
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖਜਤ ਖਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹ ॥ ਭਾਤਤ ਭਾਤਤ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹ ॥ ਤਨਰਗੁਣੁ 
ਸਰਗੁਣੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਰਾ ਕਈ ਹ ਜੀਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵ ਜੀਉ ॥ ੧॥ ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਤਬਚਰਤ ਮੁਤਖ 
ਤਗਆਨਾ ॥ ੂਜਾ ਤਤਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥  ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਤਹ 
ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ਜੀਉ ॥੨॥ ਅਤਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜ ਤਾਾ ॥ ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥ 
ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਹਰਦ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ਜਗੀ ਬਹੁਤਿ ਬਹੁਤਿ ਉਤਿ ਧਾਵ ਜੀਉ ॥੩॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਮਤਹ 
ਸਾਧੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧੀਰਜੁ ਾਇਆ ॥ ਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਬਤਸਆ ਘਟ ਭੀਤਤਰ 
ਹਤਰ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕ ੁਗਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥ {ੰਨਾ 98} 

ਦਅਯਥ:- ਖਜਤ—ਬਾਰ ਕਯਦਦਆਂ। ਦਯਨ ਚਾਸ—ਦਯਨ ਦੀਆ ਂਤਾਂਘਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਦਤ ਬਾਦਤ—ਕਈ 

ਦਕਭ ਦ। ਫਨ—ਜੰਗਰ। ਅਵਗਾਸ—ਗਾਸ ਭਾਯ। ਦਨਯਗੁਣੁ—ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਸ। 

ਯਗੁਣੁ—ਯਚ ਸਏ ਜਗਤ ਦ ਯੂ ਵਾਰਾ, ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੰਨ ਗੁਣ ਯਚ ਕ ਆਣਾ ਜਗਤ-ਯੂ ਯੂ 

ਦਵਖਾਰਣ ਵਾਰਾ। ਆਦਣ—ਦਰਆ ਕ।2।  

ਖਟੁ—ਛ। ਖਟੁ ਾਤ—{ਾਂਖ, ਦਨਆਇ, ਵਸ਼ਦਸ਼ਕ, ਭੀਭਾਂਾ, ਮਗ, ਵਦਾਂਤ}। ਭੁਦਖ—ਭੂੰਸ ਨਾਰ। ਦਨਵਰੀ 

ਕਯਭ—ਆਂਦਯਾਂ ਦੀ ਵਯਜ਼ਸ਼ {ਸੱਥ ਗਦਡਆਂ ਉਤ ਯੱਖ ਕ ਤ ਦਰਫ਼ ਕ ਖਰ ਦਤਆਂ ਦਸਰਾਂ ਜ਼ਯ ਨਾਰ ਾਸ 

ਅੰਦਯ ਨੰੂ ਦਖੱਚੀਦਾ ਸ, ਦਪਯ ਾਯਾ ਾਸ ਫਾਸਯ ਕੱਢ ਕ ਆਂਦਯਾਂ ਨੰੂ ਦਖੱਚ ਰਈਦਾ ਸ ਤ ਚੱਕਯ ਦਵਚ ਬਵਾਈਦਾ 

ਸ। ਇ ਾਧਨ ਨੰੂ ਦਨਵਰੀ ਕਯਭ ਆਖਦ ਸਨ। ਇਸ ਾਧਨ ਵਯ ਚ ਤੋਂ ਦੱਛੋਂ ਖ਼ਾਰੀ-ਟ ਸੀ ਕਯੀਦਾ 

ਸ}।2।  

ਫਯਖ—ਫਯ, ਵਯਹ। ਗਵਨੁ—ਬਰਭਣ, ਤੁਯਨ-ਦਪਯਨ। ਬਯਭਾਤਾ—ਤੁਦਯਆ-ਦਪਦਯਆ। ਫਸੁਦਿ ਫਸੁਦਿ—ਭੁਿ 

ਭੁਿ।3।  

ਭਦਸ—ਭਨੰੂ। ਾਧ—ੁਗੁਯੂ। ਘਟ—ਦਸਯਦਾ। ਭੰਗਰੁ—ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ।4।  

ਅਯਥ:- ਅਨਕਾਂ ਰਕ (ਜੰਗਰਾਂ ਸਾਿਾਂ ਦਵਚ) ਬਾਰ ਕਯਦ ਕਯਦ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ) ਦਯਨ ਦੀਆ ਂਤਾਂਘਾ ਂ

ਕਯਦ ਸਨ, ਕਈ ਦਕਭਾ ਂਦ ਜੰਗਰ ਗਾਸ ਭਾਯਦ ਸਨ (ਯ ਇ ਤਯਹਾ ਂਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਯਨ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ)। 

ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਭਾਇਆ ਦ ਦਤੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਯਾ ਬੀ ਸ ਤ ਦਤੰਨ-ਗੁਣੀ ੰਾਯ ਦਵਚ ਦਵਆਕ ਬੀ ਸ। ਕਈ 

ਦਵਯਰਾ ਐਾ ਸ, ਜ ਉ ਨੰੂ ਦਰਆ ਕ ਦਭਰਾ ਕਦਾ ਸ।1।  

ਕਈ ਐ ਸਨ ਜ ਛ ਸ਼ਾਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦਵਚਾਯਦ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾ ਂਦਾ ਉਦਸ਼ ਭੂੰਸ ਨਾਰ (ੁਣਾਂਦ ਸਨ), ਦਵ-ੂਜਾ 

ਕਯਦ ਸਨ ਭੱਥ ਤ ਦਤਰਕ ਰਾਂਦ ਸਨ, ਤੀਯਥਾਂ ਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਕਈ ਐ ਸਨ ਜ ਦਨਵਰੀ ਕਯਭ 

ਆਦਦਕ ਜਗੀਆਂ ਵਾਰ  ਚਯਾੀ ਆਣ ਕਯਦ ਸਨ। ਯ ਇਸਨਾਂ ਉੱਦਭਾਂ ਨਾਰ (ਭਨ ਦਵਚ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਂ 

ਆਉਂਦੀ।2।  

ਜਗੀ ਰਕ ਅਨਕਾਂ ਾਰ ਜ ਕਯਦ ਸਨ, ਤ ਾਧਦ ਸਨ; ਾਯੀ ਧਯਤੀ ਉਤ ਬਰਭਣ ਬੀ ਕਯਦ ਸਨ। (ਇ 

ਤਯਹਾ ਂਬੀ) ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਇਕ ਦਖਨ ਵਾਤ ਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਪਯ ਬੀ ਜਗੀ ਇਸਨਾ ਂਜਾਂ ਤਾ ਂਦ ਦੱਛ 

ਸੀ ਭੁਿ ਭੁਿ ਦਿਦਾ ਸ।3।  

ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਦਕਯਾ ਕਯ ਕ ਭਨੰੂ ਗੁਯ ੂਦਭਰਾ ਦਦੱਤਾ ਸ। ਗੁਯ ੂਾੋਂ ਭਨੰੂ ਧੀਯਜ ਦਭਰੀ ਸ, ਭਯਾ ਭਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਯ 

ਸ ਦਗਆ ਸ ਭਯਾ ਤਨ ਠੰਢਾ-ਠਾਯ ਸ ਦਗਆ ਸ (ਭਯ ਭਨ ਤ ਦਗਆਨ-ਇੰਦਦਰਆਂ ਦਵਚੋਂ ਦਵਕਾਯਾ ਂਦੀ ਤਸ਼ ਭੁੱਕ 

ਗਈ ਸ)। (ਗੁਯ ੂਦੀ ਦਭਸਯ ਨਾਰ) ਅਦਫਨਾਸ਼ੀ ਰਬੂ ਭਯ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਆ ਵੱਦਆ ਸ। ਸੁਣ (ਇਸ ਦਾ) ਨਾਨਕ 



ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਗਾਂਦਾ ਸ (ਇਸ ਦਫ਼ਦਤ-ਾਰਾਸ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਂ ਦਵਚ ਜਿੀ ਯੱਖਦੀ 

ਸ)।4।5।12।  

 


