
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰ ਹਰਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧ ੁ

ਆਵਤ ਮਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਰਆ ਹਰਰ ਜਸ ੁ ਤੁਮ ਸੰਰਿ ਿਾਵਨਾ ॥੧॥ ਸੰਤ ਰਰਰਾ ਤ ਰਹਰਦ 
ਵਾਸ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਮਟਾਵਨਾ ॥੨॥ ਭਿਤ ਦਇਆ ਤ ਬੁਰਧ ਰਿਾਸ ਦੁਰਮਰਤ ਦੂਖ ਤਜਾਵਨਾ 
॥੩॥ ਦਰਸਨੁ ਭਟਤ ਹਤ ੁਨੀਤਾ ੁਨਰਰ ਿਰਰਭ ਨ ਾਵਨਾ ॥੪॥ ਨਉ ਰਨਰਧ ਰਰਰਧ ਰਸਰਧ 

ਾਈ ਜ ਤੁਮਰ ਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ॥੫॥ ਸੰਤ ਰਬਨਾ ਮ ਥਾਉ ਨ ਰਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝ ਜਾਵਨਾ ॥੬॥ 

ਮਰਹ ਰਨਰਿੁਨ ਰਉ ਰਇ ਨ ਰਾਖ ਸੰਤਾ ਸੰਰਿ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥ ਰਹੁ ਨਾਨਰ ਿੁਰਰ ਚਲਤ ੁ

ਰਦਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧ ਹਰਰ ਹਰਰ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥ {ੰਨਾ 1018} 

ਦਅਰਥ:- ਜੀ—ਹ (ਸਤਿਗੁਰ) ਜੀ! ਹਭਾਰ—ਭਰ (ਤਹਰਦ-ਘਰ) ਤਿਚ। ਜਸੁ—ਤਸਤਿ-ਸਾਲਾਹ। 
ਸਰਿਨ—ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਨਾਿਨਾ—ਸੁਣਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹਤਰਆ—ਤਜੰਦ ਿਾਲਾ, ਆਿਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ। ਿੁਭ ਸੰਤਗ—ਿਰੀ ਸੰਗਤਿ ਤਿਚ।1।  

ਸੰਿ ਤਕਰਾ ਿ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਕਰਾ ਨਾਲ। ਿ—ਿੋਂ, ਨਾਲ। ਤਹਰਦ—ਤਹਰਦ ਤਿਚ। ਿਾਸ—ਿੱਸ ੈਂਦਾ 
ਹ। ਦੂਜਾ ਬਾਉ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਤਆਰ।2।  

ਿ—ਿੋਂ, ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਗਾਸ—ਚਭਕ ੈਂਦੀ ਹ। ਫੁਤਧ ਰਗਾਸ—ਆਿਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਆ 

ਜਾਂਦੀ ਹ। ਦੁਰਭਤਿ—ਖਟੀ ਭਤਿ। ਦੂਖ—ਐਫ, ਤਿਕਾਰ। ਿਜਾਿਨਾ—ਤਿਆਗ ਜਾਂਦ ਹਨ।3।  

ਬਟਿ—ਤਭਲਤਦਆ,ਂ ਕਰਤਦਆਂ। ੁਨੀਿਾ—ਤਿੱਿਰ। ੁਨਰਤ—{pun: Aip}। ਤਪਰ ਬੀ, ਤਪਰ 

ਤਪਰ। ਗਰਤਬ—ਗਰਬ ਤਿਚ, ਜੂਨਾਂ ਦ ਗੜ ਤਿਚ।4।  

ਨਉਤਨਤਧ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਸਾਰ ਹੀ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ—ਕਰਾਭਾਿੀ ਿਾਕਿਾਂ। ਿੁਭਰ ਭਤਨ—ਿਰ 
ਭਨ ਤਿਚ। ਬਾਿਨਾ—ਤਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹ।5। 

ਸੰਿ ਤਫਨਾ—ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਤਫਨਾ। ਭ—ਭਨੰੂ। ਅਿਰ—ਤਕਸ ਹਰ ਥਾਂ। ਨ ਸੂਝ ਜਾਿਨਾ—ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 
ਸੁੱ ਝਦਾ।6।  

ਭਤਹ—ਭਨੰੂ। ਤਨਰਗੁਨ ਕਉ—ਗੁਣ-ਹੀਨ ਨੰੂ। ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ—ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਤਿਚ।7।  

ਕਹ—ੁਆਖ। ਨਾਨਕ—ਹ ਨਾਨਕ ! ਗੁਤਰ—ਗੁਰੂ ਨੇ। ਚਲਿ—ੁਕਿਕ, ਅਜਫ ਖਡ। ਭਧ—ਤਿਚ। 



ਰਿਨਾ—ਆਨੰਦ ਭਾਣਨਾ।8।  

ਅਰਥ:- ਹ ਤਆਰ ਗੁਰੂ! ਆ। ਭਰ ਤਹਰਦ-ਘਰ ਤਿਚ ਆ ਿੱਸ, ਿ, ਭਰ ਕੰਨਾਂ ਤਿਚ ਰਭਾਿਭਾ ਦੀ 
ਤਸਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਾ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਤਆਰ ਗੁਰੂ! ਿਰ ਆਇਆ ਂਭਰਾ ਭਨ ਭਰਾ ਿਨ ਆਿਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਹ 
ਸਤਿਗੁਰੂ! ਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤਿਚ ਰਤਹ ਕ ਹੀ ਰਭਾਿਭਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਭਹਰ ਨਾਲ ਰਭਾਿਭਾ ਤਹਰਦ ਤਿਚ ਆ ਿੱਸਦਾ ਹ, ਿ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਦੂਰ 

ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ਰਭਾਿਭਾ ਦ ਬਗਿ ਦੀ ਤਕਰਾ ਨਾਲ ਫੁੱ ਧੀ ਤਿਚ ਆਿਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਹ, ਖਟੀ ਭਤਿ ਦ ਸਾਰ ਤਿਕਾਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦ ਹਨ।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਤਦਆ ਂਜੀਿਨ ਤਿੱਿਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂਨਾਂ ਦ ਗੜ ਤਿਚ 

ਨਹੀਂ ਈਦਾ।4।  

ਹ ਰਬੂ! ਤਜਹੜਾ (ਿਡਬਾਗੀ) ਭਨੱੁਖ ਿਰ ਭਨ ਤਿਚ ਤਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ, (ਭਾਨੋ) 

ਦੁਨੀਆ ਦ ਸਾਰ ਹੀ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਿ ਕਰਾਭਾਿੀ ਿਾਕਿਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ।5।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਤਫਨਾ ਭਰਾ ਹਰ ਕਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਭਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱ ਝਦਾ।6।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਰੀ ਗੁਣ-ਹੀਨ ਦੀ (ਗੁਰੂ ਿੋਂ ਤਫਨਾ) ਹਰ ਕਈ ਫਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ 

ਤਿਚ ਰਤਹ ਕ ਹੀ ਰਬੂ-ਚਰਨਾਂ ਤਿਚ ਲੀਨ ਹਈਦਾ ਹ।7।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਆਖ—ਗੁਰੂ ਨੇ (ਭਨੰੂ) ਅਚਰਜ ਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਖਾ ਤਦੱਿਾ ਹ। ਭੈਂ ਆਣ ਭਨ ਤਿਚ ਹਰ ਿਲ 
ਰਭਾਿਭਾ ਦ ਤਭਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਤਰਹਾ ਹਾਂ।8।2।5।  
 


