
ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਝੂਠਾ ਮੰਗਣੁ ਜ ਕਈ ਮਾਗ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਿ ਘੜੀ ਨ ਲਾਗ ॥ ਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜ 
ਸਦ ਹੀ ਸਵ ਸ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਨਹਚਲੁ ਕਹਣਾ ॥੧॥ ਰਮ ਭਗਤਿ ਤਜਸ ਕ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵ 
ਅਨਤਦਨੁ ਤਨਤਿ ਜਾਗੀ ॥ ਬ੍ਾਹ ਕਤੜ ਤਿਸੁ ਸੁਆਮੀ ਮਲ ਤਜਸ ਕ ਮਸਿਤਕ ਲਹਣਾ ॥੨॥ ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਭਗਿਾਂ ਮਤਨ ਵੁਠ ॥ ਤਵਣੁ ਰਮਸਰ ਸਗਲ ਮੁਠ ॥ ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਤੜ ਤਨਿ ਬ੍ਾਂਛਤਹ ਨਾਮੁ 
ਸਚ ਕਾ ਗਹਣਾ ॥੩॥ ਊਠਿ ਬ੍ਠਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਵਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਾਈਐ 
॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਰਭ ਹਇ ਦਇਆਲਾ ਿਰਾ ਕੀਿਾ ਸਹਣਾ ॥੪॥੪੩॥੫੦॥ {ੰਨਾ 109} 

ਦਅਰਥ:- ਝੂਠਾ ਭੰਗਣੁ—ਨਨਰ ਨਾਵੰਤ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸੀ ਭੰਗ। ਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜਨਦਆਾਂ। ਨਤ 

ਕਉ—{ਨਟ:- ਲਜ਼ ‘ਨਤੁ’ ਦਾ   ੁੁ ੰਫੰਧਕ ‘ਕਉ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਨਗਆ ਸ। ਵਖ ‘ਗੁਰਫਾਣੀ 

ਨਵਅਕਰਣ’}। ਦ—ਦਾ। ਗੁਰ ਨਭਨਲ—ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਨਭਲ ਕ। ਨਨਸਚਲੁ—(ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਨਲਆਾਂ ਤੋਂ) ਅਡਲ।1।  

ਭਨਨ—ਭਨ ਨਵਚ। ਅਨਨਦਨੁ—ਸਰ ਰਜ਼। ਨਨਨਤ—ਦਾ। ਜਾਗੀ—ਜਾਨਗ, ਜਾਗ ਕ, ਭਾਇਆਾਂ ਦ ਸੱਨਲਆਾਂ 

ਵਲੋਂ  ੁਚਤ ਰਨਸ ਕ। ਭਤਨਕ—ਭੱਥ ਉਤ। ਲਸਣਾ—ਰਾਤ ਕਰਨ ਦ ਲਖ।2।  

ਵੁਠ—ਵਦ ਸਨ। ਭੁਠ—ਭੁੱਠ , ਲੁਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਫਾਾਂਛਨਸ—(ਜ) ਲੜਦ ਸਨ।3।  

ਵਰੁ—ਖਭ। ਨਨਸਚਲੁ—ਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਸਣ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲ। ਸਣਾ—ਸਾਰਨਾ।4।  

ਅਰਥ:- ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਦਾ) ਨਾਵੰਤ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਸੀ ਭੰਗਦਾ ਰਸ (ਤ ਨਾਭ ਨਭਰਨ ਦੀ ਦਾਨਤ ਕਦ 

ਬੀ ਨਾਸ ਭੰਗ), ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸੜਨਦਆਾਂ ਨਚਰ ਨਸੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਸੀ ਰਭਸ਼ਰ ਦੀ 

ਵਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਨਭਲ ਕ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਨਤਰਸ਼ਨਾ ਵਲੋਂ) ਅਡਲ ਸ ਨਗਆ ਨਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ 

ਸ।1।  

ਨਜ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਨਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਨਆਰ-ਬਰੀ ਬਗਤੀ (ਦੀ ਨਲਵ) ਲੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਸਰ 

ਰਜ਼ ਦਾ (ਭਾਇਆ ਦ ਸੱਨਲਆਾਂ ਵਲੋਂ) ੁਚਤ ਰਨਸ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਸ, (ਉ ਦੀ) ਫਾਾਂਸ ਪੜ ਕ 

ਉ ਨੰੂ ਭਾਲਕ-ਰਬੂ (ਆਣ  ਨਾਲ) ਨਭਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸ (ਰ ਇਸ ਦਾਨਤ ਉ ਨੰੂ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ) ਨਜ ਦ ਭੱਥ 

ਉਤ ਇਸ ਦਾਨਤ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਖ ਭਜੂਦ ਸਵ (ਬਾਵ, ਨਜ ਦ ਅੰਦਰ ੂਰਫਲ  ਭ ਨਵਚ ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ 

ਅਨੁਾਰ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਦ ੰਕਾਰ ਭਜੂਦ ਸਣ, ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਨਭਲ ਕ ਉ ਦ ਉਸ ੰਕਾਰ ਜਾਗ ੈਂਦ ਸਨ)।2।  

(ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਫੰਦ ਜਾਣਦ ਸਨ ਨਕ) ਰਭਰ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਨਵਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਾਰ ਸੀ 

ਜੀਵ (ਭਾਇਆ ਦ ਕਾਭਾਨਦਕ ਦੂਤਾਾਂ ਦੀ ਸੱਥੀਂ) ਲੱੁਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। () ਬਗਤਾਾਂ ਦ ਭਨ ਨਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦ 

ਸਣ  ਚਰਨ (ਦਾ) ਵੱਦ ਰਨਸੰਦ ਸਨ। ਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਅਜਸ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਲੜਦ 

ਰਨਸੰਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਨਥਰ ਰਨਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਨਭਲ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ੰਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸ।3।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਉਠਨਦਆਾਂ ਫਨਸੰਨਦਆਾਂ (ਸਰ ਵਲ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਨਕਉਂਨਕ 

ਉ ਦਾ ਨਭਰਨ ਕੀਨਤਆਾਂ ਉਸ ਖਭ-ਰਬੂ ਨਭਲ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਦਾ ਅਟੱਲ ਰਨਸਣ ਵਾਲਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਸ ਰਬੂ!) ਨਜ ਉਤ ਤੰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸੈਂ (ਉਸ ਉਠਨਦਆਾਂ ਫਠਨਦਆਾਂ ਤਰਾ ਨਾਭ 

ਨਭਰਦਾ ਸ ਤ ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ) ਉ ਨੰੂ ਤਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਆਰੀ ਲਗਦੀ ਸ।4। 43। 50।  

 


