
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਹਰਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਰ ਜਨ ਬਾਈ ॥ ਸਰਿਗੁਰ ਸਰਿ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ਿਸਕਰੁ 
ਚਰੁ ਨ ਲਾਗ ਿਾ ਕਉ ਧੁਰਨ ਉਜ ਸਫਰਿ ਜਗਾਇਆ ॥ ੧॥ ਿੂ ਕੰਕਾਰੁ ਰਨਰਾਲਭੁ ਰਾਜਾ ॥ ਿੂ 
ਆਰ ਸਿਾਰਰਹ ਜਨ ਕ ਕਾਜਾ ॥ ਅਭਰੁ ਅਡਲੁ ਅਾਰੁ ਅਭਲਕੁ ਹਰਰ ਅਸਰਿ ਰ ਿਾਰਨ 
ਸੁਹਾਇਆ ॥੨॥ ਿਹੀ ਨਗਰੀ ਊਿਭ ਿਾਨਾ ॥ ੰਚ ਲਕ ਿਸਰਹ ਰਧਾਨਾ ॥ ਊਰਰ ਕੰਕਾਰੁ 
ਰਨਰਾਲਭੁ ਸੁੰਨ ਸਭਾਰਧ ਲਗਾਇਆ ॥੩॥ ਿਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਿਰਿਾਜ ॥ ਰਸਰਰ ਰਸਰਰ ਕਰਣਹਾਰ 
ਸਾਜ ॥ ਿਸਿ ੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਰਨਰਾਲਾ ਆ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥ ੪॥ ੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਚ 
ਿੀਿਾਨਾ ॥ ਹੁਕਰਭ ਚਲਾ ਸਚੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਖਰਜ ਲਹਹੁ  ਘਰੁ ਅਨਾ ਹਰਰ ਆਿਭ ਰਾਭ 
ਨਾਭੁ ਾਇਆ ॥੫॥ ਸਰਫ ਰਨਰੰਜਨ ੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਅਿਲੁ ਕਰ ਗੁਰ ਰਗਆਨ ਸਭਾਨਾ ॥ ਕਾਭੁ 
ਕ੍ਰਧੁ ਲ ਗਰਿਰਨ ਭਾਰ ਹਉਭ ਲਬੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥ ਸਚ ਿਾਰਨ ਿਸ ਰਨਰੰਕਾਰਾ ॥ ਆਰ ਛਾਣ 
ਸਫਿੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ ਸਚ ਭਹਰਲ ਰਨਿਾਸੁ ਰਨਰੰਿਰਰ ਆਿਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥ ਨਾ ਭਨੁ ਚਲ ਨ 
ਉਣੁ ਉਡਾਿ ॥ ਜਗੀ ਸਫਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਿਾਿ ॥ ੰਚ ਸਫਿ ਝੁਣਕਾਰੁ ਰਨਰਾਲਭੁ ਰਰਬ ਆ ਿਾਇ 
ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥ ਬਉ ਫਰਾਗਾ ਸਹਰਜ ਸਭਾਿਾ ॥ ਹਉਭ ਰਿਆਗੀ ਅਨਹਰਿ ਰਾਿਾ ॥ ਅੰਜਨੁ 
ਸਾਰਰ ਰਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣ ਸਰਫ ਰਨਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥ ਿੁਖ ਬ ਬੰਜਨੁ ਰਬੁ ਅਰਫਨਾਸੀ ॥ ਰਗ ਕਟ 
ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾਸੀ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਰ ਰਬੁ ਸ ਬਉ ਬੰਜਨੁ ਗੁਰਰ ਰਭਰਲ ਹਰਰ  ਰਬੁ ਾਇਆ ॥੧੦॥ 

ਕਾਲ ਕਿਲੁ ਰਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣ ॥ ਫੂਝ ਕਰਭੁ ਸੁ ਸਫਿੁ ਛਾਣ ॥ ਆ ਜਾਣ ਆਰ ਛਾਣ ਸਬੁ 
ਰਿਸ ਕਾ ਚਜੁ ਸਫਾਇਆ ॥ ੧੧॥ ਆ ਸਾਹੁ ਆ ਿਣਜਾਰਾ ॥ ਆ ਰਖ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥ 
ਆ ਕਰਸ ਕਸਿਟੀ ਲਾ ਆ ਕੀਭਰਿ ਾਇਆ ॥ ੧੨॥ ਆਰ ਿਇਆਰਲ ਿਇਆ ਰਰਬ 
ਧਾਰੀ ॥ ਘਰਟ ਘਰਟ ਰਰਿ ਰਰਹਆ ਫਨਿਾਰੀ ॥ ੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਿਸ ਰਨਹਕਿਲੁ ਗੁਰ ੁਰਖ ੁਰਖੁ 
ਰਭਲਾਇਆ ॥੧੩॥ ਰਬੁ ਿਾਨਾ ਫੀਨਾ ਗਰਫੁ ਗਿਾ ॥ ਿੂਜਾ ਭਟ ਕੁ ਰਿਖਾ ॥ ਆਸਾ ਭਾਰਹ 
ਰਨਰਾਲਭੁ ਜਨੀ ਅਕੁਲ ਰਨਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥ ਹਉਭ ਭਰਟ ਸਫਰਿ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਆੁ ਿੀਚਾਰ 
ਰਗਆਨੀ ਸਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਰ ਜਸੁ ਹਰਰ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਿਸੰਗਰਿ ਸਚੁ ਪਲੁ ਾਇਆ 
॥੧੫॥੨॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1039-1040} 

ਦਅਯਥ:- ੰਚਸ—ੁਇਕੱਠਾ ਕਯ। ਤਕਯੁ—ਚਯ। ਧੁਨਨ—ਯ।1।  

ਅਨਥਯ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ। ਥਾਨਨ—ਥਾਾਂ ਨਵਚ।2।  

ਦਸੀ—ਯੀਯ। ੰਚ ਰਕ—ੰਤ ਜਨ।3।  

ਨਉ ਦਯਵਾਜ—ਨ  ਗਰਕਾਾਂ (ਕੰਨ ਨੱਕ ਆਨਦਕ)। ਨਨਯ ਨਨਯ—ਸਯਕ ਦ ਨਯ ਉਤ, ਸਯਕ ਦ। ਅਰਖੁ—

ਅਨਦਿਸ਼ਟ।4।  

ਅਰਖ—ੁਨਜ ਦੀ ਕਈ ਤਵੀਯ ਨਾਸ ਫਣਾਈ ਜਾ ਕ। ਚ—ਦਾ-ਨਥਯ ਯਨਸਣ ਵਾਰ  ਦਾ। ਚੁ—ਦਾ-

ਨਥਯ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ। ਨੀਾਨਾ—ਯਵਾਨਾ। ਰਸਸੁ—ਰੱਬ ਰਵ।5।  

ਨਨਯੰਜਨ—{ਨਨਯ-ਅੰਜਨ} ਨਜ ਉਤ ਭਾਇਆ ਕਾਰਖ ਦਾ ਅਯ ਨਾਸ  ਕ। ਅਦਰੁ—ਨਨਆਾਂ। 



ਗਯਦਨਨ—ਧਣ।6।  

ਚ ਥਾਨਨ—ਦਾ-ਨਥਯ ਯਨਸਣ ਵਾਰ  ਥਾਾਂ ਤ। ਨਨਯੰਤਨਯ—{inr ANqr} ਨਵੱਥ ਤੋਂ ਨਫਨਾ, ਇਕ-ਯ। 

ਭਸਨਰ—ਭਨਸਰ ਨਵਚ।7।  

ਚਰ—ਬਟਕਦਾ ਸ, ਡਰਦਾ ਸ। ਉਣ—ਸਵਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ। ਅਨਾਸਦੁ—ਇਕ-ਯ। ਵਾਵ—ਵਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਝੁਣਕਾਯ—ੁਇਕ-ਯ ਨਭੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ੰਚ ਫਦ ਝੁਣਕਾਯ—ੁੰਜ ਨਕਭ ਦ ਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਨਭਰਵੀਂ ਦਾ ਸਣ 

ਵਾਰੀ ਇਕ-ਯ ਨਭੱਠੀ ੁਯ। ਨਨਯਾਰਭ—ੁ{inr-AwlMb} (ਨਕ ਾਜ਼ ਆਨਦਕ ਦ) ਆਯ ਤੋਂ ਨਫਨਾ। 

ਿਨਬ—ਿਬੂ ਨ। ਵਾਇ—ਵਜਾ ਕ।8।  

ਫਯਾਗਾ—ਵਯਾਗ, ਨਵਛੜ ਦਾ ਅਨਸਾ। ਸਨਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਨਵਚ। ਅਨਸਨਦ—ਇਕ-ਯ ਨਟਕ 

ਯਨਸਣ ਵਾਰ  ਿਬੂ ਨਵਚ। ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ਾਨਯ—ਾ ਕ।9।  

ਗੁਨਯ ਨਭਨਰਐ—ਜ ਗੁਯ ੂਨਭਰ ਏ।10।  

ਕਵਰੁ—ਨਗਯਾਸੀ {kvl—a mouthful}। ਕਾਰ  ਕਵਰੁ—ਕਾਰ ਦੀ ਨਗਯਾਸੀ (ਫਣਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ੌ), ਭਤ ਦਾ 

ਡਯ ਭੁਕਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਕਯਭੁ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਚਜ—ਤਭਾਸ਼ਾ।11।  

ਕਨ—ਘਾ ਕ।12।  

ਦਇਆਨਰ ਿਨਬ—ਦਇਆਰ ਿਬੂ ਨ। ਫਨਵਾਯੀ—ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਅਤੀਤੁ—ਨਨਯਰੁ। ਨਨਸਕਵਰੁ—

{inÓkYvÑX} ਨਵਤਿ, ੁੱਧ-ਯੂ। ਗੁਯੁਯਖ—ਗੁਯ ੂੁਯਖ ਨ। ੁਯਖੁ—ਯਫ-ਨਵਆਕ ਿਬੂ।13।  

ਗਯਫੁ—ਅਸੰਕਾਯ। ਦੂਜਾ—ਿਬੂ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਨਕ ਸਯ ਆਯ ਦੀ ਝਾਕ। ਭਾਨਸ—ਨਵਚ। ਜਨੀ—ਭਨੱੁਖ-ਜੂਨ 

ਵਾਰਾ, ਭਨੱੁਖ। ਅਕੁਰ—ਨਜ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾ ਕੁਰ ਨਸੀਂ।14।  

ਭਨਟ—ਨਭਟਾ ਕ। ਫਨਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ, ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ। 

ਰਾਸਾ—ਰਾਬ। ਚੁ—ਦਾ-ਨਥਯ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ।15।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ ਜਨ ! ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਯ (ਯ ਇਸ ਧਨ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਾਸ ਤ ਤੁਨਯਆਾਂ 

ਨਭਰਦਾ ਸ, ਇ ਵਾਤ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱੀ ਵਾ ਕਯ ਕ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਨ ਨਵਚ ਨਟਕ ਯਸ। (ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਇਸ 

ਆਤਭਕ ਯਤਾ ਪੜਦਾ ਸ) ਉ ਨੰੂ ਕਈ (ਕਾਭਾਨਦਕ) ਚਯ ਨਸੀਂ ਰੱਗਦਾ (ਕਈ ਚਯ ਉ ਉਤ ਆਣਾ ਦਾਅ 

ਨਸੀਂ ਰਾ ਕਦਾ ਨਕਉਂਨਕ) ਗੁਯ ੂਨ  ਆਣ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉ ਨੰੂ ਜਗਾ ਨਦੱਤਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ਅੰਦਯ (ਨਾਭ 

ਨਭਯਨ ਦੀ) ਯ ਦਾ ਸਈ ਯਨਸੰਦੀ ਸ।1।  

ਸ ਿਬੂ! ਤੰੂ ਇਕ ਆ ਸੀ ਆ ਸੈਂ, ਤਨੰੂ ਨਕ ਸਾਯ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ, ਤੰੂ ਾਯੀ ਨਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਾਜਾ ਸੈਂ, ਆਣ  

ਵਕਾਾਂ ਦ ਕੰਭ ਤੰੂ ਆ ਵਾਯਦਾ ਸੈਂ। ਸ ਸਯੀ! ਤਨੰੂ ਭਤ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, ਤਨੰੂ ਭਾਇਆ ਡੁਰਾ ਨਸੀਂ ਕਦੀ, 

ਤੰੂ ਫਅੰਤ ਸੈਂ, ਤਯਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ। ਤੰੂ ਐ ਥਾਾਂ ਬ ਨਯਸਾ ਸੈਂ ਜ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ 

ਸ।2।  

ਭਨੱੁਖਾ ਯੀਯ, ਭਾਨ , ਇਕ ਸ਼ਨਸਯ ਸ। ਨਜ ਨਜ ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ ਨਵਚ ਭੰਨ -ਿਭੰਨ  ੰਤ ਜਨ ਵੱਦ ਸਨ, ਉਸ 

ਉਸ ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਵੱਣ ਰਈ) ਿਸ਼ਟ ਥਾਾਂ ਸ। ਜਸੜਾ ਯਭਾਤਭਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਨਯ ਤ 

ਯਾਖਾ ਸ, ਜਸੜਾ ਇਕ ਆ ਸੀ ਆ (ਆਣ  ਵਯਗਾ) ਸ, ਨਜ ਨੰੂ ਸਯ ਨਕ ਆਯ-ਸਾਯ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ, 

ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ (ਉ ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ ਨਵਚ, ਭਾਨ ,) ਐੀ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਫਠਾ ਸ ਨਜ ਨਵਚ ਕਈ ਭਾਇਕ-

ਪੁਯਨ  ਨਸੀਂ ਉਠਦ।3।  



ਨਯਜਣਸਾਯ ਿਬੂ ਨ  ਸਯਕ ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ ਨੰੂ ਨ  ਨ  ਦਯਵਾਜ਼ ਰਾ ਨਦੱਤ ਸਨ (ਇਸਨਾਾਂ ਦਯਵਾਨਜ਼ਆਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ, 

ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ ਨਵਚ ਵੱਣ ਵਾਰਾ ਜੀਵਾਤਭਾ ਫਾਸਯਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰ ਆਣਾ ੰਫੰਧ ਫਣਾਈ ਯੱਖਦਾ ਸ। 

ਇਕ ਦਵਾਾਂ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਬੀ ਸ ਨਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਜੀਵਾਤਭਾ ਦਾ ਭਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ) ਨਵਚ ਉਸ 

ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਨਟਕਦਾ ਸ ਜ ਯਫ-ਨਵਆਕ ਸ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ ਜ ਨਨਯਰ ਸ ਤ ਜ 

ਅਨਦਿਸ਼ਟ ਸ। (ਯ ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣਾ ਆ) ਉਸ ਆ ਸੀ ਨਵਖਾਾਂਦਾ ਸ।4।  

ਸਯਕ ਯੀਯ-ਸ਼ਨਸਯ ਨਵਚ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਐਾ ਸ ਨਕ ਉ ਦਾ ਕਈ ਨਚੱਤਿ  ਨਸੀਂ ਫਣਾ ਕਦਾ (ਉਸ 

ਦਾ-ਨਥਯ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ ਸ ਤ) ਉ ਦਾ-ਨਥਯ ਿਬੂ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਬੀ ਦਾ-ਨਥਯ ਸ। (ਜਗਤ ਦੀ ਾਯੀ ਕਾਯ 

ਉਸ) ਆਣ  ਸੁਕਭ ਨਵਚ ਚਰਾ ਨਯਸਾ ਸ (ਉ ਦ ਸੁਕਭ ਦਾ) ਯਵਾਨਾ ਅਟੱਰ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਯਫ-

ਨਵਆਕ ਿਬੂ ਸਯਕ ਯੀਯ-ਘਯ ਨਵਚ ਭਜੂਦ ਸ) ਆਣਾ ਨਸਯਦਾ-ਘਯ ਖਜ ਕ ਉ ਨੰੂ ਰੱਬ ਰਵ। (ਨਜ 

ਨਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਇਸ ਖਜ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਸ) ਉ ਨ  ਉ ਯਫ-ਨਵਅਕ ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਧਨ ਸਾਰ ਕਯ ਨਰਆ 

ਸ।5।  

ਉਸ ੁਜਾਨ ਿਬੂ ਬ ਯੀਯਾਾਂ ਨਵਚ ਨਵਆਕ ਸੁੰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਤ (ਸਯਕ ਗੱਰ 

ਨਵਚ) ਨਨਆਾਂ ਕਯਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਗੁਯ ੂਦ ਫਖ਼ਸ਼ ਇ ਨਗਆਨ ਨਵਚ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਰੀਨ ਕਯਦਾ ਸ 

ਉਸ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਕਾਭ ਤ ਕ੍ਰਧ ਨੰੂ ਉੱਕਾ ਸੀ ਭਾਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਨ  ਸਉਭ ਤ ਰਬ ਨੰੂ ਭੁਕਾ ਨਰਆ ਸ।6।  

ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨਜ ਦਾ ਕਈ ਖ਼ਾ ਯੂ ਨਸੀਂ ਦੱਨਆ ਜਾ ਕਦਾ ਇਕ ਐ ਥਾਾਂ ਤ ਯਨਸੰਦਾ ਸ ਜ ਦਾ 

ਕਾਇਭ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਉਸ ਆ ਸੀ ਆਣ  ਸੁਕਭ ਨੰੂ ਨਵਚਾਯਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ ਭਝਦਾ ਸ। ਨਜ ਜੀਵ 

ਨ  ਉ ਦਾ-ਨਥਯ ਿਬੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ (ਭਨਸਰ) ਨਵਚ ਆਣਾ ਨਟਕਾਣਾ ਦਾ ਰਈ ਫਣਾ ਨਰਆ (ਬਾਵ, ਜ ਭਨੱੁਖ 

ਦਾ ਉ ਦੀ ਮਾਦ ਨਵਚ ਜੁਨੜਆ ਯਨਸੰਦਾ ਸ) ਯਭਾਤਭਾ ਉ ਦਾ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਭੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।7।  

ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨ (ਭਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ) ਨਸੀਂ ਬਟਕਦਾ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਨਤਿਸ਼ਨਾ ਉ ਨੰੂ ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ਦੜਾਈ 

ਨਪਯਦੀ। ਿਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਵਚ ਜੁਨੜਆ ਉਸ ਭਨੱੁਖ (ਆਣ  ਅੰਦਯ) ਇਕ-ਯ ਨਨਤ-ਾਰਾਸ (ਦਾ ਵਾਜਾ) 

ਵਜਾਾਂਦਾ ਯਨਸੰਦਾ ਸ, ਨਜ ਦੀ ਫਯਕਨਤ ਨਾਰ ਉ ਦ ਅੰਦਯ, ਭਾਨ , ਇਕ ਨਭੱਠਾ ਨਭੱਠਾ ਇਕ-ਯ ਯਾਗ ਸੁੰਦਾ ਸ 

ਨਜਵੇਂ ੰਜ ਨਕਭਾਾਂ ਦ ਾਜ਼ਾਾਂ ਦ ਇਕੱਠ  ਵਜਾਣ ਨਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਯਾਗ ਨੰੂ ਫਾਸਯੋਂ ਨਕ ਾਜ਼ ਦ ਆਯ 

ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਇਸ ਯਾਗ (ਅੰਦਯ-ਵੱਦ) ਿਬੂ ਨ  ਆ ਸੀ ਵਜਾ ਕ ਉ ਨੰੂ ੁਣਾਇਆ ਸ।8।  

ਉ ਭਨੱੁਖ ਦ ਅੰਦਯ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਯ-ਅਦਫ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਆਯ ਉਜਦਾ ਸ, (ਨਜ 

ਕਯਕ) ਉਸ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਨਵਚ ਨਟਨਕਆ ਯਨਸੰਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਸਉਭ ਦੂਯ ਕਯ ਕ ਅਨਫਨਾੀ ਿਬੂ 

(ਦ ਨਾਭ-ਯੰਗ) ਨਵਚ ਯੰਨਗਆ ਯਨਸੰਦਾ ਸ। (ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦਾ) ੁਯਭਾ ਾ ਕ ਉਸ ਛਾਣ ਰੈਂਦਾ ਸ ਨਕ ਉਸ 

ਯਾਜਨ-ਿਬੂ ਆ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤ (ਯਨ ਏ) ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਫਚਾ 

ਰੈਂਦਾ ਸ।9।  

ਿਬੂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਦੁੱਖ ਤ ਡਯ ਨਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸ ਤ ਆ ਕਦ ਨਾ ਸਣ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ। ਉਸ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਯਗ 

ਕੱਟਦਾ ਸ, ਜਭ ਦੀ ਪਾਸੀ ਤੜਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਯੀ, ਉਸ ਬਉ-ਬੰਜਨ ਿਬੂ ਤਦੋਂ ਸੀ ਨਭਰਦਾ ਸ ਜ ਗੁਯ ੂ

ਨਭਰ ਵ।10।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਭਾਇਆ-ਯਨਸਤ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਾਂਝ ਾ ਰੈਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਤ ਦੀ ਨਗਯਾਸੀ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ (ਉਸ 

ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਭੁਕਾ ਰੈਂਦਾ ਸ), ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨੰੂ ਭਝ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਿਬੂ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਰਾਸ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਨਨਸ਼ਚਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਨਕ) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ 



ਦ ਨਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਛਾਣਦਾ ਸ, ਇਸ ਾਯਾ ਜਗਤ-ਤਭਾਸ਼ਾ ਉ ਦਾ ਯਨਚਆ ਸਇਆ ਸ।11।  

(ਇਸ ਜਗਤ, ਭਾਨ , ਇਕ ਸ਼ਨਸਯ ਸ ਨਜਥ ਜੀਵ ਿਬੂ-ਨਾਭ ਦਾ ਵਣਜ ਕਯਨ ਆਉਂਦ ਸਨ) ਯਭਾਤਭਾ ਆ ਸੀ 

(ਯਾ-ੂੰਜੀ ਦਣ ਵਾਰਾ) ਸ਼ਾਸੂਕਾਯ ਸ, ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਾਂ ਨਵਚ ਨਵਆਕ ਸ ਕ) ਵਾਯੀ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਇ 

ਵਣਜ ਨੰੂ ਯਖਦਾ ਸ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਆ ਸੀ ਇ ਨੰੂ ਯਖਣ ਦੀ ਮਗਤਾ ਯੱਖਦਾ ਸ। (ਸਯਕ ਜੀਵ-ਵਣਜਾਯ ਦ 

ਕੀਤ ਵਣਜ ਨੰੂ) ਿਬੂ ਆ ਸੀ ਯਖਦਾ ਸ ਨਜਵੇਂ ੁਨਨਆਯਾ ਨ  ਨੰੂ ਕਵੱਟੀ ਤ ਘਾ ਕ ਯਖਦਾ ਸ, ਤ ਨਪਯ 

ਿਬੂ ਆ ਸੀ (ਉ ਵਣਜ ਦਾ) ਭੁੱਰ ਾਾਂਦਾ ਸ।12।  

ਨਜ ਭਨੱੁਖ ਉਤ ਦਇਆ-ਦ-ਘਯ ਿਬੂ ਨ  ਭਸਯ ਕੀਤੀ ਉ ਨੰੂ ਨਨਸ਼ਚਾ ਸ ਨਗਆ ਨਕ ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰਕ ਿਬੂ 

ਸਯਕ ਯੀਯ ਨਵਚ ਨਵਆਕ ਸ। ਸਯਕ ਯੀਯ ਨਵਚ ਵੱਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ ਤ 

ਨਵਤਿ-ਯੂ ਸ। (ਨਜ ਉਤ ਿਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਸਈ) ਉ ਨੰੂ ਨਤਗੁਯ ੁਯਖ ਨ  ਉਸ ਯਫ-ਨਵਆਕ ਿਬੂ ਨਭਰਾ 

ਨਦੱਤਾ।13।  

ਿਬੂ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਨਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਬ ਦ ਕੀਤ ਕੰਭ ਵਖਦਾ ਸ (ਨਜ ਉਤ ਨਭਸਯ ਕਯ ਉ ਦਾ) 

ਅਸੰਕਾਯ ਨਭਟਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਨਕ ਸਯ ਆਯ ਦੀ ਝਾਕ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਸ, ਤ ਉ ਨੰੂ ਇਕ ਆਣਾ 

ਆ ਨਵਖਾ ਦੇਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਨਵਚ (ਨਵਚਯਦਾ ਸਇਆ ਬੀ) ਆਾਾਂ ਦ ਆਯ ਤੋਂ ਫ-

ਭੁਥਾਜ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਨਕਉਂਨਕ ਉਸ ਉ ਿਬੂ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਨਸੰਦਾ ਸ ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ ਤੋਂ 

ਯ ਸ ਤ ਨਜ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਾ ਕੁਰ ਨਸੀਂ।14।  

ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ੜਤਾਰਦਾ ਯਨਸੰਦਾ ਸ ਉਸੀ ਅਰ ਨਗਆਨ-ਵਾਨ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ 

ਸਉਭ ਦੂਯ ਕਯ ਕ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ ਤ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਿਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਨਨਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਣ—(ਜਗਤ ਨਵਚ ਇਸੀ ਅਰ) 

ਖੱਟੀ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੱੁਖ ਾਧ ੰਗਨਤ ਨਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ ਉਸ ਇਸ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਨਸਣ ਵਾਰਾ ਪਰ ਾ ਰੈਂਦਾ 

ਸ।15।2। 19।  

 


