
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ ਅਤਹਤਿਤਸ ਜਾਗ ਿੀਿ ਿ ਸਵ ॥ ਸ 
ਜਾਣ ਤਜਸੁ ਵਿਿ ਹਵ ॥ ਪ੍ਰਮ ਕ ਕਾਿ ਲਗ ਿਿ ਭੀਿਤਰ ਵਿੁ ਤਕ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤਜਸ ਿ 
ਸਾਚਾ ਤਸਫਿੀ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਤਿ ਤਵਰਲ ਤਕਸ ਬੁਝਾਏ ॥ ਅੰਤਮਰਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸਈ ਜਾਣ ਤਜ ਅੰਤਮਰਿ 
ਕਾ ਵਾਪ੍ਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਪ੍ਰ ਸਿੀ ਧਿ ਪ੍ਰਮੁ ਰਚਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਬਤਿ ਿਥਾ ਤਚਿੁ ਲਾਏ 
॥ ਸਹਜ ਸਿੀ ਧਿ ਿਰੀ ਸੁਹਲੀ ਤਿਰਸਿਾ ਤਿਿਾ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸਹਸਾ ਿੜ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
ਸਹਜ ਤਸਫਿੀ ਧਣਿੁ ਚੜਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਬਤਿ ਮਰ ਮਿੁ ਮਾਰ ਸੁੰਿਤਰ ਜਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੩॥ 

ਹਉਮ ਜਤਲਆ ਮਿਹੁ ਤਵਸਾਰ ॥ ਜਮ ਪ੍ੁਤਰ ਵਜਤਹ ਿੜਗ ਕਰਾਰ ॥ ਅਬ ਕ ਕਤਹਐ ਿਾਮੁ ਿ 
ਤਮਲਈ ਿੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੪॥ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਪ੍ਵਤਹ ਤਿਆਲੀ ॥ ਜਮ ਪ੍ੁਤਰ 
ਫਾਸਤਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥ ਹਿ ਕ ਬੰਧਿ ਿਤੜ ਿ ਸਾਕਤਹ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰ ਿੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥ ੫॥ ਿਾ 
ਹਉ ਕਰਿਾ ਿਾ ਮ ਕੀਆ ॥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥ ਤਜਸੁ ਿੂ ਿਤਹ ਤਿਸ ਤਕਆ ਚਾਰਾ 
ਿਾਿਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥ {ਪ੍ੰਿਾ 993} 

ਦਅਰਥ:- ਅਹਸ—ਹਦਨ। ਹਨਹ—ਰਾਤ। ਨੀਦ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ।  ਜਾਣ—“ਅੰਹਭਿਤ ਕੀ 

ਾਰ”  ਜਾਣ। ਵਦਨ—ੀੜ, ਹਫਰਸੋਂ ਦੀ ੀੜ, ਹਵਛੜ ਦ ਅਹਸਾ ਦੀ ਤੜਪ। ਕਾਨ—ਤੀਰ। ਵਦੁ—

ਰੀਰਕ ਰਗਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਰੀ—ਇਲਾਜ। ਜੀਉ—ਸ ੱਜਣ!।1।  

ਹਪਤੀ—ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਦ ਕੰਭ ਹਵਚ। ਗੁਰਭੁਹਿ—ਜ ਭਨੱੁਿ ਗੁਰੂ ਦ ਨਭੁਿ ਸ, ਜ ਗੁਰ ੂਦ ਦੱ ਰਾਸ ਤ 

ਤੁਰ। ਅੰਹਭਿਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ-ਰ। ਾਰ—ਕਦਰ, ਕੀਭਤ। ਵਾਾਰੀ—ਹਵਸਾਝਣ 

ਵਾਲਾ।1। ਰਸਾਉ।  

ਹਰ—ਤੀ। ਤੀ—ਨਾਲ। ਧਨ—ਇਤਿੀ। ਫਹਦ—ਫਦ ਹਵਚ। ਤਥਾ—ਉ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਸਜ—ਅਡਲ 

ਅਵਥਾ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ। ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਤਿੀ। ਿਰੀ—ਫਸੁਤ। ੁਸਲੀ—ੁਿਾਲੀ, ੁਿੀ। ਹਤਿਾ—ਤਿ ਸ, ਹਆ।2।  

ਸਾ—ਹਸਭ, ਤਖ਼ਲਾ। ਚੁਕਾਏ—ਦੂਰ ਕਰ। ਸਜ—ਹਸਜ, ਸਹਜ ਹਵਚ, ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ (ਹਿਕ ਕ)। 

ਹਪਤੀ ਧਣਿ—ੁਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਦਾ ਧਣਿ। ੁੰਦਹਰ—ੁੰਦਰ ਧਨ, ੁੰਦਰ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ {ਨਿ:- ਲਜ਼ 

‘ੁੰਦਹਰ’ ਦੀ ‘ਹ ’ ਇ ਨੰੂ ‘ਇਤਿੀ ਹਲੰਗ’ ਫਨਾਣ ਵਾਤ ਸ}। ਜਗਾਧਾਰੀ—ਜਗ-ਆਧਾਰੀ। ਜਗ—

ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਹਭਲਾ। ਆਧਾਰ—ਆਰਾ। ਜਗਾਧਾਰੀ—ਸਹਰ-ਹਭਲਾ ਦ ਆਰ ਵਾਲੀ।3।  

ਭਨਸੁ—ਭਨ ਤੋਂ। ਜਭੁਹਰ—ਜਭ ਦ ਸ਼ਹਸਰ ਹਵਚ। ਕਰਾਰ—ਕਰੜ, ਖ਼ਤ। ਅਫ ਕ ਕਹਸਐ—ਸੁਣ ਇ ਵਲ  

ਦ ਕਹਸਣ ਨਾਲ। ਸੁ—ਸਾਰ। ਜੀਅੜ—ਸ ਜੀਵ!।4।  

ਵਹਸ—ਤੰੂ ੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਹਿਆਲੀ—ਹਖ਼ਆਲਾਾਂ ਹਵਚ। ਜਭ ਜਾਲੀ—ਜਭ ਦ ਜਾਲ ਹਵਚ। ਸਤ—ਭਸ। ਿੁਆਰੀ—

ਹਨਰਾਦਰੀ।5।  

ਸਉ—ਭੈਂ। ਕਰਤਾ—(ਸੁਣ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀਆ—ਕੀਤਾ (ਹਛਲ  ਲੰਘ ਭੇਂ ਹਵਚ)। ਹਤਗੁਹਰ—ਹਤਗੁਰ 

ਨ। ਦਹਸ—ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਚਾਰਾ—ਤਦਫੀਰ। ਹਤ ਹਕਆ ਚਾਰਾ—ਉ ਨੰੂ ਸਰ ਹਕ ਤਦਫੀਰ ਦੀ ਲੜ?।6।  

ਅਰਥ:- ਹਜ ਹਕ ਹਵਰਲ  ਫੰਦ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਹਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ ਆਣੀ ਹਹਤ-

ਾਲਾਸ ਹਵਚ ਜੜਦਾ ਸ ਅਤ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਭਝਾਾਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲੀ ਹਹਤ-

ਾਲਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸੀ ਫੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਇ ਨਾਭ-ਅੰਹਭਿਤ ਦਾ ਵਾਰੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1। 



ਰਸਾਉ।  

ਨਾਭ-ਅੰਹਭਿਤ ਦਾ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਹਦਨ ਰਾਹਤ ੁਚਤ ਰਹਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਵਚ ੌਂਦਾ 

ਨਸੀਂ, ਨਾਭ-ਅੰਹਭਿਤ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਬੀ ਉਸੀ ਭਨੱੁਿ ਸ ਹਜ ਦ ਅੰਦਰ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲੋਂ  ਹਵਛੜ ਦ 

ਅਹਸਾ ਦੀ ਤੜਪ ਸਵ, ਹਜ ਦ ਰੀਰ ਹਵਚ ਿਬੂ-ਿਭ ਦ ਤੀਰ ਲੱਗ ਸਣ। ਰੀਰਕ ਰਗਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਹਫਰਸੋਂ-ਰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ।1।  

ਹਜਵੇਂ ਇਤਿੀ (ਆਣਾ ਆਾ ਵਾਰ ਕ) ਆਣ  ਤੀ ਨਾਲ ਹਆਰ ਕਰਦੀ ਸ, ਹਤਵੇਂ ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ 

ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਹਵਚ ਹਚੱਤ ਜੜਦੀ ਸ, ਉਸ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ ਹਿਕ ਕ ਫਸੁਤ ੁਿੀ ਸ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉਸ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਹਤਿਸ਼ਨਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਹਆ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸ।2।  

ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਅਡਲਤਾ ਹਵਚ ਹਿਕ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾਲਾਸ ਦਾ ਧਣਿ (ਫਾਣ) ਕਦੀ ਸ  

(ਉ ਦੀ ਸਤਾ ਨਾਲ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਹਸਭ-ਤਖ਼ਲਾ ਭੁਕਾਾਂਦੀ ਸ ਭਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਕਣਾ ਖ਼ਤਭ ਕਰਦੀ ਸ, 

ਉਸ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਹਵਚ ਜੁੜ ਕ (ਆਾ-ਬਾਵ ਵਲੋਂ) ਭਰਦੀ ਸ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਵੱ ਹਵਚ ਰੱਿਦੀ ਸ ਉਸ ੁੰਦਰ 

ਜੀਵ-ਇਤਿੀ ਿਬੂ-ਹਭਲਾ ਦ ਆਰ ਵਾਲੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਿਬੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਦਾ ਹਭਲਾ ਉ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਆਰਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)।3।  

ਜਸੜਾ ਜੀਵ ਸਉਭ ਹਵਚ ਹੜਆ ਰਹਸ ਕ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦ ਅੰਕੁਰ ਨੰੂ ਾੜ ਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ 

ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਜਭ ਦ ਸ਼ਹਸਰ ਹਵਚ ਕਰੜ ਿੰਡ ਵੱਜਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਇਤਨ  ਆਤਭਕ ਕਲਸ਼ ਸੁੰਦ ਸਨ, 

ਭਾਨ , ਿੰਹਡਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਕੜੀਆਾਂ ਚਿਾਾਂ ਵੱਜ ਰਸੀਆਾਂ ਸਨ), ਉ ਵਲ  (ਜਦੋਂ ਭਾਰ  ਰਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸ) ਤਰਲ  

ਹਲਆਾਂ ਨਾਭ (ਹਭਰਨ ਦਾ ਭਕਾ) ਨਸੀਂ ਹਭਲਦਾ। (ਸ ਜੀਵ! ਜ ਤੰੂ ਾਰੀ ਉਭਰ ਇਤਨਾ ਗ਼ਾਹਲ ਹਰਸਾ ਸੈਂ ਤਾਾਂ) 

ਉਸ ਬਾਰਾ ਦੁੱਿ ਹਆ ਸਾਰ (ਉ ਬਾਰ ਕਸ਼ਿ ਹਵਚੋਂ ਤਨੰੂ ਕਈ ਕੱਢ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)।4।  

ਸ ਜੀਵ! ਜ ਤੰੂ ਸੁਣ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਭਤਾ ਦ ਹਖ਼ਆਲਾਾਂ ਹਵਚ ਸੀ ਹਆ ਰਸੇਂਗਾ (ਜ ਤੰੂ ਾਰੀ ਉਭਰ ਭਾਇਆ 

ਜੜਨ ਦ ਆਸਰਾਾਂ ਹਵਚ ਸੀ ਰਸੇਂਗਾ, ਤਾਾਂ ਆਖ਼ਰ) ਜਭ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਵਚ ਜਭ ਦ ਜਾਲ ਹਵਚ ਪੇਂਗਾ, (ਉ ਵਲ) 

ਤੰੂ ਭਸ ਦ ਫੰਧਨ ਤੜ ਨਸੀਂ ਕੇਂਗਾ, (ਤਾਸੀਏਂ) ਤਦੋਂ ਜਭਰਾਜ ਤਰੀ ਫ-ਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਗਾ।5।  

(ਰ, ਸ ਿਬੂ! ਤਰੀ ਭਾਇਆ ਦ ਿਾਕਰ ਤ ਭੈਂ ਕੀਸ ਹਵਚਾਰਾ ਸਾਾਂ? ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਲਈ) ਨਾਸ ਸੀ 

ਭੈਂ ਸੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਹਰਸਾ ਸਾਾਂ, ਨਾਸ ਸੀ ਇ ਤੋਂ ਹਸਲਾਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹਕਆ ਸਾਾਂ। ਭਨੰੂ ਤਾਾਂ ਹਤਗੁਰੂ ਨ  (ਭਸਰ ਕਰ 

ਕ) ਤਰਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ ਫਖ਼ਹਸ਼ਆ ਸ। ਹਜ ਨੰੂ ਤੰੂ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ ਆਣਾ ਅੰਹਭਿਤ-ਨਾਭ) 

ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਉ ਨੰੂ ਕਈ ਸਰ ਤਦਫੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਸੀ ਨਸੀਂ ਰਹਸ ਜਾਾਂਦੀ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਿਬੂ-ਦਰ ਤ ਅਰਦਾ ਕਰ ਤ ਆਿ—ਸ ਿਬੂ!) ਭੈਂ ਤਰੀ ਰਨ ਆਇਆ ਸਾਾਂ।6।1।12।  

 


