
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਦੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਜਸ ਨ ਰਭੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 
ਸਾਚ ਸਫਤਦ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਏ ॥ ਏਹਾ ਵਦਨ ਸਈ ਜਾਣ ਅਵਰੁ ਤਿ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੧॥ ਆ 
ਭਲ ਆਤ ਤਭਲਾਏ ॥ ਆਣਾ ਤਆਰੁ ਆ ਲਾਏ ॥ ਰਭ ਿੀ ਸਾਰ ਸਈ ਜਾਣ ਤਜਸ ਨ ਨਦਤਰ 
ਿੁਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਦਫ ਤਦਰਸਤਟ ਜਾਗ ਬਰਭੁ ਚੁਿਾਏ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਦੁ 
ਾਏ ॥ ਸ ਜਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਛਾਣ ਗੁਰ ਿ ਸਫਤਦ ਫੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸੰਜਗੀ ਧਨ ਤਰ ਭਲਾ 
ਹਵ ॥ ਗੁਰਭਤਿ ਤਵਚਹੁ ਦੁਰਭਤਿ ਖਵ ॥ ਰੰਗ ਤਸਉ ਤਨਿ ਰਲੀਆ ਭਾਣ ਅਣ ਿੰਿ ਤਆਰੀ 
ਜੀਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1016} 

ਦਅਰਥ:- ਜਜਸ ਨ—{ਸੰਫੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਰਨ ਲਜ਼ ‘ਜਜਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਜਗਆ ਹ}। ਭੰਜਨ—ਭਨ, ਭਨ 

ਜਿਚ। ਸਾਚ ਸਫਜਦ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਸ਼ਫਦ ਜਿਚ। ਸਹਜਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ। ਸੁਬਾਏ—ਸੁਬਾਇ, 

ਜਆਰ ਜਿਚ। ਏਹਾ ਿਦਨ—ਇਹ (ਰਭ ਦੀ) ਚਬ। ਿਦਨ—ਿਦਨਾ, ੀੜਾ, ਚਬ। ਸਈ—ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ। ਜਕ 

ਜਾਣ—ਕੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੀ—ਇਲਾਜ। ਜੀਉ—ਹ ਬਾਈ!।1।  

ਆ—(ਰਬੂ) ਆ ਹੀ। ਭਲ , ਜਭਲਾਏ—ਜਭਲਾਾਂਦਾ ਹ। ਸਾਰ—ਕਦਰ। ਨਦਜਰ—ਜਭਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ।1। 

ਰਹਾਉ।  

ਜਦਫ—{idÒX—Divine} ਦਿਜਤਆਾਂ ਿਾਲੀ, ਰੁੱਫੀ, ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਣ ਿਾਲੀ। ਜਦਰਸ਼ਜਟ—

ਨਜ਼ਰ, ਜਨਗਾਹ। ਬਰਭੁ—ਬਟਕਣ। ਚੁਕਾਏ—ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹ। ਰਸਾਜਦ—ਜਕਰਾ ਨਾਲ। ਰਭ ਦੁ—

ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਜੁਗਜਤ—ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ। ਕ ਸਫਜਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਫੀਚਾਰੀ—ਜਿਚਾਰਿਾਨ, 

ਉੱਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਿਾਲਾ।2।  

ਸੰਜਗੀ—ਸੰਜਗੀਂ, ਸੰਜਗਾਾਂ ਨਾਲ, ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਜਭਥ ਸਫੁੱਫ ਨਾਲ, ਜਛਲ  ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਧਨ—ਜੀਿ-

ਇਸਤਰੀ। ਜਰ—ਜਤਾ, ਰਬੂ-ਤੀ। ਗੁਰਭਜਤ—ਗੁਰ ੂ ਦੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਲ  ਕ। ਜਿਚਹੁ—ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ। 

ਦੁਰਭਜਤ—ਖਟੀ ਭਜਤ। ਰੰਗ ਜਸਉ—ਰਭ ਨਾਲ। ਕੰਤ ਜਆਰੀ—ਕੰਤ ਦੀ ਜਆਰੀ।3।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਆ (ਜੀਿ ਨੰੂ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਨਾਲ) ਜੜਦਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਜਭਲਾਾਂਦਾ ਹ। (ਜੀਿ 

ਦ ਜਹਰਦ ਜਿਚ) ਆਣਾ ਜਆਰ ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ।  

ਹ ਰਬੂ! (ਤਰ) ਜਆਰ ਦੀ ਕਦਰ (ਬੀ) ਉਹੀ ਜੀਿ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹ, ਜਜਸ ਉਤ ਤਰੀ ਜਭਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੰਦੀ 

ਹ।1। ਰਹਾਉ।  

ਹ ਬਾਈ! (ਰਭਾਤਭਾ) ਜਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਭਨ ਜਿਚ (ਆਣਾ) ਜਆਰ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਰਬੂ ਦੀ ਸਦਾ-

ਜਥਰ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਿਚ (ਜੁਜੜਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹ), ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਜਿਚ (ਜਟਜਕਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹ) 

ਰਬੂ-ਜਆਰ ਜਿਚ (ਲੀਨ ਰਜਹੰਦਾ ਹ) (ਰਭ ਦੀ ਚਬ ਦਾ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹ)। ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ ਇਸ ਚਬ ਨੰੂ ਸਭਝਦਾ 

ਹ, ਕਈ ਹਰ ਭਨੁੁੱਖ (ਜਜਸ ਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਬ ਨਹੀਂ ਹ, ਇਸ ਚਬ ਦਾ) ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।1।  

(ਹ ਬਾਈ! ਜਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਭਨ ਜਿਚ ਰਬੂ ਆਣਾ ਜਆਰ ਿਸਾਾਂਦਾ ਹ ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ) ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ 

ਚਾਨਣ ਦਣ ਿਾਲੀ ਜਨਗਾਹ ਜਾਗ ੈਂਦੀ ਹ (ਅਤ ਉਹ ਜਨਗਾਹ ਉਸ ਦੀ) ਬਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਜਕਰਾ ਨਾਲ (ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ) ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ। (ਜਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ) 

ਇਸ ਜੁਗਜਤ ਨੰੂ ਸਭਝ ਲੈਂਦਾ ਹ ਉਹ (ਸਹੀ ਅਰਥਾਾਂ ਜਿਚ) ਜਗੀ ਹ; ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਰਕਜਤ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ 

ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਿਾਲਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।2।  



ਹ ਬਾਈ! ਚੰਗ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਜਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰਬੂ-ਤੀ ਨਾਲ ਜਭਲਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਜਤ 

ਉੱਤ ਤੁਰ ਕ ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਖਟੀ ਭਜਤ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਰਭ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਬੂ ਤੀ ਨਾਲ ਆਤਭਕ 

ਜਭਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦੀ ਹ, ਉਹ ਆਣ  ਰਬੂ-ਤੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।3।  

ਸਤਿਗੁਰ ਫਾਝਹੁ ਵਦੁ ਨ ਿਈ ॥ ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਭਤਲਐ ਭਰ ਭੰਦਾ ਹਵ 
ਤਗਆਨ ਫੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥ ਏਹੁ ਸਫਦੁ ਸਾਰੁ ਤਜਸ ਨ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 
ਆਣ ਲੀਆ ਤਿਛੂ ਨ ਾਈਐ ਿਤਰ ਤਿਰਾ ਿਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੫॥ ਅਗਭ ਤਨਗਭੁ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਤਦਖਾਇਆ ॥ ਿਤਰ ਤਿਰਾ ਅਨ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ ਅੰਜਨ ਭਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਿਾ ਤਜਨ ਿਉ 
ਨਦਤਰ ਿੁਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੬॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਵ ਸ ਿਿੁ ਾਏ ॥ ਆਣਾ ਆੁ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਏ  ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਫਾਝਹੁ ਸਬੁ ਧੰਧੁ ਿਭਾਵ ਵਖਹੁ ਭਤਨ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1016} 

ਦਅਰਥ:- ਫਾਝਹ—ੁਜਫਨਾ। ਿਦੁ—(ਰਭ ਦੀ ਚਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਹਕੀਭ। ਆ—ਆ ਹੀ। 

ਜਨਰੰਜਨੁ—{ਜਨਰ-ਅੰਜਨੁ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਜਹਤ} ਜਨਰਲ। ਸਜਤਗੁਰ ਜਭਜਲਐ—ਜ ਗੁਰ ੂ

ਜਭਲ ਏ। ਭੰਦਾ—ਬੜਾ। ਜਗਆਨ ਫੀਚਾਰੀ—ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲਾ।4।  

ਸਾਰ—ੁਸਰਰਸ਼ਟ। ਗੁਰਭੁਜਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ ਾ ਕ। ਗਿਾਏ—ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਆਣ ਲੀਆ—ਆਣ 

ਉੱਦਭ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹਇਆ। ਕਲ—ਸਤਾ। ਧਾਰੀ—ਧਾਰਦਾ ਹ, ਾਾਂਦਾ ਹ।5।  

ਅਗਭ—ਆਗਭ, ਸ਼ਾਸਤਰ। ਜਨਗਭ—ੁਿਦ। ਅਗਭ ਜਨਗਭ—ੁਸ਼ਾਸਤਰਾਾਂ ਿਦਾਾਂ ਦਾ (ਇਹ) ਤੁੱਤ (ਜਕ ‘ਆਣ 

ਲੀਆ ਜਕਛੂ ਨ ਾਈਐ, ਕਜਰ ਜਕਰਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ’)। ਸਜਤਗੁਰੂ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਜਰ—ਕਰ ਕ। 

ਅਨ  ਘਜਰ—ਆਣ  ਅਸਲ ਘਰ ਜਿਚ, ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਜਿਚ। ਅੰਜਨ ਭਾਜਹ—ਭਾਇਆ ਦ ਸਾਰ ਜਿਚ। 

ਜਜਨ ਕਉ—ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ।6।  

ਗੁਰਭੁਜਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ। ਸ—ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ। ਤਤੁ—ਜਨਚੜ, ਅਸਲ ਜਸੁੱਟਾ। ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਿ। ਧੰਧ—ੁ

ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਜਿਚ ਪਸਾਣ ਿਾਲਾ ਕੰਭ-ਕਾਰ। ਭਜਨ—ਭਨ ਜਿਚ। ਿੀਚਾਰੀ—ਜਿਚਾਜਰ, ਜਿਚਾਰ ਕ।7।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! (ਰਭ ਦੀ ਚਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਹਕੀਭ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹ  (ਜਜਸ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਗੁਰ ੂਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਜਦੁੱਸ ੈਂਦਾ ਹ ਜਕ) ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਆ (ਹਰ ਥਾਾਂ 

ਭਜੂਦ ਹ)। ਹ ਬਾਈ! ਜ ਗੁਰੂ ਜਭਲ ਏ ਤਾਾਂ (ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਬੜ ਜਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਭਨੁੁੱਖ ਉੱਚ ਆਤਭਕ 

ਜੀਿਨ ਦੀ ਜਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਗਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।4।  

ਹ ਬਾਈ ! ਗੁਰ ੂਦਾ ਇਹ ਸਰਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦ ਜਜਸ ਦ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਰਭਾਤਭਾ ਿਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹ, (ਉਸ ਨੰੂ) ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਸਰਨ ਾ ਕ (ਉਸ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਜਤਰਸ਼ਨਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਆਣੀ 

ਅਕਲ ਦ ਜ਼ਰ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਾ) ਕੁਝ ਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਜਭਹਰ ਕਰ ਕ 

ਇਹ ਸੁੱਤਾ (ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੰਦਰ) ਾਾਂਦਾ ਹ।5।  

(ਹ ਜਗੀ! ਇਹ ਜਨਸ਼ਚਾ ਜਕ “ਆਣ...ਧਾਰੀ ਜੀਉ”—ਇਹੀ ਹ ਸਾਡ ਿਾਸਤ ‘ਅਗਭ ਜਨਗਭ’ੁ) ਰਬੂ ਨ  

ਜਕਰਾ ਕਰ ਕ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਜਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਇਹ) ‘ਅਗਭ ਜਨਗਭ’ੁ ਜਿਖਾ ਜਦੁੱਤਾ, ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਅਸਲ 

ਘਰ ਜਿਚ ਆ ਜਟਕਦਾ ਹ।  

ਹ ਰਬੂ! ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤ ਤਰੀ ਜਭਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹ, ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਇਸ ਭਾਇਆ ਦ ਸਾਰ ਜਿਚ ਤਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਨੰੂ ਿੁੱਸਦਾ ਛਾਣ ਲੈਂਦ ਹਨ।6।  



ਹ ਬਾਈ! ਜਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦ ਸਨਭੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਉਹ (ਇਹ) ਅਸਲੀਅਤ ਲੁੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  

ਅੰਦਰੋਂ ਆਾ-ਬਾਿ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਆਣ  ਭਨ ਜਿਚ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਕ ਿਖ ਲ  ਜਕ ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ 

ਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਰਕ ਜੀਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਜਿਚ ਪਸਾਣ ਿਾਲੀ ਦੜ-ਬੁੱਜ ਹੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ।7।  

ਇਤਿ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਤਪਰਤਹ ਅਹੰਿਾਰੀ ॥ ਇਿਨਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਉਭ ਭਾਰੀ ॥ ਸਚ ਸਫਤਦ ਰਿ ਫਰਾਗੀ 
ਹਤਰ ਬਰਤਭ ਬੁਲ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ੮॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਤਫਰਥਾ 
ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਅਗ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਿ ਫਲੀ ਨਾਹੀ ਫੂਝ ਗੁਰ ਫੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥ ਅੰਤਭਰਿ ਨਾਭੁ 
ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ ॥ ਗੁਤਰ ੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰ ਜਾਿਾ ॥ ਤਜਸੁ ਿੂ ਦਵਤਹ ਸਈ ਾਏ ਨਾਨਿ ਿਿੁ ਫੀਚਾਰੀ 
ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥ {ੰਨਾ 1016} 

ਦਅਰਥ:- ਇਜਕ—{ਲਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਫਹ-ੁਿਚਨ} ਕਈ। ਬਰਜਭ—ਬੁਲਖ ਜਿਚ। ਬੂਲ—ਕੁਰਾਹ ਏ ਹਏ। 

ਇਕਨਾ—ਕਈ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ। ਗੁਰਭੁਜਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਹ ਕ। ਸਚ ਸਫਜਦ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਤ-

ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਿਚ। ਰਤ—ਰੰਗ ਹਏ। ਫਰਾਗੀ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤੋਂ ਉਰਾਭ, (ਜਗੀਆਾਂ ਦਾ ਇਕ 

ਜਰਕਾ)। ਹਜਰ—{ਲਜ਼ ‘ਹਰ’ ਤੋਂ ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਗਿਾਰੀ—ਭੂਰਖ, ਅੰਞਾਣ।8।  

ਭਨਭੁਜਖ—ਭਨ ਦ ਭੁਰੀਦ ਫੰਜਦਆਾਂ ਨ। ਜਫਰਥਾ—ਜਿਅਰਥ। ਅਗ—ਰਲਕ ਜਿਚ। ਕ—ਕਈ। ਫਲੀ—

ਭਦਦਗਾਰ। ਗੁਰ ਫੀਚਾਰੀ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਜਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਫੂਝ—ਸਭਝਦਾ ਹ।9।  

ਅੰਜਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ। ਗੁਜਰ ੂਰ—ੂਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਜੁਗ ਚਾਰ—ਚਹੰੁਆਾਂ ਜੁਗਾਾਂ ਜਿਚ, 

ਸਦਾ ਹੀ। ਜਾਤਾ—ਜਾਜਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਸਭਝ ੈਂਦੀ ਹ। ਤੂ ਦਿਜਹ—(ਹ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਨਕ—ਹ 

ਨਾਨਕ! ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੀ—ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਿਾਲਾ।10।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਕਈ ਐਸ ਹਨ ਜ ਬੁਲਖ ਜਿਚ  ਕ ਕੁਰਾਹ ਏ ਹਏ (ਆਣ  ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਜਤਆਗ ਤ ਹੀ) 

ਭਾਣ ਕਰਦ ਜਪਰਦ ਹਨ। ਕਈ ਐਸ ਹਨ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਭ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ 

ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਅਸਲ ਫਰਾਗੀ ਉਹ ਹਨ ਜਜਹੜ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਿਚ ਰੰਗ ਹਏ 

ਹਨ, ਫਾਕੀ ਦ ਭੂਰਖ (ਆਣ ਜਤਆਗ ਦ) ਬੁਲਖ ਜਿਚ ਕੁਰਾਹ ਏ ਹਏ ਹਨ।8।  

ਹ ਬਾਈ! ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਭਨ ਦ 

ਭੁਰੀਦਾਾਂ ਨ  ਆਣੀ ਜਜ਼ੰਦਗੀ ਜਿਅਰਥ ਗਿਾ ਲਈ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਰਲਕ ਜਿਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ 

ਹਰ ਕਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹ। ਰ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਜਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਕਈ ਜਿਰਲਾ ਭਨੁੁੱਖ) 

ਸਭਝਦਾ ਹ।9।  

ਹ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹ ਰਬੂ!) ਤਰਾ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਦਣ ਿਾਲਾ ਹ। ਸਦਾ ਤੋਂ 

ੂਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ (ਤਰ ਇਸ ਨਾਭ ਨਾਲ) ਸਾਾਂਝ ੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹ। ਹ ਰਬੂ! ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ ਤਰਾ ਨਾਭ ਰਾਤ 

ਕਰਦਾ ਹ ਜਜਸ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ (ਇਹ ਦਾਜਤ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਖ ਅਸਲ ਜੀਿਨ-ਬਦ ਨੰੂ ਸਭਝਣ ਜਗਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹ।10।1।  

ਨਟ:- ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਜਗੀਆਾਂ ਫਰਾਗੀਆਾਂ ਦ ਰਥਾਇ ਹ। ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਇਹ ਦੁੱਸਦਾ ਹ ਜਕ ‘ਅੰਜਨ’ ਦ ਜਿਚ 

ਰਜਹ ਕ ਹੀ ‘ਜਨਰੰਜਨ’ ਨੰੂ ਹਰ ਥਾਾਂ ਿੁੱਸਦਾ ਿਖਣਾ ਹ—ਇਹੀ ਹ ਜਸੁੱਖ ਿਾਸਤ ‘ਅਗਭ ਜਨਗਭੁ’।  

  


