
ਭਲਾਰ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਜਿਜਨ ਧਨ ਜਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਿਾਜਨਆ ਸਾ ਜਫਲਖ ਫਦਨ ਕੁਭਲਾਨੀ ॥ 
ਬਈ ਜਨਰਾਸੀ ਕਰਭ ਕੀ ਪਾਸੀ ਜਫਨੁ ਗੁਰ ਬਰਜਭ ਬੁਲਾਨੀ ॥੧ ॥ ਫਰਸੁ ਘਨਾ ਭਰਾ ਜਰੁ 
ਘਜਰ ਆਇਆ ॥ ਫਜਲ ਿਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਨੇ ਰੀਤਭ ਜਿਜਨ ਹਜਰ ਰਬੁ ਆਜਿ ਜਭਲਾਇਆ ॥੧ ॥ 
ਰਹਾਉ ॥ ਨਉਤਨ ਰੀਜਤ ਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜਸਉ ਅਨਜਦਨੁ ਬਗਜਤ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ਭੁਕਜਤ ਬਏ ਗੁਜਰ 
ਦਰਸੁ ਜਦਖਾਇਆ ਿੁਜਗ ਿੁਜਗ ਬਗਜਤ ਸੁਬਾਵੀ ॥੨ ॥ ਹਭ ਥਾਰ ਜਤਰਬਵਿ ਿਗੁ ਤੁਭਰਾ ਤੂ 
ਭਰਾ ਹਉ ਤਰਾ ॥ ਸਜਤਗੁਜਰ ਜਭਜਲਐ ਜਨਰੰਿਨੁ ਾਇਆ ਫਹੁਜਰ ਨ ਬਵਿਜਲ ਪਰਾ ॥੩ ॥ 
ਅੁਨੇ ਜਰ ਹਜਰ ਦਜਖ ਜਵਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ ਅਕੁਲ ਜਨਰੰਿਨ ਜਸਉ ਸਜਚ 
ਸਾਚੀ ਗੁਰਭਜਤ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪ ॥ ਭੁਕਜਤ ਬਈ ਫੰਧਨ ਗੁਜਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਫਜਦ ਸੁਰਜਤ ਜਤ 
ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਜਰਦ ਅੰਤਜਰ ਗੁਰਭੁਜਖ ਭਜਲ ਜਭਲਾਈ ॥੫॥੪॥ {ੰਨਾ 1255} 

ਦ ਅਰਥ :-  ਜਿਜਨ—ਜਿ ਨੇ। ਧਨ—ਇਤ੍ਰੀ। ਜਿਜਨ ਧਨ—ਜਿ ਿੀਵ-ਇਤ੍ਰੀ ਨੇ। ਾਦੁ—
ੁਆਦ, ਜਭਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਫਲਖ —(ivl˜ embarrassed) ਜਵਆਕੁਲ। ਫਦਨ —ਭੂੰ ਸ। 
ਜਨਰਾੀ—ਜਿ ਦੀਆਂ ਆਾਂ ੂਰੀਆਂ ਨਾਸ ਸਣ, ਟੁੁੱ ਟ ਜਦਲ ਵਾਲੀ। ਬਰਜਭ—ਬਟਕਣਾ ਜਵਚ।1।  

ਫਰ—ੁਵਰਖਾ ਕਰ। ਘਨਾ —ਸ ਘਨ ! ਸ ਫੁੱ ਦਲ ! ਘਜਰ—(ਭਰ) ਜਸਰਦ ਜਵਚ। ਆਜਣ —ਜਲਆ 
ਕ। ਜਿਜਨ—ਜਿ (ਗੁਰੂ) ਨੇ।1। ਰਸਾਉ।  

ਨਉਤ੍ਨ—ਨਵੀਂ। ਜਉ —ਨਾਲ। ਅਨਜਦਨੁ —ਸਰ ਰਜ਼। ੁਸਾਵੀ —ੁਖਦਾਈ। ਗੁਜਰ —ਗੁਰੂ ਨੇ। 
ਿੁਜਗ ਿੁਜਗ—ਸਰਕ ਿੁਗ ਜਵਚ, ਦਾ ਸੀ। ੁਬਾਵੀ—ਬਾ ਵਾਲੀ।2।  

ਥਾਰ—ਤ੍ਰ। ਜਤ੍ਰਬਵਣ ਿਗੁ —ਜਤੰ੍ਨਾਂ ਬਵਨਾਂ ਵਾਲਾ ਿਗਤ੍। ਸਉ —ਭੈਂ। ਜਤ੍ਗੁਜਰ ਜਭਜਲਐ —ਿ 
ਗੁਰੂ ਜਭਲ ਏ। ਜਨਰੰਿਨੁ —(ਜਨਰ-ਅੰਿਨੁ) ਭਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤ੍ੋਂ ਰਜਸਤ੍। ਫਸੁਜਰ —ਭੁੜ। 
ਬਵਿਜਲ—ਬਵਿਲ ਜਵਚ, ੰਾਰ-ਭੁੰ ਦਰ ਜਵਚ।3।  

ਜਵਗਾੀ—ਜਖੜ ਈ। ਤ੍ਉ—ਤ੍ਦੋਂ। ਾਚੁ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਜਸਣ ਵਾਲਾ , ਅਟੁੱਲ। ਅਕੁਲ—ਜਿ 
ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾ ਕੁਲ ਨਸੀਂ। ਜਚ—ੁੱਚ ਸਰੀ ਜਵਚ (ਿੁੜ ਕ)।4।  

ਗੁਜਰ—ਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਜਦ —ਸ਼ਫਦ ਜਵਚ। ਜਤ੍ —ਇੁੱਜ਼ਤ੍। ਜਰਦ —ਜਸਰਦਾ। ਭਜਲ —ਭਲ ਜਵਚ , 

ੰਗਜਤ੍ ਜਵਚ।5।  

ਅਰਥ:-  ਸ ਫੁੱ ਦਲ ! ਵਰਖਾ ਕਰ (ਸ ਗੁਰੂ ! ਨਾਭ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ , ਤ੍ਰੀ ਨਾਭ -ਵਰਖਾ ਦੀ 



ਫਰਕਜਤ੍ ਨਾਲ) ਭਰਾ ਤ੍ੀ-ਰਬੂ ਭਰ ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਆ ਵੁੱ ਜਆ ਸ। ਭੈਂ ਆਣ ਰੀਤ੍ਭ ਗੁਰੂ ਤ੍ੋਂ 
ਕੁਰਫਾਨ ਸਾਂ, ਜਿ ਨੇ ਸਰੀ-ਰਬੂ ਜਲਆ ਕ ਭਨੰੂ ਜਭਲਾ ਜਦੁੱ ਤ੍ਾ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਿ ਿੀਵ-ਇਤ੍ਰੀ ਨੇ ਰਬੂ -ਤ੍ੀ ਦ ਜਭਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ ਭਜਿਆ (ਬਾਵ, ਆਨੰਦ ਨਸੀਂ 
ਭਾਜਣਆ) ਉਸ ਦਾ (ਦੁਨੀਆ ਦ ਿੰਫਜਲਆਂ ਜਵਚ ਸੀ ) ਜਵਆਕੁਲ ਰਜਸੰਦੀ ਸ , ਉ ਦਾ ਚਸਰਾ 
ਕੁਭਲਾਇਆ ਰਜਸੰਦਾ ਸ ; (ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਆਾਂ ੂਰੀਆਂ ਨਾਸ ਸਣ ਕਰ ਕ ) ਉ ਦਾ ਜਦਲ 
ਟੁੁੱ ਟਾ ਜਿਸਾ ਰਜਸੰਦਾ ਸ , ਆਣ ਕੀਤ੍ ਕਰਭਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ ਉ ਦ ਗਲ ਜਵਚ ਈ 
ਰਜਸੰਦੀ ਸ; ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ਨਾਸ ਆਉਣ ਕਰ ਕ ਬਟਕਣਾ ਜਵਚ  ਕ ਉਸ ਿੀਵਨ ਦ ਸੀ ਰਤ੍ 
ਤ੍ੋਂ ਖੰੁਿੀ ਰਜਸੰਦੀ ਸ।1।  

ਜਿਨਹ ਾਂ ਿੀਵਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਬੂ ਦਾ ਦਰਨ ਕਰਾ ਜਦੁੱ ਤ੍ਾ ਸ , ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ 
ਿਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਭਾਤ੍ਭਾ ਦੀ ਬਗਤ੍ੀ ਕਰਦ ਤ੍ ਬਾ ਖੁੱਟਦ ਸਨ, ਰਬੂ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸਨਾਂ 
ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ੍ ਫਣੀ ਰਜਸੰਦੀ ਸ। (ਬਾਵ, ਜਆਰ ਵਾਲਾ ਚਾਉ ਕਦ ਭੁੱ ਠਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ ), ਉਸ ਸਰ 
ਰਜ਼ ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤ੍ੀ ਕਰਦ ਸਨ ਿ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤ੍ਭਕ ੁਖ ਦਈ ਰੁੱਖਦੀ ਸ।3।  

ਸ ਰਬੂ ! ਅੀਂ ਤ੍ਰ ਦਾ ਕੀਤ੍ ਸਏ ਸਾਂ , ਜਤੰ੍ਨਾਂ ਬਵਨਾਂ ਵਾਲਾ ਾਰਾ ਸੀ ੰਾਰ ਤ੍ਰਾ ਰਜਚਆ 
ਸਇਆ ਸ (ਆਣੀ ਰਚੀ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤ੍ੋਂ ਤ੍ੂੰ  ਆ ਸੀ ਬ ਿੀਵਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਂਦਾ ਸੈਂ )। ਸ ਰਬੂ! 
ਤ੍ੂੰ  ਭਰਾ (ਭਾਲਕ) ਸੈਂ, ਭੈਂ ਤ੍ਰਾ (ਦਾ) ਸਾਂ (ਭਨੰੂ ਬੀ ਕਰਭਾਂ ਦੀ ਪਾਸੀ ਤ੍ੋਂ ਫਚਾਈ ਰੁੱਖ )। ਿ ਗੁਰੂ 
ਜਭਲ ਏ , ਤ੍ਾਂ ਭਾਇਆ ਤ੍ੋਂ ਰਜਸਤ੍ ਰਬੂ ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਸ , ਤ੍ ਭੁੜ ੰਾਰ-ਭੁੰ ਦਰ (ਦ ਗੜ) ਜਵਚ 
ਨਸੀਂ ਆਉਣਾ ੈਂਦਾ।3।  

(ਿੀਵ-ਇਤ੍ਰੀ ਆਣ ਰਬੂ -ਤ੍ੀ ਨੰੂ ਰੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦ ਧਾਰਜਭਕ ਉੱਦਭ -ਰੂ 
ਜੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਸ, ਰ) ਿੀਵ-ਇਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜੰਗਾਰ ਤ੍ਦੋਂ ਸੀ ਅਟੁੱਲ ਭਿ (ਤ੍ਦੋਂ ਸੀ ਪਲ ਿਾਣ) 
ਿਦੋਂ ਉਸ ਆਣ ਤ੍ੀ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਵਖ ਕ ਸੁਲਾਰ ਜਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ, ਿਦੋਂ ੁੱ ਚ ਦ ਜਭਰਨ ਦੀ ਰਾਸੀਂ 
ਕੁਲ-ਰਜਸਤ੍ ਭਾਇਆ-ਰਜਸਤ੍ ਰਬੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂ ਸ ਿਾਂਦੀ ਸ , ਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁੱ ਜਖਆ ਉਤ੍ ਤ੍ੁਰ 
ਕ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਉ ਦ ਿੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਣ ਿਾਂਦਾ ਸ।4।  

ਿ ਿੀਵ-ਇਤ੍ਰੀ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਂ ਤ੍ੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ ਗਈ , ਜਿ ਦ ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਖਸਲ ਜਦੁੱ ਤ੍ , ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਜਜਤ੍ -ਾਲਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਜਵਚ ੁਰਜਤ੍ ਿੜ ਕ (ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ਰੂੀ 



ਜਵਚ) ਇੁੱਜ਼ਤ੍ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਸ; ਸ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਾ ਉ ਦ ਜਸਰਦ ਜਵਚ ਵੁੱ ਦਾ ਸ , 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ  ਕ ਉਸ ਰਬ-ੂਤ੍ੀ ਦ ਜਭਲਾ ਜਵਚ ਜਭਲ ਿਾਂਦੀ ਸ (ਅਬਦ ਸ ਿਾਂਦੀ ਸ)।5।4।  
 


