
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਰ ਜੀਉ ਸਰਿਹੁ ਅਗਭ ਅਾਰਾ ॥ ਰਿਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਈਐ ਾਰਾਿਾਰਾ ॥ 
ਗੁਰ ਰਸਾਰਦ ਰਰਿਆ ਘਟ ਅੰਿਰਰ ਰਿਿੁ ਘਰਟ ਭਰਿ ਅਗਾਹਾ ਹ ॥ ੧॥ ਸਬ ਭਰਹ ਿਰਿ ਏਕ 
ਸਈ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਰਗਟੁ ਹਈ ॥ ਸਬਨਾ  ਰਰਿਾਲ ਕਰ ਜਗਜੀਿਨੁ ਦਦਾ ਰਰਜਕੁ ਸੰਫਾਹਾ 
ਹ ॥੨॥ ੂਰ ਸਰਿਗੁਰਰ ਫੂਰਝ ਫੁਝਾਇਆ ॥ ਹੁਕਭ ਹੀ ਸਬੁ ਜਗਿੁ ਉਾਇਆ ॥ ਹੁਕਭੁ ਭੰਨ ਸਈ 
ਸੁਖੁ ਾਏ ਹੁਕਭੁ ਰਸਰਰ ਸਾਹਾ ਾਰਿਸਾਹਾ ਹ ॥ ੩॥ ਸਚਾ ਸਰਿਗੁਰੁ ਸਫਦੁ ਅਾਰਾ ॥ ਰਿਸ ਦ 
ਸਫਰਦ ਰਨਸਿਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਆ ਕਰਿਾ ਕਰਰ ਕਰਰ ਿਖ ਦਦਾ ਸਾਸ ਰਗਰਾਹਾ ਹ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
1055} 

ਦਅਰਥ:- ਸਵਿਹ—ੁਵਸਭਰਨ ਕਵਰਆ ਕਰ। ਅਗਭ—ਅਹੁੁੰਚ। ਅਾਰਾ—ਫਅੁੰਤ। ਾਰਾਿਾਰਾ—ਾਰ-

ਅਿਾਰ, ਾਰਲਾ ਉਰਲਾ ਫੁੰਨਾ। ਰਸਾਵਦ—ਵਕਰਾ ਨਾਲ। ਘਟ ਅੁੰਤਵਰ—ਵਜਸ ਵਹਰਦ ਵਿਚ। ਵਤਤੁ ਘਵਟ—

ਉਸ ਵਹਰਦ ਵਿਚ। ਅਗਾਹਾ—ਅਥਾਹ।1।  

ਸਬ ਭਵਹ—ਸਬ ਜੀਆਂ ਵਿਚ। ਿਰਤ—ਭਜੂਦ ਹ। ਰਸਾਦੀ—ਰਸਾਵਦ, ਵਕਰਾ ਨਾਲ। ਰਵਤਾਲ—

ਾਲਣਾ। ਜਗ ਜੀਿਨੁ—ਜਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਬੂ। ਸੁੰਫਾਹਾ—ੁਚਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਸਵਤਗੁਵਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਫੂਵਝ—(ਆ) ਸਭਝ ਕ। ਫੁਝਾਇਆ—(ਜਗਤ ਨੂੁੰ) ਸਭਝਾਇਆ ਹ (ਵਕ)। ਹੁਕਭ—

(ਆਣ) ਹੁਕਭ ਵਿਚ ਹੀ। ਵਸਵਰ—ਵਸਰ ਉੱਤ।3।  

ਸਚਾ—ਸਦਾ-ਵਥਰ, ਅਬੁੁੱਲ। ਸਫਦੁ—(ਗੁਰ ੂਦਾ) ਸ਼ਫਦ (ਉਦਸ਼) ਬੀ। ਅਾਰਾ—ਫਹੁਤ ਡੂੁੰਘਾ। ਦ ਸਫਵਦ—

ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਵਤਸ ਦ—{ਸੁੰਫੁੰਧਕ ‘ਦ’ ਦ ਕਾਰਨ ਲਜ਼ ‘ਵਤਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਵਗਆ ਹ}। ਵਨਸਤਰ—

(ਸੁੰਸਾਰ-ਸਭੁੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਕਵਰ—ਕਰ ਕ। ਿਖ—ਸੁੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ। ਸਾਸ—ਸਾਹ {ਫਹ-ੁ

ਿਚਨ}। ਵਗਰਾਹਾ—ਵਗਰਾਹੀ, ਰਜ਼ੀ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਫਅੁੰਤ ਅਤ ਅਹੁੁੰਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵਸਭਰਨ ਕਰਦ ਵਰਹਾ ਕਰ। ਉਸ (ਦ ਗੁਣਾ)ਂ ਦਾ ਅੁੰਤ 

ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ) ਦਾ ਉਰਲਾ ਾਰਲਾ ਫੁੰਨਾ ਲੁੱਵਬਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹ ਬਾਈ! 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ ਵਜਸ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਿੁੱਸਦਾ ਹ, ਉਸ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਫੜੀ ਉੱਚੀ ਭਵਤ 

ਰਗਟ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ।1।  

ਹ ਬਾਈ! ਵਸਰ ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ ਹੀ ਸਬ ਜੀਿਾ ਂ ਵਿਚ ਵਿਆਕ ਹ, ਰ ਗੁਰ ੂਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 

ਰਗਟ ਹੁੁੰਦਾ ਹ। ਉਹ ਜਗਤ-ਦਾ-ਸਹਾਰਾ ਰਬੂ ਸਬ ਜੀਿਾਂ ਦੀ ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਸਬਨਾਂ ਨੂੁੰ ਵਰਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹ, 

ਸਬਨਾਂ ਨੂੁੰ ਵਰਜ਼ਕ ਅੜਾਂਦਾ ਹ।2।  

ਹ ਬਾਈ! ੂਰ ਗੁਰ ੂਨ  (ਆ) ਸਭਝ ਕ (ਜਗਤ ਨੂੁੰ) ਸਭਝਾਇਆ ਹ ਵਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਆਣ  ਹੁਕਭ ਵਿਚ ਹੀ 

ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਵਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਉਸ ਦ ਹੁਕਭ ਨੂੁੰ (ਵਭੁੱਠਾ ਕਰਕ) ਭੁੰਨਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਆਤਭਕ 

ਆਨੁੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਭ ਸ਼ਾਹਾ ਂਾਵਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦ ਵਸਰ ਉਤ ਬੀ ਚੁੱਲ ਵਰਹਾ ਹ (ਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ 

ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦਾ)।3।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਰ ੂਅਬੁੁੱਲ ਹ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਬੀ ਫਹੁਤ ਡੂੁੰਘਾ ਹ। ਉਸ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ (ਸੁੰਸਾਰ-

ਸਭੁੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ ਲੁੰਘਦਾ ਹ। (ਗੁਰ ੂਇਹ ਦੁੱਸਦਾ ਹ ਵਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾ ਂ ਨੂੁੰ) ਦਾ ਕਰ ਕ 

(ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਸੁੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ, (ਸਬਨਾਂ ਨੂੁੰ) ਸਾਹ (ਵਜੁੰਦ) ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹ ਰਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹ।4।  



ਕਰਟ ਭਧ ਰਕਸਰਹ ਫੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਰਦ ਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥ ਹਰਰ ਸਾਲਾਹਰਹ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਿਾ 
ਹਰਰ ਫਖਸ ਬਗਰਿ ਸਲਾਹਾ ਹ ॥ ੫॥ ਸਰਿਗੁਰੁ ਸਿਰਹ ਸ ਜਨ ਸਾਚ ॥ ਜ ਭਰਰ ਜੰਭਰਹ ਕਾਚਰਨ 
ਕਾਚ ॥ ਅਗਭ ਅਗਚਰੁ ਿਰਿਾਹਾ ਬਗਰਿ ਿਛਲੁ ਅਥਾਹਾ ਹ ॥ ੬॥ ਸਰਿਗੁਰੁ ੂਰਾ ਸਾਚੁ 
ਰਦਰੜਾਏ ॥ ਸਚ ਸਫਰਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਗੁਣਦਾਿਾ ਿਰਿ ਸਬ ਅੰਿਰਰ ਰਸਰਰ ਰਸਰਰ ਰਲਖਦਾ 
ਸਾਹਾ ਹ ॥੭॥ ਸਦਾ ਹਦੂਰਰ ਗੁਰਭੁਰਖ ਜਾ ॥ ਸਫਦ ਸਿ ਸ ਜਨੁ ਧਰਾ ॥ ਅਨਰਦਨੁ ਸਿਰਹ ਸਚੀ 
ਫਾਣੀ ਸਫਰਦ ਸਚ ਭਾਹਾ ਹ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1055} 

ਦਅਰਥ:- ਕਵਟ—ਕ੍ਰੜ। ਭਧ—ਵਿਚ। ਵਕਸਵਹ—ਵਕਸ ਵਿਰਲ  ਨੂੁੰ {ਵਕ੍ਰਆ ਵਿਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਹੀ’ ਦ ਕਾਰਨ ਲਜ਼ 

‘ਵਕਸੁ’ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਵਗਆ ਹ}। ਰੁੰਗ ੁਲਾਇ—ਰੁੰਗ ਲਾ ਕ, ਵਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਲਾਹਵਹ—ਸਲਾਹੁੁੰਦ ਹਨ। 

ਸਾਲਾਹਾ—ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ।5।  

ਸਿਵਹ—ਸੇਂਿਦ ਹਨ, ਸਰਨ ੈਂਦ ਹਨ। ਸਾਚ—ਵਟਕਿੇਂ ਜੀਿਨ ਿਾਲ । ਭਵਰ ਜੁੰਭਵਹ—ਭਰ ਕ ਜੁੰਭਦ ਹਨ, 

ਜੁੰਭਦ ਭਰਦ ਰਵਹੁੰਦ ਹਨ। ਕਾਚ ਵਨਕਾਚ—ਵਨਰਲ ਕੁੱਚ, ਫਹੁਤ ਕਭਜ਼ਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲ । ਬਗਵਤ 

ਿਛਲੁ—ਬਗਤੀ ਨਾਲ ਵਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ। ਆਥਾਹਾ—ਅਥਾਹ, ਫਹੁਤ ਹੀ ਡੂੁੰਘਾ, ਫਅੁੰਤ।6।  

ਸਾਚ—ੁਸਦਾ-ਵਥਰ ਹਵਰ-ਨਾਭ। ਵਦਰੜਾਏ—(ਵਹਰਦ ਵਿਚ) ੁੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹ। ਸਚ ਸਫਵਦ—ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ 

ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਿਰਤ—ਵਿਆਕ (ਵਦੁੱਸਦਾ) ਹ। ਵਸਵਰ ਵਸਵਰ—ਹਰਕ (ਜੀਿ) ਦ 

ਵਸਰ ਉੱਤ।7।  

ਹਦੂਵਰ—ਅੁੰਗ-ਸੁੰਗ। ਜਾ—ਰਤੀਤ ਹੁੁੰਦਾ ਹ। ਸਫਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਧਰਾ—(ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ 

ਿੁੱਲੋਂ) ਰੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਅਨਵਦਨੁ—ਹਰ ਰਜ਼, ਹਰ ਿਲ । ਸਿਵਹ—ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦ ਹਨ। ਸਚੀ ਫਾਣੀ—

ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਫਵਦ ਸਚ—ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ। ਓਭਾਹਾ—ਵਖੜਾਉ, ਆਨੁੰਦ।8।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! ਕ੍ਰੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸ ਵਿਰਲ  ਨੂੁੰ (ਰਭਾਤਭਾ ਸਹੀ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ। ਹ 

ਬਾਈ! ਵਜਹੜ ਭਨੁੁੱਖ ਵਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ ਭਸਤ ਰਵਹੁੰਦ ਹਨ, ਅਤ ਸਾਰ ਸੁਖਾਂ ਦ ਦਾਤ ਹਰੀ ਦੀ 

ਸਦਾ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਹਨ, ਰਭਾਤਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਬਗਤੀ ਅਤ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ (ਹਰ) ਦਾਵਤ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ।5।  

ਹ ਬਾਈ! ਵਜਹੜ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ੈਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਅਡਲ ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ। ਰ ਵਜਹੜ ਜਨਭ 

ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਵਿਚ ਏ ਹਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਹੁਤ ਹੀ ਕਭਜ਼ਰ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! ਅਹੁੁੰਚ 

ਅਗਚਰ ੁਿਰਿਾਹ ਅਤ ਫਅੁੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਬਗਤੀ ਨਾਲ ਵਆਰ ਕਰਦਾ ਹ।6।  

ਹ ਬਾਈ! ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਵਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਹਵਰ-ਨਾਭ ੁੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਨੂੁੰ ਇਉਂ ਵਦੁੱਸਦਾ ਹ ਵਕ ਗੁਣ-ਦਾਤਾ ਰਬੂ ਸਬ ਜੀਿਾ ਂਵਿਚ ਿੁੱਸ 

ਵਰਹਾ ਹ, ਅਤ ਹਰਕ ਦ ਵਸਰ ਉੱਤ ਉਹ ਸਭਾ (ਸਾਹਾ) ਵਲਖਦਾ ਹ (ਜਦੋਂ ਵਜੁੰਦ-ਿਹੁਟੀ ਨ  ਰਲਕ ਸਹੁਰ-ਘਰ 

ਤੁਰ ਣਾ ਹ)।7।  

ਹ ਬਾਈ! ਗੁਰ ੂਦ ਸਨਭੁਖ ਰਵਹਣ ਿਾਲ  ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੁੰ ਰਭਾਤਭਾ ਅੁੰਗ-ਸੁੰਗ ਿੁੱਸਦਾ ਵਦੁੱਸਦਾ ਹ। ਵਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂ

ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਵਤਰਸ਼ਨਾ ਿੁੱਲੋਂ) ਰੁੱਵਜਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹ। ਹ 

ਬਾਈ! ਵਜਹੜ ਭਨੁੁੱਖ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਿਾਲੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਿਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਿਾ ਬਗਤੀ ਕਰਦ 



ਹਨ, ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਰਕਵਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ਅੁੰਦਰ ਆਤਭਕ ਆਨੁੰਦ ਫਵਣਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹ।8।  

ਅਰਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਫਹੁ ਕਰਭ ਰਦਰੜਾਏ ॥ ਭਨਹਰਿ ਕਰਭ ਰਪਰਰ ਜਨੀ ਾਏ ॥ ਰਫਰਖਆ ਕਾਰਰਣ  
ਲਫੁ ਲਬੁ ਕਭਾਿਰਹ ਦੁਰਭਰਿ ਕਾ ਦਰਾਹਾ ਹ ॥ ੯॥ ੂਰਾ ਸਰਿਗੁਰੁ ਬਗਰਿ ਰਦਰੜਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕ 
ਸਫਰਦ ਹਰਰ ਨਾਰਭ ਰਚਿੁ ਲਾਏ ॥ ਭਰਨ ਿਰਨ ਹਰਰ ਰਰਿਆ ਘਟ ਅੰਿਰਰ ਭਰਨ ਬੀਨ ਬਗਰਿ 
ਸਲਾਹਾ ਹ ॥ ੧੦॥ ਭਰਾ ਰਬੁ ਸਾਚਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣੁ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਰਦ ਬਗਰਿ ਰਨਸਿਾਰਣੁ ॥ 
ਭਰਾ ਰਬੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਰਸਰਰ ਸਾਹਾ ਾਰਿਸਾਹਾ ਹ ॥੧੧॥ ਸ ਬਗਿ ਸਚ ਿਰ ਭਰਨ ਬਾਏ 
॥ ਦਰਰ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਰਹ ਗੁਰ ਸਫਰਦ ਸੁਹਾਏ ॥ ਸਾਚੀ ਫਾਣੀ ਅਨਰਦਨੁ ਗਾਿਰਹ ਰਨਰਧਨ ਕਾ ਨਾਭੁ 
ਿਸਾਹਾ ਹ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1056} 

ਦਅਰਥ:- ਅਵਗਆਨੀ—(ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਤੋਂ) ਫ-ਸਭਝ ਭਨੁੁੱਖ। ਅੁੰਧਾ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਵਿਚ) ਅੁੰਨਹਾ 

ਹਇਆ ਭਨੁੁੱਖ। ਫਹ ੁਕਰਭ—(ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਵਦਕ) ਅਨਕਾਂ (ਵਭਥ ਹਏ ਧਾਰਵਭਕ) ਕਰਭ। ਵਦਰੜਾਏ—

ਜ਼ਰ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹਵਠ—ਹਠ ਨਾਲ। ਵਫਵਖਆ—ਭਾਇਆ। ਕਾਰਵਣ—ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ। ਦਰਾਹਾ—ਦ ਰਸਵਤਆਂ ਦਾ 

ਭਲ (ਵਜੁੱਥ ਇਹ ਤਾ ਨਾਹ ਲੁੱਗ ਸਕ ਵਕ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਵਕਹੜਾ ਹ), ਦੁਵਚੁੱਤਾ-ਨ। ਦੁਰਭਵਤ—ਖਟੀ 

ਭਵਤ।9।  

ਕ ਸਫਵਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਿਚ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵਿਚ। ਤਵਨ—ਤਨ ਵਿਚ, ਵਹਰਦ ਵਿਚ। 

ਘਟ ਅੁੰਤਵਰ—ਵਹਰਦ ਵਿਚ। ਭਵਨ ਬੀਨ—ਜ ਭਨ ਵਬਜ ਜਾਏ, ਭਨ ਵਬੁੱਵਜਆਂ। ਸਾਲਾਹ—ਵਸਵਤ-

ਸਾਲਾਹ।10।  

ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ। ਅਸੁਰ ਸੁੰਘਾਰਣੁ—(ਕਾਭਾਵਦਕ) ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ। 

ਵਨਸਤਾਰਣੁ—ਸੁੰਸਾਰ-ਸਭੁੁੰਦਰ ਤੋਂ ਾਰ ਲੁੰਘਾਣ ਿਾਲਾ। ਵਸਵਰ—ਵਸਰ ਉਤ।11।  

ਸ—ਉਹ {ਫਹ-ੁਿਚਨ}। ਸਚ—ਅਡਲ ਜੀਿਨ ਿਾਲ । ਤਰ ਭਵਨ—ਤਰ ਭਨ ਵਿਚ। ਬਾਏ—ਚੁੰਗ ਲੁੱਗ। 

ਦਵਰ—(ਤਰ) ਦਰ ਤ। ਕਰਵਹ—ਕਰਦ ਹਨ {ਫਹੁ-ਿਚਨ}। ਸੁਹਾਏ—ਸਹਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਫਣ 

ਗਏ। ਸਾਚੀ ਫਾਣੀ—ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਅਨਵਦਨੁ—{Anidnwz} ਹਰ ਰਜ਼, 

ਹਰ ਿਲ । ਿਸਾਹਾ—ੂੁੰਜੀ, ਸਰਭਾਇਆ।12।  

ਅਰਥ:- ਹ ਬਾਈ! (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਤੋਂ) ਫ-ਸਭਝ (ਅਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਵਿਚ) ਅੁੰਨਹਾਂ (ਹਇਆ) ਭਨੁੁੱਖ 

(ਹਵਰ-ਨਾਭ ਬੁਲਾ ਕ ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਵਦਕ ਹਰ ਹਰ) ਅਨਕਾਂ (ਵਭੁੱਥ ਹਏ ਧਾਰਵਭਕ) ਕਰਭਾਂ ਉੱਤ ਜ਼ਰ 

ਦੇਂਦਾ ਹ। ਰ ਵਜਹੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਭਨ ਦ ਹਠ ਨਾਲ (ਅਵਜਹ) ਕਰਭ (ਕਰਦਾ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹ, ਉਹ) ਭੁੜ ਭੁੜ ਜੂਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ੈਂਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਵਜਹੜ ਭਨੁੁੱਖ ਭਾਇਆ (ਕਭਾਣ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੁੱਫ ਲਬ (ਨੂੁੰ ਚਭਕਾਣ ਿਾਲ) ਕਰਭ 

ਕਰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ਜੀਿਨ-ਸਰ ਵਿਚ ਖਟੀ ਭਵਤ ਦਾ ਦੁ-ਵਚੁੱਤਾ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।9।  

ਹ ਬਾਈ! ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਵਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ, 

ਉਹ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਵਿਚ (ਆਣਾ) ਵਚੁੱਤ ਜੜਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਭਨ ਵਿਚ 

ਤਨ ਵਿਚ ਵਹਰਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਭਾਤਭਾ ਿੁੱਵਸਆ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! (ਰਭਾਤਭਾ ਵਿਚ) ਭਨ ਵਬੁੱਵਜਆਂ 

ਭਨੁੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਬਗਤੀ ਤ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹ।10।  

ਹ ਬਾਈ! ਭਰਾ ਰਭਾਤਭਾ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹ, (ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੁੰਦਰੋਂ ਕਾਭਾਵਦਕ) ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ 

ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ (ਜੜ ਕ) (ਆਣੀ) ਬਗਤੀ ਵਿਚ (ਲਾ ਕ ਸੁੰਸਾਰ-ਸਭੁੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਾਰ 



ਲੁੰਘਾਣ ਿਾਲਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਭਰਾ ਰਬੂ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਭ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਹ, ਉਹ ਤਾ ਂ

ਸ਼ਾਹਾ ਂਾਵਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦ ਵਸਰ ਉੱਤ (ਬੀ ਹੁਕਭ ਚਲਾਣ ਿਾਲਾ) ਹ।11।  

ਹ ਰਬੂ! ਉਹੀ ਬਗਤ ਅਡਲ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਿਾਲ  ਫਣਦ ਹਨ, ਵਜਹੜ ਤਰ ਭਨ ਵਿਚ ਵਆਰ ਲੁੱਗਦ ਹਨ; 

ਉਹ ਤਰ ਦਰ ਤ (ਵਟਕ ਕ) ਤਰ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਹਨ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਰਕਵਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 

ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਸਹਣਾ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਹ ਬਾਈ! ਉਹ ਬਗਤ ਜਨ ਸਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਹਰ ਿਲ  ਗਾਂਦ ਹਨ। ਹ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ (ਨਾਭ-) ਧਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖਣ  ਭਨੁੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਭਾਇਆ 

ਹ।12।  

ਰਜਨ ਆ ਭਰਲ ਰਿਛੜਰਹ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਰਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਸਬਨਾ ਰਸਰਰ ਿੂ ਏਕ 
ਸਾਰਹਫੁ ਸਫਦ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਾ ਹ ॥ ੧੩॥ ਰਫਨੁ ਸਫਦ ਿੁਧੁਨ ਕਈ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਿੁਧੁ ਆ ਕਥੀ 
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ਆ ਸਫਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰੁ ਦਾਿਾ ਹਰਰ ਨਾਭੁ ਜਰ ਸੰਫਾਹਾ ਹ ॥ ੧੪॥ ਿੂ ਆ 
ਕਰਿਾ ਰਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ ਿਰਾ ਰਲਰਖਆ ਕਇ ਨ ਭਟਣਹਾਰਾ ॥ ਗੁਰਭੁਰਖ ਨਾਭੁ ਦਿਰਹ ਿੂ ਆ 
ਸਹਸਾ ਗਣਿ ਨ ਿਾਹਾ ਹ ॥ ੧੫॥ ਬਗਿ ਸਚ ਿਰ ਦਰਿਾਰ ॥ ਸਫਦ ਸਿਰਨ ਬਾਇ ਰਆਰ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਰਭ ਰਿ ਫਰਾਗੀ ਨਾਭ ਕਾਰਜੁ ਸਹਾ ਹ ॥੧੬॥੩॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1056} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—(ਤੂੁੰ) ਆ ਹੀ। ਭਵਲ—ਭਲ ਕ। ਕ ਸਫਵਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਲਾਹੀ—ਸਾਲਾਵਹ, 

ਸਲਾਹੁੁੰਦ ਹਨ, ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਹਨ। ਵਸਵਰ—ਵਸਰ ਉੱਤ। ਸਾਵਹਫੁ—ਭਾਲਕ। ਸਫਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਵਿਚ (ਜੁੜ ਕ)।13।  

ਨ—ਨੂੁੰ। ਨ ਜਾਣੀ—ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦਾ। ਆ—(ਗੁਰ-ੂਰੂ ਹ ਕ ਤੂੁੰ) ਆ ਹੀ। ਅਕਥ—

ਵਜਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂ ਵਫਆਨ ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। ਕਹਾਣੀ—ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ। ਜਵ—ਜ ਕ। ਸੁੰਫਾਹਾ—

(ਨਾਭ) ੁਚਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ।14।  

ਭਟਣਹਾਰਾ—ਵਭਟਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ। ਗੁਰਭੁਵਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਦਿਵਹ—(ਤੂੁੰ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਸਹਸਾ—ਸਹਭ। 

ਗਣਤ—ਵਚੁੰਤਾ। ਤਾਹਾ—ਉਸ ਨੂੁੰ।15।  

ਸਚ—ਸੁਰਖ਼ਰੂ। ਤਰ ਦਰਿਾਰ—ਤਰ ਦਰਫਾਰ ਵਿਚ। ਸਿਵਨ—ਸੇਂਿਦ ਹਨ, ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦ ਹਨ। 

ਬਾਇ—ਰਭ ਨਾਲ {‘ਬਾਉ’ ਤੋਂ ‘ਬਾਇ’ ਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਇਕ-ਿਚਨ। ਬਾਉ—ਰਭ}। ਰਤ—ਭਸਤ। ਫਰਾਗੀ—

ਵਤਆਗੀ, ਵਿਰਕਤ। ਨਾਭ—ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ। ਕਾਰਜੁ—(ਹਰਕ) ਕੁੰਭ। ਸਹਾ—ਵਸਰ ਚੜਹਦਾ ਹ, ਸਹਣਾ ਹ 

ਜਾਂਦਾ ਹ। 16।  

ਅਰਥ:- ਹ ਰਬੂ! ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ ਵਜਨਹਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾ ਂਨੂੁੰ (ਆਣ  ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਜੜ ਕ (ਵਪਰ) ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਉਹ 

ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਤਰੀ ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦ ਰਵਹੁੰਦ ਹਨ। ਹ ਰਬੂ! ਸਬ ਜੀਿਾ ਂਦ ਵਸਰ 

ਉੱਤ ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ ਭਾਲਕ ਹੈਂ। (ਤਰੀ ਵਭਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਿ ਗੁਰ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਵਿਚ (ਜੁੜ ਕ ਤਰਾ) ਨਾਭ (ਜ 

ਸਕਦ ਹਨ ਅਤ ਤਰੀ) ਵਸਵਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦ ਹਨ।13।  

ਹ ਰਬੂ! ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦਾ, (ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ) ਤੂੁੰ 

ਆ ਹੀ ਆਣ  ਅਕੁੱਥ ਸਰੂ ਦਾ ਵਫਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ ਗੁਰ-ੂਰੂ ਹ ਕ ਸਦਾ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ 

ਆਇਆ ਹੈਂ, ਗੁਰ-ੂਰੂ ਹ ਕ ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ ਹਵਰ-ਨਾਭ ਜ ਕ (ਜੀਿਾ ਂਨੂੁੰ ਬੀ ਇਹ ਦਾਵਤ) ਦੇਂਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈਂ।14।  

ਹ ਰਬੂ! ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ (ਸਾਰੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੁੰ) ਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈਂ। ਕਈ ਜੀਿ ਤਰ ਵਲਖ ਲਖ ਨੂੁੰ 



ਵਭਟਾਣ-ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਾ ਕ ਤੂੁੰ ਆ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾਭ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, (ਤ, ਵਜਸ ਨੂੁੰ ਤੂੁੰ ਨਾਭ ਦੀ 

ਦਾਵਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ) ਉਸ ਨੂੁੰ ਕਈ ਸਹਭ ਕਈ ਵਚੁੰਤਾ-ਵਕਰ ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।15।  

ਹ ਰਬੂ! ਤਰ ਦਰਫਾਰ ਵਿਚ ਤਰ ਬਗਤ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਰਵਹੁੰਦ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤਰ ਰਭ-ਵਆਰ ਵਿਚ ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੀ ਸਿਾ-ਬਗਤੀ ਕਰਦ ਹਨ। ਹ ਨਾਨਕ! ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰੁੰਗ ਵਿਚ ਰੁੰਗ ਹਏ ਭਨੁੁੱਖ 

(ਅਸਲ) ਵਤਆਗੀ ਹਨ, ਨਾਭ ਦੀ ਫਰਕਵਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਕ ਕੁੰਭ ਸਪਲ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। 16।3।12।  

  


