੁੱਤੀਆਾਂ ਫਣਾ ਕ ਗਹਨ ਰਏ।4।1।6।  

 


