
ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਬ ਉਾਵਨ ਆਬ ਸਧਰਨਾ ॥ ਆਬ ਕਰਾਵਨ ਦਸੁ ਨ ਲੈਨਾ ॥ ੧॥ 

ਆਨ ਿਚਨੁ ਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ॥ ਆਨ ਬਿਭਉ ਆ ਹੀ ਜਰਨਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆ ਹੀ 
ਮਸਬਿ ਆ ਹੀ ਿੁਲਨਾ ॥ ਆ ਹੀ ਅਛਲੁ ਨ ਜਾਈ ਛਲਨਾ ॥ ੨॥ ਆ ਹੀ ਗੁਤ ਆਬ 
ਰਗਿਨਾ ॥ ਆ ਹੀ ਘਬਿ ਘਬਿ ਆਬ ਅਬਲਨਾ ॥੩॥ ਆੇ ਅਬਵਗਤੁ ਆ ਸੰਬਗ ਰਚਨਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਭ ਕੇ ਸਬਭ ਜਚਨਾ ॥੪॥੨॥੭॥ {ੰਨਾ 803} 

ਦਅਰਥ:- ਉਾਵਨ—ਦਾ ਕਰਨ (ਵਾਲਾ)। ਧਰਨਾ—{ਧਰ—ਆਰਾ} ਆਰਾ ਦਣ ਵਾਲਾ। 

ਕਰਾਵਨ—(ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ ਕੰਮ) ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ।1।  

ਬਚਨੁ—ਸੁਕਮ। ਬਬਭਉ—ਰਤਾ, ਐਸ਼ਵਰਜ। ਜਰਨਾ—ਜਰਦਾ ਸ, (ਦੁੁੱਖ) ਸਾਰਦਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਮਬਿ—ਚੁੁੱ। ਬੁਲਨਾ—ਬਲਦਾ।2।  

ਘਬਿ ਘਬਿ—ਸਰਕ ਘਰ ਬਵਚ। ਅਬਲਨਾ—ਬਨਰਲ।3।  

ਆ—ਆ ਸੀ। ਅਬਵਗਤੁ—ਅਬਵਅਕਤ {AÒXÙØ} ਅਬਦਰਸ਼ਿ। ੰਬਗ—ਨਾਲ। ਰਚਨਾ—ਬਰਸ਼ਿੀ। 

ਬਭ—ਾਰ। ਜਚਨਾ—ਕਤਕ, ਚਜ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! (ਸਰਕ ਜੀਵ ਬਵਚ ਬਵਆਕ ਸ ਕ) ਆਣਾ ਬਲ (ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਬਲ ਬਰਸਾ ਸ, ਅਤ) ਆ 

ਸੀ (ਉ ਬਲ ਦ ਅਨੁਾਰ ਕੰਮ) ਕਰ ਬਰਸਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਭਾਈ! ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ, ਅਤ ਆ ਸੀ (ਭ ਨੰੂ) ਸਾਰਾ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ। 

(ਭ ਬਵਚ ਬਵਆਕ ਸ ਕ) ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ) ਕੰਮ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਰ ਰਭੂ (ਇਸਨਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ 

ਦਾ) ਦਸ਼ ਆਣ  ਉਤ ਨਸੀਂ ਲੈਂਦਾ।1।  

(ਸਰਕ ਬਵਚ ਮਜੂਦ ਸ। ਜ ਕਈ ਮਨ ਧਾਰੀ ਬਠਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਬਵਚ) ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਮਨਧਾਰੀ ਸ, (ਜ ਕਈ ਬਲ 

ਬਰਸਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਬਵਚ) ਆ ਸੀ ਰਭੂ ਬਲ ਬਰਸਾ ਸ। ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਬਕ ਬਵਚ ਬਠਾ) ਮਾਇਆ ਦ ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

ਰ ਸ, ਮਾਇਆ ਉ ਨੰੂ ਛਲ ਨਸੀਂ ਕਦੀ।2।  

ਸ ਭਾਈ! ਰਭੂ ਆ ਸੀ (ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਬਵਚ) ਲੁਬਕਆ ਬਠਾ ਸ, ਤ, (ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਦ ਰੂ ਬਵਚ) ਆ ਸੀ ਰਤੁੱਖ 

ਬਦੁੱ ਬਰਸਾ ਸ। ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਸਰਕ ਰੀਰ ਬਵਚ ਵੁੱ ਬਰਸਾ ਸ, (ਸਰਕ ਬਵਚ ਵੁੱਦਾ ਸਇਆ) ਰਭੂ ਆ ਸੀ 

ਬਨਰਲ ਸ।3।  

ਸ ਭਾਈ! ਰਭੂ ਆ ਸੀ ਅਬਦਰਸ਼ਿ ਸ, ਆ ਸੀ (ਆਣੀ ਰਚੀ) ਬਰਸ਼ਿੀ ਦ ਨਾਲ ਬਮਬਲਆ ਸਇਆ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਆਖ—(ਜਗਤ ਬਵਚ ਬਦੁੱ ਰਸ ਇਸ) ਾਰ ਕਤਕ ਰਭੂ ਦ ਆਣ  ਸੀ ਸਨ।4।2।7।  

  


