
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਬਿ ਜੀਅ ਤਰ ਤੂੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮਰ ਹਬਰ ਰਿ ਤੂੂੰ ਜਾਣਬਹ ਜ ਜੀਇ 
ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ ਹਬਰ ਅੂੰਤਬਰ ਿਾਹਬਰ ਨਾਬਲ ਹ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸਿ ਵਖ ਮਬਨ ਮੁਕਰਾਈਐ 
ਰਾਮ ॥ ਮਨਮੁਖਾ ਨ ਹਬਰ ਦੂਬਰ ਹ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸਿ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਬਖ ਬਧਆਇਆ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਹਬਰ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ॥ ੧॥ {ੂੰਨਾ 
541} 

ਦਅਰਥ:- ਭਬ—ਾਰ। ਜੀਅ—{ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਜੀਉ’ ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ}। ਰਬ—ਸ ਰਬੂ! ਜੀਇ—ਜੀ ਭਵਚ, ਭਨ 

ਭਵਚ। ਕਭਾਈਐ—ਕਭਾਈਦਾ ਸ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਭੁਕਰਾਈਐ—ਭੁੁੱਕਰ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਭਨਭੁਖ—ਆਣ 

ਭਨ ਦ ਭਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲ । ਘਾਲ—ਭਸਨਤ। ਗਵਾਈਐ—ਗਵਾਚ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਗੁਰਭੁਭਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  

ਕ। ਸਾਜਰ—ੁਰਤੁੱਖ, ਸਰ ਥਾਾਂ ਵੁੱਦਾ। ਆਈਐ—ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਸਰੀ! ਸ ਭਰ ਰਬੂ (ਭਰਸ਼ਟੀ ਦ) ਾਰ ਜੀਵ ਤਰ (ਸੀ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ) ਸਨ, ਤੂੂੰ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ 

ਭਵਚ) ਭਜੂਦ ਸੈਂ, ਜ ਕੁਝ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਜੀ ਭਵਚ ਭਚਤਾਭਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤੂੂੰ (ਉਸ ਬ ਕੁਝ) ਜਾਣਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਭਰੀ 

ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਰਭਾਤਭਾ ਾਡ ਅੂੰਦਰ ਫਾਸਰ (ਸਰ ਥਾਾਂ ਾਡ) ਨਾਲ ਸ, ਜ ਕੁਝ ਾਡ ਭਨ ਭਵਚ ਸੁੂੰਦਾ ਸ ਉਸ 

ਬ ਵਖਦਾ ਸ, (ਰ ਭਪਰ ਬੀ) ਭੁਕਰ ਜਾਈਦਾ ਸ। ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਆਣ  ਭਨ ਦ ਭੁੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲ  

ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਭਕਤ ਦੂਰ ਵੁੱਦਾ ਜਾਦਾ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਈ ਭਸਨਤ ਭਵਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਭਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

ਭਭਭਰਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਰਭਾਤਭਾ ਸਰ ਥਾਾਂ ਵੁੱਦਾ ਭਦੁੱਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਿਗਤ ਸ ਸਵਕ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜ ਰਿ ਮਰ ਮਬਨ ਿਾਣ ਰਾਮ ॥ ਸ ਹਬਰ ਦਰਗਹ ਨਾਇਆ 
ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਅਬਹਬਨਬਸ ਸਾਬਿ ਸਮਾਣ ਰਾਮ ॥ ਬਤਨ ਕ ਸੂੰਬਗ ਮਲੁ ਉਤਰ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਰੂੰਬਗ 
ਰਾਤ ਨਦਬਰ ਨੀਸਾਣ ਰਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਿ ਿਨਤੀ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਬਮਬਲ ਸਾਧੂ ਸੂੰਬਗ ਅਘਾਣ 
ਰਾਮ ॥੨॥ {ੂੰਨਾ 541} 

ਦਅਰਥ:- —{ਫਸੁ-ਵਚਨ} ਉਸ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਬਾਣ—ੂੰਦ ਆ ਗਏ। ਨ੍੍ਾਇਆ—ਭਰਾ 

ਭਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਕਾਰ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅਭਸ—ਭਦਨ। ਭਨਭ—ਰਾਤ। ਾਭਚ—ਦਾ-ਭਥਰ ਰਭਸਣ ਵਾਲ  

ਰਭਾਤਭਾ ਭਵਚ। ਰੂੰਭਗ—ਰਭ-ਰੂੰਗ ਭਵਚ। ਰਾਤ—ਰੂੰਗ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਨੀਾਣ—(ਭੁੱਥ ਉਤ) ਭਨਸ਼ਾਨ। ਭਭਭਲ 

ਾਧ—ੂਗੁਰ ੂਨੂੂੰ ਭਭਲ ਕ। ਅਘਾਣ—ਭਤਰਨਾ ਵਲੋਂ  ਰੁੱਜ ਰਸੀਦਾ ਸ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ (ਅਲ) ਬਗਤ ਸਨ (ਅਲ) ਵਕ ਸਨ ਜ ਭਆਰ ਰਭਾਤਭਾ ਦ 

ਭਨ ਭਵਚ ਚੂੰਗ ਲੁੱਗਦ ਸਨ। ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਭਵਚ ਤਕਾਰ ਜਾਾਂਦ 

ਸਨ, ਉਸ ਭਦਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਭਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਭਵਚ ਲੀਨ ਰਭਸੂੰਦ ਸਨ। ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਗਭਤ ਭਵਚ ਭਰਸਾਾਂ (ਭਨ ਤੋਂ ਭਵਕਾਰਾਾਂ ਦੀ) ਭਲ ਲਭਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ ਦ ਰਭ-ਰੂੰਗ ਭਵਚ 

ਰੂੰਗ ਰਭਸੂੰਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਰ ਦੀ ਭਨਗਾਸ ਦਾ ਭਨਸ਼ਾਨ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! 

(ਆਖ—) ਸ ਰਬੂ! ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ਈ ਸ (ਭਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਦੀ ੂੰਗਭਤ ਭਵਚ ਭਟਭਕਆ ਰਸ) ਗੁਰ ੂਦੀ 

ੂੰਗਭਤ ਭਵਚ ਭਰਸਾਾਂ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਤਰਨਾ ਵਲੋਂ) ਰੁੱਜ ਰਸੀਦਾ ਸ।2।  

ਹ ਰਸਨਾ ਜਬ ਗਬਿੂੰਦ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜਬ ਹਬਰ ਹਬਰ ਬਤਰਸਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥ ਬਜਸੁ ਦਇਆ ਕਰ 
ਮਰਾ ਾਰਿਰਹਮੁ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਬਤਸੁ ਮਬਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ ਬਜਸੁ ਿਟ ੂਰਾ ਸਬਤਗੁਰੂ ਮਰੀ 



ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਸ ਹਬਰ ਧਨੁ ਬਨਬਧ ਾਏ ਰਾਮ ॥ ਵਡਿਾਗੀ ਸੂੰਗਬਤ ਬਮਲ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਨਾਨਕ ਹਬਰ 
ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥  {ੂੰਨਾ 541} 

ਦਅਰਥ:- ਰਨਾ—ਜੀਬ। ਗਭਫੂੰਦ—ਗਭਫੂੰਦੁ। ਭਤਰਨਾ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਤਰ ਸ। ਭਭਨ—ਭਨ ਭਵਚ। ਬਟ—

ਭਭਲਦਾ ਸ। ਭਨਭਧ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਏ—ਲੁੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! (ਆਖ—) ਸ ਭਰੀ ਜੀਬ! ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਭਆ ਕਰ, ਸਭਰ-ਨਾਭ ਜ 

ਜ ਕ ਭਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੂਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਭਜ ਭਨੁੁੱਖ ਉਤ ਰਭਾਤਭਾ ਭਕਰਾ 

ਕਰਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਭਨ ਭਵਚ ਆਣਾ ਨਾਭ ਵਾ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਭਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੂੰ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਭਭਲ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ 

ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਬ ਲੈਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—) ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਭਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੂੰ ਵੁੱਡ 

ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ੂਦੀ ੂੰਗਭਤ ਰਾਤ ਸੁੂੰਦੀ ਸ ਉਸ (ਦਾ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਫ਼ਭਤ-ਾਲਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਾਂਦਾ 

ਰਭਸੂੰਦਾ ਸ।3।  

ਥਾਨ ਥਨੂੰਤਬਰ ਰਬਵ ਰਬਹਆ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਾਰਿਰਹਮੁ ਰਿੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ ਤਾ ਕਾ ਅੂੰਤੁ ਨ 
ਾਈਐ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਰਾਮ ॥ ਸਰਿ ਜੀਆ ਰਬਤਾਲਦਾ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ 
ਬਜਉ ਿਾਲਕ ਬਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ॥ ਸਹਸ ਬਸਆਣ ਨਹ ਬਮਲ ਮਰੀ ਬਜੂੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਗੁਰਮੁਬਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ {ੂੰਨਾ 541} 

ਦਅਰਥ:- ਥਾਨ ਥਨੂੰਤਭਰ—ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੂੰਤਭਰ, ਸਰਕ ਥਾਾਂ ਭਵਚ। ਭਫਧਾਤਾ—ਭਰਜਣਸਾਰ, ਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ। ਸ—ਸਜ਼ਾਰਾਾਂ। ਗੁਰਭੁਭਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਭਆਾਂ। ਜਾਤਾ—ਾਾਂਝ ੈਂਦੀ ਸ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਰਭਾਤਭਾ ਸਰਕ ਥਾਾਂ ਭਵਚ ਵੁੱ ਭਰਸਾ ਸ, 

ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ, ਉਸ ਭਰਜਣਸਾਰ ਕਰਤਾਰ ਬ ਘਟਾਾਂ ਭਵਚ ਭਵਆਕ ਸ। 

ਭਜਵੇਂ ਭਾ ਆਣ  ਫੁੱਭਚਆਾਂ ਨੂੂੰ ਾਲਦ ਸਨ, ਭਤਵੇਂ ਰਭਾਤਭਾ ਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਾਲਦਾ ਸ। ਸ ਦਾ ਨਾਨਕ! 

(ਆਖ—) ਸ ਭਰੀ ਸਣੀ ਭਜੂੰਦ! ਸਜ਼ਾਰਾਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨਸੀਂ ਭਭਲ ਕਦਾ, ਗੁਰ ੂਦੀ 

ਰਨ ਭਆਾਂ ਉ ਨਾਲ ਡੂੂੰਘੀ ਾਾਂਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ।4।6। ਛਕਾ 1।  

 


