
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅੰਮ੍ਮਿਤ ਬਾਣੀ ਹਮ੍ਿ ਹਮ੍ਿ ਤਿੀ ॥ ਸੁਮ੍ਣ ਸੁਮ੍ਣ ਹਵ ਿਮ ਗਮ੍ਤ ਮਿੀ ॥ 
ਜਲਮ੍ਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲੁ ਹਇ ਮਨੂਆ ਸਮ੍ਤਗੁਿ ਕਾ ਦਿਸਨੁ ਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥ ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ 
ਦੂਮ੍ਿ ਿਾਨਾ ॥ ਸੰਤ ਿਸਨ ਹਮ੍ਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥ ਜਲ ਥਲ ਨੀਮ੍ਿ ਭਿ ਸਿ ਸੁਭਿ ਮ੍ਬਿਥਾ 
ਕਇ ਨ ਜਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥ ਦਇਆ ਧਾਿੀ ਮ੍ਤਮ੍ਨ ਮ੍ਸਿਜਨਹਾਿ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ  ਿਮ੍ਤਾਿ 
॥ ਮ੍ਮਹਿਵਾਨ ਮ੍ਕਿਾਲ ਦਇਆਲਾ ਸਗਲ  ਮ੍ਤਿਮ੍ਤ ਅਘਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥ ਵਣੁ ਮ੍ਤਿਣੁ ਮ੍ਤਿਭਵਣੁ 
ਕੀਤਨੁ ਹਮ੍ਿਆ ॥ ਕਿਣਹਾਮ੍ਿ ਮ੍ਖਨ ਭੀਤਮ੍ਿ ਕਮ੍ਿਆ ॥ ਗੁਿਮੁਮ੍ਖ ਨਾਨਕ ਮ੍ਤਸ ਅਿਾਧ ਮਨ 
ਕੀ ਆਸ ੁਜਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੩॥੩੦॥ {ੰਨਾ 103} 

ਪਦਅਰਥ:- ਅੰਮ੍ਮਿਤ—ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲੀ। ਸਮ੍ਰ —ਸ ਸਰੀ ! ੁਮ੍ਣ—ੁਣ ਕ। ੁਮ੍ਣ 
ੁਮ੍ਣ—ਮੁੜ ਮੁੜ ੁਣ ਕ। ਪਰਮ ਗਮ੍ਤ —ਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ। ਜਲਮ੍ਨ —ੜਨ। 
ੀਤਲੁ—ਠੰਢਾ, ਸ਼ਾਂਤ। ਪਾਏ—ਪਾਇ, ਪਾ ਕ।1।  

5ਰਾਨਾ—ਪਲਾਨਾ, ਦੜ ਮ੍ਗਆ। ਰਨ —ਜੀਭ। ੰਤ ਰਨ —ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੇ। ਵਖਾਨਾ —

ਉਚਾਮ੍ਰਆ। ਨੀਮ੍ਰ—ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਜਲ ਥਲ —ਟਏ ਮ੍ਟਿੱ ਬ। ਰ —ਤਾਲਾਬ। ੁਭਰ—ਨਕਾ-ਨਕ। 
ਮ੍ਬਰਥਾ—ਖ਼ਾਲੀ, ਿੱਖਣਾ।2।  

ਮ੍ਤਮ੍ਨ—ਉ ਨੇ। ਮ੍ਰਜਨਸਾਰ—ਮ੍ਰਜਨਸਾਮ੍ਰ, ਮ੍ਰਜਨਸਾਰ ਨੇ। ਪਿਮ੍ਤਪਾਰ—ਰਿੱ ਮ੍ਖਆ ਕੀਤੀ। 
ਗਲ—ਾਰ। ਮ੍ਤਿਪਮ੍ਤ ਅਘਾਏ—ਪੂਰਨ ਤਰ ਤ ਰਿੱਜ ਗਏ।3।  

ਵਣੁ—ਜੰਗਲ। ਮ੍ਤਿਣੁ—ਘਾਸ ਦਾ ਤੀਲਾ। ਕੀਤਨੁ—ਕੀਤਾ ਉਮ੍ਨ, ਉ ਨੇ ਕਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ। ਕਰਣਸਾਮ੍ਰ—
ਕਰਨਸਾਰ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਮ੍ਖ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਪ ਕ। ਮ੍ਤ—ਉ ਪਿਭੂ ਨੰੂ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਸਰੀ। ਤਰੀ ਮ੍ਫ਼ਮ੍ਤ -ਾਲਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲੀ ਸ (ਆਤਮਕ 
ਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲੀ ਸ ), (ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਸਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ) ਮੁੜ ਮੁੜ ੁਣ ਕ ਮਰੀ ਉੱਚੀ 
ਆਤਮਕ ਅਵਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਸੀ ਸ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਨ ਕਰ ਕ (ਮ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ ਆਮ੍ਦਕ ਦੀ) 
ੜਨ ਬੁਿੱ ਝ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤ ਮਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਭ ਨੇ (ਜਦੋਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਮ੍ਰਆ (ਮ੍ਜ ਨੇ ਉ ਨੰੂ ੁਮ੍ਣਆ ਉ ਦ 
ਅੰਦਰ) ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪਦਾ ਸ ਮ੍ਗਆ (ਉ ਦਾ ) ਦੁਿੱ ਖ ਦੂਰ ਭਿੱਜ ਮ੍ਗਆ। (ਮ੍ਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਸਣ 
ਨਾਲ) ਟਏ ਮ੍ਟਿੱ ਬ ਤਾਲਾਬ (ਭ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਕਾ -ਨਕ ਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਮ੍ਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦ ਦਰ ਤ 



ਪਿਭੂ-ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਤ ਜਸੜ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁਿੱ ਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਆਉਂਦ ਸਨ ਉਸਨਾਂ ਦਾ 
ਮਨ ਉਸਨਾਂ ਦ ਮ੍ਗਆਨ -ਇੰਦਿ ਭ ਨਾਮ-ਜਲ ਨਾਲ ਨਕਾ -ਨਕ ਭਰ ਜਾਂਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦ ਦਰ ਤ 
ਆਇਆਂ ਕਈ ਮਨੁਿੱ ਖ (ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਮਿਤ ਤੋਂ) ਿੱਖਣਾ ਨਸੀਂ ਜਾਂਦਾ।2।  

ਉ ਮ੍ਰਜਨਸਾਰ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਮ੍ਮਸਰ ਕੀਤੀ ) (ਤ ਗੁਰੂ ਘਿੱ ਮ੍ਲਆ , ਇ ਤਰਹਾਂ ਉ ਨੇ ਮ੍ਿਸ਼ਟੀ ਦ ) 

ਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ (ਮ੍ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ) ਰਾਖੀ (ਦੀ ਮ੍ਵਓਂਤ ) ਕੀਤੀ। ਮ੍ਮਸਰਵਾਨ ਮ੍ਕਰਪਾਲ ਦਇਆਵਾਨ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮ੍ਮਸਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਆਏ ) ਾਰ ਜੀਵ (ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਿਸ ਭੁਿੱ ਖ ਵਲੋਂ ) 

ਪੂਰਨ ਤਰ ਤ ਰਿੱਜ ਗਏ।3।  

(ਮ੍ਜਵੇਂ ਜਦੋਂ) ਜਗਤ ਦ ਪਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਪਿਭੂ ਨੇ (ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ) ਇਕ ਪਲ ਮ੍ਵਚ ਸੀ ਜੰਗਲ 
ਘਾਸ ਤ ਾਰਾ ਮ੍ਤਿਵਨੀ ਜਗਤ ਸਰਾ ਕਰ ਮ੍ਦਿੱ ਤਾ (ਮ੍ਤਵੇਂ ਉ ਦਾ ਭਮ੍ਜਆ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਕਰਦਾ ਸ , ਗੁਰੂ-ਦਰ ਤ ਆਏ ਬੰਮ੍ਦਆਂ ਦ ਮ੍ਸਰਦ ਨਾਮ -ਜਲ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲ ਬਣ 
ਜਾਂਦ ਸਨ)। ਸ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਪ ਕ ਜਸੜਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਮ੍ਮਰਦਾ ਸ , 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਉ ਦ ਮਨ ਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਾ -ਮ੍ਤਿਸ਼ਨਾ ਮ੍ਵਚ 
ਭਟਕਣੋਂ ਉ ਨੰੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸ)।4। 23। 30।  
 


