
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਰਮਲਹ ੁਮਿ ਭਾਈ ॥ ਮਿਾ ਹਰਿ ਰਭੁ ਦਸਹ ੁਮ ਭੁਖ 

ਲਗਾਈ ॥ ਮਿੀ ਸਿਧਾ ੂਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤ ਰਮਰਲ ਹਰਿ ਦਿਸਰਨ ਮਨੁ ਭੀਜ ਜੀਉ 

॥੧॥ ਰਮਰਲ ਸਤਸੰਰਗ ਬਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮਿ ਮਰਨ ਭਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ 

ਅੰਰਮਰਤੁ ਹਰਿ ਮਰਨ ਭਾਵ ਰਮਰਲ ਸਰਤਗੁਿ ਅੰਰਮਰਤੁ ੀਜ ਜੀਉ ॥੨॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਰਤ 

ਾਵਰਹ ॥ ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਰਮ ਚਟਾ ਖਾਵਰਹ ॥ ਰਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ੁਨ ਲਭ ਰਬਨੁ ਸੰਗਰਤ 

ਮਲੁ ਭਿੀਜ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮ ਆਇ ਰਮਲਹ ੁਜਗਜੀਵਨ ਰਆਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ੁਦਇਆ 

ਮਰਨ ਧਾਿ ॥ ਗੁਿਮਰਤ ਨਾਮ ੁਮੀਠਾ ਮਰਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਰਮ ਮਨੁ ਭੀਜ ਜੀਉ 

॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 95} 

ਦਅਰਥ:- ਹਰਰ ਜਨ ਸੰਤ —ਹ ਹਰੀ ਜਨੋ ! ਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਭਾਈ—ਹ ਭਰਾਵ ! ਮ—ਮਨੰੂ। 
ਜਗਜੀਵਨ—ਹ ਜਗ -ਜੀਵਨ! ਹ ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ ! ਰਮਰਿ—ਰਮਿ ਕ। ਦਰਸਰਨ —ਦਰਸਨ 
ਰਵਚ।1।  

ਸਤਸੰਰਗ—ਸਤ ਸੰਗ ਰਵਚ। ਬਿੀ —ਬਿੀ, ਮੈਂ ਬਿਾਂ। ਮਰ ਮਰਨ —ਮਰ ਮਨ ਰਵਚ। ਭਾਣੀ —

ਰਆਰੀ ਿੱਗ ਰਹੀ ਹ। ਅੰਰਮਿਤ—ੁਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਿਾ ਨਾਮ-ਜਿ।2।  

ਵਡਭਾਗੀ—ਵੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਾਿ। ਭਿਰਮ —ਭਟਕਣਾ ਰਵਚ  ਕ। ਭਰੀਜ —ਭਰ ਜਾਈਦਾ ਹ , 

ਰਿਬੜੀਦਾ ਹ।3।  

ਮ—ਮਨੰੂ। ਆਇ —ਆ ਕ। ਦਇਆ ਧਾਰ —ਦਇਆ ਧਾਰਰ , ਦਇਆ ਧਾਰ ਕ। ਨਾਰਮ —ਨਾਮ 
ਰਵਚ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਹਰੀ ਜਨੋ ! ਹ ਸੰਤ ਜਨੋ ! ਹ ਮਰ ਭਰਾਵ ! (ਮਨੰੂ) ਰਮਿ , ਮਨੰੂ ਮਰ ਹਰੀ ਰਮਾਤਮਾ 
ਦੀ ਦੱਸ ਾਵ, ਮਨੰੂ (ਉਸ ਦ ਦੀਦਾਰ ਦੀ) ਭੁੱ ਖ ਿੱਗੀ ਹਈ ਹ।  

ਹ ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ ਿਭੂ ! ਹ ਦਾਤਾਰ! ਹ ਹਰੀ! ਮਰੀ ਇਹ ਸਰਧਾ ੂਰੀ ਕਰ ਰਕ ਤਰ ਦੀਦਾਰ 
ਰਵਚ ਿੀਨ ਹ ਕ ਮਰਾ ਮਨ (ਤਰ ਨਾਮ-ਅੰਰਮਿਤ ਨਾਿ) ਤਰ-ਤਰ ਹ ਜਾਏ।1।  

(ਮਰਾ ਮਨ ਿਚਦਾ ਹ ਰਕ ) ਸਾਧ ਸੰਗਰਤ ਰਵਚ ਰਮਿ ਕ ਮੈਂ ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਸਫ਼ਰਤ -ਸਾਿਾਹ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂ। ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਸਫ਼ਰਤ -ਸਾਿਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਿਾਂ ਮਰ ਮਨ ਰਵਚ ਰਆਰੀਆਂ ਿੱਗ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  



ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਿਾ ਿਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਜਿ ਮਰ ਮਨ ਰਵਚ ਚੰਗਾ ਿਗ ਰਰਹਾ ਹ। ਇਹ ਨਾਮ-

ਜਿ ਸਰਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਰਮਿ ਕ ਹੀ ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।2।  

ਵੱਡ ਭਾਗਾਂ ਵਾਿ ਮਨੱੁਖ ਿਭੂ ਦਾ ਰਮਿਾ ਕਰਾਣ ਵਾਿੀ ਸਾਧ ਸੰਗਰਤ ਿਾਤ ਕਰਦ ਹਨ। ਰ 
ਰਨਭਾਗ ਬੰਦ ਭਟਕਣਾ  ਕ ਚਟਾਂ ਖਾਂਦ ਹਨ (ਰਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦ ਹਨ )। ਚੰਗੀ 
ਰਕਸਮਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਰਤ ਨਹੀਂ ਰਮਿਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਰਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾ (ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਮਨ ਰਵਕਾਰਾਂ 
ਦੀ) ਮਿ ਨਾਿ ਰਿਬਰੜਆ ਰਰਹੰਦਾ ਹ।3।  

ਹ ਜਗਤ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਿ ਰਆਰ ਿਭੂ ! ਆ ਕ ਮਨੰੂ ਰਮਿ। ਹ ਹਰੀ ! ਆਣ ਮਨ ਰਵਚ 
ਦਇਆ ਧਾਰ ਕ ਮਨੰੂ ਆਣਾ ਨਾਮ ਦਹ।  

ਹ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ! (ਆਖ—) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਤ ਦੀ ਬਰਕਰਤ ਨਾਿ (ਰਜਸ ਮਨੱੁਖ ਦ ) ਮਨ ਰਵਚ 
ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮੱਠਾ ਿੱਗਦਾ ਹ ਰਆਰਾ ਿੱਗਦਾ ਹ , ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਸਦਾ) ਨਾਮ ਰਵਚ ਹੀ 
ਰਭੱਰਜਆ ਰਰਹੰਦਾ ਹ।4। 4।  


