ਭਾਝ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਆੁ ਵੰਞਾਏ ਤਾ ਸਬ ਕਿਛੁ ਾ ਏ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਸਚੀ ਕਲਵ ਲਾਏ ॥ ਸਚੁ
ਵਣੰਜਕਹ ਸਚੁ ਸੰਘਰਕਹ ਸਚੁ ਵਾਾਰੁ ਿਰਾਵਕਣਆ ॥ ੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਕਰ ਗੁਣ
ਅਨਕਦਨੁ ਗਾਵਕਣਆ ॥ ਹਉ ਤਰਾ ਤੂੰ ਠਾਿੁਰੁ ਭਰਾ ਸਫਕਦ ਵਕਡਆਈ ਦਵਕਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਲਾ ਵਖਤ ਸਕਬ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਕਜਤੁ ਸਚਾ ਭਰ ਭਕਨ ਬਾਇਆ ॥ ਸਚ ਸਕਵਐ ਸਚੁ ਵਕਡਆਈ
ਗੁਰ ਕਿਰਾ ਤ ਸਚੁ ਾਵਕਣਆ ॥੨॥ ਬਾਉ ਬਜਨੁ ਸਕਤਗੁਕਰ ਤੁਠ ਾਏ ॥ ਅਨ ਰਸੁ ਚੂਿ ਹਕਰ
ਰਸੁ ਭੰਕਨ ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸੰਤਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਫਾਣੀ ੂਰ ਗੁਰ ਤ ਾਵਕਣਆ ॥ ੩॥ ਸਕਤਗੁਰੁ ਨ
ਸਵਕਹ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ॥ ਕਪਕਰ ਇ ਕਿਥਹੁ ਾਇਕਨ ਭਖ ਦੁਆਰਾ ॥ ਭਕਰ ਭਕਰ ਜੰਭਕਹ
ਕਪਕਰ ਕਪਕਰ ਆਵਕਹ ਜਭ ਦਕਰ ਚਟਾ ਖਾਵਕਣਆ ॥ ੪॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਜਾਣਕਹ ਤਾ ਆੁ  ਛਾਣਕਹ
॥ ਕਨਰਭਲ ਫਾਣੀ ਸਫਕਦ ਵਖਾਣਕਹ ॥ ਸਚ ਸਕਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਇਕਨ ਨਉ ਕਨਕਧ ਨਾਭੁ ਭੰਕਨ
ਵਸਾਵਕਣਆ ॥੫॥ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜ ਹਕਰ ਭਕਨ ਬਾਇਆ ॥ ਸਤਸੰਗਕਤ ਫਕਹ ਹਕਰ ਗੁਣ
ਗਾਇਆ ॥ ਅਨਕਦਨੁ ਹਕਰ ਸਾਲਾਹਕਹ ਸਾਚਾ ਕਨਰਭਲ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਕਣਆ ॥ ੬॥ ਭਨਭੁਖ ਖਟੀ
ਰਾਕਸ ਖਟਾ ਾਸਾਰਾ ॥ ਿੂੜੁ ਿਭਾਵਕਨ ਦੁਖੁ ਲਾਗ ਬਾਰਾ ॥ ਬਰਭ ਬੂਲ ਕਪਰਕਨ ਕਦਨ ਰਾਤੀ ਭਕਰ
ਜਨਭਕਹ ਜਨਭੁ ਗਵਾਵਕਣਆ ॥ ੭॥ ਸਚਾ ਸਾਕਹਫੁ ਭ ਅਕਤ ਕਆਰਾ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਸਫਕਦ
ਅਧਾਰਾ ॥ ਨਾਨਿ ਨਾਕਭ ਕਭਲ ਵਕਡਆਈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਭ ਿਕਰ ਜਾਨਕਣਆ ॥੮॥੧੦॥੧੧॥ {ੰਨਾ
115-116}
ਦਅਰਥ:- ਆੁ—ਆਾ-ਬਾਵ, ਅਣੱਤ, ਸਉਭ। ਬ ਕਿਛੁ —ਉੱਚ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਸਰਿ ਗੁਣ।
ਚੀ—ਦਾ ਿਾਇਭ ਰਕਸਣ ਵਾਲੀ। ਵਣੰਜਕਸ—ਵਣਜ ਿਰਦ ਸਨ, ਕਵਸਾਝਦ ਸਨ। ੰਘਰਕਸ—(ੰਗਰਕਸ),
ਇਿੱਠਾ ਿਰਦ ਸਨ।1।
ਫਕਦ—ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ (ਜੜ ਿ)।1। ਰਸਾਉ।
ਕਬ—ਾਰ। ੁਸਾਇਆ—ਸਣ । ਕਜਤੁ —ਕਜ (ਵਲ) ਕਵਚ। ਭਕਨ—ਭਨ ਕਵਚ। ਤ—ਤੋਂ, ਨਾਲ।2।
ਬਾਉ—ਰਭ। ਕਤਗੁਕਰ ਤੁ ਠ—ਜ ਗੁਰੂ ਰੰਨ ਸ ਜਾਏ। ਅਨ ਰੁ—ਸਰ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਚਿਾ। ਭੰਕਨ—ਭਕਨ,
ਭਨ ਕਵਚ। ਫਾਣੀ—(ਗੁਰੂ ਦੀ) ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ।3।
ਅੰਧ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਅੰਨਹ ਸਏ ਭਨੁ ੱਖ। ਓਇ—{ਲਜ਼ ‘ਓਸੁ’ ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ}। ਾਇਕਨ—ਾਾਂਦ ਸਨ,
ਾ ਿਦ ਸਨ। ਭਕਰ—ਆਤਭਿ ਭਤ ਸੜ ਿ। ਦਕਰ—ਦਰ ਤ।4।
ਫਦ ਾਦੁ —ਸ਼ਫਦ ਦਾ ੁਆਦ। ਆੁ—ਆਣ ਆ ਨੂ ੰ, ਆਣ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ। ਵਖਾਣਕਸ—ਨਾਭ
ਕਭਰਦ ਸਨ। ਕਵ—ਵਾ ਿਰ ਿ, ਕਭਰ ਿ। ਨਉ ਕਨਕਧ—ਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨ , ਦੁ ਨੀਆ ਦਾ ਾਰਾ ਸੀ ਧਨਦਾਰਥ।5।
ਥਾਨੁ —ਕਸਰਦਾ। ਭਕਨ—ਭਨ ਕਵਚ। ਫਕਸ—ਫਠ ਿ। ਨਾਦੁ —ਵਾਜਾ।6।
ਰਾਕ—ੂੰਜੀ, ਰਭਾਇਆ। ਖਟੀ—ਜਸੜੀ ਰਿਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾਸ ਿੀਤੀ ਜਾਏ। ਾਾਰਾ—
ਕਖਲਾਰਾ। ਬਰਭ—ਬਰਕਭ, ਬਟਿਣਾ ਕਵਚ  ਿ। ਬੂ ਲ—ਿੁ ਰਾਸ ਏ ਸਏ। ਭਕਰ ਜਨਭਕਸ—ਭਰ ਿ ਜੰਭਦ
ਸਨ, ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਕਵਚ ੈਂਦ ਸਨ।7।

ਭ—ਭਨੂੰ। ਿ ਫਕਦ—ਦ ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਅਧਾਰਾ—ਆਰਾ। ਨਾਕਭ—ਨਾਭ ਕਵਚ (ਜੁਕੜਆਾਂ)। ਭ—
ਫਰਾਫਰ, ਇਿ ਕਜਸਾ।8।
ਅਰਥ:- ਜਸੜਾ ਭਨੁ ੱਖ (ਆਣ ਅੰਦਰੋਂ) ਆਾ-ਬਾਵ (ਸਉਭ ਭਭਤਾ) ਦੂ ਰ ਿਰਦਾ ਸ, ਉਸ (ਉੱਚ ਆਤਭਿ
ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ) ਸਰਿ ਗੁਣ ਗਰਕਸਣ ਿਰ ਲੈਂ ਦਾ ਸ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ ਜੁੜ ਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਕਵਚ
ਦਾ ਕਟਿੀ ਰਕਸਣ ਵਾਲੀ ਲਗਨ ਫਣਾ ਲੈਂ ਦਾ ਸ। (ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂ ਰ ਿਰਨ ਵਾਲ ਭਨੁ ੱਖ) ਦਾ-ਕਥਰ ਰਬੂ ਦਾ
ਨਾਭ ਦਾ ਕਵਸਾਝਦ ਸਨ, ਨਾਭ ਧਨ ਇਿੱਠਾ ਿਰਦ ਸਨ ਤ ਨਾਭ ਦਾ ਸੀ ਵਾਰ ਿਰਦ ਸਨ (ਬਾਵ,
ਤੰਗੀਆਾਂ ਕਵਚ ਫਠ ਿ ਬੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਿਰਦ ਰਕਸੰਦ ਸਨ)।1।
ਭੈਂ ਦਾ ਉਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਦਿ ਿੁ ਰਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ, ਜਸੜ ਸਰ ਰਜ਼ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਸਨ। ਸ ਰਬੂ! ਤੂ ੰ ਭਰਾ
ਭਾਲਿ ਸੈਂ ਭੈਂ ਤਰਾ ਵਿ ਸਾਾਂ, (ਤੂ ੰ ਆ ਸੀ) ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ ਜੜ ਿ (ਆਣੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਦੀ)
ਵਕਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ (ਭਨੂੰ ਬੀ ਇਸ ਦਾਕਤ ਦਸ)।1। ਰਸਾਉ।
(ਸ ਬਾਈ!) ਭਨੂੰ ਉਸ ਾਰ ਵਲ ਸਣ ਲੱਗਦ ਸਨ ਉਸ ਾਰ ਵਿਤ ਸਣ ਲੱਗਦ ਸਨ ਕਜ ਵਲ ਕਜ ਵਿਤ
ਦਾ ਿਾਇਭ ਰਕਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਭਰ ਭਨ ਕਵਚ ਕਆਰਾ ਲੱਗ। ਦਾ-ਕਥਰ ਰਬੂ ਦਾ ਆਰਾ ਕਲਆਾਂ ਦਾ-ਕਥਰ
ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ (-ਰੂ) ਇੱਜ਼ਤ ਕਭਲਦੀ ਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਿਾਇਭ ਰਕਸਣ ਵਾਲ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ
ਨਾਭ ਸਾਲ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।
ਜ ਗੁਰੂ ਰੰਨ ਸ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਭਨੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਰਭ (ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਵਾਤ) ਖ਼ੁਰਾਿ ਕਭਲ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।
ਜਸੜਾ ਭਨੁ ੱਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਣ ਭਨ ਕਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਦਾਰਥਾਾਂ
ਦਾ ਚਿਾ ਭੁੱਿ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਕਤਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਕਵਚ ਜੁੜ ਿ ੂਰ ਗੁਰੂ ਾੋਂ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਦਾ-ਕਥਰ
ਨਾਭ ਰਾਤ ਿਰਦਾ ਸ, ੰਤਖ ਅਤ ਆਤਭਿ ਅਡਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਲ ਿਰਦਾ ਸ।3।
ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਕਵਚ ਅੰਨਹ ਸਏ ਭੂਰਖ ਗੰਵਾਰ ਫੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾ-ਰਨਾ ਨਸੀਂ ਲੈਂ ਦ, ਉਸ ਕਪਰ ਸਰ ਕਿ
ਬੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾੀ ਦਾ ਰਤਾ ਨਸੀਂ ਲੱਬ ਿਦ। ਉਸ (ਇ ਤਰਹਾ)ਾਂ ਆਤਭਿ ਭਤ ਸੜ ਿ ਭੁੜ
ਭੁੜ ਜੰਭਦ ਭਰਦ ਰਕਸੰਦ ਸਨ, ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗੜ ਕਵਚ ਏ ਰਕਸੰਦ ਸਨ, ਤ ਜਭਰਾਜ ਦ ਦਰ ਤ ੱਟਾਾਂ ਖਾਾਂਦ
ਰਕਸੰਦ ਸਨ।4।
ਜਦੋਂ ਿਈ (ਵਡ-ਬਾਗੀ ਫੰਦ) ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ੁਆਦ ਜਾਣ ਲੈਂ ਦ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਆਣ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ
ਛਾਣਦ ਸਨ (ਰਖਦ ੜਤਾਲਦ ਰਕਸੰਦ ਸਨ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਵਤਰ ਫਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ
ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਉਚਾਰਦ ਰਕਸੰਦ ਸਨ। ਦਾ-ਕਥਰ ਰਕਸਣ ਵਾਲ ਰਬੂ ਦਾ ਕਭਰਨ ਿਰਿ
ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਿ ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਸਨ, ਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੂ ੰ ਉਸ ਆਣ ਭਨ ਕਵਚ (ਇਉਂ) ਵਾਾਂਦ
ਸਨ (ਕਜਵੇਂ ਉਸ ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਾਰ) ਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨ (ਸ)।5।
(ਸ ਬਾਈ!) ਉਸ ਕਸਰਦਾ ਥਾਾਂ ਸਣਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜਸੜਾ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਭਨ ਕਵਚ ਕਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸ (ਤ
ਉ ਭਨੁ ੱਖ ਦਾ ਕਸਰਦਾ ਥਾਾਂ ਸਣਾ ਫਣਦਾ ਸ ਕਜ ਨ ) ਾਧ ੰਗਕਤ ਕਵਚ ਫਠ ਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕਕਤਾਲਾਸ ਦ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ। ਅਜਸ ਭਨੁ ੱਖ ਸਰ ਰਜ਼ ਦਾ-ਕਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਕਕਤ-ਾਲਾਸ ਿਰਦ ਸਨ, ਕਕਤਾਲਾਸ ਦਾ ਕਵਤਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਾਂਦ ਸਨ।6।
ਆਣ ਭਨ ਦ ਕੱਛ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲ ਭਨੁ ੱਖ ਉਸੀ ੂੰਜੀ ਜੜਦ ਸਨ, ਉਸੀ ਕਖਲਾਰਾ ਕਖਲਾਰਦ ਸਨ, ਜਸੜਾ ਰੱਫੀ
ਟਿਾਲ ਕਵਚ ਖਟਾ ਭੰਕਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸ ਕਨਰੀ ਨਾਵੰਤ ਿਭਾਈ ਸੀ ਿਰਦ ਸਨ ਤ ਫਸੁਤ ਆਤਭਿ ਦੁ ੱਖ

ਿਲ ਸ਼ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਉਸ ਭਾਇਆ ਦੀ ਬਟਿਣਾ ਕਵਚ  ਿ ਕਦਨ ਰਾਤ ਿੁ ਰਾਸ ਕਪਰਦ ਰਕਸੰਦ ਸਨ, ਜਨਭ ਭਰਨ
ਦ ਗੜ ਕਵਚ ੈਂਦ ਸਨ ਤ ਭਨੁ ੱਖਾ ਜਨਭ ਕਵਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।7।
(ਸ ਬਾਈ!) ਦਾ-ਕਥਰ ਰਕਸਣ ਵਾਲਾ ਭਾਲਿ ਭਨੂੰ (ਸੁਣ) ਫਸੁਤ ਕਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸ, ੂਰ ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਕਵਚ
ਜੁੜ ਿ ਭੈਂ ਉ ਭਾਲਿ ਨੂ ੰ (ਆਣੀ ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ) ਆਰਾ ਫਣਾ ਕਲਆ ਸ।
ਸ ਨਾਨਿ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਕਵਚ ਜੁਕੜਆਾਂ (ਲ ਿ ਰਲ ਿ ਕਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਕਭਲਦੀ ਸ। ਰਬੂ-ਨਾਭ ਕਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲ
ਫੰਦ ਦੁ ਨੀਆ ਦ ਦੁ ੱਖ ਤ ੁਖ) ਨੂ ੰ ਇਿ ਕਜਸਾ ਜਾਣਦ ਸਨ।8।10।11।

