
ਜਬ ਲਗੁ ਮਰੀ ਮਰੀ ਕਰ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਜੁ ਏਕੁ ਨਹੀ ਸਰ ॥ ਜਬ ਮਰੀ ਮਰੀ ਮਮਮਿ ਜਾਇ ॥ ਤਬ 
ਪ੍ਰਭ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਮਹ ਆਇ ॥ ੧॥ ਐਸਾ ਮਗਆਨੁ ਮਬਚਾਰੁ ਮਨਾ ॥ ਹਮਰ ਕੀ ਨ ਮਸਮਰਹੁ ਦੁਖ 
ਭੰਜਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਮਸੰਘੁ ਰਹ ਬਨ ਮਾਮਹ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਬਨੁ ਫੂਲ ਹੀ ਨਾਮਹ ॥ ਜਬ ਹੀ 
ਮਸਆਰੁ ਮਸੰਘ ਕਉ ਖਾਇ ॥ ਫੂਮਲ ਰਹੀ ਸਗਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ੨॥ ਜੀਤ ਬੂਡ ਹਾਰ ਮਤਰ ॥ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਾਮਰ ਉਤਰ ॥ ਦਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਕਹ ਸਮਝਾਇ ॥ ਕਵਲ ਰਾਮ ਰਹ ਹੁ ਮਲਵ ਲਾਇ 
॥੩॥੬॥੧੪॥ {ਪ੍ੰਨਾ 1161} 

ਪਦਅਰਥ:- ਨਸੀ ਰੈ—ਸਰੇ ਨਸੀਂ ਚੜਹਦਾ, ਲ ਨਸੀਂ ਸ ੁੰਦਾ।1।  

ਕੀ ਨ—ਸਕਉਂ ਨਸੀਂ? ਦ ਖ ਭੁੰਜਨਾ ਸਸਰ—ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਭੂ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸੁੰਘ —(ਅਸੁੰਕਾਰ) ਸ਼ੇਰ। ਬਨ—ਸਸਰਦਾ-ਰੂਪ ਜੁੰਗਲ। ਸਆਰ —ਸਨਮਰਤਾ-ਰੂਪ ਸਗੁੱਦੜ।2।  

ਬੂਡੈ—ਡ ੁੱਬ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸਤਰ—ੈਤਰਦਾ ਸੈ। ਦਾ  ਕਬੀਰ —(ਨਟ:- ‘ਦਾ ’ ਸਸੁੰਦੂ ਬਲੀ ਦਾ ਲਜ਼ ਸੈ, ਮ ਲਮਾਨ 

ਇਸ ਲਜ਼ ਨਸੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਸੁੰਦੂ-ਘਰ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪਲੇ ਨ, ਮ ਲਮਾਨ ਨਸੀਂ ਨ)।3।  

ਅਰਥ:- ਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਭ ਦ ੁੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਭੂ ਨੂੁੰ ਸਕਉਂ ਨਸੀਂ ਸਮਰਦਾ? ਸੇ ਮਨ! ਕਈ ਅਸਜਸੀ 

ਉੱਚੀ ਮਝ ਦੀ ਗੁੱਲ ਚ (ਸਜ ਨਾਲ ਤੂੁੰ ਸਮਰਨ ਵਲ ਪਰਤ ਕੇਂ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਦ ਤਕ ਮਨ ੁੱਖ ਮਮਤਾ ਦੇ ਗੇੜ ਸਵਚ ਰਸਸੁੰਦਾ ਸੈ, ਤਦ ਤਕ ਇ ਦਾ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਇੁੱਕ ਕੁੰਮ ਭੀ 

ਨਸੀਂ ਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਮਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸੈ, ਤਦੋਂ ਪਰਭੂ ਜੀ (ਇ ਦੇ ਸਸਰਦ ੇ ਸਵਚ) ਵੁੱ ਕੇ ਜੀਵਨ-

ਮਨਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।1।  

ਜਦ ਤਾਈਂ ਇ ਸਸਰਦ-ੇਰੂਪ ਜੁੰਗਲ ਸਵਚ ਅਸੁੰਕਾਰ-ਸ਼ੇਰ ਰਸਸੁੰਦਾ ਸੈ ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸਸਰਦਾ-ਫ ਲਵਾੜੀ ਫ ੁੱਲਦੀ 

ਨਸੀਂ (ਸਸਰਦ ੇਸਵਚ ਕਮਲ ਗ ਣ ਉੱਘੜਦ ੇਨਸੀਂ)। ਪਰ, ਜਦੋਂ (ਸਨਮਰਤਾ-ਰੂਪ) ਸਗੁੱਦੜ (ਅਸੁੰਕਾਰ-) ਸ਼ੇਰ ਨੂੁੰ ਖਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਤਾਾਂ (ਸਸਰਦ ੇਦੀ ਾਰੀ) ਬਨਪਤੀ ਨੂੁੰ ਫ ੁੱਲ ਲੁੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।2।  

ਜ ਮਨ ੁੱਖ (ਸਕੇ ਮਾਣ ਸਵਚ ਆ ਕੇ) ਇਸ ਮਝਦਾ ਸੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸਜੁੱਤ ਲਈ ਸੈ, ਉਸ ੁੰਾਰ-ਮ ੁੰਦਰ ਸਵਚ 

ਡ ੁੱਬ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਪਰ ਜ ਮਨ ੁੱਖ ਗ਼ਰੀਬੀ  ਭਾਵ ਸਵਚ ਤ ਰਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਤਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਗ ਰ ੂਦੀ ਸਮਸਰ 

ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੁੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ੇਵਕ ਕਬੀਰ ਮਝਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸੈ—ਸੇ ਭਾਈ! ਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਾਂ ਸਵਚ 

ਮਨ ਜੜੀ ਰੁੱਖ।3।6।14।  

  


