
ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ੜਿਉ ਨਦੜਰ ੜਨਹਾੜਲਆ ਰਾਮ ॥ ਸਵਿ ੂਰ ਿਰੰਮਾ 
ਸੜਤਗੁੜਰ ਸਬੜਦ ੜਦਖਾੜਲਆ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਸਬੜਦ ੜਦਖਾੜਲਆ ਸਚੁ ਸਮਾੜਲਆ ਅੜਹੜਨੜਸ ਦੜਖ 
ਬੀਚਾੜਰਆ ॥ ਧਾਵਤ ੰਚ ਰਹ ਘਰੁ ਜਾੜਿਆ ਿਾਮੁ ਕ੍ਰਧੁ ੜਬਖੁ ਮਾੜਰਆ ॥ ਅੰਤੜਰ ਜੜਤ ਭਈ 
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਚੀਨ ਰਾਮ ਿਰੰਮਾ ॥ ਨਾਨਿ ਹਉਮ ਮਾੜਰ ਤੀਿ ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁੜਖ 
ਜਾੜਗ ਰਹ ਚੂਿੀ ਅੜਭਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ ਅਨੜਦਨੁ ਭਰੁ ਭਇਆ ਸਾੜਚ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥ ਸਾੜਚ ਸਮਾਨੀ 
ਗੁਰਮੁੜਖ ਮੜਨ ਭਾਨੀ ਗੁਰਮੁੜਖ ਸਾਬਤੁ ਜਾਗ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰੜਮਿਤੁ ਗੁੜਰ ਦੀਆ ਹੜਰ ਚਰਨੀ ੜਲਵ 
ਲਾਗ ॥ ਿਗਟੀ ਜੜਤ ਜੜਤ ਮੜਹ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁੜਖ ਭਰੜਮ ਭੁਲਾਿੀ ॥ ਨਾਨਿ ਭਰੁ ਭਇਆ ਮਨੁ 
ਮਾੜਨਆ ਜਾਗਤ ਰੜਿ ੜਵਹਾਿੀ ॥੨॥ ਅਉਗਿ ਵੀਸੜਰਆ ਗੁਿੀ ਘਰੁ ਿੀਆ ਰਾਮ ॥ ਏਿ ਰੜਵ 
ਰੜਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥ ਰੜਵ ਰੜਹਆ ਸਈ ਅਵਰੁ ਨ ਿਈ ਮਨ ਹੀ ਤ ਮਨੁ ਮਾੜਨਆ ॥ 
ੜਜੜਨ ਜਲ ਥਲ ੜਤਿਭਵਿ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾੜਆ ਸ ਿਭੁ ਗੁਰਮੁੜਖ ਜਾੜਨਆ ॥ ਿਰਿ ਿਾਰਿ ਸਮਰਥ 
ਅਾਰਾ ੜਤਿੜਬੜਧ ਮੜਟ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਨਿ ਅਵਗਿ ਗੁਿਹ ਸਮਾਿ ਐਸੀ ਗੁਰਮੜਤ ਾਈ ॥ ੩॥ 

ਆਵਿ ਜਾਿ ਰਹ ਚੂਿਾ ਭਲਾ ਰਾਮ ॥ ਹਉਮ ਮਾੜਰ ੜਮਲ ਸਾਚਾ ਚਲਾ ਰਾਮ ॥ ਹਉਮ ਗੁੜਰ ਖਈ 
ਰਗਟੁ ਹਈ ਚੂਿ ਸਗ ਸੰਤਾ ॥ ਜਤੀ ਅੰਦੜਰ ਜੜਤ ਸਮਾਿੀ ਆੁ ਛਾਤਾ ਆ ॥ ਈਅਿ 
ਘੜਰ ਸਬੜਦ ਤੀਿੀ ਸਾਹੁਰਿ ੜਰ ਭਾਿੀ ॥ ਨਾਨਿ ਸੜਤਗੁੜਰ ਮੜਲ ੜਮਲਾਈ ਚੂਿੀ ਿਾੜਿ 
ਲਿਾਿੀ ॥੪॥੩॥ {ੰਨਾ 1110-1111} 

ਦਅਰਥ:- ਤਾਰਾ ਲੰਮਾ—ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ {ਨਟ—ਜਦੋਂ ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੜਹਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਲਕ ਬੜੀ ਤਾਾਂਘ 

ਨਾਲ ਵਖਦ ਸਨ। ੂਰਜ ਦ ਚਾਨਣ ਵਵਚ ਤਾਾਂ ਵਦਿੱਦਾ ਨਸੀਂ। ਸਨਰਾ ੈਂਵਦਆਾਂ ਸੀ ਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਲ ਤਿੱਕਣ 

ਲਿੱਗ ੈਂਦ ਸਨ}, ਰਬ-ਵਵਆਕ ਰਿੱਬੀ ਜਵਤ। ਵਕਉ—ਵਕਉਂ? ਵਕਵੇਂ? ਵਕ ਤਰਹਾਾਂ? ਵਨਸਾਵਲਆ—ਵਵਖਆ 

ਜਾਏ। ਵਕ ੂਰ ਕਰੰਮਾ—ਉ ਵਕ ਦ ੂਰ ਕਰਮ (ਜਾਗ ੈਂਦ ਸਨ)। ਵਤਗੁਵਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਬਵਦ—

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ।  

ਚੁ—ਦਾ-ਵਥਰ ਸਵਰ-ਨਾਮ। ਮਾਵਲਆ—ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਵਾਇਆ। ਅਵਸ—ਵਦਨ। ਵਨਵ—ਰਾਤ। ਦਵਖ—

ਵਖ ਕ। ਬੀਚਾਵਰਆ—(ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ) ਵਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸ। ੰਚ—ੰਜ ਵਗਆਨ-ਇੰਦਰ । ਧਾਵਤ ਰਸ—

ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸਟ ਗਏ। ਵਬਖੁ—ਜ਼ਸਰ, ਆਤਮਕ ਮਤ ਵਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਸਰ।  

ਅੰਤਵਰ—ਉ ਦ ਅੰਦਰ। ਜਵਤ—ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ। ਗੁਰ ਾਖੀ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਿੱਵਖਆ ਨਾਲ। ਚੀਨ—

ਵਖਦਾ ਸ। ਰਾਮ ਕਰੰਮਾ—ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਕਤਕਾਾਂ ਨੰੂ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਮਾਵਰ—ਮਾਰ ਕ। ਤੀਣ—ਤੀਜ 

ਗਏ।1।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਵਵਆਕ-ਰੂ ਰਮਾਤਮਾ (ਾਰ ਜਗਤ ਵਵਚ ਆਣਾ) ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਵਰਸਾ ਸ। ਰ ਉ 

ਨੰੂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਨਾਲ ਵਵਖਆ ਵਕਵੇਂ ਜਾਏ? 

ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਨ  ਆਣ  ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਵਜ ਨੰੂ) ਦਰਨ ਕਰਾ ਵਦਿੱਤਾ, ਉ ਵਕ ਦ ੂਰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਏ। 

ਵਜ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਨ  (ਰਬ-ਵਵਆਕ ਰਮਾਤਮਾ) ਵਵਖਾਲ ਵਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ-ਵਥਰ ਸਵਰ-ਨਾਮ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਦਰਨ ਕਰ ਕ ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ ਵਦਨ ਰਾਤ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ 

ਵਚਿੱਤ ਵਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ (ਆਣ  ਅਲ) ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ੰਜ ਵਗਆਨ-ਇੰਦਰ  



(ਵਵਕਾਰਾਾਂ ਵਲ) ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਸਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ ਆਤਮਕ ਮਤ ਵਲਆਉਣ ਵਾਲ  ਕਾਮ ਨੰੂ ਕ੍ਰਧ ਨੰੂ ਮਾਰ 

ਮੁਕਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਵਤ ਨਾਲ ਉ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਅੰਦਰ ਰਿੱਬੀ ਜਵਤ ਰਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਜ ਕੁਝ 

ਜਗਤ ਵਵਚ ਸ ਵਰਸਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ) ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਕਤਕ (ਜਾਣ ਕ) ਵਖਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਵਜਨਹਾਾਂ ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ) ਰਬ-ਵਵਆਕ ਰਭੂ ਦੀ ਜਵਤ ਜਗ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) 

ਸਉਮ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ (ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਦਾ ਵਟਕ ਰਵਸੰਦ ਸਨ।1।  

ਦਅਰਥ:- ਗੁਰਮੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਮਨੁਿੱਖ। ਜਾਵਗ ਰਸ—(ਮਾਇਆ ਦ ਸਿੱਵਲਆਾਂ ਵਲੋਂ) 

ੁਚਤ ਰਵਸੰਦ ਸਨ। ਚੂਕੀ—ਮੁਿੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਵਭਮਾਨੀ—ਅਸੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ। ਅਨਵਦਨੁ—ਸਰ ਰਜ਼, ਸਰ 

ਵਲ  {Anuidn ਾਂਂ}। ਭਰੁ—ਵਦਨ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਾਵਚ—ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  

ਰਮਾਤਮਾ ਵਵਚ। ਮਾਨੀ—(ੁਰਵਤ) ਵਟਕੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ। ਮਵਨ—ਮਨ ਵਵਚ। ਭਾਨੀ—ਭਾ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਵਆਰੀ 

ਲਿੱਗਦੀ ਸ। ਾਬਤੁ—ੰੂਰਨ, ਉਕਾਈ-ਸੀਣ। ਅੰਵਮਰਤੁ—ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ। ਾਚ ੁਨਾਮ—ੁਦਾ-

ਵਥਰ ਸਵਰ-ਨਾਮ। ਗੁਵਰ—ਗੁਰੂ ਨ।  

ਜਵਤ—ਸਰਕ ਜਵਤ ਵਵਚ, ਸਰਕ ਜੀਵ ਵਵਚ। ਜਾਤਾ—(ਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਵਿੱਦਾ) ਛਾਣ ਵਲਆ। ਮਨਮੁਵਖ—

ਆਣ  ਮਨ ਦ ਵਿੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ। ਭਰਵਮ—ਭਟਕਣਾ ਦ ਕਾਰਨ। ਭੁਲਾਣੀ—ਕੁਰਾਸ ਈ 

ਰਵਸੰਦੀ ਸ। ਨਾਨਕ—ਸ ਨਾਨਕ! ਮਾਵਨਆ—ਤੀਵਜਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ। ਰਵਣ—ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਵਤ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਮਨੁਿੱਖ (ਮਾਇਆ ਦ ਸਿੱਵਲਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ) ੁਚਤ ਰਵਸੰਦ ਸਨ, 

(ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਅਸੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਮੁਿੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ) ਸਰ ਵਲ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਇਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਰਵਤ) ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਰਮਾਤਮਾ ਵਵਚ ਵਟਕੀ 

ਰਵਸੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ੁਰਵਤ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਭੂ ਵਵਚ ਲੀਨ ਰਵਸੰਦੀ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਆਣ) ਮਨ ਵਵਚ ਵਆਰੀ ਲਿੱਗਦੀ ਸ। ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਮਨੁਿੱਖ ਦਾ ਸੀ 

ੁਚਤ ਰਵਸੰਦ ਸਨ। ਗੁਰ ੂਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਦਾ-ਵਥਰ ਸਵਰ-ਨਾਮ ਬਖ਼ਵਸ਼ਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਵਲਵ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ ਲਿੱਗੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰਮੁਖਾਾਂ ਦ ਅਦੰਰ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਵਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਰਕ ਜੀਵ ਵਵਚ ਉ ਰਿੱਬੀ 

ਜਵਤ ਨੰੂ ਵਿੱਦੀ ਮਝਦ ਸਨ। ਰ ਆਣ  ਮਨ ਦ ਵਿੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਸ 

ਈ ਰਵਸੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਦ ਨਮੁਖ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਮਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ 

ਚਾਨਣ ਸਇਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨ (ਉ ਚਾਨਣ ਵਵਚ) ਰਵਚਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ। (ਮਾਇਆ ਦ ਸਿੱਵਲਆਾਂ 

ਵਿੱਲੋਂ) ੁਚਤ ਰਵਸੰਵਦਆਾਂ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਸ।2।  

ਦਅਰਥ:- ਗੁਣੀ—ਗੁਣਾਾਂ ਨ। ਘਰ ੁਕੀਆ—ਵਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਵਲਆ। ਏਕ—ਇਕ (ਰਮਾਤਮਾ) ਸੀ। ਰਵਵ 

ਰਵਸਆ—ਭ ਥਾਈਂ ਮਜੂਦ ਵਦਿੱਦਾ ਸ। ਬੀਆ—ਦੂਜਾ। ਤ—ਤੋਂ। ਮਨ ਸੀ ਤ—ਮਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੰਰ ਆਤਮ 

ਸੀ। ਮਾਵਨਆ—ਤੀਵਜਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ, ਰਵਚਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ।  

ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਰਮਾਤਮਾ) ਨ। ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਵਆ—ਸਰਕ ਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸ। ਗੁਰਮੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਰਨ  ਕ। ਕਰਣ ਕਾਰਣ—(ਾਰ) ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ। ਮਰਥ—ਭ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅਾਰਾ—

ਬਅੰਤ। ਵਤਰਵਬਵਧ—ਵਤੰਨ ਵਕਮਾਾਂ ਵਾਲੀ, ਵਤਰਗੁਣੀ ਮਾਇਆ। ਮਵਟ—ਵਮਟਾ ਕ। ਗੁਣਸ—ਗੁਣਾਾਂ ਵਵਚ।3।  



ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! (ਵਜ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਵਸਰਦ-ਆਕਾਸ਼ ਵਵਚ ‘ਤਾਰਾ ਚਵੜਆ ਲੰਮਾ’, ਉ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਾਰ ਔਗੁਣ 

ਮੁਿੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, (ਉ ਦ ਅੰਦਰ) ਗੁਣ ਆਣਾ ਵਟਕਾਣਾ ਆ ਬਣਾਾਂਦ ਸਨ। ਉ ਮਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ 

ਸਰ ਥਾਾਂ ਮਜੂਦ ਵਦਿੱਦਾ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ ਸਰ ਦੂਜਾ ਨਸੀਂ ਵਦਿੱਦਾ।  

ਸ ਭਾਈ! (ਵਜ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਅੰਦਰ ‘ਤਾਰਾ ਚਵੜਆ ਲੰਮਾ’, ਉ ਨੰੂ) ਸਰ ਥਾਾਂ ਇਕ ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਵਿੱਦਾ  

ਵਦਿੱਦਾ ਸ, ਉ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਕਈ ਸਰ ਉ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਵਦਿੱਦਾ, ਉ ਮਨੁਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰ-ਆਤਮ (ਸਵਰ-ਨਾਮ 

ਵਵਚ) ਰਵਚਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ। ਵਜ (ਰਮਾਤਮਾ) ਨ  ਜਲ ਥਲ ਵਤੰਨ  ਭਵਨ ਸਰਕ ਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸ, ਉਸ 

ਮਨੁਿੱਖ ਉ ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਵਜ ਮਨੁਿੱਖ ਦ ਵਸਰਦ-ਆਕਾਸ਼ ਵਵਚ ‘ਤਾਰਾ ਚਵੜਆ ਲੰਮਾ’, ਉਸ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਵਤਰਗੁਣੀ 

ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਭਾਵ ਵਮਟਾ ਕ ਉ ਰਮਾਤਮਾ ਵਵਚ ਮਾਇਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ ਜ ਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸ ਜ 

ਾਰੀਆਾਂ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ ਅਤ ਜ ਬਅੰਤ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰ ੂਾੋਂ ਉਸ ਮਨੁਿੱਖ ਅਵਜਸੀ ਮਵਤ ਸਾਲ ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਸ ਵਕ ਉ ਦ ਾਰ ਔਗੁਣ ਗੁਣਾਾਂ ਵਵਚ ਮਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।3।  

ਦਅਰਥ:- ਆਵਣ ਜਾਣ—{ਬਸ-ੁਵਚਨ} ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ। ਰਸ—ਮੁਿੱਕ ਗਏ। ਚੂਕਾ—ਮੁਿੱਕ ਵਗਆ। 

ਭਲਾ—ਭਲਾਵਾ, ਭੜੀ ਜੀਵਨ-ਚਾਲ। ਮਾਵਰ—ਮਾਰ ਕ। ਾਚਾ—ਦਾ-ਵਥਰ, ਅਡਲ, ਵਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਸਿੱਵਲਆਾਂ ਤੋਂ 

ਅਡਲ, ਵਵਿੱਤਰ। ਚਲਾ—ਰੀਰ-ਚਲਾ।  

ਗੁਵਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਖਈ—ਨਾ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ। ਰਗਟੁ—ਰਵਿੱਧ, ਭਾ ਵਾਲੀ। ਚੂਕ—ਮੁਿੱਕ ਗਏ। ਗ—ਗ਼ਮ। 

ੰਤਾ—ਦੁਿੱਖ-ਕਲਸ਼। ਮਾਣੀ—ਲੀਨ ਸ ਗਈ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਆ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ।  

ਈਅੜ—ਕ (ਘਰ) ਵਵਚ। ਈਅੜ ਘਵਰ—ਕ ਘਰ ਵਵਚ, ਇ ਲਕ ਵਵਚ। ਬਵਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ 

ਵਵਚ। ਤੀਣੀ—ਤੀਜੀ ਰਸੀ। ਾਸੁਰੜ—ਰਲਕ ਵਵਚ। ਵਰ ਭਾਣੀ—ਵਰ ਨੰੂ ਭਾ ਗਈ, ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ 

ਚੰਗੀ ਲਿੱਗੀ। ਵਤਗੁਵਰ—ਗੁਰੂ ਨ। ਮਵਲ—ਮਲ ਕ। ਕਾਵਣ—ਮੁਥਾਜੀ। ਲਕਾਣੀ—ਜਗਤ ਦੀ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! (ਵਜਨਹਾਾਂ ਦ ਵਸਰਦ-ਆਕਾਸ਼ ਵਵਚ ‘ਤਾਰਾ ਚਵੜਆ ਲੰਮਾ’, ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਦ ਗੜ 

ਮੁਿੱਕ ਗਏ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਕਝੀ ਜੀਵਨ-ਚਾਲ ਖ਼ਤਮ ਸ ਗਈ। ਉਸ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਸਉਮ ਦੂਰ ਕਰ ਕ (ਰਭੂ-

ਚਰਨਾਾਂ ਵਵਚ) ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਰੀਰ (ਵਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਸਿੱਵਲਆਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ) ਅਡਲ ਸ ਵਗਆ।  

ਸ ਭਾਈ! ਗੁਰ ੂਨ  ਵਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਦੀ ਸਉਮ ਦੂਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀ, ਉਸ (ਲਕ ਰਲਕ ਵਵਚ) ਭਾ ਵਾਲੀ ਸ 

ਗਈ, ਉ ਦ ਾਰ ਗ਼ਮ ਾਰ ਦੁਿੱਖ-ਕਲਸ਼ ਮੁਿੱਕ ਗਏ। ਉ ਦੀ ਵਜੰਦ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਵਤ ਵਵਚ ਵਮਲੀ ਰਵਸੰਦੀ 

ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾ ੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਭਾਈ! ਵਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਇ ਲਕ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਵਵਚ ਰਚੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਲਕ ਵਵਚ 

(ਜਾ ਕ) ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਭਾ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਵਜ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨ  (ਆਣ  ਸ਼ਬਦ ਵਵਚ) ਜੜ ਕ 

ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਵਦਿੱਤਾ, ਉ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਰਵਸ ਜਾਾਂਦੀ।4।3।  

 


