
ਭਾਝ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਇਸੁ ਗੁਪਾ ਭਹਹ ਅਖੁਟ ਬੰਡਾਰਾ ॥ ਹਿਸੁ ਹਿਹਿ ਿਸ ਹਹਰ ਅਲਖ ਅਾਰਾ ॥ 
ਆ ਗੁਿੁ ਰਗਟੁ ਹ ਆ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਆੁ ਿੰਞਾਿਹਿਆ ॥ ੧॥ ਹਉ ਿਾਰੀ ਜੀਉ ਿਾਰੀ 
ਅੰਹਭਿਿ ਨਾਭੁ ਭੰਹਨ ਿਸਾਿਹਿਆ ॥ ਅੰਹਭਿਿ ਨਾਭੁ ਭਹਾ ਰਸੁ ਭੀਠਾ ਗੁਰਭਿੀ ਅੰਹਭਿਿੁ 
ੀਆਿਹਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉਭ ਭਾਹਰ ਫਜਰ ਕਾਟ ਖੁਲਾਇਆ ॥ ਨਾਭੁ ਅਭਲਕੁ ਗੁਰ 
ਰਸਾਦੀ ਾਇਆ ॥ ਹਫਨੁ ਸਫਦ ਨਾਭੁ ਨ ਾਏ ਕਈ ਗੁਰ ਹਕਰਾ ਭੰਹਨ ਿਸਾਿਹਿਆ ॥੨॥ ਗੁਰ 
ਹਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਿੁ ਨਿਿੀ ਾਇਆ ॥ ਅੰਿਹਰ ਿਾਨਿੁ ਅਹਗਆਨੁ ਅੰਧਰੁ ਗਿਾਇਆ ॥ ਜਿੀ 
ਜਹਿ ਹਭਲੀ ਭਨੁ ਭਾਹਨਆ ਹਹਰ ਦਹਰ ਸਬਾ ਾਿਹਿਆ ॥੩॥ ਸਰੀਰਹੁ ਬਾਲਹਿ ਕ ਫਾਹਹਰ ਜਾਏ ॥ 
ਨਾਭੁ ਨ ਲਹ ਫਹੁਿੁ ਿਗਾਹਰ ਦੁਖੁ ਾਏ ॥ ਭਨਭੁਖ ਅੰਧ ਸੂਝ ਨਾਹੀ ਹਪਹਰ ਹਘਹਰ ਆਇ ਗੁਰਭੁਹਖ 
ਿਥੁ ਾਿਹਿਆ ॥ ੪॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਿਾ ਹਹਰ ਾਏ ॥ ਭਹਨ ਿਹਨ ਿਖ ਹਉਭ ਭਲੁ ਜਾਏ ॥ 
ਫਹਸ ਸੁਥਾਹਨ ਸਦ ਹਹਰ ਗੁਿ ਗਾਿ ਸਿ ਸਫਹਦ ਸਭਾਿਹਿਆ ॥੫॥ ਨਉ ਦਰ ਠਾਕ ਧਾਿਿੁ ਰਹਾਏ 
॥ ਦਸਿ ਹਨਜ ਘਹਰ ਿਾਸਾ ਾਏ ॥ ਓਥ ਅਨਹਦ  ਸਫਦ ਿਜਹਹ ਹਦਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਭਿੀ ਸਫਦੁ 
ਸੁਿਾਿਹਿਆ ॥੬॥ ਹਫਨੁ ਸਫਦ ਅੰਿਹਰ ਆਨਰਾ ॥ ਨ ਿਸਿੁ ਲਹ ਨ ਿੂਕ ਪਰਾ ॥ ਸਹਿਗੁਰ ਹਹਥ 
ਕੁੰਜੀ ਹਰਿੁ ਦਰੁ ਖੁਲ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ੂਰ ਬਾਹਗ ਹਭਲਾਿਹਿਆ ॥੭॥ ਗੁਿੁ ਰਗਟੁ ਿੂੰ ਸਬਨੀ ਥਾਈ 
॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਹਭਹਲ ਸਝੀ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਹ ਸਦਾ ਿੂੰ ਗੁਰਭੁਹਖ ਭੰਹਨ ਿਸਾਿਹਿਆ 
॥੮॥੨੪॥੨੫॥ {ੰਨਾ 124} 

ਦਅਯਥ:- ਅਖੁਟ—ਨਾਸ ਭੁੁੱਕਣ ਵਾਰ । ਬੰਡਾਯ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਤਿ ੁ ਤਵਤਿ—ਇ ਯੀਯ-ਗੁਾ ਤਵਿ। 

ਅਰਖ—ਅਤਦਿਸ਼ਟ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ।1।  

ਅੰਤਭਿਿ—ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਜਰ। ਭੰਤਨ—ਭਤਨ, ਭਨ ਤਵਿ। ਭਸਾ—ਯੁ—ਵਡ ਯ ਵਾਰਾ।1। 

ਯਸਾਉ।  

ਫਜਯ ਕਾਟ—ਕਯੜ ਤਬੁੱਿ।2।  

ਅੰਜਨੁ—ੁਯਭਾ। ਿੁ—ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਭਾਤਨਆ-ਿੀਜ ਤਗਆ, ਤਗੁੱਝ ਤਗਆ।3।  

ਯੀਯਸ ੁਫਾਸਤਯ—ਯੀਯ ਿੋਂ ਫਾਸਯ (ਜੰਗਰਾਾਂ ਤਵਿ, ਸਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੁਾਾਂ ਤਵਿ)। ਤਪਤਯ ਤਘਤਯ—ਆਖ਼ਯ ਥੁੱਕ 

ਕ। ਗੁਯਭੁਤਖ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ। ਵਥ—ੁਨਾਭ ਵਿ।4।  

ਿਾ—ੁੱਿਾ, ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਵਿ। ਿਤਨ—ਿਨ ਤਵਿ। ਫਤ—ਫਠ ਕ। ੁਥਾਤਨ—

ਿਸ਼ਟ ਥਾਾਂ ਤਵਿ। ਿ—ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਤਵਿ। ਫਤਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।5।  

ਨਉ ਦਯ—ਨ  ਗਰਕਾਾਂ। ਧਾਵਿੁ—ਬਟਕਦਾ ਭਨ। ਠਾਕ—ਵਯਜ। ਦਵ—ਦਵੇਂ ਦਯ ਤਵਿ, ਤਿਦਾਕਾਸ਼ 

ਤਵਿ, ਤਦਭਾਗ਼ ਤਵਿ। ਤਨਜ ਘਤਯ—ਆਣ  ਘਯ ਤਵਿ। ਅਨਸਦ—{Anwhq} ਤਫਨਾ ਵਜਾਏ ਵੁੱਜਣ ਵਾਰ , 

ਇਕ ਯ।6।  

ਸਤਥ—ਸੁੱਥ ਤਵਿ। ਸਯਿੁ—ਤਕ ਸਯ ਵੀਰ  ਨਾਰ। ਦਯੁ—ਦਯਵਾਜ਼ਾ {ਰਜ਼ ‘ਦਯ’, ਦਯ’ੁ ‘ਦਤਯ’ ਦਾ ਯਕ 

ਿਿ ਯੁੱਖਣ ਜਗ ਸ}।7।  

ਗੁਯ ਯਾਦੀ—ਗੁਯ ਯਾਤਦ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ।8।  



ਅਯਥ:- (ਜਗੀ ਰਕ ਸਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੁਾਾਂ ਤਵਿ ਫਠ ਕ ਆਿਭਕ ਸ਼ਕਿੀਆਾਂ ਿਾਿ ਕਯਨ ਦ ਜਿਨ ਕਯਦ 

ਸਨ, ਯ) ਇ ਯੀਯ ਗੁਾ ਤਵਿ (ਆਿਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਇਿਨ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਬਯ ਸਏ ਸਨ ਜ) ਭੁੁੱਕਣ ਜਗ ਨਸੀਂ 

(ਤਕਉਂਤਕ ਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ) ਅਤਦਿਸ਼ਟ ਅਿ ਫਅੰਿ ਸਯੀ ਇ ਯੀਯ ਤਵਿ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸ। ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ 

ਨ  ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤਵਿ ਰੀਨ ਸ ਕ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਕਯ ਤਰਆ ਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸ 

ਤਕ ਉਸ ਯਭਾਿਭਾ ਆ ਸੀ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵੁੱ ਤਯਸਾ ਸ, ਤਕ ਨੰੂ ਯਿੁੱਖ ਨਜ਼ਯੀ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਕ ਨੰੂ ਰੁਤਕਆ 

ਸਇਆ ਸੀ ਿਿੀਿ ਸੁੰਦਾ ਸ।1।  

(ਸ ਬਾਈ!) ਭੈਂ ਉਸਨਾਾਂ ਿੋਂ ਦਾ ਦਕ ਿ ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ ਜਸੜ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ਨਾਭ 

ਆਣ  ਭਨ ਤਵਿ ਵਾਾਂਦ ਸਨ। ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾਿਾ ਸਤਯ ਨਾਭ ਫਸੁਿ ਯ ਵਾਰਾ ਿ ਤਭੁੱਠਾ ਸ। ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਭਤਿ ਿ ਿੁਤਯਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਨਾਭ ਅੰਤਭਿਿ ੀਿਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।1। ਯਸਾਉ।  

ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਸਉਭ ਭਾਯ ਕ (ਸਉਭ ਦ) ਕਯੜ ਤਬੁੱਿ ਖਸਰ ਰਏ ਸਨ, ਉ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਤਕਯਾ ਨਾਰ ਉਸ ਨਾਭ ਅੰਤਭਿਿ (ਅੰਦਯੋਂ ਸੀ) ਰੁੱਬ ਤਰਆ ਜ ਤਕ (ਦੁਤਨਆਵੀ ਦਾਯਥ ਦ ਵੁੱਟ) ਭੁੁੱਰ ਨਸੀਂ 

ਤਭਰਦਾ। ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ (ਤਵਿ ਜੁੜਨ) ਿੋਂ ਤਫਨਾ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਨਾਭ ਅੰਤਭਿਿ ਿਾਿ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ, ਗੁਯੂ ਦੀ 

ਤਕਯਾ ਨਾਰ ਸੀ (ਸਤਯ ਨਾਭ) ਭਨ ਤਵਿ ਵਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।2।  

ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਗੁਯ ੂਿੋਂ ਤਗਆਨ ਦਾ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ੁਯਭਾ (ਆਣੀਆਾਂ ਆਿਭਕ) ਅੁੱਖਾਾਂ ਤਵਿ 

ਾਇਆ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯ (ਆਿਭਕ) ਿਾਨਣ ਸ ਤਗਆ ਸ, ਉ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਅਤਗਆਨ—ਸਨਯਾ 

ਦੂਯ ਕਯ ਤਰਆ ਸ। ਉ ਦੀ ੁਯਤਿ ਿਬੂ ਦੀ ਜਤਿ ਤਵਿ ਤਭਰੀ ਯਤਸੰਦੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ (ਿਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿ) 

ਤਗੁੱਝ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਦਯ ਿ ਬਾ ਸਾਰ ਕਯਦਾ ਸ।3।  

(ਯ ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ) ਯੀਯ ਿੋਂ ਫਾਸਯ (ਜੰਗਰ ਤਵੁੱਿ ਸਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੁਾਾਂ ਤਵੁੱਿ ਇ ਆਿਭਕ ਿਾਨਣ 

ਨੰੂ) ਰੁੱਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ (ਇਸ ਆਿਭਕ ਿਾਨਣ ਦਣ ਵਾਰਾ) ਸਤਯ ਨਾਭ ਿਾ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਦਾ, ਉਸ (ਤਵਗਾਯ 

ਤਵਿ ਪ ਤਕ) ਤਵਗਾਯੀ ਵਾਾਂਗ ਦੁੁੱਖ ਸੀ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਤੁੱਛ ਿੁਯਨ ਵਾਰ  ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤਵਿ 

ਅੰਨ੍  ਸਏ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਭਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। (ਜੰਗਰਾਾਂ ਸਾੜਾਾਂ ਤਵਿ ਖ਼ੁਆਯ ਸ ਸ ਕ) ਆਖ਼ਯ ਉਸ ਆ ਕ ਗੁਯ ੂਦੀ 

ਸ਼ਯਨ  ਕ ਨਾਭ ਅੰਤਭਿਿ ਿਾਿ ਕਯਦਾ ਸ।4।  

ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ ਦਾ-ਤਥਯ ਸਯੀ ਦਾ ਤਭਰਾ ਿਾਿ ਕਯਦਾ ਸ, ਿਾ ਉਸ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਿ 

(ਸੀ) ਆਣ  ਿਨ ਤਵਿ (ਸੀ) ਉ ਦਾ ਦਯਨ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ, ਿ ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ। ਆਣ  ੁੁੱਧ ਸਏ ਤਸਯਦ ਥਾਾਂ ਤਵਿ ਸੀ ਫਠ ਕ (ਬਟਕਣਾ ਯਤਸਿ ਸ ਕ) ਉਸ ਦਾ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ 

ਸ, ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਦਾ-ਤਥਯ ਿਬੂ ਤਵਿ ਭਾਇਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ।5।  

ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਆਣ  ਨ  ਦਯਵਾਜ਼ਾ (ਨ  ਗਰਕਾਾਂ) (ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦ ਿਬਾਵ ਵਾਰ  ਾ ਵੁੱਰੋਂ) ਫੰਦ ਕਯ ਰਏ ਸਨ, 

ਤਜ ਨ  (ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰ) ਦੜਦਾ ਆਣਾ ਭਨ ਕਾਫ ੂਕਯ ਤਰਆ ਸ, ਉ ਨ  ਆਣ  ਤਿਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਯਾਸੀਂ 

(ਆਣੀ ਉੱਿੀ ਸਈ ੁਯਤਿ ਦੀ ਯਾਸੀਂ) ਆਣ  ਅਰ ਘਯ ਤਵਿ (ਿਬੂ ਿਯਨਾਾਂ ਤਵਿ) ਤਨਵਾ ਿਾਿ ਕਯ 

ਤਰਆ ਸ। ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਿ ਸੁੰਿ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਅੰਦਯ (ਤਸਯਦ ਤਵਿ) ਦਾ ਇਕ-ਯ ਯਭਾਿਭਾ ਦੀ ਤਤਿ-

ਾਰਾਸ ਦ ਫਰ ਆਣਾ ਿਬਾਵ ਾਈ ਯੁੱਖਦ ਸਨ। ਉਸ ਤਦਨ ਯਾਿ ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤਿ ਿ ਿੁਯ ਕ ਤਤਿ-ਾਰਾਸ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਸੀ ਆਣੀ ੁਯਤਿ ਤਵਿ ਤਟਕਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਸ।6।  

ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਿੋਂ ਤਫਨਾ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦਾ ਸਨਯਾ ਫਤਣਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ ਤਜ ਕਯਕ 

ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ ਨਾਭ ਦਾਯਥ ਨਸੀਂ ਰੁੱਬਦਾ ਿ ਉ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਾ ਗੜ ਫਤਣਆ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। 



(ਭਸ ਦ ਫੁੱਜਯ ਕਵਾੜ ਖਸਰਣ ਰਈ) ਕੰੁਜੀ ਗੁਯ ੂਦ ਸੁੱਥ ਤਵਿ ਸੀ ਸ, ਤਕ ਸਯ ਵੀਰ  ਨਾਰ ਉਸ ਦਯਵਾਜ਼ਾ 

ਨਸੀਂ ਖੁਰ੍ਦਾ। ਿ, ਗੁਯ ੂਬੀ ਵੁੱਡੀ ਤਕਭਤਿ ਨਾਰ ਸੀ ਤਭਰਦਾ ਸ।7।  

ਸ ਿਬੂ! ਿੰੂ ਬ ਥਾਵਾਾਂ ਤਵਿ ਭਜੂਦ ਸੈਂ, (ਤਕ ਨੰੂ) ਯਿੁੱਖ (ਤਦੁੱ ੈਂਦਾ ਸੈਂ ਤਕ ਦ ਬਾ ਦਾ) ਰੁਤਕਆ ਸਇਆ ਸੈਂ। 

(ਿਯ ਯਫ ਤਵਆਕ ਸਣ ਦੀ) ਭਝ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ (ਿਨੰੂ) ਤਭਰ ਕ ਸੁੰਦੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਿੰੂ (ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਕ) ਦਾ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਤਤਿ-ਾਰਾਸ ਕਯਦਾ ਯਸੁ। ਗੁਯ ੂਦ 

ਨਭੁਖ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਭਨੁੁੱਖ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਿ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।8। 24। 25।  

 


