
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਭਾਇਆ ਭੁਈ ਨ ਭਨੁ ਭੁਆ ਸਰੁ ਲਹਰੀ ਭ ਭਤੁ ॥ ਫਹਹਥੁ ਜਲ ਹਸਹਰ  ਤਹਰ 
ਹਿਕ ਸਾਚਾ ਵਖਰੁ ਹਜਤੁ ॥ ਭਾਣਕੁ ਭਨ ਭਹਹ ਭਨੁ ਭਾਰਸੀ ਸਹਚ ਨ ਲਾਗ ਕਤੁ ॥ ਰਾਜਾ ਤਖਹਤ 
ਹਿਕ ਗੁਣੀ ਬ ੰਚਾਇਣ ਰਤੁ ॥੧॥ ਫਾਫਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਹਫੁ ਦੂਹਰ ਨ ਦਖੁ ॥ ਸਰਫ ਜਹਤ ਜਗਜੀਵਨਾ 
ਹਸਹਰ ਹਸਹਰ ਸਾਚਾ ਲਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਫਰਹਭਾ ਹਫਸਨੁ ਹਰਖੀ ਭੁਨੀ ਸੰਕਰੁ ਇੰਦੁ ਤ ਬਖਾਰੀ ॥ 
ਭਾਨ ਹੁਕਭੁ ਸਹ ਦਹਰ ਸਾਚ  ਆਕੀ ਭਰਹਹ ਅਪਾਰੀ ॥ ਜੰਗਭ ਜਧ ਜਤੀ ਸੰਹਨਆਸੀ ਗੁਹਰ ੂਰ 
ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਹਫਨੁ ਸਵਾ ਪਲੁ ਕਫਹੁ ਨ ਾਵਹਸ ਸਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ ੨॥ ਹਨਧਹਨਆ ਧਨੁ 
ਹਨਗੁਹਰਆ ਗੁਰੁ ਹਨੰਭਾਹਣਆ ਤੂ ਭਾਣੁ ॥ ਅੰਧੁਲ ਭਾਣਕੁ ਗੁਰੁ ਕਹਿਆ ਹਨਤਾਹਣਆ ਤੂ ਤਾਣੁ ॥ 
ਹਭ ਜਾ ਨਹੀ ਜਾਹਣਆ ਗੁਰਭਤੀ ਸਾਚੁ ਛਾਣੁ ॥ ਨਾਭ ਹਫਨਾ ਨਾਹੀ ਦਹਰ ਢਈ ਝੂਠਾ ਆਵ ਣ 
ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਸਾਚਾ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਾਚ ਤ ਹਤਰਹਤ ਹਇ ॥ ਹਗਆਨ ਰਤਹਨ ਭਨੁ ਭਾਜੀਐ ਫਹੁਹਿ 
ਨ ਭਲਾ ਹਇ ॥ ਜਫ ਲਗੁ ਸਾਹਹਫੁ ਭਹਨ ਵਸ ਤਫ ਲਗੁ ਹਫਘਨੁ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਸਰੁ ਦ ਛੁਿੀਐ 
ਭਹਨ ਤਹਨ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥੪॥੧੦॥ {ੰਨਾ 992} 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਇਆ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਵ। ਸਯੁ—ਹਿਯਦਾ-ਸਯਵਯ। ਰਹਿਯ—ਰਹਿਯਾਾਂ ਨਾਰ (ਬਯੂਯ)। ਭ 

ਰਿਯੀ—ਭੈਂ ਭੈਂ ਦੀਆਾਂ ਰਹਿਯਾਾਂ ਨਾਰ। ਭਤੁ—ਭਸਤ, ਨਕਾ-ਨਕ ਬਹਯਆ ਿਇਆ। ਫਹਿਥ—ੁਜਿਾਜ਼। ਜਰ 

ਹਸਹਯ—(ਭੈਂ ਭੈਂ ਦੀਆਾਂ ਰਹਿਯਾਾਂ ਦ) ਾਣੀ ਦ ਹਸਯ ਉਤ। ਤਹਯ—ਤਯ ਕ। ਸਾਚਾ ਵਖਯੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਹਿਣ 

ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਸਦਾ। ਹਜਤੁ—ਹਜਸ (ਫਹਿਥ) ਹਵਚ। ਭਾਣਕੁ—ਭਤੀ। ਭਾਯਸੀ—ਵੱਸ ਹਵਚ ਯੱਖਗਾ। ਸਹਚ—ਸੱਚ 

ਹਵਚ (ਜੁੜ ਯਹਿਣ ਨਾਰ)। ਕਤੁ—ਚੀਯ, ਤਰ ੜ, (ਭਨ ਹਵਚ) ਚੀਯ। ਯਾਜਾ—ਜੀਵਾਤਭਾ। ਤਖਹਤ—ਹਿਯਦ-

ਤਖ਼ਤ ਉਤ, ਅਡਰਤਾ ਦ ਤਖ਼ਤ ਉਤ। ਗੁਣੀ—ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ। ਬ ੰਚਾਇਣ—ੰਚਾਇਣ ਦ ਡਯ ਹਵਚ। 

ਯਤੁ—ਯੱਤਾ ਿਇਆ। ੰਚਾਇਣ—ਯਭਾਤਭਾ {ੰਚ-ਅਮਨ—ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਘਯ, ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਸਭਾ}।1।  

ਫਾਫਾ—ਿ ਬਾਈ! ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਹਿਣ ਵਾਰਾ। ਦੂਹਯ—ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਦੂਯ। ਸਯਫ—ਸਬ ਜੀਵਾਾਂ 

ਹਵਚ। ਜਗ ਜੀਵਨਾ—ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਬੂ। ਜਹਤ ਜਗ ਜੀਵਨਾ—ਜਗਤ ਦ ਜੀਵਨ ਰਬੂ ਦੀ ਜਹਤ। ਹਸਹਯ 

ਹਸਹਯ—ਿਯਕ (ਜੀਵ) ਦ ਹਸਯ ਉਤ। ਸਾਚਾ—ਅਟੱਰ, ਅਹਭੱਟ। ਰਖ—ੁਰਬੂ ਦਾ ਿੁਕਭ।1। ਯਿਾਉ।  

ਸੰਕਯ—ੁਹਿਵ। ਇੰਦੁ—ਇੰਦਰ  ਦਵਤਾ। ਤ—ਤ ਕਯਦਾ ਿ। ਬਖਾਯੀ—ਭੰਗਤਾ, ਹਤਆਗੀ। ਭਾਨ—ਭੰਨਦਾ 

ਿ। ਸਿ—ਸਬਦਾ ਿ। ਦਹਯ ਸਾਚ—ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਆਕੀ—ਿੁਕਭ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ। ਅਪਾਯੀ—

ਆਪਯ ਿਏ, ਅਿੰਕਾਯੀ। ਭਯਹਿ—ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਯਦ ਿਨ। ਜਧ—ਜਧ। ਜੰਗਭ—ਟੱਰੀਆਾਂ ਵਜਾਣ ਵਾਰ  

ਹਿਵ-ਉਾਿਕ ਜਗੀ। ਗੁਹਯ ੂਯ—ੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਵੀਚਾਯੀ—ਅਸਾਾਂ ਇਿ ਹਵਚਾਯ ਕੀਤੀ। ਨ ਾਵਹਸ—

ਨਿੀਂ ਾਏਗਾ। ਸਾਯੀ—ਸਰਿਟ।2।  

ਹਨਗੁਹਯਆ—ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਗੁਯ ੂਨ ਿਵ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਜੀਵਨ-ਯਾਿ ਨਾਿ ਦੱਸ। ਅੰਧੁਰ—ਅੰਨ੍  ਨ , ਉਸ ਨ  

ਹਜਸ ਦੀਆਾਂ ਹਗਆਨ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨਿੀਂ। ਨਿੀ ਜਾਹਣਆ—ਛਾਹਣਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਾਂਝ ਨਿੀਂ ਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ। ਸਾਚ—ੁਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ। ਛਾਣੁ—ਛਾਣੂ, ਹਭਤਰ, ਸਿਾਈ। ਦਹਯ—ਰਬੂ ਦ ਦਯ ਤ। ਢਈ—ਆਸਯਾ, 

ਸਿਾਯਾ। ਝੂਠਾ—ਨਾਸਵੰਤ। ਆਵਣ ਜਾਣੁ—ਜਨਭ ਭਯਨ।3।  

ਹਤਰਹਤ—ਯੱਜ, ਸੰਤਖ। ਯਤਹਨ—ਯਤਨ ਨਾਰ। ਭਾਜੀਐ—ਸਾ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ। ਫਿੁਹੜ—ਭੁੜ। 

ਹਫਘਨੁ—ਯੁਕਾਵਟ। ਹਸਯ ੁ ਦ—ਹਸਯ ਦ ਕ, ਆਾ-ਬਾਵ ਗਵਾ ਕ। ਛੁਟੀਐ—(ਭੈਂ ਭੈਂ ਦੀਆਾਂ ਰਹਿਯਾਾਂ ਤੋਂ) 

ਖ਼ਰਾਸੀ ਿੁੰਦੀ ਿ।4।  



ਅਯਥ:- ਿ ਬਾਈ! ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਹਿਣ ਵਾਰ  ਭਾਰਕ-ਰਬੂ ਨੰੂ (ਆਣ  ਆ ਤੋਂ) ਦੂਯ ਵੱਸਦਾ ਨਾਿ ਸਭਝ 

(ਸੱਚਾ ਭਾਰਕ ਤਯ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਵੱਸ ਹਯਿਾ ਿ)। ਉਸ ਜਗਤ-ਦ-ਆਸਯ ਰਬੂ ਦੀ ਜਹਤ ਸਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ 

ਭਜੂਦ ਿ। ਰਬੂ ਦਾ ਿੁਕਭ ਿਯਕ ਜੀਵ ਦ ਉਤ ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਿ।1। ਯਿਾਉ।  

(ਜਿੜਾ ਭਨੱੁਖ ਭਾਹਰਕ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਵੱਸਦਾ ਨਿੀਂ ਵਖਦਾ, ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਹਿਯਦ ਹਵਚ ਨਿੀਂ 

ਵਸਾਾਂਦਾ) ਉਸ ਦੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਹਤਰਿਨਾ ਨਿੀਂ ਭੁੱਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਨਿੀਂ ਿਟਦਾ, ਉਸ ਦਾ 

ਹਿਯਦਾ-ਸਯਵਯ ਭੈਂ ਭੈਂ ਦੀਆਾਂ ਰਹਿਯਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਯਹਿੰਦਾ ਿ। ਉਿੀ ਜੀਵਨ-ਫੜਾ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਦੀਆਾਂ 

ਹਵਕਾਯ-ਰਹਿਯਾਾਂ ਦ) ਾਣੀਆਾਂ ਉਤ ਤਯ ਕ (ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਹਵਚ) ਹਟਹਕਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ ਹਜਸ ਹਵਚ ਸਦਾ-ਹਥਯ 

ਯਹਿਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ-ਸਦਾ ਿ। ਹਜਸ ਭਨ ਹਵਚ ਨਾਭ-ਭਤੀ ਵੱਸਦਾ ਿ, ਉਸ ਭਨ ਨੰੂ ਉਿ ਭਤੀ ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਫਚਾ 

ਰੈਂਦਾ ਿ, ਸੱਚ ਨਾਭ ਹਵਚ ਜੁੜ ਯਹਿਣ ਦ ਕਾਯਨ ਉਸ ਭਨ ਹਵਚ ਤਰ ੜ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਉਿ ਭਨ ਭਾਇਆ ਹਵਚ 

ਡਰਦਾ ਨਿੀਂ); ਰਬੂ ਦ ਡਯ-ਅਦਫ ਹਵਚ ਯੱਤਾ ਿਇਆ ਜੀਵਾਤਭਾ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਹਵਚ ਯਹਵਯਤ ਯਹਿਣ ਕਯਕ 

ਅੰਦਯ ਿੀ ਹਿਯਦ-ਤਖ਼ਤ ਉਤ ਹਟਹਕਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ (ਫਾਿਯ ਨਿੀਂ ਬਟਕਦਾ)।1।  

ਫਰਿਭਾ ਹਵਿਨੰੂ ਹਿਵ ਇੰਦਯ ਿਯ ਅਨਕਾਾਂ ਹਯਿੀ ਭੁਨੀ, ਚਾਿ ਕਈ ਤ ਕਯਦਾ ਿ ਚਾਿ ਕਈ ਹਤਆਗੀ ਿ, ਉਿੀ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਸਬਾ ਾਾਂਦਾ ਿ ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਿੁਕਭ ਭੰਨਦਾ ਿ (ਜ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ 

ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਰੀਨ ਕਯਦਾ ਿ), ਆਣੀ ਭਨ-ਭਯਜ਼ੀ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਅਿੰਕਾਯੀ ਆਤਭਕ ਭਤ ਭਯਦ ਿਨ। 

ਅਸਾਾਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਿੀਂ ਇਿ ਹਵਚਾਯ (ਕ ਵਖ) ਹਰਆ ਿ ਹਕ ਜੰਗਭ ਿਣ, ਜਧ ਿਣ, ਜਤੀ ਿਣ, ਸੰਹਨਆਸੀ ਿਣ, 

ਰਬੂ ਦੀ ਸਵਾ-ਬਗਤੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਕਦ ਬੀ ਕਈ ਆਣੀ ਘਾਰ-ਕਭਾਈ ਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨਿੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ। ਸਵਾ-

ਹਸਭਯਨ ਿੀ ਸਬ ਤੋਂ ਸਰਿਟ ਕਯਣੀ ਿ।2।  

ਿ ਰਬੂ! ਗ਼ਯੀਫਾਾਂ ਵਾਸਤ ਤਯਾ ਨਾਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਿ (ਗ਼ਯੀਫ ਿੁੰਹਦਆਾਂ ਬੀ ਉਿ ਫਾਦਿਾਿਾਾਂ ਵਾਰਾ ਹਦਰ ਯੱਖਦ ਿਨ), 

ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਈ ਫਾਾਂਿ ਨਿੀਂ ਪੜਦਾ, ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਤੰੂ ਯਾਿਫਯ ਫਣਦਾ ਿੈਂ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਭਾਣ-ਆਦਯ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦਾ 

(ਨਾਭ-ਦਾਹਤ ਦ ਕ) ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਜਗਤ ਹਵਚ) ਆਦਯ ਹਦਵਾਾਂਦਾ ਿੈਂ। ਹਜਸ ਬੀ (ਆਤਭਕ ਅੱਖਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਅੰਨ੍  ਨ  

ਗੁਯ-ੂਜਤੀ (ਦਾ ੱਰਾ) ਪਹੜਆ ਿ ਉਸ ਹਨਆਸਯ ਦਾ ਤੰੂ ਆਸਯਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈਂ।  

ਿਭ ਜ ਆਹਦਕਾਾਂ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਸਾਾਂਝ ਨਿੀਂ ਫਣਦੀ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਹਦੱਤੀ ਭਹਤ ਤ ਤੁਹਯਆਾਂ ਉਿ  

ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ (ਜੀਵ ਦਾ) ਦਯਦੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਿ। ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਦਯ ਤ ਸਿਾਯਾ 

ਨਿੀਂ ਹਭਰਦਾ, ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਨਾਸਵੰਤ ਗੜ ਫਹਣਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ।3।  

ਿ ਬਾਈ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਹਿਣ ਵਾਰਾ ਨਾਭ ਸਦਾ ਵਹਡਆਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ, ਸੱਚ ਨਾਭ ਦੀ ਿੀ 

ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ ਸੰਤਖੀ ਜੀਵਨ ਹਭਰਦਾ ਿ। ਰਬੂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ-ਯੂ ਯਤਨ ਨਾਰ ਭਨ ਨੰੂ ਹਰਿਕਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 

ਿ, ਭੁੜ ਇਿ (ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਹਵਚ) ਭਰਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਰਬੂ-ਭਾਰਕ ਜਦ ਤਕ ਭਨ ਹਵਚ ਵੱਹਸਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ 

(ਜੀਵਨ-ਸਯ ਹਵਚ ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਕਈ ਯਕ ਨਿੀਂ ੈਂਦੀ।  

ਿ ਨਾਨਕ! ਆਾ-ਬਾਵ ਗਵਾਇਆਾਂ ਿੀ ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਸੀ ਹਭਰਦੀ ਿ, ਤ ਉਿ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਰਬੂ ਭਨ ਹਵਚ ਤ 

ਸਯੀਯ ਹਵਚ ਹਟਹਕਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ।4।10।  

 


