
ਮਾਰੂ ਮਹਾ ੯ ॥ ਅਬ ਮ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥ ਸਗ ਜਨਮੁ ਬਬਬਿਅਨ ਬਸਉ ਿਇਆ 
ਬਸਮਬਰਓ ਨਾਬਹ ਕਨਹਾਈ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾ ਫਾਸ ਜਬ ਗਰ ਮਬਹ ਮੀ ਬਿਹ ਸੁਬਿ ਸਭ 
ਬਬਸਰਾਈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਬਨੁ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮਬਹ ਕ ਅਬ ਹਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਜ ਸੰਪਬਿ ਅਪਨੀ ਕਬਰ 
ਮਾਨੀ ਬਿਨ ਮਬਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸਚ ਰਹੀ ਮਬਨ ਹਬਰ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ 
॥੨॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1008} 

ਦਅਯਥ:- ਅਫ—ਸੁਣ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਾ ਰੰਘਾ ਕ। ਕਸਾ—ਕੀਸ? ਕਯਉ—ਕਯਉਂ, ਭੈਂ ਕਯਾਾਂ। ਯੀ ਭਾਈ—ਸ 

ਭਾਾਂ! {ਰਜ਼ ‘ਯੀ’ ਇਤ੍ਰੀ ਲਰੰਗ ਸ, ‘ਯ’ ੁਲਰੰਗ। “ਕਸਤ੍ ਕਫੀਯ ੁਨਸੁ ਯ ਰਈ” ਲਵਚ ‘ਯ’ ੁਲਰੰਗ ਸ। ਰਜ਼ 

‘ਰਈ’ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਵਸੁਟੀ ਵਾਤ੍ ਨਸੀਂ ਸ}। ਗਰ—ਾਯਾ। ਲਫਲਿਅਨ ਲਉ—ਲਵਸ਼-ਲਵਕਾਯਾਾਂ ਨਾਰ। 

ਕਨ੍੍ਾਈ—ਕਨ੍ਈਆ, ਯਭਾਤ੍ਭਾ।1। ਯਸਾਉ।  

ਪਾ—ਪਾਸੀ। ਕਾਰ—ਭਤ੍। ਗਯ ਭਲਸ—ਗਰ ਲਵਚ। ਭਰੀ—ਾ ਲਦਿੱਤ੍ੀ। ਲਤ੍ਸ—ਉ ਦੀ। ੁਲਧ—ਸਸ਼। 

ਲਫਯਾਈ—ਬੁਰਾ ਲਦਿੱਤ੍ੀ। ਮਾ ੰਕਟ ਭਲਸ—ਇ ਲਫਤ੍ਾ ਲਵਚ। ਕ—ਕਣ? ਸਾਈ—ਭਦਦਗਾਯ।1।  

ੰਲਤ੍—ੰਿੱਤ੍ੀ, ਧਨ-ਦਾਯਥ। ਕਲਯ ਭਾਨੀ—ਕਯ ਕ ਭੰਨੀ ੀ, ਭਝ ਰਈ ਸਈ ੀ। ਯਾਈ—ਲਫਗਾਨੀ। 

ਚ—ਛੁਤ੍ਾਵਾ। ਭਲਨ—ਭਨ ਲਵਚ।2।  

{ਨਟ:- ਬੂਤ੍ ਕਾਰ ਨੰੂ ਵਯਤ੍ਭਾਨ ਭਝਣਾ ਸ, ਇਸ ਸਾਰਤ੍ ਦਾ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਯਲਸੰਦੀ ਸ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਾਸਭਣ 

ਯਿੱਿ ਕ ਜਗਤ੍ ਦੀ ਆਭ ਦਸ਼ਾ ਦਿੱ ਯਸ ਸਨ। } 

ਅਯਥ:- ਸ ਭਾਾਂ! ਵਰਾ ਲਵਸਾ ਜਾਣ ਤ੍ ਭੈਂ ਕੀਸ ਕਯ ਕਦਾ ਸਾਾਂ? (ਬਾਵ, ਵਰਾ ਲਵਸਾ ਜਾਣ ਤ੍ ਭਨੁਿੱਿ ਕੁਝ ਬੀ ਨਸੀਂ 

ਕਯ ਕਦਾ)। ਲਜ ਭਨੁਿੱਿ ਨ  ਾਯੀ ਲਜ਼ੰਦਗੀ ਲਵਸ਼-ਲਵਕਾਯਾਾਂ ਲਵਚ ਗਵਾ ਰਈ, ਤ੍, ਯਭਾਤ੍ਭਾ ਦਾ ਲਭਯਨ 

ਕਦ ਬੀ ਨਾਸ ਕੀਤ੍ਾ (ਉਸ ਭਾ ਿੁੰਝ ਜਾਣ ਤ੍ ਲਪਯ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ)।1। ਯਸਾਉ।  

ਸ ਭਾਾਂ! ਜਦੋਂ ਜਭਯਾਜ (ਭਨੁਿੱਿ ਦ) ਗਰ ਲਵਚ ਭਤ੍ ਦੀ ਪਾਸੀ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਤ੍ਦੋਂ ਉਸ ਉ ਦੀ ਾਯੀ ੁਧ-ਫੁਧ 

ਬੁਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਉ ਲਫਤ੍ਾ ਲਵਚ ਯਭਾਤ੍ਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤ੍ੋਂ ਲਫਨਾ ਸਯ ਕਈ ਬੀ ਭਦਦਗਾਯ ਨਸੀਂ ਫਣ ਕਦਾ 

(ਜਭਾਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ ਤ੍ੋਂ, ਆਤ੍ਭਕ ਭਤ੍ ਤ੍ੋਂ ਲਸਭ ਤ੍ੋਂ ਲਯ ਸਲਯ-ਨਾਭ ਸੀ ਫਚਾਾਂਦਾ ਸ)।1।  

ਸ ਭਾਾਂ! ਲਜਸੜ ਧਨ-ਦਾਯਥ ਨੰੂ ਭਨੁਿੱਿ ਦਾ ਆਣਾ ਭਝੀ ਯਿੱਿਦਾ ਸ (ਜਦੋਂ ਭਤ੍ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਧਨ-

ਦਾਯਥ) ਇਕ ਲਿਨ ਲਵਚ ਲਫਗਾਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਆਿ—ਉ ਵਰ  ਭਨੁਿੱਿ ਦ ਭਨ ਲਵਚ ਇਸ 

ਛੁਤ੍ਾਵਾ ਯਲਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਲਕ ਯਭਾਤ੍ਭਾ ਦੀ ਲਲਤ੍-ਾਰਾਸ ਕਦ ਬੀ ਨਾਸ ਕੀਤ੍ੀ।2। 2।  

  


