
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਜਨ ਊਰਰ ਕ ਨ ੁਕਾਰ ॥ ੂਕਾਰਨ ਕਉ ਜ ਉਦਮੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ 
ਰਮਸਰੁ ਤਾ ਕਉ ਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਨਰਵਰ ਸੰਰਗ ਵਰੁ ਰਚਾਵ ਹਰਰ ਦਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰ ॥ 
ਆਰਦ ਜੁਗਾਰਦ ਰਭ ਕੀ ਵਰਿਆਈ ਜਨ ਕੀ ਜ ਸਵਾਰ ॥ ੧॥ ਰਨਰਭਉ ਭ ਸਗਲ ਭਉ 
ਰਮਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕ ਬਚਰਨ ਜਰਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਰਗਿ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰ 
॥੨॥੪੫॥੬੮॥ {ੰਨਾ 1217} 

ਦਅਰਥ:- ਕ—ਕਈ (ਮਨ ੁੱਖ)।  ਕਾਰੈ—ਦ ਸ਼ਣ ਲਾਾਂਦਾ, ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ। ੂਕਾਰਨ ਕਉ—ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਣ 

ਲਈ। ਤਾ ਕਉ—ਉ (ਮਨ ੁੱਖ) ਨੂੂੰ। ਮਾਰ—ੈ(ਆਤਮਕ ਮਤੇ) ਮਾਰਦਾ ਸੈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 

ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ੂੰਗਗ—ਨਾਲ। ਰਚਾਵ—ੈਸੇੜਦਾ ਸੈ। ਸਾਰ—ੈਸਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਜੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ 

ਦੇ ਤਲ ਗਵਚ ੂਰਾ ਨਸੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜ ਗਾਗਦ—ਜ ਗਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਤੋਂ। ਵਗਿਆਈ—ਗਬਰਦ। ੈਜ—ਇੁੱਜ਼ਤ।1।  

ਗਲ—ਾਰਾ। ਆਧਾਰੈ—ਆਰੇ, ਆਰਾ ਗਲਆਾਂ। ਕੈ ਬਚਗਨ—ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰਾਸੀਂ, ਦੇ ਬਚਨ ਉਤੇ 

ਤ ਗਰਆਾਂ। ੂੰਾਰੈ—ੂੰਾਰ ਗਵਚ।2।  

ਅਰਥ:- ਸੇ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ ਮਨ ੁੱਖ ਗ ਰ ੂਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤ ੇਤ ਰ ਕੇ ਸਗਰ-ਨਾਮ ਜਦਾ ਸੈ) ਤਦੋਂ ਉ ੇਵਕ ਉੱਤ ੇਕਈ 

ਮਨ ੁੱਖ ਕਈ ਦੂਸ਼ਣ ਨਸੀਂ ਲਾ ਕਦਾ। ਗਜਸੜਾ ਮਨ ੁੱਖ ਰਭੂ ਦੇ ੇਵਕ ਉੱਤ ੇਦੂਸ਼ਣ ਥੁੱਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਸੈ, 

ਗ ਰ ੂਰਮਾਤਮਾ ਉ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੀਵਾਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੈ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸੇ ਭਾਈ! ਗਜਸੜਾ ਮਨ ੁੱਖ ਕਦ ੇਗਕੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ, ਉ ਨਾਲ ਗਜਸੜਾ ਵੈਰ ਕਮਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉਸ ਮਨ ੁੱਖ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਸ ਗਵਚ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਗਵਚ ੂਰਾ ਨਸੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸੇ ਭਾਈ! ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ 

ਤੋਂ, ਜ ਗਾਾਂ ਦੇ ਮ ੁੱਢ ਤੋਂ ਸੀ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਗ ਣ ਚਗਲਆ ਆ ਗਰਸਾ ਸੈ ਗਕ ਉਸ ਆਣੇ ੇਵਕ ਦੀ 

ਲਾਜ ਰੁੱਖਦਾ ਸੈ।1।  

ਸੇ ਭਾਈ! ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਣੇ ਚਰਨਾਾਂ ਦਾ ਆਰਾ ਗਲਆਾਂ ਰਭੂ ਦਾ ੇਵਕ ਗਨਰਭਉ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ, ਉ ਦਾ 

(ਦ ਨੀਆ ਵਾਲਾ) ਸਰੇਕ ਿਰ ਗਮਟ ਜਾਾਂਦਾ ਸੈ। ਸੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਗ ਰ ੂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਤ ਰ ਕੇ ਗਜ ਨੇ ਭੀ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਆ, ਉਸ ਜਗਤ ਗਵਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ ਗਗਆ।2। 45। 68।  

  


