
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਅੰਦਰਿ ਹੀਿਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥ ਗੁਿ ਕ ਸਬਰਦ ਿਰਿ ਿਿਾਇਆ ॥ ਰਜਨ 
ਸਚੁ ਲ ਸਚੁ ਵਿਾਣਰਹ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਰਣਆ ॥ ੧॥ ਹਉ ਵਾਿੀ ਜੀਉ ਵਾਿੀ ਗੁਿ ਕੀ ਬਾਣੀ 
ਮੰਰਨ ਵਸਾਵਰਣਆ ॥ ਅੰਜਨ ਮਾਰਹ ਰਨਿੰਜਨੁ ਾਇਆ ਜਤੀ ਜਰਤ ਰਮਲਾਵਰਣਆ ॥੧॥ ਿਹਾਉ ॥ 
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ ਸਾਿਾ ॥ ਨਾਮੁ ਰਨਿੰਜਨੁ ਅਰਤ ਅਗਮ ਅਾਿਾ ॥ ਗੁਿਮੁਰਿ ਹਵ 
ਸਈ ਾਏ ਆ ਬਿਰਸ ਰਮਲਾਵਰਣਆ ॥੨॥ ਮਿਾ ਠਾਕੁਿੁ ਸਚੁ ਰਦਿੜਾਏ ॥ ਗੁਿ ਿਸਾਦੀ ਸਰਚ 
ਰਚਤੁ ਲਾਏ ॥ ਸਚ ਸਚੁ ਵਿਤ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚ ਸਰਚ ਸਮਾਵਰਣਆ ॥੩॥ ਵਿਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮਿਾ 
ਰਆਿਾ ॥ ਰਕਲਰਵਿ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਿਾ ॥ ਿਮ ਿੀਰਤ ਸਦਾ ਰਧਆਈਐ ਭ ਭਾਇ ਭਗਰਤ 
ਰਦਿੜਾਵਰਣਆ ॥੪॥ ਤਿੀ ਭਗਰਤ ਸਚੀ ਜ ਸਚ ਭਾਵ ॥ ਆ ਦਇ ਨ ਛਤਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ 
ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸਬਦ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਵਰਣਆ ॥ ੫॥ ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਮ ਕਈ ਨਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧ 
ਸਵੀ ਤ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਆ ਮਰਲ ਲਹੁ ਿਭ ਸਾਚ ੂਿ ਕਿਰਮ ਤੂੰ ਾਵਰਣਆ ॥ ੬॥ ਮ ਹਿੁ ਨ 
ਕਈ ਤੁਧ ਜਹਾ ॥ ਤਿੀ ਨਦਿੀ ਸੀਝਰਸ ਦਹਾ ॥ ਅਨਰਦਨੁ ਸਾਰਿ ਸਮਾਰਲ ਹਰਿ ਿਾਿਰਹ ਗੁਿਮੁਰਿ 
ਸਹਰਜ ਸਮਾਵਰਣਆ ॥੭॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਮ ਹਿੁ ਨ ਕਈ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਰਸਿਜੀ ਆ ਗਈ ॥ ਤੂੰ 
ਆ ਹੀ ਘਰੜ ਭੰਰਨ ਸਵਾਿਰਹ ਨਾਨਕ ਨਾਰਮ ਸੁਹਾਵਰਣਆ ॥੮॥੫॥੬॥ {ੰਨਾ 112} 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਰਯ—ਭਨ ੁੱਖਾ ਸਯੀਯ ਰਿਚ। ਸਫਰਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਯਰਖ—ਯਖ ਕੇ। ਯਖਾਇਆ—

ਯਖ ਕਯਾਈ। ਰਜਨ ਰੈ—ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਾਸ। ਸਚ —ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ। ਕਸਿਟੀ—ਕੁੱਸ ਰਾਣ ਿਾਰੀ 

ਿੁੱਟੀ (ੁੱਥਯੀ)।1।  

ਹਉ—ਭੈਂ। ਭੰਰਨ—ਭਰਨ, ਭਨ ਰਿਚ। ਅੰਜਨ—ਕਾਰਖ, ਭਾਇਆ। ਰਨਯੰਜਨ —ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਯਰਹਤ 

ਰਬੂ!।1। ਯਹਾਉ।  

ਸਾਯਾ—ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਖਰਾਯਾ। ਅਗਭ—ਅਹ ੰਚ। ਅਾਯਾ—ਫੇਅੰਤ। ਗ ਯਭ ਰਖ—ਗ ਯ ੂਦੇ ਸਨਭ ਖ ਯਰਹਣ 

ਿਾਰਾ।2।  

ਰਦਰੜਾਏ—ੁੱਕਾ ਰਟਕਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ ਯ ਯਸਾਦੀ—ਗ ਯ ਯਸਾਰਦ, ਗ ਯ ੂਦੀ ਰਕਯਾ ਨਾਰ। ਸਰਚ—ਸਦਾ-ਰਥਯ 

ਰਬੂ ਦ ੇਨਾਭ ਰਿਚ। ਸਚ ਸਚ —ਸਚ ਹੀ ਸਚ, ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ ਹੀ। ਸਚੇ ਸਰਚ—ਸਰਚ ਹੀ ਸਰਚ, ਸਦਾ-ਰਥਯ 

ਯਰਹਣ ਿਾਰੇ ਰਬੂ ਰਿਚ ਹੀ।3।  

ਰਕਰਰਿਖ—ਾ। ਬੈ—ਡਯ-ਅਦਫ ਰਿਚ ਯਰਹ ਕੇ। ਬਾਇ—ਰੇਭ ਰਿਚ।4।  

ਸਚੀ—ਸਦਾ-ਰਥਯ ਯਰਹਣ ਿਾਰੀ। ਸਚੇ—ਹੇ ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ! ਦੇਇ—ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਦੇ—ਸਫਰਦ, ਸ਼ਫਦ ਰਿਚ 

ਜੜ ਕੇ। ਭਾਰਯ—(ਰਿਕਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ) ਭਾਯ ਕੇ।5।  

ਤ ਧੈ—ਤੈਨੰੂ ਹੀ। ਸੇਿੀ—ਸੇਿੀਂ, ਭੈਂ ਸੇਂਿਦਾ ਹਾਾਂ। ਤੈ—ਅਤੇ। ਸਾਰਾਹੀ—ਭੈਂ ਸਰਾਹ ੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਰਬੂ—ਹੇ ਰਬੂ। ੂਯ ੈ

ਕਯਰਭ—ਤੇਯੀ ੂਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਤੰੂ—ਤੈਨੰੂ।6।  

ਜੇਹਾ—ਿਯਗਾ। ਨਦਯੀ—ਰਭਹਯ ਦੀ ਰਨਗਾਹ ਨਾਰ। ਸੀਝਰਸ—ਸਪਰ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹਾ—ਕਾਇਆਾਂ, ਸਯੀਯ। 

ਸਾਰਯ—ਸਾਯ ਰੈ ਕੇ। ਸਭਾਰਰ—ਸੰਬਾਰ ਕੇ। ਹਰਯ—ਹੇ ਹਯੀ! ਸਹਰਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਰਿਚ।7।  



ਰਸਯਜੀ—ੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਗਈ—ਰੀਨ ਕਯ ਰਈ। ਘਰੜ—ਘੜ ਕੇ, ਸਾਜ ਕੇ। ਬੰਰਨ—ਤੜ ਕੇ, ਨਾਸ ਕਯ ਕੇ। 

ਨਾਰਭ—ਨਾਭ ਰਿਚ।8।  

ਅਯਥ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨੇ ਹਯੇਕ ਸਯੀਯ ਦੇ ਅੰਦਯ (ਆਣੀ ਜਰਤ-ਯੂ) ਹੀਯਾ ਰਾਰ ਰਟਕਾਇਆਾ ਹਇਆ ਹੈ, 

(ਯ ਰਿਯਰੇ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰਰਆਾਂ ਨੇ) ਗ ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਉਸ ਹੀਯ ੇਰਾਰ ਦੀ) ਯਖ ਕਯ ਕੇ (ਸਾਧ ਸੰਗਰਤ 

ਰਿਚ) ਯਖ ਕਯਾਈ ਹੈ। ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਰਹਯਦ ੇਰਿਚ ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ-ਹੀਯਾ ਿੁੱਸ ਰਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਰਥਯ 

ਨਾਭ ਰਸਭਯਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਆਣੇ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਯਖ ਿਾਸਤੇ) ਸਦਾ-ਰਥਯ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹੀ ਕਸਿੁੱਟੀ (ਦ ੇ

ਤਯ ਤੇ) ਿਯਤਦ ੇਹਨ।1।  

ਭੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕ ਯਫਾਨ ਜਾਾਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਜ ਗ ਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਆਣੇ ਭਨ ਰਿਚ ਿਸਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ 

ਭਾਇਆ ਰਿਚ ਰਿਚਯਰਦਆਾਂ ਹੀ (ਇਸ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਯਕਰਤ ਨਾਰ) ਰਨਯੰਜਨ ਰਬੂ ਨੰੂ ਰੁੱਬ ਰਰਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਆਣੀ ਸ ਯਰਤ ਨੰੂ ਰਬੂ ਦੀ ਜਰਤ ਰਿਚ ਰਭਰਾਈ ਯੁੱਖਦੇ ਹਨ।1।  

(ਇਕ ਾਸ)ੇ ਇਸ ਭਨ ੁੱਖਾ ਸਯੀਯ ਰਿਚ (ਭਾਇਆ ਦਾ) ਫਹ ਤ ਰਖਰਾਯਾ ਰਖਰਾਰਯਆ ਹਇਆ ਹੈ, (ਦੂਜ ੇਾਸ)ੇ 

ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦੇ ਰਬਾਿ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਹ ਹੈ ਅਹ ੰਚ ਹੈ ਫੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ (ਭਨ ੁੱਖ ਨੰੂ ਰਾਤ ਰਕਿੇਂ ਹਿੇ?)। 

ਜੇਹੜਾ ਭਨ ੁੱਖ ਗ ਯ ੂਦੇ ਸਨਭ ਖ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ (ਰਨਯੰਜਨ ਦੇ ਨਾਭ ਨੰੂ) ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਹੈ, ਰਬੂ ਆ ਹੀ ਰਭਹਯ 

ਕਯ ਕੇ (ਉਸ ਨੰੂ ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਰਿਚ) ਰਭਰਾ ਰੈਂਦਾ ਹੈ।2।  

ਾਰਣਹਾਯਾ ਰਆਯਾ ਰਬੂ (ਰਜਸ ਭਨ ੁੱਖ ਦੇ ਰਹਯਦ ੇ ਰਿਚ ਆਣਾ) ਸਦਾ-ਰਥਯ ਨਾਭ ਰਦਰ ੜ੍ ਕਯਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਭਨ ੁੱਖ ਗ ਯ ੂਦੀ ਰਕਯਾ ਨਾਰ ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ ਰਿਚ ਆਣਾ ਭਨ ਜੜਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੰੂ ਮਕੀਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਰਕ) ਸਦਾ-ਰਥਯ ਯਰਹਣ ਿਾਰਾ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਸਬ ਥਾਿਾਾਂ ਰਿਚ ਭਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਰਹਣ ਿਾਰੇ 

ਯਭਾਤਭਾ ਰਿਚ ਰੀਨ ਯਰਹੰਦਾ ਹੈ।3।  

(ਹੇ ਬਾਈ!) ਭੇਯਾ ਰਆਯਾ ਰਬੂ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਰਹਣ ਿਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਰਕਸਭ ਦੀ ਭ ਥਾਜੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦੇ ਾ ਤੇ ਔਗ ਣ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੁੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੇਭ ਰਆਯ ਨਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰਧਆਨ 

ਧਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਯ-ਅਦਫ ਰਿਚ ਯਰਹ ਕੇ ਰਆਯ ਨਾਰ ਉਸਦੀ ਬਗਤੀ (ਆਣੇ ਰਹਯਦ ੇਰਿਚ) 

ੁੱਕੀ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।4।  

ਹੇ ਸਦਾ-ਰਥਯ ਰਬੂ! ਤੇਯੀ ਬਗਤੀ (ਦੀ ਦਾਰਤ ਜੀਿ ਨੰੂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਰਭਰਦੀ ਹੈ ਜੇ) ਤੇਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਿੇ।  

(ਹੇ ਬਾਈ! ਬਗਤੀ ਅਤੇ ਹਯ ਸੰਸਾਯਕ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦੀ ਦਾਰਤ) ਰਬੂ ਆ ਹੀ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ) 

ਛਤਾਾਂਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ (ਰਕਉਂਰਕ) ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤਾਾਂ ਦੇਣ ਿਾਰਾ ਉਹ ਆ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਗ ਯ ੂਦੇ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਯਾਹੀਂ (ਜੀਿ ਨੰੂ ਰਿਕਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ) ਭਾਯ ਕੇ ਆ ਹੀ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੇਣ ਿਾਰਾ ਹੈ।5।  

ਹੇ ਹਯੀ! ਤੈਥੋਂ ਰਫਨਾ ਭੈਨੰੂ (ਆਣਾ) ਕਈ ਹਯ (ਸਹਾਯਾ) ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਸਦਾ। ਹੇ ਹਯੀ! ਭੈਂ ਤੇਯੀ ਹੀ ਸੇਿਾ-ਬਗਤੀ 

ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ, ਭੈ ਤੇਯੀ ਹੀ ਰਸਰਤ-ਸਾਰਾਹ ਕਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਰਹਣ ਿਾਰੇ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਭੈਨੰੂ 

ਆਣੇ ਚਯਨਾਾਂ ਰਿਚ ਜੜੀ ਯੁੱਖ। ਤੇਯੀ ੂਯੀ ਰਭਹਯ ਨਾਰ ਹੀ ਤੈਨੰੂ ਰਭਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।6।  

ਹੇ ਰਬੂ! ਤੇਯ ੇਿਯਗਾ ਭੈਨੰੂ ਹਯ ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਸਦਾ। ਤੇਯੀ ਰਭਹਯ ਦੀ ਰਨਗਾਹ ਨਾਰ ਹੀ (ਜੇ ਤੇਯੀ ਬਗਤੀ ਦੀ 

ਦਾਰਤ ਰਭਰੇ ਤਾਾਂ ਭੇਯਾ ਇਹ) ਸਯੀਯ ਸਪਰ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਯੀ! ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਹਯ ਿੇਰੇ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਕਯ 

ਕੇ (ਰਿਕਾਯਾਾਂ ਿਰੋਂ) ਯਾਖੀ ਕਯਦਾ ਹੈਂ। (ਤੇਯੀ ਰਭਹਯ ਨਾਰ) ਜੇਹੜ ੇਫੰਦੇ ਗ ਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਭਕ 

ਅਡਰਤਾ ਰਿਚ ਰੀਨ ਯਰਹੰਦ ੇਹਨ।7।  



ਹੇ ਰਬੂ! ਤੇਯ ੇਫਯਾਫਯ ਦਾ ਭੈਨੰੂ ਕਈ ਹਯ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਸਦਾ। ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਯਚਨਾ ਯਚੀ ਹੈ, ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਸ 

ਕਯਦਾ ਹੈਂ।  

ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ—ਹੇ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਿਾਯਦਾ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਆਣੇ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਰਤ 

ਨਾਰ (ਜੀਿਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ) ਸਹਣੇ ਫਣਾਾਂਦਾ ਹੈਂ।8।5।6।  

 


