
ਭਾਰੂ ਸਲਹ ੩ ॥ ਆ ਕਰਤਾ ਸਬੁ ਜਜਸੁ ਕਰਣਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਜਬ ਤਰੀ ਸਰਣਾ ॥ ਆ ਗੁਤੁ 
ਵਰਤ ਸਬ ਅੰਤਜਰ ਗੁਰ ਕ ਸਫਜਦ ਛਾਤਾ ਹ ॥੧॥ ਹਜਰ ਕ ਬਗਜਤ ਬਰ ਬੰਡਾਰਾ ॥ ਆ ਫਖਸ 
ਸਫਜਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸਜਹ ਸਚ ਜਸਉ ਭਨੁ ਰਾਤਾ ਹ ॥੨॥ ਆ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ 
ਅਭਲ ॥ ਆ ਨਦਰੀ ਤਲ ਤਲ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਜਬ ਸਰਜਣ ਤੁਭਾਰੀ ਕਜਰ ਜਕਰਾ ਆਜ ਛਾਤਾ 
ਹ ॥੩॥ ਜਜਸ ਨ ਨਦਜਰ ਹਵ ਧੁਜਰ ਤਰੀ ॥ ਭਰ ਨ ਜੰਭ ਚੂਕ ਪਰੀ ॥ ਸਾਚ ਗੁਣ ਗਾਵ ਜਦਨੁ ਰਾਤੀ 
ਜੁਜਗ ਜੁਜਗ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1052} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—(ਤੂੂੰ) ਆ ਹੀ। ਸਬੁ ਜਜਸ ੁਕਰਣਾ—ਜਜਸ ੁਸਬੁ ਕਰਣਾ ਜਜਸ ਦਾ (ਇਹ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹ। 

ਸਜਬ—ਸਾਰ। ਗੁਤੁ—ਲੁਜਕਆ ਹਇਆ, ਸੂਖਭ ਰੂ ਜਿਚ। ਿਰਤ—ਭਜੂਦ ਹ। ਕ ਸਫਜਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ।1।  

ਬੂੰਡਾਰਾ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਸਫਜਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਿੀਚਾਰਾ—(ਇਹ) ਸਭਝ। ਤੁਧੁ ਬਾਿ—ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹ। 

ਕਰਸਜਹ—(ਜੀਿ) ਕਰਨਗ। ਜਸਉ—ਨਾਲ।2।  

ਸਜਬ—ਸਾਰ। ਕਜਰ—ਕਰ ਕ।3।  

ਧੁਜਰ—ਧੁਰ ਤੋਂ। ਪਰੀ—ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ। ਸਾਚ ਗੁਣ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਗੁਣ। ਜੁਜਗ ਜੁਜਗ—

ਹਰਕ ਜੁਗ ਜਿਚ (ਿੱਸਦਾ)।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ ਜਜਸ ਦਾ (ਰਜਚਆ ਹਇਆ ਇਹ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹ। ਸਾਰ ਜੀਿ 

ਤਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਿਚ ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਅੂੰਦਰ ਗੁਤ ਰੂ ਜਿਚ ਭਜੂਦ ਹ। ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ  ਸਕਦੀ ਹ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਹਰੀ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਜਿਚ ਬਗਤੀ ਦ ਬੂੰਡਾਰ ਬਰ ਏ ਹਨ। ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਹੀ ਰਬੂ ਇਹ 

ਸੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ।  

ਹ ਰਬੂ! ਜ ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੀਿ ਕਰਦ ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! (ਰਬੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਜੀਿ ਦਾ 

ਭਨ ਉਸ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ਰਬੂ ਆ ਹੀ (ਕੀਭਤੀ) ਹੀਰਾ ਹ ਆ ਹੀ ਅਭਲਕ ਰਤਨ ਹ। ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਆਣੀ ਜਭਹਰ ਦੀ 

ਜਨਗਾਹ ਨਾਲ (ਇਸ ਹੀਰ ਦੀ) ਰਖ ਕਰਦਾ ਹ। ਹ ਰਬੂ! ਸਾਰ ਹੀ ਜੀਿ ਤਰੀ ਹੀ ਸਰਨ ਜਿਚ ਹਨ। ਤੂੂੰ ਆ ਹੀ 

ਜਕਰਾ ਕਰ ਕ (ਆਣ  ਨਾਲ) ਡੂੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।3।  

ਹ ਰਬੂ! ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਉੱਤ ਧੁਰੋਂ ਤਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤਰੀ ਜਭਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹਿ, ਉਹ ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂੰਭਦਾ ਭਰਦਾ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਹ ਬਾਈ! (ਜਜਸ ਉੱਤ ਉਸ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਹਿ, ਉਹ) ਜਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਹ, ਹਰਕ ਜੁਗ 

ਜਿਚ ਉਹ ਉਸ ਰਬੂ ਨੂੂੰ ਹੀ (ਿੱਸਦਾ) ਸਭਝਦਾ ਹ।4।  

ਭਾਇਆ ਭਜਹ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥ ਫਰਹਭਾ ਜਫਸਨੁ ਦਵ ਸਫਾਇਆ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਣ ਸ ਨਾਜਭ 
ਲਾਗ ਜਗਆਨ ਭਤੀ ਛਾਤਾ ਹ ॥੫॥ ਾ ੁੰਨ ਵਰਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਹਰਖੁ ਸਗੁ ਸਬੁ ਦੁਖੁ ਹ ਬਾਰਾ ॥ 
ਗੁਰਭੁਜਖ ਹਵ ਸ ਸੁਖੁ ਾਏ ਜਜਜਨ ਗੁਰਭੁਜਖ ਨਾਭੁ ਛਾਤਾ ਹ ॥੬॥ ਜਕਰਤੁ ਨ ਕਈ ਭਟਣਹਾਰਾ ॥ 



ਗੁਰ ਕ ਸਫਦ ਭਖ ਦੁਆਰਾ ॥ ੂਰਜਫ ਜਲਜਖਆ ਸ ਪਲੁ ਾਇਆ ਜਜਜਨ ਆੁ ਭਾਜਰ ਛਾਤਾ ਹ 
॥੭॥ ਭਾਇਆ ਭਜਹ ਹਜਰ ਜਸਉ ਜਚਤੁ ਨ ਲਾਗ ॥ ਦੂਜ ਬਾਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਆਗ ॥ ਭਨਭੁਖ ਬਰਜਭ 
ਬੁਲ ਬਖਧਾਰੀ ਅੰਤ ਕਾਜਲ ਛੁਤਾਤਾ ਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1052} 

ਦਅਰਥ:- ਭਜਹ—ਭਹ ਜਿਚ, ਭਹ ਦ ਅਧੀਨ। ਉਾਇਆ—ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਸਫਾਇਆ—ਸਾਰ। ਤੁਧ ੁ

ਬਾਣ—ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗ ਲੱਗ। ਸ—ਉਹ {ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਨਾਜਭ—ਨਾਭ ਜਿਚ। ਜਗਆਨ ਭਤੀ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ 

ਸੂਝ ਿਾਲੀ ਭਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਛਾਤਾ—ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਹ।5।  

ਸੂੰਸਾਰਾ—ਜਗਤ ਜਿਚ। ਹਰਖ—ੁਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸਗ—ੁਗ਼ਭੀ। ਸਬੁ—ਹਰ ਥਾਾਂ। ਗੁਰਭੁਜਖ—ਗੁਰੂ ਦ ਸਨਭੁਖ। ਸੁਖੁ—

ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ। ਜਜਜਨ—ਜਜਸ (ਭਨੱੁਖ) ਨ।6।  

ਜਕਰਤੁ—ਜਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦ ਸੂੰਸਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕ ਸਫਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ। ਭਖ ਦੁਆਰਾ—

(‘ਜਕਰਤ’ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਦਰਿਾਜ਼ਾ। ੂਰਜਫ—ੂਰਫਲ  ਜਨਭ ਜਿਚ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਿ। ਭਾਜਰ—ਭਾਰ 

ਕ।7।  

ਭਜਹ—ਭਹ ਦ ਕਾਰਨ। ਜਸਉ—ਨਾਲ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਜਆਰ ਦ ਕਾਰਨ। ਘਣਾ—ਫਹੁਤ। 

ਆਗ—ਰਲਕ ਜਿਚ, ਜੀਿਨ-ਸਰ ਜਿਚ। ਭਨਭੁਖ—ਭਨ ਦ ਭੁਰੀਦ। ਬਰਜਭ—ਬਟਕਣਾ ਦ ਕਾਰਨ। 

ਬੁਲ—ਕੁਰਾਹ ਏ ਰਜਹੂੰਦ ਹਨ। ਬਖ ਧਾਰੀ—ਧਾਰਜਭਕ ਜਹਰਾਿਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲ । ਅੂੰਤ ਕਾਜਲ—ਅਖ਼ੀਰ 

ਿਲ ।8।  

ਅਰਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਫਰਹਭਾ, ਜਿਸ਼ਨੂ, ਸਾਰ ਹੀ ਦਿਤ (ਜ ਬੀ ਜਗਤ ਜਿਚ ਦਾ ਹਇਆ ਹ) ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ 

ਤੂੂੰ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਜਿਚ (ਹੀ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ (ਸਬਨਾਾਂ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ ਹ)। ਜਜਹੜ ਤਨੂੂੰ ਚੂੰਗ ਲੱਗਦ 

ਹਨ, ਉਹ ਤਰ ਨਾਭ ਜਿਚ ਜੁੜਦ ਹਨ। ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਿਾਲੀ ਭਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-

ਛਾਣ ਫਣਦੀ ਹ।5।  

ਹ ਬਾਈ! ਸਾਰ ਜਗਤ ਜਿਚ (ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਿ ਹਠ ਹੀ) ਾਾਾਂ ਤ ੁੂੰਨਾਾਂ ਦਾ ਿਰਤਾਰਾ ਹ ਜਰਹਾ ਹ। (ਭਾਇਆ 

ਦ ਭਹ ਜਿਚ ਹੀ) ਹਰ ਥਾਾਂ ਜਕਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹ ਅਤ ਗ਼ਭੀ ਹ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦਾ) ਬਾਰਾ ਦੁੱਖ (ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਜਿਆ 

ਜਰਹਾ ਹ)। ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ ਹਜਰ ਨਾਭ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਹ, ਜਜਹੜਾ ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ 

ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ ਉਹੀ ਆਤਭਕ ਆਨੂੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹ।6।  

ਹ ਬਾਈ! ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਜਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਜਭਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਜਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀ 

ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਬਦਾ ਹ। ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਆਾ-ਬਾਿ ਜਭਟਾ ਕ (ਹਜਰ-ਨਾਭ ਨਾਲ) 

ਸਾਾਂਝ ਾ ਲਈ, ਉਸ ਨ  ਬੀ ਜ ਕੁਝ ੂਰਫਲ  ਜਨਭ ਜਿਚ ਕਭਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪਲ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕੀਤਾ।7।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦ ਕਾਰਨ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਭਨ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਜਿਚ ਪਸ 

ਜਰਹਾਾਂ ਜੀਿਨ-ਸਰ ਜਿਚ ਫਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਾਰਦਾ ਹ। ਭਨ ਦ ਭੁਰੀਦ ਭਨੱੁਖ ਧਾਰਜਭਕ ਜਹਰਾਿਾ ਾ ਕ ਬੀ 

ਬਟਕਣਾ ਦ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹ ਹੀ ਏ ਰਜਹੂੰਦ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਿਲ  ਛੁਤਾਣਾ ੈਂਦਾ ਹ।8।  

ਹਜਰ ਕ ਬਾਣ ਹਜਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਸਜਬ ਜਕਲਜਫਖ ਕਾਟ ਦੂਖ ਸਫਾਏ ॥ ਹਜਰ ਜਨਰਭਲੁ ਜਨਰਭਲ ਹ 
ਫਾਣੀ ਹਜਰ ਸਤੀ ਭਨੁ ਰਾਤਾ ਹ ॥ ੯॥ ਜਜਸ ਨ ਨਦਜਰ ਕਰ ਸ ਗੁਣ ਜਨਜਧ ਾਏ ॥ ਹਉਭ ਭਰਾ 
ਠਾਜਕ ਰਹਾਏ ॥ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਗੁਰਭੁਜਖ ਜਵਰਲੀ ਜਾਤਾ ਹ ॥ ੧੦॥ ਭਰਾ ਰਬੁ 
ਜਨਰਭਲੁ ਅਜਤ ਅਾਰਾ ॥ ਆ ਭਲ ਗੁਰ ਸਫਜਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਆ ਫਖਸ ਸਚੁ ਜਦਰੜਾਏ ਭਨੁ 



ਤਨੁ ਸਾਚ ਰਾਤਾ ਹ ॥੧੧॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਭਲਾ ਜਵਜਚ ਜਜਤ ਅਾਰਾ ॥ ਗੁਰਭਜਤ ਫੂਝ ਕਜਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
ਹਉਭ ਭਾਜਰ ਸਦਾ ਭਨੁ ਜਨਰਭਲੁ ਰਸਨਾ ਸਜਵ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1052} 

ਦਅਰਥ:- ਕ ਬਾਣ—ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਚ (ਰਜਹ ਕ)। ਸਜਬ—ਸਾਰ। ਜਕਲਜਫਖ—ਾ। ਸਫਾਏ—ਸਾਰ। 

ਜਨਰਭਲੁ—ਭਲ-ਰਜਹਤ, ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭਲ ਤੋਂ ਰਜਹਤ। ਸਤੀ—ਨਾਲ।9।  

ਜਜਸ ਨ—{ਸੂੰਫੂੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਰਨ ਲਜ਼ ‘ਜਜਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਜਗਆ ਹ}। ਗੁਣ ਜਨਜਧ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 

ਭਰਾ—‘ਭਰੀ ਭਰੀ’ ਦਾ ਬਾਿ, ਭਭਤਾ। ਠਾਜਕ ਰਹਾਏ—ਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹ। ਦਾਤਾ—ਦਣ ਿਾਲਾ। ਜਿਰਲੀ—

ਜਿਰਜਲਆਾਂ ਨ।10।  

ਅਾਰਾ—ਫਅੂੰਤ। ਸਫਜਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਭ। ਜਦਰੜਾਏ—ਜਹਰਦ ਜਿਚ ੱਕਾ 

ਕਰਦਾ ਹ। ਸਾਚ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਬੂ ਜਿਚ।11।  

ਜਜਤ ਅਾਰਾ—ਫਅੂੰਤ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤ। ਫੂਝ—ਸਭਝਦਾ ਹ। ਕਜਰ—ਕਰ ਕ। ਭਾਜਰ—ਭਾਰ ਕ। ਰਸਨਾ—ਜੀਬ 

ਨਾਲ। ਸਜਿ—ਜ ਕ।12।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਜਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਚ ਰਜਹ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਹ 

ਆਣ  ਸਾਰ ਾ ਸਾਰ ਦੁੱਖ (ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ) ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਉਸ ਰਬੂ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ, ਜ 

ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭਲ ਤੋਂ ਰਜਹਤ ਹ ਅਤ ਜਜਸ ਦੀ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਬੀ ਜਿੱਤਰ ਹ।9।  

ਹ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਉਤ ਜਭਹਰ ਦੀ ਜਨਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਉਸ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਹਰੀ ਦਾ 

ਜਭਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ ਹਉਭ ਤ ਭਭਤਾ (ਦ ਰਬਾਿ) ਨੂੂੰ ਰਕ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ 

ਬਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਜਿਰਜਲਆਾਂ ਨ  ਇਹ ਸਭਜਝਆ ਹ ਜਕ ਗੁਣ ਦਣ ਿਾਲਾ ਅਤ ਔਗੁਣ ਦਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜਸਰ ਰਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹ।10।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਰਾ ਰਬੂ ਫੜਾ ਫਅੂੰਤ ਹ ਅਤ ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਰ ਹ। ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਣ  ਗੁਣਾਾਂ 

ਦੀ) ਜਿਚਾਰ ਫਖ਼ਸ਼ ਕ ਉਹ ਆ ਹੀ (ਜੀਿ ਨੂੂੰ ਆਣ  ਨਾਲ) ਜਭਲਾਾਂਦਾ ਹ। ਜਜਸ ਉਤ ਉਹ ਆ ਹੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਆਣਾ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਨਾਭ ੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ; ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨ ਉਸ ਦਾ ਤਨ 

ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਭ ਜਿਚ ਰੂੰਜਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।11।  

ਹ ਬਾਈ! (ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਕਾਰਨ ਭਨੱੁਖ ਦਾ) ਭਨ ਅਤ ਤਨ ਗੂੰਦਾ ਹਇਆ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹ, (ਜਪਰ ਬੀ ਉਸ ਦ) ਅੂੰਦਰ 

ਫਅੂੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਜਜਤ ਭਜੂਦ ਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਦੀ ਭਜਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਚਾਰ ਕਰ ਕ (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦ 

ਬਤ ਨੂੂੰ) ਸਭਝਦਾ ਹ, ਤਦੋਂ ਹਉਭ ਨੂੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕ, ਅਤ ਜੀਬ ਨਾਲ ਸੁਖਾਾਂ ਦ ਦਾਤ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਕ, ਉਸ ਦਾ 

ਭਨ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੱਤਰ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।12।  

ਗੜ ਕਾਇਆ ਅੰਦਜਰ ਫਹੁ ਹਟ ਫਾਜਾਰਾ ॥ ਜਤਸੁ ਜਵਜਚ ਨਾਭੁ ਹ ਅਜਤ ਅਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਜਦ 
ਸਦਾ ਦਜਰ ਸਹ ਹਉਭ ਭਾਜਰ ਛਾਤਾ ਹ ॥ ੧੩॥ ਰਤਨੁ ਅਭਲਕੁ ਅਗਭ ਅਾਰਾ ॥ ਕੀਭਜਤ 
ਕਵਣੁ ਕਰ ਵਚਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਦ ਤਜਲ ਤਲਾਏ ਅੰਤਜਰ ਸਫਜਦ ਛਾਤਾ ਹ ॥ ੧੪॥ ਜਸਜਭਰਜਤ 
ਸਾਸਤਰ ਫਹੁਤੁ ਜਫਸਥਾਰਾ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਸਜਰਆ ਾਸਾਰਾ ॥ ਭੂਰਖ ੜਜਹ ਸਫਦੁ ਨ ਫੂਝਜਹ 
ਗੁਰਭੁਜਖ ਜਵਰਲ ਜਾਤਾ ਹ ॥੧੫॥ ਆ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਾਏ ॥ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ਸਚੁ ਜਦਰੜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਾਭੁ ਜਭਲ ਵਜਡਆਈ ਜੁਜਗ ਜੁਜਗ ਏਕ ਜਾਤਾ ਹ ॥੧੬॥੯॥ {ੰਨਾ 1053} 



ਦਅਰਥ:- ਗੜ—ਗੜਹ, ਜਕਲਹ ਾ। ਕਾਇਆ—ਸਰੀਰ। ਹਟ—ਹੱਟ {ਫਹ-ੁਿਚਨ। ਭਨ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰ  ਆਜਦਕ}। 

ਜਤਸ ੁਜਿਜਚ—ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹ) ਜਿਚ। ਅਜਤ ਅਾਰਾ—ਫਹੁਤ ਕੀਭਤੀ। ਕ ਸਫਜਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 

(ਜਿਹਾਜਝਆ)। ਦਜਰ—(ਰਬੂ ਦ) ਦਰ ਤ। ਸਹ—ਸਬਦਾ ਹ, ਆਦਰ ਾਾਂਦਾ ਹ। ਭਾਜਰ—ਭਾਰ ਕ।13।  

ਰਤਨੁ—ਨਾਭ-ਰਤਨ। ਅਭਲਕੁ—ਅ-ਭਲਕੁ, ਕਈ ਦੁਨੀਆਿੀ ਦਾਰਥ ਜਜਸ ਦ ਫਰਾਫਰ ਦੀ ਕੀਭਤ ਦਾ ਨ 

ਹਿ। ਸਫਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਜਲ—ਤਲ ਕ, ਰਖ ਕ। ਤਲਾਏ—(ਜਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ) ਿਣਜ ਕਰਦਾ ਹ, 

ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹ। ਅੂੰਤਜਰ—ਆਣ  ਅੂੰਦਰ ਹੀ। ਸਫਜਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ।14।  

ਜਫਸਥਾਰਾ—(ਕਰਭ ਕਾਾਂਡ ਆਜਦਕ ਦਾ) ਜਖਲਾਰਾ। ੜਜਹ—ੜਹਦ ਹਨ {ਫਹ-ੁਿਚਨ}।15।  

ਆ—ਆ ਹੀ। ਸਚੀ ਫਾਣੀ—ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਭ। 

ਜਦਰੜਾਏ—(ਜਹਰਦ ਜਿਚ) ੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹ। ਜੁਜਗ ਜੁਜਗ—ਹਰਕ ਜੁਗ ਜਿਚ। 16।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਇਸ ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹ  ਜਿਚ (ਭਨ ਜਗਆਨ-ਇੂੰਦਰ  ਆਜਦਕ) ਕਈ ਹੱਟ ਹਨ ਕਈ ਫਜ਼ਾਰ ਹਨ 

(ਜਜੱਥ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਿੱਖਰ ਦਾ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ)। ਇਸ (ਸਰੀਰ-ਜਕਲਹ) ਦ ਜਿਚ (ਹੀ) 

ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਫਹੁਤ ਕੀਭਤੀ ਨਾਭ-ਦਾਰਥ ਹ। ਜਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਨਾਭ-ਿੱਖਰ 

ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੱੁਖ) ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਦਰ ਤ ਸਦਾ ਆਦਰ ਾਾਂਦਾ ਹ, (ਆਣ  ਅੂੰਦਰੋਂ) ਹਉਭ ਦੂਰ ਕਰ ਕ 

(ਉਹ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦੀ) ਕਦਰ ਸਭਝਦਾ ਹ।13।  

ਹ ਬਾਈ! ਕਈ ਬੀ ਦੁਨੀਆਿੀ ਦਾਰਥ ਅਹੁੂੰਚ ਤ ਫਅੂੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦੀ ਫਰਾਫਰ ਦੀ ਕੀਭਤ 

ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ। ਜੀਿ ਜਿਚਾਰਾ ਇਸ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦਾ ਭੁੱਲ ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਜਹੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਨੂੂੰ ਰਖ ਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹ, ਉਹ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਰਕਜਤ ਨਾਲ ਆਣ  ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੂੰ 

ਲੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹ।14।  

ਹ ਬਾਈ! ਜਸਜਭਰਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਆਜਦਕ ਧਰਭ ੁਸਤਕ ਹਜਰ-ਨਾਭ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਰ) ਫਹੁਤ ਜਿਚਾਰ-ਜਖਲਾਰਾ  

ਜਖਲਾਰਦ ਹਨ, (ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਜਿਚ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਹ ਹੀ ਹ (ਕਰਭ ਕਾਾਂਡ ਦਾ ਹੀ) ਜਖਲਾਰਾ ਜਖਲਾਜਰਆ 

ਹਇਆ ਹ। (ਨਾਭ ਿਲੋਂ  ਖੁੂੰਝ ਹਏ) ਭੂਰਖ (ਉਹਨਾਾਂ ੁਸਤਕਾਾਂ ਨੂੂੰ) ੜਹਦ ਹਨ, ਰ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ 

ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਭਝਦ। ਗੁਰੂ ਦ ਸਨਭੁਖ ਰਜਹਣ ਿਾਲ  ਜਿਰਲ  ਭਨੱੁਖ ਨ  (ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਕਦਰ) ਸਭਝ ਲਈ 

ਹ।15।  

(ਰ ਹ ਬਾਈ! ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਕੀਹ ਿੱਸ?) ਕਰਤਾਰ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਜਿਚ ਜਿਆਕ ਹ ਕ ਸਬ ਕੁਝ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ 

ਤ (ਜੀਿਾਾਂ ਾਸੋਂ) ਕਰਾ ਜਰਹਾ ਹ। (ਜਜਸ ਉਤ ਜਭਹਰ ਕਰਦਾ ਹ) ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਉਸ ਦ 

ਜਹਰਦ ਜਿਚ) ਸਦਾ-ਜਥਰ ਹਜਰ-ਨਾਭ ੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਜਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੂੂੰ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਲ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹ ਉਸ ਨੂੂੰ (ਲਕ ਰਲਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਜਭਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹ। ਉਹ ਭਨੱੁਖ ਹਰਕ ਜੁਗ ਜਿਚ ਇਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੂੰ ਹੀ 

ਜਿਆਕ ਸਭਝਦਾ ਹ। 16।9।  

  


