
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਪੂਟ ਆਂਡਾ ਬਰਭ ਕਾ ਭਨਹਹ ਬਇਓ ਰਗਾਸੁ ॥ ਕਾਟੀ ਫਰੀ ਗਹ ਤ ਗੁਹਰ 
ਕੀਨੀ ਫੰਹਦ ਖਲਾਸੁ ॥੧॥ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਹਓ ॥ ਤਤ ਕੜਾਹਾ ਫੁਹਝ ਗਇਆ ਗੁਹਰ ਸੀਤਲ ਨਾਭੁ 
ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਫ ਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਬਇਆ ਤਉ ਛਹਡ ਗਏ ਹਨਗਹਾਰ ॥ ਹਜਸ ਕੀ ਅਟਕ 
ਹਤਸ ਤ ਛੁਟੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰ ਕਟਵਾਰ ॥੨॥ ਚੂਕਾ ਬਾਰਾ ਕਰਭ ਕਾ ਹਏ ਹਨਹਕਰਭਾ ॥ ਸਾਗਰ ਤ 
ਕੰਢ ਚੜ ਗੁਹਰ ਕੀਨ ਧਰਭਾ ॥੩॥ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਫਠਕਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ਫਣਾਇਆ ॥ ਸਚੁ ੂੰਜੀ 
ਸਚੁ ਵਖਰ ਨਾਨਕ ਘਹਰ ਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1002} 

ਦਅਰਥ:- ਭਨਹਿ—ਭਨ ਹਿਚ। ਰਗਾਸ—ੁਚਾਨਣ, ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ। ਫਰੀ—ਫੜੀ। ਗਿ ਤ—

ਰਾਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਹਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਫੰਹਦ—ਫੰਦੀ ਤੋਂ, ਕਦ ਤੋਂ, ਭਿ ਦੀ ਕਦ ਤੋਂ। ਖਲਾਸ—ੁਛੁਟਕਾਰਾ।1।  

ਆਿਣ ਜਾਣੁ—ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗੜ, ਬਟਕਣਾ। ਰਹਿਓ—ਭੁੁੱਕ ਹਗਆ। ਤਤ ਕੜਾਿਾ—ਤਦਾ ਕੜਾਿਾ, 

ਹਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱਗ ਦਾ ਬਾਾਂਫੜ। ਗੁਹਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਸੀਤਲ—ਠੰਢ ਾਣ ਿਾਲਾ।1। ਰਿਾਉ।  

ਜਫ ਤ—ਜਦੋਂ ਤੋਂ। ਸਾਧ ੂਸੰਗ—ੁਗੁਰ ੂਦਾ ਹਭਲਾ। ਤਉ—ਤਦੋਂ। ਹਨਗਿਾਰ—ਹਨਗਾਿ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲ , ਜਭਦੂਤ, 

ਆਤਭਕ ਭਤ ਦਾ ਸਨਿਾ ਹਲਆਉਣ ਿਾਲ । ਹਜਸ ਕੀ, ਹਤਸ ਤ—{ਸੰਫੰਧਕ ‘ਕੀ’ ਅਤ ‘ਤ’ ਦ ਕਾਰਨ ਲਜ਼ 

‘ਹਜਸ’ੁ ਅਤ ‘ਹਤਸ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  ਉੱਡ ਹਗਆ ਿ}। ਕਿਾ ਕਰ—ਕੀਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ? ਕਟਿਾਰ—ਕਤਿਾਲ, 

ਜਭਰਾਜ।2।  

ਬਾਰਾ—ਕਰਜ਼ਾ। ਕਰਭ ਕਾ—ਹਛਲ  ਕੀਤ ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ। ਹਨਿਕਰਭਾ—ਿਾਸਨਾ-ਰਹਿਤ। ਤ—ਤੋਂ। ਕੰਢ—ਕੰਢ 

ਉੱਤ। ਗੁਹਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਧਰਭਾ—ਬਲਾਈ, ਉਕਾਰ।3।  

ਸਚੁ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਹਿਣ ਿਾਲਾ। ਸੁਆਉ—ਜੀਿਨ-ਭਨਰਥ। ੂੰਜੀ—ਸਰਭਾਇਆ। ਿਖਰ—ਿੁੱਖਰ, ਸਦਾ। 

ਘਹਰ—ਹਿਰਦ ਹਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- ਿ ਬਾਈ! ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਨ  ਆਤਭਕ ਠੰਢ ਦਣ ਿਾਲਾ ਿਹਰ-ਨਾਭ ਦ ਹਦੁੱਤਾ, ਉਸ ਦ ਅੰਦਰੋਂ 

ਹਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੁੱਗ ਦਾ ਬਾਾਂਫੜ ਫੁੁੱਝ ਹਗਆ, ਉਸ ਦੀ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ) ਬਟਕਣਾ ਭੁੁੱਕ ਗਈ।1। ਰਿਾਉ।  

ਿ ਬਾਈ! ਗੁਰ ੂਨ  ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਰਾਾਂ ਤੋਂ (ਭਿ ਦੀਆਾਂ) ਫੜੀਆਾਂ ਕੁੱਟ ਹਦੁੱਤੀਆਾਂ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਭਿ ਦੀ ਕਦ ਤੋਂ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਦ ਹਦੁੱਤਾ, ਉਸ ਦ ਭਨ ਹਿਚ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾ ਿ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਬਰਭ (ਬਟਕਣ) ਦਾ 

ਆਾਂਡਾ ਪੁੁੱਟ ਹਗਆ (ਉਸ ਦਾ ਭਨ ਆਤਭਕ ਉਡਾਰੀ ਲਾਣ-ਜਗਾ ਿ ਹਗਆ, ਹਜਿੇਂ ਆਾਂਡ ਦ ਖ਼ਲ ਦ ਪੁੁੱਟ ਜਾਣ 

ਹੁੱਛੋਂ ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਾਂ ਲਾਣ ਜਗਾ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ)।1।  

ਿ ਬਾਈ! ਜਦੋਂ (ਹਕਸ ਿਡ-ਬਾਗੀ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ) ਗੁਰ ੂਦਾ ਹਭਲਾ ਿਾਸਲ ਿ ਜਾਾਂਦਾ ਿ, ਤਦੋਂ (ਉਸ ਦ ਆਤਭਕ 

ਜੀਿਨ ਉੱਤ) ਤੁੱਕ ਰੁੱਖਣ ਿਾਲ  (ਹਿਕਾਰ ਉਸ ਨੰੂ) ਛੁੱਡ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਰਭਾਤਭਾ ਿਲੋਂ  (ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦ 

ਰਾਿ ਹਿਚ) ਾਈ ਿਈ ਰੁਕਾਿਟ ਉਸ ਦੀ ਹਭਿਰ ਨਾਲ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਿੀਂ) ਭੁੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਿ ਤਦੋਂ (ਉਿਨਾਾਂ ਤੁੱਕ 

ਰਖਣ ਿਾਹਲਆਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ) ਕਤਿਾਲ (ਭਿ) ਬੀ ਕੁਝ ਹਿਗਾੜ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ।2।  

ਿ ਬਾਈ! ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਉਤ ਗੁਰ ੂਨ  ਉਕਾਰ ਕਰ ਹਦੁੱਤਾ, ਉਿ (ਸੰਸਾਰ-) ਸਭੰੁਦਰ (ਹਿਚ ਡੁੁੱਫਣ) ਤੋਂ (ਫਚ ਕ) 

ਕੰਢ ਉਤ ਿੁਚੰ ਗਏ, ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਅਨਕਾਾਂ ਜਨਭਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਭੰਦ-ਕਰਭਾਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ (ਬਾਿ, ਹਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਸੰਸਕਾਰਾਾਂ 

ਦਾ ਇਕੁੱਠ) ਭੁੁੱਕ ਹਗਆ, ਉਿ ਭੰਦ-ਕਰਭਾਾਂ ਦੀ ਕਦ ਹਿਚੋਂ ਹਨਕਲ ਗਏ।3।  

ਿ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਉਤ ਗੁਰ ੂਨ  ਹਭਿਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨ  ਆਣ) ਹਿਰਦ-ਘਰ ਹਿਚ ਸਦਾ ਕਾਇਭ 



ਰਹਿਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਸਰਭਾਇਆ ਲੁੱਬ ਹਲਆ, ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਰਹਿਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਸਦਾ ਿਾਤ ਕਰ ਹਲਆ; ਉਸ 

ਨ  ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿਹਰ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਭਨਰਥ ਫਣਾ ਹਲਆ, ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿਹਰ-ਚਰਨ ਿੀ ਉਸ ਲਈ 

(ਆਤਭਕ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦਾ) ਥਾਾਂ ਫਣ ਹਗਆ, ਫਠਕ ਫਣ ਗਈ।4।5।14।  

  


