
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਰ ਮਨ ਿੀ ਹਸਰ ਸਿਉ ਰੀਸਿ ਕਸਰ ਜਿੀ ਜਲ ਕਮਲਸਹ ॥ ਲਹਰੀ ਨਾਸਲ 
ਛਾੜੀ ਭੀ ਸਿਗਿ ਅਿਨਸਹ ॥ ਜਲ ਮਸਹ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਸਿਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਸਿਨਸਹ ॥ ੧॥ 

ਮਨ ਰ ਸਕਉ ਛੂਟਸਹ ਸਿਨੁ ਸਆਰ ॥ ਗੁਰਮੁਸਿ ਅੰਿਸਰ ਰਸਿ ਰਸਹਆ ਿਿਿ ਭਗਸਿ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ 

ਰਹਾਉ ॥ ਰ ਮਨ ਿੀ ਹਸਰ ਸਿਉ ਰੀਸਿ ਕਸਰ ਜਿੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥ ਸਜਉ ਅਸਧਕਉ ਸਿਉ ਿੁਿੁ 
ਘਣ ਮਸਨ ਿਸਨ ਿਾਂਸਿ ਿਰੀਰ ॥ ਸਿਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਿਈ ਰਭੁ ਜਾਣ ਅਭ ੀਰ ॥ ੨॥ ਰ ਮਨ 
ਿੀ ਹਸਰ ਸਿਉ ਰੀਸਿ ਕਸਰ ਜਿੀ ਚਾਸਿਰਕ ਮਹ ॥ ਿਰ ਭਸਰ ਥਲ ਹਰੀਆਿਲ ਇਕ ਿੂੰਦ ਨ 
ਿਈ ਕਹ ॥ ਕਰਸਮ ਸਮਲ ਿ ਾਈ ਸਕਰਿੁ ਇਆ ਸਿਸਰ ਦਹ ॥ ੩॥ ਰ ਮਨ ਿੀ ਹਸਰ 
ਸਿਉ ਰੀਸਿ ਕਸਰ ਜਿੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹਇ ॥ ਆਿਟਣੁ ਆ ਿਿ ਦੁਧ ਕਉ ਿਸਣ ਨ ਦਇ ॥ ਆ 
ਮਸਲ ਸਿਛੁੰਸਨਆ ਿਸਚ ਿਸਡਆਈ ਦਇ ॥੪॥ ਰ ਮਨ ਿੀ ਹਸਰ ਸਿਉ ਰੀਸਿ ਕਸਰ ਜਿੀ ਚਕਿੀ 
ਿੂਰ ॥ ਸਿਨੁ ਲੁ ਨੀਦ ਨ ਿਿਈ ਜਾਣ ਦੂਸਰ ਹਜੂਸਰ ॥ ਮਨਮੁਸਿ ਿਝੀ ਨਾ ਿ ਗੁਰਮੁਸਿ ਿ ਦਾ 
ਹਜੂਸਰ ॥੫॥ ਮਨਮੁਸਿ ਗਣਿ ਗਣਾਿਣੀ ਕਰਿਾ ਕਰ ਿੁ ਹਇ ॥ ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਸਿ ਨਾ ਿ ਜ ਲਚ 
ਿਭੁ ਕਇ ॥ ਗੁਰਮਸਿ ਹਇ ਿ ਾਈ ਿਸਚ ਸਮਲ ਿੁਿੁ ਹਇ ॥ ੬॥ ਿਚਾ ਨਹੁ ਨ ਿੁਟਈ ਜ 
ਿਸਿਗੁਰੁ ਭਟ ਿਇ ॥ ਸਗਆਨ ਦਾਰਥੁ ਾਈ ਸਿਰਭਿਣ ਿਝੀ ਹਇ ॥ ਸਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਿੀਿਰ 
ਜ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹਇ ॥੭॥ ਿਸਲ ਗ ਿ ੰਿਣੂੰ ਜ ਚੁਗਦ ਿਰ ਿਸਲ ॥ ਘੜੀ ਸਕ ਮੁਹਸਿ ਸਕ 
ਚਲਣਾ ਿਲਣੁ ਅਜੁ ਸਕ ਕਸਲ ॥ ਸਜਿੁ ਿੂੰ ਮਲਸਹ ਿ ਸਮਲ ਜਾਇ ਿਚਾ ਸੜੁ ਮਸਲ ॥੮॥ ਸਿਨੁ ਗੁਰ 
ਰੀਸਿ ਨ ਊਜ ਹਉਮ ਮਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਿਹੰ ਆੁ ਛਾਣੀ ਿਿਸਦ ਭਸਦ ਿੀਆਇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਸਿ ਆੁ ਛਾਣੀ ਅਿਰ ਸਕ ਕਰ ਕਰਾਇ ॥ ੯॥ ਸਮਸਲਆ ਕਾ ਸਕਆ ਮਲੀ ਿਿਸਦ 
ਸਮਲ ਿੀਆਇ ॥ ਮਨਮੁਸਿ ਿਝੀ ਨਾ ਿ ਿੀਛੁਸੜ ਚਟਾ ਿਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਕੁ ਹ 
ਅਿਰੁ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ {ੰਨਾ 60} 

ਦ ਅਰਥ:- ਕਭਲ ਹਿ—ਕਭਲ ਹਿਚ। ਹਿਗਸ—ਹਿੜਦਾ ਿ। ਅਸਨ ਹਿ—ਹਆਰ ਨਾਲ {ਨਟ:- ਸੰਸਹਿਤ 

ਲਜ਼ ‘Ônyh’ ਿ। ਇਸ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਰੂ ਦ ਿਨ—ਨਿ ਅਤ ਅਸਨਿ}। ਜੀਅ—ਹਜੰਦ। ਹਤਨ ਹਿ—ਉਿਨਾਾਂ 

ਦਾ। ਛਾੜੀ—ਧੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਿ।1।  

ਗੁਰਭੁਹਿ—ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਰਹਿਣ ਿਾਲਾ ਭਨੱੁਿ। ਅੰਤਹਰ—ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦ ਹਿਚ। ਰਹਿ ਰਹਿਆ—ਿਰ ਿਲ  

ਭਜੂਦ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਨੀਰ—ਾਣੀ। ਅਹਧਕਉ—ਫਿੁਤਾ। ਘਣ—ਫਿੁਤ। ਭਹਨ—ਭਨ ਹਿਚ। ਅਬ ੀਰ—ਅੰਦਰਲੀ ੀੜ।2।  

ਭਿ—ਭੀਂਿ, ਿਰਿਾ। ਚਾਹਤਿਕ—ੀਿਾ। ਬਹਰ—ਬਰ ਿ। ਕਿ—ਹਕਸ ਅਰਥ? ਕਰਹਭ—ਹਭਿਰ ਨਾਲ। 

ਹਕਰਤੁ ਾਇਆ—ੂਰਫਲਾ ਕਭਾਇਆ ਿਇਆ, (ੂਰਫਲਾ) ਕੀਤਾ ਿਇਆ (ਜ ਸੰਸਕਾਰ-ਰੂ ਹਿਚ) ਇਕੱਠਾ 

ਿਇਆ (ਅੰਦਰ ਭਜੂਦ) ਿ। ਹਸਹਰ—ਹਸਰ ਉਤ। ਦਿ—ਸਰੀਰ (ਉੱਤ)।3।  

ਆਿਟਣੁ—ਉਫਾਲਾ। ਿਿ—ਸਿਾਰਦਾ ਿ। ਸਹਚ—ਸੱਚ ਹਿਚ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਿ।4।  

ਸੂਰ—ਸੂਰਜ।5।  

ਗਣਤ ਗਣਾਿਣੀ—ਆਣੀਆਾਂ ਿਹਡਆਈਆਾਂ ਕਰਦਾ ਿ।6।  



ਬਟ—ਹਭਲ । ਹਗਆਨ ਦਾਰਥੁ—(ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ) ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਦਣ ਿਾਲਾ (ਨਾਭ) ਦਾਰਥ। 

ਹਤਿਬਿਣ ਸਝੀ—ਹਤੰਨਾਾਂ ਬਿਨਾਾਂ ਹਿਚ ਹਿਆਕ ਿਬੂ ਦੀ ਸੂਝ।7।  

ਿਹਲ ਗ—ਲੱਦ ਗ, (ਿਡ) ਿਡ ਕ (ਚਲ) ਗ। ੰਿਣੰੂ—(ਜੀਿ-) ੰਛੀ। ਸਰ ਤਹਲ—(ਸੰਸਾਰ-) ਸਰਿਰ 

ਦ ਉਤ। ਅਜੁ ਹਕ ਕਹਲ—ਅੱਜ ਜਾਾਂ ਕਲ ਹਿਚ, ਇਕ ਦ ਹਦਨਾਾਂ ਹਿਚ। ਭਹਲ—ਭੱਲ ਕ, ਹਜੱਤ ਕ। ਹੜੁ—

ਹਿਡਾਰੀਆਾਂ ਦ ਿਡਣ ਲਈ ਫਣਾਇਆ ਥਾਾਂ। ਹੜੁ ਭਹਲ—ਫਾਜ਼ੀ ਹਜੱਤ ਕ।8।  

ਸਿੰ—{sIshz} ਉਿ ਭੈਂ ਿਾਾਂ। ਆ—ੁਆਣਾ ਆ। ਸਿੰ ਆ—ੁਉਿ ਭੈਂ ਿਾਾਂ ਤ (ਭਰਾ) ਆਾ। ਸਿੰ ਆ ੁ

ਛਾਣੀ—ਇਿ ਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਿ ਹਕ ਭਰਾ ਤ ਿਬੂ ਦਾ ਆਾ (ਬਾਿ, ਸੁਬਾਉ) ਰਹਲਆ ਿ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ। 

ਸਫਹਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਲ। ਬਹਦ—ਹਿੱਝ ਕ।9।  

ਹਕਆ ਭਲੀ—ਹਭਲਣ ਿਾਲੀ ਕਈ ਿਰ ਗੱਲ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਦੀ, ਕਦ ਨਿੀਂ ਹਿੱਛੁੜਦ। ਤੀਆਇ—ਤੀਜ 

ਕ। ਭਨੁਭੁਹਿ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਹਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲਾ। ਦਰੁ ਘਰ ੁਕੁ—ਇਕ ਦਰ ਤ ਇਕ ਘਰ, ਇਕ ਆਸਰਾ 

ਰਨਾ। ਜਾਇ—ਥਾਾਂ।10।  

ਅਰਥ:- ਿ ਭਨ! ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਇਿ ਹਜਿਾ ਹਆਰ ਕਰ, ਹਜਿ ਹਜਿਾ ਾਣੀ ਦਾ ਕਲ ਪੱੁਲ ਹਿਚ ਿ (ਤ ਕਲ 

ਪੱੁਲ ਦਾ ਾਣੀ ਹਿਚ)। ਕਲ ਪੱੁਲ ਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਲਿਰਾਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕ ਿਾਾਂਦਾ ਿ, ਹਪਰ ਬੀ (ਰਸਰ) ਹਆਰ ਦ 

ਕਾਰਨ ਕਲ ਪੱੁਲ ਹਿੜਦਾ (ਿੀ) ਿ (ਧੱਹਕਆਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ)। ਾਣੀ ਹਿਚ (ਕਲ ਪੱੁਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਹਜੰਦਾਾਂ ਦਾ 

ਕਰ ਕ (ਰਭਾਤਭਾ ਸੀ ਿਡ ਿਡਦਾ ਿ ਹਕ) ਾਣੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਉਿਨਾਾਂ (ਕਲ ਪੱੁਲਾਾਂ) ਦੀ ਭਤ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।1।  

ਿ ਭਨ! (ਿਬੂ ਨਾਲ) ਹਆਰ ਾਉਣ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਤੰੂ (ਭਾਇਆ ਦ ਿੱਹਲਆਾਂ ਤੋਂ) ਫਚ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। (ਰ ਇਿ 

ਹਆਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਣ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਨਿੀਂ ਹਭਲਦਾ) ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਰਹਿਣ ਿਾਲ  ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ (ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਹਕਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਹਆਰ-ਸਾਾਂਝ ਫਣਦੀ ਿ ਹਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਿਰ ਿਲ  ਭਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਿ, ਗੁਰ ੂਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ 

ਦੀ ਬਗਤੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਿੀ ਫਖ਼ਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਿ।1। ਰਿਾਉ।  

ਿ ਭਨ! ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਇਿ ਹਜਿਾ ਿਭ ਕਰ, ਹਜਿ ਹਜਿਾ ਭੱਛੀ ਦਾ ਾਣੀ ਨਾਲ ਿ। ਾਣੀ ਹਜਤਨਾ ਿੀ 

ਿਧੀਕ ਿ, ਭੱਛੀ ਨੰੂ ਉਤਨਾ ਿੀ ਿਧੀਕ ਸੁਿ-ਆਨੰਦ ਿੁੰਦਾ ਿ, ਉਸ ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਤਨ ਹਿਚ ਸਰੀਰ ਹਿਚ ਠੰਡ 

ੈਂਦੀ ਿ। ਾਣੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਇਕ ਘੜੀ ਬੀ ਜੀਊ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੱਛੀ ਦ ਹਿਰਦ ਦੀ ਇਿ ਿਦਨਾ ਰਭਾਤਭਾ 

(ਆ) ਜਾਣਦਾ ਿ।1।  

ਿ ਭਨ! ਿਬੂ ਨਾਲ ਇਿ ਹਜਿੀ ਿੀਤ ਕਰ, ਹਜਿ ਹਜਿੀ ੀਿ ਦੀ ਭੀਂਿ ਨਾਲ ਿ। (ਾਣੀ ਨਾਲ) ਸਰਿਰ ਬਰ 

ਿ ਿੁੰਦ ਿਨ, ਧਰਤੀ (ਾਣੀ ਦੀ ਫਰਕਹਤ ਨਾਲ) ਿਹਰਆਿਲੀ ਿਈ ਈ ਿੁੰਦੀ ਿ, ਰ ਜ (ਸ੍ਾਾਂਤੀ ਨਛੱਤਿ 

ਹਿਚ  ਭੀਂਿ ਦੀ) ਇਕ ਫੰੂਦ (ੀਿ ਦ ਭੂੰਿ ਹਿਚ) ਨਾਿ , ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਰ ਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਗ 

ਨਿੀਂ। (ਰ ਿ ਭਨ! ਤਰ ਬੀ ਕੀਿ ਿੱਸ! ਰਭਾਤਭਾ) ਆਣੀ ਹਭਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਹਭਲ  ਤਾਾਂ ਹਭਲਦਾ ਿ, (ਨਿੀਂ 

ਤਾਾਂ) ੂਰਫਲਾ ਕਭਾਇਆ ਿਇਆ ਹਸਰ ਉੱਤ ਸਰੀਰ ਉੱਤ ਝੱਲਣਾ ਿੀ ੈਂਦਾ ਿ।3।  

ਿ ਭਨ! ਿਰੀ ਨਾਲ ਇਿ ਹਜਿਾ ਹਆਰ ਫਣਾ, ਹਜਿ ਹਜਿਾ ਾਣੀ ਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਿ। (ਾਣੀ ਦੁੱਧ ਹਿਚ ਆ ਹਭਲਦਾ 

ਿ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਰਨ ੈਂਦਾ ਿ, ਦੁੱਧ ਉਸ ਨੰੂ ਆਣਾ ਰੂ ਫਣਾ ਲੈਂਦਾ ਿ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਾਣੀ-ਰਲ  ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਅੱਗ ਉੱਤ 

ਰੱਿੀਦਾ ਿ ਤਾਾਂ) ਉਫਾਲਾ (ਾਣੀ) ਆ ਿੀ ਸਿਾਰਦਾ ਿ, ਦੁੱਧ ਨੰੂ ਸੜਨ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦਾ। (ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜ ਜੀਿ 

ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਕੁਰਫਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਾਂ ਿਬੂ) ਹਿੱਛੁੜ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਸਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਭ ਹਿਚ ਭਲ ਕ (ਲਕ 

ਰਲਕ ਹਿਚ) ਇੱਜ਼ਤ-ਭਾਣ ਦੇਂਦਾ ਿ।4।  



ਿ ਭਨ! ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਇਿ ਹਜਿਾ ਹਆਰ ਕਰ, ਹਜਿ ਹਜਿਾ ਚਕਿੀ ਦਾ (ਹਆਰ) ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਿ। (ਜਦੋਂ 

ਸੂਰਜ ਡੁੱਫ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਚਕਿੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਿਲ  ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਚਕਿੀ) ਇਕ ਹਿਨ ਬਰ ਇਕ ਲ ਬਰ 

ਨੀਂਦ (ਦ ਿੱਸ ਆ ਕ) ਨਿੀਂ ਸੌਂਦੀ, ਦੂਰ (-ਲੁਕ ਸੂਰਜ) ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸਭਝਦੀ ਿ।  

ਜਿੜਾ ਭਨੱੁਿ ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੱੁਿ ਰਹਿੰਦਾ ਿ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਆਣ  ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਦੱਸਦਾ ਿ, ਰ ਆਣ  ਭਨ 

ਦ ਹੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਨੰੂ ਇਿ ਸਭਝ ਨਿੀਂ ੈਂਦੀ।5।  

ਆਣ  ਭਨ ਦ ਹੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲਾ ਭਨੱੁਿ ਆਣੀਆਾਂ ਿੀ ਿਹਡਆਈਆਾਂ ਕਰਦਾ ਿ (ਰ ਜੀਿ ਦ ਬੀ ਕੀਿ 

ਿੱਸ?) ਉਿੀ ਕੁਝ ਿੁੰਦਾ ਿ ਜ ਕਰਤਾਰ (ਆ) ਕਰਦਾ (ਕਰਾਾਂਦਾ ਿ)। (ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹਭਿਰ ਤੋਂ ਹਫਨਾ) ਜ ਕਈ 

ਜੀਿ (ਆਣੀਆਾਂ ਿਹਡਆਈਆਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਕਰ, ਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਛਾਣਨ ਦਾ 

ਉੱਦਭ ਕਰ, ਤਾਾਂ ਬੀ) ਉਸ ਿਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਿੀਂ  ਸਕਦੀ। (ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਕਦਰ) ਤਦੋਂ ਿੀ 

ੈਂਦੀ ਿ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਸੱਹਿਆ ਿਾਤ ਿਿ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਹਤ ਹਭਹਲਆਾਂ ਿੀ ਭਨੱੁਿ ਿਬੂ ਦ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਭ ਹਿਚ 

ਜੁੜਦਾ ਿ ਤ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਿ।6।  

(ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ ਜੜਨ ਿਾਲਾ) ਜ ਉਿ ਗੁਰ ੂਹਭਲ , ਤਾਾਂ (ਉਸ ਦਾ ਹਭਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਿਬੂ ਨਾਲ ਅਜਿਾ) 

ੱਕਾ ਹਆਰ (ੈਂਦਾ ਿ ਜ ਕਦ) ਟੁੱਟਦਾ ਨਿੀਂ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਕਰਾ ਨਾਲ) ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾਣ 

ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਦਾਰਥ ਹਭਲਦਾ ਿ, ਇਿ ਸਭਝ ਬੀ ੈਂਦੀ ਿ ਹਕ ਿਬੂ ਹਤੰਨਾਾਂ ਬਿਨਾਾਂ ਹਿਚ ਭਜੂਦ ਿ। ਜ ਭਨੱੁਿ 

(ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਭਿਰ ਦਾ ਸਦਕਾ) ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ (ਦ ਸਦ) ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਿਾਲਾ ਫਣ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬੂ 

ਦਾ ਹਿਤਿ  ਨਾਭ (ਹਪਰ ਕਦ) ਨਿੀਂ ਬੱੁਲਦਾ।7।  

(ਿ ਭਨ! ਿਿ) ਜਿੜ ਜੀਿ-ੰਛੀ ਇਸ (ਸੰਸਾਰ-) ਸਰਿਰ ਉੱਤ (ਚਗ) ਚੁਗਦ ਿਨ ਉਿ (ਆ ਆਣੀ 

ਜੀਿਨ-) ਿਡ ਿਡ ਕ ਚਲ  ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਿਰਕ ਜੀਿ-ੰਛੀ ਨ  ਘੜੀ ਲ ਦੀ ਿਡ ਿਡ ਕ ਇਥੋਂ ਤੁਰਦ ਜਾਣਾ ਿ, 

ਇਿ ਿਡ ਇਕ ਦ ਹਦਨਾਾਂ ਹਿਚ ਿੀ (ਛਤੀ ਿੀ) ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਿ। (ਿ ਭਨ! ਿਬੂ ਦ ਦਰ ਤ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤ 

ਆਿ—ਿ ਿਬੂ!) ਹਜਸ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਹਭਲਾਾਂਦਾ ਿੈਂ, ਉਿੀ ਤਰ ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ ਜੁੜਦਾ ਿ, ਉਿ ਇਥੋਂ ਸੱਚੀ 

ਜੀਿਨ-ਫਾਜ਼ੀ ਹਜੱਤ ਕ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।8।  

ਗੁਰ ੂ(ਦੀ ਸਰਨ ਣ) ਤੋਂ ਹਫਨਾ (ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ) ਿੀਤ ਦਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ (ਹਕਉਂਹਕ ਭਨੱੁਿ ਦ ਆਣ  ਉੱਦਭ 

ਨਾਲ ਭਨ ਹਿਚੋਂ) ਿਉਭ ਦੀ ਭਲ ਦੂਰ ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦੀ। ਜਦੌਂ ਭਨੱੁਿ ਦਾ ਭਨ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਹਿੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, 

ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਤਦੋਂ ਇਿ ਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਿ ਹਕ ਭਰਾ ਤ ਿਬੂ ਦਾ ਸੁਬਾਉ ਰਹਲਆ ਿ ਜਾਾਂ 

ਨਿੀਂ। ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਿੀ ਭਨੱੁਿ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਆਣ  ਅਸਲ  ਨੰੂ) ਛਾਣਦਾ ਿ। (ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ 

ਹਫਨਾ) ਜੀਿ ਿਰ ਕਈ ਉੱਦਭ ਕਰ ਕਰਾ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ।9।  

ਜਿੜ ਜੀਿ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਤੀਜ ਕ ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ ਹਭਲਦ ਿਨ, ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾ 

ਹਿਛੜਾ ਰਹਿ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹਜਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕ ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਿਬੂ ਨਾਲ ਜਹੜਆ ਜਾ। ਰ ਆਣ  ਭਨ ਦ 

ਹੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਫੰਦ ਨੰੂ ਇਿ ਸਭਝ ਨਿੀਂ ੈਂਦੀ, ਉਿ ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਛੁੜ ਕ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਿ ਦੀਆਾਂ) 

ਚਟਾਾਂ ਿਾਾਂਦਾ ਿ।  

ਿ ਨਾਨਕ! ਜਿੜਾ ਭਨੱੁਿ ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਹਿਚ ਹਭਲ ਹਗਆ ਿ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬੂ ਿੀ ਇਕ ਆਸਰਾ ਰਨਾ (ਹਦੱਸਦਾ) ਿ। 

ਿਬੂ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਰ ਕਈ ਸਿਾਰਾ ਨਿੀਂ (ਹਦੱਸਦਾ) ਿਰ ਕਈ ਥਾਾਂ ਨਿੀਂ ਹਦੱਸਦੀ।10।11।  

  


