
ਸਵਈਏ ਭਹਰ ਤੀਜ ਕ ੩   

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਤ ਤਿਚ ਉਚਾਯ ਹ ਸਿਈ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਈ ੁਯਖੁ ਤਸਵਤਯ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ ਇਕੁ ਨਾਭੁ ਅਛਰੁ ਸੰਸਾਯ ॥ ਤਜਤਨ 
ਬਗਤ ਬਵਜਰ ਤਾਯ ਤਸਭਯਹੁ ਸਈ ਨਾਭੁ ਯਧਾਨੁ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਸਿਤਯ—ਤਸਭਯ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ। ਜਾ ਏਾ—ਤਜਸ (ਹਯੀ) ਦਾ। ਅਛਰੁ—

ਨਾ ਛਤਰਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ। ਸੰਸਾਯ—ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਨਾਭ) ਨ। ਯਧਾਨੁ—ਸਰਸ਼ਟ, ਉੱਤਭ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਤਸਭਯ; ਤਜਸ ਦਾ ਇਏ ਨਾਭ ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ ਅਛੱਰ ਹ। ਤਜਸ ਨਾਭ ਨ  

ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਉਤਾਤਯਆ ਹ, ਉਸ ਉੱਤਭ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਸਭਯ।  

ਤਤਤੁ ਨਾਤਭ ਯਤਸਕੁ ਨਾਨਕੁ ਰਹਣਾ ਥਤ ਜਨ ਸਰਫ ਤਸਧੀ ॥ ਕਤਵ ਜਨ ਕਰਯ ਸਫੁਧੀ ਕੀਯਤਤ ਜਨ 
ਅਭਯਦਾਸ ਤਫਸਤਯੀਮਾ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਤੁ ਨਾਤਭ—ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ। ਯਤਸਏੁ—ਆਨੰਦ ਰਣ ਿਾਰਾ। ਥਤ—ਥਾਤਆ ਤਆ, 

ਤਟੱਤਏਆ ਤਆ। ਜਨ—ਤਜਸ ਏਯ ਏ, (ਬਾਿ, ਉਸ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਏਯ ਏ)। ਸਰਫ ਤਸਧੀ—ਸਾਯੀਆਾਂ 

ਤਸੱਧੀਆਾਂ (ਰਾਤ ਹਈਆਾਂ)। ਸਫੁਧੀ—ਫੱੁਧੀ ਿਾਰਾ, ਉੱਚੀ ਭਤ ਿਾਰਾ। ਏੀਯਤਤ—ਸਬਾ। ਜਨ—ਜਨਾਾਂ ਤਿਚ, 

ਰਏਾਾਂ ਤਿਚ। ਅਭਯਦਾਸ—ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਦੀ। ਤਫਸ੍ਤਯੀਮਾ—ਤਐੱਰਯੀ ਹਈ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ (ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ ਆਨੰਦ ਰ  ਤਯਹਾ ਹ, (ਉਸ ਨਾਭ ਦੁਆਯਾ) ਰਹਣਾ ਜੀ ਤਟੱਏ , 

ਤਜਸ ਏਯਏ ਸਾਯੀਆਾਂ ਤਸੱਧੀਆਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਹਈਆਾਂ। ਹ ਏਰ੍੍ ਏਿੀ! (ਉਸ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ) ਉੱਚੀ 

ਫੱੁਧੀ ਿਾਰ  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਦੀ ਸਬਾ ਰਏਾਾਂ ਤਿਚ ਸਯ ਯਹੀ ਹ।  

ਕੀਯਤਤ ਯਤਵ ਤਕਯਤਣ ਰਗਤਿ ਸੰਸਾਯਹ ਸਾਖ ਤਯਵਯ ਭਵਰਸਯਾ ॥ ਉਤਤਯ ਦਤਖਣਤਹ ੁਤਫ ਅਯੁ 
ਸਚਤਭ ਜ ਜ ਕਾਯੁ ਜੰਤਥ ਨਯਾ ॥ {ੰਨਾ 1392} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏੀਯਤਤ ਯਤਿ ਤਏਯਤਣ—ਸਬਾ-ਯੂ ਸੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਣ ਦੁਆਯਾ। ਯਤਿ—ਸੂਯਜ। ਏੀਯਤਤ—ਸਬਾ। 

ਰਤਟ—ਯਟ ਹ ਏ, ਤਐੱਰਯ ਏ। ਸੰਸਾਯਹ—ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ। ਸਾਐ—ਟਤਹਣੀਆਾਂ। ਤਯਿਯ—ਸਰਸ਼ਟ ਯੁੱਐ। 

ਭਿਰਸਯਾ—ਭਰਸਯੀ ਦਾ ਯੁੱਐ, ਇਸ ਦ ਤਨੱਏ ਤਨੱਏ ਪੱੁਰ ਫੋੀ ਤਭੱਠੀ ਅਤ ਤਬੰਨੀ ਸੁੰਧੀ ਿਾਰ  ਹੁੰਦ ਹਨ। 

ਉਤਤਯ—ਉੱਤਤਯ, ਹਾੋ ਾਸ। ਦਤਐਣਤਹ—ਦੱਐਣ ਿਰ। ੁਤਫ—ਚ ਹੋਦ ਾਸ। ਸ੍ਚਤਭ—ੱਛੋਂ ਿਰ। 

ਜੰਤਥ—ਜਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਿੇਂ) ਭਰਸਯੀ ਦ ਸਰਸ਼ਟ ਯੁੱਐ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾੈਾਾਂ (ਤਐੱਰਯ ਏ ਸੁੰਧੀ ਤਐਰਾਯਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਤਿੇਂ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਦੀ) ਸਬਾ-ਯੂ ਸੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਣ ਦ ਜਤ ਤਿਚ ਯਟ ਹਣ ਦ ਏਾਯਣ ਹਾੋ, ਦੱਐਣ ਚ ਹੋਦ 

ਰਤਹੰਦ (ਬਾਿ, ਹਯ ਾਸ) ਰਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ-ਜਏਾਯ ਏਯ ਯਹ ਹਨ।  

ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਯਸਤਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਫਯਦਾਮਉ ਉਰਤਿ ਗੰਗ ਸਚਤਭ ਧਯੀਆ ॥ ਸਈ ਨਾਭੁ ਅਛਰੁ 
ਬਗਤਹ ਬਵ ਤਾਯਣੁ ਅਭਯਦਾਸ ਗੁਯ ਕਉ ਪੁਤਯਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਸਤਨ—ਯਸਨਾ ਦੁਆਯਾ, ਜੀਬ ਨਾਰ (ਬਾਿ, ਉੱਚਾਯ ਏ)। ੁਯਭੁਤਐ—ੁਯ ੂ (ਨਾਨਏ) ਨ। 

ਫਯਦਾਮਉ—ਿਯਤਾਇਆ। ਉਰਤਟ—ਉਰਟਾ ਏ। ੰ—ੰਾ ਦਾ ਰਿਾਹ, ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਤਫਰਤੀ। ਸ੍ਚਤਭ—



ੱਛੋਂ ਿਰ, ਭਾਇਆ ਿਰੋਂ  ਹਟਿੀਂ। ਧਯੀਆ—ਤਟਏਾ ਤਦੱਤੀ। ਬਤਹ ਬਿ ਤਾਯਣੁ—ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ 

ਿਾਰਾ। ਪੁਤਯਆ—ਅਨੁਬਿ ਹਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਹੋਾ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਨ  ਉਚਾਯ ਏ ਿਯਤਾਇਆ ਤ ਸੰਸਾਯੀ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ ਤਥਰਤੀ 

ਸੰਸਾਯ ਿਰੋਂ  ਉਰਟਾ ਤਦੱਤੀ, ਉਹੀ ਅਛੱਰ ਨਾਭ, ਉਹੀ ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਉਤਾਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਟ ਹਇਆ।1।  

ਤਸਭਯਤਹ ਸਈ ਨਾਭੁ ਜਖਯ ਅਯੁ ਤਕੰਨਯ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਭਾਤਧ ਹਯਾ ॥ ਤਸਭਯਤਹ ਨਖਯਤਰ ਅਵਯ ਧੂ 
ਭੰਡਰ ਨਾਯਦਾਤਦ ਰਹਰਾਤਦ ਵਯਾ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਯਾ—ਤਸ਼ਿ ਜੀ। ਨਐ੍੍ਤਰ—ਤਾਯ। ਧ੍ਰ ੂਭੰਡਰ—ਧ੍ਰ ੂਬਤ ਦ ਤਾਯ। ਿਯਾ—ਸਰਸ਼ਟ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਨਾਭ ਨੰੂ ਜੱਐ, ਤਏੰਨਯ, ਸਾਤਧਏ ਤਸੱਧ ਅਤ ਤਸ਼ਿ ਜੀ ਸਭਾਧੀ ਰਾ ਏ ਤਸਭਯ ਯਹ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਭ ਨੰੂ 

ਅਨਏਾਾਂ ਨਛੱਤਰ, ਧ੍ਰ ੂਬਤ ਦ ਭੰਡਰ, ਨਾਯਦ ਆਤਦਏ ਤ ਰਹਰਾਦ ਆਤਦਏ ਸਰਸ਼ਟ ਬਤ ਜ ਯਹ ਹਨ।  

ਸਸੀਅਯੁ ਅਯੁ ਸੂਯੁ ਨਾਭੁ ਉਰਾਸਤਹ ਸਰ ਰਅ ਤਜਤਨ ਉਧਤਯਆ ॥ ਸਈ  ਨਾਭੁ ਅਛਰੁ ਬਗਤਹ 
ਬਵ ਤਾਯਣੁ ਅਭਯਦਾਸ ਗੁਯ ਕਉ ਪੁਤਯਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਸੀਅਯ—ੁਚੰਦਰਭਾ (__Gr)। ਅਯ—ੁਅਤ। ਸੂਯੁ—ਸੂਯਜ। ਉਰਾਸਤਹ—ਚਾਹੁੰਦ ਹਨ, ਰਚਦ 

ਹਨ। ਸਰ ਰਅ—ੱਥਯਾਾਂ ਦ ਢਯ। ਸਰ—ੱਥਯ, ਹਾੋ। ਰਅ—ਰਏ, ਢਯ। ਉਧਾਤਯਆ—ਤਾਯ ਤਦੱਤ। 

ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਨਾਭ) ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਚੰਦਰਭਾ ਅਤ ਸੂਯਜ ਉਸ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਨੰੂ ਰਚ ਯਹ ਹਨ, ਤਜਸ ਨ  ੱਥਯਾਾਂ ਦ ਢਯ ਤਾਯ ਤਦੱਤ। ਉਹੀ 

ਅਛੱਰ ਨਾਭ, ਤ ਬਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਸਤਤੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਟ 

ਹਇਆ।2।  

ਸਈ ਨਾਭੁ ਤਸਵਤਯ ਨਵ ਨਾਥ ਤਨਯੰਜਨੁ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਦ ਸਭੁਧਤਯਆ ॥ ਚਵਯਾਸੀਹ ਤਸਧ ਫੁਧ 
ਤਜਤੁ ਯਾਤ ਅੰਫਯੀਕ ਬਵਜਰੁ ਤਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਸਿਤਯ—ਤਸਭਯ ਏ। ਨਿ—ਨ। ਤਨਯੰਜਨੁ—ਤਨਯਰ ਹਯੀ (ਤਨਯਅੰਜਨੁ। ਭਾਇਆ ਦੀ ਏਾਰਐ 

ਤੋਂ ਯਤਹਤ)। ਸਭੁਧਤਯਆ—ਤਯ , ਾਯ ਉਤਯ । ਤਜਤੁ—ਤਜਸ (ਨਾਭ) ਤਿਚ। ਫੁਧ—ਤਸਆਣ, 

ਤਆਨਿਾਨ ਭਨੱੁਐ। ਯਾਤ—ਯੱਤ ਹ, ਯੰ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਨ  ਨਾਥ, ਤਸ਼ਿ ਜੀ, ਸਨਏ ਆਤਦਏ ਉਸ ਤਿੱਤਰ  ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਸਭਯ ਏ ਤਯ ; ਚਯਾਸੀ ਤਸੱਧ ਤ ਹਯ 

ਤਆਨਿਾਨ ਉਸ ਯੰ ਤਿਚ ਯੰ ਹ ਹਨ; (ਉਸ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ) ਅੰਫਯੀਏ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਯ ਤੋਂ ਤਯ 

ਤਆ।  

ਉਧਉ ਅਕ੍ਰੂਯੁ ਤਤਰਚਨੁ ਨਾਭਾ ਕਤਰ ਕਫੀਯ ਤਕਰਤਵਖ ਹਤਯਆ ॥ ਸਈ ਨਾਭੁ ਅਛਰੁ ਬਗਤਹ ਬਵ 
ਤਾਯਣੁ ਅਭਯਦਾਸ ਗੁਯ ਕਉ ਪੁਤਯਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਤਰ—ਏਰਜੁ ਤਿਚ। ਤਏਰਤਿਐ—ਾ। ਹਤਯਆ—ਦੂਯ ਏੀਤ। ਉਧਉ—ਤਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ 

ਬਤ। ਅਕ੍ਰੂਯੁ—ਤਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਤ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਨਾਭ ਨੰੂ ਊਧ, ਅਕ੍ਰੂਯ, ਤਤਰਰਚਨ ਅਤ ਨਾਭਦਿ ਬਤ ਨ  ਤਸਭਤਯਆ, (ਉਸ ਨਾਭ ਨ) ਏਰਜੁ 



ਤਿਚ ਏਫੀਯ ਦ ਾ ਦੂਯ ਏੀਤ। ਉਹੀ ਅਛੱਰ ਨਾਭ, ਤ ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ, 

ਸਤਤੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਅਨੁਬਿ ਹਇਆ।3।  

ਤਤਤੁ ਨਾਤਭ ਰਾਤਗ ਤਤੀਸ ਤਧਆਵਤਹ ਜਤੀ ਤੀਸੁਯ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ॥ ਸਈ ਨਾਭੁ ਤਸਭਤਯ ਗੰਗਵ 
ਤਤਾਭਹ ਚਯਣ ਤਚਤ ਅੰਤਭਰਤ ਯਤਸਆ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਤੁ ਨਾਤਭ—ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ। ਰਾਤ—ਜੁੋ ਏ, ਰੱ ਏ। ਤਤੀਸ—ਤਤੀ ਿੋ ਦਿਤ। 

ਤੀਸੁਯ ਭਤਨ—ਿੱਡ ਿੱਡ ਤੀਆਾਂ ਦ ਭਨ ਤਿਚ। ੰਿ ਤਤਾਭਹ—ੰਾ ਦਾ ੁੱਤਰ  ਬੀਸ਼ਭ-ਤਾਭਾ। 

ਚਯਨ—(ਹਯੀ ਦ) ਚਯਣਾਾਂ ਤਿਚ (ਜੁੋਨ ਏਯ ਏ)। ਯਤਸਆ—ਚੁਆਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਤਤੀ ਿੋ ਦਿਤ ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ ਜੁੋ ਏ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ) ਤਸਭਯ ਯਹ ਹਨ, (ਉਹੀ ਨਾਭ) ਜਤੀਆਾਂ 

ਅਤ ਿੱਡ ਿੱਡ ਤੀਆਾਂ ਦ ਭਨ ਤਿਚ ਿੱਸ ਤਯਹਾ ਹ। ਉਸ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਸਭਯ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਚਯਣਾਾਂ ਤਿਚ 

ਜੁੋਨ ਏਯ ਏ ਬੀਸ਼ਭ ਤਾਭਾ ਦ ਤਚੱਤ ਤਿਚ ਨਾਭ ਅੰਤਭਰਤ ਚਇਆ।  

ਤਤਤੁ ਨਾਤਭ ਗੁਯੂ ਗੰਬੀਯ ਗਯੂਅ ਭਤਤ ਸਤ ਕਤਯ ਸੰਗਤਤ ਉਧਯੀਆ ॥ ਸਈ ਨਾਭੁ ਅਛਰੁ ਬਗਤਹ 
ਬਵ ਤਾਯਣੁ ਅਭਯਦਾਸ ਗੁਯ ਕਉ ਪੁਤਯਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯੂਅ ਭਤਤ—ਡੂੰੀ ਭਤਤ ਿਾਰ , ਉੱਚੀ ਭਤਤ ਿਾਰ । ੁਯ—ੂੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਸਤਤ ਏਤਯ—

ਤਸਦਏ ਧਾਯ ਏ, ਸ਼ਯਧਾ ਨਾਰ। ਉਧਯੀਆ—ਤਯ ਯਹੀ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ ਰੱ ਏ, ੰਬੀਯ ਤ ਉਚੀ ਭਤਤ ਿਾਰ  ਸਤਤੁਯੂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ, ੂਯਨ ਸਯਧਾ ਦਾ ਸਦਏਾ, 

ਸੰਤ ਤਯ ਯਹੀ ਹ। ਉਹੀ ਅਛੱਰ ਨਾਭ ਤ ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਟ ਹਇਆ।4।  

ਨਾਭ ਤਕਤਤ ਸੰਸਾਤਯ ਤਕਯਤਣ ਯਤਵ ਸੁਯਤਯ ਸਾਖਹ ॥ ਉਤਤਯ ਦਤਖਤਣ ੁਤਫ ਦਤਸ ਸਚਤਭ ਜਸੁ 
ਬਾਖਹ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਏਤਤ—ਏੀਯਤਤ, ਸਬਾ, ਿਤਡਆਈ। ਨਾਭ ਤਏਤਤ—ਨਾਭ ਦੀ ਿਤਡਆਈ। ਸੰਸਾਤਯ—ਜਤ 

ਤਿਚ। ਯਤਿ—ਸੂਯਜ। ਤਏਯਤਣ—ਤਏਯਣ ਦੁਆਯਾ। ਸੁਯਤਯ—ਸਵਯ ਦਾ ਯੁੱਐ (ਸੁਯ—ਸਵਯ। ਤਯ—ਯੁੱਐ)। 

ਸਾਐਹ—ਸਾਐਾਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਾਂ। ਜਸੁ—ਤਸੌਤਤ-ਸਾਰਾਹ। ਬਾਐਹ—ਉਚਾਯਦ ਹਨ। ਉਤਤਯ—ਉੱਤਯ (ਦਸ) 

ਤਿਚ। ੁਤਫ—ੂਯਫ (ਦਸ) ਤਿਚ। ਸ੍ਚਤਭ—ੱਛਭ (ਦਸ) ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਿੇਂ) ਸਵਯ ਦ ਯੁੱਐ (ਭਰਸਯੀ) ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਾੈਾਾਂ (ਤਐੱਰਯ ਏ ਸੁੰਧੀ ਤਐਰਾਯਦੀਆਾਂ ਹਨ), (ਤਤਿੇਂ) 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਿਤਡਆਈ-ਯੂ ਸੂਯਜ ਦੀ ਤਏਯਣ ਦ ਜਤ ਤਿਚ (ਰਏਾਸ਼ ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਨ) ਉੱਤਯ, 

ਦੱਐਣ, ੂਯਫ, ੱਛਭ ਦਸ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਸਬ ਾਸੀਂ) ਰਏ ਨਾਭ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਯ ਯਹ ਹਨ।  

ਜਨਭੁ ਤ ਇਹੁ ਸਕਮਥੁ ਤਜਤੁ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਤਯਦ ਤਨਵਾਸ ॥ ਸੁਤਯ ਨਯ ਗਣ ਗੰਧਯਫ ਤਛਅ ਦਯਸਨ 
ਆਸਾਸ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ—ਤਾਾਂ। ਸਏਮਥ—ੁਸਏਾਯਥਾ, ਸਪਰ। ਤਜਤੁ—ਤਜਸ (ਜਨਭ) ਤਿਚ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। 

ਤਨਿਾਸ—ਿੱਸ ਜਾ। ਤਛਅ ਦਯਸਨ—ਜੀ ਜੰਭ ਆਤਦਏ ਛ ਬਐ। ਆਸਾਸ—ਰਚਦ ਹਨ (ਆਸਾਸਤਹ)। 

ਸੁਤਯ—ਦਿਤ। ਨਯ—ਭਨੱੁਐ। ੰਧਯਫ—ਦਿਤਤਆਾਂ ਦ ਯਾੀ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹੀ ਜਨਭ ਸਏਾਯਥਾ ਹ ਤਜਸ ਤਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਿੱਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਨੰੂ ਦਿਤ, 



ਭਨੱੁਐ, ਣ, ੰਧਯਫ ਤ ਛ ਹੀ ਬਐ ਰਚ ਯਹ ਹਨ।  

ਬਰਉ ਰਤਸਧੁ ਤਜ ਤਨ ਕਰਯ ਜਤਿ ਕਯ ਧਯਾਇਅ ॥ ਸਈ ਨਾਭੁ ਬਗਤ ਬਵਜਰ ਹਯਣੁ ਗੁਯ 
ਅਭਯਦਾਸ ਤ ਾਇ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਰਉ ਰਤਸਧੁ—ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ ਰਤਸੱਧ। ਤਜ ਤਨ—ਤਜ ਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ੁੱਤਰ। ਜਤੋ 

ਏਯ—ਹੱਥ ਜੋ ਏ। ਬਤ ਬਿਜਰ ਹਯਣੁ—ਬਤਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦੂਯ ਏਯਨ ਿਾਰਾ। ੁਯ ਅਭਯਦਾਸ—

ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ! ਤ—ਤੰੂ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜ ਬਾਨ ਜੀ ਦ ੁੱਤਰ , ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ ਉੱ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਏਰ੍੍ ਏਿੀ ਹੱਥ ਜੋ 

ਏ ਆਯਾਧਦਾ ਹ (ਤ ਆਐਦਾ ਹ)—‘ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ! ਬਤਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ-ਭਯਨ ਏੱਟਣ ਿਾਰਾ ਉਹੀ ਨਾਭ ਤੰੂ 

ਾ ਤਰਆ ਹ’।5।  

ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਹ ਦਵ ਤਤੀਸ ਅਯੁ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨਯ ਨਾਤਭ ਖੰਡ ਫਰਹਭੰਡ ਧਾਯ ॥ ਜਹ ਨਾਭੁ 
ਸਭਾਤਧ ਹਯਖੁ ਸਗੁ ਸਭ ਕਤਯ ਸਹਾਯ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤੀਸ—ਤਤੀ ਏਯੋ। ਨਾਤਭ—ਨਾਭ ਨ। ਧਾਯ—ਤਟਏਾ ਹ ਹਨ। ਜਹ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ। 

ਸਭਾਤਧ—ਜਤਆ ਹ। ਹਯਐ ੁਸ—ੁੈੁਸ਼ੀ ਤ ਭੀ, ਆਨੰਦ ਤ ਤਚੰਤਾ। ਸਭ ਏਤਯ—ਇੱਏ ਤਜਹ ਏਯ ਏ, ਇਏ 

ਸਭਾਨ। ਸਹਾਯ—ਜਯ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਤੀ ਏਯੋ ਦਿਤ ਸਾਤਧਏ ਤਸੱਧ ਤ ਭਨੱੁਐ ਤਧਆਉਂਦ ਹਨ। ਹਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨ  

ਹੀ ਸਾਯ ਐੰਡ ਫਰਹਭੰਡ (ਬਾਿ, ਸਾਯ ਰਏ) ਤਟਏਾ ਹ ਹਨ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਹਯੀ ਨਾਭ ਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆ ਹ, ਉਨਹਾਾਂ ਨ  

ੈੁਸ਼ੀ ਤ ਤਚੰਤਾ ਨੰੂ ਇਏ ਸਭਾਨ ਜਤਯਆ ਹ।  

ਨਾਭੁ ਤਸਯਭਤਣ ਸਯਫ ਭ ਬਗਤ ਯਹ ਤਰਵ ਧਾਤਯ ॥ ਸਈ ਨਾ ਭੁ ਦਾਯਥੁ ਅਭਯ ਗੁਯ ਤੁਤਸ ਦੀ 
ਕਯਤਾਤਯ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਸਯਭਤਣ—ਸਰਸ਼ਟ, ਉੱਤਭ। ਸਯਫ ਭ—ਸਾਤਯਆਾਂ ਤਿਚ ਤਿਆਏ। ਤਰਿ ਧਾਤਯ—ਤਰਿ ਰਾ ਏ, 

ਤਫਰਤੀ ਜੋ ਏ। ਯਹ—ਤਟਏ ਯਹ ਹਨ। ਦਾਯਥ—ੁਿਸਤੁ। ਅਭਯ ੁਯ—ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ! ਤੁਤਸ—ਤਰਰੱਠ ਏ, 

ਰਸੰਨ ਹ ਏ। ਏਯਤਾਤਯ—ਏਯਤਾਯ ਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਸਾਯ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤਿਚੋਂ) ਸਯਫ-ਤਿਆਏ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ-ਦਾਯਥ ਉੱਤਭ ਹ, ਬਤ ਜਨ ਇਸ ਨਾਭ 

ਤਿਚ ਤਫਰਤੀ ਜੋ ਏ ਤਟਏ ਯਹ ਹਨ। ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ! ਉਹੀ ਦਾਯਥ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਰਸੰਨ ਹ ਏ (ਤਨੰੂ) ਤਦੱਤਾ 

ਹ।  

ਸਤਤ ਸੂਯਉ ਸੀਤਰ ਫਰਵੰਤੁ ਸਤ ਬਾਇ ਸੰਗਤਤ ਸਘਨ ਗਯੂਅ ਭਤਤ ਤਨਯਵਤਯ ਰੀਣਾ ॥ ਤਜਸੁ 
ਧੀਯਜੁ ਧੁਤਯ ਧਵਰੁ ਧੁਜਾ ਸਤਤ ਫਕੁੰਠ ਫੀਣਾ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤ ਸੂਯਉ—ਸਤਤ ਦਾ ਸੂਯਭਾ। ਸੀਰ—ਤਭੱਠਾ ਸੁਬਾਉ। ਫਰਿੰਤੁ ਸਤ ਬਾਇ—ਸ਼ਾਾਂਤ ਸੁਬਾਉ 

ਤਿਚ ਤੱਏੋਾ। ਸੰਤਤ ਸਨ—ਸਨ ਸੰਤਤ ਿਾਰਾ, ਿੱਡੀਆਾਂ ਸੰਤਾਾਂ ਿਾਰਾ। ਯੂਆ ਭਤਤ—ਡੂੰੀ ਭੱਤ 

ਿਾਰਾ। ਤਨਯਿਤਯ—ਤਨਯਿਯ (ਹਯੀ) ਤਿਚ। ਧੁਤਯ—ਧੁਯ ਤੋਂ। ਧੀਯਜ ੁ ਧਿਰੁ ਧੁਜਾ—ਧੀਯਜ (ਯੂ) ਸੌਦ 

ਝੰਡਾ। ਸਤਤ ਫਏੰੁਠ—ਫਏੰੁਠ ਦ ੁਰ ਉੱਤ। ਸਤਤ—ੁਰ ਉੱਤ। ਫੀਣਾ—ਫਤਣਆ ਹਇਆ ਹ। ਧਿਰੁ—

ਸੌਦ। ਧੁਜਾ—ਝੰਡਾ।  



ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਸੱਤਤ ਦਾ ਸੂਯਭਾ ਹ (ਬਾਿ, ਨਾਭ ਦਾ ੂਯਨ ਯਸੀਆ), ਸੀਰਿੰਤ ਹ, ਸ਼ਾਾਂਤ ਸੁਬਾਉ 

ਤਿਚ ਤਏੋਾ ਹ, ਿੱਡੀ ਸੰਤ ਿਾਰਾ ਹ, ਡੂੰੀ ਭੱਤ ਿਾਰਾ ਹ ਤ ਤਨਯਿਯ ਹਯੀ ਤਿਚ ਜੁਤੋਆ ਹਇਆ ਹ; ਤਜਸ 

ਦਾ (ਬਾਿ, ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਧੁਯ ਦਯਾਹ ਤੋਂ ਧੀਯਜ ਯੂ ਝੰਡਾ ਫਏੰੁਠ ਦ ੁਰ ਤ ਫਤਣਆ ਹਇਆ ਹ 

(ਬਾਿ, ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀਯਜ ਤੋਂ ਤਸਤਐਆ ਰ  ਏ ਸਿਏ ਜਨ ਸੰਸਾਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰ ਏ ਭੁਏਤ ਹੁੰਦ ਹਨ। 

ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਧੀਯਜ ਸਿਏਾਾਂ ਦੀ, ਝੰਡਾ-ਯੂ ਹ ਏ, ਅਿਾਈ ਏਯ ਯਹੀ ਹ)।  

ਯਸਤਹ ਸੰਤ ਤਆਯੁ ਤਜਹ ਕਯਤਾਯਹ ਸੰਜਗੁ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਤਵ ਸੁਖੁ ਾਇ ਅਭਤਯ ਗੁਤਯ 
ਕੀਤਉ ਜਗੁ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਸਤਹ ਸੰਤ—ਸੰਤ ਜਨ ਯਸਦ ਹਨ। ਤਆਯੁ—ਤਆਯ-ਯੂ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ। 

ਤਜਹ—ਤਜਸ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਏਯਤਾਯਹ ਸੰਜ—ੁਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਤਭਰਾ। ਸਤਿ—ਤਸਭਯ ਏ, ਸਿਾ 

ਏਯ ਏ। ਅਭਤਯ ੁਤਯ—ੁਯੂ ਅਭਯ (ਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਜੁ—ਰਾਇਏ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ ਏਯਤਾਯ ਨਾਰ ਸੰਜ ਫਤਣਆ ਹਇਆ ਹ, ਉਸ ਤਆਯ-ਸਯੂ ੁਯ ੂ

ਨੰੂ ਸੰਤ ਜਨ ਯਸਦ ਹਨ, ਸਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਸਿ ਏ ਸੁਐ ਾਾਂਦ ਹਨ, ਤਏਉਂਤਏ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 

ਜ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ।7।  

ਨਾਭੁ ਨਾਵਣੁ ਨਾਭੁ ਯਸ ਖਾਣੁ ਅਯ ੁਬਜਨੁ ਨਾਭ ਯਸੁ ਸਦਾ ਚਾਮ ਭੁਤਖ ਤਭਸਟ ਫਾਣੀ ॥ ਧਤਨ ਸਤਤਗੁਯੁ 
ਸਤਵ ਤਜਸੁ ਸਾਇ ਗਤਤ ਅਗਭ ਜਾਣੀ ॥ {ੰਨਾ 1393} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਿਣੁ—(ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚਾਮ—ਉਤਸ਼ਾਹ। ਭੁਤਐ—ਭੂੰਹ ਤਿਚ। ਤਭਸ੍ਟ—ਤਭੱਠੀ। 

ਧਤਨ ਸਤਤੁਯੁ—ਧੰਨ ੁਯੂ (ਅੰਦ ਦਿ) ਜੀ। ਤਜਸ ੁਸਾਇ—ਤਜਸ ਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ। ਤਤ ਅਭ—ਅਭ 

ਹਯੀ ਦੀ ਤਤ। ਅਭ—ਅਹੁੰਚ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਰਈ) ਨਾਭ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹ, ਨਾਭ ਹੀ ਯਸਾਾਂ ਦਾ ਐਾਣਾ ੀਣਾ ਹ, ਨਾਭ ਦਾ ਯਸ ਹੀ 

(ਉਹਨਾਾਂ ਰਈ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਣ ਿਾਰਾ ਹ ਅਤ ਨਾਭ ਹੀ (ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਭੁਐ ਤਿਚ ਤਭੱਠ  ਫਚਨ ਹਨ। ੁਯ ੂ(ਅੰਦ 

ਦਿ) ਧੰਨ ਹ (ਤਜਸ ਨੰੂ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਸਤਿਆ ਹ ਅਤ ਤਜਸ ਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਅਹੁੰਚ ਰਬੂ ਦਾ 

ਬਤ ਾਇਆ ਹ।  

ਕੁਰ ਸੰਫੂਹ ਸਭੁਧਯ ਾਮਉ ਨਾਭ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਸਕਮਥੁ ਜਨਭੁ ਕਰੁਚਯ ਗੁਯੁ ਯਤਸਯਉ ਅਭਯ 
ਰਗਾਸੁ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1393-1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏੁਰ ਸੰਫੂਹ—ਏੁਰਾਾਂ ਦ ਸਭੂਹ, ਸਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ। ਸਭੁਧਯ—ਤਾਯ ਤਦੱਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਾਮਉ—

ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਨਾਭ ਤਨਿਾਸੁ—(ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਨਾਭ ਦਾ ਤਨਿਾਸ। ਸਏਮਥੁ—ਸਏਾਯਥਾ, ਸਪਰ। 

ਏਰ੍੍ੁਚਯ—ਏਰ੍੍ ਆਐਦਾ ਹ। ਯਤਸ੍੍ਉ—(ਤਜਸ ਨ) ਯਤਸਆ ਹ। ਅਭਯ ਰਾਸ—ੁਰਏਾਸ਼ ਸਯੂ 

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਏਈ ਏੁਰਾਾਂ ਤਾਯ ਏਯ ਤਦੱਤੀਆਾਂ, (ਆ ਨ  ਆਣ  ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਨਾਭ ਦਾ 

ਤਨਿਾਸ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਏਿੀ ਏਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਐਦਾ ਹ—‘ਉਸ ਭਨੱੁਐ ਦਾ ਜਨਭ ਸਏਾਯਥਾ ਹ ਤਜਸ ਨ  

ਰਏਾਸ਼-ਸੂਯ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਯਤਸਆ ਹ’।8।  



ਫਾਤਯਜੁ ਕਤਯ ਦਾਤਹਣ ਤਸਤਧ ਸਨਭੁਖ ਭੁਖੁ ਜਵ ॥ ਤਯਤਧ ਫਸ ਫਾਂਵਾਂਤਗ ਜੁ ਤੀਤਨ ਰਕਾਂਤਯ ਭਹ ॥  
{ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਾਤਯਜ—ੁਏਭਰ, ਦਭ। ਏਤਯ—ਹੱਥ ਤਿਚ। ਦਾਤਹਣ  ਏਤਯ—ਸੱਜ ਹੱਥ ਤਿਚ। ਤਸਤਧ—ਤਸੱਧੀ। 

ਸਨਭੁਐ—ਸਾਭਹਣ  ਹ ਏ। ਜਿ—ਤੱਏ ਯਹੀ ਹ। ਫਾਾਂਿਾਾਂਤ—ਐੱਫ ਅੰ ਤਿਚ। ਤੀਤਨ ਰਏਾਾਂਤਯ—ਤਤੰਨ ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ। 

ਭਹ—ਭਹ ਯਹੀ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਸੱਜ ਹੱਥ ਤਿਚ ਦਭ ਹ; ਤਸੱਧੀ (ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਭੂੰਹ ਨੰੂ ਸਾਹਭਣ  ਹ ਏ ਤੱਏ 

ਯਹੀ ਹ; (ਆ ਦ) ਐੱਫ ਅੰ ਤਿਚ ਤਯੱਧੀ ਿੱਸ ਯਹੀ ਹ, ਜ ਤਤੰਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਭੋਂਹਦੀ ਹ।  

ਤਯਦ ਫਸ ਅਕਹੀਉ ਸਇ ਯਸੁ ਤਤਨ ਹੀ ਜਾਤਉ ॥ ਭੁਖਹੁ ਬਗਤਤ ਉਚਯ ਅਭਯੁ ਗੁਯੁ ਇਤੁ ਯੰਤਗ 
ਯਾਤਉ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਅਏਹੀਉ—ਤਜਸ ਦਾ ਿਯਨਣ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦਾ। ਸਇ ਯਸੁ—ਉਹ 

ਆਨੰਦ। ਤਤਨ ਹੀ—ਤਤਤਨ ਹੀ, ਉਸਨ  ਹੀ, ਉਸ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਨ  ਹੀ। ਜਾਤਉ—ਜਾਤਣਆ ਹ। ਇਤੁ ਯੰਤ 

ਯਾਤਉ—ਇਸ ਯੰ ਤਿਚ ਯੱਤਾ ਹਇਆ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਅਏੱਥ ਹਯੀ ਿੱਸ ਤਯਹਾ ਹ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਉਸ (ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਆ ਹੀ ਜਾਤਣਆ ਹ। ਇਸ ਯੰ ਤਿਚ ਯੱਤਾ ਹਇਆ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਆਣ  ਭੁਐ ਤੋਂ 

(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ) ਬਤੀ ਉਚਾਯ ਤਯਹਾ ਹ।  

ਭਸਤਤਕ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚਉ ਕਯਭੁ ਕਰਯ ਜਤਿ ਕਯ ਧਯਾਇਅਉ ॥ ਯਤਸਅਉ ਗੁਯੂ ਸਤਤਗੁਯ ਤਤਰਕੁ 
ਸਯਫ ਇਛ ਤਤਤਨ ਾਇਅਉ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਸਤਤਏ—ਭੱਥ ਉੱਤ। ਸਚਉ ਏਯਭੁ—ਸੱਚੀ ਫੈਸ਼ਸ਼, ਸਦਾ ਏਾਇਭ ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ ਫੈਸ਼ਸ਼। 

ਜਤੋ ਏਯ—ਹੱਥ ਜੋ ਏ (ਰੌ ‘ਏਯ’ ਫਹ-ੁਿਚਨ)। ਧ੍੍ਾਇਅਉ—(ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਤਸਭਯਦਾ ਹ। 

ਯਤਸਅਉ—(ਤਜਸ ਨ) ਯਤਸਆ ਹ। ਸਤਤੁਯ ਤਤਰਏੁ—ਤਸ਼ਯਭਣੀ ੁਯੂ। ਤਤਤਨ—ਉਸ (ਭਨੱੁਐ) ਨ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਭੱਥ ਉੱਤ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ) ਸੱਚੀ ਫੈਸ਼ਸ਼-ਯੂ ਤਨਸ਼ਾਨ ਹ। ਹ ਏਰ੍੍ 

ਏਿੀ! ਹੱਥ ਜੋ ਏ (ਇਸ ਸਤਤੁਯੂ ਨੰੂ) ਤਜਸ ਭਨੱੁਐ ਨ  ਤਧਆਇਆ ਹ ਤ ਇਸ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਸਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਯਤਸਆ 

ਹ, ਉਸ ਨ  ਆਣੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਭਨ -ਏਾਭਨਾਾਂ ਾ ਰਈਆਾਂ ਹਨ।9।  

ਨਟ—ਇਹ 9 ਸਿਈ ਬੱਟ ਏਰ੍੍ਸਹਾਯ (ਏਰ੍੍) ਨ  ਉਚਾਯ ਹਨ।  

ਚਯਣ ਤ ਯ ਸਕਮਥ ਚਯਣ ਗੁਯ ਅਭਯ ਵਤਰ ਯਮ ॥ ਹਥ ਤ ਯ ਸਕਮਥ ਹਥ ਰਗਤਹ ਗੁਯ 
ਅਭਯ ਮ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ—ਤਾਾਂ। ਯ—ਬਰੀ ਰਏਾਯ, ਚੰੀ ਤਯਹਾਾਂ। ਸਏਮਥ—ਸਏਾਯਥ, ਸਪਰ। ਚਯਣ—(ਜ) ਚਯਨ। 

ੁਯ ਅਭਯ ਿਤਰ—ੁਯ ਅਭਯ (ਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ। ਯਮ—ਯੌਤਾਯ, ਚਾਰ। ਚਯਣ ਯਮ—ਤਜਨਹਾਾਂ 

ਚਯਣਾਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਹ (ਬਾਿ, ਜ ਚਯਣ ਚੱਰਦ ਹਨ)। ੁਯ ਅਭਯ ਮ—ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਯਾਾਂ ਉੱਤ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹੀ ਚਯਨ ਚੰੀ ਤਯਹਾਾਂ ਸਏਾਯਥ ਹਨ, ਜ ਚਯਨ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਯਾਹ ਤ ਤੁਯਦ ਹਨ। ਉਹੀ 

ਹੱਥ ਸਪਰ  ਹਨ, ਜ ਹੱਥ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤ ਰੱਦ ਹਨ।  



ਜੀਹ ਤ ਯ ਸਕਮਥ ਜੀਹ ਗੁਯ ਅਭਯੁ ਬਤਣਜ ॥ ਨਣ ਤ ਯ ਸਕਮਥ ਨਮਤਣ ਗੁਯੁ ਅਭਯੁ 
ਤਤਖਜ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਹ—ਜੀਬ। ੁਯ ਅਭਯ—ੁੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ। ਬਤਣਜ—ਉਚਾਯਦੀ ਹ, ਸਰਾਹੁੰਦੀ ਹ। 

ਨਣ—ਅੱਐਾਾਂ। ਨਮਤਣ—ਨਣੀਂ, ਅੱਐੀਂ, ਅੱਐਾਾਂ ਨਾਰ। ਤਤਐਜ—ਿਐੀ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹੀ ਜੀਬ ਸਏਾਯਥੀ ਹ, ਜ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਸਰਾਹੁੰਦੀ ਹ। ਉਹੀ ਅੱਐਾਾਂ ਸਪਰ ਹਨ ਤਜਨਹਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ 

ਨਾਰ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਿਐੀ।  

ਸਰਵਣ ਤ ਯ ਸਕਮਥ ਸਰਵਤਣ ਗੁਯੁ ਅਭਯੁ ਸੁਤਣਜ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਰਿਣ—ਏੰਨ। ਸਰਿਤਣ—ਸਰਿਣੀਂ, ਏੰਨੀਂ, ਏੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ੁਯ ੁਅਭਯ—ੁੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ 

(ਬਾਿ, ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਬਾ ਨੰੂ)। ਸੁਤਣਜ—ਸੁਣੀ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹੀ ਏੰਨ ਸਪਰ ਹਨ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਏੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਬਾ ਸੁਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।  

ਸਕਮਥੁ ਸੁ ਹੀਉ ਤਜਤੁ ਹੀਅ ਫਸ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸੁ ਤਨਜ ਜਗਤ ਤਤ ॥ ਸਕਮਥੁ ਸੁ ਤਸਯੁ ਜਾਰੁ 
ਬਣ ਜੁ ਤਸਯੁ ਤਨਵ ਗੁਯ ਅਭਯ ਤਨਤ ॥੧॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਨਟ:-  ਜਾਰ ਬੱਟ ਦਾ ਇਹ ਤਹਰਾ ਸਿਈਆ ਹ। ਏੱੁਰ ਜੋ 10 ਹ।  

ਦ ਅਯਥ:-  ਹੀਉ—ਤਹਯਦਾ। ਤਜਤੁ ਹੀਅ—ਤਜਸ ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਤਨਜ—ਆਣਾ। ਜਤ ਤਤ—ਜਤ ਦਾ 

ਤਤਾ। ਜਾਰ ੁਬਣ—ਜਾਰ (ਏਿੀ) ਆਐਦਾ ਹ। ਤਨਤ—ਸਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹੀ ਤਹਯਦਾ ਸਏਾਯਥਾ ਹ, ਤਜਸ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਜਤ ਦਾ ਤਤਾ ਤਆਯਾ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਿੱਸਦਾ 

ਹ। ਜਾਰ ਏਿੀ ਆਐਦਾ ਹ—“ਉਹੀ ਤਸਯ ਸਪਰ ਹ, ਜ ਤਸਯ ਸਦਾ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਅੱ ਤਨਊਂਦਾ 

ਹ”।1।10।  

ਤਤ ਨਯ ਦੁਖ ਨਹ ਬੁਖ ਤਤ ਨਯ ਤਨਧਨ ਨਹੁ ਕਹੀਅਤਹ ॥ ਤਤ ਨਯ ਸਕੁ ਨਹੁ ਹੂਐ ਤਤ ਨਯ ਸ ਅੰਤੁ 
ਨ ਰਹੀਅਤਹ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤ ਨਯ—ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ। ਤਨਧਨ—ਤਨਯਧਨ, ਏੰਾਰ। ਨਹ—ੁਨਹੀਂ। ਏਹੀਅਤਹ—ਏਹ ਜਾ 

ਸਏਦ। ਸਏ—ਤਚੰਤਾ। ਹੂ—ਹੁੰਦਾ। ਤਤ ਨਯ ਸ—ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਸ ਹਨ ਤਏ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਹ ਏਈ ਦੁੱਐ ਹ ਨਾਹ ਬੱੁਐ, ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਏੰਾਰ ਨਹੀਂ ਏਹ ਜਾ ਸਏਦ; ਉਹਨਾਾਂ 

ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ ਏਈ ਤਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਦੀ; ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਅਤਜਹ ਹਨ ਤਏ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਾਇਆ ਜਾ 

ਸਏਦਾ।  

ਤਤ ਨਯ ਸਵ ਨਹੁ ਕਯਤਹ ਤਤ ਨਯ ਸਮ ਸਹਸ ਸਭਤਹ ॥ ਤਤ ਨਯ ਦੁਰੀਚ ਫਹਤਹ ਤਤ ਨਯ ਉਥਤ 
ਤਫਥਤਹ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਿ—ਭੁਥਾਜੀ। ਨਹ ੁ ਏਯਤਹ—ਨਹੀਂ ਏਯਦ। ਸਮ ਸਹਸ—ਸੈਂਏੋ ਹਾਯਾਾਂ (ਦਾਯਥ)। 

ਸਭਤਹ—ਸਭੱਤਹ, ਸਭਯਨ ਏਯਦ ਹਨ, ਦੇਂਦ ਹਨ। ਦੁਰੀਚ—ਰੀਚ ਉੱਤ। ਉਥਤ—(ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ 

ਤਹਯਦ ਤਿਚੋਂ) ੁੱਟ ਏ। ਤਫਥਤਹ—(ਸ਼ੁਬ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਤਟਏਾਉਂਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਤਏਸ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਏਯਦ, ਉਹ ਭਨੱੁਐ (ਤਾਾਂ ਆ) ਸੈਂਏੋ ਹਾਯਾਾਂ (ਦਾਯਥ ਹਯਨਾਾਂ 



ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨੰੂ) ਦੇਂਦ ਹਨ; ਰੀਚ ਤ ਫਠਦ ਹਨ (ਬਾਿ, ਯਾਜ ਭਾਣਦ ਹਨ) ਅਤ ਉਹ ਭਨੱੁਐ (ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਤਹਯਦ 

ਤਿਚੋਂ) ੁੱਟ ਏ (ਸ਼ੁਬ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਤਟਏਾਉਂਦ ਹਨ।  

ਸੁਖ ਰਹਤਹ ਤਤ ਨਯ ਸੰਸਾਯ ਭਤਹ ਅਬ ਿੁ ਤਯ ਭਤਧ ਤਤਹ ॥ ਸਕਮਥ ਤਤ ਨਯ ਜਾਰੁ ਬਣ ਗੁਯ 
ਅਭਯਦਾਸੁ ਸੁਰਸੰਨੁ ਤਜਹ ॥੨॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਹਤਹ—ਰੈਂਦ ਹਨ। ਅਬ ਟੁ—ਅਬਤਾ (ਤਨਯਬਤਾ) ਦਾ ਫਸਤਰ  (ਢੀ ਯੱਐਦ ਹਨ)। ਤਯੁ—

ਿਯੀ (ਏਾਭਾਤਦਏ)। ਤਯ ਭਤਧ—(ਏਾਭਾਤਦਏ) ਿਯੀਆਾਂ ਦ ਤਿਚਏਾਯ। ਤਤਹ—ਉਹ ਭਨੱੁਐ। ਸਏਮਥ—

ਸਪਰ। ਤਜਹ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਉਤ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ ਸੁਐ ਭਾਣਦ ਹਨ, (ਏਾਭਾਤਦਏ) ਿਯੀਆਾਂ ਦ ਤਿਚ ਤਨਯਬਤਾ ਦਾ ਫਸਤਰ  ਾਈ 

ਯੱਐਦ ਹਨ (ਬਾਿ, ਤਨਯਬ ਯਤਹੰਦ ਹਨ)। ਜਾਰ ਏਿੀ ਆਐਦਾ ਹ—“ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਉਤ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ 

ਰਸੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਭਨੱੁਐ ਸਪਰ ਹਨ (ਬਾਿ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਸਪਰਾ ਹ)”।2।11।  

ਤ ਤਢਅਉ ਇਕੁ ਭਤਨ ਧਤਯਅਉ ਇਕੁ ਕਤਯ ਇਕੁ ਛਾਤਣ ॥ ਨਮਤਣ ਫਮਤਣ ਭੁਤਹ ਇਕੁ ਇਕੁ 
ਦੁਹੁ ਠਾਂਇ ਨ ਜਾਤਣ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ—ਤੰੂ (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ!) ਇਏੁ—ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। ਏਤਯ 

ਇਏੁ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਉਭਾ-ਯਤਹਤ ਜਾਣ ਏ, ਇਹ ਜਾਣ ਏ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਹਯ ਏਈ ਨਹੀਂ 

ਹ। ਨਮਤਣ—ਅੱਐ ਤਿਚ। ਫਮਤਣ—ਫਚਨ ਤਿਚ। ਭੁਤਹ—ਭੂੰਹ ਤਿਚ। ਇਏੁ ਇਏੁ—ਏਿਰ ਇੱਏ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ। ਦੁਹ—ੁਦੂਜਾ-ਨ, ਦਵ ਤ। ਠਾਾਂਇ—(ਤਹਯਦ-ਯੂ) ਥਾਾਂ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ!) ਤੰੂ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਹੀ ਤ ਹੋਆ ਹ, ਤੰੂ (ਆਣ) ਭਨ ਤਿਚ ਇੱਏ ਨੰੂ ਹੀ 

ਤਸਭਤਯਆ ਹ, ਅਤ ਇਹੀ ਤਨਸਚ ਏੀਤਾ ਹ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਹੀ ਆ ਹ (ਬਾਿ, ਏਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤਜਹਾ 

ਨਹੀਂ ਹ); (ਤਯੀ) ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਤਿਚ, (ਤਯ) ਫਚਨ ਤਿਚ, ਅਤ (ਤਯ) ਭੂੰਹ ਤਿਚ ਏਿਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਹੀ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਹ, ਤੰੂ ਦੂਜਾ-ਨ ਨੰੂ (ਬਾਿ, ਇਸ ਤੈਆਰ ਨੰੂ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਤਫਨਾਾਂ ਏਈ ਹਯ ਬੀ ਦੂਜਾ ਹ) ਆਣ 

ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਜਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ।  

ਸੁਤਨ ਇਕੁ ਯਤਤਖ ਇਕੁ ਇਕਸ ਭਤਹ ਰੀਣਉ ॥ ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਯੁ ੰਤਜ ਤਸਧੁ ਤੀਸ ਨ ਖੀਣਉ 
॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਤਨ—ਸੁਪਨ  ਤਿਚ। ਯਤਤਐ—ਯਤੱਐ ਤਯ ਤ, ਜਾਦ ਹਇਆਾਂ। ਤੀਸ—ਤੀਹ (ਤਦਨਾਾਂ 

ਤਿਚ, ਬਾਿ, ਭਹੀਨ  ਸਾਰ ਸਦੀਆਾਂ ਜੁਾਾਂ ਤਿਚ)। ੰਤਜ—ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦ ਸਭੂਹ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਸਾਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ 

ਤਿਚ)। ਤਸਧ—ੁਰਟ, ਾਹਯਾ-ਹੂਯ ਹਯੀ। ਤੀਸ—ੈਂਤੀ ਅੱਐਯਾਾਂ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਫਾਣੀ ਤਿਚ)। ਨ ਐੀਣਉ—

ਜ ਐੀਣ ਨਹੀਂ ਹ, ਜ ਨਾਸ ਹਣ ਿਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹ, ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਰੀਹਾਾਂ (ਤਦਨਾਾਂ ਤਿਚ, ਬਾਿ, ਭਹੀਨ  ਸਾਰ ਸਦੀਆਾਂ ਜੁਾਾਂ ਤਿਚ ਸਦਾ ਹਯ ਸਭੇਂ) ਤਿਚ 

ਇਏ ਹੀ ਹ, ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ੰਜਾਾਂ ਤੱਤਾਾਂ ਦ ਸਭੂਹ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਸਾਯ ਜਤ ਤਿਚ) ਯਟ ਹ, ਜ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ 

ਰਬੂ ੈਂਤੀ (ਅੱਐਯਾਾਂ ਤਿਚ, ਬਾਿ, ਸਾਯੀ ਹੀ ਫਾਣੀ ਤਿਚ ਜ ਇਹਨਾਾਂ ਅੱਐਯਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਤਰਐਤ ਤਿਚ ਆਈ ਹ) 

ਭਜੂਦ ਹ, ਉਸ ਇੱਏ ਨੰੂ, (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ!) ਤੰੂ ਸੁੌਨ  ਤਿਚ ਬੀ ਅਤ ਜਾਤਦਆਾਂ ਬੀ (ਤਸਭਯਦਾ ਹੈਂ), ਤੰੂ ਉਸ 

ਇੱਏ ਤਿਚ ਹੀ (ਸਦਾ) ਰੀਨ ਯਤਹੰਦਾ ਹੈਂ।  



ਇਕਹੁ ਤਜ ਰਾਖੁ ਰਖਹੁ ਅਰਖੁ ਹ ਇਕੁ ਇਕੁ ਕਤਯ ਵਯਤਨਅਉ ॥ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਜਾਰੁ ਬਣ ਤੂ 
ਇਕੁ ਰਿਤਹ ਇਕੁ ਭੰਤਨਅਉ ॥੩॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਏਹ—ੁਇਏ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਤੋਂ। ਰਾਐ—ੁਰੱਐਾਾਂ ਜੀਿ। ਰਐਹ—ੁਰੱਐਾਾਂ ਜੀਆਾਂ ਤੋਂ। ਅਰਐੁ—ਜ 

ਨਾਹ ਰਤਐਆ ਜਾ ਸਏ। ਿਯਤਨਅਉ—ਤੰੂ ਿਯਣਨ ਏੀਤਾ ਹ। ੁਯ ਅਭਯਦਾਸ—ਹ ੁਯ ੂ ਅਭਯਦਾਸ! 

ਰੋਤਹ—ਰਚਦਾ ਹੈਂ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਇੱਏ ਹਯੀ ਤੋਂ ਰੱਐਾਾਂ ਜੀਿ ਫਣ  ਹਨ, ਅਤ ਜ ਇਹਨਾਾਂ ਰੱਐਾਾਂ ਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸਭਝ ਤੋਂ ਯ ਹ, ਉਸ ਇੱਏ 

ਨੰੂ (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ!) ਤੰੂ ਇੱਏ (ਅਦੁਤੀ) ਏਯਏ ਹੀ ਿਯਣਨ ਏੀਤਾ ਹ। ਜਾਰ ਬੱਟ ਆਐਦਾ ਹ—“ਹ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ! ਤੰੂ ਇੱਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਹੀ ਭੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤ ਇੱਏ ਨੰੂ ਹੀ ਭੰਨਦਾ ਹੈਂ”।3।12।  

ਤਜ ਭਤਤ ਗਹੀ ਜਦਤਵ ਤਜ ਭਤਤ ਨਾਭ ਸੰਭਾਣੀ ॥ ਤਜ ਭਤਤ ਤਤਰਰਚਨ ਤਚਤਤ ਬਗਤ ਕੰਫੀਯਤਹ ਜਾਣੀ 
॥ ਯੁਕਭਾਂਗਦ ਕਯਤੂਤਤ ਯਾਭੁ ਜੰਹੁ ਤਨਤ ਬਾਈ ॥ ਅੰਭਯੀਤਕ ਰਹਰਾਤਦ ਸਯਤਣ ਗਤਫੰਦ ਗਤਤ 
ਾਈ ॥ ਤ ਰਬੁ ਕ੍ਰਧੁ ਤਤਰਸਨਾ ਤਜੀ ਸੁ ਭਤਤ ਜਰਯ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤਤ ॥ ਗੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਤਨਜ ਬਗਤੁ ਹ 
ਦਤਖ ਦਯਸੁ ਾਵਉ ਭੁਕਤਤ ॥੪॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜ—ਤਜਹੋੀ। ਹੀ—ਰਈ, ਤਸੱਐੀ। ਜਦਤਿ—ਜਦਿ ਨ। ਨਾਭ—ਨਾਭਦਿ ਤਿਚ। ਸੰਭਾਣੀ—

ਸਭਾਈ ਹਈ ਸੀ, ਯਚੀ ਹਈ ਸੀ। ਤਤਰਰਚਨ ਤਚਤਤ—ਤਤਰਰਚਨ ਦ ਤਚੱਤ ਤਿਚ। ਏੰਫੀਯਤਹ—ਏਫੀਯ ਨ। 

ਯੁਏਭਾਾਂਦ—ਇਏ ਯਾਜਾ ਸੀ। ਯੁਏਭਾਾਂਦ ਏਯਤੂਤਤ—ਯੁਏਭਾਾਂਦ ਯਾਜ ਦਾ ਇਹ ਏੰਭ ਤਨੱਤ ਸੀ। ਜੰਹੁ—

ਜਹੁ। ਬਾਈ—ਹ ਸਜਣ! ਰਹਰਾਤਦ—ਰਹਰਾਦ ਨ। ਸਯਤਣ ਤਫੰਦ—ਤਫੰਦ ਦੀ ਸਯਨ  ਏ। ਤ—(ਹ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ!) ਤੰੂ। ਤਜੀ—ਤਤਆ ਤਦੱਤੀ। ਸੁ ਭਤਤ ਜਾਣੀ ਜੁਤਤ—ਉਸ ਭਤਤ ਦੀ ਜੁਤੀ ਜਾਣੀ। 

ਜਰ੍੍—ਹ ਜਰ੍੍! ਹ ਜਾਰ! ਤਨਜ ਬਤੁ—ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਆਣਾ ਬਤ। ਦਤਐ—ਿਐ ਏ। 

ਾਿਉ—ਭੈਂ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹਾਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਹੋੀ ਭੱਤ ਜਦਿ ਨ  ਤਸੱਐੀ, ਤਜਹੋੀ ਭੱਤ ਨਾਭਦਿ ਤਿਚ ਸਭਾਈ ਹਈ ਸੀ, ਜ ਭੱਤ ਤਤਰਰਚਨ ਦ 

ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸੀ, ਤਜਹੋੀ ਭੱਤ ਏਫੀਯ ਬਤ ਨ  ਸਭਝੀ ਸੀ, ਤਜਸ ਭੱਤ ਦਾ ਸਦਏਾ ਯੁਏਭਾਾਂਦ ਦੀ ਏਾਯ ਇਹ ਸੀ 

(ਤਏ ਆ ਜਦਾ ਸੀ ਤ ਹਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਐਦਾ ਸੀ) ਹ ਬਾਈ! ਤਨੱਤ ਯਾਭ ਨੰੂ ਤਸਭਯ, ਤਜਸ ਭੱਤ ਦੁਆਯਾ ਅੰਫਯੀਏ 

ਤ ਰਹਰਾਦ ਨ  ਤਫੰਦ ਦੀ ਸਯਨ  ਏ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਿਸਥਾ ਰੱਬੀ ਸੀ (ਹ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ!) ਜਰ੍੍ 

(ਆਐਦਾ ਹ) ਤੰੂ ਉਸ ਭੱਤ ਦੀ ਜੁਤੀ ਜਾਣ ਰਈ ਹ ਤੰੂ ਰਬ ਿਧ ਤ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਆ ਤਦੱਤ ਹਨ।  

ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਆਯਾ ਬਤ ਹ। ਭੈਂ (ਉਸ ਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਦਐ ਏ ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ੈਰਾਸੀ 

ਹਾਸਰ ਏਯਦਾ ਹਾਾਂ।4।13।  

ਗੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਯਸੀਐ ੁਹਤਭ ਾਤਤਕ ਤਫਨਾਸਤਹ ॥ ਗੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਯਸੀਐ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ 
ਆਸਾਸਤਹ ॥ {ੰਨਾ 1394} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਹਤਭ—ੁਹਿੀ, ੁਢਿੀ, ਤਰਥਿੀ। ੁਹਤਭ ਾਤਤਏ—ਧਯਤੀ ਦ ਤਾ। ਤਫਨਾਸਤਹ—ਨਾਸ ਹ 

ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਆਸਾਸਤਹ—ਰਚਦ ਹਨ, ਚਾਹੁਦੰ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਬਾਈ! ਆ) ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਯਸੀ, (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਦ ਚਯਨ ਯਸਨ 

ਨਾਰ) ਧਯਤੀ ਦ ਾ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਯਸੀ, (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਦ ਚਯਨ ਯਸਨ 

ਨੰੂ) ਤਸਧ ਤ ਸਾਤਧਏ ਰਚਦ ਹਨ।  



ਗੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਯਸੀਐ ਤਧਆਨੁ ਰਹੀਐ ਉ ਭੁਤਕਤਹ ॥ ਗੁਯੁ ਅਭਯ ਦਾਸੁ ਯਸੀਐ ਅਬਉ 
ਰਬ ਗਉ ਚੁਤਕਤਹ ॥ {ੰਨਾ 1394-1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉ—ੰਧ, ਸੌਯ (ਬਾਿ, ਜਨਭ ਭਯਨ)। (ਉ ੰਧ ਭਏਰ  ਹਣ, ਇਹ ੰਜਾਫੀ ਤਿਚ ਇਏ 

ਭੁਹਾਿਯਾ ਹ)। ਅਬਉ—ਤਨਯਬਉ ਹਯੀ। ਉ—ਿਨ ਜਨਭ ਭਯਨ, ਬਟਏਣਾ।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਯਸੀ, (ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਿਾਰਾ) ਤਧਆਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹ (ਬਾਿ, ਯਭਾਤਭਾ ਤਿਚ ਤਫਰਤੀ ਜੁੋਦੀ ਹ) ਤ (ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ) ਸੌਯ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ 

ਨੰੂ ਯਸੀ, (ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ) ਤਨਯਬਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਭਰ ੈਂਦਾ ਹ ਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਭੁੱਏ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਇਕੁ ਤਫੰਤਨ ਦੁਗਣ ਜੁ ਤਉ ਯਹ ਜਾ ਸੁਭੰਤਤਰ ਭਾਨਵਤਹ ਰਤਹ ॥ ਜਾਰਾ ਦਾਯਥ ਇਤ ਿ ਗੁਯ 
ਅਭਯਦਾਤਸ ਤਡਠ ਤਭਰਤਹ ॥੫॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਏੁ—ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ। ਤਫੰਤਨ—ਫੀਨ ਏ, ਜਾਣ ਏ, ਛਾਣ ਏ। ਦੁਣ—ਦੂਜਾ ਬਾਉ, 

ਦੁਤਚੱਤਾ-ਨ, ਇਹ ਣਤ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾਾਂ ਏਈ ਦੂਜਾ ਬੀ ਹ। ਜੁ—ਜ, ਤਜਹੋੀ (ਦੁਣ ਹ)। ਤਉ—

ਤਦੋਂ। ਯਹ—ਦੂਯ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਜਾ—ਜਦੋਂ। ਸੁਭੰਤਤਰ—(ਸਤਤੁਯੂ ਦ) ਸਰਸ਼ਟ ਭੰਤਰ  ਦੁਆਯਾ। ਇਤੋ—ਇਤਨ  

ਦਾਯਥ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ਹ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਯ ਹੁੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਭਨੱੁਐ ੁਯੂ ਦ ਸਰਸ਼ਟ ਉਦਸ਼ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਇਏ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਛਾਣ ਏ ਰਾਤ ਏਯ ਰੈਂਦ ਹਨ। ਹ ਜਾਰ! ਇਹ ਸਾਯ ਦਾਯਥ (ਜ ਉੱਯ ਦੱਸ ਹਨ) 

ਸਤਤੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤਡੱਤਠਆਾਂ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।5।14।  

ਨਟ:-  ਇਹ ੰਜ ਸਿਈ ਬੱਟ ਜਾਰ ਦ ਉਚਾਯ ਹ ਹਨ।  

ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯੁ ਸੁ ਤਦਰਿੁ ਨਾਨਤਕ ਸੰਗਰਤਹਅਉ ॥ ਤਾ ਤ ਅੰਗਦੁ ਰਹਣਾ ਰਗਤਿ ਤਾਸੁ ਚਯਣਹ 
ਤਰਵ ਯਤਹਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਦਰ ੋੁ—ੱਏ ਤਯ ਤ, ਚੰੀ ਤਯਹਾਾਂ। ਨਾਨਤਏ—(ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ ਨ। ਸੰਰਤਹਅਉ—ਰਹਣ ਏੀਤਾ ਹ। 

ਤਾ ਤ—ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ (ਬਾਿ, ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਜੀ ਤੋਂ)। ਰਤਟ—ਯਟ ਹ ਏ, ਚਾਨਣ ਰ  ਏ। ਤਾਸ ੁਚਯਣਹ—ੁਯ ੂ

ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ (ਦਿ ਜੀ) ਨ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਜ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਹ, ੱਏ ਤਯ ਤ 

ਰਤਹਣ ਏੀਤਾ; ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਰਹਣਾ ਜੀ ੁਯ ੂਅੰਦ ਹ ਏ ਯਟ ਹ ਅਤ ਉਹਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਦ 

ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਆਣੀ ਤਫਰਤੀ ਰਾ ਯੱਐੀ।  

ਤਤਤੁ ਕੁਤਰ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸੁ ਆਸਾ ਤਨਵਾਸੁ ਤਾਸੁ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣਉ ॥ ਜ ਗੁਣ ਅਰਖ ਅਗੰਭ 
ਤਤਨਹ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਉ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਤੁ ਏੁਤਰ—ਉਸ ਏੁਰ ਤਿਚ (ਬਾਿ, ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਤ ੁਯ ੂਅੰਦ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ)। 

ਆਸਾ ਤਨਿਾਸ—ੁਆਸਾਾਂ ਦਾ ਤਨਿਾਸ, ਆਸਾਾਂ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ (ਬਾਿ, ਆਸਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਏਯਨ ਿਾਰਾ)। ਤਾਸ—ੁਉਸ 

ਦ (qÔX)। ਤਾਸ ੁੁਣ ਏਿਣ—ਉਸ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਤਏਹੋ ੁਣ? ਿਐਾਣਉ—ਭੈਂ ਦੱਸਾਾਂ। ਤਤਨਹ 

ੁਣ ਅੰਤੁ—ਉਹਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਨ ਜਾਣਉ—ਭੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਰਐ—ਅਰੱਐ, ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਯ। 

ਅੰਭ—ਅਹੁੰਚ।  



ਅਯਥ:-  ਉਸ ਏੁਰ ਤਿਚ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ, ਆਸਾਾਂ ਦਾ ੂਯਨ ਿਾਰਾ, (ਯਟ ਹਇਆ)। ਭੈਂ ਉਸ ਦ ਤਏਹੋ 

ੁਣ ਦੱਸਾਾਂ? ਉਹ ੁਣ ਅਰੱਐ ਤ ਅੰਭ ਹਨ, ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।  

ਫਤਹਥਉ ਤਫਧਾਤ ਤਨਯਭਮ ਸਬ ਸੰਗਤਤ ਕੁਰ ਉਧਯਣ ॥ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਕੀਯਤੁ ਕਹ ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ 
ਤੁਅ ਾ ਸਯਣ ॥੧॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਫਤਹਥਉ—ਜਹਾ। ਤਫਧਾਤ—ਏਯਤਾਯ ਨ। ਤਨਯਭਮ—ਫਣਾਇਆ ਹ। ਉਧਯਣ—ਉਧਾਯਨ 

ਰਈ, ਤਾਯਨ ਰਈ। ੁਯ ਅਭਯਦਾਸ—ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਏੀਯਤੁ ਏਹ—ਏੀਯਤ (ਬੱਟ) ਆਐਦਾ ਹ। 

ਤਰਾਤਹ—ਯੱਐ ਰ , ਫਚਾ ਰ। ਤੁਅ ਾ—ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਸਾਯੀ ਸੰਤ ਤ ਸਾਯੀਆਾਂ ਏੁਰਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ ਏਯਤਾਯ ਨ  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਇਏ ਜਹਾ 

ਫਣਾਇਆ ਹ; ਏੀਯਤ (ਬੱਟ) ਆਐਦਾ ਹ,—“ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ)! ਭਨੰੂ ਯੱਐ ਰ , ਭਨੰੂ ਫਚਾ ਰ , ਭੈਂ ਤਯ 

ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਸਯਨ ਤਆ ਹਾਾਂ”।1।15।  

ਨਟ:-  ਬੱਟ ‘ਏੀਯਤ’ ਦਾ ਇਹ ਤਹਰਾ ਸਿਈਆ ਹ। ਹੁਣ ਤਏ: 

ਏਰ੍੍ਸਹਾਯ ਦ ਸਿਈ  . .  9 

ਜਾਰ ਦ . . . . . . . . . 5 

ਏੀਯਤ ਦਾ . . . . . . . . . 1 
 . . . . . . . . . . . . .—— 

 . . . . ਜੋ . . . . . . .15 

ਆਤ ਨਯਾਇਣੁ ਕਰਾ ਧਾਤਯ ਜਗ ਭਤਹ ਯਵਤਯਮਉ ॥ ਤਨਯੰਕਾਤਯ ਆਕਾਯੁ ਜਤਤ ਜਗ ਭੰਡਤਰ 
ਕਤਯਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਰਾ ਧਾਤਯ—ਸੱਤਤਆ ਯਚ ਏ। ਜ ਭਤਹ—ਜਤ ਤਿਚ। ਯਿਤਯਮਉ—ਰਤਿਯਤ ਹਇਆ 

ਹ। ਤਨਯੰਏਾਤਯ—ਤਨਯੰਏਾਯ ਨ। ਆਏਾਯੁ—ਅਏਾਯ ਯੂ ਹ ਏ, ਸਯੂ ਧਾਯ ਏ। ਜ ਭੰਡਤਰ—ਜਤ ਦ ਭੰਡਰ 

ਤਿਚ। ਜਤਤ ਏਤਯਮਉ—ਜਤਤ ਰਟਾਈ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਆ ਹੀ ਨਯਾਇਣ-ਯੂ ਹ, ਜ ਆਣੀ ਸੱਤਾ ਯਚ ਏ ਜਤ ਤਿਚ ਰਤਿਯਤ 

ਹਇਆ ਹ। ਤਨਯੰਏਾਯ ਨ  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਅਏਾਯ-ਯੂ ਹ ਏ (ਯੂ ਧਾਯ ਏ) ਜਤ ਤਿਚ ਜਤਤ 

ਰਟਾਈ ਹ।  

ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਬਯੂਯੁ ਸਫਦੁ ਦੀਤਕ ਦੀਾਮਉ ॥ ਤਜਹ ਤਸਖਹ ਸੰਗਰਤਹ ਤਤੁ ਹਤਯ ਚਯਣ 
ਤਭਰਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਹ ਏਹ—ਤਜੱਥ ਤਏੱਥ। ਤਹ—ਤਤਥ, ਉਥ ਹੀ। ਬਯੂਯ—ੁਤਿਆਏ, ਹਾਯ-ਨਾਯ। ਸਫਦੁ—

ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ। ਦੀਏ—ਦੀਿ ਨਾਰ (ਬਾਿ, ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ-ਯੂ ਦੀਏ ਦੀ ਯਾਹੀਂ)। ਦੀਾਮਉ—ਜਾਇਆ ਹ, 

ਰਏਾਤਸ਼ਆ ਹ, ਰਟਾਇਆ ਹ। ਤਜਹ ਤਸਐਹ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਸੱਐਾਾਂ ਨ। ਤਤੁ—ਤੁਯਤ, ਤਤਏਾਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਨਯੰਏਾਯ ਨ) ਆਣ  ਸ਼ਫਦ (-ਨਾਭ) ਨੰੂ, ਜ ਹਯ ਥਾਾਂ ਹਾਯ-ਨਾਯ ਹ, (ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ-ਯੂ) ਦੀਿ 

ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਰਟਾਇਆ ਹ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਤਸੱਐਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਰਹਣ ਏੀਤਾ ਹ, (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਤੁਯਤ 

(ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਹਯੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਜੋ ਤਦੱਤਾ ਹ।  



ਨਾਨਕ ਕੁਤਰ ਤਨੰਭਰੁ ਅਵਤਤਰਮਯਉ ਅੰਗਦ ਰਹਣ ਸੰਤਗ ਹੁਅ ॥ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਤਾਯਣ ਤਯਣ 
ਜਨਭ ਜਨਭ ਾ ਸਯਤਣ ਤੁਅ ॥੨॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਏ ਏੁਤਰ—(ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ (ਦਿ ਜੀ) ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ। ਤਨੰਭਰੁ—ਤਨਯਭਰ। 

ਅਿਤਤਯੇਮ੍ਉ—ਅਿਤਾਯ ਹਇਆ। ਰਹਣ  ਸੰਤ ਹੁਅ—ਰਹਣ  ਜੀ ਦ ਨਾਰ ਹ ਏ, ਨਾਰ ਤਭਰ ਏ। ਤਾਯਣ 

ਤਯਣ—ਤਾਯਣ ਰਈ ਜਹਾ। ਾ ਸਯਤਣ ਤੁਅ—ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਸਯਨ (ਯਹਾਾਂ)। ਤਯਣ—ਜਹਾ।  

ਅਯਥ:-  ਰਹਣ  ਜੀ (ਬਾਿ,) ੁਯ ੂਅੰਦ ਜੀ ਦ ਨਾਰ ਤਭਰ ਏ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਿ ਜੀ ਦੀ 

ਏੁਰ ਤਿਚ ਤਨਯਭਰ ਅਿਤਾਯ ਹਇਆ ਹ। ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਹ ਸੰਸਾਯ ਦ ਤਾਯਨ ਨੰੂ ਜਹਾ! ਭੈਂ ਹਯਏ 

ਜਨਭ ਤਿਚ ਤਯ ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਸਯਨ (ਯਹਾਾਂ)।2। 16।  

ਜੁ ਤੁ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਤਖ ਦਯਸਨੁ ਗੁਯ ਤਸਖਹ ॥ ਸਯਤਣ ਯਤਹ ਤ ਉਫਯਤਹ ਛਤਡ ਜਭ ੁਯ ਕੀ 
ਤਰਖਹ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਐ—ਿਐ ਏ। ੁਯ ਦਯਸਨੁ—ਸਤਤੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ ਦਯਸਨ। ਤਸਐਹ—ਤਸੱਐਾਾਂ ਨੰੂ। 

ਯਤਹ—ੈਂਦ ਹਨ। ਉਫਯਤਹ—ਾਯ ਉਤਯ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਛਤਡ—ਛੱਡ ਏ। ਤਰਐਹ—ਤਰਐਤ। ਜਭ ੁਯ ਏੀ—

ਜਭ ੁਯੀ ਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਏਯ ਏ ਤਸੱਐਾਾਂ ਨੰੂ ਜ ਤ ਸਤ ਸੰਤਐ (ਰਾਤ ਹੁੰਦ ਹਨ)। ਜ 

ਭਨੱੁਐ (ੁਯ ੂਦੀ) ਸਯਨ ੈਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਜਭ-ੁਯੀ ਦੀ ਤਰਐਤ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਾਯ ਰੰ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਬਯੂਯੁ ਤਯਦ ਉਚਯ ਕਯਤਾਯ ॥ ਗੁਯੁ ਗਉਹਯੁ ਦਯੀਆਉ ਰਕ ਡੁਫੰਤਯਹ ਤਾਯ ॥  
{ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਤਤ ਬਾਇ—ਬਤੀ ਦ ਰਭ ਤਿਚ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਉਚਯ—(ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) 

ਤਸਭਯਦਾ ਹ। ਏਯਤਾਯ—ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ। ਉਹਯ—ੁਹਯ, ੰਬੀਯ। ਦਯੀਆਉ—ਦਯੀਆ-ਤਦਰ, ਸੈੀ। 

ਰਏ—ਰ ਤਿਚ। ਡੁਫੰਤ੍੍ਹ—ਡੁੱਫਤਦਆਾਂ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਆਣ) ਤਹਯਦ ਤਿਚ (ਏਯਤਾਯ ਦੀ) ਬਤੀ ਦ ਰਭ ਨਾਰ ਬਤਯਆ ਹਇਆ ਹ, 

ਅਤ ਏਯਤਾਯ ਨੰੂ ਤਸਭਯਦਾ ਹ; ਸਤਤੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ) ੰਬੀਯ ਹ, ਦਯੀਆ-ਤਦਰ ਹ, ਡੁੱਫਦ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਰ ਤਿਚ 

ਤਾਯ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਨਾਨਕ ਕੁਤਰ ਤਨੰਭਰੁ ਅਵਤਤਰਮਯਉ ਗੁਣ ਕਯਤਾਯ ਉਚਯ ॥ ਗੁਯੁ ਅਭਯਦਾਸੁ ਤਜਨਹ ਸਤਵਅਉ ਤਤਨਹ 
ਦੁਖੁ ਦਤਯਦੁ ਯਹਤਯ ਯ ॥੩॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਏ ਏੁਤਰ—(ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ। ਤਨੰਭਰੁ—ਤਨਯਭਰ। ੁਣ ਏਯਤਾਯ—ਏਯਤਾਯ 

ਦ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ। ਤਜਨਹਹ—ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ। ਤਤਨਹਹ—ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ। ਯਹਤਯ ਯ—ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ (ਦਿ ਜੀ) ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਤਨਯਭਰ ਅਿਤਾਯ ਹਇਆ ਹ, ਜ 

ਏਯਤਾਯ ਦ ੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਉਚਾਯਦਾ ਹ। ਤਜਨਹਾਾਂ ਭਨੱੁਐਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਸਤਿਆ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਐ ਤ 

ਦਤਯਦਰ  ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।3। 17।  



ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਉ ਅਯਦਾਤਸ ਕਹਉ ਯੁ ਕਤਹ ਤਬ ਨ ਸਕਉ ॥ ਸਯਫ ਤਚੰਤ ਤੁਝੁ ਾਤਸ ਸਾਧਸੰਗਤਤ 
ਹਉ ਤਕਉ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਚਤਤ—ਤਚੱਤ ਤਿਚ। ਤਚਤਿਉ—ਤਚਤਿਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਿਚਾਯਦਾ ਹਾਾਂ। ਏਹਉ—ਆਐਦਾ ਹਾਾਂ, ਭੈਂ 

ਆਐਾਾਂ। ਸਯਫ ਤਚੰਤ—ਸਾਯ ਤੌਏਯ। ਤੁਝੁ ਾਤਸ—ਤਯ ਾਸ। ਹਉ—ਭੈਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ!) ਭੈਂ ਤਚੱਤ ਤਿਚ ਸਚਾਾਂ ਸਚਦਾ ਹਾਾਂ ਤਏ (ਇਏ) ਫਨਤੀ ਆਐਾਾਂ; ਯ ਭੈਂ ਆਐ ਬੀ 

ਨਹੀਂ ਸਏਦਾ; (ਹ ਸਤਤੁਯੂ!) ਭਯ ਸਾਯ ਤੌਏਯ ਤਯ ਹਿਾਰ  ਹਨ (ਬਾਿ, ਤਨੰੂ ਹੀ ਭਯ ਸਾਯ ਤੌਏਯ ਹਨ), ਭੈਂ 

ਸਾਧ ਸੰਤ (ਦਾ ਆਸਯਾ) ਤੱਏਦਾ ਹਾਾਂ।  

ਤਯ ਹੁਕਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ਤਉ ਕਯਉ ਸਾਤਹਫ ਕੀ ਸਵਾ ॥ ਜਫ ਗੁਯੁ ਦਖ ਸੁਬ ਤਦਸਤਿ ਨਾਭੁ 
ਕਯਤਾ ਭੁਤਖ ਭਵਾ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਯ ਹੁਏਤਭ—(ਹ ਸਤਤੁਯੂ!) ਤਯੀ ਯਾ ਤਿਚ। ਨੀਸਾਣੁ—ਰਿਾਨੀ। ਿ—ਤਭਰ । ਤਉ—

ਤਦੋਂ। ਸੁਬ ਤਦਸਤਟ—ਤਭਹਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯ ਏ। ਨਾਭੁ ਭਿਾ—ਨਾਭ ਯੂ-ਪਰ। ਏਯਤਾ—ਏਯਤਾਯ ਦਾ। 

ਭੁਤਐ—ਭੂੰਹ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ!) ਜ ਤਯੀ ਯਾ ਤਿਚ ਰਿਾਨੀ ਤਭਰ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ ਭਾਰਏ-ਰਬੂ ਦੀ ਸਿਾ 

ਏਯਾਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਤੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ) ਤਭਹਯ ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ ਤੱਏਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ ਏਯਤਾਯ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਪਰ ਭੂੰਹ 

ਤਿਚ (ਬਾਿ, ਐਾਣ ਨੰੂ) ਤਭਰਦਾ ਹ।  

ਅਗਭ ਅਰਖ ਕਾਯਣ ੁਯਖ ਜ ਪੁਯਭਾਵਤਹ ਸ ਕਹਉ ॥ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਕਾਯਣ ਕਯਣ ਤਜਵ ਤੂ 
ਯਖਤਹ ਤਤਵ ਯਹਉ ॥੪॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਭ—ਹ ਅਭ ਹਯੀ-ਯੂ ਸਤਤੁਯੂ! ਪੁਯਭਾਿਤਹ—ਤੰੂ ਹੁਏਭ ਏਯਦਾ ਹੈਂ। ਏਾਯਣ ਏਯਣ—

ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏਯਤਾ। ਅਭ—ਅਹੁੰਚ। ਅਰਐ—ਅਰੱਐ, ਤਜਸ ਦਾ ਸਯੂ ਦੱਤਸਆ ਨਾਹ ਜਾ ਸਏ। ਏਯਣ—

ਤਸਰਸ਼ਟੀ। ਏਾਯਣ—(ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ) ਭੂਰ। ੁਯਐ—ਸਯਫ-ਤਿਆਏ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਅਭ-ਯੂ ਸਤਤੁਯੂ! ਹ ਅਰੱਐ ਹਯੀ-ਯੂ ੁਯ!ੂ ਹ ਏਾਯਣ ੁਯਐ-ਯੂ ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਜ ਤੰੂ 

ਹੁਏਭ ਏਯਦਾ ਹੈਂ, ਭੈਂ ਸਈ ਆਐਦਾ ਹਾਾਂ। ਹ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਏਯਤਾ-ਯੂ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਤਜਿੇਂ ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਯੱਐਦਾ ਹੈਂ 

ਤਤਿੇਂ ਭੈਂ ਯਤਹੰਦਾ ਹਾਾਂ।4। 18।  

ਨਟ:-  ਇਹ ਚਾਯ ਸਿਈ ਬੱਟ ਏੀਯਤ ਦ ਉਚਾਯ ਹ ਹਨ।  

ਤਬਐ ਏ ॥ 

ਤਬਖ ਕ ॥ ਗੁਯੁ ਤਗਆਨੁ ਅਯੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤ ਤਸਉ ਤਤੁ ਤਭਰਾਵ ॥ ਸਤਚ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ਇਕ 
ਤਚਤਤਹ ਤਰਵ ਰਾਵ ॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤ ਤਸਉ—ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ (ਜ ਸਬਨਾਾਂ ਦਾ ਭੂਰ ਹ)। ਤਤੁ—ਆਤਭਾ ਨੰੂ। ੁਯ—ੁੁਯ 

(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ)। ਸਤਚ—ਸਚ ਤਿਚ, ਸਦਾ-ਤਥਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਿਚ (ਜੁੋਨ ਏਯ ਏ)। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਤਥਯ 

ਿਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ-ਯੂ। ਇਏ ਤਚਤਤਹ—ਇਏਾਰ ਭਨ ਹ ਏ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਤਆਨ-ਯੂ ਤ ਤਧਆਨ-ਯੂ ਹ (ਬਾਿ, ੂਯਨ ਤਆਨ ਿਾਰਾ ਤ ਤਦਰੋ ਤਧਆਨ 



ਿਾਰਾ ਹ); (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਨ) ਆਣ  ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਹਯੀ ਨਾਰ ਤਭਰਾ ਤਰਆ ਹ। ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹਯੀ ਤਿਚ ਜੁੋਨ 

ਏਯ ਏ ਸਤਤੁਯੂ ਨੰੂ ਹਯੀ-ਯੂ ਹੀ ਸਭਝਣਾ ਚਾਹੀ, (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਇਏਾਰ ਭਨ ਹ ਏ (ਹਯੀ ਤਿਚ) ਤਰਿ 

ਰਾ ਤਯਹਾ ਹ।  

ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਵਤਸ ਕਯ ਵਣੁ ਉਡੰਤ ਨ ਧਾਵ ॥ ਤਨਯੰਕਾਯ ਕ ਵਸ ਦਤਸ ਹੁਕਭੁ ਫੁਤਝ ਫੀਚਾਯੁ ਾਵ ॥ 
{ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਣੁ—ਚੰਚਰ ਭਨ। ਉਡੰਤ—ਬਟਏਦਾ। ਧਾਿ—ਦੋਦਾ। ਦਤਸ—ਦਸ ਤਿਚ। ਫੁਤਝ—ਸਭਝ 

ਏ, ਛਾਣ ਏ। ਫੀਚਾਯ—ੁਤਆਨੁ।  

ਅਯਥ:-  ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਏਾਭ ਿਧ ਨੰੂ ਆਣ  ਿੱਸ ਤਿਚ ਏਯੀ ਯੱਐਦਾ ਹ, (ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ) ਭਨ ਬਟਏਦਾ ਨਹੀਂ ਹ 

(ਤਏਸ ਾਸ ਿਰ) ਦੋਦਾ ਨਹੀਂ ਹ। (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਤਨਯੰਏਾਯ ਦ ਦਸ ਤਿਚ ਤਟਏ ਤਯਹਾ ਹ, (ਰਬੂ ਦਾ) ਹੁਏਭ 

ਛਾਣ ਏ (ਉਹਨਾਾਂ ਨ) ਤਆਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ।  

ਕਤਰ ਭਾਤਹ ਯੂੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਸ ਜਾਣ ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਅਉ ॥ ਗੁਯੁ ਤਭਤਰਯਉ ਸਇ ਤਬਖਾ ਕਹ 
ਸਹਜ ਯੰਤਗ ਦਯਸਨੁ ਦੀਅਉ ॥੧॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਏਤਰ ਭਾਤਹ—ਏਰਜੁ ਤਿਚ। ਸ—ਉਹ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨ। 

ਤਏਛੁ—ਇਹ ਅਰੱਐ ਏਤਏ (ਬਾਿ, ਇਹ ਤਜਹ ੁਯ ੂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ ਤ ੱਰਣ ਦਾ ਏਤਏ)। ਸਇ—ਉਹ (ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ)। ਦੀਅਉ—ਤਦੱਤਾ ਹ। ਸਹਜ—ਆਤਭਏ ਅਡਰਤਾ, ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ।  

ਅਯਥ:-  ਏਰਜੁ ਤਿਚ (ੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ) ਏਯਤਾ ੁਯਐ-ਯੂ ਹ; (ਇਸ ਏਤਏ ਨੰੂ) ਉਹ ਏਯਤਾਯ ਹੀ ਜਾਣਦਾ 

ਹ ਤਜਸ ਨ  ਇਹ ਅਚਯਜ ਏਤਏ ਏੀਤਾ ਹ। ਤਬੱਐਾ ਏਿੀ ਆਐਦਾ ਹ—“ਭਨੰੂ ਉਹ ੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ) ਤਭਰ 

ਤਆ ਹ, (ਉਹਨਾਾਂ ਨ) ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ ਦ ਯੰ ਤਿਚ ਭਨੰੂ ਦਯਸਨ ਤਦੱਤਾ ਹ”।1। 19।  

ਯਤਹ ਸੰਤ ਹਉ ਿਤਰ ਸਾਧ ਫਹੁਤਯ ਤਡਠ ॥ ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਸੀਅਹ ਭੁਖਹੁ ਏ ੰਤਡਤ ਤਭਠ ॥  
{ੰਨਾ 1395} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਉ—ਭੈਂ। ਟਤਰ ਯਤਹ—ਟਰ ਏ ਯਤਹ ਤਆ ਹਾਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਏ ਥੱਏ ਤਆ ਹਾਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਏ 

ਥੱਏ ਤਆ ਹਾਾਂ। ਤਡਠ—ਭੈਂ ਿਐ ਹਨ। ਤਸੀਅਹ—ਤੱਸਵੀ ਰਏ। —ਇਹ। ਭੁਐਹ ੁਤਭਠ  ੰਤਡਤ—ਭੂੰਹੋਂ ਤਭੱਠ  

ੰਤਡਤ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਸੰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਟਰਦਾ ਟਰਦਾ ਥੱਏ ਤਆ ਹਾਾਂ, ਭੈਂ ਏਈ ਸਾਧ (ਬੀ) ਿਐ ਹਨ, ਏਈ ਸੰਤਨਆਸੀ, ਏਈ 

ਤੱਸਿੀ ਤ ਏਈ ਇਹ ਭੂੰਹੋਂ-ਤਭੱਠ  ੰਤਡਤ (ਬੀ) ਿਐ ਹਨ।  

ਫਯਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਤਪਤਯ ਤਕਨ ਨਹੁ ਯਚਉ ਰਾਮਉ ॥ ਕਹਤਤਅਹ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਯਹਤ ਕ ਖੁਸੀ ਨ 
ਆਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਹ—ੁਨਹੀਂ। ਯਚਉ—ਤਸੱਰੀ। ਤਏਨ ...ਰਾਮਉ—ਤਏਸ ਨ  ਭਯੀ ਤਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ। 

ਏਹਤਤਅਹ ਏਹਤੀ—ਆਐਦ ਆਐਦ। ਯਹਤ ਏ—ਯਹਤ ਦੀ, ਯਹਤ ਿਐ ਏ। ਐੁਸੀ—ਆਨੰਦ। ਯਹਤ ਏ 

ਐੁਸੀ—ਯਹਤ ਦਾ ਆਨੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਇਏ ਸਾਰ ਤਪਯਦਾ ਤਯਹਾ ਹਾਾਂ, ਤਏਸ ਨ  ਭਯੀ ਤਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਏੀਤੀ; ਸਾਯ (ਭੂੰਹੋਂ) ਆਐਦ ਹੀ ਆਐਦ 

(ਬਾਿ, ਹਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉਦਸ਼ ਏਯਦ ਹੀ) ਸੁਣ  ਹਨ, ਯ ਤਏਸ ਦੀ ਯਹਤ ਿਐ ਏ ਭਨੰੂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।  



ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ ਤਤਨਹ ਕ ਗੁਣ ਹਉ ਤਕਆ  ਕਹਉ ॥ ਗੁਯੁ ਦਤਮ ਤਭਰਾਮਉ ਤਬਤਖਆ 
ਤਜਵ ਤੂ ਯਖਤਹ ਤਤਵ ਯਹਉ ॥੨॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਛਤਡ—ਛੱਡ ਏ। ਦੂਜ—ਦੂਜਾ-ਨ ਤਿਚ, ਦਵ ਤ ਤਿਚ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਹਯ ਤਿਚ, 

ਭਾਇਆ ਤਿਚ। ੁਯ—ਹ ਸਤਤੁਯ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ)! ਦਤਮ—ਤਆਯ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨ। ਤਬਤਐਆ—ਤਬਐ 

ਬੱਟ ਨੰੂ। ਯਹਉ—ਭੈਂ ਯਤਹੰਦਾ ਹਾਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹਨਾਾਂ ਰਏਾਾਂ ਦ ੁਣ ਭੈਂ ਏੀਹ ਆਐਾਾਂ, ਤਜਹੋ ਹਯੀ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਛੱਡ ਏ ਦੂਜ (ਬਾਿ, ਭਾਇਆ ਦ 

ਤਆਯ) ਤਿਚ ਰੱ ਹ ਹਨ? ਹ ੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ)! ਤਆਯ (ਹਯੀ) ਨ  ਭਨੰੂ, ਤਬਐ ਨੰੂ, ਤੰੂ ਤਭਰਾ ਤਦੱਤਾ ਹ, 

ਤਜਿੇਂ ਤੰੂ ਯੱਐੇਂਾ ਤਤਿੇਂ ਭੈਂ ਯਹਾਾਂਾ।2। 20।  

ਨਟ:-  ਇਹ ਦ ਸਿਈ ਬੱਟ ਤਬਐ ਦ ਉਚਾਯ ਹ ਹਨ।  

ਤਹਤਯ ਸਭਾਤਧ ਸਨਾਹੁ ਤਗਆਤਨ ਹ ਆਸਤਣ ਚਤਿਅਉ ॥ ਧਰੰਭ ਧਨਖੁ ਕਯ ਗਤਹ ਬਗਤ ਸੀਰਹ 
ਸਤਯ ਰਤਿਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਹਤਯ—ਤਹਨ ਏ। ਸਭਾਤਧ ਸਨਾਹ—ੁਸਭਾਧੀ-ਯੂ ਸੰਨਾਹ। ਸੰਨਾਹ—ੁਸੰਜਅ, ਰਹ ਦੀ 

ਿਯਦੀ। ਹ—(ਹਮ) ੋਾ। ਤਆਨ ਹ—ਤਆਨ ਯੂ (ਹਮ) ੋ ਉਤ। ਆਸਤਣ ਚਤੋਆਉ—ਆਸਣ ਤ 

ਫਠਾ ਹ, ਆਸਣ ਜਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹ। ਧਰੰਭ ਧਨਐੁ—ਧਯਭ ਦਾ ਧਨੁਐ। ਏਯ—ਹੱਥਾਾਂ ਤਿਚ। ਯਤਹ—

ਏਤੋਆ ਹਇਆ ਹ। ਬਤ ਸੀਰ—ਬਤਾਾਂ ਿਾਰਾ ਸੀਰ (ਸੁਬਾਿ)। ਬਤ ਸੀਰਹ—ਬਤਾਾਂ ਿਾਰ  ਸੀਰ ਦ। 

ਸਤਯ—ਤੀਯ ਨਾਰ। ਸਭਾਤਧ—ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਸੁਯਤਤ ਜੋਨੀ।  

ਅਯਥ:-  ਸਭਾਧੀ-ਯੂ ਸੰਨਾਹ (ਤਯਹ-ਫੈਤਯ) ਤਹਨ ਏ ਤਆਨ-ਯੂ ੋ ਉੱਤ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ) 

ਆਸਣ ਜਭਾਇਆ ਹਇਆ ਹ। ਧਯਭ ਦਾ ਧਨੁਐ ਹੱਥਾਾਂ ਤਿਚ ਪੋ ਏ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਬਤਾਾਂ ਿਾਰ  ਸੀਰ-ਯੂ 

ਤੀਯ ਨਾਰ (ਏਾਭਾਤਦਏ ਿਯੀਆਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ਤ) ਰੋ ਤਯਹਾ ਹ।  

ਬ ਤਨਯਬਉ ਹਤਯ ਅਿਰੁ ਭਤਨ ਸਫਤਦ ਗੁਯ ਨਜਾ ਗਤਡ ॥ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਰਬ ਭਹ ਅਤੁ ੰਚ ਦੂਤ 
ਤਫਖੰਤਡ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ—(ਹਯੀ ਦਾ) ਬਉ ਯੱਐਣ ਦ ਏਾਯਨ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। ਸਫਤਦ ੁਯ—ਸਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ 

ਦੁਆਯਾ। ਅਤੁ—ਆਾ-ਬਾਿ, ਅਹੰਏਾਯ। ਤਫਐੰਤਡ—ਨਾਸ ਏਯ ਤਦੱਤ ਹਨ। ਦੂਤ—ਿਯੀ।  

ਅਯਥ:-  ਹਯੀ ਦਾ ਬਉ ਯੱਐਣ ਦ ਏਾਯਨ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਤਨਯਬਉ ਹ, ਸਤਤੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ 

ਹਯੀ ਨੰੂ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਨ) ਭਨ ਤਿਚ ਧਾਤਯਆ ਹ—ਇਹ (ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਨ  ਭਾਨ), ਨਜਾ ੱਤਡਆ 

ਹਇਆ ਹ ਅਤ ਏਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਹ, ਅਹੰਏਾਯ, ਇਹਨਾਾਂ ੰਜਾਾਂ ਿਯੀਆਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਏਯ ਤਦੱਤਾ ਹ।  

ਬਰਉ ਬੂਹਾਰੁ ਤਜ ਤਨਾ ਤਨਰਤਤ ਨਾਥੁ ਨਾਨਕ ਫਤਯ ॥ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਸਚੁ ਸਰਯ ਬਤਣ ਤ ਦਰੁ 
ਤਜਤਉ ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਤਯ ॥੧॥੨੧॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਰਉ—ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ। ਬੂਹਾਰੁ—ਬੂਾਰੁ, ਯਾਜਾ। ਬਰਉ ਬੂਹਾਰੁ—ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ 

ਤਿਚ ਤਸ਼ਯਭਣੀ। ਤਜ ਤਨਾ—ਹ ਤਜਬਾਨ ਜੀ ਦ ੁੱਤਯ! ਤਨਰਤਤ ਨਾਥ—ੁਯਾਤਜਆਾਂ ਦਾ ਯਾਜਾ। ਨਾਨਏ ਫਤਯ—

(ੁਯ)ੂ ਨਾਨਏ (ਦਿ ਜੀ) ਦ ਿਯ ਨਾਰ। ਬਤਣ—ਆਐ। ਤ—ਆ ਨ , ਤੰੂ। ਇਿ—ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ। ਏਤਯ—ਏਯ 

ਏ। ਦਰੁ—ੌਜ।  



ਅਯਥ:-  ਤਜਬਾਨ ਜੀ ਦ ੁਤਰ ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਤੰੂ ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਹੈਂ ਅਤ (ੁਯ)ੂ 

ਨਾਨਏ (ਦਿ ਜੀ) ਦ ਿਯ ਨਾਰ ਯਾਤਜਆਾਂ ਦਾ ਯਾਜਾ ਹੈਂ। ਹ ਸਰ੍੍ ਏਿੀ! (ਇਉਂ) ਆਐ—‘ਹ ੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ! ਤੰੂ ਇਸ ਤਯਹਾਾਂ ਜੁੱਧ ਏਯ ਏ (ਇਹ ਤਿਏਾਯਾਾਂ ਦਾ) ਦਰ ਤਜੱਤ ਤਰਆ ਹ।1। 21।  

ਨਟ:-  ਇਹ ਇਏ ਸਿਈਆ ਬੱਟ ਸਰ੍੍ ਦਾ ਹ।  

ਘਨਹਯ ਫੂੰਦ ਫਸੁਅ ਯਭਾਵਤਰ ਕੁਸਭ ਫਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵ ॥ ਯਤਵ ਸਤਸ ਤਕਯਤਣ ਉਦਯੁ ਸਾਗਯ 
ਕ ਗੰਗ ਤਯੰਗ ਅੰਤੁ ਕ ਾਵ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਹਯ—ਫੱਦਰ। ਫੰੂਦ—ਏਣੀਆਾਂ। ਨਹਯ ਫੰੂਦ—ਫੱਦਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਏਣੀਆਾਂ। ਫਸੁਅ—ਫਸੁਧਾ, 

ਧਯਤੀ। ਯਭਾਿਤਰ—ਯਭਾਾਂ ਦੀ ੰਏਤੀ। ਫਸੁਅ ਯਭਾਿਤਰ—ਧਯਤੀ ਦੀ ਯਭਾਿਰੀ, ਫਨਸਤੀ। ਏੁਸਭ—ਪੱੁਰ। 

ਫਸੰਤ—ਫਸੰਤ ਯੁੱਤ ਦ। ਨੰਤ—ਤਣਤਦਆਾਂ। ਯਤਿ—ਸੂਯਜ। ਸਤਸ—ਚੰਦਰਭਾ। ਉਦਯੁ—ਟ। ੰ ਤਯੰ—

ੰਾ ਦੀਆਾਂ ਰਤਹਯਾਾਂ (ਤਠਰਹ ਾਾਂ)। ਏ—ਏਣ? ਾਿ—ਾ ਸਏਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਫੱਦਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਏਣੀਆਾਂ, ਧਯਤੀ ਦੀ ਫਨਸਤੀ, ਫਸੰਤ ਦ ਪੱੁਰ—ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹ 

ਸਏਦੀ। ਸੂਯਜ ਤ ਚੰਦਰਭਾ ਦੀਆਾਂ ਤਏਯਨਾਾਂ, ਸਭੰੁਦਯ ਦਾ ਟ ੰਾ ਦੀਆਾਂ ਤਠਰਹ ਾਾਂ—ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਏਣ ਾ 

ਸਏਦਾ ਹ? 

ਯੁਦਰ ਤਧਆਨ ਤਗਆਨ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਕਤਫ ਜਨ ਬਰਯ ਉਨਹ ਜੁ ਗਾਵ ॥ ਬਰ ਅਭਯਦਾਸ ਗੁਣ ਤਯ 
ਤਯੀ ਉਭਾ ਤਤਹ ਫਤਨ ਆਵ ॥੧॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯੁਦਰ—ਤਸ਼ਿ। ਯੁਦਰ  ਤਧਆਨ—ਤਸ਼ਿ ਜੀ ਿਾਰ  ਤਧਆਨ ਨਾਰ (ਬਾਿ, ੂਯਨ ਅਡਰ ਸਭਾਧੀ ਰਾ 

ਏ)। ਬਰ੍੍—ਹ ਬਰ੍੍! ਉਨਹ—ਫੱਦਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਏਣੀਆਾਂ, ਫਨਸਤੀ, ਫਸੰਤ ਦ ਪੱੁਰ, ਸੂਯਜ ਚੰਦਰਭਾ 

ਦੀਆਾਂ ਤਏਯਨਾਾਂ, ਸਭੰੁਦਯ ਦੀ ਥਾਹ, ਤ ੰਾ ਦੀਆਾਂ ਤਠਰਹ ਾਾਂ—ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਤਯਆਾਂ ਨੰੂ। ਜ ੁਾਿ—ਜ ਏਈ ਿਯਣਨ 

ਏਯ ਰ ਤਾਾਂ ਬਾਿੇਂ ਏਯ ਰ। ਤਤਹ—ਤਨੰੂ ਹੀ। ਫਤਨ ਆਿ—ਪਫਦੀ ਹ। ਉਭਾ—ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਸ਼। ਤਯੀ 

ਉਭਾ ਤਤਹ ਫਤਨ ਆਿ—ਤਯ ਤਜਹਾ ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਹੈਂ ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਤਨੰੂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਤਾਾਂ ੱਰ ਪਫਦੀ ਹ। 

ਜ—ੁ(ਅਸਰੀ ਰੌ ਹ ‘ਜ’ ਇਥ  ਹੋਨਾ ਹ ‘ਜੁ’)।  

ਅਯਥ:-  ਤਸ਼ਿ ਜੀ ਿਾਾਂ ੂਯਨ ਸਭਾਧੀ ਰਾ ਏ ਅਤ ਸਤਤੁਯੂ ਦ ਫੈਸ਼ ਤਆਨ ਦੁਆਯਾ, ਹ ਬਰ੍੍ ਏਿੀ! 

ਉਹਨਾਾਂ ਉਯ-ਦੱਸ ਦਾਯਥਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾਿੇਂ ਏਈ ਭਨੱੁਐ ਿਯਣਨ ਏਯ ਸਏ, ਯ ਬੱਤਰਆਾਂ ਦੀ ਏੁਰ ਤਿਚ ਰਟ ਹ 

ਹ ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ! ਤਯ ੁਣ ਿਯਣਨ ਨਹੀਂ ਹ ਸਏਦ। ਤਯ ਤਜਹਾ ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਹੈਂ।1। 22।  

ਨਟ:-  ਇਹਨਾਾਂ ਉੱਯ-ਤਰਐ ਅੰਏਾਾਂ ਨੰੂ ਤਿਚਾਯਨ ਦੀ ਰੋ ਹ। ਅੰਏ 1—ਇਹ ਬੱਟ ਬਰ੍੍ ਦਾ ਸਿਈਆ ਹ।  

ਅੰਏ 22—ੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਤ ਤਿਚ ਉਚਾਯ ਹ ਸਾਯ ਸਿਈਆਾਂ ਦਾ ਜੋ 22 ਹ, ਤਜਨਹਾਾਂ ਦਾ 

ਿਯਿਾ ਇਉਂ ਹ: 

ਏਰ੍੍ਸਹਾਯ ਦ . . = 9 

ਜਾਰ ਦ . . . . = 5 

ਏੀਯਤ ਦ . . . . = 4 

ਤਬਐ ਦ . . . . . = 2 

ਸਰ੍੍ ਦਾ . . . . . = 1 

ਬਰ੍੍ ਦਾ . . . . . = 1 
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 . . . . ਜੋ . . . = 22 

 


