
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਆ ਸ੍ਰਿਰਸ੍ਿ ਹੁਕਸ੍ਭ ਰਬ ਰਾਜੀ ॥ ਆ ਥਾਸ੍ ਉਥਾਸ੍ ਸ੍ਨਵਾਜੀ ॥ ਆ  
ਸ੍ਨਆਉ ਕਰ ਰਬੁ ਰਾਚਾ ਰਾਚ ਰਾਸ੍ਚ ਸ੍ਭਲਾਇਦਾ ॥ ੧॥ ਕਾਇਆ ਕਿੁ ਹ ਆਕਾਰਾ ॥ ਭਾਇਆ 
ਭਹੁ ਰਸ੍ਰਆ ਾਰਾਰਾ ॥ ਸ੍ਫਨੁ ਰਫਦ ਬਰਭ ਕੀ ਢਰੀ ਖਹੂ ਖਹ ਰਲਾਇਦਾ ॥ ੨॥ ਕਾਇਆ 
ਕੰਚਨ ਕਿੁ ਅਾਰਾ ॥ ਸ੍ਜਰੁ ਸ੍ਵਸ੍ਚ ਰਸ੍ਵਆ ਰਫਦੁ ਅਾਰਾ ॥ ਗੁਰਭੁਸ੍ਖ ਗਾਵ ਰਦਾ ਗੁਣ ਰਾਚ 
ਸ੍ਭਸ੍ਲ ਿੀਤਭ ਰੁਖੁ ਾਇਦਾ ॥੩॥ ਕਾਇਆ ਹਸ੍ਰ ਭੰਦਰੁ ਹਸ੍ਰ ਆਸ੍ ਰਵਾਰ ॥ ਸ੍ਤਰੁ ਸ੍ਵਸ੍ਚ ਹਸ੍ਰ 
ਜੀਉ ਵਰ ਭੁਰਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕ ਰਫਸ੍ਦ ਵਣਜਸ੍ਨ ਵਾਾਰੀ ਨਦਰੀ ਆਸ੍ ਸ੍ਭਲਾਇਦਾ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
1059} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—ਆ ਸੀ। ਸੁਕਮਭ—ਸੁਕਭ ਨਾਲ। ਬ—ਾਰੀ। ਥਾਮ—ਦਾ ਕਰ ਕ। ਉਥਾਮ—

ਉਥਾ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ। ਮਨਵਾਜੀ—ਸਣੀ ਫਣਾਈ ਸ। ਾਮਿ—ਦਾ-ਮਥਰ ਸਮਰ-ਨਾਭ ਮਵਿ।1।  

ਕਟੁ—ਮਕਲਹ ਾ। ਆਕਾਰਾ—(ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਰਗੁਣ ਰੂ। ਬਭ—ੁਆਸ। ਖਸੂ ਖਸ—ਖਸ ਮਵਿ ਸੀ।2।  

ਕੰਿਨ ਕਟੁ—ਨ  ਦਾ ਮਕਲਹ ਾ। ਅਾਰਾ—ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦਾ। ਰਮਵਆ—ਭਜੂਦ ਸ। ਫਦੁ ਅਾਰਾ—ਫਅੰਤ ਰਬੂ 

ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਗੁਣ ਾਿ—ਦਾ-ਮਥਰ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ। ਮਭਮਲ ਰੀਤਭ—ਰੀਤਭ ਨੰੂ ਮਭਲ ਕ।3।  

ਸਮਰ ਭੰਦਰ—ੁਸਰੀ ਦਾ ਭੰਦਰ, ਸਰੀ ਦਾ ਘਰ। ਵਾਰ—ਸਣਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ। ਭੁਰਾਰ—{ਭੁਰ—ਅਮਰ। ਭੁਰ 

ਦੈਂਤ ਦਾ ਵਰੀ} ਰਭਾਤਭਾ। ਕ ਫਮਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਵਣਜਮਨ—ਵਣਜ ਕਰਦ ਸਨ, ਮਵਸਾਝਦ ਸਨ। 

ਨਦਰੀ—ਮਭਸਰ ਦੀ ਮਨਗਾਸ ਨਾਲ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਨ  ਆ ਸੀ ਇਸ ਾਰੀ ਮਰਸ਼ਟੀ ਆਣ  ਸੁਕਭ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ। 

ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਕਰ ਕ (ਆ ਸੀ) ਨਾ ਕਰਦਾ ਸ (ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਉਤ) ਮਭਸਰ 

ਕਰਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਇਸ ਾਰਾ ਆਣਾ ਅਟੱਲ ਮਨਆਾਂ ਕਰਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣ) ਦਾ-ਮਥਰ 

ਨਾਭ ਮਵਿ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਬਾਈ! (ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ) ਰੀਰ (ਭਾਨ  ਇਕ) ਮਕਲਹ ਾ ਸ, ਇਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਮਦੱਦਾ-ਰੂ ਸ, (ਰ ਜ ਇ 

ਮਵਿ) ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਸੀ ਰਫਲ ਸ, ਜ ਇ ਮਵਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਸੀ) ਮਖਲਾਰਾ ਮਖਲਮਰਆ ਸਇਆ 

ਸ, ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਤੋਂ ਮਫਨਾ (ਇਸ ਰੀਰ) ੁਆਸ ਦੀ ਢਰੀ ਸੀ ਸ, (ਭਨੱੁਖ ਸਮਰ-ਨਾਭ ਤੋਂ 

ਵਾਾਂਮਜਆ ਰਮਸ ਕ ਇ ਰੀਰ ਨੰੂ) ਮਭੱਟੀ-ਖਸ ਮਵਿ ਸੀ ਰਲ ਦੇਂਦਾ ਸ।2।  

ਸ ਬਾਈ! ਮਜ ਰੀਰ ਮਵਿ ਫਅੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਰ ਵਲ  ਭਜੂਦ ਸ, ਉਸ 

(ਭਨੱੁਖਾ) ਰੀਰ ਫਅੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਰਮਸਣ ਵਾਤ (ਭਾਨ) ਨ  ਦਾ ਮਕਲਹ ਾ ਸ। ਗੁਰੂ ਦ ਨਭੁਖ ਰਮਸਣ 

ਵਾਲਾ ਭਨੱੁਖ (ਇਸ ਰੀਰ ਦੀ ਰਾਸੀਂ) ਦਾ-ਮਥਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਦਾ ਗਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਰੀਤਭ ਰਬੂ ਨੰੂ 

ਮਭਲ ਕ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ।3।  

ਸ ਬਾਈ! ਇਸ ਭਨੱੁਖਾ ਰੀਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ (ਮਵੱਤਰ) ਘਰ ਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਇ ਨੰੂ ਆ ਸੀ ਸਣਾ 

ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ, ਇ ਮਵਿ ਮਵਿਾਰ-ਦੈਂਤਾਾਂ ਦ ਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਆ ਵੱਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਮਜਸੜ ਜੀਵ-ਵਣਜਾਰ 

(ਇ ਰੀਰ ਮਵਿ) ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸਮਰ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਮਭਸਰ ਦੀ ਮਨਗਾਸ ਨਾਲ 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਨਾਲ) ਮਭਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸ।4।  



ਰ ਰੂਚਾ ਸ੍ਜ ਕਰਧੁ ਸ੍ਨਵਾਰ ॥ ਰਫਦ ਫੂਝ ਆੁ ਰਵਾਰ ॥ ਆ ਕਰ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆ ਭੰਸ੍ਨ 
ਵਰਾਇਦਾ ॥੫॥ ਸ੍ਨਰਭਲ ਬਗਸ੍ਤ ਹ ਸ੍ਨਰਾਲੀ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਵਸ੍ਹ ਰਫਸ੍ਦ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਅਨਸ੍ਦਨੁ 
ਰਦਾ ਰਹ ਰੰਸ੍ਗ ਰਾਤਾ ਕਸ੍ਰ ਸ੍ਕਰਾ ਬਗਸ੍ਤ ਕਰਾਇਦਾ ॥੬॥ ਇਰੁ ਭਨ ਭੰਦਰ ਭਸ੍ਹ ਭਨੂਆ ਧਾਵ 
॥ ਰੁਖੁ ਲਸ੍ਰ  ਸ੍ਤਆਸ੍ਗ ਭਹਾ ਦੁਖੁ ਾਵ ॥ ਸ੍ਫਨੁ ਰਸ੍ਤਗੁਰ ਬਿ ਠਉਰ ਨ ਾਵ ਆ ਖਲੁ 
ਕਰਾਇਦਾ ॥੭॥ ਆਸ੍ ਅਰੰਰੁ ਆਸ੍ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਆ ਭਲ ਕਰਣੀ ਰਾਰੀ ॥ ਸ੍ਕਆ ਕ ਕਾਰ 
ਕਰ ਵਚਾਰਾ ਆ ਫਖਸ੍ਰ ਸ੍ਭਲਾਇਦਾ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1059-1060} 

ਦਅਰਥ:- ੂਿਾ—ੁੱਿਾ, ੁੱਿ ਮਸਰਦ ਵਾਲਾ। ਮਜ—ਮਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ। ਮਨਵਾਰ—ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸ। ਫਦ—

ਫਮਦ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਫੂਝ—(ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਭਝਦਾ ਸ। ਆੁ—ਆਣ  ਆ ਨੰੂ, 

ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਭੰਮਨ—ਭਮਨ, ਭਨ ਮਵਿ।5।  

ਮਨਰਭਲ—(ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਮਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਨਰਾਲੀ—ਅਨਖੀ (ਦਾਮਤ)। ਧਵਮਸ—ਧੋਂਦ ਸਨ {ਫਸ-ੁ

ਵਿਨ}। ਵੀਿਾਰੀ—ਮਵਿਾਰਵਾਨ, ੁੰਦਰ ਮਵਿਾਰ ਦ ਭਾਲਕ। ਅਨਮਦਨੁ—{Anuidnwz} ਸਰ ਰਜ਼, ਸਰ 

ਵਲ । ਰੰਮਗ—ਰਭ-ਰੰਗ ਮਵਿ। ਰਾਤਾ—ਰੰਮਗਆ ਸਇਆ।6।  

ਭਨ ਭੰਦਰ ਭਮਸ—ਭਨ ਦ ਭੰਦਰ ਮਵਿ, ਰੀਰ ਮਵਿ। ਧਾਵ—ਬਟਕਦਾ ਮਪਰਦਾ ਸ। ੁਖੁ—ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ। 

ਲਮਰ—ਰਾਲੀ ਦ ਵੱਟ। ਮਤਆਮਗ—ਮਤਆਗ ਕ। ਮਫਨੁ ਬਟ—ਮਭਲਣ ਤੋਂ ਮਫਨਾ। ਠਉਰ—ਮਟਕਾਣਾ, 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ।7।  

ਅਰੰਰ—ੁਰ ਤੋਂ ਰ ਰਭਾਤਭਾ, ਫਅੰਤ ਰਬੂ। ਵੀਿਾਰੀ—ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਵਿਾਰ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। 

ਾਰੀ—ਰਸ਼ਟ। ਕਰਣੀ—ਕਰਨ-ਜਗ ਕੰਭ। ਕ—ਕਈ ਜੀਵ। ਮਕਆ ਕਾਰ ਕਰ—ਮਕਸੜੀ ਕਾਰ ਕਰ ਕਦਾ 

ਸ? ਫਖਮ—ਮਭਸਰ ਕਰ ਕ।8।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਮਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਕ੍ਰਧ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਮਵੱਤਰ ਮਸਰਦ ਵਾਲਾ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਰਕਮਤ ਨਾਲ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਭਝ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਤ, ਆਣ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸ। (ਰ, ਸ ਬਾਈ! ਇਸ ਉ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਮਭਸਰ ਸ) ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਦ 

ਅੰਦਰ ਫਠਾ ਇਸ ਉੱਦਭ) ਕਰਦਾ ਸ, (ਜੀਵ ਾੋਂ) ਕਰਤਾਰ ਆ ਸੀ (ਇਸ ਕੰਭ) ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ, ਆ ਸੀ (ਉ 

ਦ) ਭਨ ਮਵਿ (ਆਣਾ ਨਾਭ) ਵਾਾਂਦਾ ਸ।5।  

ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ (ਜੀਵਨ ਨੰੂ) ਮਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਇਕ) ਅਨਖੀ (ਦਾਮਤ) ਸ। ਗੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਮਵਿ ਜੁੜ ਕ (ਬਗਤੀ ਦ ਅੰਮਭਰਤ ਨਾਲ ਮਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਆਣਾ) ਭਨ ਤਨ ਧੋਂਦ ਸਨ, ਉਸ ੁੰਦਰ ਮਵਿਾਰ 

ਦ ਭਾਲਕ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। (ਇ ਬਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ) ਭਨੱੁਖ ਸਰ ਵਲ  ਦਾ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਰਭ-ਰੰਗ ਮਵਿ 

ਰੰਮਗਆ ਰਮਸ ਕਦਾ ਸ। (ਰ ਇਸ ਉ ਦੀ ਮਭਸਰ ਸੀ ਸ) ਰਭਾਤਭਾ ਮਕਰਾ ਕਰ ਕ (ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਾੋਂ 

ਆਣੀ) ਬਗਤੀ ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ।6।  

ਸ ਬਾਈ! (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਇ ਰੀਰ ਮਵਿ (ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ) ਿੰਿਲ ਭਨ (ਸਰ ਵਲ) ਬਟਕਦਾ ਮਪਰਦਾ ਸ, 

(ਮਵਕਾਰਾਾਂ ਦੀ) ਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਮਤਆਗ ਕ ਫੜਾ ਦੁੱਖ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਮਭਲਣ ਤੋਂ 

ਮਫਨਾ ਇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਲੱਬਦਾ; (ਰ ਜੀਵ ਦ ਕੀਸ ਵੱ? ਉ ਾੋਂ ਇਸ) ਖਡ ਰਭਾਤਭਾ ਆ 

ਸੀ ਕਰਾਾਂਦਾ ਸ।7।  

ਸ ਬਾਈ! ਫਅੰਤ ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਵਿਾਰ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸ, (ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ) 



ਰਸ਼ਟ ਕਰਣੀ ਦ ਕ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਲ) ਮਭਲਾਾਂਦਾ ਸ। ਜੀਵ ਮਵਿਾਰਾ ਆਣ ਆ ਕਈ (ਿੰਗਾ 

ਭੰਦਾ) ਕੰਭ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦਾ। ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕ (ਆਣ  ਿਰਨਾਾਂ ਮਵਿ ਜੀਵ ਨੰੂ) ਜੜਦਾ 

ਸ।8।  

ਆ ਰਸ੍ਤਗੁਰੁ ਭਲ ੂਰਾ ॥ ਰਚ ਰਫਸ੍ਦ ਭਹਾਫਲ ਰੂਰਾ ॥ ਆ ਭਲ ਦ ਵਸ੍ਿਆਈ ਰਚ ਸ੍ਰਉ 
ਸ੍ਚਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੯॥ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਸ੍ਰ ਰਾਚਾ ਰਈ ॥ ਗੁਰਭੁਸ੍ਖ ਸ੍ਵਰਲਾ ਫੂਝ ਕਈ ॥ ਨਾਭੁ ਸ੍ਨਧਾਨੁ 
ਵਸ੍ਰਆ ਘਿ ਅੰਤਸ੍ਰ ਰਰਨਾ ਨਾਭੁ ਸ੍ਧਆਇਦਾ ॥ ੧੦॥ ਸ੍ਦਰੰਤਰੁ ਬਵ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਬਾਲ ॥ 
ਭਾਇਆ ਭਸ੍ਹ ਫਧਾ ਜਭਕਾਲ ॥ ਜਭ ਕੀ ਪਾਰੀ ਕਫਹੂ ਨ ਤੂਿ ਦੂਜ ਬਾਇ ਬਰਭਾਇਦਾ ॥ ੧੧॥ 

ਜੁ ਤੁ ਰੰਜਭੁ ਹਰੁ ਕਈ ਨਾਹੀ ॥ ਜਫ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਰਫਦੁ ਨ ਕਭਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਕ ਰਫਸ੍ਦ 
ਸ੍ਭਸ੍ਲਆ ਰਚੁ ਾਇਆ ਰਚ ਰਸ੍ਚ ਰਭਾਇਦਾ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1060} 

ਦਅਰਥ:- ਿ ਫਮਦ—ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਭਸਾ ਫਲ—ਫੜ (ਆਤਭਕ) ਫਲ ਵਾਲਾ। 

ੂਰਾ—ੂਰਭਾ, ਮਵਕਾਰਾਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦ ਭਰੱਥ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਾਿ ਮਉ—ਦਾ-ਮਥਰ ਰਭਾਤਭਾ 

ਨਾਲ।9।  

ਾਿਾ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ। ਗੁਰਭੁਮਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਖ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ। ਮਨਧਾਨੁ—(ਬ 

ੁਖਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਰਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਲ।10।  

ਮਦੰਤਰ—ੁ{ਦ-ਅੰਤਰ}ੁ ਸਰ ਸਰ ਦ। ਬਵ—ਬੌਂਦਾ ਮਪਰਦਾ ਸ। ਅੰਤਰ—ੁਅੰਦਰਲਾ, ਮਸਰਦਾ। ਭਮਸ—ਭਸ 

ਮਵਿ। ਫਧਾ—ਫੱਧਾ, ਫੱਝਾ ਸਇਆ। ਜਭਕਾਲ—ਜਭ ਕਾਮਲ, ਆਤਭਕ ਭਤ ਮਵਿ। ਜਭ—ਭਤ, ਜਭਦੂਤ। ਜਭ 

ਕੀ ਪਾੀ—ਜਭਦੂਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ, ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਮਵਿ ( ਕ)।11।  

ਜਫ ਲਗ—ੁਜਦੋਂ ਤਕ। ਨ ਕਭਾਸੀ—ਨ ਕਭਾਮਸ, ਨਸੀਂ ਕਭਾਾਂਦ। ਫਦੁ ਨ ਕਭਾਸੀ—ਸ਼ਫਦ ਅਨੁਾਰ ਆਣਾ 

ਜੀਵਨ ਨਸੀਂ ਫਣਾਾਂਦ। ਫਮਦ—ਸ਼ਫਦ ਮਵਿ। ਿੁ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ। ਮਿ—ਦਾ 

ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਮਵਿ।12।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਰਭਾਤਭਾ) ਆ ਸੀ (ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ) ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਮਭਲਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ, ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਵਾਲ  ਸ਼ਫਦ 

ਮਵਿ ਜੜ ਕ (ਮਵਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ) ਆਤਭਕ ਫਲ ਵਾਲਾ ੂਰਭਾ ਫਣਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਰਬੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ 

ਆਣ  ਨਾਲ) ਮਭਲਾਾਂਦਾ ਸ, (ਉ ਨੰੂ ਲਕ ਰਲਕ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! (ਮਜ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਲ 

ਮਭਲਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ) ਉ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ (ਆਣਾ) ਮਿੱਤ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ 

ਸ।9।  

ਸ ਬਾਈ! ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ (ਸਰਕ ਭਨੱੁਖ ਦ) ਮਸਰਦ ਘਰ ਮਵਿ ਸੀ ਵੱਦਾ ਸ, ਰ ਗੁਰ ੂ

ਦ ਨਭੁਖ ਰਮਸਣ ਵਾਲਾ ਕਈ ਮਵਰਲਾ ਭਨੱੁਖ (ਇਸ ਬਤ) ਭਝਦਾ ਸ। (ਮਜਸੜਾ ਇਸ ਬਤ ਭਝ ਲੈਂਦਾ ਸ) 

ਉ ਦ ਮਸਰਦ ਮਵਿ (ਾਰ ੁਖਾਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰ-ਨਾਭ ਮਟਮਕਆ ਰਮਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਣੀ ਜੀਬ ਨਾਲ 

ਸਮਰ-ਨਾਭ ਜਦਾ ਰਮਸੰਦਾ ਸ।10।  

ਸ ਬਾਈ! (ਮਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਮਤਆਗ ਆਮਦਕ ਵਾਲਾ ਬਖ ਧਾਰ ਕ ਤੀਰਥ ਆਮਦਕ) ਸਰ ਸਰ ਥਾਾਂ ਬੌਂਦਾ ਮਪਰਦਾ ਸ, 

ਰ ਆਣ  ਮਸਰਦ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਖਜਦਾ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਮਵਿ ਫੱਝਾ ਰਮਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਤਭਕ 

ਭਤ ਦ ਕਾਫ ੂਆਇਆ ਰਮਸੰਦਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ ਕਦ ਨਸੀਂ ਭੁੱਕਦਾ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਸਰ ਸਰ 

ਮਆਰ ਮਵਿ ਪ ਕ ਬਟਕਦਾ ਮਪਰਦਾ ਸ।11।  



ਸ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦ (ਮਸਰਦ ਮਵਿ ਵਾਣ ਦੀ) ਕਭਾਈ ਨਸੀਂ ਕਰਦ, ਕਈ ਜ ਕਈ 

ਤ ਕਈ ੰਜਭ (ਇ ਜੀਵਨ-ਰ ਮਵਿ) ਸਰ ਕਈ ਬੀ ਉੱਦਭ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀਂ ਕਰਦਾ। 

ਮਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਮਵਿ ਜੁੜਦਾ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਮਭਲਾ 

ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਰ ਵਲ  ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲ  ਸਮਰ-ਨਾਭ ਮਵਿ ਲੀਨ ਰਮਸੰਦਾ ਸ।12।  

ਕਾਭ ਕਰਧੁ ਰਫਲ ਰੰਰਾਰਾ ॥ ਫਹੁ ਕਰਭ ਕਭਾਵਸ੍ਹ ਰਬੁ ਦੁਖ ਕਾ ਰਾਰਾ ॥ ਰਸ੍ਤਗੁਰ ਰਵਸ੍ਹ ਰ 
ਰੁਖੁ ਾਵਸ੍ਹ ਰਚ ਰਫਸ੍ਦ ਸ੍ਭਲਾਇਦਾ ॥ ੧੩॥ ਉਣੁ ਾਣੀ ਹ ਫਰੰਤਰੁ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਵਰਤ 
ਰਬ ਅੰਤਸ੍ਰ ॥ ਸ੍ਜਸ੍ਨ ਕੀਤ ਜਾ ਸ੍ਤਰ ਛਾਣਸ੍ਹ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਚੁਕਾਇਦਾ ॥੧੪॥ ਇਸ੍ਕ ਭਾਇਆ 
ਭਸ੍ਹ ਗਰਸ੍ਫ ਸ੍ਵਆ ॥ ਹਉਭ ਹਇ ਰਹ ਹ ਆ ॥ ਜਭਕਾਲ ਕੀ ਖਫਸ੍ਰ ਨ ਾਈ ਅੰਸ੍ਤ 
ਗਇਆ ਛੁਤਾਇਦਾ ॥ ੧੫॥ ਸ੍ਜਸ੍ਨ ਉਾਏ ਰ ਸ੍ਫਸ੍ਧ ਜਾਣ ॥ ਗੁਰਭੁਸ੍ਖ ਦਵ ਰਫਦੁ ਛਾਣ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਰੁ ਕਹ ਫਨੰਤੀ ਰਸ੍ਚ ਨਾਸ੍ਭ ਸ੍ਚਤੁ ਲਾਇਦਾ ॥੧੬॥੨॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1060} 

ਦਅਰਥ:- ਫਲ—-ਫਲ, ਫਲ ਵਾਲ । ੰਾਰਾ—ੰਾਮਰ, ੰਾਰ ਮਵਿ। ਕਰਭ—(ਮਭਥ ਸਏ ਧਾਰਮਭਕ) 

ਕੰਭ। ਬੁ—ਾਰਾ (ਉੱਦਭ)। ਾਰਾ—ਮਖਲਾਰਾ। ਵਮਸ—ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ {ਫਸ-ੁਵਿਨ}। ੁਖੁ—ਆਤਭਕ 

ਆਨੰਦ। ਿ ਫਮਦ—ਦਾ-ਮਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਦ ਸ਼ਫਦ ਮਵਿ।13।  

ਫੰਤਰ—ੁਅੱਗ। ਉਣੁ—ਸਵਾ। ਵਰਤ—ਰਬਾਵ ਾ ਮਰਸਾ ਸ। ਮਜਮਨ—ਮਜ ਰਭਾਤਭਾ ਨ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। 

ਿੁਕਾਇਦਾ—ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸ।14।  

ਇਮਕ—{ਲਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਫਸ-ੁਵਿਨ} ਕਈ। ਭਮਸ—ਭਸ ਮਵਿ। ਗਰਮਫ—ਅਸੰਕਾਰ ਮਵਿ। ਮਵਆ—ਪ 

ਸਏ। ਸ—ਸੈਂ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਸਉਭ...ਸ—ਸਉਭ ਦਾ ਰੂ ਫਣ  ਸਏ ਸਨ। ਜਭ ਕਾਲ—ਭਤ, ਆਤਭਕ 

ਭਤ। ਅੰਮਤ—ਅਖ਼ੀਰ ਵਲ ।15।  

ਮਜਮਨ—ਮਜ (ਰਭਾਤਭਾ) ਨ। ਮਫਮਧ—(ਆਤਭਕ ਭਤ ਤੋਂ ਫਿਾਣ ਦਾ) ਢੰਗ। ਗੁਰਭੁਮਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ, 

ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਾ ਕ। ਦਵ—(‘ਮਫਮਧ’) ਦੇਂਦਾ ਸ। ਫਦੁ ਛਾਣ—(ਉਸ ਭਨੱੁਖ) ਗੁਰ-ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਸ। 

ਮਿ ਨਾਮਭ—ਦਾ-ਮਥਰ ਸਮਰ-ਨਾਭ ਮਵਿ। 16।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਕਾਭ ਅਤ ਕ੍ਰਧ ਜਗਤ ਮਵਿ ਫੜ ਫਲੀ ਸਨ, (ਜੀਵ ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਰਬਾਵ ਮਵਿ ਪ ਰਮਸੰਦ ਸਨ, 

ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਮਤਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੀਰਥ-ਜਾਤਰਾ ਆਮਦਕ ਧਾਰਮਭਕ ਮਭਥ ਸਏ) ਅਨਕਾਾਂ ਕਰਭ (ਬੀ) 

ਕਰਦ ਸਨ। ਇਸ ਾਰਾ ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮਖਲਾਰਾ (ਫਮਣਆ ਰਮਸੰਦਾ) ਸ। ਮਜਸੜ ਭਨੱੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ੈਂਦ ਸਨ, 

ਉਸ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ, (ਗੁਰ ੂਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ-ਮਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਮਮਤ-ਾਲਾਸ ਦ ਸ਼ਫਦ ਮਵਿ 

ਜੜਦਾ ਸ।13।  

ਸ ਬਾਈ! (ਉਂਞ ਤਾਾਂ ਇ ਰੀਰ ਦ) ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਮਦਕ ਾਦਾ ਮਜਸ ਸੀ ਤੱਤ ਸਨ, ਰ) ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ 

ਅੰਦਰ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ (ਆਣਾ) ਜ਼ਰ ਫਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸ। ਜਦੋਂ (ਕਈ ਵਡ-ਬਾਗੀ) ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ 

ਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਸਨ ਮਜ ਨ  (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ, ਤਾਾਂ (ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਰੋਂ) ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਭਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ।14।  

ਸ ਬਾਈ! ਕਈ (ਜੀਵ ਐ ਸਨ ਜ ਸਰ ਵਲ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਮਵਿ ਅਸੰਕਾਰ ਮਵਿ ਗਰ ਰਮਸੰਦ ਸਨ, ਸਉਭ 

ਦਾ ੁਤਲਾ ਸੀ ਫਣ  ਰਮਸੰਦ ਸਨ। (ਰ ਮਜ ਬੀ ਅਮਜਸ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇ) ਆਤਭਕ ਭਤ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, 

ਉਸ ਅਤੰ ਵਲ  ਇੱਥੋਂ ਸੱਥ ਭਲਦਾ ਸੀ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।15।  



ਰ, ਸ ਬਾਈ! (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਬੀ ਕੀਸ ਵੱ?) ਮਜ ਰਭਾਤਭਾ ਨ  (ਜੀਵ) ਦਾ ਕੀਤ ਸਨ ਉਸ ਸੀ (ਇ 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਤੋਂ ਫਿਾਣ ਦਾ) ਢੰਗ ਜਾਣਦਾ ਸ। (ਉਸ ਇਸ ੂਝ ਮਜ ਜੀਵ ਨੰੂ) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਾ ਕ ਦੇਂਦਾ ਸ, 

ਉਸ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨਾਲ ਾਾਂਝ ਾ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ—ਸ ਬਾਈ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਆਣਾ 

ਮਿੱਤ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਮਸਣ ਵਾਲ  ਸਮਰ-ਨਾਭ ਮਵਿ ਜੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸ। 16।2। 16।  

  


