
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿੈਸੜਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ ਵ ੇਲਾਲੋ ॥ ਪਾਪ 
ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਸਰਮੁ ਧਰਮ ੁਦੁਇ ਛਤਪ ਖਲੋਏ 
ਕੂੜੁ ਤਿਰ ੈਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦ ੁਪੜੈ ਸੈਿਾਨੁ ਵ ੇਲਾਲੋ 
॥ ਮਸੁਲਮਾਨੀਆ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਕਸਟ ਮਤਹ ਕਰਤਹ ਖਦੁਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ ਜਾਤਿ ਸਨਾਿੀ 
ਹੋਤਰ ਤਹਦਵਾਣੀਆ ਏਤਹ ਭੀ ਲੇਖ ੈਲਾਇ ਵ ੇਲਾਲੋ ॥ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਤਹਲੇ ਗਾਵੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਰਿੁ 
ਕਾ ਕੁੰ ਗੂ ਪਾਇ ਵ ੇਲਾਲੋ ॥੧॥ ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ੁਗਾਵ ੈਮਾਸ ਪੁਰੀ ਤਵਤਿ ਆਖ ੁਮਸੋਲਾ 
॥ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਰੰਤਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ੈਵਤਖ ਇਕੇਲਾ ॥ ਸਿਾ ਸ ੋਸਾਤਹਬੁ ਸਿੁ ਿਪਾਵਸ ੁ
ਸਿੜਾ ਤਨਆਉ ਕਰਗੇੁ ਮਸੋਲਾ ॥ ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕ ੁ ਹਸੋੀ ਤਹਦਸੁਿਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ 
ਬੋਲਾ ॥ ਆਵਤਨ ਅਠਿਰੈ ਜਾਤਨ ਸਿਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਿੇਲਾ ॥ ਸਿ ਕੀ ਬਾਣੀ 
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਿੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਿ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੨॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 722-723} 

ਪਦਅਰਥ:- ਮ—ੈਮੈਨ ੂੰ । ਬਾਣੀ—ਪਰੇਰਨਾ। ਕਰੀ—ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੁ—ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ, ਜਾਣ-

ਪਛਾਣ। ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ—ਮੈਂ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਵ—ੇਹੇ! ਕਾਬਲਹੁ—

ਕਾਬਲ ਤੋਂ। ਧਾਇਆ—ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋਰੀ—ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜੋਰ ਨਾਲ। ਦਾਨੁ—{ਨੋਟ:- 

ਗਵਆਹ ਦ ੇਸਮੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੂੰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਜੂੰਞ ਬਣਾ ਕ ੇਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਿੀਤ ਿਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਹੂੰਦ ਆ ਂਦਾ ਗਵਆਹ ਬਰਾਹਮਣ ਤ ੇਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਪੜਹਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਹੂੰ ਦ  ਕੂੰ ਗਨਆ-

ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰ ਗਨਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮੇ ਜਾਂਞੀਆਂ ਉਤ ੇ
ਕੇਸਰ ਗਛੜਗਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਆਹ ਦਾ ਇਹ ਗਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗਕ ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚਗੜਹਆ, ਮਾਨੋ, ਪਾਪ-ਜ਼ਲੁਮ ਦੀ ਜੂੰਞ ਲੈ 
ਕੇ ਗਹੂੰਦ ਦੀ ਹਕ ਮਤ-ਰ ਪ ਲਾੜੀ ਗਵਆਹੁਣ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਦ ੇ ਫ਼ਜੌੀਆਂ ਨੇ ਸਦੈਪੁਰ 
(ਐਮਨਾਬਾਦ) ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆ ਂਦੀ ਬਹਤੁ ਬੇ-ਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ, ਮਾਨੋ, ਕਾਜ਼ੀ ਤ ੇਬਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥਾਂ 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਵਆਹ ਪੜਹਾ ਗਰਹਾ ਸੀ। ਕਤਲਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਰ ਦੀਆ ਂਿਲੀਆ ਂਬਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਚ ਲਹ  ਹੀ 
ਲਹ  ਸੀ, ਇਹ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਖ਼ ਨੀ ਗਵਆਹ ਗਵਚ ਕਸੇਰ ਗਛੜਗਕਆ ਜਾ ਗਰਹਾ ਸੀ। ਗਵਆਹਾਂ ਦ ੇਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਦ ੇਸੋਗਹਗਲਆ ਂਦ ੇਥਾਂ ਖ਼ ਨ ਦ ੇਸੋਗਹਲੇ ਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰ ਪਾਸ ੇਮੌਤ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੈਣ ਹੀ ਵੈਣ 
ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ}।  

ਸਰਮ—ੁਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ। ਪਰਧਾਨੁ—ਚੌਧਰੀ। ਥਕੀ—ਰਗਹ ਿਈ, ਮੁੱ ਕ ਿਈ। ਅਿਦ—ੁਅਕਦ, 

ਨਕਾਹ, ਗਵਆਹ। ਕਰਗਹ ਖੁਦਾਇ—ਖ਼ੁਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਾ ਅੱਿੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆ ਂ



ਹਨ। ਸਨਾਤੀ—ਨੀਵੀਂ ਜਾਗਤ। ਏਗਹ ਭੀ—ਇਹ ਭੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੇਖੈ ਲਾਇ—ਉਸ ਜ਼ਲੁਮ ਦੇ ਲੇਖੇ 
ਗਵਚ ਹੀ ਗਿਣ। ਖ ਨ ਕੇ ਸਗੋਹਲੇ—ਕੀਰਨੇ, ਗਵਰਲਾਪ, ਵੈਣ। ਰਤ—ੁਲਹ । ਕੁੂੰ ਿ —ਕੇਸਰ।1।  

ਅਰਥ:- ਹੇ (ਭਾਈ) ਲਾਲੋ! ਮੈਨ ੂੰ  ਗਜਹੋ ਗਜਹੀ ਖਸਮ-ਪਰਭ  ਵਲੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 
ਤੈਨ ੂੰ  (ਉਸ ਦ ਰ-ਘਟਨਾ ਦੀ) ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ (ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਗਹਰ ਸ਼ਦੈਪੁਰ ਗਵਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ)। 
(ਬਾਬਰ) ਕਾਬਲ ਤੋਂ (ਫ਼ੌਜ ਜੋ, ਮਾਨੋ) ਪਾਪ-ਜ਼ਲੁਮ ਦੀ ਜੂੰਞ (ਹੈ) ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਆ ਚਗੜਹਆ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਹੂੰਦ-ਦੀ-ਹਕ ਮਤ ਰ ਪ ਕੂੰ ਗਨਆ-ਦਾਨ ਮੂੰਿ ਗਰਹਾ ਹੈ। (ਸੈਦਪੁਰ ਗਵਚੋਂ) ਹਯਾ 
ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਝ ਠ ਹੀ ਝ ਠ ਚੌਧਰੀ ਬਗਣਆ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। (ਬਾਬਰ ਦ ੇ
ਗਸਪਾਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆ ਂਉਤੇ ਇਤਨੇ ਅੱਗਤਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਗਕ, ਮਾਨੋ) 

ਸ਼ੈਤਾਨ (ਇਸ ਸ਼ਗਹਰ ਗਵਚ) ਗਵਆਹ ਪੜਹਾ ਗਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ (ਸਾਊਆ ਂ
ਵਾਲੀ) ਮਰਯਾਦਾ ਮੁੱ ਕ ਚਕੁੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ (ਭੀ ਇਸ ਜ਼ਲੁਮ ਦਾ ਗਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ) ਇਸ ਗਬਪਤਾ ਗਵਚ (ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ) ਕੁਰਾਨ (ਦੀਆ ਂਆਇਤਾਂ) ਪੜਹ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਤ ੇ
ਖ਼ੁਦਾ ਅੱਿੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆ,ਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ 
ਸਭ ਗਹੂੰਦ  ਇਸਤਰੀਆ—ਂਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤ ੇਇਹੀ ਅੱਗਤਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਖ਼ ਨੀ ਗਵਆਹ ਗਵਚ ਸੈਦਪੁਰ ਨਿਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ) ਗਵਰਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
ਤੇ ਲਹ  ਦਾ ਕੇਸਰ ਗਛੜਗਕਆ ਜਾ ਗਰਹਾ ਹੈ।1।  

ਪਦਅਰਥ:- ਮਾਸਪੁਰੀ—ਉਹ ਨਿਰ ਗਜਥ ੇਹਰ ਪਾਸ ੇਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਗਖਲਗਰਆ ਗਪਆ ਹੈ, ਗਜਥ ੇ
ਲੋਥਾਂ ਦ ੇ ਢੇਰ ਲੱਿੇ ਪਏ ਹਨ, ਲੋਥਾਂ-ਭਗਰਆ ਸ਼ਗਹਰ। ਆਖ—ੁ(ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਤ ੂੰ  ਭੀ) ਕਹੁ। 
ਮਸੋਲਾ—ਮਸਅਲਾ, ਅਸ ਲ ਦੀ ਿੱਲ, ਅਟੱਲ ਗਨਯਮ। ਗਜਗਨ—ਗਜਸ (ਮਾਲਕ-ਪਰਭ ) ਨੇ। ਰੂੰ ਗਿ—

ਰੂੰਿ ਗਵਚ, ਮਾਇਆ ਦ ੇਮੋਹ ਗਵਚ। ਰਵਾਈ—ਰਚਾਈ, ਪਰਗਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਵਗਖ—ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕ,ੇ 

ਗਨਰਲੇਪ ਰਗਹ ਕੇ। ਇਕਲੇਾ—ਗਨਵੇਕਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਸਚਾ—ਸਦਾ-ਗਥਰ, ਅਟੱਲ ਗਨਯਮ ਵਾਲਾ। 
ਤਪਾਵਸ—ੁਇਨਸਾਫ਼। ਕਰੇਿੁ—ਕਰੇਿਾ, ਕਰ ਗਰਹਾ ਹੈ। ਟਕੁ ੁ ਟਕੁੁ—ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਹੋਸੀ—
ਹੋਵੇਿਾ, ਹੋ ਗਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਲਸੀ—ਯਾਦ ਰੱਖੇਿਾ। ਬੋਲਾ—ਿੱਲ, ਦੁਰ-ਘਟਨਾ। ਆਵਗਨ—ਆਉਂਦ ੇ
ਹਨ, ਆਏ ਹਨ। ਅਠਤਰੈ—ਅਠੱਤਰ ਗਵਚ, ਸੂੰਮਤ 1578 ਗਵਚ (ਸੂੰਨ 1521 ਗਵਚ। ਨੋਟ:- ਿੁਰ  
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੀਜੀ ‘ਉਦਾਸੀ’ ਸਮ ੇਸੂੰ ਨ 1518 ਗਵਚ ਮੱਕ ੇਨ ੂੰ  ਿਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਈਰਾਨ ਦਸੇ ਤ ੇ
ਅਫ਼ਗ਼ਾਗਨਸਤਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਲ ਕ ੇਬਗ਼ਦਾਦ ਤ ੇਕਾਬਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕ ੇ



ਐਮਨਾਬਾਦ ਸੂੰਨ 1521 ਗਵਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੂੰ ਚ ੇਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸ਼ਗਹਰ ਗਸਆਲਕੋਟ ਨ ੂੰ  ਮਾਰ 
ਕ ੇ ਇਥ ੇ ਪਹੁੂੰ ਗਚਆ ਸੀ)। ਜਾਗਨ—ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ, ਜਾਣਿੇ। ਸਤਾਨਵ—ੈਸੂੰਮਤ 1597 ਗਵਚ (ਸੂੰਨ 
1540 ਗਵਚ)। ਉਠਸੀ—ਉੱਠੇਿਾ, ਤਾਕਤ ਿੜੇਿਾ। ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ—ਸ ਰਮਾ {ਨੋਟ:- ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ 
ਸ ਰੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦ ੇ ਪੱੁਤਰ ਹਮਾਯ ੂੰ  ਨ ੂੰ  ਗਹੂੰ ਦਸੁਤਾਨ ਗਵਚੋਂ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸੂੰਨ 1540 

ਗਵਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਂਗਭਆ ਸੀ}। ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ—ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭ  ਦੀ 
ਗਸਫ਼ਗਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਖ—ੈਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਇਸੀ—ਸੁਣਾਂਦਾ ਰਹੇਿਾ, 
ਉਚਾਰਦਾ ਰਹੇਿਾ, ਆਖਦਾ ਰਹੇਿਾ। ਬੇਲਾ—ਸਮਾ, ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾ। ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ—
ਗਸਮਰਨ, ਗਸਫ਼ਗਤ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾ ਹੈ।2।  

ਅਰਥ:- (ਸਦੈਪੁਰ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰ-ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਗਭਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ 
ਗਕ ਜਿਤ ਗਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ-ਪਰਭ  ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗਵਚ ਹੋ ਗਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤ)ੇ ਲੋਥਾਂ-ਭਰੇ ਇਸ 
ਸ਼ਗਹਰ ਗਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ ਨਾਨਕ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪਰਭ  ਦੇ ਿੁਣ ਹੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, (ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਤ ੂੰ  ਭੀ 
ਇਸ) ਅਟੱਲ ਗਨਯਮ ਨ ੂੰ  ਉਚਾਰ (ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਗਕ) ਗਜਸ ਮਾਲਕ-ਪਰਭ  ਨੇ (ਇਹ ਗਸਰਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਗਵਚ ਪਰਗਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗਨਰਲੇਪ 
ਰਗਹ ਕ ੇ(ਉਹਨਾਂ ਦੁਰ-ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ) ਵੇਖ ਗਰਹਾ ਹੈ (ਜੋ ਮਾਇਆ ਦ ੇਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ)।  

ਉਹ ਮਾਲਕ-ਪਰਭ  ਅਟੱਲ ਗਨਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਨਆਉਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹ (ਅਿਾਂਹ 
ਨ ੂੰ  ਭੀ) ਅਟੱਲ ਗਨਯਮ ਵਰਤਾਇਿਾ ਉਹੀ ਗਨਆਉਂ ਕਰੇਿਾ ਜੋ ਅਟੱਲ ਹੈ। (ਉਸ ਅਟੱਲ ਗਨਯਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦੈਪੁਰ ਗਵਚ ਹਰ ਪਾਸੇ) ਮਨੱੁਖਾ ਸਰੀਰ-ਰ ਪ ਕੱਪੜਾ ਟੋਟੇ ਟਟੋੇ ਹੋ ਗਰਹਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਗਭਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗਜਸ ਨ ੂੰ  ਗਹੂੰ ਦਸੁਤਾਨ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਿਾ।  

(ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ! ਜਦ ਤਕ ਮਨੱੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਗਵਚ ਪਰਗਵਰਤ ਹਨ, ਅਜੇਹੇ ਘੱਲ -ਘਾਰੇ 
ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਰਗਹਣ ੇਹਨ, ਮੁਗ਼ਲ ਅੱਜ) ਸੂੰਮਤ ਅਠੱਤਰ ਗਵਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੂੰ ਮਤ ਸਤਾਨਵ ੇ
ਗਵਚ ਚਲੇ ਜਾਣਿੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ ਰਮਾ ਭੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਿਾ। (ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂੰਿ ਗਵਚ ਮਸਤ 
ਹੋ ਕ ੇਉਮਰ ਅਜਾਈ ਂਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਨਾਨਕ ਤਾਂ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ) ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭ  
ਦੀ ਗਸਫ਼ਗਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ) ਇਹ ਗਸਫ਼ਗਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਿਾ, 
ਗਕਉਂਗਕ ਇਹ ਮਨੱੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾ ਗਸਫ਼ਗਤ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਸਤ ੇਹੀ ਗਮਗਲਆ ਹੈ।2।3।5।  
 


