
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਭਾਵਣੀ ਹਰਰ ਲਾਲਚ ਫਾਰਿ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਸਾਚ ਭਰਹਆ ਰਜਹਵਾ 
ਸਰਚ ਸਾਰਿ ॥ ਰਫਨੁ ਨਾਵ ਕ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹਰਰ ਚਲਰਹ ਰਫਖੁ ਲਾਰਿ ॥੧॥ ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਭਰ ਲਾਲ ਕ 
ਸੁਰਣ ਖਸਭ ਹਭਾਰ ॥ ਰਜਉ ਪੁਰਭਾਵਰਹ ਰਿਉ ਚਲਾ ਸਚੁ ਲਾਲ ਰਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਰਿਨੁ 
ਲਾਲ ਚਾਕਰੀ ਗਲ  ਰਸਰਰ ਭੀਰਾ ॥ ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਭਨੁ ਵਰਚਆ ਸਫਰਿ ਭਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਗੁਰ ੂਰ 
ਸਾਫਾਰਸ ਹ ਕਾਟ ਭਨ ੀਰਾ ॥ ੨॥ ਲਾਲਾ ਗਲਾ ਧਣੀ ਕ ਰਕਆ ਕਹਉ ਵਰਡਆਈਐ ॥ ਬਾਣ 
ਫਖਸ ੂਰਾ ਧਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਭਾਈਐ ॥ ਰਵਛੁਰਿਆ ਕਉ ਭਰਲ ਲਏ ਗੁਰ ਕਉ ਫਰਲ ਜਾਈਐ 
॥੩॥ ਲਾਲ ਗਲ ਭਰਿ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਭਰਿ ਨੀਕੀ ॥ ਸਾਚੀ ਸੁਰਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਭਨਭੁਖ ਭਰਿ ਪੀਕੀ 
॥ ਭਨੁ ਿਨੁ ਿਰਾ ਿੂ ਰਬੂ ਸਚੁ ਧੀਰਕ ਧੁਰ ਕੀ ॥੪॥ ਸਾਚ ਫਸਣੁ ਉਠਣਾ ਸਚੁ ਬਜਨੁ ਬਾਰਖਆ ॥ 
ਰਚਰਿ ਸਚ ਰਵਿ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸੁ ਚਾਰਖਆ ॥ ਸਾਚ ਘਰਰ ਸਾਚ ਰਖ ਗੁਰ ਫਚਰਨ ਸੁਬਾਰਖਆ ॥੫॥ 

ਭਨਭੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣ ਪਾਥ ਜਾਿੀ ॥ ਪਾਥਾ ਚੁਗ ਰਨਿ ਚਗਿੀ ਲਰਗ ਫੰਧੁ ਰਵਗਾਿੀ ॥ ਗੁਰ 
ਰਸਾਿੀ ਭੁਕਿੁ ਹਇ ਸਾਚ ਰਨਜ  ਿਾਿੀ ॥੬॥ ਅਨਹਰਿ ਲਾਲਾ ਫਰਧਆ ਰਬ ਹਰਿ ਰਆਰੀ ॥ 
ਰਫਨੁ ਸਾਚ ਜੀਉ ਜਰਲ ਫਲਉ ਝੂਠ ਵਕਾਰੀ ॥ ਫਾਰਿ ਕਾਰਾ ਸਰਬ ਛਡੀਆ ਸਾਚੀ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥੭॥ 

ਰਜਨੀ ਨਾਭੁ ਰਵਸਾਰਰਆ ਰਿਨਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਲਾਲ ਲਾਲਚੁ ਰਿਆਰਗਆ ਾਇਆ ਹਰਰ ਨਾਉ 
॥ ਿੂ ਫਖਸਰਹ ਿਾ ਭਰਲ ਲਰਹ ਨਾਨਕ ਫਰਲ ਜਾਉ ॥੮॥੪॥ {ੰਨਾ 1010-1011} 

ਦਅਯਥ:- ਾਚੀ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰੀ, ਥਜ ਥਵਚ ਕਈ ਉਕਾਈ ਨ ਆਵ। ਸਥਯ—{ਰਜ਼ ‘ਸਯ’ ਤੋਂ 

ਫਸ-ੁਵਚਨ} (ਥਭਯਨ ਤੋਂ ਥਫਨਾ) ਫਾਕੀ ਦ। ਫਾਥਦ—ਥਵਅਯਥ। ਾਚ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਨ। ਭਥਸਆ—ਵੱ 

ਥਵਚ ਕਯ ਯੱਥਿਆ ਸ। ਥਜਸਵਾ—ਜੀਬ। ਥਚ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ (ਦ ਥਭਯਨ) ਥਵਚ। ਾਥਦ—ੁਆਦ ਥਵਚ, 

ਆਨੰਦ ਥਵਚ। ਕ—ਕਈ। ਸਥਯ—(ਥਜਸੜ ਨਾਭ-ਯ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ ਯਥਸੰਦ ਸਨ) ਉਸ ਫੰਦ। ਰਾਥਦ—ਰੱਦ ਕ, 

ਇਕੱਠਾ ਕਯ ਕ।1।  

ਰਾਰਾ—ਗ਼ੁਰਾਭ, ਵਕ। ਰਾਰ ਕ—ਰਾਰ ਦਾ, ਥਆਯ ਰਬੂ ਦਾ। ਿਭ—ਸ ਿਭ! ਚਰਾ—ਭੈਂ ਚੱਰਦਾ ਸਾਾਂ। 

ਚੁ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ। ਰਾਰ—ਸ ਰਾਰ!।1। ਯਸਾਉ।  

ਅਨਥਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼। ਗਰ  ਥਥਯ—ਗ਼ੁਰਾਭ ਦ ਥਯ ਉਤ। ਭੀਯਾ—ਭਾਰਕ {ਅਭੀਯ}, ਯਦਾਯ। ਧੀਯਾ—

ਧੀਯਜ ਪੜਦਾ ਸ। ਭਨ ੀਯਾ—ਭਨ ਦੀ ੀੜ।2।  

ਧਣੀ ਕ—ਭਾਰਕ ਦਾ। ਕਸਉ—ਭੈਂ ਆਿਾਾਂ। ੂਯਾ—ਬ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਚੁ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦਾ 

ਥਭਯਨ। ਗੁਯ ਕਉ—ਗੁਯੂ ਤੋਂ। ਫਥਰ—ਫਥਰਸਾਯ, ਕੁਯਫਾਨ।3।  

ਿਯੀ—ਚੰਗੀ। ਨੀਕੀ—ਸਣੀ। ਪੀਕੀ—ਫ-ੁਆਦੀ। ਚੁ—ਦਾ-ਥਥਯ। ਧੁਯ ਕੀ—ਧੁਯ ਤੋਂ, ਆਣੀ 

ਦਯਗਾਸ ਤੋਂ।3।  

ਾਚ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਥਵਚ। ਚੁ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਥਭਯਨ। ਬਾਥਿਆ—ਫਰੀ। ਥਚਥਤ—ਥਚੱਤ ਥਵਚ। 

ਚ—ਚ ਦੀ (ਮਾਦ)। ਥਵਤ—ਧਨ। ਾਚ ਘਥਯ—ਦਾ-ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰ  ਘਯ ਥਵਚ। ਫਚਥਨ—ਫਚਨ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ।5।  

ਘਣ—ਫਸੁਤ। ਚਗੜੀ—ਕਝੀ ਚਗ। ਰਥਗ—(ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਥਵਚ) ਰੱਗ ਕ। ਫੰਧੁ—(ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ) 

ੰਫੰਧ। ਭੁਕਤੁ—ਆਜ਼ਾਦ, ੁਤੰਤਯ। ਥਨਜ—ਆਣੀ। ਤਾੜੀ—ੁਯਥਤ।6।  



ਅਨਸਥਤ—ਨਾ-ਯਥਸਤ ਰਬੂ ਥਵਚ। ਸਥਤ—ਥਸਤ ਥਵਚ, ਰਭ ਥਵਚ। ਫਥਧਆ—ਥਵੱਥਝਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। ਜੀਉ—

ਥਜੰਦ। ਜਥਰ ਫਰਉ—ੜ ਫਰ ਜਾਏ। ਾਚੀ—ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ। ਤਯੁ—{qr:- A ferry-boat} 

ਫੜੀ। ਤਾਯੀ—{qwirn`—enabling to cross} ਾਯ ਰੰਘਾਣ ਦ ਭਯੱਥ।7।  

ਠਉਯ—ਥਟਕਾਣਾ। ਠਾਉ—ਥਾਾਂ। ਰਾਰ—ਵਕ ਨ। ਫਥਰ ਜਾਉ—ਭੈਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ।8।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਯ ਿਭ! ਸ ਥਆਯ ਰਾਰ! (ਭਯੀ ਅਯਜ਼ਈ) ੁਣ। ਭੈਂ ਆਣ  ਰਾਰ ਦਾ (ਬਾਵ, ਤਯਾ) ਅਜਸਾ 

ਵਕ-ਗ਼ੁਰਾਭ ਸਾਾਂ ਥਕ ਥਜਵੇਂ ਸੁਕਭ ਕਯਦਾ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਥਤਵੇਂ ਸੀ (ਜੀਵਨ-ਯਾਸ ਤ) ਤੁਯਦਾ ਸਾਾਂ। ਤੰੂ ਸੀ ਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ।1। ਯਸਾਉ।  

(ਰਬੂ-ਭਾਰਕ ਦਾ ਗ਼ੁਰਾਭ) ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦੀ ਕਾਯ ਕਯਦਾ ਸ, (ਨਾਭ-ਥਭਯਨ ਤੋਂ ਥਫਨਾ) ਫਾਕੀ ਦ 

ਰਾਰਚ ਉ ਨੰੂ ਥਵਅਯਥ (ਥਦੱਦ) ਸਨ। ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਨ  ਆਣ  ਵਕ ਦਾ ਭਨ ਰਭ-ਵੱ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ਸ 

(ਇ ਵਾਤ ਵਕ ਦੀ) ਜੀਬ ਦਾ-ਥਥਯ ਨਾਭ-ਥਭਯਨ ਦ ੁਆਦ ਥਵਚ (ਭਗਨ ਯਥਸੰਦੀ) ਸ। (ਵਕ ਨੰੂ) 

ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਥਫਨਾ ਸਯ ਕਈ ਯ (ਥਿੱਚੀ) ਨਸੀਂ (ਾਾਂਦਾ)। (ਵਕ ਨੰੂ ਥਨਸ਼ਚਾ ਸ ਥਕ ਨਾਭ-ਯ ਤੋਂ ਵਾਾਂਜ 

ਯਥਸਣ ਵਾਰ) ਫੰਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਯ ਕ ਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਜ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਰਈ ਜ਼ਥਸਯ ਸ।1।  

ਵਕ ਨ  ਸਯ ਯਜ਼ (ਸਯ ਵਰ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦੀ ਵਾ ਸੀ ੰਬਾਰੀ ਸਈ ਸ, ਵਕ ਨੰੂ ਆਣ  ਥਯ 

ਉਤ ਭਾਰਕ-ਰਬੂ (ਿੜਾ ਥਦੱਦਾ) ਸ। ਵਕ ਨ  ਆਣਾ ਭਨ ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਚ ਥਦੱਤਾ ਸ, ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ 

ਥਵਚ (ਥਟਕ ਕ) ਵਕ ਦਾ ਭਨ ਧੀਯਜ ਪੜਦਾ ਸ। ਵਕ ੂਯ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਿਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਉ ਦ ਭਨ 

ਦੀ ੀੜ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਸ।2।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਿ ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਦਾ ਵਕ-ਗ਼ੁਰਾਭ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਭੈਂ ਉ ਦੀ ਕੀਸ ਵਥਡਆਈ ਦੱ ਕਦਾ ਸਾਾਂ? ਉਸ 

ਬ ਤਾਕਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਰਬੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਥਵਚ (ਆਣ  ਵਕ-ਉਤ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ (ਥਜ ਦੀ ਫਯਕਥਤ 

ਨਾਰ ਵਕ) ਨਾਭ-ਥਭਯਨ (ਦੀ) ਕਾਯ ਕਯਦਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। ਵਕ ਆਣ  ਗੁਯੂ ਤੋਂ ਦਾ ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸ 

ਜਸੜਾ ਥਵਛੁੜ ਜੀਵ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਥਵਚ ਥਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਣੀ ਭਥਤ ਰ  ਕ ਵਕ-ਗ਼ੁਰਾਭ ਦੀ ਅਕਰ ਬੀ ਚੰਗੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ੁਯਥਤ ਦਾ-ਥਥਯ ਬਗਤੀ 

ਥਵਚ ਥਟਕ ਕ ਸਣੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਥੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਿ ਦੀ ਭਥਤ ਉ ਨੰੂ ਥਪੱਕ ਵਾਰ  

ਯਾਸ ਸੀ ਾਣ ਵਾਰੀ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

(ਯ, ਸ ਰਬੂ! ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਕੀਸ ਵੱ? ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ) ਭਨ ਤ ਯੀਯ ਤਯਾ ਸੀ ਥਦੱਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਸ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਦਾ-

ਥਥਯ ਯਥਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਸੀ ਆਣੀ ਧੁਯ ਦਯਗਾਸ ਤੋਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ (ਥਭਯਨ ਦੀ) ਟਕ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ।4।  

(ਵਕ ਦਾ) ਉਠਣਾ ਫਠਣਾ (ਦਾ ਸੀ) ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਥਵਚ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਥਭਯਨ ਸੀ ਉ ਦੀ 

(ਆਤਭਕ) ਖ਼ੁਯਾਕ ਸ ਥਭਯਨ ਸੀ ਉ ਦੀ ਫਰੀ ਸ। ਵਕ ਦ ਥਚੱਤ ਥਵਚ ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ (ਦੀ ਮਾਦ) ਥਟਕੀ 

ਯਥਸੰਦੀ ਸ, ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਉ ਦਾ ਧਨ ਸ, ਇਸੀ ਯ ਦਾ ਚੱਿਦਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। (ਵਕ) ਗੁਯ ੂ

ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਸ (ਥਜ ਦੀ ਫਯਕਥਤ ਨਾਰ ਉਸ ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ) ਦਾ-

ਥਥਯ ਰਬੂ ਦ ਘਯ ਥਵਚ ਥਟਕਾਈ ਯੱਿਦਾ ਸ।5।  

ਯ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਥੱਛ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਨੰੂ (ਨਾਭ ਥਭਯਨ ਵਰੋਂ) ਫਸੁਤ ਆਰ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  

ਭਨ ਦੀ ੁੰਞ ਥਵਚ ਸੀ ਪਥਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। (ਨਾਭ ਵਰੋਂ  ੁੰਞ ਭਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥਵਚ) ਪਥਆ ਸਇਆ ਭਨਭੁਿ 

ਥਨਤ (ਭਾਇਆ-ਭਸ ਦੀ) ਕਝੀ ਚਗ ਚੁਗਦਾ ਸ, (ਆਣ ਭਨ ਦ ਥਛ) ਰੱਗ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਆਣਾ 

ੰਫੰਧ ਖ਼ਯਾਫ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ। (ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਇ ਗ਼ੁਰਾਭੀ ਥਵਚੋਂ ਭਨਭੁਿ ਬੀ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਥਕਯਾ ਨਾਰ ੁਤੰਤਯ 



ਸ ਕ ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਥਵਚ ਆਣੀ ੁਯਥਤ ਜੜ ਰੈਂਦਾ ਸ।6।  

ਵਕ ਨਾ-ਯਥਸਤ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਥਵਚ ਥਟਥਕਆ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, ਰਬੂ ਦ ਥਆਯ ਥਵਚ (ਉ ਦਾ ਭਨ) ਥਵੱਥਝਆ 

ਯਥਸੰਦਾ ਸ, (ਵਕ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) ਥਆਯ ਜੜਦਾ ਸ। (ਵਕ ਨੰੂ ਥਨਚਾ ਸ ਥਕ) ਝੂਠ  ਥਵਕਾਯੀ ਫੰਥਦਆਾਂ 

ਦੀ ਥਜੰਦ ਦਾ-ਥਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤੋਂ ਿੁੰਝ ਕ  (ਥਵਕਾਯਾਾਂ ਥਵਚ ਸੀ)  ੜ  ਫਰ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ। (ਇ ਵਾਤ) 

ਵਕ ਭਸ 

ਭਾਇਆ ਦੀਆਾਂ ਥਵਅਯਥ ਕਾਯਾਾਂ ਥਤਆਗ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ (ਵਕ ਵਾਤ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) 

ਤਾਯਨ ਦ ਭਯੱਥ ਫੜੀ ਸ।7।  

ਥਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁਰਾ ਥਦੱਤਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਰਈ ਸਯ ਕਈ ਥਾਾਂ ਥਟਕਾਣਾ ਨਸੀਂ ਰੱਬਦਾ। 

ਵਕ ਨ  ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਾਰਚ ਛੱਡ ਥਦੱਤਾ ਸ, ਤ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਰੱਬ ਥਰਆ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਿ—ਸ ਰਬੂ! ਭੈਂ ਤਥੋਂ ਦਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਭਸਯ ਕਯੇਂ ਤਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਚਯਨਾਾਂ 

ਥਵਚ) ਥਭਰਾਏਂ।8।4।  

 


