
ਸਵਈਏ ਭਹਰ ੰਜਵ ਕ ੫   

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਹਤ ਹਿਚ ਉਚਾਯ ਿਏ ਸਿਈਏ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਸਭਯੰ ਸਈ ੁਯਖੁ ਅਚਰੁ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ ਤਜਸੁ ਤਸਭਯਤ ਦੁਯਭਤਤ ਭਰੁ 
ਨਾਸੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਚਯਣ ਕਵਰ ਤਯਤਦ ਧਾਯੰ ॥ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਤਜ ਤਫਚਾਯੰ ॥  {ੰਨਾ 
1406-1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਸਭਯ—ੰਭੈਂ ਹਸਭਯਦਾ ਿਾਾਂ। ਧਾਯ—ੰਧਾਯਦਾ ਿਾਾਂ। ਹਯਹਦ—ਹਿਯਦ ਹਿਚ। ਹਫਚਾਯੰ—ਹਿਚਾਯਦਾ 

ਿਾਾਂ। ਸਿਹਜ—ਸਿਜ ਨਾਰ, ਰਭ ਨਾਰ, ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ (ਹਟਕ ਕ)।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਉਸ ਅਹਫਨਾਸੀ ਤ ਅਚੱਰ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਹਸਭਯਦਾ ਿਾਾਂ, ਹਜਸ ਦਾ ਹਸਭਯਨ ਕਯਨ ਨਾਰ 

ਦੁਯਭਹਤ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿ। ਭੈਂ ਸਹਤਗੁਯੂ ਦ ਕਿਰਾਾਂ ਿਯਗ ਚਯਨ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਹਟਕਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ, ਤ ਰਭ 

ਨਾਰ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਦ ਗੁਣ ਹਿਚਾਯਦਾ ਿਾਾਂ।  

ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਘਤਯ ਕੀਅਉ ਰਗਾਸਾ ॥ ਸਗਰ ਭਨਯਥ ੂਯੀ ਆਸਾ ॥ ਤ ਜਨਭਤ ਗੁਯਭਤਤ 
ਫਰਹਭੁ ਛਾਤਣਓ ॥ ਕਰਯ ਜਤਿ ਕਯ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਤਣਓ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਘਹਯ—ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦ ਘਯ ਹਿਚ। ਕੀਅਉ ਰਗਾਸਾ—ਰਗਟ ਿਏ। 

ਜਨਭਤ—ਜਨਭ ਰੈਂ ਹਦਆਾਂ ਿੀ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਿੀ। ਗੁਯਭਹਤ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਤ ਰ  ਕ। ਜਹਿ ਕਯ—ਿੱਥ ਜਿ ਕ। ਕਯ—

ਿੱਥ (ਫਿੁ-ਿਚਨ)।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ!) ਕਰ੍੍ ਕਿੀ ਿੱਥ ਜਿ ਕ (ਆ ਦੀ) ਹਸਫ਼ਹਤ ਉਚਾਯਦਾ ਿ, (ਆ ਨ) ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦ ਘਯ ਹਿਚ ਜਨਭ ਹਰਆ, (ਉਿਨਾਾਂ ਦ) ਸਾਯ ਭਨਯਥ ਤ ਆਸਾਾਂ ੂਯੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ। ਜਨਭ ਤੋਂ 

ਿੀ ਆ ਨ  ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਹਤ ਦੁਆਯਾ ਫਰਿਭ ਨੰੂ ਛਾਹਣਆ ਿ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਿਈ ਿ)।  

ਬਗਤਤ ਜਗ ਕ ਜਤਵਾਯੁ ਹਤਯ ਜਨਕੁ ਉਾਮਉ ॥ ਸਫਦੁ ਗੁਯੂ ਯਕਾਤਸਓ ਹਤਯ ਯਸਨ ਫਸਾਮਉ 
॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕ—ਨੰੂ। ਜਤਿਾਯ—ੁਹਜੱਤਣ ਿਾਰਾ। ਯਸਨ—ਜੀਬ ਉੱਤ।  

ਅਯਥ:-  ਆ ਨ  ਬਗਤੀ ਦ ਜਗ ਨੰੂ ਹਜੱਤ ਹਰਆ ਿ (ਬਾਿ, ਆ ਨ  ਬਗਤੀ ਦਾ ਹਭਰਾ ਾ ਹਰਆ ਿ)। ਿਯੀ 

ਨ  (ਆ ਨੰੂ) ‘ਜਨਕ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿ। (ਆ ਨ) ਗੁਯ ੂਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਯਗਟ ਕੀਤਾ ਿ, ਤ ਿਯੀ ਨੰੂ (ਆ ਨ) ਜੀਬ 

ਉੱਤ ਿਸਾਇਆ ਿ।  

ਗੁਯ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਭਯ ਰਾਤਗ ਉਤਭ ਦੁ ਾਮਉ ॥ ਗੁਯੁ ਅਯਜੁਨੁ ਘਤਯ ਗੁਯ ਯਾਭ ਦਾਸ 
ਬਗਤ ਉਤਤਯ ਆਮਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ, ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਹਿਫ ਅਤ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਗ ਕ, (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ 

ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਨ) ਉੱਤਭ ਦਿੀ ਾਈ ਿ; ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦ ਘਯ ਹਿਚ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਬਗਤ ਜੰਭ ਹਆ 

ਿ।1।  



ਫਡਬਾਗੀ ਉਨਭਾਤਨਅਉ ਤਯਤਦ ਸਫਦੁ ਫਸਾਮਉ ॥ ਭਨੁ ਭਾਣਕੁ ਸੰਤਤਖਅਉ ਗੁਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰਿਹਾਮਉ 
॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਨਭਾਹਨਅਉ—ੂਯਨ ਹਖਿਾਉ ਹਿਚ ਿ। ਹਯਹਦ—ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਿ। ਗੁਹਯ—ਗੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ) ਿੱਡ ਿਾਗਾਾਂ ਿਾਰਾ ਿ, ੂਯਨ ਹਖਿਾਉ ਹਿਚ ਿ। (ਆ ਨ) ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਸ਼ਫਦ 

ਿਸਾਇਆ ਿ; (ਆ ਨ  ਆਣ) ਭਾਣਕ-ਯੂ ਭਨ ਨੰੂ ਸੰਤਖ ਹਿਚ ਹਟਕਾਇਆ ਿ; ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  

(ਆ ਨੰੂ) ਨਾਭ ਹਦਰਿਹ  ਕਯਾਇਆ ਿ।  

ਅਗਭੁ ਅਗਚਯੁ ਾਯਫਰਹਭੁ ਸਤਤਗੁਤਯ ਦਯਸਾਮਉ ॥ ਗੁਯੁ ਅਯਜੁਨੁ ਘਤਯ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਅਨਬਉ 
ਠਹਯਾਮਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਹਤਗੁਹਯ—ਸਹਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਦਯਸਾਮਉ—ਹਿਖਾਇਆ ਿ। ਅਨਬਉ—ਹਗਆਨ। 

ਠਿਯਾਮਉ—ਥਾਹਆ ਿ। ਅਗਭ—ੁਅਿੁੰਚ ਰਬੂ। ਅਗਚਯ—ੁ(ਅ-ਗ-ਚਯੁ) ਹਜਸ ਤਕ ਇੰਹਦਰਆਾਂ ਦੀ ਿੁੰਚ 

ਨਿੀਂ ਿ ਸਕਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਸਹਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਆ ਨੰੂ) ਅਗਭ ਅਗਚਯ ਾਯਫਰਿਭ ਹਿਖਾਰ ਹਦੱਤਾ ਿ। ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ 

(ਜੀ) ਦ ਘਯ ਹਿਚ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ (ਜੀ) ਨੰੂ ਹਗਆਨ-ਯੂ ਥਾਹਆ ਿ।2।  

ਜਨਕ ਯਾਜੁ ਫਯਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗੁ ਆਰੀਣਾ ॥ ਗੁਯ ਸਫਦ ਭਨੁ  ਭਾਤਨਆ ਅਤੀਜੁ ਤੀਣਾ ॥  
{ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਨਕ ਯਾਜ—ੁਜਨਕ ਦਾ ਯਾਜ (ਬਾਿ, ਹਗਆਨ ਦਾ ਯਾਜ)। ਆਰੀਣਾ—ਸਭਾਇਆ ਿਇਆ ਿ, 

ਿਯਹਤਆ ਿਇਆ ਿ। ਅਤੀਜੁ—ਨਾਿ ਤੀਜਣ ਿਾਰਾ ਭਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਸਾਹਿਫ ਨ) ਹਗਆਨ ਦਾ ਯਾਜ ਿਯਤਾ ਹਦੱਤਾ ਿ, (ਿੁਣ ਤਾਾਂ) ਸਹਤਜੁਗ ਿਯਤ ਹਯਿਾ ਿ। 

(ਆ ਦਾ) ਭਨ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਭੰਹਨਆ ਿਇਆ ਿ, ਤ ਇਿ ਨਾਿ ਤੀਜਣ ਿਾਰਾ ਭਨ ਤੀਜ ਹਗਆ ਿ।  

ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਤਜ ਸਤਤਗੁਯ ਸੰਤਗ ਰੀਣਾ ॥ ਗੁਯੁ ਅਯਜੁਨੁ ਘਤਯ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ 
ਅਯੰਯੁ ਫੀਣਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾਹਜ—ਉਸਾਯ ਕ। ਸਹਤਗੁਯ ਸੰਹਗ—ਗੁਯ ੂ (ਅਯਜੁਨ ਦਿ) ਹਿਚ। ਅਯੰਯ—ੁਫਅੰਤ ਿਯੀ। 

ਫੀਣਾ—ਫਹਣਆ ਿਇਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਆ ‘ਸਚੁ’-ਯੂ ਨੀਂਿ ਉਸਾਯ ਕ ਗੁਯੂ (ਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ) ਹਿਚ ਰੀਨ ਿ ਹਗਆ ਿ। 

ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦ ਘਯ ਹਿਚ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਅਯੰਯ-ਯੂ ਫਹਣਆ ਿਇਆ ਿ।3।  

ਖਰੁ ਗੂਿਹਉ ਕੀਅਉ ਹਤਯ ਯਾਇ ਸੰਤਤਖ ਸਭਾਚਤਰਮਯਓ ਤਫਭਰ ਫੁਤਧ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਭਾਣਉ ॥ 
ਆਜਨੀ ਸੰਬਤਵਅਉ ਸੁਜਸੁ ਕਰਯ ਕਵੀਅਤਣ ਫਖਾਤਣਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੂਿਹਹਉ—ਅਸਚਯਜ। ਿਹਯ ਯਾਇ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ। ਸਭਾਚਹਯੇਮ੍ਉ—ਹਿਚਯਦਾ ਿ (ਗੁਯ ੂ

ਅਯਜੁਨ)। ਹਫਭਰ—ਹਨਯਭਰ। ਸਹਤਗੁਹਯ—ਗੁਯ ੂ(ਅਯਜੁਨ) ਹਿਚ। ਸਭਾਣਉ—ਸਭਾਈ ਿ। ਆਜਨੀ—ਜੂਨਾਾਂ 

ਤੋਂ ਯਿਤ। ਸੰਬਹਿਅਉ—ਸੁਤ ਰਕਾਸ਼, (ÔvXzBu) ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਯਗਟ ਿਣ ਿਾਰਾ। ਕਰ੍੍ 

ਕਿੀਅਹਣ—ਕਰ੍੍ ਆਹਦਕ ਕਿੀਆਾਂ ਨ।  



ਅਯਥ:-  ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  (ਇਿ) ਅਸਚਯਜ ਖਡ ਯਚੀ ਿ, (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ) ਸੰਤਖ ਹਿਚ ਹਿਚਯ ਹਯਿਾ ਿ। 

ਹਨਯਭਰ ਫੱੁਧੀ ਗੁਯ ੂ(ਅਯਜੁਨ) ਹਿਚ ਸਭਾਈ ਿਈ ਿ। ਆ ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਿਤ ਤ ਸੁਤ-ਰਕਾਸ਼ ਿਯੀ ਦਾ ਯੂ ਿਨ। 

ਕਰ੍੍ ਆਹਦਕ ਕਿੀਆਾਂ ਨ  (ਆ ਦਾ) ਸੁੰਦਯ ਜਸ ਉਚਾਹਯਆ ਿ।  

ਗੁਤਯ ਨਾਨਤਕ ਅੰਗਦੁ ਵਯਯਉ ਗੁਤਯ ਅੰਗਤਦ ਅਭਯ ਤਨਧਾਨੁ ॥ ਗੁਤਯ ਯਾਭਦਾਸ ਅਯਜੁਨੁ ਵਯਯਉ 
ਾਯਸੁ ਯਸੁ ਰਭਾਣੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਯ੍੍ਉ—ਿਯ ਹਦੱਤਾ ਿ। ਹਨਧਾਨੁ—ੈਜ਼ਾਨਾ। ਯਸੁ—ਯਸਣਾ, ਛੁਿਣਾ। ਾਯਸ ੁਰਭਾਣੁ—

ਾਯਸ ਿਯਗਾ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ (ਦਿ ਜੀ) ਨ  ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਨੰੂ ਿਯ ਫੈਹਸ਼ਆ; ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ (ਦਿ ਜੀ) ਨ  (ਸਬ ਦਾਯਥਾਾਂ 

ਦਾ) ੈਜ਼ਾਨਾ (ਗੁਯ)ੂ ਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ) ਨੰੂ ਹਦੱਤਾ। ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ  (ਗੁਯ)ੂ ਅਯਜੁਨ (ਸਾਹਿਫ ਜੀ) ਨੰੂ ਿਯ 

ਹਦੱਤਾ; ਅਤ ਉਿਨਾਾਂ (ਦ ਚਯਨਾਾਂ) ਨੰੂ ਛੁਿਣਾ ਾਯਸ ਦੀ ਛਿ ਿਯਗਾ ਿ ਹਗਆ ਿ।4।  

ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਅਯਜੁਨੁ ਅਭਰੁ ਆਜਨੀ ਸੰਬਉ ॥ ਬਮ ਬੰਜਨੁ ਯ ਦੁਖ ਤਨਵਾਯੁ ਅਾਯੁ ਅਨੰਬਉ ॥ 
{ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯ ਦੁਖ—ਯਾਏ ਦੁੱਖ। ਅਨੰਬਉ—ਹਗਆਨ-ਯੂ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ)ੂ ਅਯਜਨ (ਸਾਹਿਫ) ਸਦ-ਜੀਿੀ ਿ, (ਆ ਦਾ) ਭੁੱਰ ਨਿੀਂ  ਸਕਦਾ, (ਆ) ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਿਤ ਤ 

ਸੁਤ ਰਕਾਸ਼ ਿਯੀ ਦਾ ਯੂ ਿਨ; (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ) ਬ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਯਾਏ ਦੁੱਖ ਿਯਨ ਿਾਰਾ, ਫਅੰਤ ਤ 

ਹਗਆਨ-ਸਯੂ ਿ।  

ਅਗਹ ਗਹਣੁ ਬਰਭੁ ਬਰਾਂਤਤ ਦਹਣੁ ਸੀਤਰੁ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ॥ ਆਸੰਬਉ ਉਦਤਵਅਉ ੁਯਖੁ ੂਯਨ 
ਤਫਧਾਤਉ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਗਿ—ਜ ਿੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਿ। ਅਗਿ ਗਿਣੁ—ਿੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਜ ਿਯੀ ਿ ਉਸ ਤਾਈਂ ਿੁੰਚ 

ਿਾਰਾ। ਆਸੰਬਉ—ਉਤੱਤੀ ਯਿਤ, ਅਜਨਭਾ। ਉਦਹਿਅਉ—ਯਗਟ ਿਇਆ ਿ। ਹਫਧਾਤਉ—ਕਯਤਾਯ, 

ਹਫਧਾਤਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਦੀ) ਉਸ ਿਯੀ ਤਕ ਿੁੰਚ ਿ ਜ (ਜੀਿਾਾਂ ਦੀ) ਿੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਿ, (ਗੁਯ ੂ

ਅਯਜਨ) ਬਯਭ ਤ ਬਟਕਣਾ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ, ਸੀਤਰ ਿ ਤ ਸੁਖਾਾਂ ਦ ਦਣ ਿਾਰਾ ਿ; (ਭਾਨ) ਅਜਨਭਾ, 

ੂਯਨ ੁਯਖ ਹਸਯਜਣਿਾਯ ਰਗਟ ਿ ਹਆ ਿ।  

ਨਾਨਕ ਆਤਦ ਅੰਗਦ ਅਭਯ ਸਤਤਗੁਯ ਸਫਤਦ ਸਭਾਇਅਉ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਗੁਯੁ ਤਜਤਨ 
ਾਯਸੁ ਯਤਸ ਤਭਰਾਇਅਉ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਆਹਦ—ਤੋਂ ਰ  ਕ। ਸਹਤਗੁਹਯ ਸਫਹਦ—ਸਹਤਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ। ਸਭਾਇਅਉ—(ਗੁਯ ੂ

ਅਯਜਨ) ਰੀਨ ਿਇਆ ਿ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਯਹਸ—(ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਨੰੂ) ਯਸ ਕ। 

ਾਯਸ—ੁਾਯਸ (ਫਣਾ ਕ)।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ, ਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਤ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ, (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਿ) ਸਹਤਗੁਯੂ 

ਦ ਸ਼ਫਦ ਹਿਚ ਰੀਨ ਿ। ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਿ, ਹਜਸ ਨ  ਗੁਯ ੂ(ਅਯਜਨ ਜੀ ਨੰੂ) ਯਸ ਕ ਾਯਸ ਫਣਾ ਕ 

ਆਣ  ਿਯਗਾ ਕਯ ਹਰਆ ਿ।5।  



ਜ ਜ ਕਾਯੁ ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਦਤਯ ਭੰਦਤਯ ਬਾਗੁ ਜੁਗਤਤ ਤਸਵ ਯਹਤਾ ॥ ਗੁਯੁ ੂਯਾ ਾਮਉ ਫਡ ਬਾਗੀ 
ਤਰਵ ਰਾਗੀ ਭਦਤਨ ਬਯੁ ਸਹਤਾ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾਸ—ੁਹਜਸ (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਜੀ) ਦਾ। ਭੰਦਹਯ—(ਹਿਯਦ-ਯੂ) ਘਯ ਹਿਚ। ਹਸਿ—ਕਹਰਆਨ-

ਸਯੂ ਿਯੀ। ਜੁਗਹਤ ਹਸਿ ਯਿਤਾ—ਿਯੀ ਨਾਰ ਜੁਹਿਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ। ਭਦਹਨ—ਹਰਥਿੀ। ਭਦਹਨ ਬਯੁ—ਧਯਤੀ 

ਦਾ ਬਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਹਿਭਾ ਜਗਤ ਹਿਚ ਿ ਯਿੀ ਿ, ਹਜਸ ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਬਾਗ ਜਾਗ ਹਆ ਿ, ਜ ਿਯੀ 

ਨਾਰ ਜੁਹਿਆ ਯਹਿੰਦਾ ਿ, (ਹਜਸ ਨ) ਿੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਨਾਰ ੂਯਾ ਗੁਯ ੂਰੱਬ ਹਰਆ ਿ, (ਹਜਸ ਦੀ) ਹਫਰਤੀ (ਿਯੀ 

ਹਿਚ) ਜੁਿੀ ਯਹਿੰਦੀ ਿ, ਤ ਜ ਧਯਤੀ ਦਾ ਬਾਯ ਸਹਿ ਹਯਿਾ ਿ; 

ਬਮ ਬੰਜਨੁ ਯ ੀਯ ਤਨਵਾਯਨੁ ਕਰਯ ਸਹਾਯੁ ਤਤਹ ਜਸੁ ਫਕਤਾ ॥ ਕੁਤਰ ਸਢੀ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤਨੁ 
ਧਯਭ ਧੁਜਾ ਅਯਜੁਨੁ ਹਤਯ ਬਗਤਾ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਹਿ—ਤਯਾ। ਫਕਤਾ—ਆਖਦਾ ਿ। ਕੂਹਰ ਸਢੀ—ਸਢੀ ਕੁਰ ਹਿਚ। ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤਨੁ—

ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦਾ ੁੱਤਰ। ਧਯਭ ਧੁਜਾ—ਧਯਭ ਦ ਝੰਡ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਜੀ!) ਤੰੂ ਬ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ, ਯਾਈ ੀਿ ਿਯਨ ਿਾਰਾ ਿੈਂ, ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਿਾਯ 

ਤਯਾ ਜਸ ਆਖਦਾ ਿ। ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਸਾਹਿਫ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ੁੱਤਯ, ਸਢੀ ਕੁਰ ਹਿਚ ਧਯਭ ਦ ਝੰਡ 

ਿਾਰਾ, ਿਯੀ ਦਾ ਬਗਤ ਿ।6।  

ਨਟ:-  ਹਿਰ  ਸਿਈਆਾਂ ਹਿਚ ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਕਰ੍੍’ ਆ ਹਯਿਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਈਏ ਹਿਚ ਨਾਭ 

‘ਕਰ੍੍ਸਿਾਯ’ ਆਇਆ ਿ, ਅਗਰ  ਸਿਈਆਾਂ ਹਿਚ ਹਪਯ ‘ਕਰਹ ’ ਆਿਗਾ। ਸਿਈਆਾਂ ਦਾ ਹਸਰਹਸਰ  ਿਾਰਾ 

ਨੰਫਯ ਬੀ ਉਿੀ ਚਹਰਆ ਜਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਸ ‘ਕਰ੍੍ਸਿਾਯ’ ਤ ‘ਕਰ੍੍’ ਇਕ ਿੀ ਕਿੀ ਿ।  

ਧਰੰਭ ਧੀਯੁ ਗੁਯਭਤਤ ਗਬੀਯੁ ਯ ਦੁਖ ਤਫਸਾਯਣੁ ॥ ਸਫਦ ਸਾਯੁ ਹਤਯ ਸਭ ਉਦਾਯੁ ਅਹੰਭਵ 
ਤਨਵਾਯਣੁ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਰੰਭ—ਧਯਭ। ਯ—ਯਾਏ। ਸਾਯ—ੁਸਰਸ਼ਟ। ਉਦਾਯ—ੁਖੁਰਹ  ਹਦਰ ਿਾਰਾ। ਅਿੰਭਿ—ਿਉਭ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਨ) ਧੀਯਜ ਨੰੂ ਆਣਾ ਧਯਭ ਫਣਾਇਆ ਿਇਆ ਿ, (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ) 

ਗੁਯਭਹਤ ਹਿਚ ਡੂੰਘਾ ਿ, ਯਾਏ ਦੁੱਖ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ, ਸਰਸ਼ਟ ਸ਼ਫਦ ਿਾਰਾ ਿ, ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਉਦਾਯ-ਹਚੱਤ 

ਿ, ਅਤ ਿਉਭ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਿ।  

ਭਹਾ ਦਾਤਨ ਸਤਤਗੁਯ ਤਗਆਤਨ ਭਤਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟ ॥ ਸਤਤਵੰਤੁ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਭੰਤੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨ 
ਤਨਖੁਟ ॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨ ਿੁਟ—ਨਿੀਂ ਭੁੱਕਦਾ। ਨ ਹਨਖੁਟ—ਨਿੀਂ ੈਤਭ ਿੁੰਦਾ। ਹਗਆਹਨ—ਹਗਆਨ ਿਾਰਾ। ਭਹਨ—

ਭਨ ਹਿਚ। ਨਿਹਨਹਧ—ਨ  ੈਜ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ) ਫਿ ਦਾਨੀ ਿਨ, ਗੁਯ ੂਦ ਹਗਆਨ ਿਾਰ  ਿਨ, (ਆ ਦ) ਭਨ ਹਿਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਿ ਕਦ ਘੱਟ ਨਿੀਂ 

ਿੁੰਦਾ। (ਆ) ਸਹਤਿੰਤ ਿਨ, ਿਯੀ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਭੰਤਰ  (ਜ, ਭਾਨ ,) ਨ  ਹਨਧੀਆਾਂ (ਿ ਆ ਦ ੈਜ਼ਾਨ  ਹਿਚੋਂ) ਕਦ 

ਭੁੱਕਦਾ ਨਿੀਂ ਿ।  



ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤਨੁ ਸਯਫ ਭ ਸਹਤਜ ਚੰਦਆ ਤਾਤਣਅਉ ॥ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ ਕਰੁਚਯ ਤ ਯਾਜ ਜਗ 
ਯਸੁ ਜਾਤਣਅਉ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1407} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨੁ—ੁੱਤਯ। ਸਯਫ ਭ—ਸਯਫ-ਹਿਆਕ। ਸਿਹਜ—ਸਿਜ ਅਿਸਥਾ ਹਿਚ। ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ—

ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ! ਕਰ੍੍ੁਚਯ—ਕਰ੍੍ ਉਚਯ, ਕਰ੍੍ ਕਹਿੰਦਾ ਿ। ਤ—ਆ ਨ , ਤੰੂ। ਯਾਜ ਜਗ 

ਯਸੁ—ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਦਾ ਆਨੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਤਰ  (ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਜੀ) ਸਯਫ-ਹਿਆਕ (ਦਾ ਯੂ) ਿ; (ਆ ਨ) ਆਤਭਕ 

ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ (ਆਣਾ) ਚੰਦਆ ਤਾਹਣਆ ਿਇਆ ਿ (ਬਾਿ, ਆ ਸਿਜ ਯੰਗ ਹਿਚ ਆਨੰਦ ਰ  ਯਿ ਿਨ)। 

ਕਰ੍੍ ਕਿੀ ਆਖਦਾ ਿ, “ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦਿ! ਤੰੂ ਯਾਜ ਅਤ ਜਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਭਝ ਹਰਆ ਿ” (ਭਾਣ 

ਹਯਿਾ ਿੈਂ)।7।  

ਬ ਤਨਯਬਉ ਭਾਤਣਅਉ ਰਾਖ ਭਤਹ ਅਰਖੁ ਰਖਾਮਉ ॥ ਅਗਭੁ ਅਗਚਯ ਗਤਤ ਗਬੀਯੁ ਸਤਤਗੁਤਯ 
ਯਚਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬ ਹਨਯਬਉ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਜ ਬ-ਯਿਤ ਿ। ਰਾਖ ਭਹਿ—ਰੱਖਾਾਂ ਜੀਆਾਂ ਹਿਚ ਹਿਆਕ। 

ਰਖਾਮਉ—ਹਦਖਾਇਆ ਿ। ਅਗਚਯ ਗਹਤ—ਹਜਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਚਯ ਿ, ਹਜਸ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਇੰਹਦਰਆਾਂ ਦੀ 

ਅੁੰਿਚ ਤੋਂ ਯ ਿ। ਸਹਤਗੁਹਯ—ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਯਚਾਮਉ—ਉਦਸ਼ ਹਦਤਾ ਿ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਨ) ਉਸ ਿਯੀ ਨੰੂ ਭਾਹਣਆ ਿ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਡਯ ਿ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ, ਤ ਜ 

ਰੱਖਾਾਂ ਹਿਚ ਯਹਭਆ ਿਇਆ ਿ। ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਆ ਨੰੂ ਉਸ ਿਯੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਹਦੱਤਾ ਿ ਜ ਅਗੰਭ ਿ, 

ਗੰਬੀਯ ਿ ਤ ਹਜਸ ਦੀ ਿਸਤੀ ਇੰਹਦਰਆਾਂ ਦੀ ਿੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਿ।  

ਗੁਯ ਯਚ ਯਵਾਣੁ ਯਾਜ ਭਤਹ ਜਗੁ ਕਭਾਮਉ ॥ ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਗੁਯੁ ਧੰਤਨ ਅਬਯ ਸਯ ਸੁਬਯ 
ਬਯਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ਯਚ—ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦ ਕਾਯਨ। ਅਬਯ—ੈਾਰੀ, (ਅ-ਬਯ)। ਸਯ—(ਹਿਯਦ-ਯੂ) 

ਸਯਿਯ। ਸੁਬਯ—ਨਕਾ-ਨਕ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਦ ਉਦਸ਼ ਦ ਕਾਯਨ ਆ (ਰਬੂ ਦੀ ਿਜ਼ੂਯੀ ਹਿਚ) ਕਫੂਰ ਿ ਗਏ ਿ, ਆ ਨ  ਯਾਜ ਹਿਚ ਜਗ 

ਕਭਾਇਆ ਿ। ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਧੰਨ ਿ। ੈਾਰੀ ਹਿਯਹਦਆਾਂ ਨੰੂ ਆ ਨ  (ਨਾਭ-ਅੰਹਭਰਤ ਨਾਰ) ਨਕਾ-ਨਕ ਬਯ 

ਹਦੱਤਾ ਿ।  

ਗੁਯ ਗਭ ਰਭਾਤਣ ਅਜਯੁ ਜਤਯਓ ਸਤਯ ਸੰਤਖ ਸਭਾਇਮਉ ॥ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ ਕਰੁਚਯ ਤ ਸਹਤਜ 
ਜਗੁ ਤਨਜੁ ਾਇਮਉ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਭ—ਿੁੰਚ। ਰਭਾਣੁ—ਦਯਜਾ, ਤਰ। ਗੁਯਗਭ ਰਭਾਣੁ—ਗੁਯ ੂ ਦ ਿੁੰਚਣ-ਜਗ ਦਯਜਾ। 

ਗੁਯਗਭ ਰਭਾਹਣ—ਗੁਯ ੂਦ ਿੁੰਚਣ-ਜਗ ਦਯਜ ਦ ਕਾਯਨ, ਬਾਿ, ਗੁਯ ੂਿਾਰੀ ਦਿੀ ਯਾਤ ਕਯ ਰਣ ਦ 

ਕਾਯਨ। ਸਹਯ—ਸਯ ਹਿਚ। ਸਿਹਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਹਨਜੁ ਜਗ—ੁਸਵ-ਸਯੂ, ਅਸਰੀ ਹਭਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਿਾਰੀ ਦਿੀ ਯਾਤ ਕਯ ਰਣ ਦ ਕਾਯਨ ਆ ਨ  ਅਜਯ ਅਿਸਥਾ ਨੰੂ ਜਹਯਆ ਿ, ਤ ਆ 

ਸੰਤਖ ਦ ਸਯਿਯ ਹਿਚ ਰੀਨ ਿ ਗਏ ਿਨ। ਕਿੀ ‘ਕਰ੍੍’ ਆਖਦਾ ਿ—‘ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ (ਦਿ ਜੀ)! ਤੰੂ 

ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਹਿਚ ਹਟਕ ਕ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨਾਰ) ਅਸਰੀ ਹਭਰਾ ਰਾਤ ਕਯ ਹਰਆ ਿ’।8।  



ਅਤਭਉ ਯਸਨਾ ਫਦਤਨ ਫਯ ਦਾਤਤ ਅਰਖ ਅਾਯ ਗੁਯ ਸੂਯ ਸਫਤਦ ਹਉਭ ਤਨਵਾਯਯਉ ॥ ੰਚਾਹਯੁ 
ਤਨਦਤਰਅਉ ਸੁੰਨ ਸਹਤਜ ਤਨਜ ਘਤਯ ਸਹਾਯਯਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਹਭਉ—ਅੰਹਭਰਤ, ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ-ਜਰ। ਯਸਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਫਦਹਨ—

ਭੁਖ ਤੋਂ। ਫਯ ਦਾਹਤ—ਿਯ ਦੀ ਫੈਹਸ਼ਸ਼। ਗੁਯ ਸੂਯ—ਿ ਸੂਯਭ ਗੁਯੂ! ਸਫਹਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ। ੰਚਾਿਯੁ—

ੰਜ (ਹਗਆਨ ਇੰਹਦਰਆਾਂ) ਨੰੂ ਿਯਨ ਿਾਰ , (ਅਹਗਆਨ) ਨੰੂ। ਸਿਾਯ੍੍ਉ—ਧਾਹਯਆ, ਜਹਯਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਅਰੱਖ! ਿ ਅਾਯ! ਿ ਸੂਯਭ ਗੁਯੂ! ਆ ਜੀਬ ਨਾਰ ਅੰਹਭਰਤ (ਿਯਸਾਉਂਦ ਿ) ਅਤ ਭੂੰਿੋਂ ਿਯ ਦੀ 

ਫੈਹਸ਼ਸ਼ ਕਯਦ ਿ, ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਯਾ ਆ ਨ  ਿਉਭ ਦੂਯ ਕੀਤੀ ਿ। ਅਹਗਆਨ ਨੰੂ ਆ ਨ  ਨਾਸ ਕਯ ਹਦੱਤਾ ਿ 

ਅਤ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਅਪੁਯ ਹਨਯੰਕਾਯ ਨੰੂ ਆਣ  ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਹਟਕਾਇਆ ਿ।  

ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਰਾਤਗ ਜਗ ਉਧਯਯਉ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਯਦ ਫਸਾਇਅਉ ॥ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ ਕਰੁਚਯ ਤ ਜਨਕਹ 
ਕਰਸੁ ਦੀਾਇਅਉ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਰਸੁ—ਘਿਾ, ਸੁਨਹਿਯੀ ਗਾਗਯ ਆਹਦਕ ਜ ਭੰਦਯਾਾਂ ਦ ਉੱਤ ਰਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿ, ਇਿ ਭੰਦਯ ਦਾ 

ਹਨਸ਼ਾਨ ਿੁੰਦਾ ਿ। ਜਨਕਿ ਕਰਸੁ—ਜਨਕ ਦਾ ਕਰਸ, ਹਗਆਨ ਦਾ ਕਰਸ, ਹਗਆਨ-ਯੂ ਕਰਸ। 

ਦੀਾਇਅਉ—ਹਰਸ਼ਕਾਇਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ! ਿਯੀ-ਨਾਭ ਹਿਚ ਜੁਿ ਕ (ਆ ਨ) ਜਗਤ ਨੰੂ ਫਚਾ ਹਰਆ ਿ; (ਆ ਨ) ਸਹਤਗੁਯੂ ਨੰੂ 

ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਿਸਾਇਆ ਿ। ਕਰ੍੍ ਕਿੀ ਆਖਦਾ ਿ—ਆ ਨ  ਹਗਆਨ-ਯੂ ਕਰਸ ਨੰੂ ਹਰਸ਼ਕਾਇਆ ਿ।9।  

ਸਯਠ ॥ ਗੁਯੁ ਅਯਜੁਨੁ ੁਯਖੁ ਰਭਾਣੁ ਾਯਥਉ ਚਾਰ ਨਹੀ ॥ ਨਜਾ ਨਾਭ ਨੀਸਾਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸਫਤਦ 
ਸਵਾਤਯਅਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਭਾਣੁ—ਤਰ, ਦਯਜਾ। ੁਯਖੁ ਰਭਾਣੁ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ-ਯੂ। ਾਯਥਉ—ਅਯਜਨ (ਾਾਂਡਿ 

ਕੁਰ ਦਾ)। ਚਾਰ  ਨਿੀ—ਹਿੱਰਦਾ ਨਿੀਂ, ਘਾਫਯਦਾ ਨਿੀਂ। ਨਾਭ ਨੀਸਾਣੁ—ਨਾਭ ਦਾ ਰਕਾਸ਼। ਸਹਤਗੁਯ 

ਸਫਹਦ—ਸਹਤਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਹਤ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ (ਦਿ ਜੀ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ-ਯੂ ਿ, ਅਯਜੁਨ ਿਾਾਂਗ ਆ ਕਦ ਘਫਯਾਉਣ ਿਾਰ  ਨਿੀਂ 

ਿਨ (ਬਾਿ, ਹਜਿੇਂ ਅਯਜੁਨ ਕੁਯੂਖਤਰ  ਦ ਮੁੱਧ ਹਿਚ ਿਯੀਆਾਂ ਦ ਦਰਾਾਂ ਤੋਂ ਘਫਯਾਉਂਦਾ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਹਤਿੇਂ ਗੁਯ ੂ

ਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਕਾਭਾਹਦਕ ਿਯੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਘਫਯਾਉਂਦ; ਸੰ: ਾਯਥ—(A metronymic of Arjuna)। 

ਨਾਭ ਦਾ ਰਕਾਸ਼ ਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾ ਿ, ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨ  ਆ ਨੰੂ ਸਿਣਾ ਫਣਾਇਆ ਿਇਆ ਿ।1।  

ਬਵਜਰੁ ਸਾਇਯੁ ਸਤੁ ਨਾਭੁ ਹਯੀ ਕਾ ਫਤਹਥਾ ॥ ਤੁਅ ਸਤਤਗੁਯ ਸੰ ਹਤੁ ਨਾਤਭ ਰਾਤਗ ਜਗੁ ਉਧਯਯਉ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਾਇਯ—ੁਸਭੰੁਦਯ। ਸਤੁ—ੁਰ। ਫਹਿਥਾ—ਜਿਾਜ਼। ਤੁਅ—ਤਯਾ। ਸੰ—ਨਾਰ। ਿਤੁ—

ਹਆਯ। ਉਧਯ੍੍ਉ—(ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਹਰਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਸੰਸਾਯ ਸਭੰੁਦਯ ਿ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ੁਰ ਿ ਤ ਜਿਾਜ਼ ਿ। ਆ ਦਾ ਗੁਯ ੂਨਾਰ ਹਆਯ ਿ, 

(ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਨਾਭ ਹਿਚ ਜੁਿ ਕ ਆ ਨ  ਜਗਤ ਨੰੂ (ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਹਰਆ ਿ।2।  



ਜਗਤ ਉਧਾਯਣੁ ਨਾਭੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤੁਠ ਾਇਅਉ ॥ ਅਫ ਨਾਤਹ ਅਵਯ ਸਤਯ ਕਾਭੁ ਫਾਯੰਤਤਯ ੂਯੀ 
ਿੀ ॥੩॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤੁਠ—ਰਸੰਨ ਿਇਆਾਂ। ਅਿਯ ਸਹਯ—ਹਕਸ ਿਯ ਦ ਨਾਰ। ਫਾਯੰਤਹਯ—ਦਯ ਉਤ। ੂਯੀ ਿੀ—

ਕਾਯਜ ਯਾਸ ਿ ਗਏ ਿਨ।  

ਅਯਥ:-  ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਆ ਨ  ਗੁਯ ੂਦ ਰਸੰਨ ਿਣ ਤ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਿ। ਸਾਨੰੂ ਿੁਣ ਹਕਸ ਿਯ 

ਨਾਰ ਕਈ ਗਉਂ ਨਿੀਂ। (ਗੁਯੂ ਅਯਜਨ ਦਿ ਜੀ ਦ) ਦਯ ਉਤ ਸਾਡ ਸਾਯ ਕਾਯਜ ਯਾਸ ਿ ਗਏ ਿਨ।3।12।  

(ਕਰ੍੍ਸਿਾਯ ਦ 12 ਸਿਈਏ ਤ ਸਯਠ  ਹਭਰਿੇਂ)।  

ਜਤਤ ਯੂਤ ਹਤਯ ਆਤ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਮਉ ॥ ਤਾ ਤ ਅੰਗਦੁ ਬਮਉ ਤਤ ਤਸਉ ਤਤੁ ਤਭਰਾਮਉ 
॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਹਤ—ਰਕਾਸ਼। ਤਤ—ਜਹਤ।  

ਅਯਥ:-  ਰਕਾਸ਼-ਯੂ ਿਯੀ ਨ  ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਅਖਿਾਇਆ। ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ) ਤੋਂ (ਗੁਯ ੂ

ਅੰਗਦ ਰਗਟ ਿਇਆ), (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ) ਜਹਤ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ) ਜਹਤ ਨਾਰ ਹਭਰ ਗਈ।  

ਅੰਗਤਦ ਤਕਯਾ ਧਾਤਯ ਅਭਯੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਥਯੁ ਕੀਅਉ ॥ ਅਭਯਦਾਤਸ ਅਭਯਤੁ ਛਤੁ ਗੁਯ ਯਾਭਤਹ 
ਦੀਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਭਯਤੁ—ਅਭਯਦਾਸ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ)ੂ ਅੰਗਦ (ਦਿ ਜੀ) ਨ  ਹਕਯਾ ਕਯ ਕ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਥਾਹਆ; (ਗੁਯ)ੂ ਅਭਯਦਾਸ 

(ਜੀ) ਨ  ਆਣ  ਿਾਰਾ ਛੱਤਰ  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਨੰੂ ਦ ਹਦਤਾ।  

ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਦਯਸਨੁ ਯਤਸ ਕਤਹ ਭਥੁਯਾ ਅੰਤਭਰਤ ਫਮਣ ॥ ਭੂਯਤਤ ੰਚ ਰਭਾਣ ੁਯਖੁ ਗੁਯੁ 
ਅਯਜੁਨੁ ਤਖਹੁ ਨਮਣ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅੰਹਭਰਤ ਫਮਣ—(ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਜੀ ਦ) ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ  ਫਚਨ। ੰਚ—ੰਜਿੀਂ। 

ਰਭਾਣ ੁਯਖੁ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ-ਯੂ। ਹਖਿ—ੁਿਖ। ਨਮਣ—ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ। ਕਹਿ—ਕਿ, ਆਖਦਾ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਭਥੁਯਾ ਆਖਦਾ ਿ—‘ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਦਾ ਦਯਸਨ ਕਯ ਕ (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਦ) ਫਚਨ 

ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ  ਿ ਗਏ ਿਨ। ੰਜਿੇਂ ਸਯੂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਯੂ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਨੰੂ ਅੱਖਾਾਂ 

ਨਾਰ ਿਖ।1।  

ਸਤਤ ਯੂੁ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਧਤਯਓ ਉਤਯ ॥ ਆਤਦ ੁਯਤਖ ਯਤਤਖ ਤਰਖਯਉ ਅਛਯੁ ਭਸਤਤਕ 
ਧੁਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਹਯ—ਹਿਯਦ ਹਿਚ। ਆਹਦ ੁਯਹਖ—ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ। ਭਸਤਹਕ—ਭੱਥ ਉਤ। ਧੁਹਯ—ਧੁਯੋਂ, 

ਭੁੱਢ ਤੋਂ। ਅਛਯ—ੁਰਖ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਨ) ਸਤ ਸੰਤਖ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਧਾਯਨ ਕੀਤਾ ਿ, ਤ ਉਸ ਿਯੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ 

ਹਟਕਾਇਆ ਿ ਹਜਸ ਦਾ ਯੂ ਸਹਤ ਿ ਤ ਨਾਭ ਸਦਾ-ਹਥਯ ਿ। ਯਤੱਖ ਤਯ ਤ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਧੁਯੋਂ ਿੀ ਆ ਦ 



ਭੱਥ ਤ ਰਖ ਹਰਹਖਆ ਿ।  

ਰਗਟ ਜਤਤ ਜਗਭਗ ਤਜੁ ਬੂਅ ਭੰਡਤਰ ਛਾਮਉ ॥ ਾਯਸੁ ਯਤਸ ਯਸੁ ਯਤਸ ਗੁਤਯ ਗੁਯੂ 
ਕਹਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੂਅ ਭੰਡਹਰ—ਧਯਤੀ ਉਤ। ਛਾਮਉ—ਹਖਰਹਯਆ ਿ। ਯਸੁ—ਯਸਣ-ਜਗ ਗੁਯ ੂਨੰੂ। ਗੁਹਯ—

ਗੁਯ ੂਤੋਂ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਿੀਂ। ਕਿਾਮਉ—ਅਖਿਾਇਆ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ ਦ ਅੰਦਯ) ਰਗਟ ਤਯ ਤ (ਿਯੀ ਦੀ) ਜਹਤ ਜਗਭਗ ਜਗਭਗ ਕਯ ਯਿੀ ਿ, (ਆ ਦਾ) ਤਜ 

ਧਯਤੀ ਉਤ ਛਾਇਆ ਿਇਆ ਿ। ਾਯਸ (ਗੁਯ)ੂ ਨੰੂ ਤ ਯਸਣ-ਜਗ (ਗੁਯ)ੂ ਨੰੂ ਛੁਿ ਕ (ਆ) ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਗੁਯ ੂ

ਅਖਿਾਏ।  

ਬਤਨ ਭਥੁਯਾ ਭੂਯਤਤ ਸਦਾ ਤਥਯੁ ਰਾਇ ਤਚਤੁ ਸਨਭੁਖ ਯਹਹੁ ॥ ਕਰਜੁਤਗ ਜਹਾਜੁ  ਅਯਜੁਨੁ ਗੁਯੂ 
ਸਗਰ ਤਸਰਤਸਿ ਰਤਗ ਤਫਤਯਹੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਹਨ—ਆਖ। ਭੂਯਹਤ—ਸਯੂ ਹਿਚ। ਹਥਯੁ ਹਚਤੁ ਰਾਇ—ਭਨ ਬਰੀ ਰਕਾਯ ਜਿ ਕ। 

ਕਹਰਜੁਹਗ—ਕਰਜੁਗ ਹਿਚ। ਸਗਰ ਹਸਰਹਟਟ—ਿ ਸਾਯੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ! (ਬਾਿ, ਿ ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਕ)! ਹਫਤਯਿੁ—

ਤਯ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਭਥੁਯਾ! ਆਖ—(ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਦ) ਸਯੂ ਹਿਚ ਭਨ ਬਰੀ ਰਕਾਯ ਜਿ ਕ ਸਨਭੁਖ ਯਿ। 

ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਕਰਜੁਗ ਹਿਚ ਜਿਾਜ਼ ਿ। ਿ ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਕ! ਉਸ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਗ ਕ (ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ) ਤੋਂ ਸਿੀ 

ਸਰਾਭਤ ਾਯ ਰੰਘ।2।  

ਤਤਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ ਜਗਤਰ ਯ ਜਾਨੀਅਤੁ ਫਾਸੁਯ ਯਮਤਨ ਫਾਸੁ ਜਾ ਕ ਤਹਤੁ ਨਾਭ ਤਸਉ ॥ ਯਭ 
ਅਤੀਤੁ ਯਭਸੁਯ ਕ ਯੰਤਗ ਯੰਗਯ ਫਾਸਨਾ ਤ ਫਾਹਤਯ  ਦਖੀਅਤੁ ਧਾਭ ਤਸਉ ॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਨ—ਿ ਰਕ! ਹਤਿ ਜਾਚਿੁ—ਉਸ ਤੋਂ ਭੰਗ। ਜਗਤਰ  ਯ—ਸਾਯ ਸੰਸਾਯ ਹਿਚ। ਜਾਨੀਅਤੁ—

ਰਗਟ ਿ। ਫਾਸੁਯ—ਹਦਨ। ਯਮਹਨ—ਯਾਤ। ਫਾਸ—ੁਿਾਸਾ। ਹਿਤੁ—ਹਆਯ। ਹਸਉ—ਨਾਰ। ਸੰਹਗ—ਰਭ 

ਹਿਚ। ਤ—ਤੋਂ। —ਯੰਤੂ। ਧਾਭ—ਘਯ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਰਕ! ਉਸ ਗੁਯੂ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਭੰਗ, ਜ ਸਾਯ ਸੰਸਾਯ ਹਿਚ ਰਗਟ ਿ ਤ ਹਦਨ ਯਾਤ ਹਜਸ ਦਾ ਹਆਯ ਤ 

ਿਾਸਾ ਨਾਭ ਨਾਰ ਿ, ਜ ੂਯਨ ਿਯਾਗਿਾਨ ਿ, ਿਯੀ ਦ ਹਆਯ ਹਿਚ ਹਬੱਜਾ ਿਇਆ ਿ, ਿਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਯ ਿ; 

ਯ ਉਂਞ ਹਗਰਿਸਤ ਹਿਚ ਿਖੀਦਾ ਿ।  

ਅਯ ਯੰਯ ੁਯਖ ਤਸਉ ਰਭੁ ਰਾਗਯ ਤਫਨੁ ਬਗਵੰਤ ਯਸੁ ਨਾਹੀ ਅਉਯ ਕਾਭ ਤਸਉ ॥ ਭਥੁਯਾ ਕ 
ਰਬੁ ਸਰਫ ਭਮ ਅਯਜੁਨ ਗੁਯੁ ਬਗਤਤ ਕ ਹਤਤ ਾਇ ਯਤਹਓ ਤਭਤਰ ਯਾਭ ਤਸਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1408} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਯ ਯੰਯ ੁਯਖ—ਫਅੰਤ ਿਯੀ। ਯਸੁ—ਸੁਆਦ, ਹਆਯ। ਅਉਯ ਕਾਭ ਹਸਉ—ਹਕਸ ਿਯ 

ਕੰਭ ਨਾਰ। ਯਾਭ ਾਇ ਹਸਉ ਹਭਹਰ ਯਹਿਓ—ਿਯੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਹਿਚ ਜੁਿ ਹਯਿਾ ਿ।  

ਅਯਥ:-  (ਹਜਸ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਾ) ਹਆਯ ਫਅੰਤ ਿਯੀ ਨਾਰ ਰੱਗਾ ਿਇਆ ਿ, ਤ ਹਜਸ ਨੰੂ ਿਯੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਹਕਸ 

ਿਯ ਕੰਭ ਨਾਰ ਕਈ ਗਉਂ ਨਿੀਂ ਿ, ਉਿ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਿੀ ਭਥੁਯਾ ਦਾ ਸਯਫ-ਹਿਆਕ ਰਬੂ ਿ, ਉਿ ਬਗਤੀ ਦੀ 

ੈਾਤਯ ਿਯੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਹਿਚ ਜੁਹਿਆ ਿਇਆ ਿ।3।  



ਅੰਤੁ ਨ ਾਵਤ ਦਵ ਸਫ ਭੁਤਨ ਇੰਦਰ ਭਹਾ ਤਸਵ ਜਗ ਕਯੀ ॥ ਪੁਤਨ ਫਦ ਤਫਯੰਤਚ ਤਫਚਾਤਯ ਯਤਹਓ 
ਹਤਯ ਜਾੁ ਨ ਛਾਤਡਯਉ ਏਕ ਘਯੀ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਰਫ—ਸਾਯ। ਜਗ—ਜਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਕਯੀ—ਕੀਤੀ। ਪੁਹਨ—ਅਤ। ਹਫਯੰਹਚ—ਫਰਿਭਾ। ਨ 

ਛਾਡ੍੍ਉ—ਨਾਿ ਛੱਹਡਆ।  

ਅਯਥ:-  ਇੰਦਰ  ਤ ਹਸ਼ਿ ਜੀ ਨ  ਜਗ-ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਭਾ ਫਦ ਹਿਚਾਯ ਕ ਥੱਕ ਹਗਆ, ਉਸ ਨ  ਿਯੀ ਦਾ ਜਾ 

ਇਕ ਘਿੀ ਨਾਿ ਛੱਹਡਆ, ਯ ਇਿਨਾਾਂ ਸਾਯ ਦਿਹਤਆਾਂ ਤ ਭੁਨੀਆਾਂ ਨ  (ਗੁਯ ੂ ਅਯਜੁਨ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਾਿ 

ਾਇਆ।  

ਭਥੁਯਾ ਜਨ ਕ ਰਬੁ ਦੀਨ ਦਮਾਰੁ ਹ ਸੰਗਤਤ ਤਸਰਤਸਿ ਤਨਹਾਰੁ ਕਯੀ ॥ ਯਾਭਦਾਤਸ ਗੁਯੂ ਜਗ ਤਾਯਨ 
ਕਉ ਗੁਯ ਜਤਤ ਅਯਜੁਨ ਭਾਤਹ ਧਯੀ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕ—ਦਾ। ਕਯੀ—ਕੀਤੀ ਿ। ਯਾਭਦਾਹਸ ਗੁਯ—ੂਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਨ। ਗੁਯ ਜਹਤ—ਗੁਯ ੂਿਾਰੀ 

ਜਹਤ।  

ਅਯਥ:-  ਦਾਸ ਭਥੁਯਾ ਦਾ ਰਬੂ (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ) ਦੀਨਾਾਂ ਉਤ ਦਇਆ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਿ, ਆ ਨ  ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਤ 

ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਹਨਿਾਰ ਕੀਤਾ ਿ। ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ ਗੁਯ ੂਿਾਰੀ ਜਹਤ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਹਿਚ 

ਯੱਖ ਹਦੱਤੀ।4।  

ਜਗ ਅਉਯੁ ਨ ਮਾਤਹ ਭਹਾ ਤਭ ਭ ਅਵਤਾਯੁ ਉਜਾਗਯੁ ਆਤਨ ਕੀਅਉ ॥  ਤਤਨ ਕ ਦੁਖ ਕਤਟਕ 
ਦੂਤਯ ਗਏ ਭਥੁਯਾ ਤਜਨਹ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ੀਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਉਯੁ ਨ—ਕਈ ਿਯ ਨਿੀਂ। ਜਗ ਭਿਾ ਤਭ ਭ—ਜਗਤ ਦ ਿੱਡ ਿਨਯ ਹਿਚ। ਤਭ—ਿਨਯਾ। 

ਭ—ਭਹਿ, ਹਿਚ। ਉਜਾਗਯੁ—ਿਡਾ, ਭਸ਼ਿੂਯ। ਆਹਨ—ਹਰਆ ਕ। ਕਹਟਕ—ਕ੍ਰਿਾਾਂ। ਹਜਨਹਹ—ਹਜਨਹਾਾਂ ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਜਗਤ ਦ ਇਸ ਘਯ ਿਨਯ ਹਿਚ (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਤੋਂ ਹਫਨਾ) ਕਈ ਿਯ (ਯਾਖਾ) ਨਿੀਂ ਿ, ਉਸ ਨੰੂ (ਿਯੀ 

ਨ) ਹਰਆ ਕ ਉਜਾਗਯ ਅਿਤਾਯ ਫਣਾਇਆ ਿ। ਿ ਭਥੁਯਾ! ਹਜਨਹਾਾਂ ਨ  (ਉਸ ਾਸੋਂ) ਨਾਭ ਅੰਹਭਰਤ ੀਤਾ ਿ 

ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਕ੍ਰਿਾਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਯ ਿ ਗਏ ਿਨ।  

ਇਹ ਧਤਤ ਤ ਭਤ ਚੂਕਤਹ ਯ ਭਨ ਬਦੁ ਤਫਬਦੁ ਨ ਜਾਨ ਫੀਅਉ ॥ ਯਤਤਛ ਤਯਦ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ 
ਕ ਹਤਯ ੂਯਨ ਫਰਹਤਭ ਤਨਵਾਸੁ ਰੀਅਉ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਹਤ—ਯਾਿ। ਤ—ਤੋਂ। ਭਤ—ਭਤਾਾਂ। ਚੂਕਹਿ—ਖੁੰਝ ਜਾਏਂ। ਬਦੁ—ਫ਼ਯਕ, ਹਿਥ। ਫੀਅਉ—

ਦੂਜਾ। ਹਯਦ—ਹਿਯਦ ਹਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਿ ਭਯ ਭਨ! ਹਕਤ ਇਸ ਯਾਿ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾਿ ਜਾਈਂ, ਹਕਤ ਇਿ ਹਿੱਥ ਨ ਸਭਝੀਂ, ਹਕ ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ (ਿਯੀ 

ਤੋਂ ਿੱਖਯਾ) ਦੂਜਾ ਿ। ੂਯਨ ਫਰਿਭ ਿਯੀ ਨ  ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਰਤੱਖ ਤਯ ਤ ਹਨਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿ।5।  

ਜਫ ਰਉ ਨਹੀ ਬਾਗ ਤਰਰਾਯ ਉਦ ਤਫ ਰਉ ਬਰਭਤ ਤਪਯਤ ਫਹੁ ਧਾਮਉ ॥ ਕਤਰ ਘਯ ਸਭੁਦਰ ਭ 
ਫੂਡਤ ਥ ਕਫਹੂ ਤਭਤਟ ਹ ਨਹੀ ਯ ਛੁਤਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ—ਜਫ ਰਉ—ਜਦ ਤਾਈਂ। ਹਰਰਾਯ ਬਾਗ—ਭੱਥ ਦ ਬਾਗ। ਉਦ—ਜਾਗ। ਫਿ ੁਧਾਮਉ—ਫਿੁਤ 

ਦਿਦ। ਘਯ—ਡਯਾਉਣਾ। ਫੂਡਤ ਥ—ਡੁੱਫ ਯਿ ਸਾਾਂ। ਛੁਤਾਮਉ—ਛੁਤਾਉਣਾ। ਯ—ਿ ਬਾਈ! 



ਅਯਥ:-  ਿ ਬਾਈ! ਜਦ ਤਾਈਂ ਭੱਥ ਦ ਬਾਗ ਨਿੀਂ ਸਨ ਜਾਗ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਫਿੁਤ ਬਟਕਦ ਤ ਬੱਜਦ ਹਪਯਦ ਸਾਾਂ, 

ਕਰਜੁਗ ਦ ਡਯਾਉਣ  ਸਭੰੁਦਯ ਹਿਚ ਡੁੱਫ ਯਿ ਸਾਾਂ, ੱਛਤਾਿਾ ਹਕਸ ਿਰ  ਹਭਟਦਾ ਨਿੀਂ ਸੀ।  

ਤਤੁ ਤਫਚਾਯੁ ਮਹ ਭਥੁਯਾ ਜਗ ਤਾਯਨ ਕਉ ਅਵਤਾਯੁ ਫਨਾਮਉ ॥ ਜਯਉ ਤਜਨਹ ਅਯਜੁਨ ਦਵ ਗੁਯੂ 
ਤਪਤਯ ਸੰਕਟ ਜਤਨ ਗਯਬ ਨ ਆਮਉ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤੁ ਹਫਚਾਯੁ—ਸੱਚੀ ਹਿਚਾਯ। ਮਿ—ਇਿੀ ਿ। ਸੰਕਟ—ਦੁੱਖ।  

ਅਯਥ:-  ਯ, ਿ ਭਥੁਯਾ! ਿੁਣ ਸੱਚੀ ਹਿਚਾਯ ਇਿ ਿ ਹਕ ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ (ਿਯੀ ਨ  ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ) 

ਅਿਤਾਯ ਫਣਾਇਆ ਿ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ (ਜੀ) ਨੰੂ ਜਹਆ ਿ, ਉਿ ਯਤ ਕ ਗਯਬ ਜੂਨ ਤ ਦੁੱਖਾਾਂ 

ਹਿਚ ਨਿੀਂ ਆਏ।6।  

ਕਤਰ ਸਭੁਦਰ ਬਏ ਯੂ ਰਗਤਟ ਹਤਯ ਨਾਭ ਉਧਾਯਨੁ ॥ ਫਸਤਹ ਸੰਤ ਤਜਸੁ ਤਯਦ ਦੁਖ ਦਾਤਯਦਰ 
ਤਨਵਾਯਨੁ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਹਰ—ਕਰਜੁਗ। ਹਜਸ ੁਹਯਦ—ਹਜਸ ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਕਰਜੁਗ ਦ ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਰਈ ਗੁਯੂ ਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਿਯੀ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਰਗਟ ਿਏ ਿਨ, ਆ 

ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਸੰਤ (ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭਾ ਰਬੂ ਜੀ) ਿੱਸਦ ਿਨ, ਆ ਦੁੱਖਾਾਂ ਦਹਯਦਰ ਾਾਂ ਦ ਦੂਯ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਿਨ।  

ਤਨਯਭਰ ਬਖ ਅਾਯ ਤਾਸੁ ਤਫਨੁ ਅਵਯੁ ਨ ਕਈ ॥ ਭਨ ਫਚ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਅਉ ਬਮਉ ਤਤਹ 
ਸਭਸਤਯ ਸਈ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਖ—ਸਯੂ। ਹਨਯਭਰ—ਹਿੱਤਯ। ਅਾਯ—ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦਾ। ਹਜਹਨ—ਹਜਸ ਨ। ਸਭਸਹਯ—

ਿਯਗਾ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ) ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਕਈ ਿਯ ਨਿੀਂ ਿ, ਆ ਅਾਯ ਿਯੀ ਦਾ ਹਨਯਭਰ ਯੂ ਿਨ। ਹਜਸ 

(ਭਨੱੁਖ) ਨ  ਭਨ ਤ ਫਚਨਾਾਂ ਕਯਕ ਿਯੀ ਨੰੂ ਛਾਤਾ ਿ, ਉਿ ਿਯੀ ਿਯਗਾ ਿੀ ਿ ਹਗਆ ਿ।  

ਧਯਤਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਭਤਹ ਜਤਤ ਸਵਯੂੀ ਯਤਹਓ ਬਤਯ ॥ ਬਤਨ ਭਥੁਯਾ ਕਛੁ ਬਦੁ ਨਹੀ ਗੁਯੁ 
ਅਯਜੁਨੁ ਯਤਖਯ ਹਤਯ ॥੭॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਧਯਹਨ—ਧਯਤੀ। ਗਗਨ—ਅਕਾਸ਼। ਭਹਿ—ਹਿਚ। ਬਹਯ—ਹਿਆਕ। ਯਤਖ੍੍—

ਸਾਹਖਆਤ ਤਯ ਤ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਿੀ) ਜਹਤ-ਯੂ ਿ ਕ ਧਯਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਤ ਨ  ਖੰਡਾਾਂ ਹਿਚ ਹਿਆ ਹਯਿਾ ਿ। ਿ ਭਥੁਯਾ! 

ਆਹਖ—ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਸਾਹਖਆਤ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਿ। ਕਈ ਫ਼ਯਕ ਨਿੀਂ ਿ।7। 19।  

(ਭਥੁਯਾ ਬੱਟ ਦ 7 ਸਿਈਏ) 

ਅਜ ਗੰਗ ਜਰੁ ਅਟਰੁ ਤਸਖ ਸੰਗਤਤ ਸਬ ਨਾਵ ॥ ਤਨਤ ੁਯਾਣ ਫਾਚੀਅਤਹ ਫਦ ਫਰਹਭਾ ਭੁਤਖ ਗਾਵ 
॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਜ—ਨਾਿ ਹਜੱਹਤਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ, ਯੱਫੀ। ਗੰਗ ਜਰੁ—ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਰ। ਅਟਰੁ—ਸਦਾ-ਹਥਯ 

ਯਹਿਣ ਿਾਰਾ। ਨਾਿ—ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦੀ ਿ। ਫਾਚਅਹਿ—ਿਹ  ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਭੁਹਖ—ਭੂੰਿੋਂ। ਗਾਿ—ਗਾਉਂਦਾ ਿ। 



ੁਯਾਣ—ਹਿਆਸ ਹਯਸ਼ੀ ਦ ਹਰਖ ਿਏ ਅਠਾਯਾਾਂ ਧਯਭ-ੁਸਤਕ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਦਯਗਾਿ ਹਿਚ) ਕਦ ਨਾਿ ਭੁੱਕਣ ਿਾਰਾ (ਨਾਭ-ਯੂ) ਗੰਗਾ ਜਰ (ਿਹਿ 

ਹਯਿਾ ਿ, ਹਜਸ ਹਿਚ) ਸਾਯੀ ਸੰਗਹਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦੀ ਿ। (ਆ ਦੀ ਿਜ਼ੂਯੀ ਹਿਚ ਇਤਨ  ਭਿਾ ਹਯਸ਼ੀ ਹਿਆਸ 

ਦ ਹਰਖ ਿਏ ਧਯਭ ੁਸਤਕ) ੁਯਾਣ ਸਦਾ ਿਹ  ਜਾਾਂਦ ਿਨ ਤ ਫਰਿਭਾ (ਬੀ ਆ ਦੀ ਿਜ਼ੂਯੀ ਹਿਚ) ਭੂੰਿੋਂ ਿਦਾਾਂ ਨੰੂ 

ਗਾ ਹਯਿਾ ਿ (ਬਾਿ, ਹਿਆਸ ਤ ਫਰਿਭਾ ਿਯਗ ਿੱਡ ਿੱਡ ਦਿਤ ਤ ਹਿਦਿਾਨ ਹਯਸ਼ੀ ਬੀ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਦ ਦਯ ਤ 

ਿਾਜ਼ਯ ਯਹਿਣ ਹਿਚ ਆਣ  ਚੰਗ ਬਾਗ ਸਭਝਦ ਿਨ। ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਿੀ ੁਯਾਣ ਅਤ ਿਦ ਿ)।  

ਅਜ ਚਵਯੁ ਤਸਤਯ ਢੁਰ ਨਾਭੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਭੁਤਖ ਰੀਅਉ ॥ ਗੁਯ ਅਯਜੁਨ ਤਸਤਯ ਛਤੁ ਆਤ ਯਭਸਤਯ 
ਦੀਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਢੁਰ—ਝੱੁਰ ਹਯਿਾ ਿ। ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਹਸਹਯ—ਗੁਯ ੂਅਯਜੁਨ ਦ ਹਸਯ ਉਤ। ਯਭਸਹਯ— 

ਯਭਸਯ ਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ ਦ) ਹਸਯ ਤ ਯੱਫੀ ਚਉਯ ਝੱੁਰ ਹਯਿਾ ਿ, ਆ ਨ  ਆਤਭਕ ਜੀਿਣ ਦਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਭੂੰਿੋਂ 

(ਸਦਾ) ਉਚਾਹਯਆ ਿ। ਗੁਯੂ ਅਯਜੁਨ ਦਿ ਜੀ ਦ ਹਸਯ ਤ ਇਿ ਛਤਯ ਯਭਸੁਯ ਨ  ਆ ਫੈਹਸ਼ਆ ਿ।  

ਤਭਤਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਭਯ ਗੁਯ ਗੁਯੁ ਯਾਭਦਾਸੁ ਹਤਯ ਤਹ ਗਮਉ ॥ ਹਤਯਫੰਸ ਜਗਤਤ ਜਸੁ 
ਸੰਚਯਯਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹ ਸਰੀ ਗੁਯੁ ਭੁਮਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਭਹਰ—ਹਭਰ ਕ। ਿਹਯ ਹਿ—ਿਯੀ ਦ ਕਰ। ਿਹਯਫੰਸ—ਿ ਿਹਯਫੰਸ ਕਿੀ! ਜਗਹਤ—ਸੰਸਾਯ 

ਹਿਚ। ਸੰਚਯ੍੍ਉ—ਸਹਯਆ ਿ। ਹਭਹਰ ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਹਭਰ ਕ। ਭੁਮਉ—ਭਇਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ, ਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਤ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਹਭਰ ਕ, ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਿਯੀ ਹਿਚ ਰੀਨ ਿ 

ਗਏ ਿਨ। ਿ ਿਹਯਫੰਸ! ਜਗਤ ਹਿਚ ਸਹਤਗੁਯੂ ਜੀ ਦੀ ਸਬਾ ਸਯ ਯਿੀ ਿ। ਕਣ ਆਖਦਾ ਿ, ਹਕ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ 

ਜੀ ਭੁਏ ਿਨ? 

ਦਵ ੁਯੀ ਭਤਹ ਗਮਉ ਆਤ ਯਭਸਵਯ ਬਾਮਉ ॥ ਹਤਯ ਤਸੰਘਾਸਣੁ ਦੀਅਉ ਤਸਯੀ ਗੁਯੁ ਤਹ 
ਫਠਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਿ ੁਯੀ—ਿਯੀ ਦਾ ਦਸ, ਸੱਚ ਖੰਡ। ਬਾਮਉ—ਚੰਗਾ ਰੱਗਾ। ਿਹਯ—ਿਯੀ ਨ। ਹਸੰਘਾਸਣੁ—

ਤੈਤ। ਤਿ—ਉਥ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭ ਦਾਸ) ਸੱਚ ਖੰਡ ਹਿਚ ਹਗਆ ਿ ਿਯੀ ਨੰੂ ਇਿੀ ਯਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਰੱਗੀ ਿ। ਿਯੀ ਨ  (ਆ ਨੰੂ) 

ਤੈਤ ਹਦੱਤਾ ਿ ਤ ਉਸ ਉਤ ਸਰੀ ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਹਫਠਾਇਆ ਿ।  

ਯਹਸੁ ਕੀਅਉ ਸੁਯ ਦਵ ਤਤਹ ਜਸੁ ਜਮ ਜਮ ਜੰਤਹ ॥ ਅਸੁਯ ਗਏ ਤ ਬਾਤਗ ਾ ਤਤਨਹ ਬੀਤਤਯ 
ਕੰਤਹ ॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਿਸੁ—ੈੁਸ਼ੀ, ਭੰਗਰ। ਸੁਯਦਿ—ਦਿਹਤਆਾਂ ਨ। ਤਹਿ ਜਸੁ—ਤਯਾ ਜਸ। ਅਸੁਯ—ਦੈਂਤ। ਤ—

ਉਿ ਸਾਯ।  

ਅਯਥ:-  ਦਿਹਤਆਾਂ ਨ  ਭੰਗਰਚਾਯ ਕੀਤਾ ਿ, ਤਯਾ ਜਸ ਤ ਜ-ਜਕਾਯ ਕਯ ਯਿ ਿਨ। ਉਿ (ਸਾਯ ਦੈਂਤ (ਉਥੋਂ) 

ਬੱਜ ਗਏ ਿਨ, (ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਆਣ) ਾ ਉਿਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਕੰਫ ਯਿ ਿਨ।  



ਕਾਟ ਸੁ ਾ ਤਤਨਹ ਨਯਹੁ ਕ ਗੁਯੁ ਯਾਭ ਦਾਸੁ ਤਜਨਹ ਾਇਮਉ ॥ ਛਤੁ ਤਸੰਘਾਸਨੁ ਤਯਥਭੀ ਗੁਯ 
ਅਯਜੁਨ ਕਉ ਦ ਆਇਅਉ ॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥ {ੰਨਾ 1409} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਤਨ ਨਯਿੁ ਕ—ਉਿਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦ। ਦ ਆਇਅਉ—ਦ ਕ ਆ ਹਗਆ ਿ।  

ਅਯਥ:-  ਉਿਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦ ਾ ਕੱਟ ਗਏ ਿਨ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਹਭਰ ਹਆ ਿ। ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਧਯਤੀ 

ਦਾ ਛਤਯ ਤ ਹਸੰਘਾਸਣ ਗੁਯੂ ਅਯਜੁਨ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਨੰੂ ਦ ਆਇਆ ਿ।2। 21।  

ਨਟ:-  ਇਿ ਦਿੇਂ ਸਿਈਏ ‘ਿਹਯਫੰਸ’ ਬੱਟ ਦ ਿਨ। ਹਿਰ  ਸਿਈਏ ਹਿਚ ਗੁਯੂ ਅਯਜੁਨ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਦ 

ਦਯਫਾਯ ਦੀ ਭਹਿਭਾ ਕੀਤੀ ਿ। ਹਿੰਦੂ ਭਤ ਹਿਚ ਗੰਗਾ, ੁਯਾਣ ਤ ਿਦਾਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਭੰਨੀ ਗਈ ਿ। ਬੱਟ ਜੀ ਦ 

ਹਿਯਦ ਉਤ ਸਹਤਗੁਯੂ ਜੀ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਿਖ ਕ ਇਿ ਰਬਾਿ ੈਂਦਾ ਿ ਹਕ ਨਾਭ ਅੰਹਭਰਤ, ਭਾਨ , ਗੰਗਾ ਜਰ ਿ। 

ੁਯਾਣ ਤ ਿਦ ਬੀ ਗੁਯ-ੂਦਯ ਦੀ ਸਬਾ ਕਯ ਯਿ ਿਨ। ਉਸ ਤਯਹਾਾਂ ਦਾ ਹੈਆਰ ਿ, ਹਜਿੇਂ ਫਾਫਾ ਰਿਣਾ ਜੀ ਨ  

ਿਸ਼ਨ  ਦਿੀ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ ਦਯ ਤ ਝਾਿੂ ਦੇਂਹਦਆਾਂ ਿਹਖਆ। ਬੱਟ ਿਹਯਫੰਸ ਦ ਹਿਯਦ ਹਿਚ ਹਿਰਾਾਂ ਗੰਗਾ, 

ੁਯਾਣ ਤ ਿਦਾਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਗੁਯ ੂਦਾ ਦਯ ਿਖ ਕ ਰਤੀਤ ਿਇਆ ਹਕ ਇਸ ਦਯ ਦ ਤਾਾਂ ਉਿ ਬੀ ਸਿਕ ਿਨ।  

(ਿਹਯਫੰਸ ਬੱਟ ਦ 2 ਸਿਈਏ) 

ਸਾਯਾ ਿਯਿਾ: 

 . . ਕਰ੍੍ਿਸਾਯ = 12 

 . . ਭਥੁਯਾ . . = 7 

 . . ਿਹਯਫੰਸ . .= 2 
 . . . . . . . . .—— 

  . . ਜਿ . . . . 21 

ਅੈੀਯਰ  ਅੰਕਾਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ 

ਸਿਈਏ ਸਰੀ ਭੁਖ ਫਾਕ੍੍ . . = 9 
    ” . . . . ” . . . . = 11 

ਸਿਈਏ ਭਿਰ  ਹਿਰ  ਕ  = 10 

ਸਿਈਏ ਭਿਰ  ਦੂਜ ਕ . . = 10 

ਸਿਈਏ ਭਿਰ  ਤੀਜ ਕ . . = 22 

ਸਿਈਏ ਭਿਰ  ਚਥ ਕ . . .= 60 

ਸਿਈਏ ਭਿਰ  ੰਜਿੇਂ ਕ . .= 21 
 . . . . . . . . . . . . . . —— 

 . . . . ਕੱੁਰ ਜਿ . . . . . . 143 

ਅੰਕ 122 ਹਿਚ ਗੁਯ ੂਅਯਜਨ ਸਾਹਿਫ ਦੀ ਉਸਤਹਤ ਹਿਚ ਉਚਾਯ 21 ਸਿਈਆਾਂ ਦਾ ਜਿ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ।  

ਸਾਯ ਬੱਟਾਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ 

1. ਕਰ੍੍ਸਿਾਯ . . 10 . . 10 . . 9 . . 13 . . 12 . . = 54 

2. ਜਾਰ . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . = 5 

3. ਕੀਯਤ . . . . . . . . . . . . . . 4 . . 4 . . . . . .= 8 



4. ਹਬਖਾ . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . .= 2 

5. ਸਰ੍੍ . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . . . . . . . = 3 

6. ਬਰ੍੍ . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .= 1 

7. ਨਰ੍੍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . .= 16 

8. ਗਮੰਦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . .= 13 

9. ਭਥੁਯਾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . 7 .= 14 

10. ਫਰ੍੍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . .= 5 

11. ਿਹਯਫੰਸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . = 2 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—— 
 . . 11 . . . . 10 . . 10 . . 22 . . 60 . . 21 . . .123 

 


