
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥ ਬਿਬਨ ਆ ਆਬ ਉਾਇ ਛਾਤਾ ॥ ਆ 
ਸਬਤਗੁਰੁ ਆ ਸਵਕੁ ਆ ਬਸਿਸਬਿ ਉਾਈ ਹ ॥੧॥ ਆ ਨੜ ਨਾਹੀ ਦੂਰ ॥ ਿੂਝਬਹ ਗੁਰਮੁਬਖ 
ਸ ਿਨ ੂਰ ॥ ਬਤਨ ਕੀ ਸੰਗਬਤ ਅਬਹਬਨਬਸ ਲਾਹਾ ਗੁਰ ਸੰਗਬਤ ਏਹ ਵਡਾਈ ਹ ॥੨॥ ਿੁਬਗ ਿੁਬਗ 
ਸੰਤ ਭਲ ਿਭ ਤਰ ॥ ਹਬਰ ਗੁਣ ਗਾਵਬਹ ਰਸਨ ਰਸਰ ॥ ਉਸਤਬਤ ਕਰਬਹ ਰਹਬਰ ਦੁਖੁ ਦਾਲਦੁ 
ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਬ ੰਤ ਰਾਈ ਹ ॥੩॥ ਇ ਿਾਗਤ ਰਹਬਹ ਨ ਸੂਤ ਦੀਸਬਹ ॥ ਸੰਗਬਤ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸਾ ੁ 
ਰੀਸਬਹ ॥ ਕਬਲਮਲ ਮਲੁ ਨਾਹੀ ਤ ਬਨਰਮਲ ਇ ਰਹਬਹ ਭਗਬਤ ਬਲਵ ਲਾਈ ਹ ॥ ੪॥ ਿੂਝਹੁ 
ਹਬਰ ਿਨ ਸਬਤਗੁਰ ਿਾਣੀ ॥ ਏਹੁ ਿਿਨੁ ਸਾਸੁ ਹ ਦਹ ੁਰਾਣੀ ॥ ਆਿੁ ਕਾਬਲ ਮਬਰ ਿਾਈਐ ਿਾਣੀ 
ਹਬਰ ਿੁ ਿਬ ਬਰਦ ਬਧਆਈ ਹ ॥੫॥ ਛਡਹੁ ਿਾਣੀ ਕੂੜ ਕਿਾੜਾ ॥ ਕੂੜੁ ਮਾਰ ਕਾਲੁ ਉਛਾਹਾੜਾ 
॥ ਸਾਕਤ ਕੂਬੜ  ਬਹ ਮਬਨ ਹਉਮ  ਦੁਹੁ ਮਾਰਬਗ    ਾਈ ਹ ॥ ੬॥ ਛਬਡਹੁ ਬਨੰਦਾ ਤਾਬਤ 
ਰਾਈ ॥ ਬੜ ਬੜ ਦਝਬਹ ਸਾਬਤ ਨ ਆਈ ॥ ਬਮਬਲ ਸਤਸੰਗਬਤ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ 
ਸਖਾਈ ਹ ॥੭॥ ਛਡਹੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰਧੁ ਿੁਬਰਆਈ ॥ ਹਉਮ ਧੰਧੁ ਛਡਹੁ ਲੰਿਾਈ ॥ ਸਬਤਗੁਰ ਸਰਬਣ 
ਰਹੁ ਤਾ ਉਿਰਹੁ ਇਉ ਤਰੀਐ ਭਵਿਲੁ ਭਾਈ ਹ ॥੮॥ ਆਗ ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਅਗਬਨ ਬਿਖੁ ਝਲਾ ॥ 
ਬਤਥ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ਿੀਉ ਇਕਲਾ ॥ ਭੜ ਭੜ ਅਗਬਨ ਸਾਗਰੁ ਦ ਲਹਰੀ ਬੜ ਦਝਬਹ ਮਨਮੁਖ 
ਤਾਈ ਹ ॥ ੯॥ ਗੁਰ ਬਹ ਮੁਕਬਤ ਦਾਨੁ ਦ ਭਾਣ ॥ ਬਿਬਨ ਾਇਆ ਸਈ ਬਿਬਧ ਿਾਣ ॥ ਬਿਨ 
ਾਇਆ ਬਤਨ ੂਛਹੁ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਸਬਤਗੁਰ ਸਵ ਕਮਾਈ ਹ ॥ ੧੦॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਉਰਬਝ ਮਰਬਹ 
ਿਕਾਰਾ ॥ ਿਮੁ ਬਸਬਰ ਮਾਰ ਕਰ ਖੁਆਰਾ ॥ ਿਾਧ ਮੁਕਬਤ ਨਾਹੀ ਨਰ ਬਨੰਦਕ ਡੂਿਬਹ ਬਨੰਦ ਰਾਈ 
ਹ ॥ ੧੧॥ ਿਲਹੁ ਸਾ ੁ ਛਾਣਹੁ ਅੰਦਬਰ ॥ ਦੂਬਰ ਨਾਹੀ ਦਖਹੁ ਕਬਰ ਨੰਦਬਰ ॥ ਬਿਘਨੁ ਨਾਹੀ 
ਗੁਰਮੁਬਖ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਇਉ ਭਵਿਲੁ ਾਬਰ ਲੰਘਾਈ ਹ ॥੧੨॥ ਦਹੀ ਅੰਦਬਰ ਨਾਮੁ ਬਨਵਾਸੀ ॥ ਆ 
ਕਰਤਾ ਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਨਾ ਿੀਉ ਮਰ ਨ ਮਾਬਰਆ ਿਾਈ ਕਬਰ ਦਖ ਸਿਬਦ ਰਿਾਈ ਹ  ॥੧੩॥ 

ਹੁ ਬਨਰਮਲੁ ਹ ਨਾਹੀ ਅੰਬਧਆਰਾ ॥ ਹੁ ਆ ਤਖਬਤ ਿਹ ਸਬ ਆਰਾ ॥ ਸਾਕਤ ਕੂੜ ਿੰਬਧ 
ਭਵਾਈਅਬਹ ਮਬਰ ਿਨਮਬਹ ਆਈ ਿਾਈ ਹ ॥ ੧੪॥ ਗੁਰ ਕ ਸਵਕ ਸਬਤਗੁਰ ਬਆਰ ॥ ਇ 
ਿਸਬਹ ਤਖਬਤ ਸੁ ਸਿਦੁ ਵੀ ਾਰ ॥ ਤਤੁ ਲਹਬਹ ਅੰਤਰਗਬਤ ਿਾਣਬਹ ਸਤਸੰਗਬਤ ਸਾ ੁ ਵਡਾਈ ਹ 
॥੧੫॥ ਆਬ ਤਰ ਿਨੁ ਬਤਰਾ ਤਾਰ ॥ ਸੰਗਬਤ ਮੁਕਬਤ ਸੁ ਾਬਰ ਉਤਾਰ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬਤ ਸ ਕਾ 
ਲਾਲਾ ਗਲਾ ਬਿਬਨ ਗੁਰਮੁਬਖ ਹਬਰ ਬਲਵ ਲਾਈ ਹ ॥੧੬॥੬॥ {ੰਨਾ 1025-1026} 

ਦਅਰਥ:- ੁਰਖੁ—ਸਰਫ-ਵਿਆਕ। ਵਫਧਾਤਾ—ਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਵਸਰਜਣਹਾਰ। ਵਜਵਨ—ਵਜਸ 

(ਕਰਤਾਰ) ਨ। ਉਾਇ—ਦਾ ਕਰ ਕ। ਛਾਤਾ—ਸੰਬਾਲ ਕੀਤੀ ਹ, ਸੰਬਾਲ ਦਾ ਰਜ਼ ਛਾਣ ਵਰਹਾ ਹ।1।  

ੂਰ—ਸਾਰ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਭਾਲਕ। ਅਵਹ—ਵਦਨ। ਵਨਵਸ—ਰਾਤ। ਲਾਹਾ—ਲਾਬ।2।  

ਜੁਵਗ ਜੁਵਗ—ਹਰਕ ਜੁਗ ਵਿਚ। ਰਬੂ—ਹ ਰਬੂ! ਰਸਨ—ਜੀਬ। ਰਸਰ—ਰਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਰਹਵਰ—ਦੂਰ 

ਕਰ ਕ। ਵਚੰਤ—ਆਸ।3।  

ਓਇ—{ਲਜ਼ ‘ਓਹੁ’ ਤੋਂ ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਰੀਸਵਹ—ਰੀਂਹਦ ਹਨ, ਿੰਡਦ ਹਨ। ਕਵਲਭਲ—ਾ।4।  



ਹਵਰ ਜਨ—ਹ ਹਰੀ-ਜਨ ! ਸਾਸੁ—ਸੁਆਸ। ਦਹ—ਸਰੀਰ। ੁਰਾਣੀ—ੁਰਾਣ  ਹ ਜਾਣ ਿਾਲ  !।5।  

ਕੂੜ ਕਫਾੜਾ—ਕੂੜ ਦਾ ਕਫਾੜਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ। ਉਛਾਹਾੜਾ—ਉਛਲ ਕ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। 

ਚਵਹ—ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦ ਹਨ। ਦੁਹ ੁਭਾਰਵਗ—ਹਰ ਹਰ ਆਸਰ ਦੀ ਝਾਕ ਿਾਲ  ਰਸਤ ਵਿਚ।6।  

ਤਾਵਤ—ਈਰਖਾ। ਵੜ ਵੜ—  ਕ। ਦਝਵਹ—ਸੜਦ ਹਨ। ਆਤਭ ਰਾਭ—ੁਰਭਾਤਭਾ।7।  

ਲੰਟਾਈ—ਲੰਟ ਹਣਾ, ਖਵਚਤ ਹਣਾ। ਤਾ—ਤਦੋਂ ਹੀ।8।  

ਆਗ—ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਿਾਲ  ਰਸਤ ਵਿਚ। ਵਫਭਲ ਅਗਵਨ ਨਦੀ—ਵਨਰਲ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ। ਵਫਖੁ—ਜ਼ਵਹਰ। 

ਝਲਾ—ਝਲ, ਲਾਟਾਾਂ। ਵੜ— ਕ। ਾਈ—ਉਥ।9।  

ਵਹ—ਾਸ, ਕਲ। ਬਾਣ—ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ।10।  

ਉਰਵਝ ਫਕਾਰਾ—ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਵਿਚ ਪਸ ਕ।11।  

ਨੰਦਵਰ—ਨਜ਼ਰ, ਵਨਗਾਹ।12।  

ਨਾ ਭਰ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।13।  

ਓਹੁ—ਰਭਾਤਭਾ।14।  

ਅੰਤਰਗਵਤ—ਆਣ  ਅੰਦਰ ਹੀ।15।  

ਜਨ—ਸਿਕ। ਗਲਾ—ਗ਼ੁਲਾਭ। 16।  

ਅਰਥ:- ਕਰਤਾਰ ਆ ਹੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਕ ਹ। ਉਸ 

ਕਰਤਾਰ ਨ  ਆ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰ ਕ ਇਸ ਦੀ ਸੰਬਾਲ ਦਾ ਰਜ਼ ਬੀ ਛਾਵਣਆ ਹ। ਰਬੂ ਆ ਹੀ 

ਸਵਤਗੁਰੂ ਹ ਆ ਹੀ ਸਿਕ ਹ, ਰਬੂ ਨ  ਆ ਹੀ ਇਹ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹ।1।  

(ਸਰਫ-ਵਿਆਕ ਹਣ ਕਰਕ ਰਬੂ) ਆ ਹੀ (ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ) ਨੜ ਹ ਵਕਸ ਤੋਂ ਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਹੜ ਭਨੱੁਖ 

ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਹ ਕ ਇਹ ਬਦ ਸਭਝ ਲੈਂਦ ਹਨ ਉਹ ਅਬੱੁਲ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਸੰਗਵਤ ਕਰਨ ਕਰਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਭਹੱਤਤਾ ਵਭਲਦੀ ਹ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਵਤ ਤੋਂ ਬੀ ਵਦਨ ਰਾਤ ਲਾਬ ਹੀ 

ਲਾਬ ਵਭਲਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਰਬੂ! ਹਰਕ ਜੁਗ ਵਿਚ ਤਰ ਸੰਤ ਨਕ ਫੰਦ ਹੁੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਬ ਨਾਲ ਰਸ ਲ  ਕ ਤਰ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਹਨ। ਤਥੋਂ 

ਵਫਨਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਹਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹ ਰਬੂ! ਉਹ ਤਰੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਹਨ (ਆਣ 

ਅੰਦਰੋਂ) ਦੁੱਖ ਦਵਰੱਦਰ  ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦ ਹਨ।3।  

ਉਹ (ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਇਆ ਦ ਹੱਵਲਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਸਦਾ) ਸੁਚਤ ਰਵਹੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਕਦ ਬੀ 

ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਵਦੱਸਦ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਵਤ ਅਨਕਾਾਂ ਕੁਲਾਾਂ ਤਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਬ ਨੰੂ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦਾ 

ਨਾਭ ਿੰਡਦ ਹਨ। (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰ) ਾਾਾਂ ਦੀ ਭਲ (ਰਤਾ ਬੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਤਰ  ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਹੁੰਦ 

ਹਨ, ਉਹ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਰਵਹੰਦ ਹਨ, ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਵਤ ਜੜੀ ਰੱਖਦ ਹਨ।4।  

ਹ ਰਾਣੀਹ! ਹਰੀ-ਜਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਵਤ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕ (ਇਹ ੱਕੀ ਗੱਲ) ਸਭਝ 

ਲਿ ਵਕ ਇਹ ਜੁਆਨੀ ਇਹ ਸੁਆਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਬ ੁਰਾਣ  ਹ ਜਾਣ ਿਾਲ  ਹਨ। ਹ ਰਾਣੀ! (ਜਹੜਾ ਬੀ 

ਜੰਵਭਆ ਹ ਉਸ ਨ) ਥੜ ਹੀ ਸਭ ਵਿਚ ਭਤ ਦ ਿੱਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹ, (ਇਸ ਿਾਸਤ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਤ 

ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਧਆਨ ਧਰ।5।  



ਹ ਰਾਣੀ! ਵਨਰ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਛੱਡ। ਵਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਰ ਵਨਰਾ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਹੀ ਹ ਉਸ 

ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਭਤ ਹੁੰਚ ਹੁੰਚ ਕ ਭਾਰਦੀ ਹ। ਭਾਇਆ-ਿੜਹ  ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦ ਹਨ। 

ਵਜਸ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਵਿਚ ਹਉਭ ਹ ਉਹ ਭਰ-ਤਰ ਦ ਰਸਤ  ਕ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਹਉਭ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ 

ਹ।6।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਰਾਈ ਈਰਖਾ ਤ ਰਾਈ ਵਨੰਵਦਆ ਛੱਡ ਵਦਉ। (ਜਹੜ ਵਨੰਵਦਆ ਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦ ਹਨ ਉਹ 

ਵਨੰਵਦਆ ਤ ਈਰਖਾ ਦੀ ਸੜਨ ਵਿਚ)   ਕ ਸੜਦ ਹਨ (ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਬੀ) ਆਤਭਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ 

ਨਹੀਂ ਵਭਲਦੀ। (ਹ ਬਾਈ!) ਸਤ ਸੰਗਵਤ ਵਿਚ ਵਭਲ ਕ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ (ਜਹੜ ਫੰਦ 

ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਹਨ) ਰਭਾਤਭਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ (ਸਦਾ ਦਾ) ਸਾਥੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।7।  

ਹ ਬਾਈ! ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਆਵਦਕ ਭੰਦ ਕਰਭ ਵਤਆਗ, ਹਉਭ ਦੀ ਉਲਝਣ ਛੱਡ, (ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਵਿਚ) ਖਵਚਤ ਹਣ ਤੋਂ 

ਫਚ। (ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਤੋਂ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਫਚ ਸਕਗ ਜ ਸਵਤਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਗ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੀ (ਬਾਿ, 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਵਆਾਂ ਹੀ) ਸੰਸਾਰ-ਸਭੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ ਹ।8।  

ਵਨੰਦਾ ਤਾਵਤ ਰਾਈ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਫੁਵਰਆਈ ਿਾਲ  ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਵਆਾਂ ਵਨਰਲ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਜੀਿਨ-

ੰਧ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਵਜਥ ਉਹ ਲਾਟਾਾਂ ਵਨਕਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਭਾਰ ਭੁਕਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਸ 

ਆਤਭਕ ਵਫਤਾ ਵਿਚ ਕਈ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਫਣਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਆਣੀ ਵਜੰਦ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੀ ਹ। ਵਨੰਵਦਆ 

ਈਰਖਾ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਆਵਦਕ ਦੀ) ਅੱਗ ਦਾ ਸਭੰੁਦਰ ਇਤਨਾ ਬਾਾਂਫੜ ਫਾਲਦਾ ਹ ਤ ਇਤਨੀਆਾਂ ਲਾਟਾਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹ 

ਵਕ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੱਛ ਤੁਰਨ ਿਾਲ  ਫੰਦ ਉਸ ਵਿਚ  ਕ ਸੜਦ ਹਨ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਤਫਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦ ਹਨ 

ਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦ ਹਨ)।9।  

(ਇਸ ਅੱਗ ਦ ਸਭੰੁਦਰ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ (ਦਾ ਿਸੀਲਾ) ਗੁਰ ੂਦ ਾਸ ਹੀ ਹ, ਗੁਰ ੂਆਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ (ਰਭਾਤਭਾ 

ਦ ਨਾਭ ਦੀ) ਖਰ ਾਾਂਦਾ ਹ, ਵਜਸ ਨ  ਇਹ ਖਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ (ਇਸ ਸਭੰੁਦਰ ਵਿਚੋਂ ਫਚ ਵਨਕਲਣ ਦਾ) ਬਤ 

ਸਭਝ ਲੈਂਦਾ ਹ। ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਭ-ਦਾਨ ਵਭਲਦਾ ਹ, ਹ ਬਾਈ! ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ੁੱਛ ਕ ਿਖ ਲਿ (ਉਹ ਦੱਸਦ 

ਹਨ ਵਕ) ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿਾ ਕੀਵਤਆਾਂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਵਭਲਦਾ ਹ।10।  

ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਜੀਿ ਵਿਕਾਰਾਾਂ ਵਿਚ ਪਸ ਕ ਆਤਭਕ ਭਤ ਸਹੜ ਲੈਂਦ ਹਨ, (ਆਤਭਕ) ਭਤ 

(ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਵਸਰ ਉਤ (ਭੁੜ ਭੁੜ) ਚਟ ਭਾਰਦੀ ਹ ਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦੀ (ਰਵਹੰਦੀ ਹ)। (ਵਨੰਵਦਆ 

ਦੀ ਪਾਹੀ ਵਿਚ) ਫੱਝ ਹਏ ਵਨੰਦਕ ਫੰਵਦਆਾਂ ਨੰੂ (ਵਨੰਵਦਆ ਦੀ ਿਾਦੀ ਵਿਚੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਨਸੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈ 

ਵਨੰਵਦਆ (ਦ ਸਭੰੁਦਰ ਵਿਚ) ਸਦਾ ਗਤ ਖਾਾਂਦ ਰਵਹੰਦ ਹਨ।11।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਰ ਿੱਸਦਾ ਰਤੀਤ ਕਰ। ਵਧਆਨ ਲਾ ਕ ਿਖ, 

ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ  ਕ (ਨਾਭ ਜ, ਨਾਭ ਵਸਭਰਨ ਦੀ) ਤਾਰੀ ਤਰ (ਜੀਿਨ-ਸਰ ਵਿਚ 

ਕਈ) ਰੁਕਾਿਟ ਨਹੀਂ ਆਿਗੀ। ਗੁਰ ੂਇਸ ਤਰਹਾਾਂ (ਬਾਿ, ਨਾਭ ਜਾ ਕ) ਸੰਸਾਰ-ਸਭੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ 

ਹ।12।  

ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹਰਕ ਜੀਿ ਦ ਸਰੀਰ ਦ ਅੰਦਰ ਵਨਿਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹ, ਅਵਫਨਾਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰ ਆ ਹੀ (ਹਰਕ 

ਦ ਅੰਦਰ ਭਜੂਦ) ਹ। (ਜੀਿ ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ ਹ, ਇਸ ਿਾਸਤ) ਜੀਿਾਤਭਾ ਨਾਹ ਭਰਦਾ ਹ, ਨਾਹ 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹ। ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਲਕ ਕਰਤਾਰ (ਜੀਿ) ਦਾ ਕਰ ਕ ਆਣ  ਹੁਕਭ ਵਿਚ (ਸਬ ਦੀ) 

ਸੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ।13।  

ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਸੁੱਧ-ਸਰੂ ਹ, ਉਸ ਵਿਚ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਆਵਦਕ ਦਾ) ਰਤਾ ਬੀ ਹਨਰਾ ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹ ਸੱਚ-



ਸਰੂ ਰਬੂ ਆ ਹੀ (ਹਰਕ ਦ) ਵਹਰਦ ਤਖ਼ਤ ਉਤ ਫਠਾ ਹਇਆ ਹ। ਰ ਭਾਇਆ-ਿੜਹ  ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ 

ਵਿਚ ਫੱਝ ਕ ਬਟਕਣਾ ਵਿਚ ਏ ਹਏ ਹਨ, ਭਰਦ ਹਨ ਜੰਭਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਿਾਗਿਨ ਦਾ ਗੜ 

ਫਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹ।14।  

ਗੁਰ ੂਨਾਲ ਵਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲ  ਗੁਰ ੂਦ ਸਿਕ (ਭਾਇਆ-ਭਹ ਤੋਂ ਵਨਰਲ ਰਵਹ ਕ) ਵਹਰਦ-ਤਖ਼ਤ ਉਤ ਫਠ  

ਰਵਹੰਦ ਹਨ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਆਣੀ ਸਚ ਦ ਭੰਡਲ ਵਿਚ ਵਟਕਾਾਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਜਗਤ ਦ ਭੂਲ ਰਬੂ ਨੰੂ ਲੱਬ ਲੈਂਦ 

ਹਨ, ਆਣ  ਅੰਦਰ ਿੱਸਦਾ ਛਾਣ ਲੈਂਦ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਵਤ ਵਿਚ ਵਟਕ ਕ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਸਭਰਦ ਹਨ, ਤ 

ਆਦਰ ਾਾਂਦ ਹਨ।15।  

(ਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਨਾਭ ਵਸਭਰਦਾ ਹ) ਉਹ ਆ ਸੰਸਾਰ-ਸਭੰੁਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਆਣ  ਵਤਰਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਵਉ ਦਾਦਾ ਆਵਦਕ ਫਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਨੰੂ) ਬੀ ਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਵਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ 

ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਭਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਸਿਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਵਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  

ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਵਤ ਜੜੀ ਹ ਨਾਨਕ (ਬੀ) ਉਸ (ਿਡ-ਬਾਗੀ) ਦਾ ਸਿਕ ਹ 

ਗ਼ੁਲਾਭ ਹ। 16।6।  

 


