
ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਭ ਕੰਤ ਮਹਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਹ ਸੀਗਾਰ ੁ॥ ਗਣਤ ਗਣਾਵਹਣ ਆਈਆ ਸੂਹਾ 
ਵਸੁ ਹਵਕਾਰੁ ॥ ਾਖੰਹਿ ਰਮੁ ਨ ਾਈਐ ਖਟਾ ਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ੧॥ ਹਹਰ ਜੀਉ ਇਉ ਹਰੁ ਰਾਵ 
ਨਾਹਰ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਨ ਸਹਾਗਣੀ ਅਣੀ ਹਕਰਾ ਲਹਹ ਸਵਾਹਰ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ 
ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰ ਕ ਾਹਸ ॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜਹਿ ਖਿੀ ਤਕ ਸਚੁ ਕਹ ਅਰਦਾਹਸ ॥ ਲਾਹਲ 
ਰਤੀ ਸਚ ਭ ਵਸੀ ਭਾ ਇ ਰਤੀ ਰੰਹਗ ਰਾਹਸ ॥ ੨॥ ਹਰਅ ਕੀ ਚਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨ ਨਾਉ ॥ 
ਸਾਚੀ ਰੀਹਤ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚ ਮਹਲ ਹਮਲਾਉ ॥ ਸਬਹਦ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵਹਧਆ ਹਉ ਸਦ ਬਹਲਹਾਰ 
ਜਾਉ ॥੩॥ ਸਾ ਧਨ ਰੰਿ ਨ ਬਸਈ ਜ ਸਹਤਗੁਰ ਮਾਹਹ ਸਮਾਇ ॥ ਹਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨ ਸਾਚਉ 
ਮਰ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਨਤ ਰਵ ਸਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਹਰ ਰਜਾਇ ॥੪॥ ਸਾਚੁ ਧਿੀ ਧਨ ਮਾਿੀਐ ਕਾਿੁ 
ਰਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਚੰਦਨੁ ਚੀਹਤ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ ਦੀਕੁ ਸਬਹਦ ਹਵਗਾਹਸਆ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥ ੫॥ ਨਾਰੀ ਅੰਦਹਰ ਸਹਣੀ ਮਸਤਹਕ ਮਣੀ ਹਆਰੁ ॥ ਸਭਾ ਸੁਰਹਤ 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚ ਰਹਮ ਅਾਰ ॥ ਹਬਨੁ ਹਰ ੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚ ਗੁਰ ਕ ਹਹਤ ਹਆਹਰ ॥ ੬॥ 

ਹਨਹਸ ਅੰਹਧਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਹਕਉ ਹਰ ਹਬਨ ੁਰਹਣ ਹਵਹਾਇ ॥ ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ 
ਜਹਲ ਬਹਲ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਧਨ ਕੰਹਤ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਹਬਰਥਾ ਜਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥ ਸਜ ਕੰਤ ਮਹਲਿੀ 
ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਾਇ ॥ ਹਉ ਸੁਤੀ ਹਰੁ ਜਾਗਣਾ ਹਕਸ ਕਉ ੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਸਹਤਗੁਹਰ ਮਲੀ ਭ ਵਸੀ 
ਨਾਨਕ ਰਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥ {ੰਨਾ 54} 

ਨਟ:- ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦ ਸਸਯਰਖ ਸਿਚ ਰਜ਼ 'ਸਸਯੀਯਾਗ'ੁ ਨਹੀਂ ਹ।  

ਦਅਯਥ:- ਕੰਤ ਭਹਰੀਆ—ਖਸਭ (ਰਬੂ) ਦੀਆ ਂ (ਜੀਿਾ-ਂ) ਇਸਤਰੀਆਂ। ਗਣਤ—ਸਗਣਤੀ-ਸਭਣਤੀ, 

ਸਿਖਾਿਾ। ਸੂਹਾ—ਰਾਰ, ਭਨ ਨੰੂ ਸਖਿੱਚ ਾਣ ਿਾਰਾ ਗੂੜਹਾ ਰਾਰ। ਿਸੁ—ਸਹਯਾਿਾ। ਾਖੰਸਡ—ਖੰਡ ਨਾਰ। 

ਾਜੁ—ਸਿਖਾਿਾ।1।  

ਹਸਯ ਜੀਉ—ਹ ਰਬੂ ਜੀ! ਇਉ—ਇਸ ਤਯੀਕ ਨਾਰ, ਇਸ ਸਯਧਾ ਨਾਰ, ਇਹ ਸਯਧਾ ਧਾਸਯਆਂ। ਯਾਿ—

ਭਾਣਦਾ ਹ, ਸਭਰਦਾ ਹ, ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਤੁਧੁ—ਤਨੰੂ। ਸਹਾਗਣੀ—ਸਹਾਗ ਿਾਰੀਆਂ, ਚੰਗ ਬਾਗਾ ਂ

ਿਾਰੀਆਂ। ਰ ਸਹ ਸਿਾਸਯ—ਤੰੂ ਸਿਾਯ ਰੈਂਦਾ ਹੈਂ।1। ਯਹਾਉ।  

ਸੀਗਾਯੀਆ—ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਸੰਗਾਯੀ ਗਈ ਹ। ਕਯ—ਹਿੱਥ। ਖੜੀ—ਖਰਤੀ ਹਈ, ਸਾਿਧਾਨ ਹ ਕ, 

ਸੁਚਤ ਯਸਹ ਕ। ਰਾਸਰ—ਰਾਰ ਸਿਚ, ਸਆਯ (ਦ ਰਭ) ਸਿਚ। ਸਚ ਬ—ਸਿੱਚ ਰਬੂ ਦ ਡਯ-ਅਦਫ ਸਿਚ। 

ਬਾਇ—(ਰਬੂ ਦ) ਰਭ ਸਿਚ। ਯੰਸਗ—ਯੰਗ ਸਿਚ। ਯਾਸਸ—ਯਸੀ ਹਈ।2।  

ਚਯੀ—ਦਾਸੀ। ਕਾਂਢੀ—ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਰਾਰੀ—ਚਯੀ, ਦਾਸੀ। ਭਸਰ—ਭਰ ਸਿਚ, ਸੰਗਸਤ ਸਿਚ। 

ਸਭਰਾਉ—ਸਭਰਾ। ਿਸਧਆ—ਸਿੰਸਨਹਆ ਹਇਆ।3।  

ਸਾਧਨ—ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਯੀਸਾਰੂ—ਯਸਾਂ ਦਾ ਘਯ, ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਭਾ। ਨਉਤਨ—ਨਿਾਂ, ਸਜਸ ਦਾ ਸਆਯ ਕਦ 

ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨ ਜਾਇ—ਨਹੀਂ ਜੰਭਦਾ।4।  



ਧੜੀ—ਿੱਟੀਆਂ। ਭਾਡੀ—ਸਜਾਂਦੀ ਹ। ਚੀਸਤ—ਸਚਿੱਤ ਸਿਚ। ਦੀਕੁ—ਦੀਿਾ। ਸਫਸਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਸਿਚ। ਸਿਗਾਸਸਆ—(ਆਣਾ ਸਹਯਦਾ) ਹੁਰਾਯ ਸਿਚ ਸਰਆਂਦਾ ਹ। ਉਯ ਹਾਯੁ—ਸਹਯਦ ਦਾ (ਛਾਤੀ ਦਾ) 

ਹਾਯ।5।  

ਭਸਤਸਕ—ਭਿੱਥ ਉਤ। ਭਣੀ—ਯਤਨ, ਜੜਾਊ ਸਟਿੱਕਾ। ਹਸਤ—ਰਭ ਸਿਚ।6।  

ਸਨਸਸ ਅੰਸਧਆਯੀ—ਹਨਯੀ ਯਾਤ ਸਿਚ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਦੀ ਹਨਯੀ ਯਾਤ ਸਿਚ। ਯਸਣ—ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤ। 

ਅੰਕੁ—ਸਹਯਦਾ। ਜਰਉ—ਸੜ ਜਾ। ਜਾਰੀਅਉ—ਸਾਸੜਆ ਜਾ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਕੰਸਤ—ਕੰਤ ਨ। ਨ 

ਯਾਿੀਆ—ਸਆਯ ਨ ਕੀਤਾ।7।  

ਸਜ ਕੰਤ—ਕੰਤ ਦੀ ਸਜ ਉਤ। ਭਹਰੜੀ—ਅੰਞਾਣ ਭਹਰੀ, ਅੰਞਾਣ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਫੂਝ—ਸਭਝ। ੂਛਉ—

ੂਛਉਂ, ਭੈਂ ੁਿੱਛਾਂ। ਸਸਤਗੁਸਯ—ਸਸਤਗੁਯੂ ਨ। ਸਖਾਇ—ਸਖਾ, ਸਭਤਰ, ਸਾਥੀ।8।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ ਜੀ! ਉਹੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆ ਂਸੁਹਾਗ-ਬਾਗ ਿਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਸਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਸਭਹਯ ਨਾਰ ਤੰੂ ਆ ਸੁਚਿੱਜੀਆਂ ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਹੈਂ—ਇਹ ਸਯਧਾ ਧਾਸਯਆਂ ਰਬੂ-ਤੀ ਜੀਿ-

ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਹ।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਾਯੀਆਂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆ ਂਰਬੂ-ਖਸਭ ਦੀਆ ਂਹੀ ਹਨ, ਸਾਯੀਆਂ ਹੀ (ਉਸ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਸੰਨ ਕਯਨ ਰਈ) 

ਸਸੰਗਾਯ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਯ ਜਹੜੀਆਂ ਆਣ  ਸਸੰਗਾਯ ਦਾ ਸਿਖਾਿਾ-ਭਾਣ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਹਾ 

ਰਾਰ ਸਹਯਾਿਾ (ਬੀ) ਸਿਕਾਯ (ਹੀ) ਦਾ ਕਯਦਾ ਹ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਿਖਾਿਾ ਕੀਸਤਆਂ ਰਬੂ ਦਾ ਸਆਯ ਨਹੀਂ 

ਸਭਰਦਾ, (ਅੰਦਯ ਖਟ ਹਿ ਤ ਫਾਹਯ ਰਭ ਦਾ ਸਿਖਾਿਾ ਹਿ) ਇਹ ਖਟਾ ਸਿਖਾਿਾ ਖ਼ੁਆਯ ਹੀ ਕਯਦਾ ਹ।1।  

ਯ ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਆਣ  ਜੀਿਨ ਨੰੂ) ਸੰਿਾਯਦੀ ਹ, ਸਜਸ ਦਾ ਸਯੀਯ ਖਸਭ-

ਰਬੂ ਦ ਹਿਾਰ  ਹ ਸਜਸ ਦਾ ਭਨ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਦ ਹਿਾਰ  ਹ (ਬਾਿ, ਸਜਸ ਦਾ ਭਨ ਤ ਸਜਸ ਦ ਸਗਆਨ-ਇੰਦਯ ਰਬੂ 

ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਰਾਂਬ ਕੁਯਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ), ਜਹੜੀ ਦਿੇਂ ਹਿੱਥ ਜੜ ਕ ੂਯੀ ਸਯਧਾ ਨਾਰ (ਰਬੂ-ਤੀ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹੀ) 

ਤਿੱਕਦੀ ਹ, ਜਹੜੀ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਹੀ ਮਾਦ ਕਯਦੀ ਹ ਤ ਉਸ ਦ ਦਯ ਤ ਅਯਜ਼ਈਆਂ ਕਯਦੀ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ-

ਰੀਤਭ (ਦ ਸਆਯ) ਸਿਚ ਯੰਗੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦ ਡਯ-ਅਦਫ ਸਿਚ ਸਟਕੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਉਹ 

ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਸਿਚ ਯਿੱਤੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਤ ਉਸ ਦ ਯੰਗ ਸਿਚ ਯਸੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ।2।  

ਜਹੜੀ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਦੀ) ਸਿਕਾ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਭੰਨਦੀ ਹ (ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹੀ ਆਣੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ 

ਆਸਯਾ ਫਣਾਂਦੀ ਹ) ਉਹ ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਰਬੂ ਨਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸਤ ਸਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਕਦ ਟੁਿੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸੰਗਸਤ ਸਿਚ (ਚਯਨਾਂ ਸਿਚ) ਉਸ ਦਾ ਸਭਰਾ ਫਸਣਆ 

ਯਸਹੰਦਾ ਹ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਸਸਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਿਚ ਉਹ ਯੰਗੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਰਤਾ ਯਸਹੰਦਾ ਹ। ਭੈਂ 

ਅਜਹੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁਯਫਾਨ ਹਾਂ।3।  

ਜ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਗੁਯ ੂ (ਦ ਸ਼ਫਦ) ਸਿਚ ਸੁਯਸਤ ਜੜੀ ਯਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦ ਯੰਡੀ (ਹ ਕ) ਨਹੀਂ ਫਠਦੀ (ਬਾਿ, 

ਖਸਭ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹਿੱਥ ਸਦਾ ਉਸ ਦ ਸਸਯ ਉੱਤ ਸਟਸਕਆ ਯਸਹੰਦਾ ਹ, ਸਪਯ ਉਹ) ਖਸਭ (ਬੀ ਸਾ ਹ ਜ) ਆਨੰਦ 

ਦਾ ਸਭਾ ਹ (ਸਜਸ ਦਾ ਸਆਯ ਸਨਿੱਤ) ਨਿਾ ਂ (ਹ, ਜ) ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਸਹਣ ਿਾਰਾ (ਹ, ਜ) ਭਯਦਾ ਹ ਨਾਹ 

ਜੰਭਦਾ ਹ, ਉਹ ਆਣੀ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਸਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਯ ਸਦਾ ਉਸ ਸਹਾਗਣ ਜੀਿ-

ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਹ।4।  

ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ ਆਣ  ਸਹਯਦ ਸਿਚ ਸਟਕਾਂਦੀ ਹ, ਇਹ, ਭਾਨ , ਉਹ ਤੀ-ਰਬੂ 

ਨੰੂ ਰਸੰਨ ਕਯਨ ਰਈ) ਕਸਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱਟੀਆ ਂਸੰਿਾਯਦੀ ਹ, ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਨੰੂ (ਸਹਣਾ) ਕਿੱੜਾ ਤ (ਗਸਹਸਣਆ ਂ



ਦਾ) ਸਸੰਗਾਯ ਫਣਾਂਦੀ ਹ, ਸਜਸ ਨ  ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਸਚਿੱਤ ਸਿਚ ਿਸਾਇਆ ਹ (ਤ, ਇਹ, ਭਾਨ , ਉਸ ਨ  ਭਿੱਥ ਉਤ) 

ਚੰਦਨ (ਦਾ ਸਟਿੱਕਾ ਰਾਇਆ) ਹ, ਸਜਸ ਨ  ਆਣ  ਦਸਿੇਂ ਦੁਆਯ (ਸਦਭਾਗ਼, ਸਚਿੱਤ-ਆਕਾਸ਼) ਨੰੂ (ਤੀ-ਰਬੂ ਦ 

ਯਸਹਣ ਰਈ) ਸਹਣਾ ਘਯ ਫਣਾਇਆ ਹ, ਸਜਸ ਨ  ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਆਣ  ਸਹਯਦ ਨੰੂ) ਹੁਰਾਯ ਸਿਚ 

ਸਰਆਂਦਾ ਹ (ਤ, ਇਹ, ਭਾਨ , ਉਸ ਨ  ਸਹਯਦ ਸਿਚ) ਦੀਿਾ (ਜਗਾਇਆ ਹ), ਸਜਸ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਗਰ ਦਾ ਹਾਯ ਫਣਾ ਸਰਆ ਹ।5।  

ਸਜਸ ਨ  ਆਣ  ਭਿੱਥ ਉਤ ਰਬੂ ਦ ਸਆਯ ਦਾ ਜੜਾਊ ਸਟਿੱਕਾ ਰਾਇਆ ਹਇਆ ਹ, ਸਜਸ ਨ  ਸਦਾ-ਸਥਯ ਯਸਹਣ 

ਿਾਰ  ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦ ਰਭ ਸਿਚ ਆਣੀ ਸੁਯਸਤ (ਜੜ ਕ) ਸਹਣੀ ਫਣਾ ਰਈ ਹ (ਤ, ਇਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਣੀ) 

ਸਬਾ (ਸਭਝਦੀ ਹ), ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਹਯ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆ ਂ ਸਿਚ (ਭੰਨੀ ਰਭੰਨੀ) ਸਹਣੀ ਹ, ਉਹ ਆਣ  

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦ ਰਭ ਸਆਯ ਸਿਚ ਯਸਹ ਕ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਸਯਫ-ਸਿਆਕ ਰਬੂ ਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਹਯ ਸਕਸ ਨਾਰ 

ਜਾਣ-ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਾਂਦੀ।6।  

ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਕਾਰੀ-ਫਰੀ ਯਾਤ ਸਿਚ ਸੁਿੱਤੀ ਈ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ! ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਸਭਰਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾ 

ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਰੰਘ ਸਕਦੀ। ਸੜ ਜਾ ਉਹ ਸਹਯਦਾ ਤ ਉਹ ਸਯੀਯ (ਸਜਸ ਸਿਚ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ 

ਨਹੀਂ)। ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਨ (ਸਿਕਾਯਾਂ ਸਿਚ) ਸੜ ਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਭਾਇਆ-ਧਨ ਬੀ ਸਿਅਯਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 

ਹ। ਜ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਰਬੂ-ਤੀ ਨ  ਸਆਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੀ ਜਿਾਨੀ ਸਿਅਯਥ ਹੀ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।7।  

ਬਾਗ-ਹੀਣ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਖਸਭ-ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ ਉਤ ਸੁਿੱਤੀ ਈ ਹ, ਯ ਇਸ ਨੰੂ ਸਭਝ ਨਹੀਂ (ਸਹਯਦ-ਸਜ ਉੱਤ 

ਜੀਿਾਤਭਾ ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਇਕਿੱਠਾ ਸਨਿਾਸ ਹ, ਯ ਭਾਇਆ-ਭਹੀ ਸਜੰਦ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਯ ਨਹੀਂ ਹ)।  

ਹ ਰਬੂ-ਤੀ! ਭੈਂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਿਚ) ਸੁਿੱਤੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹਾ,ਂ ਤੰੂ ਤੀ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈਂ 

(ਤਨੰੂ ਭਾਇਆ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ); ਭੈਂ ਸਕਸ ਾਸੋਂ ਜਾ ਕ ੁਿੱਛਾਂ (ਸਕ ਭੈਂ ਸਕਸ ਤਯਹਾ ਂਭਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਿਚੋਂ 

ਜਾਗ ਕ ਤਨੰੂ ਸਭਰ ਸਕਦੀ ਹਾ)ਂ? 

ਹ ਨਾਨਕ! ਸਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਸਸਤਗੁਯੂ ਨ  (ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਂ ਸਿਚ) ਸਭਰਾ ਸਰਆ ਹ, ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦ 

ਡਯ-ਅਦਫ ਸਿਚ ਸਟਕੀ ਯਸਹੰਦੀ ਹ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਆਯ ਉਸ ਦਾ (ਜੀਿਨ-) ਸਾਥੀ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ।8।2।  

  


