ਭਾਝ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਈ ॥ ਹਤਰ ਚਿਹੁ ਅੰਤਿ ਹਇ ਸਖਾਈ ॥ ਹਤਰ
ਅਗਭੁ ਅਗਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕ ਬਾਇ ਾਵਤਣਆ ॥ ੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ
ਆੁ ਤਨਵਾਰਤਣਆ ॥ ਆੁ ਗਵਾਏ ਿਾ ਹਤਰ ਾਏ ਹਤਰ ਤਸਉ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਰਭੁ ਕਭਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਤਫਨੁ ਬਾਗਾ
ਗੁਰੁ ਾਈਐ ਨਾਹੀ ਸਫਦ ਭਤਲ ਤਭਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਅਤਲਿੁ ਰਹ ਸੰਸਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕ
ਿਕੀਐ ਨਾਤਭ ਅਧਾਰ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਜਰੁ ਕਰ ਤਕਆ ਤਿਸ ਨ ਆ ਖਤ ਦੁਖੁ ਾਵਤਣਆ ॥ ੩॥
ਭਨਭੁਤਖ ਅੰਧ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ॥ ਆਿਭ ਘਾਿੀ ਹ ਜਗਿ ਕਸਾਈ ॥ ਤਨੰਦਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਫਹੁ ਬਾਰੁ
ਉਠਾਵ ਤਫਨੁ ਭਜੂਰੀ ਬਾਰੁ ਹੁਚਾਵਤਣਆ ॥੪॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਵਾੜੀ ਭਰਾ ਰਬੁ ਭਾਲੀ ॥ ਸਦਾ ਸਭਾਲ
ਕ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ ॥ ਜਹੀ ਵਾਸਨਾ ਾਏ ਿਹੀ ਵਰਿ ਵਾਸੂ ਵਾਸੁ ਜਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥ ਭਨਭੁਖੁ ਰਗੀ ਹ
ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਸੁਖਦਾਿਾ ਤਵਸਤਰਆ ਅਗਭ ਅਾਰਾ ॥ ਦੁਖੀਏ ਤਨਤਿ ਤਪਰਤਹ ਤਫਲਲਾਦ ਤਫਨੁ ਗੁਰ
ਸਾਂਤਿ ਨ ਾਵਤਣਆ ॥੬॥ ਤਜਤਨ ਕੀਿ ਸਈ ਤਫਤਧ ਜਾਣ ॥ ਆਤ ਕਰ ਿਾ ਹੁਕਤਭ ਛਾਣ ॥ ਜਹਾ
ਅੰਦਤਰ ਾਏ ਿਹਾ ਵਰਿ ਆ ਫਾਹਤਰ ਾਵਤਣਆ ॥ ੭॥ ਤਿਸੁ ਫਾਝਹੁ ਸਚ ਭ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ॥
ਤਜਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸ ਤਨਰਭਲੁ ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਵਸ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਜਸੁ ਦਵ ਸ ਾਵਤਣਆ
॥੮॥੧੪॥੧੫॥ {ੰਨਾ 118}
ਦਅਰਥ:- ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਖ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਿੱਤਖਆ। ਸਾਚੀ—ਅਟਿੱਲ, ਕਦ ਉਕਾਈ ਨਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਅੰਤਤ—
ਆਖ਼ਰ ਤਵਚ (ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਰ ਸਾਥ ਰਤਹ ਜਾਣਗ)। ਸਖਾਈ—ਸਾਥੀ। ਅਗਭ—ਅਹੁੰਚ। ਅਗਚਰੁ—{ਅ-ਗਚਰੁ} ਤਜਸ ਤਕ ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਿ ਆਂ ਦੀ ਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਅਨਾਥ—ਤਜਸ ਦ ਤਸਰ ਉੱਤ ਕਈ ਹਰ ਖਸਭ
ਨਹੀਂ। ਬਾਇ—ਿਭ ਤਵਚ, ਅਨੁ ਸਾਰ ਹ ਕ।1।
ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ। ਸਹਤਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਤਵਚ।1। ਰਹਾਉ।
ੂਰਤਫ—ਤਹਲ ਜਨਭ ਤਵਚ। ਸੁਕਰਭੁ—ਸ਼੍ਿਸਟ ਕੰਭ, ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸ਼੍ਟ ਕੰਭ। ਸਤਵ—ਸਵਾ
ਕਰ ਕ, ਸਰਨ  ਕ।2।
ਅਤਲਤੁ —ਤਨਰਲ , ਤਨਰਭਹ। ਤਕੀਐ—ਆਸਰ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਤਵਚ। ਅਧਾਰ—ਆਸਰ। ਜਰ—
ੁ ਧਿੱਕਾ।
ਤਤਸ ਨ —{ਲਜ਼ ‘ਤਤਸੁ’ ਦਾ ੁੁ ਸੰਫੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਤਗਆ ਹ। ਵਖ ‘ਗੁਰਫਾਣੀ ਤਵਆਕਰਣ’}।
ਖਤ—ਖ ਕ।3।
ਸੁਤਧ—{suiD} ਅਕਲ, ਸੂਝ। ਆਤਭਘਾਤੀ—ਆਣ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਗਤ
ਕਸਾਈ—ਜਗਤ ਦਾ ਵਰੀ।4।
ਵਾੜੀ—ਪੁ ਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਗ਼ੀਚੀ। ਸਭਾਲ —ਸੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ। ਵਾਸਨਾ—ਸੁਗੰਧੀ। ਵਾਸੂ ਵਾਸੁ—(ਪੁ ਿੱਲਾਂ ਦੀ)
ਸੁਗੰਧੀ।5।
ਭਨਭੁਖ—ਆਣ ਭਨ ਦ ਤਿੱਛ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲਾ।6।
ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਰਭਾਤਭਾ) ਨ । ਕੀਤ—ਦਾ ਕੀਤ। ਤਫਤਧ—ਤਰੀਕਾ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਹੁਕਤਭ—ਹੁਕਭ ਤਵਚ
(ਤੁ ਰ ਕ)। ਛਾਣ —ਸਾਂਝ ਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹ।7।

ਘਟ—ਅੰਤਰ—ਤਹਰਦ ਤਵਚ।8।
ਅਰਥ:- (ਹ ਬਾਈ! ਭੈਂ ਤਨੂੰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦਾ ਅਟਿੱਲ ਰਤਹਣ ਵਾਲੀ ਤਸਿੱਤਖਆ ਸੁਣਾਈ ਹ (ਤਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ
ਤਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੁ (ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਰ ਸਾਥ ਭੁਿੱਕ ਜਾਂਦ ਹਨ ਤਦੋਂ) ਅੰਤ ਵਲ (ਿਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ) ਸਾਥੀ ਫਣਦਾ ਹ।
ਉਹ ਰਭਾਤਭਾ (ਉਂਞ ਤਾਂ) ਅਹੁੰਚ ਹ, ਭਨੁ ਿੱਖ ਦ ਤਗਆਨ-ਇੰਤਦਿ ਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਉਸ
ਿਬੂ ਦ ਤਸਰ ਤ ਹਰ ਕਈ ਭਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤਵਚ ਨਹੀਂ ੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹ ਕ ਤੁ ਤਰਆਂ ਉਸ ਨੂ ੰ
ਤਭਲ ਸਕੀਦਾ ਹ।1।
ਭੈਂ ਸਦਕ ਕੁ ਰਫਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਹੜ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਕਰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਨੁ ਿੱਖ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਕਰਦਾ ਹ,
ਤਾਂ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂ ੰ ਤਭਲ ੈਂਦਾ ਹ, ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ (ਤਭਲ ਕ) ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਤਵਚ ਲੀਨ ਰਤਹੰਦਾ ਹ।1।
ਰਹਾਉ।
(ਰ ਇਹ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਦਾ) ਸਿਸ਼੍ਟ ਕੰਭ ਉਹ ਭਨੁ ਿੱਖ (ਹੀ) ਕਰਦਾ ਹ, ਤਜਸ ਦ ਅੰਦਰ ੂਰਫਲ ਜਨਭ
ਤਵਚ ਕੀਤ ਕਰਭਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਦ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲ ਖ ਭਜੂਦ ਹਵ। ਉਹ ਭਨੁ ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸਰਨ  ਕ ਸਦਾ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹ। ਗੁਰੂ ਬੀ ੂਰੀ ਤਕਸਭਤ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਹੀਂ ਤਭਲਦਾ। (ਤਜਸ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ
ਤਭਲ ੈਂਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਆਣ ) ਸ਼੍ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਤਭਲਾ ਤਵਚ ਤਭਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।2।
ਗੁਰੂ ਦ ਸਨਭੁਖ ਰਤਹਣ ਵਾਲਾ ਭਨੁ ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ ਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲ ਕ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਹੀਂ
ਜਗਤ ਤਵਚ ਤਨਰਭਹ ਰਤਹੰਦਾ ਹ। ਜਹੜਾ ਭਨੁ ਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦ ਸਨਭੁਖ ਰਤਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਉੱਤ ਕਈ ਹਰ ਭਨੁ ਿੱਖ
ਦਫਾਉ ਨਹੀਂ ਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆ ਹੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹ ਕ ਦੁ ਿੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹ।3।
ਜਹੜਾ ਭਨੁ ਿੱਖ ਆਣ ਭਨ ਦ ਤਿੱਛ ਤੁ ਰਦਾ ਹ, ਜਹੜਾ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਤਵਚ ਅੰਨਹਾ ਹਇਆ ਰਤਹੰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੂ ੰ
(ਇਹ ਆਾ-ਬਾਵ ਤਨਵਾਰਨ ਦੀ) ਕਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ। (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ) ਆਣਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ (ਬੀ)
ਤਫਾਹ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹ ਤ ਜਗਤ ਦਾ ਵਰੀ (ਬੀ ਫਤਣਆ ਰਤਹੰਦਾ ਹ)। ਉਹ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਤਨੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕ ਆਣ
ਤਸਰ ਉੱਤ (ਤਵਕਾਰਾਂ ਦਾ) ਫਹੁਤ ਬਾਰ ਚੁਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਉਹ ਭਨਭੁਖ ਉਸ ਭਜੂਰ ਵਾਂਗ ਸਭਝ ਜ) ਬਾੜਾ ਲ ਣ ਤੋਂ
ਤਫਨਾ ਹੀ ਦੂ ਤਜਆਂ ਦਾ ਬਾਰ (ਚੁਿੱਕ ਚੁਿੱਕ ਕ) ਅੜਾਂਦਾ ਰਤਹੰਦਾ ਹ।4।
(ਰ ਹ ਬਾਈ! ਜੀਵਾਂ ਦ ਕੀਹ ਵਿੱਸ?) ਇਹ ਜਗਤ ਪੁ ਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਗ਼ੀਚੀ ਦ (ਸਭਾਨ) ਹ, ਿਬੂ ਆ (ਇਸ ਫਗ਼ੀਚੀ
ਦਾ) ਭਾਲੀ ਹ। ਹਰਕ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਬਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਜੀਵ ਤਵਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਤਹੰਦਾ।
(ਰ) ਤਜਹ ਤਜਹੀ ਸੁਗੰਧੀ (ਜੀਵ ਪੁ ਿੱਲ ਦ ਅੰਦਰ) ਭਾਲੀ ਿਬੂ ਾਂਦਾ ਹ ਉਹ ਤਜਹੀ ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ ਕੰਭ ਕਰਦੀ
ਹ। (ਿਬੂ ਭਾਲੀ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਪੁ ਿੱਲ ਦ ਅੰਦਰ ਾਈ) ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹ।5।
ਆਣ ਭਨ ਦ ਤਿੱਛ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤ (ਤਵਕਾਰਾਂ ਤਵਚ  ਕ) ਰਗੀ ਹ ਤਰਹਾ ਹ (ਤਕਉਂਤਕ) ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ
ਦਣ ਵਾਲਾ ਅੁਹੰਚ ਤ ਫਅੰਤ ਿਬੂ ਬੁ ਿੱਲ ਤਗਆ ਹ। ਭਨਭੁਖ ਜੀਵ ਦੁ ਖੀ ਹ ਹ ਕ ਤਰਲ ਲੈਂ ਦ ਤਪਰਦ ਹਨ, ਗੁਰੂ
ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਿਾਤ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ।6।
ਤਜਸ ਰਭਾਤਭਾ ਨ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਨਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹ। ਜਦੋਂ ਤਕਸ ਨੂ ੰ
ਨਰਆ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਿਬੂ ਦ ਹੁਕਭ ਤਵਚ ਰਤਹ ਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਾਂਦਾ ਹ। ਤਜਹ ਤਜਹਾ ਆਤਭਕ
ਜੀਵਨ ਰਭਾਤਭਾ ਤਕਸ ਜੀਵ ਦ ਅੰਦਰ ਤਟਕਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਵਰਤੋਂ-ਤਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ। ਿਬੂ
ਆ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਤਦਿੱਸਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਲ ਿਰ
 ਦਾ ਰਤਹੰਦਾ ਹ।7।
(ਹ ਬਾਈ!) ਭਨੂੰ ਉਸ ਸਦਾ-ਤਥਰ ਿਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਕਈ ਹਰ ਨਹੀਂ ਤਦਿੱਸਦਾ (ਜ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਫਾਹਰ ਬਟਕਣ ਤੋਂ ਫਚਾ
ਸਕ)। ਤਜਸ ਭਨੁ ਿੱਖ ਨੂ ੰ ਉਹ ਆਣ ਚਰਨਾਂ ਤਵਚ ਜੜਦਾ ਹ, ਉਹ ਤਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਹ

ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀ ਭਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਜੀਵ ਦ ਤਹਰਦ ਤਵਚ ਵਿੱਸਦਾ ਹ। ਤਜਸ ਭਨੁ ਿੱਖ ਨੂ ੰ (ਆਣ
ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤਤ) ਫਖ਼ਸ਼੍ਦਾ ਹ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਹ।8।14।15।

