
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗ ੁਮਹਲਾ ਤਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ ਮਿੀ ਿ ਮੰਿਰ 

ਊਸਰਤਹ ਰਿਨੀ ਿ ਹਤਹ ਜੜਾਉ ॥ ਕਸਿੂਤਰ ਕੁੰ ਗੂ ਅਗਤਰ ਚੰਿਤਨ ਲੀਤ ਆਵ ਚਾਉ ॥ ਮਿੁ 

ਿਤਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰ ਿਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵ ਨਾਉ ॥੧॥ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਜੀਉ ਜਤਲ ਿਤਲ ਜਾਉ ॥ ਮ 
ਆਣਾ ਗੁਰੁ ੂਤਿ ਿਤਿਆ ਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਰਿੀ ਿ ਹੀਰ ਲਾਲ ਜੜਿੀ 
ਲਤਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥ ਮਹਣੀ ਮੁਤਿ ਮਣੀ ਸਹ ਕਰ ਰੰਤਗ ਸਾਉ ॥ ਮਿੁ ਿਤਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰ 
ਿਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵ ਨਾਉ ॥੨॥ ਤਸਧ ੁਹਵਾ ਤਸਤਧ ਲਾਈ ਤਰਤਧ ਆਿਾ ਆਉ ॥ ਗੁਿੁ ਰਗਟ ੁ

ਹਇ ਿਸਾ ਲਕ ੁਰਾਿ ਭਾਉ ॥ ਮਿੁ ਿਤਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰ ਿਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਸੁਲਿਾਨੁ ਹਵਾ ਮਤਲ ਲਸਕਰ ਿਿਤਿ ਰਾਿਾ ਾਉ ॥ ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲ ੁਕਰੀ ਿਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ 

ਵਾਉ ॥ ਮਿੁ ਿਤਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰ ਿਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 14} 

ਦਅਰਥ:- ਤ—ਜੇ। ਊਰਹਸ—ਉਰ ੈਣ, ਬਣ ਜਾਣ। ਕ ੁੰ ਗੂ—ਕੇਰ। ਅਗਹਰ—ਅਗਰ ਨਾ, 

ਊਦ ਦੀ  ਗੁੰਧ-ਭਰੀ ੱਕੜੀ ਨਾ। ਚੁੰਦਹਨ—ਚੁੰਦਨ ਨਾ। ੀਹ—ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ। ਦੇਹਿ—ਵੇਿ 

ਕੇ। ਹਚਹਤ—ਹਚੱਤ ਹਵਚ।1।  

ਹਿ—ੁੰ ਿ ਉਤੇ। ਮਸਣੀ— ੁੰ ਦਰ ਇਤਰੀ। ਮ ਹਿ—ਮੂੁੰ ਸ ਉੱਤੇ। ਰੁੰ ਹਗ—ਹਆਰ ਨਾ। 
ਾਓ—ਾਰਾ, ਿੇਡ। ਰੁੰ ਹਗ ਾਉ—ਹਆਰ-ਭਰੀ ਿੇਡ, ਸਾਵ-ਭਾਵ।2।  

ਹਧ —ਜਗ-ਾਧਨਾਂ ਹਵਚ  ੱ ਗਾ ਸਇਆ ਜਗੀ। ਹਹਧ—ਜਗ-ਮਾਧੀ ਹਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਾਈ—
ਾਈ,ਂ ਮੈਂ ਾਵਾਂ। ਹਰਹਧ—ਜਗ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਬੈਾ—ਬੈਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ। ਭਾਉ—ਆਦਰ, 

ਤਕਾਰ।3।  

ਮੇਹ—ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ। ਕਰ—ਫ਼ਜਾਂ। ਤਿਹਤ—ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ। ਸਾ  ਕਰੀ—ਮੈਂ ਸਾ ਕਰਾਂ, 
ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ। ਵਾਉ—ਸਵਾ ਮਾਨ, ਹਵਅਰਥ। ਕਰੀ—ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ।4।  

ਅਰਥ:- ਜੇ (ਮੇਰੇ ਵਾਤ)ੇ ਮਤੀਆ ਂ ਦੇ ਮਸ-ਮਾੜੀਆ ਂ ਉਰ ੈਣ, ਜੇ (ਉਸ ਮਸ-ਮਾੜੀਆ)ਂ 

ਰਤਨਾਂ ਨਾ ਜੜਾਊ ਸ ਜਾਣ, ਜੇ (ਉਸਨਾਂ ਮਸ-ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੁੰ ) ਕਤੂਰੀ ਕੇਰ ਊਦ ਤੇ ਚੁੰਦਨ 

ਨਾ ਹਾਈ ਕਰ ਕ ੇ(ਮੇਰੇ ਅੁੰਦਰ) ਚਾਉ ਚੜਹ,ੇ (ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਭ ਕ ਝ ਹਵਅਰਥ ਸੈ, ਮੈਨੂੁੰ  ਖ਼ਤਰਾ 



ਸੈ ਹਕ ਇਸਨਾਂ ਮਸ-ਮਾੜੀਆ)ਂ ਨੂੁੰ  ਵੇਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਕਤ ੇ(ਸੇ ਰਭੂ!) ਤੈਨੂੁੰ  ਭ ਾ ਨਾਸ ਬੈਠਾਂ, ਹਕਤੇ ਤੂੁੰ  ਮੈਨੂੁੰ  
ਹਵੱਰ ਨਾਸ ਜਾ,ਂ ਹਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਚੱਤ ਹਵਚ ਹਿਕੇ ਸੀ ਨਾਸ।1।  

ਮੈਂ ਆਣ ੇਗ ਰੂ ਨੂੁੰ   ੱ ਛ ਕੇ ਵੇਿ ਹਆ ਸੈ (ਮੈ ਆਣੇ ਗ ਰੂ ਨੂੁੰ   ੱ ਹਛਆ ਸੈ ਤੇ ਮੈਨੂੁੰ  ਯਕੀਨ ਭੀ ਆ 

ਹਗਆ ਸੈ) ਹਕ ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਵੱਛ ੜ ਕੇ ਹਜੁੰ ਦ ੜ-ਬ ਜਾਂਦੀ ਸੈ (ਤੇ ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਹਬਨਾ) ਸਰ ਕਈ 

ਥਾਂ (ਭੀ) ਨਸੀਂ ਸੈ (ਹਜਥੇ ਉਸ ਾੜ ਮ ੱ ਕ ਕ)ੇ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜੇ (ਮੇਰੇ ਰਸਣ ਵਾਤ)ੇ ਧਰਤੀ ਸੀਰੇ ਾਾਂ ਨਾ ਜੜੀ ਜਾ, ਜੇ (ਮੇਰੇ ਣ ਵਾੇ) ੁੰ ਿ ਉੱਤੇ 
ਾ ਜੜੇ ਜਾਣ, ਜੇ (ਮੇਰੇ ਾਸਮਣ)ੇ ਉਸ  ੁੰ ਦਰ ਇਤਰੀ ਸਾਵ-ਭਾਵ ਕਰ ੇਹਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤ ੇਮਣੀ 
ਭ ਰਸੀ ਸਵੇ, (ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਭ ਕ ਝ ਹਵਅਰਥ ਸੈ, ਮੈਨੂੁੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਸੈ ਹਕ ਅਹਜਸੇ  ੁੰ ਦਰ ਥਾਂ ਤੇ 
ਅਹਜਸੀ  ੁੰ ਦਰੀ ਨੂੁੰ ) ਵੇਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਕਤੇ (ਸੇ ਰਭੂ!) ਤੈਨੂੁੰ  ਭ ਾ ਨਾਸ ਬੈਠਾਂ, ਹਕਤੇ ਤੂੁੰ  ਮੈਨੂੁੰ  ਹਵੱਰ ਨਾਸ 

ਜਾ,ਂ ਹਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਚੱਤ ਹਵਚ ਹਿਕ ੇਸੀ ਨਾਸ।2।  

ਜੇ ਮੈਂ  ੱ ਗਾ ਸਇਆ ਜਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਗ-ਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆ ਂਸਾ ਕਰ ਵਾਂ, 
ਜੇ ਮੈਂ ਜਗ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸ ਕਣ ਵਾੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਾਜ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸ (ਮੇਰੇ ਾ) ਆ ਜਾਣ, ਜੇ 

(ਜਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ) ਮੈਂ ਕਦੇ  ਕ ਕਾਂ ਤੇ ਕਦ ੇਰਤੱਿ ਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ (ਾਰਾ) ਜਗਤ 

ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ,ੇ (ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਭ ਕ ਝ ਹਵਅਰਥ ਸੈ, ਮੈਨੂੁੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਸੈ ਹਕ ਇਸਨਾਂ ਹਰੱਧੀਆ ਂ

ਹੱਧੀਆਂ ਨੂੁੰ ) ਵੇਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਕਤੇ (ਸੇ ਰਭੂ!) ਤੈਨੂੁੰ  ਭ ਾ ਨਾਸ ਬੈਠਾਂ, ਹਕਤੇ ਤੂੁੰ  ਮੈਨੂੁੰ  ਹਵੱਰ ਨਾਸ ਜਾ,ਂ 
ਹਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਚੱਤ ਹਵਚ ਹਿਕ ੇਸੀ ਨਾਸ।3।  

ਜੇ ਮੈਂ ਫ਼ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ (ਤਖ਼ਤ ਉੱਤ)ੇ ਬੈਠਾ (ਬਾਦਸ਼ਾਸੀ ਦਾ) 
ਸ ਕਮ ਚਾ ਕਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ, ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ) ਭ ਕ ਝ ਹਵਅਰਥ ਸੈ (ਮੈਨੂੁੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਸੈ ਹਕ ਇਸ 

ਰਾਜ-ਭਾਗ) ਵੇਿ ਕ ੇਮੈਂ ਹਕਤ ੇ (ਸੇ ਰਭੂ!) ਤੈਨੂੁੰ  ਭ ਾ ਨਾਸ ਬੈਠਾਂ, ਹਕਤੇ ਤੂੁੰ  ਮੈਨੂੁੰ  ਹਵੱਰ ਨਾਸ ਜਾ,ਂ 
ਹਕਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਚੱਤ ਹਵਚ ਹਿਕ ੇਸੀ ਨਾਸ।4।1।  

ਨੋਿ:- ਇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਬੁੰਦ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰੇ ਅੁੰਕ ਨੁੰ : 1 ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸੈ ਹਕ ਇਥ ੇਹਸਾ ਸ਼ਬਦ 

ਮਾਤ ਸਇਆ ਸੈ।  



ਭਾਵ:- ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭ ਾ ਕੇ ਹਜੁੰ ਦ ੜ-ਬ ਜਾਂਦੀ ਸੈ। ਜਗ ਦੀਆਂ ਹਰੱਧੀਆਂ ਹੱਧੀਆਂ, ਤ ੇ

ਬਾਦਸ਼ਾਸੀ ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਛੜ ੇਤੋਂ ੈਦਾ ਸ ਉ ਾੜ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਂਤ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਗੋਂ 
ਰਮਾਤਮਾ ਨਾੋਂ ਹਵੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਾੜ ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।  
 


