
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਿਨੁ ਸਰ ਧਨ ਿੀਗਾਰੀ ਜਿਨੁ ਿਾਸਦ ਖੁਆਰੁ ॥ ਨਾ ਮਾਣ ਿੁਸਖ ਿਜੜੀ 
ਸਿਨੁ ਸਰ ਿਾਸਦ ਿੀਗਾਰੁ ॥ ਦੂਖੁ ਘਣ ਦਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਸਰ ਿਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰ ਰਾਮ ਜਹੁ 
ਿੁਖੁ ਹਇ ॥ ਸਿਨੁ ਗੁਰ ਰਮੁ ਨ ਾਈ ਿਿਸਦ ਸਮਲ ਰੰਗੁ ਹਇ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਿਵਾ ਿੁਖੁ  
ਾਈ ਹਸਰ ਵਰੁ ਿਹਸਜ ਿੀਗਾਰੁ ॥ ਿਸਿ ਮਾਣ ਸਰ ਿਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹਤੁ ਸਆਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਸਖ 
ਜਾਸਣ ਸਿਞਾਣੀ ਗੁਸਰ ਮਲੀ ਗੁਣ ਿਾਰੁ ॥੨॥ ਿਸਿ ਸਮਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਸਸਰ ਮਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਾਸਿ ਸਵਗਸਿਆ ਕੀਮਸਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਹਸਰ ਵਰੁ ਘਸਰ ਿਹਾਗਣੀ ਸਨਰਮਲ ਿਾਿ 
ਨਾਇ ॥੩॥ ਮਨ ਮਸਹ ਮਨੂਆ ਜ ਮਰ ਤਾ ਸਰੁ ਰਾ ਵ ਨਾਸਰ ॥ ਇਕਤੁ ਤਾਗ ਰਸਲ ਸਮਲ ਗਸਲ 
ਮਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥ ਿੰਤ ਿਭਾ ਿੁਖੁ ਊਜ ਗੁਰਮੁਸਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥ ਸਖਨ ਮਸਹ ਉਜ ਸਖਸਨ 
ਖ ਸਖਨੁ ਆਵ ਸਖਨੁ ਜਾਇ ॥ ਿਿਦੁ ਛਾਣ ਰਸਵ ਰਹ ਨਾ ਸਤਿੁ ਕਾਲੁ ਿੰਤਾਇ ॥ ਿਾਸਹਿੁ ਅਤੁਲੁ 
ਨ ਤਲੀ ਕਥਸਨ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ੫॥ ਵਾਾਰੀ ਵਣਜਾਸਰਆ ਆ ਵਜਹੁ ਸਲਖਾਇ ॥ ਕਾਰ 
ਕਮਾਵਸਹ ਿਿ ਕੀ ਲਾਹਾ ਸਮਲ ਰਜਾਇ ॥ ੂੰਜੀ ਿਾਿੀ ਗੁਰੁ ਸਮਲ ਨਾ ਸਤਿੁ ਸਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੬॥ 

ਗੁਰਮੁਸਖ ਤਸਲ ਤੁਲਾਇਿੀ ਿਿੁ ਤਰਾਜੀ ਤਲੁ ॥ ਆਿਾ ਮਨਿਾ ਮਹਣੀ ਗੁਸਰ ਠਾਕੀ ਿਿੁ ਿਲੁ ॥ 
ਆਸ ਤੁਲਾ ਤਲਿੀ ੂਰ ੂਰਾ ਤਲੁ ॥੭॥ ਕਥਨ ਕਹਸਣ ਨ ਛੁਟੀ ਨਾ ਸੜ ੁਿਤਕ ਭਾਰ ॥ 
ਕਾਇਆ ਿਿ ਨ ਾਈ ਸਿਨੁ ਹਸਰ ਭਗਸਤ ਸਆਰ ॥ ਨਾਨਕ  ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਿਰ ਮਲ ਗੁਰੁ 
ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥ {ੰਨਾ 58-59} 

ਦਅਯਥ:- ਧਨ—ਇਸਤਰੀ। ਸੀਗਾਯੀ—(ਜ) ਸਸਿੰਗਾਯੀ ਜਾ, (ਜ) ਗਸਿਣ  ਆਸਦਕਾਾਂ ਨਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾ। 

ਜਫਨੁ—ਜੁਆਨੀ। ਫਾਸਦ—ਸਿਅਯਥ। ਖੁਆਯ—ੁਦੁਖੀ। ਸੁਸਖ—ਸੁਖ ਨਾਰ, ਆਨਿੰਦ ਨਾਰ। ਸਜੜੀ—ਸਿਣੀ 

ਸਜ। ਘਣ—ਫਿੁਤ। ਘਸਯ—ਘਯ ਸਿਚ। ਸਜ ਬਤਾਯੁ—ਸਜ ਦਾ ਭਾਰਕ ਖਸਭ।1।  

ਸਫਸਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਿਚ (ਜੁਸੜਆਾਂ)। ਯਿੰਗ—ੁਨਾਭ ਦਾ ਯਿੰਗ।1। ਯਿਾਉ।  

ਸਿਸਜ—ਅਡਰ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਸਿਚ। ਸਸਚ—ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਸਿਚ (ਜੁੜ ਕ)। ਸਯ ਸਜੜੀ—ਤੀ ਦੀ 

ਸਿਣੀ ਸਜ। ਿਤੁ—ਸਿਤ, ਰਭ। ਜਾਸਣ—ਜਾਣ ਕ, ਡੂਿੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਕ। ਗੁਸਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਚਾਯ—ੁਸੁਿੰਦਯ। ਗੁਣ 

ਚਾਯ—ੁਸੁਿੰਦਯ ਗੁਣਾਾਂ ਿਾਰਾ ਰਬੂ।2।  

ਿਯ ਕਾਭਣੀ—ਿ ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ! ਸਸਯ—ਸਯ ਨ। ਸਿਗਾਸਸਆ—ਸਖੜ ਸਆ। ਸਾਚ ਨਾਇ—

ਸੱਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਸਿਚ (ਜੁੜ ਕ)।3।  

ਭਨੂਆ—ਿਛਾ ਭਨ, ਬੱੁਰੜ ਭਨ। ਯਾਿ—ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਿ। ਇਕਤੁ—ਇੱਕ ਸਿਚ। ਇਕਤੁ ਤਾਗ—ਇਕ 

ਧਾਗ ਸਿਚ, ਇਕ ਿੀ ਸੁਯਸਤ-ਧਾਗ ਸਿਚ। ਯਸਰ—ਯਰ ਕ, ਇਕ-ਸਭਕ ਿ ਕ। ਅਧਾਯ—ੁਆਸਯਾ।4।  

ਉਜ—ਜਿੰਭ ੈਂਦਾ ਿ, ਉਤਸ਼ਾਿ ਸਿਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਸਖਸਨ—ਸਖਨ ਸਿਚ। ਖ—ਖਦਾ ਿ, ਦੁਖੀ ਿੁਿੰਦਾ ਿ। 

ਯਸਿ ਯਿ—(ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਿਚ) ਜੁਸੜਆ ਯਿ। ਨਾ ਸਿੰਤਾਇ—ਨਿੀਂ ਸਤਾਾਂਦਾ।5।  

ਿਜਿ—ੁਤਨਖ਼ਾਿ, ਯਜ਼ੀਨਾ। ਰਾਿਾ—ਰਾਬ। ਤਭਾਇ—ਰਾਰਚ।6।  

ਤਸਰ ਤੁਰਾਇਸੀ—ਤਰ ਸਿਚ ੂਯਾ ਉਤਯਿਾਗਾ {ਨਟ:- ਰਜ਼ 'ਤਰਾਇਸੀ' ਦ ਅੱਖਯ 'ਤ' ਨਾਰ ਦ ਰਗਾਾਂ 

ਿਨ—   ੋ  ਅਤ   ੋੁ। ਅਸਰ ਰਜ਼ 'ਤੁਰਾਇਸੀ' ਿ, ਇਥ 'ਤੁਰਾਇਸੀ' ੜਹਨਾ ਿ}।  



ਤਯਾਜੀ—ਤਯਾਜ਼,ੂ ਤੱਕੜ। ਗੁਸਯ—ਗੁਯ ੂਨ। ਠਾਕੀ—ਯਕ ਸਦੱਤੀ ਿ।7।  

ਕਿਸਣ—ਜ਼ਫਾਨੀ ਿੀ ਗੱਰਾਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ। ਸੜ—ੜਹ  ਕ। ਸਚ—ਸੁੱਚ। ਕਯਤਾਯ—ਕਯਤਾਯ (ਦਾ ਭਰ)।8।  

ਅਯਥ:- ਿ ਭਨ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਸਭਯ, (ਤਨੂਿੰ) ਸੁਖ ਿਿਗਾ। (ਯ ਭਨ ਬੀ ਕੀਿ ਕਯ? ਸਜਸ ਨਾਰ 

ਸਆਯ ਨਾਿ ਿਿ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਭੁੜ ਭੁੜ ਸਕਿੇਂ ਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਿ) ਸਆਯ ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਸਫਨਾ 

ਨਿੀਂ ਫਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੜਾ ਭਨ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਸਿਚ ਜੁੜਦਾ ਿ ਉਸ ਨੂਿੰ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਯਿੰਗ ਚੜਹ  ਜਾਾਂਦਾ ਿ।1। 

ਯਿਾਉ।  

(ਜ ਇਸਤਰੀ ਗਸਿਸਣਆਾਂ ਆਸਦਕ ਨਾਰ) ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਸਜਾ ਰ, ਯ ਉਸ ਨੂਿੰ ਤੀ ਨਾਿ ਸਭਰ  ਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ 

ਜੁਆਨੀ ਸਿਅਯਥ ਜਾਾਂਦੀ ਿ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਾ ਬੀ ਦੁਖੀ ਿੁਿੰਦਾ ਿ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਆਨਿੰਦ ਨਾਰ ਤੀ ਦੀ ਸਿਣੀ 

ਸਜ ਭਾਣ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੀ-ਸਭਰਾ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਸਿੰਗਾਯ ਸਿਅਯਥ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਉਸ ਬਾਗਿੀਣ ਇਸਤਰੀ 

ਨੂਿੰ ਫਿੁਤ ਦੁਖ ਸਿਆਦਾ ਿ, ਉਸ ਦ ਘਯ ਸਿਚ ਸਜ ਦਾ ਭਾਰਕ ਖਸਭ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਦ ਸਾਯ 

ਫਾਿਯ-ਭੁਖੀ ਧਾਯਸਭਕ ਉੱਦਭ ਸਿਅਯਥ ਜਾਾਂਦ ਿਨ, ਜ ਸਿਯਦ-ਸਜ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਸਿਯਦ ਸਿਚ ਯਗਟ ਨਾਿ 

ਿਿ)।1।  

ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿਾ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਿੀ ਆਤਭਕ ਆਨਿੰਦ ਸਭਰਦਾ ਿ, ਰਬੂ-ਤੀ ਉਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੂਿੰ ਸਭਰਦਾ ਿ 

ਸਜਸ ਨ  ਅਡਰ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਸਿਚ (ਜੁੜ ਕ) ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਸਸਿੰਗਾਸਯਆ ਿ। ਉਿੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਰਬੂ-

ਤੀ ਦੀ ਸਿਣੀ ਸਜ ਭਾਣ ਸਕਦੀ ਿ ਜ ਉਸ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਸਿਚ (ਜੁੜੀ ਯਸਿਿੰਦੀ ਿ), ਸਜਸ ਦਾ ਰਬੂ-ਤੀ 

ਨਾਰ ਗੂੜਹਾ ਸਿਤ ਿ ਗੂੜਹਾ ਸਆਯ ਿ। ਗੁਯ ੂਦ ਭਨਭੁਖ ਯਸਿ ਕ ਿੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਡੂਿੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾ ਕ ਉਸਨੂਿੰ 

ਸਸਿੰਞਾਸਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਇਿ ਸਸਿੰਞਾਣ ਆਉਂਦੀ ਿ ਸਕ ਉਿ ਸਾਡਾ ਿ), ਉਿ ਸੁਿੰਦਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ 

ਰਬੂ (ਸਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੂਿੰ ਸਭਰਾਇਆ ਿ) ਗੁਯ ੂਨ  ਸਭਰਾਇਆ ਿ।2।  

ਿ ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਸੁਿੰਦਯ ਇਸਤਰੀ! ਉਸ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਸਿਚ (ਸਦਾ) ਸਭਰੀ ਯਿੁ। ਤੀ-ਰਬੂ ਨ  

(ਸਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਦ ਭਨ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਸਆਯ ਦਾ) ਯਿੰਗ ਚਾੜਹ  ਕ (ਆਣ  ਿਰ ਸਖੱਚ ਸਰਆ ਿ, ਉਸਦਾ ਭਨ 

ਉਸਦਾ ਤਨ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਸਿਚ ਜੁੜ ਕ ਸਖੜ ਸਆ ਿ (ਉਸਦਾ ਜੀਿਨ ਇਤਨਾ ਅਭਰਕ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ਸਕ) 

ਉਸ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਿੀਂ  ਸਕਦਾ। ਉਿ ਸੁਿਾਗ ਬਾਗ ਿਾਰੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ-ਸਥਯ ਿਯੀ ਦ ਨਾਭ ਸਿਚ (ਜੁੜ ਕ) 

ਸਿਤਰ  ਆਤਭਾ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ, ਤ ਰਬੂ-ਤੀ ਨੂਿੰ ਆਣ  (ਸਿਯਦ) ਘਯ ਸਿਚ (ਿੀ ਰੱਬ ਰੈਂਦੀ ਿ)।3।  

ਜ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਦਾ) ਥੜਹ-ਸਿਤਾ ਭਨ (ਰਬੂ ਤੀ ਦ ਸਿਸ਼ਾਰ) ਭਨ ਸਿਚ (ਥੜਹ-ਸਿਤ ਸੁਬਾਅ ਿਰੋਂ) ਭਯ ਜਾ, 

ਤ ਸਜਿੇਂ ਇਕ ਧਾਗ ਸਿਚ ਰਤ ਿ ਭਤੀਆਾਂ ਦਾ ਿਾਯ ਗਰ ਸਿਚ ਾ ਰਈਦਾ ਿ ਉਸ ਤਯਹਾਾਂ ਜ (ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ 

ਰਬੂ ਦ ਿੀ) ਇਕ ਸੁਯਸਤ ਧਾਗ ਸਿਚ ਇਕ ਸਭਕ ਿ ਕ ਰਬੂ ਸਿਚ ਰੀਨ ਿ ਜਾ ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਤੀ ਉਸ ਜੀਿ-ਨਾਯ ਨੂਿੰ 

ਸਆਯ ਕਯਦਾ ਿ। ਯ ਇਿ ਆਤਭਕ ਆਨਿੰਦ ਸਤਸਿੰਗ ਸਿਚ ਸਟਸਕਆਾਂ ਿੀ ਸਭਰਦਾ ਿ, ਤ ਸਤਸਿੰਗ ਸਿਚ ਗੁਯੂ 

ਦੀ ਸਯਨ  ਕ (ਭਨ ਨੂਿੰ) ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਸਿਾਯਾ ਸਭਰਦਾ ਿ।4।  

(ਜ ਭਨ ਨਾਭ ਤੋਂ ਿਾਾਂਸਜਆ ਯਿ, ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਆਸਦਕ ਦ ਰਾਬ ਨਾਰ) ਇਕ ਸਖਨ ਸਿਚ ਿੀ (ਇਉਂ ਿੁਿੰਦਾ ਿ 

ਸਜਿੇਂ) ਸਜਊ ੈਂਦਾ ਿ, (ਤ ਭਾਇਆ ਆਸਦਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਰ) ਇਕ ਸਖਨ ਸਿਚ ਿੀ ਦੁਖੀ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਇਕ ਸਖਨ 

(ਗੁਜ਼ਯਦਾ ਿ ਤਾਾਂ) ਉਿ ਜਿੰਭ ੈਂਦਾ ਿ, ਇਕ ਸਖਨ (ਗੁਜ਼ਯਦਾ ਿ ਤਾਾਂ) ਉਿ ਭਯ ਜਾਾਂਦਾ ਿ (ਬਾਿ, ਨਾਭ ਦ ਸਿਾਯ 

ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਭਾਇਆ ਜੀਿ ਦ ਜੀਿਨ ਦਾ ਆਸਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿ। ਜ ਭਾਇਆ ਆਿ ਤਾਾਂ ਉਤਸ਼ਾਿ, ਜ ਜਾ ਤਾਾਂ 

ਸਿਭ)। ਜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਿ (ਰਬੂ ਚਯਨਾਾਂ ਸਿਚ) ਜੁਸੜਆ ਯਸਿਿੰਦਾ ਿ ਉਸ ਨੂਿੰ ਭਤ (ਦਾ 

ਡਯ) ਸਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ। (ਰਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਸਿਚ ਜੁਸੜਆਾਂ ਇਿ ਤਾਾਂ ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦਾ ਸਕ) ਉਸ ਭਾਰਕ (ਦੀ 



ਿਸਤੀ) ਨੂਿੰ ਤਸਰਆ ਜਾ ਸਕ, ਉਿ ਤਰ ਤੋਂ ਯ ਿ (ਿਾਾਂ, ਇਿ ਜ਼ਯੂਯ ਿ ਸਕ ਉਿ ਸਭਰਦਾ ਸਸਭਯਨ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਿੀ 

ਿ) ਸਨਯੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਨਾਰ ਨਿੀਂ ਸਭਰਦਾ।5।  

ਸਾਯ ਜੀਿ-ਿਣਜਾਯ ਜੀਿ ਿਾਯੀ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਯਜ਼ੀਨਾ ਸਰਖਾ ਕ (ਜਗਤ ਸਿਚ ਆਉਂਦ ਿਨ, 

ਬਾਿ, ਿਯਕ ਨੂਿੰ ਸਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦ ਸੁਆਸ ਤ ਸਾਯ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤ ਰਬੂ ਦਯ ਤੋਂ ਸਭਰਦੀ ਿ)। ਜਿੜ ਜੀਿ ਿਾਯੀ 

ਸਦਾ-ਸਥਯ ਰਬੂ ਦ ਸਸਭਯਨ ਦੀ ਕਾਯ ਕਯਦ ਿਨ, ਉਿਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਯ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ) 

ਰਾਬ ਸਭਰਦਾ ਿ, (ਯ ਇਿ ਰਾਬ ਉਿੀ ਖੱਟ ਸਕਦ ਿਨ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਉਿ ਗੁਯ ੂਸਭਰ ੈਂਦਾ ਿ ਸਜਸ ਨੂਿੰ (ਆਣੀ 

ਿਸਡਆਈ ਆਸਦਕ ਦਾ) ਸਤਰ ਸਜਤਨਾ ਬੀ ਰਾਰਚ ਨਿੀਂ ਿ। (ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੂਿੰ ਗੁਯ ੂਸਭਰਦਾ ਿ ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਆਤਭਕ 

ਜੀਿਨ ਿਾਰੀ) ਯਾਸ-ੂਿੰਜੀ ਸਦਾ ਰਈ ਸਥਯ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ।6।  

(ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਪਰਤਾ ਦੀ ਯਖ ਿਾਸਤ) ਸੱਚ ਿੀ ਤਯਾਜ਼ ੂਿ ਤ ਸੱਚ ਿੀ ਿੱਟਾ ਿ (ਸਜਸ ਦ ੱਰ  ਸੱਚ 

ਿ ਉਿੀ ਸਪਰ ਿ), ਇਸ ਯਖ-ਤਰ ਸਿਚ ਉਿੀ ਭਨੱੁਖ ੂਯਾ ਉਤਯਦਾ ਿ ਜ ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੱੁਖ ਯਸਿਿੰਦਾ ਿ, 

ਸਕਉਂਸਕ ਗੁਯ ੂਨ  (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਸਸਸਤ-ਸਾਰਾਿ ਦੀ) ਸੱਚੀ ਫਾਣੀ ਦ ਕ ਭਨ ਨੂਿੰ ਭਿ ਰਣ ਿਾਰੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ ਤ 

ਭਨ ਦ ਭਾਇਕ ਪੁਯਸਨਆਾਂ ਨੂਿੰ (ਭਨ ਉਤ ਿਾਯ ਕਯਨ ਤੋਂ) ਯਕ ਯੱਸਖਆ ਿੁਿੰਦਾ ਿ। ੂਯ ਰਬੂ ਦਾ ਇਿ ਤਰ (ਦਾ 

ਸਭਆਯ) ਕਦ ਘਟਦਾ ਿਧਦਾ ਨਿੀਂ, ਉਿੀ ਜੀਿ (ਇਸ ਤਰ ਸਿਚ) ੂਯਾ ਤੁਰਦਾ ਿ ਸਜਸ ਨੂਿੰ ਰਬੂ (ਸਸਭਯਨ ਦੀ 

ਦਾਸਤ ਦ ਕ) ਆ (ਸਭਿਯ ਦੀ ਸਨਗਾਿ ਨਾਰ) ਤੁਰਾਾਂਦਾ ਿ।7।  

ਸਨਯੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਜਾਾਂ ੁਸਤਕਾਾਂ ਦ ਢਯਾਾਂ ਦ ਢਯ ੜਹਨ ਨਾਰ ਆਸਾ ਭਨਸਾ ਤੋਂ ਫਚ ਨਿੀਂ ਸਕੀਦਾ। (ਜ 

ਸਿਯਦ ਸਿਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਨਿੀਂ, ਰਬੂ ਦਾ ਰਭ ਨਿੀਂ, ਤਾਾਂ ਸਨਯ ਸਯੀਯ ਦੀ ਸਿਤਰਤਾ ਨਾਰ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨਿੀਂ ਸਭਰਦਾ।  

ਿ ਨਾਨਕ! ਸਜਸ ਨੂਿੰ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਨਿੀਂ ਬੱੁਰਦਾ, ਉਸ ਨੂਿੰ ਗੁਯ ੂਯਭਾਤਭਾ ਦ ਭਰ 

ਸਿਚ ਸਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਿ।8।9।  

  


