ਤੀਰਥਥ ਨਾਵਾ ਜ ਥਤੁ ਭਾਵਾ ਥਵਣੁ ਭਾਣ ਥਿ ਨਾਇ ਿਰੀ ॥ ਜਤੀ ਥਰਥਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਥਵਣੁ ਿਰਮਾ ਥਿ ਥਮ
ਈ ॥
ਦਅਰਥ:- ਤੀਰਥਥ-ਤੀਰਥ ਉੱਤ। ਨਾਵਾ-ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰਾਾਂ। ਥਤੁ-ਉ ਰੱਬ ਨੂ ੂੰ। ਭਾਵਾ-ਮੈਂ ਚੂੰਗਾ ੱਗਾਾਂ। ਥਵਣੁ
ਭਾਣ -ਰੱਬ ਨੂ ੂੰ ਚੂੰਗਾ ੱਗਣ ਤੋਂ ਥਬਨਾ, ਜ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥਵਚ ਿਬੂ ਨਾ ਸਇਆ। ਥਿ ਨਾਇ ਿਰੀ-ਨਹ ਾਇ ਿ ਮੈਂ
ਿੀਸ ਿਰਾਾਂ? ਜਤੀ-ਥਜਤਨੀ। ਥਰਿੀ-ਥਿਸ਼ਟੀ, ਦੁ ਨੀਆ। ਉਾਈ-ਦਾ ਿੀਤੀ ਸਈ। ਵਖਾ-ਮੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ। ਥਵਣੁ
ਿਰਮਾ-ਿਭੂ ਦੀ ਮਸਰ ਤੋਂ ਥਬਨਾ; ਥਜਵੇਂ:‘ਥਵਣੁ ਿਰਮਾ ਥਿਛੁ ਾਈਐ ਨਾਸੀ, ਜ ਬਸੁ ਤਰਾ ਧਾਵ’। (ਥਤੂੰਗੁ ਮਸਾ 1
ਥਿ ਥਮ -ਿੀਸ ਥਮਦਾ ਸ? ਿੁ ਝ ਨਸੀਂ ਥਮਦਾ। ਥਿ ਈ-ਿੀਸ ਿਈ  ਿਦਾ ਸ?
ਅਰਥ:- ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਉੱਤ ਜਾ ਿ ਤਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰਾਾਂ ਜ ਇਉਂ ਿਰਨ ਨਾ ਉ ਰਮਾਤਮਾ ਨੂ ੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਿਰ ਿਾਾਂ,
ਰ ਜ ਇ ਤਰਹਾਾਂ ਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ (ਤੀਰਥ ਉੱਤ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰਿ ਿੀਸ ਖੱਟਾਾਂਗਾ? ਅਿਾ
ੁਰਖ ਦੀ ਦਾ ਿੀਤੀ ਸਈ ਥਜਤਨੀ ਭੀ ਦੁ ਨੀਆ ਮੈਂ ਵਖਦਾ ਸਾਾਂ, (ਇ ਥਵੱਚ) ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਿਰਾ ਤੋਂ ਥਬਨਾ
ਥਿ ਨੂ ੂੰ ਿੁ ਝ ਨਸੀਂ ਥਮਦਾ, ਿਈ ਿੁ ਝ ਨਸੀਂ  ਿਦਾ।
ਮਥਤ ਥਵਥਚ ਰਤਨ ਜਵਾਸਰ ਮਾਥਣਿ ਜ ਇਿ ਗੁਰ ਿੀ ਥਖ ੁਣੀ ॥
ਦਅਰਥ:- ਮਥਤ ਥਵਥਚ-(ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ) ਬੁੱਧ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸੀ। ਮਾਥਣਿ-ਮਤੀ। ਇਿ ਥਖ-ਇਿ ਥੱਥਖਆ। ੁਣੀੁਣੀਏ, ੁਣੀ ਜਾਏ।
ਅਰਥ:- ਜ ਥਤਗੁਰੂ ਦੀ ਇਿ ਥੱਥਖਆ ੁਣ ਈ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦ ਅੂੰਦਰ ਰਤਨ, ਜਵਾਸਰ ਤ ਮਤੀ
(ਉਜ ੈਂਦ ਸਨ, ਭਾਵ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਗੁਣ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)।
ਗੁਰਾ ਇਿ ਦਥਸ ਬੁਝਾਈ ॥ ਭਨਾ ਜੀਆ ਿਾ ਇਿੁ ਦਾਤਾ  ਮ ਥਵਥਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
ਅਰਥ:- (ਤਾਾਂ ਤ) ਸ ਥਤਗੁਰੂ! (ਮਰੀ ਤਰ ਅੱਗ ਇਸ ਅਰਦਾ ਸ ਥਿ) ਮਨੂੂੰ ਇਿ ਇਸ ਮਝ ਦਸ, ਥਜ ਿਰਿ
ਮਨੂੂੰ ਉਸ ਅਿਾ ੁਰਖ ਨਾ ਥਵਰ ਜਾਏ, ਜ ਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਾ ਸ।6।
ਭਾਵ:- ਤੀਰਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭੀ ਿਭੂ ਦੀ ਿੂੰਨਤਾ ਦ ਥਆਰ ਦੀ ਿਾਤੀ ਦਾ ਵੀਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਥਜ ਉੱਤ
ਥਮਸਰ ਸਵ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦ ਰਾਸ ਤ ਤੁ ਰ ਿ ਿਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਥਵਚ ਜੁੜ। ਬੱ! ਉ ਮਨੁ ੱਖ ਦੀ ਮਤ ਥਵਚ ਸੁਾਰਾ
ਆਉਂਦਾ ਸ।6।

