
ਬਫਲਾਵਲੁ ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸ ਕਾਹ ਬੂਬਲ ਰ ॥ ਕਰਬਹ ਕਰਾਵਬਹ ਭੂਕਬਰ ਾਵਬਹ ਖਤ 
ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਬਗ ਹਰ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਚ ਬਫਹਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਫਰੀ ਸੰਬਗ ਹਤੁ 
ਸਾਜਨ ਬਤਆਬਗ ਖਰ ॥ ਹਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹਵਨੁ ਭੀਠਾ ਬਫਬਖਆ ਭਬਹ ਲਟਾਇ ਜਰ 
॥੧॥ ਅੰਧ ਕੂ ਭਬਹ ਬਰਓ ਰਾਨੀ ਬਰਭ ਗੁਫਾਰ ਭਹ ਫੰਬਧ ਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਬ ਹਤ 
ਦਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਬਟ ਕਾਢ ਫਾਹ ਪਰ ॥੨॥੧੦॥੯੬॥ {ੰਨਾ 823} 

ਦਅਰਥ:- ਐਸ—ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ। ਕਾਹੇ—ਕਕਉਂ? ਬੂਕਿ ਰੇ—(ਜੀਵ) ਬ ੁੱ ਿੇ ਏ ਹਨ , ਕ ਰਾਹੇ ਏ 
ਹਏ ਹਨ। ਕਰਕਹ ਕਰਾਵਕਹ —(ਜੀਵ ਸਬ ਕ ਝ ) ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। ੇਖਤ —ਵੇਖਦਾ। ਸੰਕਗ—
ਨਾਿ।1। ਰਾਹਉ।  

ਕਾਜ—ਕੁੱਚ। ਕਫਹਾਝਨ —ਖ਼ਰੀਦਣਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੰਚਨ —ਸਨਾ। ਹੇਤ —ਕਆਰ। ਖਰੇ 
ਸਾਜਨ—ਸੁੱਚੇ ਕਭੁੱ ਤਰ। ਹਵਨ —ਜ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਹੈ , ਰਭਾਤਭਾ। ਕਉਰਾ—ਕੜਾ। ਅਨਹਵਨ —
ਜ ਸਦਾ ਰਕਹਣ ਵਾਿਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ। ਕਫਕਖਆ—ਭਾਇਆ। ਜਰੇ—ਸੜਦੇ ਹਨ, ਕਖੁੱਝਦੇ ਹਨ।1।  

ਅੰਧ ਕੂ ਭਕਹ —ਅੰਨਹੇ  ਖੂਹ ਕਵਚ । ਬਰਭ —ਬਟਕਣ। ਗ ਫਾਰ—ਹਨੇਰਾ। ਫੰਕਧ—ਫੰਧਨ ਕਵਚ। 
ਦਇਆਰਾ—ਦਇਆਿ। ਬੇਟ—ੈਕਭਿਦਾ ਹੈ। ਪਰ—ੇਪਕਰ, ਪੜ ਕੇ।2।  

ਅਰਥ:- (ਹੇ ਬਾਈ! ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵ) ਕਕਉਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕ ਰਾਹੇ ਏ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। (ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਭੰਦੇ 
ਕਰਭ) ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਬੀ ਹਨ , (ਕਪਰ) ਭ ੁੱ ਕਰ ਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਕ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ )। ਰ 
ਰਭਾਤਭਾ ਸਦਾ ਸਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਵੁੱ ਸਦਾ (ਸਬਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ) ਵੇਖਦਾ ਸ ਣਦਾ ਹੈ। 1। 
ਰਹਾਉ।  

ਹੇ ਬਾਈ ! ਕੁੱਚ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ , ਸਨਾ ਛੁੱ ਡ ਦੇਣਾ , ਸੁੱਚੇ ਕਭੁੱ ਤਰ ਕਤਆਗ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਿ 
ਕਆਰ—(ਇਹ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ)। ਰਭਾਤਭਾ (ਦਾ ਨਾਭ) ਕੜਾ ਿੁੱ ਗਣਾ, ਭਾਇਆ ਦਾ 
ਭਹ ਕਭੁੱ ਠਾ ਿੁੱ ਗਣਾ (—ਇਹ ਹੈ ਕਨਿੱਤ ਦਾ ਸ ਬਾਉ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਇਆ ਦੇ ਭਹ ਕਵਚ ਪਸ ਕੇ ਸਦਾ 
ਕਖੁੱਝਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ)।1।  

ਹੇ ਬਾਈ ! ਜੀਵ (ਸਦਾ) ਭਹ ਦੇ ਅੰਨਹੇ  (ਹਨੇਰੇ) ਖੂਹ ਕਵਚ ਏ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ , (ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ) 
ਬਟਕਣਾ ਿੁੱ ਗੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ , ਭਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਕੜ ਕਵਚ ਪਸੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ (ਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਕਉਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕ ਰਾਹੇ ਏ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ )। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਆਖ—ਕਜਸ ਭਨ ੁੱ ਖ ਉੱਤੇ ਰਬੂ ਦਇਆਵਾਨ 



ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਗ ਰੂ ਕਭਿ ੈਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ, ਗ ਰੂ ਉਸ ਦੀ) ਫਾਂਹ ਪੜ ਕੇ (ਉਸ ਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਕਵਚੋਂ) 
ਕੁੱਢ ਿੈਂਦਾ ਹੈ।2।10। 96।  


