
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਆ ਆੁ ਉਾਇ ਉੰਨਾ ॥ ਸਬ ਭਹਹ ਵਰਤ ਏਕੁ ਰਛੰਨਾ ॥ ਸਬਨਾ ਸਾਰ 
ਕਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਜਹਨ ਅਣਾ ਆੁ ਛਾਤਾ ਹ ॥ ੧॥ ਹਜਹਨ ਫਰਹਭਾ ਹਫਸਨੁ ਭਹਸੁ ਉਾਏ ॥ 
ਹਸਹਰ ਹਸਹਰ ਧੰਧ ਆ ਲਾਏ ॥ ਹਜਸੁ ਬਾਵ ਹਤਸੁ ਆ ਭਲ ਹਜਹਨ ਗੁਰਭੁਹਿ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥੨॥ 

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਹ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਫਹੁ ਹਿਤ ਹਫਕਾਰਾ ॥ ਹਥਰੁ ਸਾਿਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦ ਹੀ 
ਹਜਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਛਾਤਾ ਹ ॥੩॥ ਇਹਕ ਭੂਹਲ ਲਗ ਨੀ ਸੁਿੁ ਾਇਆ ॥ ਡਾਲੀ ਲਾਗ ਹਤਨੀ 
ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਅੰਹਭਰਤ ਪਲ ਹਤਨ ਜਨ ਕਉ ਲਾਗ ਜ ਫਲਹਹ ਅੰਹਭਰਤ ਫਾਤਾ ਹ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
1051} 

ਦਅਯਥ:- ਆ—(ਰਬੂ) ਆ ਹੀ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ। ਉਾਇ—ਦਾ ਓਯ ਓ। ਉੂੰਨਾ—ਯਕਟ 

ਹਇਆ ਹ। ਭਹਹ—ਹਿਚ। ਯਛੂੰਨਾ—ਕੁਤ, ਰੁਹਓਆ ਹਇਆ, ਸੂਔਭ ਯੂ ਹਿਚ। ਸਾਯ—ਸੂੰਬਾਰ। ਜਕ 

ਜੀਿਨੁ—ਜਕਤ ਦਾ ਆਸਯਾ ਰਬੂ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨੁੁੱਔ) ਨ।1।  

ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਯਭਾਤਭਾ) ਨ। ਭਹਸ—ੁਹਿਿ। ਉਾਏ—ਦਾ ਓੀਤ। ਹਸਹਯ—ਹਸਯ ਉੱਤ। ਹਸਹਯ ਹਸਹਯ—

ਹਯਓ (ਜੀਿ) ਦ ਹਸਯ ਉੱਤ। ਧੂੰਧ—ਧੂੰਧ ਹਿਚ। ਹਜਸ ੁਬਾਿ—ਜ ਹਤਸ ੁਬਾਿ, ਹਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਚੂੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਹ। 

ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨੁੁੱਔ) ਨ। ਕੁਯਭੁਹਔ—ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ।2।  

ਆਿਾਕਉਣੁ—ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੂੰਭਣਾ ਭਯਨਾ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਚੁੱਓਯ। ਹਚਤ—ਹਚਤਿਦਾ ਹ। ਹਥਯ—ੁ

ਹਟਹਓਆ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਓਾਇਭ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ। ਸਾਰਾਹੀ—ਸਾਰਾਹੁਣ-ਜਕ। ਸਦ—ਸਦਾ। 

ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨੁੁੱਔ) ਨ।3।  

ਇਹਓ—{ਰਜ਼ ‘ਇਹਓ’ ਤੋਂ ਫਹ-ੁਿਚਨ} ਓਈ। ਭੂਹਰ—ਭੂਰ ਹਿਚ, ਭੁੁੱਢ ਹਿਚ, ਜਕਤ ਦ ਯਚਨਹਾਯ ਹਿਚ। 

ਨੀ—ਉਹਨਾਾਂ ਨ। ਡਾਰੀ—ਡਾਰੀਂ, ਡਾਰੀਆਾਂ ਹਿਚ, ਿਾਔਾਾਂ ਹਿਚ, ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਹਿਚ। ਅੂੰਹਭਰਤ—

ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ । ਓਉ—ਨੂੂੰ। ਫਰਹਹ—ਫਰਦ ਹਨ {ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਅੂੰਹਭਰਤ ਫਾਤਾ—ਆਤਭਓ 

ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ।4।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  ਸਦਾ ਆਣ  ਜੀਿਨ ਨੂੂੰ ੜਤਾਹਰਆ ਹ (ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ਹਓ) ਯਭਾਤਭਾ 

ਆ ਹੀ ਆਣ  ਆ ਨੂੂੰ ਦਾ ਓਯ ਓ ਯਕਟ ਹਇਆ, ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਸਬ ਅੂੰਦਯ ਕੁਤ ਯੂ ਹਿਚ 

ਹਿਆਓ ਹ ਅਤ ਉਹ ਜਕਤ-ਦਾ-ਸਹਾਯਾ ਰਬੂ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਹ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ  ਓ ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਹਯ ਥਾਾਂ ਿੁੱਸਦਾ ਜਾਣ ਹਰਆ (ਉਹ ਸਭਝਦਾ 

ਹ ਹਓ) ਹਜਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨ  ਫਰਹਭਾ ਹਿਿਨੂ ਹਿਿ ਦਾ ਓੀਤ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਹਯਓ ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਧੂੰਧ ਹਿਚ ਰਾਾਂਦਾ ਹ, 

ਤ, ਹਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੂੰ ਚੂੰਕਾ ਰੁੱਕਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ ਆ ਹੀ (ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ ਹਿਚ) ਜੜਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  ਕੁਯੂ ਦ ਿਫਦ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾ ਰਈ (ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ਹਓ) ਇਹ ਜਕਤ ਜਨਭ ਭਯਨ 

ਦਾ ਚੁੱਓਯ ਹੀ ਹ, ਇਥ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਰਫਰ ਹ (ਹਜਸ ਦ ਓਾਯਨ ਜੀਿ) ਹਿਓਾਯ ਹਚਤਿਦਾ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ। 

(ਇਥ) ਸਦਾ ਓਾਇਭ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹਣ-ਜਕ ਹ।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਓਈ ਐਸ ਹਨ ਜ ਜਕਤ ਦ ਯਚਨਹਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਹਿਚ ਜੁੜ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਭਓ ਆਨੂੰਦ 

ਭਾਣਦ ਹਨ। ਯ ਹਜਹੜ ਭਨੁੁੱਔ ਭਾਇਓ ਦਾਯਥਾਾਂ ਹਿਚ ਰੁੱਕ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਆਣਾ ਜੀਿਨ ਕਿਾ 

ਹਰਆ ਹ। ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ  ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਰੁੱਕਦ ਹਨ ਹਜਹੜ ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ  

(ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਦ) ਫਰ ਫਰਦ ਹਨ।4।  



ਹਭ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਕਆ ਫਲਹ ਫਲ ॥ ਤੂ ਸਬਨਾ ਦਿਹਹ ਤਲਹਹ ਤਲ ॥ ਹਜਉ ਬਾਵ ਹਤਉ ਰਾਿਹਹ 
ਰਹਣਾ ਗੁਰਭੁਹਿ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥੫॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਸਿੀ ਕਾ ਰ ਲਾਏ ॥ ਅਵਗਣ ਛਹਡ ਗੁਣ 
ਭਾਹਹ ਸਭਾਏ ॥ ਗੁਣ ਭਹਹ ਏਕ ਹਨਰਭਲੁ ਸਾਿਾ ਗੁਰ ਕ ਸਫਹਦ ਛਾਤਾ ਹ ॥ ੬॥ ਜਹ ਦਿਾ ਤਹ 
ਏਕ ਸਈ ॥ ਦੂਜੀ ਦੁਰਭਹਤ ਸਫਦ ਿਈ ॥ ਏਕਸੁ ਭਹਹ ਰਬੁ ਏਕੁ ਸਭਾਣਾ ਅਣ ਰੰਹਗ ਸਦ 
ਰਾਤਾ ਹ ॥੭॥ ਕਾਇਆ ਕਭਲੁ ਹ ਕੁਭਲਾਣਾ ॥ ਭਨਭੁਿੁ ਸਫਦੁ ਨ ਫੁਝ ਇਆਣਾ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ 
ਕਾਇਆ ਿਜ ਾਏ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1051} 

ਦਅਯਥ:- ਹਓਆ ਫਰ ਫਰਹਹ—ਅਸੀਂ ਓੀਹ ਫਰ ਫਰ ਸਓਦ ਹਾਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਰਣ-ਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ, ਸਾਨੂੂੰ 

ਫਰਹਦਆਾਂ ਬੀ ਿਯਭ ਆਉਂਦੀ ਹ। ਤਰਹਹ—ਤੂੂੰ (ਸਬਨਾਾਂ ਦ ਓਯਭਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਜਾਾਂਚਦਾ ਤਰਦਾ ਹੈਂ। ਯਾਔਹਹ—ਤੂੂੰ 

ਯੁੱਔਦਾ ਹੈਂ। ਕੁਯਭੁਹਔ—ਕੁਯੂ ਦ ਸਨਭੁਔ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ।5।  

ਜਾ—ਜਾਾਂ, ਜਦੋਂ। ਤੁਧੁ ਬਾਣਾ—ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਕ ਰੁੱਕ। ਓਾਯ—ਓਾਯ ਹਿਚ। ਛਹਡ—ਛੁੱਡ ਓ। ਹਨਯਭਰੁ—ਹਿੁੱਤਯ। 

ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਓਾਇਭ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ। ਓ ਸਫਹਦ—ਦ ਿਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ।6।  

ਦਔਾ—ਦਔਾਾਂ, ਭੈਂ ਿਔਦਾ ਹਾਾਂ। ਦੂਜੀ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਝਾਓ ਿਾਰੀ। ਦੁਯਭਹਤ—ਔਟੀ ਭਹਤ। ਸਫਦ—ਿਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ। ਏਓਸ ੁਭਹਹ—ਇਓ ਆਣ  ਆ ਹਿਚ। ਸਭਾਣਾ—ਰੀਨ ਹ। ਯੂੰਹਕ—ਭਜ ਹਿਚ। ਯਾਤਾ—ਭਸਤ।7।  

ਓਾਇਆ ਓਭਰੁ—ਸਯੀਯ ਹਿਚ ਦਾ ਹਹਯਦਾ-ਓਰ ਪੁੁੱਰ। ਭਨਭੁਔ—ਭਨ ਦ ਹੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ। ਇਆਣਾ—ਫ-

ਸਭਝ। ਯਸਾਦੀ—ਯਸਾਹਦ, ਹਓਯਾ ਨਾਰ। ਾਏ—ਰੁੱਬ ਰੈਂਦਾ ਹ।8।  

ਅਯਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਅਸੀਂ ਜੀਿ ਕੁਣ-ਹੀਨ ਹਾਾਂ, (ਆਣ  ਭੂੰਦ ਓਯਭਾਾਂ ਦ ਓਾਯਨ) ਅਸੀਂ ਫਰਣ-ਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ। ਤੂੂੰ 

ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ (ਦ ਓਯਭਾਾਂ) ਨੂੂੰ ਿਔਦਾ ਹੈਂ ਅਤ ਯਔਦਾ ਹੈਂ। ਹਜਿੇਂ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ ਤੂੂੰ ਸਾਨੂੂੰ ਯੁੱਔਦਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 

ਤਯ੍ਾਾਂ ਯਹਹ ਸਓਦ ਹਾਾਂ। ਕੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਔ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਔ ਤਯ ਨਾਰ ਹੀ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਹ।5।  

ਹ ਰਬੂ! ਜਦੋਂ ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਕਾ ਰੁੱਕ, ਤਦੋਂ ਤੂੂੰ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੂੰ) ਸੁੱਚੀ ਓਾਯ ਹਿਚ ਰਾਾਂਦਾ ਹੈਂ, (ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ) ਕੁਣ 

ਛੁੱਡ ਓ ਤਯ ਕੁਣਾਾਂ ਹਿਚ ਰੀਨ ਹਏ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! ਰਬੂ ਦ ਕੁਣਾਾਂ ਹਿਚ ਹਚੁੱਤ ਜਹੜਆਾਂ ਕੁਯ ੂਦ ਿਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ ਉਹ ਹਿੁੱਤਯ ਅਹਫਨਾਸੀ ਰਬੂ ਹੀ (ਹਯ ਥਾਾਂ) ਹਦੁੱਸਦਾ ਹ।6।  

ਹ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਹਜੁੱਧਯ ਿਔਦਾ ਹਾਾਂ, ਉਧਯ ਹਸਯ ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹਦੁੱਸ ਹਯਹਾ ਹ। ਰਬੂ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹਓਸ ਹਯ ਨੂੂੰ 

ਿਔਣ ਰਈ ਔਟੀ ਭਹਤ ਕੁਯੂ ਦ ਿਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। (ਿਫਦ ਦੀ ਫਯਓਹਤ ਨਾਰ ਇਉਂ ਹਦੁੱਸ ੈਂਦਾ 

ਹ ਹਓ) ਆਣ  ਆ ਹਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ ਸਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਣੀ ਭਜ ਹਿਚ ਭਸਤ 

ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ।7।  

ਹ ਬਾਈ! ਆਣ  ਭਨ ਦ ਹੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਫ-ਸਭਝ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦ ਿਫਦ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਨਹੀਂ ਾਾਂਦਾ, (ਇਸ 

ਿਾਸਤ ਉਸ ਦ) ਸਯੀਯ ਹਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਹਯਦਾ-ਓਰ ਪੁੁੱਰ ਓੁਭਰਾਇਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ। ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ 

ਹਓਯਾ ਨਾਰ ਆਣ ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ ਔਜਦਾ ਹ (ਆਣ  ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਨੂੂੰ ੜਤਾਰਦਾ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ) ਉਹ ਜਕਤ 

ਦ ਸਹਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਰੁੱਬ ਰੈਂਦਾ ਹ।8।  

ਕਟ ਗਹੀ ਕ ਾ ਹਨਵਾਰ ॥ ਸਦਾ ਹਹਰ ਜੀਉ ਰਾਿ ਉਰ ਧਾਰ ॥ ਜ ਇਛ ਸਈ ਪਲੁ ਾਏ ਹਜਉ 
ਰੰਗੁ ਭਜੀਠ ਰਾਤਾ ਹ ॥੯॥ ਭਨਭੁਿੁ ਹਗਆਨੁ ਕਥ ਨ ਹਈ ॥ ਹਪਹਰ ਹਪਹਰ ਆਵ ਠਉਰ ਨ ਕਈ ॥ 
ਗੁਰਭੁਹਿ ਹਗਆਨੁ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹ ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥੧੦॥ ਭਨਭੁਿੁ ਕਾਰ ਕਰ ਸਹਬ ਦੁਿ 



ਸਫਾਏ ॥ ਅੰਤਹਰ ਸਫਦੁ ਨਾਹੀ ਹਕਉ ਦਹਰ ਜਾਏ ॥ ਗੁਰਭੁਹਿ ਸਫਦੁ ਵਸ ਭਹਨ ਸਾਿਾ ਸਦ ਸਵ 
ਸੁਿਦਾਤਾ ਹ ॥੧੧॥ ਜਹ ਦਿਾ ਤੂ ਸਬਨੀ ਥਾਈ ॥ ੂਰ ਗੁਹਰ ਸਬ ਸਝੀ ਾਈ ॥ ਨਾਭ ਨਾਭੁ 
ਹਧਆਈਐ ਸਦਾ ਸਦ ਇਹੁ ਭਨੁ ਨਾਭ ਰਾਤਾ ਹ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1051-1052} 

ਦਅਯਥ:- ਓਟ—ਹਓਰ੍ਾ, ਸਯੀਯ-ਹਓਰ੍ਾ, ਸਯੀਯ। ਕਹ—ਓੜ। ਕਹੀ—ਓੜ ਓਯਨ ਿਾਰਾ। ਓਟ ਕਹੀ ਓ 

ਾ—ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ ਕਰਸਣ ਿਾਰ  ਾ। ਹਨਿਾਯ—ਦੂਯ ਓਯ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਯਾਔ—ਯੁੱਔਦਾ ਹ। ਉਹ ਧਾਯ—ਉਯ 

ਧਾਹਯ, ਹਹਯਦ ਹਿਚ ਹਟਓਾ ਓ। ਯੂੰਕ ੁਭਜੀਠ—ਭਜੀਠ ਦਾ ਯੂੰਕ। ਯਾਤਾ—ਯੁੱਤਾ ਹਇਆ, ਯੂੰਹਕਆ ਹਇਆ।9।  

ਭਨਭੁਔ—ੁਆਣ  ਭਨ ਦ ਹੁੱਛ ਤੁਯਨ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਔ। ਹਕਆਨੁ ਓਥ—ਹਕਆਨ ਓਥਦਾ ਹ, ਹਕਆਨ ਦੀਆਾਂ 

ਕੁੱਰਾਾਂ ਓਯਦਾ ਹ। ਨ ਹਈ—(ਉਸ ਦ ਹਹਯਦ ਹਿਚ ਹਕਆਨ) ਨਹੀਂ ਹ, ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ 

ਨਹੀਂ ਹ। ਠਉਯ—ਹਟਓਾਣਾ। ਸਾਰਾਹ—ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਓਯਦਾ ਹ। ਜੁਹਕ ਜੁਹਕ—ਹਯਓ ਜੁਕ ਹਿਚ।10।  

ਸਹਬ—ਸਾਯ। ਸਫਾਦ—ਸਾਯ। ਅੂੰਦਹਯ—ਅੂੰਦਯ, ਹਹਯਦ ਹਿਚ। ਦਹਯ—(ਰਬੂ ਦ) ਦਯ ਤ। ਭਹਨ—ਭਨ ਹਿਚ। 

ਸਾਚਾ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਸਿ—ਸਿਾ-ਬਕਤੀ ਓਯਦਾ ਹ।11।  

ਜਹ—ਹਜੁੱਥ। ਦਔਾ—ਦਔਾਾਂ, ਭੈਂ ਿਔਦਾ ਹਾਾਂ। ਥਾਈ—ਥਾਾਂਈਂ, ਥਾਿਾਾਂ ਹਿਚ। ਕੁਹਯ—ਕੁਯ ੂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਨਾਭ 

ਨਾਭ—ੁਨਾਭ ਹੀ ਨਾਭ। ਹਧਆਈਐ—ਹਧਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਹਿਚ ਹੀ।12।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਸਦਾ ਆਣ  ਹਹਯਦ ਹਿਚ ਿਸਾਈ ਯੁੱਔਦਾ ਹ, ਉਹ (ਆਣ 

ਅੂੰਦਯੋਂ) ਸਯੀਯ ਨੂੂੰ ਕਰਸਣ ਿਾਰ  ਾ ਦੂਯ ਓਯ ਰੈਂਦਾ ਹ। ਉਹ ਭਨੁੁੱਔ ਹਜਸ (ਪਰ) ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਓਯਦਾ ਹ ਉਹ ਪਰ 

ਹਾਸਰ ਓਯ ਰੈਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ-ਯੂੰਕ ਨਾਰ ਇਉਂ ਯੂੰਹਕਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ ਹਜਿੇਂ ਭਜੀਠ ਦਾ (ੁੱਓਾ) ਯੂੰਕ 

ਹ।9।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਔ ਹਕਆਨ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਓਯਦਾ ਹ, (ਯ ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ 

ਦੀ ਸੂਝ) ਨਹੀਂ ਹ। ਉਹ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜਨਭਾਾਂ ਦ ਕੜ ਹਿਚ ਹਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ, ਹਓਤ ਉਸ ਨੂੂੰ ਹਟਓਾਣਾ ਨਹੀਂ 

ਹਭਰਦਾ। ਕੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਔ ਯਹਹਣ ਿਾਰਾ ਭਨੁੁੱਔ (ਕੁਯ ੂਾਸੋਂ) ਆਤਭਓ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ (ਰਾਤ ਓਯ ਓ) ਸਦਾ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਓਯਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੂੂੰ ਹਯਓ ਜੁਕ ਹਿਚ ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਿੁੱਸਦਾ ਸਭਝ ਆਉਂਦਾ 

ਹ।10।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਨ ਦਾ ਭੁਯੀਦ ਭਨੁੁੱਔ ਉਹੀ ਓਾਯ ਓਯਦਾ ਹ ਹਜਸ ਤੋਂ ਸਾਯ ਦੁੁੱਔ ਹੀ ਦੁੁੱਔ ਿਾਯਨ। ਉਸ ਦ ਅੂੰਦਯ ਕੁਯ ੂ

ਦਾ ਿਫਦ ਨਹੀਂ ਿੁੱਸਦਾ, ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਚ ਸਓਦਾ। ਕੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਔ ਯਹਹਣ ਿਾਰ  ਭਨੁੁੱਔ 

ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਕੁਯ ੂਦਾ ਿਫਦ ਿੁੱਸਦਾ ਹ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਔਾਾਂ ਦ ਦਾਤ ਰਬੂ ਦੀ ਸਿਾ-

ਬਕਤੀ ਓਯਦਾ ਹ।11।  

ਹ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਹਜੁੱਧਯ ਿਔਦਾ ਹਾਾਂ, ਤੂੂੰ ਸਬ ਥਾਿਾਾਂ ਹਿਚ ਿੁੱਸਦਾ ਭਨੂੂੰ ਹਦੁੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਭਨੂੂੰ ਇਹ ਸਾਯੀ ਸੂਝ ੂਯ ਕੁਯ ੂਤੋਂ 

ਹਭਰੀ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਨਾਭ ਹਸਭਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। (ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ 

ਹਸਭਯਦਾ ਹ ਉਸ ਦਾ) ਇਹ ਭਨ ਨਾਭ ਹਿਚ ਹੀ ਯੂੰਹਕਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।12।  

ਨਾਭ ਰਾਤਾ ਹਵਤੁ ਸਰੀਰਾ ॥ ਹਫਨੁ ਨਾਵ ਡੂਹਫ ਭੁਏ ਹਫਨੁ ਨੀਰਾ ॥ ਆਵਹਹ ਜਾਵਹਹ ਨਾਭੁ ਨਹੀ 
ਫੂਝਹਹ ਇਕਨਾ ਗੁਰਭੁਹਿ ਸਫਦੁ ਛਾਤਾ ਹ ॥ ੧੩॥ ੂਰ ਸਹਤਗੁਹਰ ਫੂਝ ਫੁਝਾਈ ॥ ਹਵਣੁ ਨਾਵ 
ਭੁਕਹਤ ਹਕਨ ਨ ਾਈ ॥ ਨਾਭ ਨਾਹਭ ਹਭਲ ਵਹਡਆਈ ਸਹਹਜ ਰਹ ਰੰਹਗ ਰਾਤਾ ਹ ॥ ੧੪॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹ ਢਹਹ ਢਰੀ ॥ ਹਫਨੁ ਸਫਦ ਿੂਕ ਨਹੀ ਪਰੀ ॥ ਸਾਿੁ ਸਲਾਹ ਸਾਹਿ ਸਭਾਵ 



ਹਜਹਨ ਗੁਰਭੁਹਿ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥ ੧੫॥ ਹਜਸ ਨ ਨਦਹਰ ਕਰ ਸ ਾਏ ॥ ਸਾਿਾ ਸਫਦੁ ਵਸ ਭਹਨ 
ਆਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਹਭ ਰਤ ਹਨਰੰਕਾਰੀ ਦਹਰ ਸਾਿ ਸਾਿੁ ਛਾਤਾ ਹ ॥੧੬॥੮॥ {ੰਨਾ 1052} 

ਦਅਯਥ:- ਯਾਤਾ—ਯੂੰਹਕਆ ਹਇਆ। ਨਾਭ—ਨਾਭ-ਯੂੰਕ ਹਿਚ। ਡੂਹਫ ਭੁਏ—ਡੁੁੱਫ ਓ ਭਯ ਕਏ, ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਹਿਚ 

ਡੁੁੱਫ ਓ ਆਤਭਓ ਭਤ ਭਯ ਕਏ। ਹਫਨੁ ਨੀਯਾ—ਾਣੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹੀ (ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਟਾਓਯਾ ਓਯਨ-

ਜਕ ਨਹੀਂ ਯਹਹੂੰਦ)। ਆਿਹਹ—ਜੂੰਭਦ ਹਨ। ਜਾਿਹਹ—ਭਯ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਨਹੀ ਫੂਝਹਹ—ਓਦਯ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦ। 

ਕੁਯਭੁਹਔ—ਕੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਔ ਹ ਓ।13।  

ਸਹਤਕੁਹਯ—ਕੁਯ ੂ ਨ। ਫੂਝ—ਸਭਝ। ਭੁਓਹਤ—ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ। ਸਹਹਜ—ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ। 

ਯੂੰਹਕ—ਰਭ-ਯੂੰਕ ਹਿਚ।14।  

ਢਹਹ—ਢਹ ਓ। ਚੂਓ—ਭੁੁੱਓਦੀ। ਪਯੀ—ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਕੜ। ਸਾਚ—ੁਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ। ਸਾਹਚ—ਸਦਾ-ਹਥਯ 

ਰਬੂ ਹਿਚ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਭਨੁੁੱਔ) ਨ।15।  

ਹਜਸ ਨ—{ਸੂੰਫੂੰਧਓ ‘ਨ ’ ਦ ਓਾਯਨ ਰਜ਼ ‘ਹਜਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਹਕਆ ਹ}। ਭਹਨ—ਭਨ ਹਿਚ। ਆਏ—

ਆਇ, ਆ ਓ। ਨਾਹਭ—ਨਾਭ ਹਿਚ। ਦਹਯ ਸਾਚ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਸਾਚੁ ਛਾਤਾ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ 

ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾ ਰਈ। 16।  

ਅਯਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਯੂੰਕ ਹਿਚ ਯੂੰਹਕਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਸਯੀਯ 

(ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਤੋਂ) ਹਿੁੱਤਯ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ; ਯ ਹਜਹੜ ਭਨੁੁੱਔ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸੁੂੰਞ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ, ਉਹ (ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਹਿਚ) 

ਡੁੁੱਫ ਓ (ਆਤਭਓ ਭਤ) ਭਯ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਦਾ ਯਤਾ ਬਯ ਬੀ ਟਾਓਯਾ ਨਹੀਂ ਓਯ ਸਓਦ। ਹਜਹੜ 

ਭਨੁੁੱਔ ਹਹਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਓਦਯ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦ, ਉਹ ਜਕਤ ਹਿਚ ਆਉਂਦ ਹਨ ਤ (ਖ਼ਾਰੀ ਹੀ) ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਯ 

ਓਈ ਐਸ ਹਨ ਹਜਹੜ ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ  ਓ ਕੁਯ-ਿਫਦ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਹਨ।13।  

ਹ ਬਾਈ! ੂਯ ਕੁਯ ੂਨ  (ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ) ਸਭਝ ਫਖ਼ਿੀ ਹ ਹਓ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹਓਸ ਬੀ ਭਨੁੁੱਔ ਨ  

(ਹਿਓਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ ਹਾਸਰ ਨਹੀਂ ਓੀਤੀ। ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਹਯ ਿਰ  ਨਾਭ ਹਿਚ ਰੀਨ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ (ਰਓ 

ਯਰਓ ਦੀ) ਇੁੱਜ਼ਤ ਹਭਰਦੀ ਹ, ਉਹ ਆਤਭਓ ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ ਹਟਹਓਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ, ਉਹ ਰਭ-ਯੂੰਕ ਹਿਚ 

ਯੂੰਹਕਆ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ।14।  

ਹ ਬਾਈ! ਇਹ ਸਯੀਯ-ਨਕਯ (ਆਹਖ਼ਯ) ਢਹਹ ੈਂਦਾ ਹ, ਤ ਢਹਹ ਓ ਢਯੀ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਯ ਕੁਯ-ਿਫਦ (ਨੂੂੰ ਭਨ 

ਹਿਚ ਿਸਾਣ) ਤੋਂ ਹਫਨਾ (ਜੀਿਾਤਭਾ ਦਾ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੁੱਓਦਾ। ਹਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਔ ਕੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ  

ਓ ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਹੀ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦਾ ਹ ਉਹ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਓਯਦਾ ਯਹਹੂੰਦਾ 

ਹ, ਉਹ ਸਦਾ-ਹਥਯ (ਦੀ ਮਾਦ) ਹਿਚ ਰੀਨ ਯਹਹੂੰਦਾ ਹ।15।  

ਹ ਬਾਈ! ਉਹੀ ਭਨੁੁੱਔ (ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਦਾਹਤ) ਹਾਸਰ ਓਯਦਾ ਹ, ਹਜਸ ਉਤ ਯਭਾਤਭਾ ਹਭਹਯ ਦੀ 

ਹਨਕਾਹ ਓਯਦਾ ਹ, ਸਦਾ-ਹਥਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਸਹਤ-ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਿਫਦ ਉਸ ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਆ ਿੁੱਸਦਾ ਹ। ਹ 

ਨਾਨਓ! ਹਜਹੜ ਭਨੁੁੱਔ ਹਨਯੂੰਓਾਯ ਦ ਨਾਭ ਹਿਚ ਯੂੰਕ ਯਹਹੂੰਦ ਹਨ, ਹਜਹੜ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਹਨ, 

ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਦ ਦਯ ਤ (ਓਫੂਰ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ)। 16।8।  

  


