
ਸਰਠਿ ਭਹਲਾ ੯ ॥ ਰਾਨੀ ਕਉਨੁ ਉਾਉ ਕਰੈ ॥ ਜਾ ਤੇ ਬਗਠਤ ਰਾਭ ਕੀ ਾਵੈ ਜਭ ਕ ਤਰਾਸੁ ਹਰੈ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਉਨੁ ਕਰਭ ਠਫਠਿਆ ਕਹ ੁਕੈਸੀ ਧਰਭੁ ਕਉਨੁ ਪੁਠਨ ਕਰਈ ॥ ਕਉਨੁ ਨਾਭੁ ਗੁਰ 
ਜਾ ਕੈ ਠਸਭਰੈ ਬਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ ॥ ੧॥ ਕਲ ਭੈ ਏਕੁ ਨਾਭੁ ਠਕਰਾ ਠਨਠਧ ਜਾਠਹ ਜੈ ਗਠਤ 
ਾਵੈ ॥ ਅਉਰ ਧਰਭ ਤਾ ਕੈ ਸਭ ਨਾਹਠਨ ਇਹ ਠਫਠਧ ਫੇਿੁ ਫਤਾਵੈ ॥ ੨॥ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਰਹਤ ਸਿਾ 
ਠਨਰਲੇੀ ਜਾ ਕਉ ਕਹਤ ਗੁਸਾਈ ॥ ਸ ਤੁਭ ਹੀ ਭਠਹ ਫਸੈ ਠਨਰੰਤਠਰ ਨਾਨਕ ਿਰਠਨ ਠਨਆਈ 
॥੩॥੫॥ {ੰਨਾ 632} 

ਦਅਰਥ:- ਕਉਨੁ ਉਾਉ—ਕਹੜਾ ਹੀਲਾ? ਜਾ ਤ—ਜਜਸ ਨਾਲ, ਜਜਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਕ—ਦਾ। ਤਰਾਸ—ੁਡਰ। 

ਹਰ—ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ।1।  

ਕਉਨੁ ਕਰਮ—ਕਹੜਾ ਕਰਮ? ਕਹ—ੁਦੱਸ। ਕਰਈ—ਕਰ। ਕਉਨੁ ਨਾਮ ਗੁਰ—ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹੜਾ ਨਾਮ? ਜਾ ਕ 

ਜਸਮਰ—ਜਜਸ ਦ ਜਸਮਰਨ ਨਾਲ। ਕਉ—ਨੂੂੰ। ਤਰਈ—ਾਰ ਲੂੰਘ ਜਾਏ।1।  

ਕਲ ਮਹ—ਕਲਜੁਗ ਜਿਚ, ਜਗਤ ਜਿਚ। ਜਕਰਾ ਜਨਜਧ ਨਾਮ—ੁਜਕਰਾ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਾਜਹ—

ਜਜਸ ਨੂੂੰ। ਗਜਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ। ਸਮ—ਬਰਾਬਰ। ਨਾਹਜਨ—ਨਹੀਂ। ਜਬਜਧ—ਜੁਗਜਤ।2।  

ਸੁਖ ਦੁਖ ੁਰਹਤ—ਸੁਖਾਾਂ ਦੁੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ। ਜਾ ਕਉ—ਜਜਸ ਨੂੂੰ। ਗੁਸਾਈ—ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ। ਜਨਰੂੰਤਜਰ—ਇਕ-

ਰਸ, ਜਬਨਾ ਜਿੱਥ ਦ। ਦਰਨ ਜਨਆਈ—ਸ਼ੀਸ਼ ਿਾਾਂਗ।3।  

ਅਰਥ:- (ਹ ਭਾਈ! ਦੱਸ,) ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਕਹੜਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਜਜਸ ਨਾਲ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਤ ਕਰ ਸਕ; 

ਅਤ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕ।1। ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹੜ (ਧਾਰਜਮਕ) ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਜਕਹ ਜਜਹੀ ਜਿੱਜਦਆ ਹ, ਉਹ ਕਹੜਾ ਧਰਮ ਹ 

(ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਕਰ; ਉਹ ਕਹੜਾ ਗੁਰ ੂਦਾ (ਦੱਜਸਆ) ਨਾਮ ਹ ਜਜਸ ਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਸੂੰਸਾਰ-

ਸਮੁੂੰਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੂੰਘ ਸਕਦਾ ਹ।1।  

(ਹ ਭਾਈ!) ਜਕਰਾ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਤ ਜਿਚ ਹ ਜਜਸ ਨੂੂੰ (ਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ) ਜਦਾ ਹ 

(ਉਹ) ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਿਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ। ਹਰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ਭੀ ਕਈ ਕਰਮ ਉਸ (ਨਾਮ) ਦ 

ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਬਦ (ਭੀ) ਇਹ ਜੁਗਜਤ ਦੱਸਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਭਾਈ!) ਜਜਸ ਨੂੂੰ (ਜਗਤ) ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ ਆਖਦਾ ਹ ਉਹ ਸੁਖਾਾਂ ਦੁੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ) ਜਨਰਲ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ। ਉਹ ਤਰ ਅੂੰਦਰ ਭੀ ਇਕ-ਰਸ ਿੱਸ ਜਰਹਾ ਹ, ਜਜਿੇਂ 

ਸ਼ੀਸ਼ (ਜਿਚ ਅਕਸ ਿੱਸਦਾ ਹ। ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਜਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)।3।5।  

  


