
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਾਖੰਡ ਜ ਦੀਸਹਹ ਹਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਲੂਟ ॥ ਹਨਰਬਾਣ ਕੀਰਿਨੁ 
ਗਾਵਹੁ ਕਰਿ ਕਾ ਹਨਮਖ ਹਸਮਰਿ ਹਜਿੁ ਛੂਟ ॥੧॥ ਸੰਿਹੁ ਸਾਗਰੁ ਾਹਰ ਉਿਰੀਐ ॥ ਜ ਕ ਬਚਨੁ 
ਕਮਾਵ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਿਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਟ ਿੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ 
ਕਹਲ ਮਹਹ ਮਲੁ ਭਰੀਜ ॥ ਸਾਧਸੰਹਗ ਜ ਹਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸ ਹਨਰਮਲੁ ਕਹਰ ਲੀਜ ॥੨॥ ਬਦ ਕਿਬ 
ਹਸਹਮਿਹਿ ਸਹਭ ਸਾਸਿ ਇਨਹ ਹਿਆ ਮੁਕਹਿ ਨ ਹਈ ॥ ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜ ਗੁਰਮੁਹਖ ਜਾ ਹਿਸ ਕੀ 
ਹਨਰਮਲ ਸਈ ॥੩॥ ਖਿਿੀ ਬਿਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵਸ ਉਦਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥ ਗੁਰਮੁਹਖ ਨਾਮੁ 
ਜ ਉਧਰ ਸ ਕਹਲ ਮਹਹ ਘਹਟ ਘਹਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥ {ੰਨਾ 747} 

ਦਅਰਥ:- ਕਰਮ ਧਰਮ—(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਦਕ ਦਮਥ ਹਏ) ਧਾਰਦਮਕ ਕੰਮ। ਾਖੰਡ—ਦਿਖਾਿ ਦ ਕੰਮ। 

ਦਤਨ—ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ। ਜਾਗਾਤੀ—ਮਸੂਲੀਆ। ਦਨਰਬਾਣ—{invwLx} ਿਾਸਨਾ-ਰਦਹਤ ਹ ਕ। ਕਰਤ ਕਾ—

ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਦਨਮਖ—ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਜਤਨਾ ਸਮਾ। ਦਜਤੁ—ਦਜਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਦਜਸ (ਕੀਰਤਨ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ। 

ਛੂਟ—(ਮਨੱੁਖ ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।1।  

ਸਾਗਰ—ੁ(ਸੰਸਾਰ-) ਸਮੰੁਦਰ। ਉਤਰੀਐ—ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹ। ਕ—ਕਈ ਮਨੱੁਖ। ਰਸਾਦੀ—ਦਕਰਾ 

ਨਾਲ।1। ਰਹਾਉ।  

ਕਦਟ—ਕ੍ਰੜਾਾਂ। ਮਜਨ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਦਲ ਮਦਹ—ਜਗਤ ਦਿਚ {ਨਟ:- ਦਕਸ ਖ਼ਾਸ ‘ਜੁਗ’ ਦਾ ਦਿਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 

ਦਰਹਾ}। ਸੰਦਗ—ਸੰਗਦਤ ਦਿਚ। ਕਦਰ ਲੀਜ—ਕਰ ਦਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਕਤਬ—ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਾਾਂ ਦ ਧਰਮ-ੁਸਤਕ (ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਿੰਬੂਰ, ਤਰਤ)। ਸਦਿ—ਸਾਰ। ਦੜਆ—ਦਨਰ 

ੜਹਨ ਨਾਲ। ਮੁਕਦਤ—ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ। ਅਖਰੁ—{A˜r} ਨਾਸ-ਰਦਹਤ, ਅਦਬਨਾਸੀ ਰਿੂ। ਗੁਰਮੁਦਖ—ਗੁਰ ੂ

ਦੀ ਸਰਨ  ਕ। ਦਤਸ ਕੀ—{ਲਫ਼ਿ ‘ਦਤਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਸੰਬੰਧਕ ‘ਕੀ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਦਗਆ ਹ}। ਸਈ—

ਸਿਾ।3।  

ਉਧਰ—(ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਬਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਕਦਲ ਮਦਹ—ਜਗਤ ਦਿਚ। ਘਦਟ ਘਦਟ—ਹਰਕ ਸਰੀਰ ਦਿਚ। 

ਮਾਝਾ—ਦਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਸੰਤ ਜਨ ! (ਦਸਫ਼ਦਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਦਤ ਨਾਲ) ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹ। ਜ ਕਈ 

ਮਨੱੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ ਨੰੂ (ਜੀਿਨ ਦਿਚ) ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਦਕਰਾ ਨਾਲ ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਿਾਈ! (ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਦਕ ਦਮਥ ਹਏ) ਧਾਰਦਮਕ ਕੰਮ ਦਿਖਾਿ ਦ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਜਤਨ  ਿੀ 

ਲਕ ਕਰਦ ਦਦੱਸਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਸੂਲੀਆ ਜਮ ਲੱੁਟ ਲੈਂਦਾ ਹ। (ਇਸ ਿਾਸਤ) ਿਾਸਨਾ-ਰਦਹਤ ਹ ਕ 

ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਸਫ਼ਦਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਦਰਆ ਕਰ, ਦਕਉਂਦਕ ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਦਤ ਨਾਲ ਦਛਨ-ਿਰ ਨਾਮ ਦਸਮਦਰਆਾਂ ਹੀ 

ਮਨੱੁਖ ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਾ ਲੈਂਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਿਾਈ! ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਤੀਰਥਾਾਂ ਦ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕਰਦਦਆਾਂ ਤਾਾਂ) ਜਗਤ ਦਿਚ (ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ) ਮਲ ਨਾਲ ਦਲਬੜ ਜਾਈਦਾ 

ਹ। ਰ ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਦਤ ਦਿਚ (ਦਟਕ ਕ) ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਸਫ਼ਦਤ-ਸਾਲਾਹ ਦ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦਾ 

ਰਦਹੰਦਾ ਹ, ਉਹ ਦਿਤਰ  ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਿਾਈ! ਿਦ ੁਰਾਣ ਦਸੰਮਰਤੀਆਾਂ ਇਹ ਸਾਰ (ਦਹੰਦੂ ਧਰਮ ਦ ੁਸਤਕ) (ਕੁਰਾਨ ਅੰਜੀਲ ਆਦਦਕ) ਇਹ ਸਾਰ 



(ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਾਾਂ ਦ ੁਸਤਕ) ਦਨਰ ੜਹਨ ਨਾਲ ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਮਲਦੀ। ਰ ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਸਰਨ  ਕ ਇਕ ਅਦਬਨਾਸੀ ਰਿੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦਾ ਹ, ਉਸ ਦੀ (ਲਕ ਰਲਕ ਦਿਚ) ਦਿਤਰ  ਸਿਾ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹ।3।  

ਹ ਿਾਈ! (ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਮਰਨ ਦਾ) ਉਦਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਿਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਚਹਾਾਂ ਿਰਨਾਾਂ ਦ ਲਕਾਾਂ 

ਿਾਸਤ ਇਕ ਦਜਹਾ ਹ। (ਦਕਸ ਿੀ ਿਰਨ ਦਾ ਹਿ) ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਦੱਸ ਰਸਤ ਉਤ ਤੁਰ ਕ ਰਿੂ ਦਾ ਨਾਮ 

ਜਦਾ ਹ ਉਹ ਜਗਤ ਦਿਚ ਦਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਦਨਕਲਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਰਮਾਤਮਾ ਹਰਕ ਸਰੀਰ 

ਦਿਚ ਿੱਸਦਾ ਦਦੱਸਦਾ ਹ।4।3। 50।  

  


