ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਰਨਤ ਸੁਣੀਐ

॥ ਰਮਰਲ ਸਤਸੰ ਗਰਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਿੁ ਤਿੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥ ਆਉ ਸਖੀ
ਹਰਿ ਮਲੁ ਕਿਹਾ ॥ ਮਿ ਰੀਤਮ ਕਾ ਮ ਦਇ ਸਨੇਹਾ ॥ ਮਿਾ ਰਮਤੁ ਸਖਾ ਸ ਰੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮ

ਦਸ ਹਰਿ ਨਿਹਿੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥ ਮਿੀ ਬਦਨ ਹਰਿ ਗੁਿੁ ੂਿਾ ਜਾਣ ॥ ਹਉ ਿਰਹ ਨ ਸਕਾ
ਰਬਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣ ॥ ਮ ਅਉਖਧੁ ਮੰ ਤੁ ਦੀਜ ਗੁਿ ੂਿ ਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਰਮ ਉਧਿੀਐ ਜੀਉ

॥੩॥ ਹਮ ਚਾਰਤਰਕ ਦੀਨ ਸਰਤਗੁਿ ਸਿਣਾਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੂੰ ਦ ਮੁਰਖ ਾਈ ॥ ਹਰਿ
ਜਲਰਨਰਧ ਹਮ ਜਲ ਕ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਰਬਨੁ ਮਿੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥ {ੰ ਨਾ 95}
ਦਅਰਥ:- ੜੀਐ—(ਆਉ, ਰਲ ਕ) ੜਹੀਏ। ਗੁਣੀਐ—(ਆਉ, ਰਲ ਕ) ਵਿਚਾਰੀਏ। ਵਮਵਲ—
ਵਮਲ ਕ। ਗਾਏ—ਗਾਇ, ਗਾ ਕ।
ਭਉਜਲੁ—ਸੰ ਸਾਰ-ਸਮੁੰ ਦਰ। ਦੁਤਰੁ—{duÔqr} ਵਜਸ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹ।1।
ਸਖੀ—ਹ ਸਹਲੀ! ਹ ਸਤਸੰ ਗੀ! ਹਵਰ ਮਲੁ—ਹਰੀ ਦੀ ਰਾਤੀ ਿਾਲਾ ਇਕੱ ਠ, ਸਤਸੰ ਗ। ਕਰਹਾ—
ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਮ—ਮਨੰ ੂ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਹ। ਸਖਾ—ਵਮਤਰ, ਸਾਥੀ। ਨਰਹਰੀਐ—ਨਰਹਰੀ,
ਰਮਾਤਮਾ।2।
ਬਦਨ—ੀੜਾ। ਹਉ—ਮੈਂ। ਅਉਖਧੁ—(ਬਦਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਦਿਾਈ। ਗੁਰ ੂਰ—ਹ ੂਰ ਗੁਰੂ!
ਨਾਵਮ—ਨਾਮ ਵਿਚ (ਜੜ ਕ)। ਉਧਰੀਐ—ਾਰ ਲੰਘਾ।3।
ਚਾਵਤਰਕ—ੀਹ {ਨੋਟ:- ਰਚਲਤ ਵਿਆਲ ਹ ਵਕ ੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਨਛੱ ਤਰ ਸਮ ਈ ਬੂੰ ਦ ਨੂੰ ਹੀ
ੀਂਦਾ ਹ}। ਮੁਵਖ—ਮੂੰ ਹ ਵਿਚ। ਜਲ ਵਨਵਧ—ਾਣੀ ਦਾ ਿਜ਼ਾਨਾ, ਸਮੁੰ ਦਰ। ਮੀਨੇ—ਮੱ ਛੀਆਂ।4।
ਅਰਥ:- (ਹ ਸਤਸੰ ਗੀ ਵਮਤਰ! ਆਉ ਰਲ ਕ ਅਸੀ) ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਗੁਣਾਂ ਿਾਲੀ ਬਾਣੀ ੜਹੀਏ ਤ
ਵਿਚਾਰੀਏ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਦ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰ ਗਵਤ ਵਿਚ ਵਮਲ ਕ
ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ) ਦ ਗੁਣ ਗਾ ਕ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ-ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੋਂ ਾਰ
ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹ (ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਵਬਨਾ) ਵਜਸ ਤੋਂ ਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹ।1।

ਹ ਸਤਸੰ ਗੀ ਵਮਤਰ! ਆਉ, ਰਮਾਤਮਾ (ਦੀ ਰਾਤੀ) ਿਾਲਾ ਸਤਸੰ ਗ ਬਣਾਈਏ। ਜਹੜਾ ਗੁਰਮੁਵਖ
ਮਨੰ ੂ ਮਰ ਰੀਤਮ-ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿ, ਮਨੰ ੂ ਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਥਹੁ-ਤਾ) ਦੱ ਸ ਉਹੀ ਮਰਾ ਵਮਤਰ ਹ
ਮਰਾ ਸਾਥੀ ਹ, ਮਰਾ ਸੱ ਜਣ ਹ ਮਰਾ ਭਰਾ ਹ।2।
(ਹ ਸਤਸੰ ਗੀ ਵਮਤਰ!) ਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂ) ੂਰਾ ਗੁਰੂ (ਹੀ) ਮਰੀ ੀੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹ ਵਕ ਰਮਾਤਮਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਮਨੰ ੂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। (ਇਸ ਿਾਸਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੱ ਗ ਹੀ ਬਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ—) ਹ ੂਰ ਸਵਤਗੁਰੂ! ਮਨੰ ੂ (ਆਣਾ) ਉਦਸ਼ ਦਹ (ਇਹੀ) ਦਿਾਈ (ਹ
ਜ ਮਰੀ ਬਦਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ)। ਹ ੂਰ ਸਵਤਗੁਰ!ੂ ਮਨੰ ੂ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਜੜ ਕ
ਸੰ ਸਾਰ-ਸਮੁੰ ਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੰਘਾ।3।
ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਅਸੀਂ ਵਨਮਾਣ ਚਾਵਤਰਕ ਹਾਂ ਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। (ਗੁਰੂ ਦੀ
ਵਕਰਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ) ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰ ਹ ਵਿਚ ਾਇਆ ਹ (ਵਜਿੇਂ ਚਾਵਤਰਕ ਸਵਾਂਤੀ) ਬੂੰ ਦ (ਮੂੰ ਹ
ਵਿਚ ਾਂਦਾ ਹ)। ਰਮਾਤਮਾ ਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰ ਦਰ ਹ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱ ਛੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਸ
ਨਾਮ-ਜਲ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਆਤਮਕ ਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ (ਵਜਿੇਂ ਮੱ ਛੀ ਾਣੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹ)।4।3।

