
ਬਰਉ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਖੂਫੁ ਖੂਫੁ ਖੂਫੁ ਖੂਫੁ ਖੂਫੁ ਤਰ ਨਾਭੁ ॥ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਝੂਠੁ ਦੁਨੀ ਗੁਭਾਨੁ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਗਜ ਤਰ ਫੰਦ ਦੀਦਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥ ਨਾਭ ਬਫਨਾ ਸਬ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰੁ ॥੧ ॥ 
ਅਚਰਜੁ ਤਰੀ ਕੁਦਰਬਤ ਤਰ ਕਦਭ ਸਲਾਹ ॥ ਗਨੀਵ ਤਰੀ ਬਸਪਬਤ ਸਚ ਾਬਤਸਾਹ ॥੨ ॥ 
ਨੀਧਬਰਆ ਧਰ ਨਹ ਖੁਦਾਇ ॥ ਗਰੀਫ ਬਨਵਾਜੁ ਬਦਨੁ ਰਬਿ ਬਧਆਇ ॥੩ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ 
ਖੁਬਦ ਖਸਭ ਬਭਹਰਵਾਨ ॥ ਅਲਹੁ ਨ ਬਵਸਰ ਬਦਲ ਜੀਅ ਰਾਨ ॥੪ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1137-

1138} 

ਦਅਰਥ:- ਖੂਬੁ—ਸਣਾ, ਚੰਗਾ, ਮਮਿੱ ਠਾ। ਝੂਠੁ—ਛਤੀ ਮੁਿੱ ਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀ —ਦੁਨੀਆ ਦਾ। 
ਗੁਮਾਨੁ—ਮਾਣ।1। ਰਸਾਉ।  

ਨਗਜ—ਨਗ਼ਜ਼, ਸਣ, ੁੰ ਦਰ। ਅਾਰੁ—ਬਅੰਤ (ਸਣਾ)। ਭ—ਾਰੀ। ਛਾਰੁ—ੁਆਸ (ਦ 
ਤੁਿੱ ਲ)।1।  

ਅਚਰਜੁ—ਸਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਦਮ —ਚਰਨ। ਲਾਸ —ਲਾਸੁਣ-ਜਗ। ਗਨੀਵ —

ਗ਼ਨੀਮਤ, ਅਮਲਕ। ਚ—ਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਮਸਣ ਵਾਲ!।2।  

ਨੀਧਮਰਆ ਧਰ —ਮਨਆਮਰਆਂ ਦਾ ਆਰਾ। ਨਸ —ਨਾਸ, ਓਟ। ਖੁਦਾਇ —ਰਮਾਤਮਾ। 
ਗਰੀਬ ਮਨਵਾਜੁ —ਗਰੀਬਾਂ ਉਤ ਮਮਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਮਣ —ਰਾਤ। ਮਧਆਇ —ਮਮਮਰਆ 
ਕਰ।3।  

ਨਾਨਕ ਕਉ —ਸ ਨਾਨਕ ! ਮਜ ਕਉ , ਸ ਨਾਨਕ ! ਮਜ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉੱਤ। ਖੁਮਦ —ਖ਼ੁਮਦ, ਆ। 
ਅਲਸੁ—ਅਿੱਲਹਾ, ਰਮਾਤਮਾ। ਜੀਅ—ਮਜੰਦ ਤੋਂ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਰਭੂ ! ਤਰਾ ਨਾਮ ਸਣਾ ਸ , ਤਰਾ ਨਾਮ ਮਮਿੱ ਠਾ ਸ , ਤਰਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਸ। (ਰ ਸ 
ਭਾਈ!) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਝੂਠਾ ਸ , ਛਤੀ ਮੁਿੱ ਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ , ਦੁਨੀਆ ਦ ਮਾਣ ਦਾ ਕੀਸ 
ਭਰਾ?।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਰਭੂ! ਤਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਬੰਦ ਸਣ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਦਰਨ ਬਅੰਤ (ਅਮਲਕ) ਸ। ਸ 
ਰਭੂ! ਤਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਬਨਾ (ਜੀਵ ਵਾਤ) ਾਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਦਾ ਧਨ-ਦਾਰਥ) ੁਆਸ (ਦ ਤੁਿੱ ਲ ) 

ਸ।1।  



ਸ ਰਭੂ! ਤਰੀ ਰਚੀ ਕੁਦਰਮਤ ਇਕ ਸਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ , ਤਰ ਚਰਨ ਲਾਸੁਣ -ਜਗ 
ਸਨ। ਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਮਸਣ ਵਾਲ ਾਮਤਸ਼ਾਸ ! ਤਰੀ ਮਫ਼ਮਤ-ਾਲਾਸ (ਇਕ) ਅਮਲਕ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) 
ਸ।2।  

ਸ ਭਾਈ! ਮਦਨ ਰਾਤ ਉ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਮਮਰਆ ਕਰ, ਉਸ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤ ਮਮਸਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਸ, ਉਸ ਮਨਆਮਰਆਂ ਦਾ ਆਰਾ ਸ (ਮਨਓਮਟਆਂ ਦੀ) ਓਟ ਸ।3।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਮਜ ਮਨੁਿੱ ਖ ਉੱਤ ਮਾਲਕ-ਰਭੂ ਆ ਦਇਆਵਾਨ ਸੰੁਦਾ ਸ , ਉ ਦੀ ਮਜੰਦ ਤੋਂ , ਉ ਦ 
ਮਦਲ ਤੋਂ, ਉ ਦ ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਦ ਭੀ ਨਸੀਂ ਮਵਰਦਾ।4।10।  


