
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖੁਲਲਆ ਕਰਮੁ ਲਿਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਲਰ ਹਲਰ ਗਾਈ ॥ ਸ੍ਰਮੁ ਥਾਕਾ 
ਾਏ ਲਿਸ੍ਰਾਮਾ ਲਮਲਿ ਗਈ ਸ੍ਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥ ਅਿ ਮਲਹ ਜੀਵਨ ਦਵੀ ਾਈ ॥ ਚੀਲਤ ਆਇਓ 
ਮਲਨ ੁਰਖੁ ਲਿਧਾਤਾ ਸ੍ੰਤਨ ਕੀ ਸ੍ਰਣਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਿਧੁ ਲਭੁ ਮਹੁ ਲਨਵਾਰ ਲਨਵਰ 
ਸ੍ਗਲ ਿਰਾਈ ॥ ਸ੍ਦ ਹਜੂਲਰ ਹਾਜਰੁ ਹ ਨਾਜਰੁ ਕਤਲਹ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥ ੨॥ ਸ੍ੁਖ ਸ੍ੀਤਲ 
ਸ੍ਰਧਾ ਸ੍ਭ ੂਰੀ ਹਏ ਸ੍ੰਤ ਸ੍ਹਾਈ ॥ ਾਵਨ ਲਤਤ ਕੀਏ ਲਖਨ ਭੀਤਲਰ ਮਲਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ 
॥੩॥ ਲਨਰਭਉ ਭਏ ਸ੍ਗਲ ਭ ਖਏ ਗਲਿਦ ਚਰਣ ਓਿਾਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਸ੍ੁ ਗਾਵ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰਲਣ 
ਲਦਨਸ੍ੁ ਲਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥ {ੰਨਾ 1000} 

ਦਅਰਥ:- ਕਰਮੁ—ਭਾਗ। ਖੁਲਿਆ ਕਰਮੁ—ਭਾਗ ਜਾਗ ਲਆ। ਲਿਾ ਠਾਕੁਰ—ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਲਿਾ। 

ਗਾਈ—ਗਾਾਂਦਾ ਹ। ਸ੍ਰਮੁ—ਥਕਵਾਾਂ, ਦੜ-ਭੱਜ। ਲਿਸ੍ਰਾਮਾ—ਲਿਕਾਣਾ। ਧਾਈ—ਧਾਵਨ, ਭਿਕਣਾ।1।  

ਮਲਹ—ਮ। ਜੀਵਨ ਦਵੀ—ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਚੀਲਤ—ਲਚੱਤ ਲਵਚ। ਮਲਨ—ਮਨ ਲਵਚ। 

ੁਰਖੁ—ਸ੍ਰਿ-ਲਵਆਕ। ਲਿਧਾਤਾ—ਲਸ੍ਰਜਣਹਾਰ।1। ਰਹਾਉ।  

ਲਨਵਾਰ—ਦੂਰ ਕਰ ਿਏ। ਲਨਵਰ—ਦੂਰ ਹ ਗਏ। ਸ੍ਗਿ—ਸ੍ਾਰ। ਿਰਾਈ—ਵਰੀ। ਸ੍ਦ—ਸ੍ਦਾ। ਹਜੂਲਰ 

ਹਾਜਰ—ੁਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਲਰ, ਅੰਗ-ਸ੍ੰਗ। ਨਾਜਰ—ੁਨਾਜ਼ਰ, (ਸ੍ਭ ਨੰੂ) ਵਖਣ ਵਾਿਾ। ਕਤਲਹ—ਲਕਤ ਭੀ। 

ਦੂਰਾਈ—ਦੂਰ।2।  

ਸ੍ੀਤਿ—ਠੰਢ। ਸ੍ਭ—ਸ੍ਾਰੀ। ਾਵਨ ਲਤਤ—ਲਤਤਾਾਂ ਨੰੂ ਲਵੱਤਰ, ਲਵਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਵੱਤਰ। ਮਲਹਮਾ—

ਵਲਿਆਈ।3।  

ਲਨਰਭਉ—ਿਰ-ਰਲਹਤ। ਸ੍ਗਿ ਭ—ਸ੍ਾਰ ਿਰ {ਿਜ਼ ‘ਭਉ’ ਤੋਂ ਿਹ-ੁਵਚਨ ‘ਭ’}। ਓਿਾਈ—ਓਿ ਲਿਆਾਂ। 

ਨਾਨਕੁ ਗਾਵ—ਨਾਨਕ ਗਾਾਂਦਾ ਹ। ਜਸੁ੍—ਲਸ੍ਲਤ-ਸ੍ਾਿਾਹ ਦਾ ਗੀਤ। ਰਲਣ—ਰਾਤ। ਲਿਵ ਿਾਈ—ਲਿਵ 

ਿਾਇ, ਸ੍ੁਰਲਤ ਜੜ ਕ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਭਾਈ! ਸ੍ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਨ ਣ ਕਰਕ ਮਰ ਮਨ ਲਵਚ ਮਰ ਲਚੱਤ ਲਵਚ ਸ੍ਰਿ-ਲਵਆਕ ਲਸ੍ਰਜਣ-

ਹਾਰ ਰਭੂ ਆ ਵੱਲਸ੍ਆ ਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਿਾ ਦਰਜਾ ਰਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਭਾਈ! ਲਜਸ੍ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤ ਮਾਿਕ-ਰਭੂ ਦੀ ਲਮਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਉਹ ਸ੍ਦਾ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਸ੍ਲਤ-ਸ੍ਾਿਾਹ ਦਾ 

ਗੀਤ ਗਾਾਂਦਾ ਰਲਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ੍ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਸ੍ ਦੀ ਦੜ-ਭੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ 

ਲਵਚ ਲਿਕਾਣਾ ਿੱਭ ਿੈਂਦਾ ਹ, ਉਸ੍ ਦੀ ਸ੍ਾਰੀ ਭਿਕਣਾ ਦੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।1।  

ਹ ਭਾਈ! (ਲਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਸ੍ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਨ ੈਂਦਾ ਹ ਉਹ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਕਾਮ ਿਧ ਿਭ ਮਹ (ਆਲਦਕ 

ਸ੍ਾਰ ਲਵਕਾਰ) ਦੂਰ ਕਰ ਿੈਂਦਾ ਹ, ਉਸ੍ ਦ ਇਹ ਸ੍ਾਰ ਹੀ ਵਰੀ ਦੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਸ੍ਭ ਨੰੂ ਵਖਣ ਵਾਿਾ ਰਭੂ ਉਸ੍ 

ਨੰੂ ਹਰ ਵਿ  ਅੰਗ-ਸ੍ੰਗ ਜਾਦਾ ਹ, ਲਕਸ੍ ਭੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਉਸ੍ ਨੰੂ ਉਹ ਰਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ।2।  

ਹ ਭਾਈ! ਸ੍ੰਤਾਾਂ ਦੀ ਵਲਿਆਈ ਲਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸ੍ਕਦੀ, ਸ੍ੰਤ ਜਨ ਲਵਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਲਖਨ ਲਵਚ 

ਲਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਂਦ ਹਨ। ਸ੍ੰਤ ਜਨ ਲਜਸ੍ ਮਨੱੁਖ ਦ ਮਦਦਗਾਰ ਿਣਦ ਹਨ, ਉਸ੍ ਦ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿ  ਠੰਢ ਤ 

ਆਨੰਦ ਿਲਣਆ ਰਲਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ੍ ਦੀ ਹਰਕ ਮੰਗ ੂਰੀ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।3।  

ਹ ਭਾਈ! ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਮਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਦਾ ਆਸ੍ਰਾ ਿ  ਲਿਆ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਸ੍ਾਰ ਿਰ ਦੂਰ ਹ ਗਏ, ਉਹ 

ਲਨਰਭਉ ਹ ਗਏ। ਹ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਭੀ ਲਦਨ ਰਾਤ ਸ੍ੁਰਲਤ ਜੜ ਕ ਮਾਿਕ-ਰਭੂ ਦੀ ਲਸ੍ਲਤ-ਸ੍ਾਿਾਹ ਦਾ ਗੀਤ 



ਗਾਾਂਦਾ ਰਲਹੰਦਾ ਹ।4।6।  

  


