
ਰਬਾਤੀ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾ ਕ ਰੂੁ ਨਾਹੀ ਜਾਤਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਭੁਖੁ ਭਾਸਾ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਲ ਤਨਰੰਜਨੁ 
ਾਇਆ ਤਰ ਨਾਤਭ ਹ ਤਨਵਾਸਾ ॥ ੧॥ ਅਉਧੂ ਸਹਜ ਤਤੁ ਫੀਚਾਤਰ ॥ ਜਾ ਤ ਤਪਤਰ ਨ ਆਵਹੁ 
ਸਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕ ਕਰਭੁ ਨਾਹੀ ਧਰਭੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸੁਤਚ ਭਾਲਾ ॥ ਤਸਵ ਜਤਤ ਕੰਨਹੁ 
ਫੁਤਧ ਾਈ ਸਤਤਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ੨॥ ਜਾ ਕ ਫਰਤੁ ਨਾਹੀ ਨਭੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਫਕਫਾਈ ॥ ਗਤਤ 
ਅਵਗਤਤ ਕੀ ਤਚੰਤ ਨਾਹੀ ਸਤਤਗੁਰੂ ਪੁਰਭਾਈ ॥ ੩॥ ਜਾ ਕ ਆਸ ਨਾਹੀ ਤਨਰਾਸ ਨਾਹੀ ਤਚਤਤ 
ਸੁਰਤਤ ਸਭਝਾਈ ॥ ਤੰਤ ਕਉ ਰਭ ਤੰਤੁ ਤਭਤਲਆ ਨਾਨਕਾ ਫੁਤਧ ਾਈ ॥੪॥੪॥ {ੰਨਾ 1328} 

ਦ ਅਰਥ:-  ਜਾ ਕ—ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਫੰਜਦਆਾਂ ਦ ਕਲ। ਭਾਸਾ—(ਜੰਡ ਤ) ਭਾਸ (ਬਾਵ, ਸਰੀਰਕ ਫਲ)। ਸਜਤਗੁਜਰ—

ਸਜਤਗੁਰੂ ਜਵਚ, ਗੁਰ ੂਦ ਚਰਨਾਾਂ ਜਵਚ। ਜਭਲ—ਜੁੜ। ਜਨਰੰਜਨੁ—ਉਹ ਰਬੂ ਜ ਭਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਜਹਤ 

ਹ। ਤਰ ਨਾਜਭ—(ਹ ਰਬੂ!) ਤਰ ਨਾਭ ਜਵਚ।1।  

ਅਉਧ—ੂ(ਉਹ ਸਾਧ ਜਜਸ ਨ  ਭਾਇਆ ਵਾਲ  ਫੰਧਨ ਤੜ ਕ ਰ ਸੁੁੱਟ ਜਦਤ ਹਨ, ਉਹ ਜਵਰਕਤ ਸਾਧ ਜ ਜੰਡ 

ਉਤ ਸੁਆਹ ਭਲੀ ਜਪਰਦ ਹਨ), ਹ ਅਉਧ!ੂ ਸਹਜ—ਸਹਜਜ, ਅਡਲ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ (ਜਟਕ ਕ)। ਤਤੁ—ਜਗਤ 

ਦਾ ਭੂਲ-ਰਬੂ। ਤਤੁ ਫੀਚਾਜਰ—ਜਗਤ ਦ ਭੂਲ ਰਬੂ (ਦ ਗੁਣਾਾਂ) ਨੰੂ ਜਵਚਾਰ, ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਜੜ। ਜਾ 

ਤ—ਜਜਸ ਨਾਲ, ਜਜਸ (ਉੱਦਭ) ਤੋਂ। ਸੰਸਾਜਰ—ਸੰਸਾਰ ਜਵਚ, ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਚੁੱਕਰ ਜਵਚ।1। ਰਹਾਉ।  

ਕਰਭੁ—ਧਾਰਜਭਕ ਰਸਭ। ਧਰਭ—ਵਰਨ ਆਸ਼੍ਰਭ ਵਾਲਾ ਕਈ ਕਰਭ। ਸੁਜਚ—ਚਕ ਆਜਦਕ ਵਾਲੀ ਸੁੁੱਚ। ਜਸਵ 

ਜਜਤ—ਕੁੱਜਲਆਣ-ਰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ। ਕੰਨਹ—ੁਕਲੋਂ , ਾਸੋਂ। ਫੁਜਧ—(ਤੁੱਤ ਫੀਚਾਰਨ ਦੀ) ਅਕਲ, ਰਬੂ 

ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਜੜਨ ਦੀ ਸੂਝ।2।  

ਨਭ—ੁਕਰਭ ਕਾਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਕੰਭ। ਫਕਫਾਈ—ਹਵਾਈ ਫਲ, ਜਵਅਰਥ ਫਚਨ, 

ਚਤੁਰਾਈ ਦ ਫਚਨ। ਗਜਤ—ਭੁਕਤੀ। ਅਵਗਜਤ—(ਭੁਕਤੀ ਦ ਉਲਟ) ਨਰਕ ਆਜਦਕ। ਜਚੰਤ—ਸਜਹਭ, 

ਜਕਰ। ਪੁਰਭਾਈ—ਹੁਕਭ, ਉਦਸ਼੍।3।  

ਆਸ—ਦੁਨੀਆ ਦ ਧਨ ਦਾਰਥ ਦੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ। ਜਨਰਾਸ—ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ  ਉਰਾਭ ਹ ਜਾਣ ਦ ਜਿਆਲ। ਜਾ 

ਕ ਜਚਜਤ—ਜਜਸ ਦ ਜਚੁੱਤ ਜਵਚ। ਸਭਝਾਈ—ਸਭਝ, ਸੂਝ। ਤੰਤ—ਜੀਵਾਤਭਾ। ਰਭ ਤੰਤੁ—ਰਭ ਆਤਭਾ 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ। ਫੁਜਧ—(ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਜੜਨ ਦੀ) ਅਕਲ!।4।  

ਅਰਥ:-  ਹ ਜਗੀ! (ਤੰੂ ਘਰ ਫਾਰ ਛੁੱਡ ਕ ਜੰਡ ਤ ਸੁਆਹ ਭਲ ਕ ਹੀ ਇਹ ਸਭਝੀ ਫਠਾ ਹੈਂ ਜਕ ਤੰੂ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ 

ਚੁੱਕਰ ਜਵਚੋਂ ਜਨਕਲ ਜਗਆ ਹੈਂ, ਤਨੰੂ ਬੁਲਖਾ ਹ)। ਅਡਲ ਆਤਭਕ ਅਵਸਥਾ ਜਵਚ ਜਟਕ ਕ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਸੁਰਜਤ ਜੜ। (ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹ) ਜਜਸ ਨਾਲ ਤੰੂ ਭੁੜ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਜਵਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ।1। 

ਰਹਾਉ।  

(ਹ ਜਗੀ!) ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਾਸ ਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਸਹਣ  ਨਕਸ਼੍ ਨਹੀਂ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਾਸ 

ਸਰੀਰਕ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰ-ੂਚਰਨਾਾਂ ਜਵਚ ਜੁੜ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਇਆ-ਰਜਹਤ ਰਬੂ ਜਭਲ ਜਆ। (ਹ 

ਰਬੂ! ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਣ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਵਾਸ ਤਰ ਨਾਭ ਜਵਚ ਹ ਜਗਆ।1।  

(ਹ ਜਗੀ!) ਜ ਫੰਦ ਸ਼੍ਾਸਤਰਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਜਸਆ ਹਇਆ ਕਈ ਕਰਭ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਚਕ ਆਜਦਕ ਦੀ ਕਈ 

ਸੁੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖੀ, ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਗਲ ਜਵਚ (ਤੁਲਸੀ ਆਜਦਕ ਦੀ) ਭਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰ ੂਫਣ 

ਜਗਆ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱਜਲਆਣ-ਰੂ ਜਨਰੰਕਾਰੀ ਜਜਤ ਾਸੋਂ (ਉਸ ਦੀ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜੁੜਨ ਦੀ) ਅਕਲ 

ਜਭਲ ਗਈ।2।  



(ਹ ਜਗੀ!) ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਫੰਜਦਆਾਂ ਨ  ਕਦ ਕਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁੱਜਖਆ, ਕਈ (ਇਹ ਜਜਹਾ ਹਰ) ਨਭ ਨਹੀਂ ਧਾਜਰਆ, 

ਜਹੜ ਸ਼੍ਾਸਤਰ-ਚਰਚਾ ਦ ਕਈ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲ  ਫਲ ਫਲਣ  ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦਸ਼੍ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਜਭਜਲਆ, ਤਾਾਂ ਭੁਕਤੀ ਜਾਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਜਕਰ ਸਜਹਭ ਨਾਹ ਰਜਹ ਜਗਆ।3।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਜਸ ਜੀਵ ਾਸ ਧਨ-ਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਆਸਾਾਂ ਜਚੁੱਤ ਜਵਚ ਫਣਾਈ ਰੁੱਖ, ਜਜਸ 

ਜੀਵ ਦ ਜਚੁੱਤ ਜਵਚ ਭਾਇਆ ਵਲੋਂ  ਉਰਾਭ ਹ ਕ ਜਗਰਹਸਤ-ਜਤਆਗ ਦ ਜਿਆਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦ, ਜਜਸ ਨੰੂ 

ਕਈ ਅਜਹੀ ਸੁਰਜਤ ਨਹੀਂ ਸਭਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ (ਸਜਤਗੁਰੂ ਾਸੋਂ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਜਵਚ ਜੁੜਨ ਦੀ) 

ਅਕਲ ਜਭਲਦੀ ਹ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਹ।4। 4।  

 


