
ਸਵਈ ਭਹਰ ਚਉਥ ਕ ੪   

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਤ ਤਿਚ ਉਚਾਯ ਹ ਸਿਈ।  

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਇਕ ਭਤਨ ੁਯਖੁ ਤਨਯੰਜਨੁ ਤਧਆਵਉ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਹਤਯ ਗੁਣ ਸਦ 
ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਭਤਨ ਹਇ ਤਫਗਾਸਾ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ੂਤਯ ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਇਕ ਭਤਨ—ਇਕਾਗਰ ਭਨ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਤਨਯੰਜਨੁ—ਅੰਜਨੁ (ਭਾਇਆ) ਤੋਂ ਯਹਤ। ਤਧਆਿਉ—ਭੈਂ 

ਤਧਆਿਾਾਂ। ਹਤਯ ਗੁਣ—ਹਯੀ ਦ ਗੁਣ। ਗਾਿਉ—ਭੈਂ ਗਾਿਾਾਂ। ਗਾਿਤ—ਗਾਉਂਤਦਆਾਂ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। 

ਤਫਗਾਸਾ—ਤਿੜਾਉ, ਆਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਸਤਤਗੁਯ—ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! ੂਤਯ—ੂਯੀ ਕਯ। ਜਨਹ ਕੀ—ਦਾਸ ਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! ਭੈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਆਸ ੂਯੀ ਕਯ (ਤਕ), ਭੈਂ ਇਕਾਗਰ-ਭਨ ਹ ਕ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਅਕਾਰ 

ੁਯਿ ਨੰੂ ਤਸਭਯਾਾਂ, ਗੁਯ ੂਜੀ ਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ ਸਦਾ ਹਯੀ ਦ ਗੁਣ ਗਾਿਾਾਂ ਅਤ ਗੁਣ ਗਾਾਂਤਦਆਾਂ ਗਾਾਂਤਦਆਾਂ ਭਯ ਭਨ 

ਤਿਚ ਤਿੜਾਉ ਦਾ ਹਿ।  

ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਤਵ ਯਭ ਦੁ ਾਮਉ ॥ ਅਤਫਨਾਸੀ ਅਤਫਗਤੁ ਤਧਆਮਉ ॥ ਤਤਸੁ ਬਟ ਦਾਤਯਦੁ ਨ 
ਚੰ ॥ ਕਰਯ ਸਹਾਯੁ ਤਾਸੁ ਗੁਣ ਜੰ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਿ—ਸਿ ਕ, ਸਿਾ ਕਯ ਕ। ਯਭ ਦੁ—ਉੱਚੀ ਦਿੀ, ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ। ਾਮਉ—ਾਇਆ 

ਹ (ਤਜਸ ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ)। ਅਤਫਗਤੁ—ਅਤਿਅਕਤ, ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਅਕਾਰ ੁਯਿ। ਤਤਸ—ੁਉਸ (ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ) ਨੰੂ। ਬਟ—ਬਤਟਆਾਂ, ਚਯਨੀਂ ਰੱਤਗਆਾਂ। ਚੰ—ਚੰਫੜਦਾ। ਦਾਤਯਦੁੁ—ੁਦਤਰਦਰ , ਗਯੀਫੀ। ਤਾਸ—ੁ

ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਸ ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਗੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਸਿ ਕ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾਈ ਹ, ਅਤ 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਤ ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਹਯੀ ਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆ ਹ, ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਤਗਆਾਂ, ਦਤਰੱਦਰ  ਨਹੀਂ 

ਚੰਫੜਦਾ, ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਕਿੀ ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹ।  

ਜੰਉ ਗੁਣ ਤਫਭਰ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕਯ ਅਤਭਅ ਨਾਭੁ ਜਾ ਕਉ ਪੁਤਯਆ ॥ ਇਤਨ ਸਤਗੁਯੁ ਸਤਵ ਸਫਦ 
ਯਸੁ ਾਮਾ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰਜਨ ਉਤਯ ਧਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੰਉ—ਭੈਂ ਜਦਾ ਹਾਾਂ ਤਫਭਰੁ—ਤਨਯਭਰ। ਸੁਜਨ—ਸਰਸ਼ਟ। ਜਨ ਕਯ—ਜਨ ਦ। ਕਯ—ਦ। 

ਅਤਭਅ ਨਾਭ—ੁਅੰਤਭਰਤ-ਭਈ ਨਾਭ। ਜਾ ਕਉ—ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ। ਪੁਤਯਆ—ਅਨੁਬਿ ਹਇਆ। 

ਇਤਨ—ਇਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਸਫਦ ਯਸੁ—ਸਫਦ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨ—ਤਨਯੰਜਨ ਦਾ ਨਾਭ। 

ਉਤਯ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਧਤਯਆ—ਤਟਕਾਇਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਭੈਂ ਉਸ ਸਰਸ਼ਟ ਜਨ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਤਨਯਭਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ 

ਦਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਅਨੁਬਿ ਹਇਆ ਹ, ਇਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਸਿ ਕ ਸ਼ਫਦ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ ਤ ਤਨਯੰਜਨ ਦਾ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਕਾਇਆ ਹ।  

ਹਤਯ ਨਾਭ ਯਤਸਕੁ ਗਤਫੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਚਾਹਕੁ ਤਤ ਸਭਤ ਸਯ ॥ ਕਤਵ ਕਰਯ ਠਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਤਨ 
ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਸਯ ਅਬਯ ਬਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਤਸਕੁ—ਯਸੀਆ, ਰਭੀ। ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ—ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ। ਚਾਹਕੁ ਤਤ—ਹਯੀ ਦਾ ਚਾਹੁਣ 



ਿਾਰਾ। ਸਭਤ—ਸਭਤਦਰਟਸ਼ਤਾ, ਸਬ ਨੰੂ ਇਕ ਤਆਯ-ਬਾਿ ਨਾਰ ਿਿਣਾ। ਸਯ—ਸਯਿਯ। ਠਕੁਯ—ਠਾਕੁਯ 

(ਆਦਯ ਦਾ ਦ ਹ)। ਹਯਦਾਸ ਤਨ—ਹਯਦਾਸ ਦਾ ੁੱਤਰ। ਅਬਯ—ਨਾਹ ਬਯ ਹ, ਖ਼ਾਰੀ। ਬਯ—ਬਯਨ 

ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਕਿੀ! ਠਾਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਸੁੁੱਤਰ, ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ (ਤਹਯਦ-ਯੂੀ) ਖ਼ਾਰੀ 

ਸਯਿਯਾਾਂ ਨੰੂ (ਨਾਭ ਨਾਰ) ਬਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਯਸੀਆ ਹ, ਗਤਫੰਦ 

ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹ, ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨਾਰ ਤਆਯ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ, ਅਤ ਸਭ-ਤਦਰਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਯਿਯ ਹ।1।  

ਛੁਟਤ ਯਵਾਹ ਅਤਭਅ ਅਭਯਾ ਦ ਅੰਤਭਰਤ ਸਯਵਯ ਸਦ ਬਤਯਆ ॥ ਤ ੀਵਤਹ ਸੰਤ ਕਯਤਹ 
ਭਤਨ ਭਜਨੁ ੁਫ ਤਜਨਹੁ ਸਵਾ ਕਯੀਆ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਤਭਅ—ਅੰਤਭਰਤ ਦਾ। ਅਭਯਾ ਦ—ਅਭਯ (ਅਟੱਰ) ਦਿੀ ਦਣ ਿਾਰਾ। ਅੰਤਭਰਤ ਸਯਿਯ—

ਅੰਤਭਰਤ ਦਾ ਸਯਿਯ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਤ ਸੰਤ—ਉਹ ਸੰਤ (ਫਹ-ੁਿਚਨ)। ੀਿਤਹ—ੀਂਦ ਹਨ। ਕਯਤਹ—ਕਯਦ 

ਹਨ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ੁਫ—ੂਯਫਰ  ਜਨਭ ਦੀ। ਤਜਨਹ—ੁਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨ। ਕਯੀਆ—

ਕੀਤੀ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਅੰਤਭਰਤ ਦਾ ਸਯਿਯ (ਹ, ਜ) ਸਦਾ ਬਤਯਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹ (ਅਤ ਤਜਸ ਤਿਚੋਂ) ਅਟੱਰ 

ਦਿੀ ਦਣ ਿਾਰ  ਅੰਤਭਰਤ ਦ ਚਸ਼ਭ ਚੱਰ ਯਹ ਹਨ। (ਇਸ ਅੰਤਭਰਤ ਨੰੂ) ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ੀਂਦ ਹਨ (ਅਤ) ਅੰਤਯ-

ਆਤਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦ ਹਨ, ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੂਯਫਰ  ਜਨਭ ਦੀ ਕਈ ਸਿਾ ਕੀਤੀ ਹਈ ਹ।  

ਤਤਨ ਬਉ ਤਨਵਾਤਯ ਅਨਬ ਦੁ ਦੀਨਾ ਸਫਦ ਭਾ ਤਰ ਤ ਉਧਯ ਧਯ ॥ ਕਤਵ ਕਰਯ ਠਕੁਯ ਹਯਦਾਸ 
ਤਨ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਸਯ ਅਬਯ ਬਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਨ—ਉਹਨਾਾਂ (ਸੰਤ-ਜਨਾਾਂ) ਦਾ। ਤਨਿਾਤਯ—ਦੂਯ ਕਯ ਕ। ਅਨਬ ਦੁ—ਤਨਯਬਤਾ ਦਾ ਦਯਜਾ। 

ਸਫਦ ਭਾਤਰ—ਆਣਾ ਸ਼ਫਦ ਸੁਣਾਉਂਤਦਆਾਂ ਹੀ। ਉਧਯ ਧਯ—ਉੱਧਾਯ ਤਦੱਤ, ਾਯ ਕਯ ਤਦੱਤ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਉਹਨਾਾਂ (ਸੰਤ ਜਨਾਾਂ) ਦਾ ਬਉ ਦੂਯ ਕਯਕ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਨਯਬਤਾ ਦੀ ਦਿੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ ਤਦੱਤੀ ਹ, ਤ ਆਣਾ ਸ਼ਫਦ ਸੁਣਾਉਂਤਦਆਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯ ਉਤਾਯ ਤਦੱਤਾ ਹ। ਹ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ 

ਕਿੀ! ਠਾਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਸੁੁੱਤਰ  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ (ਤਹਯਦ-ਯੂ) ਖ਼ਾਰੀ ਸਯਿਯਾਾਂ ਨੰੂ (ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਰ) 

ਬਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ।2।  

ਸਤਗੁਯ ਭਤਤ ਗੂੜ੍ਹ੍ਹ ਤਫਭਰ ਸਤਸੰਗਤਤ ਆਤਭੁ ਯੰਤਗ ਚਰੂਰੁ ਬਮਾ ॥ ਜਾਗਯਾ ਭਨੁ ਕਵਰੁ ਸਹਤਜ 
ਯਕਾਸਯਾ ਅਬ ਤਨਯੰਜਨੁ ਘਯਤਹ ਰਹਾ ॥ {ੰਨਾ 1396} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯ ਭਤਤ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਫੱੁਧੀ। ਗੂੜ੍੍—ਡੂੰਘੀ। ਤਫਭਰ—ਤਨਯਭਰ। ਆਤਭੁ—ਆਤਭਾ। 

ਯੰਤਗ—(ਹਯੀ ਦ) ਤਆਯ ਤਿਚ। ਚਰੂਰੁ—ਗੂੜ੍ ਯੰਗ ਿਾਰਾ। ਬਮਾ—ਹ ਤਗਆ ਹ। ਸਹਤਜ—ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ 

ਤਿਚ, ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦ ਕਾਯਨ। ਰਕਾਸ੍੍ਾ—ਤਿੜ ਤਆ ਹ। ਅਬ—ਤਨਯਬਉ। ਘਯਤਹ—(ਤਹਯਦ-

ਯੂ) ਘਯ ਤਿਚ ਹੀ। ਰਹਾ—ਰੱਬ ਤਗਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਭਤਤ ਡੂੰਘੀ ਹ, (ਆ ਦੀ) ਤਨਯਭਰ ਸਤ ਸੰਗਤਤ ਹ; (ਅਤ ਆ ਦਾ) 

ਆਤਭਾ ਹਯੀ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ ਗੂੜ੍ਾ ਯੰਤਗਆ ਹਇਆ ਹ। (ਸਤਤਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਭਨ ਜਾਤਗਆ ਹਇਆ 

ਹ, (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਦਾ) ਕਉਰ ਪੱੁਰ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਤਿਚ ਤਿਤੜਆ ਹਇਆ ਹ ਅਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਨ) 

ਤਨਯਬਉ ਹਯੀ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤਰਆ ਹ।  



ਸਤਗੁਤਯ ਦਮਾਤਰ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ਹਾਮਾ ਤਤਸੁ ਰਸਾਤਦ ਵਤਸ ੰਚ ਕਯ ॥ ਕਤਵ ਕਰਯ ਠਕੁਯ ਹਯਦਾਸ 
ਤਨ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਸਯ ਅਬਯ ਬਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਤਯ ਦਮਾਤਰ—ਦਇਆਰ ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਤਦਰੜਾਮਾ—(ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) 

ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਾਇਆ ਹ। ਤਤਸੁ ਰਸਾਤਦ—ਉਸ (ਨਾਭ) ਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ। ੰਚ—ਕਾਭਾਤਦਕ ੰਜ (ਤਿਕਾਯ)। ਿਤਸ 

ਕਯ—(ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਕਾਫ ੂਕੀਤ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਦਇਆਰ ਗੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਨਾਭ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਾਇਆ ਹ (ਬਾਿ, 

ਜਾਇਆ ਹ); ਉਸ ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਕਾਭਾਤਦਕ ੰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਕਾਫੂ ਕੀਤਾ 

ਹਇਆ ਹ। ਹ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਕਿੀ! ਠਾਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਸੁੁੱਤਰ, ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ (ਤਹਯਦ-ਯੂ) ਖ਼ਾਰੀ 

ਸਯਿਯਾਾਂ ਨੰੂ (ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਰ) ਬਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ।3।  

ਅਨਬਉ ਉਨਭਾਤਨ ਅਕਰ ਤਰਵ ਰਾਗੀ ਾਯਸੁ ਬਤਟਆ ਸਹਜ ਘਯ ॥ ਸਤਗੁਯ ਯਸਾਤਦ ਯਭ 
ਦੁ ਾਮਾ ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਬੰਡਾਯ ਬਯ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਨਬਉ—ਤਗਆਨ (AnuBv)। ਉਨਭਤਨ—ਉਨਭਾਨ ਦੁਆਯਾ, ਤਿਚਾਯ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। 

ਅਕਰ—(ਅਕਰ—ਨਾਸਤੀ ਕਰਾ ਅਿਮਿ ਮਸਮ। Not in Parts, without Parts, epithet of the 

Superme Spirit) ਇੱਕ-ਯਸ ਤਿਆਕ ਹਯੀ। ਾਯਸ—ੁ(ਗੁਯ ੂਅਭਯ ਦਾਸ ਜੀ)। ਬਤਟਆ—ਤਭਤਰਆ। 

ਸਹਜ ਘਯ—ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦ ਘਯ ਤਿਚ। ਯਸਾਤਦ—ਤਿਾ ਨਾਰ। ਬਗਤਤ ਬਾਇ—ਬਗਤੀ ਦ ਤਆਯ ਨਾਰ। 

ਬੰਡਾਯ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਤਿਚਾਯ ਦੁਆਯਾ ਤਗਆਨ ਰਾਤ ਹਇਆ ਹ, (ਆ ਦੀ) ਤਫਰਤੀ ਇਕ-ਯਸ 

ਤਿਆਕ ਹਯੀ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਹਈ ਹ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ) ਾਯਸ ਤਭਰ ਤਗਆ ਹ (ਤਜਸ ਦੀ 

ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ ਤਿਚ ਅੱੜ ਤਗਆ ਹ। ਸਤਤਗੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਤਿਾ 

ਨਾਰ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਨ) ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾਈ ਹ ਅਤ ਬਗਤੀ ਦ ਤਆਯ ਨਾਰ (ਆ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਬਯ  

ਹਨ।  

ਭਤਟਆ ਜਨਭਾਂਤੁ ਭਯਣ ਬਉ ਬਾਗਾ ਤਚਤੁ ਰਾਗਾ ਸੰਤਖ ਸਯ ॥ ਕਤਵ ਕਰਯ ਠਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਤਨ 
ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਸਯ ਅਬਯ ਬਯ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਨਭਾਾਂਤੁ—ਜਨਭ ਅਤ ਅੰਤ, ਜਨਭ ਅਤ ਭਯਨ। ਭਯਣ ਬਉ—ਭਤ ਦਾ ਡਯ। ਸੰਤਿ ਸਯ—

ਸੰਤਿ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ, ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ: ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ  (ਆਣਾ) ਜਨਭ ਭਯਨ ਤਭਟਾ ਤਰਆ ਹਇਆ ਹ, (ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਭਤ 

ਦਾ ਡਯ ਦੂਯ ਹ ਚੁਤਕਆ ਹ ਅਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ) ਤਚੱਤ ਸੰਤਿ ਦ ਸਯਿਯ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਤਿਚ ਜੁਤੜਆ ਹਇਆ 

ਹ। ਹ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਕਿੀ! ਠਾਕੁਯ ਹਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਸੁੁੱਤਰ  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ (ਤਹਯਦ-ਯੂ) ਖ਼ਾਰੀ ਸਯਿਯਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਰ) ਬਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ।4।  

ਅਬਯ ਬਯ ਾਮਉ ਅਾਯੁ ਤਯਦ ਅੰਤਤਯ ਧਾਤਯ ॥ ਦੁਖ ਬੰਜਨੁ ਆਤਭ ਰਫਧੁ ਭਤਨ ਤਤੁ 
ਫੀਚਾਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਬਯ ਬਯ—ਨਾਹ-ਬਤਯਆਾਂ ਦ ਬਯਨ ਿਾਰਾ, ਖ਼ਾਰੀ ਤਹਯਤਦਆਾਂ ਦ ਬਯਨ ਿਾਰਾ ਹਯੀ। 



ਾਮਉ—ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ। ਅਾਯ—ਫਅੰਤ ਹਯੀ। ਤਯਦ ਅੰਤਤਯ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਧਾਤਯ—ਤਟਕਾਇਆ ਹ। 

ਤਤੁ—ਸਾਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੁੱਢ। ਆਤਭ ਰਫਧੁ—ਆਤਭਾ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਿਾਰਾ ਹਯੀ। ਫੀਚਾਤਯ—ਤਸਭਤਯਆ 

ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਖ਼ਾਰੀ ਤਹਯਤਦਆਾਂ ਦ ਬਯਨ ਿਾਰਾ ਫਅੰਤ ਹਯੀ ਰੱਬ ਤਰਆ ਹ, (ਆ ਨ  

ਫਅੰਤ ਹਯੀ ਨੰੂ ਆਣ) ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਕਾਇਆ ਹ, (ਅਤ ਆਣ) ਭਨ ਤਿਚ (ਉਸ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ 

ਤਸਭਤਯਆ ਹ (ਜ) ਦੁੱਿਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ ਅਤ ਆਤਭਾ ਦ ਜਗਾਉਣ ਿਾਰਾ ਹ।  

ਸਦਾ ਚਾਇ ਹਤਯ ਬਾਇ ਰਭ ਯਸੁ ਆ ਜਾਣਇ ॥ ਸਤਗੁਯ ਕ ਯਸਾਤਦ ਸਹਜ ਸਤੀ ਯੰਗੁ ਭਾਣਇ 
॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਾਇ—ਚਾਉ ਤਿਚ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਿਚ। ਹਤਯ ਬਾਇ—ਹਯੀ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ। ਜਾਣਇ—ਜਾਣ, 

ਜਾਣਦਾ ਹ। ਸਤਗੁਯ ਕ ਯਸਾਤਦ—ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ। ਭਾਣਇ—ਭਾਣ, ਭਾਣਦਾ ਹ। 

ਸਹਜ ਸਤੀ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਤਨੱਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਿਚ (ਯਤਹੰਦਾ ਹ), ਹਯੀ ਦ ਤਆਯ ਤਿਚ (ਭਸਤ ਹ ਅਤ ਹਯੀ ਦ) 

ਤਆਯ ਦ ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਸਤਗੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਤਕਯਾ 

ਦੁਆਯਾ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਨਾਰ ਆਨੰਦ ਭਾਣ ਤਯਹਾ ਹ।  

ਨਾਨਕ ਰਸਾਤਦ ਅੰਗਦ ਸੁਭਤਤ ਗੁਤਯ ਅਭਤਯ ਅਭਯੁ ਵਯਤਾਇ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤੈਂ 
ਅਟਰ ਅਭਯ ਦੁ ਾਇ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਕ ਰਸਾਤਦ—(ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ। ਅੰਗਦ ਸੁਭਤਤ—(ਗੁਯ)ੂ ਅੰਗਦ (ਦਿ ਜੀ) 

ਦੀ ਤਦੱਤੀ ਸੁਭਤਤ ਨਾਰ। ਗੁਤਯ ਅਭਤਯ—ਗੁਯ ੂ ਅਭਯਦਾਸ ਨ। ਅਭਯ—ੁ(ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ) ਹੁਕਭ। 

ਿਯਤਾਇ—ਕਭਾਇਆ ਹ, ਿਯਤੋਂ ਤਿਚ ਤਰਆਾਂਦਾ ਹ। ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ—ਹ ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾਸ! 

ਕਰ੍੍ੁੁੁਚਯ—ਕਰ੍ ਉਚਯ, ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ—(ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ (ਅਤ ਗੁਯ)ੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ 

ਫਖ਼ਸ਼ੀ ਸੁੰਦਯ ਫੱੁਧ ਨਾਰ, ਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ ਹੁਕਭ ਿਯਤੋਂ ਤਿਚ ਤਰਆਾਂਦਾ ਹ, (ਤਕ) ਹ 

ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਤੰੂ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰ  ਅਤਫਨਾਸੀ ਹਯੀ ਦੀ ਦਿੀ ਰਾਤ ਕਯ ਰਈ ਹ।5।  

ਸੰਤਖ ਸਯਵਤਯ ਫਸ ਅਤਭਅ ਯਸੁ ਯਸਨ ਰਕਾਸ ॥ ਤਭਰਤ ਸਾਂਤਤ ਉਜ ਦੁਯਤੁ ਦੂਯੰਤਤਯ ਨਾਸ ॥ 
{ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਯਿਤਯ—ਸਯਿਯ ਤਿਚ। ਫਸ—(ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਿੱਸਦਾ ਹ। ਅਤਭਅ ਯਸੁ—ਨਾਭ-ੁਅੰਤਭਰਤ ਦਾ 

ਸੁਆਦ। ਯਸਨ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਰਕਾਸ—ਯਗਟ ਕਯਦਾ ਹ। ਤਭਰਤ—(ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਤਭਤਰਆਾਂ। 

ਸਾਾਂਤਤ—ਠੰਡ। ਦੁਯਤੁ—ਾ। ਦੂਯੰਤਤਯ—ਦੂਯੋਂ ਹੀ। ਨਾਸ—ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਸੰਤਿ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ ਿੱਸਦਾ ਹ, (ਅਤ ਆਣੀ) ਜੀਬ ਨਾਰ ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਦ 

ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਯਗਟ ਕਯਦਾ ਹ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਤਆਾਂ (ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਠੰਢ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹ 

ਅਤ ਾ ਦੂਯੋਂ ਹੀ (ਿਿ ਕ) ਨਾਸ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  



ਸੁਖ ਸਾਗਯੁ ਾਇਅਉ ਤਦੰਤੁ ਹਤਯ ਭਤਗ ਨ ਹੁਟ ॥ ਸੰਜਭੁ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਸੀਰ ਸੰਨਾਹੁ ਭਪੁਟ ॥  
{ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਿ ਸਾਗਯੁ—ਸੁਿਾਾਂ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ (ਰਬੂ-ਤਭਰਾ)। ਤਦੰਤੁ—ਤਦੱਤਾ ਹਇਆ, (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ 

ਦਾ) ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਹਇਆ। ਹਤਯ ਭਤਗ—ਹਯੀ ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ। ਨ ਹੁਟ—ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਪੁਟ—ਨਹੀਂ ਪੱੁਟਦਾ, 

ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸੰਨਾਹ—ੁਸੰਜਅ। ਸੀਰ—ਤਭਠਾ ਸੁਬਾਉ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਤਦੱਤਾ ਹਇਆ ਸੁਿਾਾਂ ਦਾ ਸਾਗਯ (ਰਬੂ-ਤਭਰਾ) 

ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ, (ਤਾਹੀਏਂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਹਯੀ ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ (ਤੁਯਦਾ ਹਇਆ) ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹ। (ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਸੰਜਭ ਸਤ ਸੰਤਿ ਤ ਤਭੱਠਾ ਸੁਬਾਉ-ਯੂ ਸੰਜਅ (ਅਤਜਹਾ ਹ ਤਕ ਉਹ) ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹ; 

(ਬਾਿ, ਆ ਸਦਾ ਇਹਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ-ਸੰਜੁਕਤ ਹਨ)।  

ਸਤਤਗੁਯੁ ਰਭਾਣੁ ਤਫਧ ਨ ਤਸਤਯਉ ਜਤਗ ਜਸ ਤੂਯੁ ਫਜਾਇਅਉ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤ ਅਬ 
ਅਭਯ ਦੁ ਾਇਅਉ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੁ ਰਭਾਣੁ—ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤੱੁਰ। ਤਫਧਨ—ਤਫਧਨਾ ਨ , ਕਯਤਾਯ ਨ। ਤਸਤਯਉ—

(ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਫਣਾਇਆ ਹ। ਜਤਗ—ਜਗਤ ਨ। ਜਸ ਤੂਯੁ—ਸਬਾ ਦਾ ਿਾਜਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਕਯਤਾਯ ਨ  ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਤੱੁਰ ਫਣਾਇਆ ਹ, ਜਗਤ ਨ  (ਆ 

ਦੀ) ਸਬਾ ਦਾ ਿਾਜਾ ਿਜਾਇਆ ਹ। ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ—“ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤੰੂ ਤਨਯਬਉ ਅਤ 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਹਯੀ ਦੀ ਦਿੀ ਾ ਰਈ ਹ’’।6।  

ਜਗੁ ਤਜਤਉ ਸਤਤਗੁਯ ਰਭਾਤਣ ਭਤਨ ਕੁ ਤਧਆਮਉ ॥ ਧਤਨ ਧਤਨ ਸਤਤਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸੁ ਤਜਤਨ 
ਨਾਭੁ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜਤਉ—ਤਜੱਤਤਆ ਹ। ਸਤਤਗੁਯ ਰਭਾਤਣ—ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਿਾਾਂਗ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ ਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਿਾਾਂਗ ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਜੱਤਤਆ ਹ ਅਤ (ਆਣ) ਭਨ ਤਿਚ 

ਇੱਕ (ਅਕਾਰ ੁਯਿ) ਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆ ਹ। ਸਤਤਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਧੰਨ ਹ, ਤਜਸ ਨ  (ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਨਾਭ 

ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਾਇਆ ਹ।  

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਯਤਧ ਤਸਤਧ ਤਾ ਕੀ ਦਾਸੀ ॥ ਸਹਜ  ਸਯਵਯੁ ਤਭਤਰ ੁਯਖੁ ਬਤਟ 
ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਿਤਨਤਧ—ਨ  ਤਨਧੀਆਾਂ। ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਤਾ ਕੀ—ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀਆਾਂ। ਸਹਜ 

ਸਯਿਯੁ—ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ ਅਕਾਰ ੁਯਿ। ੁਯਿੁ—ਸਯਫ ਤਿਆਕ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਭਰ ਤਗਆ ਹ, (ਭਾਨ) ਨ  ਤਨਧੀਆਾਂ ਰਾਤ ਹ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

ਸਬ ਤਯੱਧੀਆਾਂ ਤ ਤਸੱਧੀਆਾਂ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਦਾਸੀਆਾਂ ਹਨ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਸਯਿਯ ਹਯੀ ਤਭਰ 

ਤਆ ਹ, ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਸਯਫ-ਤਿਆਕ ਰਬੂ ਤਭਰ ਤਆ ਹ।  

ਆਤਦ ਰ ਬਗਤ ਤਜਤੁ ਰਤਗ ਤਯ ਸ ਗੁਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ਾਇਅਉ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤ ਹਤਯ 
ਰਭ ਦਾਯਥੁ ਾਇਅਉ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1397} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਆਤਦ ਰ—ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਰ  ਕ। ਤਜਤੁ ਰਤਗ—ਤਜਸ (ਨਾਭ) ਤਿਚ ਰੱਗ ਕ। ਸ—ਉਹ (ਨਾਭ)। 

ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਨਾਭ) ਤਿਚ ਰੱਗ ਕ ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬਗਤ ਤਯਦ ਆ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਭ ਗੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  

(ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਾਇਆ ਹ। ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ—‘ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਤੰੂ 

ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਤਆਯ ਦਾ (ਉੱਤਭ) ਦਾਯਥ ਾ ਤਰਆ ਹ’।7।  

ਰਭ ਬਗਤਤ ਯਵਾਹ ਰੀਤਤ ੁਫਰੀ ਨ ਹੁਟਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਸਫਦੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤਭਅ ਧਾਯਾ ਯਸੁ 
ਗੁਟਇ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਭ ਬਗਤਤ—ਤਆਯ-ਬਯੀ ਬਗਤੀ। ਯਿਾਹ—ਿਹਣ, ਚਸ਼ਭ। ੁਫਰੀ—ੂਯਫਰੀ। 

ਹੁਟਇ—ਹੁੱਟਦੀ, ਭੁੱਕਦੀ। ਅਥਾਹ—ੁਡੂੰਘਾ। ਅਤਭਅ ਧਾਯਾ ਯਸੁ—ਨਾਭ ਅੰਤਭਰਤ ਦੀਆਾਂ ਧਾਯਾਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ। 

ਗੁਟਇ—ਗਟ ਗਟ ਕਯ ਕ ੀਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦੀ ਤਆਯ-ਬਯੀ ਬਗਤੀ ਦ ਚਸ਼ਭ ਚੱਰ ਯਹ 

ਹਨ। (ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨਾਰ ਜ) ੂਯਫਰੀ ਰੀਤ (ਹ ਉਹ) ਭੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹ; ਗੁਯੂ 

(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ (ਜ) ਅਥਾਹ ਸ਼ਫਦ (ਹ, ਉਸ ਦੁਆਯਾ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਦੀਆਾਂ ਧਾਯਾਾਂ ਦਾ 

ਸੁਆਦ ਗਟ ਗਟ ਕਯ ਕ ਰ  ਤਯਹਾ ਹ।  

ਭਤਤ ਭਾਤਾ ਸੰਤਖੁ ਤਤਾ ਸਤਯ ਸਹਜ ਸਭਾਮਉ ॥ ਆਜਨੀ ਸੰਬਤਵਅਉ ਜਗਤੁ ਗੁਯ ਫਚਤਨ 
ਤਯਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਯ ਸਹਜ—ਸਹਜ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ, ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ। ਸਭਾਮਉ—ਰੀਨ 

ਹਇਆ ਹ। ਆਜਨੀ—ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਹਤ। ਸੰਬਤਿਅਉ—ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਰਕਾਸ਼ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਗੁਯ ਫਚਤਨ—

ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ਦੀ ਯਾਹੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਉੱਚੀ) ਭਤਤ (ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) ਭਾਤਾ ਹ ਤ ਸੰਤਿ (ਆ ਦਾ) ਤਤਾ ਹ (ਬਾਿ, ਆ ਇਹਨਾਾਂ 

ਗੁਣਾਾਂ ਤਿਚ ਜੰਭ-ਰ  ਹਨ, ਆ ਉੱਚੀ ਫੱੁਧ ਿਾਰ  ਤ ੂਯਨ ਸੰਤਿੀ ਹਨ)। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਸਦਾ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦ 

ਸਯਿਯ ਤਿਚ ਚੁੱਬੀ ਰਾਈ ਯੱਿਦਾ ਹ। (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਤ ਸੁਤ-ਰਕਾਸ਼ ਹਯੀ ਦਾ ਯੂ ਹ। ਸੰਸਾਯ 

ਨੰੂ (ਆ ਨ) ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ਨਾਰ ਤਾਯ ਤਦੱਤਾ ਹ।  

ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਯੁ ਅਯਯੁ ਭਤਨ ਗੁਯ ਸਫਦੁ ਵਸਾਇਅਉ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤ ਜਗਤ 
ਉਧਾਯਣ ੁਾਇਅਉ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਤਫਗਤ—ਅੱਤਿਅਕਤ, ਅਤਦਰਸ਼ਟ। ਅਗਚਯ—ੁਜ ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਦੀ ਹੁੰਚ ਤੋਂ ਯ ਹ। ਅਯ—

ਯ ਤੋਂ ਯ, ਫਅੰਤ। ਜਗਤ ਉਧਾਯਣੁ—ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਿਾਰਾ ਅਕਾਰ ੁਯਿ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਅਤਦਰਸ਼ਟ ਅਗਚਯ ਤ ਫਅੰਤ ਹਯੀ ਦਾ ਯੂ ਹ। (ਆ ਨ  ਆਣ) ਭਨ ਤਿਚ 

ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਿਸਾਇਆ ਹ। ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ—‘ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤੰੂ ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਯਨ 

ਿਾਰਾ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਰੱਬ ਤਰਆ ਹ’।8।  

ਜਗਤ ਉਧਾਯਣੁ ਨਵ ਤਨਧਾਨੁ ਬਗਤਹ ਬਵ ਤਾਯਣੁ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਫੂੰਦ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਫਸੁ ਕੀ ਤਫਖ 
ਤਨਵਾਯਣੁ ॥ {ੰਨਾ 1397} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਨਿ ਤਨਧਾਨੁ—ਨ  (ਤਨਧੀਆਾਂ) ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਬਗਤਹ—ਬਗਤਾਾਂ ਨੰੂ। ਬਿ—ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ। 

ਤਾਯਣੁ—ਤਾਯਨ-ਜਗ। ਹਤਯ ਨਾਭ—ੁਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ। ਤਫਸੁ—ਸਾਯਾ ਸੰਸਾਯ (ivÓv)। ਤਫਿ—ਤਿਹ,ੁ ਜ਼ਤਹਯ। 

ਤਨਿਾਯਣੁ—ਦੂਯ ਕਯਨ ਦ ਸਭਯੱਥ।  

ਅਯਥ:-  (ਸਤਤਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਾਸ) ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ, (ਭਾਨ), ਅੰਤਭਰਤ ਦੀ ਫੰੂਦ ਹ, ਜ ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਤਾਯਨ-

ਜਗ ਹ, ਜ ਨ  ਤਨਤਧਆਾਂ ਦਾ ਬੰਡਾਯ ਹ, ਜ ਬਗਤ ਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਾਯ ਕਯਨ ਦ ਸਭਯੱਥ ਹ ਅਤ ਜ 

ਸਾਯ ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਤਿਹ ੁਦੂਯ ਕਯਨ-ਜਗ ਹ।  

ਸਹਜ ਤਯਵਯ ਪਤਰ ਤਗਆਨ ਅੰਤਭਰਤ ਪਰ ਰਾਗ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਾਈਅਤਹ ਧੰਤਨ ਤ ਜਨ 
ਫਡਬਾਗ ॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਯਿਯ—ਸਰਸ਼ਟ ਯੁੱਿ। ਾਈਅਤਹ—ਤਭਰਦ ਹਨ। ਧੰਤਨ—ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰ । ਤ ਜਨ—ਉਹ ਫੰਦ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਸਰਸ਼ਟ ਯੁੱਿ ਹ ਜ ਪਤਰਆ ਹਇਆ ਹ, (ਇਸ ਯੁੱਿ ਨੰੂ) ਤਗਆਨ 

ਦ ਦਣ ਿਾਰ  ਅੰਤਭਰਤ ਪਰ ਰੱਗ ਹ ਹਨ। (ਇਹ ਪਰ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਧੰਨ 

ਅਤ ਿੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਿਾਰ  ਹਨ, (ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਰ ਰਾਤ ਹ ਹਨ)।  

ਤ ਭੁਕਤ ਬ ਸਤਤਗੁਯ ਸਫਤਦ ਭਤਨ ਗਯੁ ਯਚਾ ਾਇਅਉ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤ ਸਫਦ 
ਨੀਸਾਨੁ ਫਜਾਇਅਉ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1397} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤ ਭੁਕਤ—ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਤਯ ਗ ਹਨ। ਸਫਤਦ—ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। 

ਗੁਯ ਯਚਾ—ਗੁਯ ੂਨਾਰ ਤਆਯ। ਸਫਦ ਨੀਸਾਨੁ—ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਨਗਾਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਭੁਕਤ ਹ ਗ ਹਨ, ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਆਣ  ਭਨ ਤਿਚ 

ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨਾਰ ਤਆਯ ਾਇਆ ਹ। ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਆਿਦਾ ਹ—‘ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤੰੂ 

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਨਗਾਯਾ ਿਜਾਇਆ ਹ’।9।  

ਸਜ ਸਧਾ ਸਹਜੁ ਛਾਵਾਣੁ ਸੰਤਖੁ ਸਯਾਇਚਉ ਸਦਾ ਸੀਰ ਸੰਨਾਹੁ ਸਹ ॥ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਸਭਾਚਤਯ 
ਨਾਭੁ ਟਕ ਸੰਗਾਤਦ ਫਹ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਧਾ—ਸਯਧਾ, ਤਸਦਕ। ਸਹਜ—ੁਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਤਟਕਾਉ, ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ। ਛਾਿਾਣੁ—

ਸ਼ਾਤਭਆਨਾ। ਸਯਾਇਚਉ—ਕਨਾਤ। ਸਦਾ ਸੀਰ—ਸਦਾ ਤਭੱਠ  ਸੁਬਾਉ ਿਾਰਾ ਯਤਹਣਾ। ਸੰਨਾਹ—ੁਸੰਜਅ। 

ਸਹ—ਸਹਣਾ ਰੱਗਦਾ ਹ, ਸਬਦਾ ਹ। ਗੁਯ ਸਫਤਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਸਭਾਚਤਯ—ਕਭਾਇਆ ਹ। 

ਟਕ—(ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ) ਆਸਯਾ। ਸੰਗਾਤਦ—ਸੰਗੀ ਆਤਦਕਾਾਂ ਨੰੂ। ਫਹ—ਸੁਗੰਤਧਤ ਕਯਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਸਯਧਾ ਨੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਰਈ) ਸਜ ਫਣਾਇਆ ਹ, (ਆ ਦ) ਤਹਯਦ ਦਾ 

ਤਟਕਾਉ ਸ਼ਾਭੀਆਨਾ ਹ, ਸੰਤਿ ਕਨਾਤ ਹ ਅਤ ਤਨੱਤ ਦਾ ਤਭੱਠਾ ਸੁਬਾਉ ਸੰਜਅ ਹ। ਗੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ (ਆ ਨ) ਕਭਾਇਆ ਹ, (ਗੁਯ ੂਦੀ) ਟਕ (ਆ ਦ) ਸੰਗੀ ਆਤਦਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਗੰਤਧਤ 

ਕਯ ਯਹੀ ਹ।  

ਅਜਨੀਉ ਬਰੁ ਅਭਰੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸੰਤਗ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਰੁਚਯ ਤੁਅ ਸਹਜ ਸਯਵਤਯ 
ਫਾਸੁ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਜਨੀਉ—ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਤਹਤ। ਬਰ੍੍ੁ—ਬਰਾ। ਅਭਰੁ—(ਅ-ਭਰੁ) ਤਨਯਭਰ, ਸੁੱਧ। ਤੁਅ—



ਤਯਾ। ਫਾਸ—ਤਟਕਾਣਾ। ਸਹਜ ਸਯਿਤਯ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦ ਸਯ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜਨਭ (ਭਯਨ) ਤੋਂ ਯਤਹਤ ਹ, ਬਰਾ ਹ ਅਤ ਸੁੱਧ-ਆਤਭਾ ਹ। ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ 

ਆਿਦਾ ਹ—‘ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤਯਾ ਿਾਸ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ ਹ’।10।  

ਗੁਯੁ ਤਜਨਹ ਕਉ ਸੁਰਸੰਨੁ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਤਯਦ ਤਨਵਾਸ ॥ ਤਜਨਹ ਕਉ ਗੁਯੁ ਸੁਰਸੰਨੁ ਦੁਯਤੁ ਦੂਯੰਤਤਯ ਨਾਸ 
॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍੍ ਕਉ—ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਉਤ। ਤਯਦ—(ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਤਯਹਦ ਤਿਚ। ਤਨਿਾਸ—ਿਸਾਉਂਦਾ ਹ। 

ਦੁਯਤੁ—ਾ। ਦੂਯੰਤਤਯ—ਦੂਯੋਂ ਹੀ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਉਤ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤ੍ਰੱਠਦਾ ਹ, (ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ ਨਾਭ ਿਸਾਉਂਦਾ 

ਹ। ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਉਤ ਗੁਯ ੂਤ੍ਰਠਦਾ ਹ, (ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਾ ਦੂਯੋਂ ਹੀ (ਿਿ ਕ) ਬੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਗੁਯੁ ਤਜਨਹ ਕਉ ਸੁਰਸੰਨੁ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ਤਨਵਾਯ ॥ ਤਜਨਹ ਕਉ ਗੁਯੁ ਸੁਰਸੰਨੁ ਸਫਤਦ ਰਤਗ ਬਵਜਰੁ 
ਤਾਯ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨਿਾਯ—ਦੂਯ ਕਯਦਾ ਹ। ਸਫਤਦ ਰਤਗ—ਸ਼ਫਦ ਤਿਚ ਜੁੜ ਕ। ਬਿਜਰੁ—ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ। 

ਤਾਯ—ਤਾਯ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤ ਸਤਤਗੁਯੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਯ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤ ਗੁਯ ੂ

ਤਭਹਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਫਦ ਤਿਚ ਜੜ ਕ ਇਸ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਾਯ ਰੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਯਚਉ ਰਭਾਣੁ ਗੁਯ ਾਇਅਉ ਤਤਨ ਸਕਮਥਉ ਜਨਭੁ ਜਤਗ ॥ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਸਯਤਣ ਬਜੁ ਕਰਯ ਕਤਫ  
ਬੁਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਸਬ ਗੁਯੂ ਰਤਗ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਚਉ—ਉਦਸ਼। ਰਭਾਣੁ—ਰਭਾਣੀਕ, ਭੰਤਨਆ-ਰਭੰਤਨਆ। ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਦਾ। ਤਤਨ ਜਨਭੁ—

ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ। ਸਕਮਥਉ—ਸਪਰ। ਜਤਗ—ਜਗਤ ਤਿਚ। ਬਜੁ—ਉ। ਕਰ੍੍ ਕਤਫ—ਹ ਕਿੀ 

ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ! ਬੁਗਤਤ—ਦਾਯਥ। ਗੁਯ ੂਰਤਗ—ਗੁਯ ੂਸ਼ਯਨ ਤਆਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਰਭਾਣੀਕ ਉਦਸ਼ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜੰਭਣਾ ਜਗਤ ਤਿਚ 

ਸਪਰ ਹ ਤਗਆ ਹ। ਹ ਕਿੀ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ! ਸਤਤਗੁਯ ਦੀ ਸਯਨੀ ਉ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨੀ ਤਆਾਂ ਹੀ ਭੁਕਤੀ ਅਤ 

ਸਾਯ ਦਾਯਥ (ਤਭਰ ਸਕਦ ਹਨ)।11।  

ਸਤਤਗੁਤਯ ਖਭਾ ਤਾਤਣਆ ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਭਾਣ ॥ ਅਨਬਉ ਨਜਾ ਨਾਭੁ ਟਕ ਤਜਤੁ ਬਗਤ ਅਘਾਣ ॥  
{ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਿਭਾ—ਚੰਦਆ। ਜੁਗ ਜੂਥ—ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਸਭੂਹ, ਸਾਯ ਜੁਗ। 

ਸਭਾਣ—ਸਭਾ ਗ ਹਨ (ਬਾਿ, ਚੰਦ ਦ ਹਠ ਆ ਗ ਹਨ)। ਅਨਬਉ—(AnuBv) ਤਗਆਨ। ਤਜਤੁ—

ਤਜਸ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਅਘਾਣ—ਯੱਜ ਗ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦੀ ਤਸਤਤ-ਸਾਰਾਹ-ਯੂ) ਚੰਦਆ ਤਾਤਣਆ ਹ, ਸਾਯ 

ਜੁਗ (ਬਾਿ, ਸਾਯ ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਜੀਿ) ਉਸ ਦ ਹਠ ਆ ਤਟਕ ਹਨ (ਬਾਿ, ਸਬ ਜੀਿ ਹਤਯ ਜਸ ਕਯਨ ਰੱਗ  

ਹਨ)। ਤਗਆਨ (ਆ ਦ ਹੱਥ ਤਿਚ) ਨਜਾ ਹ, ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ ਨਾਭ (ਆ ਦਾ) ਆਸਯਾ ਹ, ਤਜਸ ਦੀ 



ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਸਾਯ ਯੱਜ ਯਹ ਹਨ।  

ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਅੰਗਦੁ ਅਭਯੁ ਬਗਤ ਹਤਯ ਸੰਤਗ ਸਭਾਣ ॥ ਇਹੁ ਯਾਜ  ਜਗ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤੁਭਹ ਹੂ 
ਯਸੁ ਜਾਣ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਤਯ ਸੰਤਗ—ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਤਿਚ। ਸਭਾਣ—ਰੀਨ ਹ ਗ ਹਨ। ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ—ਹ ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ! ਤੁਭ੍ ੍ਹੂ—ਆ ਨ  ਬੀ। ਯਾਜ ਜਗ ਯਸੁ—ਯਾਜ ਜਗ ਦਾ ਸੁਆਦ। ਜਾਣ—ਜਾਤਣਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਹਤਯ-ਨਾਭ ਯੂ ਟਕ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ, ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਸਾਤਹਫ, ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ 

ਜੀ ਅਤ ਹਯ ਬਗਤ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਤਿਚ ਰੀਨ ਹ ਹਨ। ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਆ ਨ  ਬੀ ਯਾਜ ਜਗ ਦ ਇਸ 

ਸੁਆਦ ਨੰੂ ਛਾਤਣਆ ਹ।12।  

ਜਨਕੁ ਸਇ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਆ ਉਨਭਤਨ ਯਥੁ ਧਤਯਆ ॥ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਸਭਾਚਯ ਅਬਯਾ ਸਯੁ ਬਤਯਆ 
॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਇ—ਉਹ ਹ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ ਨ। ਜਾਤਣਆ—(ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ) ਛਾਣ ਤਰਆ ਹ। 

ਉਨਭਤਨ—ਉਨਭਨ ਤਿਚ, ੂਯਨ ਤਿੜਾਉ ਤਿਚ। ਯਥੁ—ਭਨ ਦਾ ਰਿਾਹ। ਧਤਯਆ—ਯੱਤਿਆ ਹ, ਤਟਕਾਇਆ 

ਹ। ਸਭਾਚਯ—ਇਕੱਤਰ  ਕੀਤ ਹਨ, ਕਭਾ ਹਨ। ਅਬਯਾ—ਨਾਹ ਬਤਯਆ ਹਇਆ। ਸਯੁ—ਤਰਾਫ। ਅਬਯਾ 

ਸਯੁ—ਉਹ ਤਰਾਫ ਜ ਬਤਯਆ ਨਾਹ ਜਾ ਸਕ, ਨਾਹ ਯੱਜਣ ਿਾਰਾ ਭਨ। ਬਤਯਆ—ੂਯਨ ਕੀਤਾ, ਯਜਾਇਆ।  

ਅਯਥ:-  ਜਨਕ ਉਹ ਹ ਤਜਸ ਨ  (ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨੰੂ ਜਾਣ ਤਰਆ ਹ, ਤਜਸ ਨ  ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਤਫਰਤੀ ਨੰੂ ੂਯਨ 

ਤਿੜਾਉ ਤਿਚ ਤਟਕਾਇਆ ਹਇਆ ਹ, ਤਜਸ ਨ  ਸਤ ਅਤ ਸੰਤਿ (ਆਣ  ਅੰਦਯ) ਇਕੱਠ  ਕੀਤ ਹਨ, ਅਤ ਤਜਸ 

ਨ  ਇਸ ਨਾਹ ਯੱਜਣ ਿਾਰ  ਭਨ ਨੰੂ ਤਤਰਤ ਕਯ ਤਰਆ ਹ।  

ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਭਯਾ ੁਯੀ ਤਜਸੁ ਦਇ ਸੁ ਾਵ ॥ ਇਹੁ ਜਨਕ ਯਾਜੁ  ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਫਤਣ 
ਆਵ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਕਥ—ਜ ਿਯਣਨ ਨਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ। ਅਭਯਾ ੁਯੀ—ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ ੁਯੀ, 

ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਤਟਕਾਣਾ, ਅਡਰ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਭਯਾ ੁਯੀ—ਸਹਜ ਅਿਸਥਾ 

ਦੀ ਇਹ ਗੂਝ ਗੱਰ। ਤਜਸੁ—ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ। ਦਇ—(ਅਕਾਰ ੁਯਿ) ਦੇਂਦਾ ਹ। ਫਤਣ ਆਿ—ਪਫਦਾ ਹ, 

ਸਬਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਅਡਰ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਦੀ (ਬਾਿ, ਜਨਕ ਿਾਰੀ) ਇਹ (ਉਰਕਤ) ਗੂਝ ਗੱਰ ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨੰੂ 

ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਇਹ ਤਜਹੀ ਜਨਕ-ਦਿੀ ਹਯਕ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 

ਤਭਰਦੀ)। ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਇਹ ਜਨਕ-ਯਾਜ ਤਨੰੂ ਹੀ ਸਬਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਇਸ ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦਾ ਤੰੂ ਹੀ 

ਅਤਧਕਾਯੀ ਹੈਂ)।13।  

ਬੱਟ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਦ ਇਹ 13 ਸਿਈ ਹਨ।  

ਸਤਤਗੁਯ ਨਾਭੁ ਕ ਤਰਵ ਭਤਨ ਜ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ੁ ਤਤਨਹ ਜਨ ਦੁਖ ਾੁ ਕਹੁ ਕਤ ਹਵ ਜੀਉ ॥ ਤਾਯਣ 
ਤਯਣ ਤਖਨ ਭਾਤਰ ਜਾ ਕਉ ਤਦਰਤਸਿ ਧਾਯ ਸਫਦੁ ਤਯਦ ਫੀਚਾਯ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਖਵ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜ—(ਜ ਜ ਭਨੱੁਿ) ਜਦਾ ਹ। ਤਦਰ ੜੁ—ਤਸਦਕ ਨਾਰ, ੱਕ ਤਯ ਤ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। ਕ 

ਤਰਿ—ਇਕਾਗਰ-ਤਚੱਤ ਹ ਕ, ਤਫਰਤੀ ਜੜ ਕ। ਤਤਨ੍੍ ਜਨ—ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨੰੂ। ਕਹ—ੁਦੱਸ। ਕਤ—ਕਦੋਂ? 



ਤਦਰ ਤਟਟ ਧਾਯ—ਤਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਤੱਕਦਾ ਹ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਿਿ—ਨਾਸ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਤਾਯਣ 

ਤਯਣ—ਸੰਸਾਯ ਦ ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਹਾਜ਼। ਤਯਣ—ਜਹਾਜ਼।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਜ ਭਨੱੁਿ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਫਰਤੀ ਜੜ ਕ ਭਨ ਤਿਚ ਸਯਧਾ ਨਾਰ ਜਦਾ ਹ, ਦੱਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਕਰਸ਼ ਤ ਾ ਕਦੋਂ ਹ ਸਕਦਾ ਹ? (ਸਤਤਗੁਯੂ, ਜ) ਜਗਤ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ (ਭਾਨ) ਜਹਾਜ਼ (ਹ) ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ 

ਉਤ ਤਿਨ ਬਯ ਰਈ ਬੀ ਤਭਹਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੱੁਿ (ਗੁਯ ੂਦ) ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਿਚਾਯਦਾ 

ਹ ਤ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਕਾਭ ਿਧ ਨੰੂ ਗੰਿਾ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਜੀਅਨ ਸਬਨ ਦਾਤਾ ਅਗਭ ਗਯਾਨ ਤਫਖਯਾਤਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਧਯਾਨ ਧਾਵ ਰਕ ਨ ਸਵ ਜੀਉ ॥ ਜਾ ਕਉ 
ਦਖਤ ਦਤਯਦੁ ਜਾਵ ਨਾਭੁ ਸ ਤਨਧਾਨੁ ਾਵ ਗੁਯਭੁਤਖ ਗਯਾਤਨ ਦੁਯਭਤਤ ਭਰੁ ਧਵ ਜੀਉ ॥ ਸਤਤਗੁਯ 
ਨਾਭੁ ਕ ਤਰਵ ਭਤਨ ਜ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ੁ ਤਤਨ ਜਨ ਦੁਖ ਾ ਕਹੁ ਕਤ ਹਵ ਜੀਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਅਨ ਸਬਨ—ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ। ਅਗਭ—ਤਜਸ ਤਾਈਂ ਹੁੰਚ ਨਾਹ ਹ ਸਕ। ਤਫਿ੍੍ਾਤਾ—

ਯਗਟ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਅਤਹਤਨਤਸ—ਤਦਨ ਯਾਤ, ਹਯ ਿਰ । ਅਤਹ—ਤਦਨ। ਤਨਤਸ—ਯਾਤ। ਧਾਿ—ਧਾਯ। ਨ 

ਸਿ—ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕਉ—ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਦਾ। ਦਿਤ—(ਗੁਯ ੂ ਨੰੂ) ਿਿਤਦਆਾਂ। ਗ੍੍ਾਤਨ—(ਗੁਯ ੂ

ਦ) ਤਗਆਨ ਦੀ ਯਾਹੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਸਤਤਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ) ਸਾਯ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹ, ਅਗਭ ਹਯੀ ਦ ਤਗਆਨ ਦ ਰਗਟ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਹ; 

ਤਦਨ ਯਾਤ ਹਯੀ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਾਯਦਾ ਹ ਅਤ ਰਕ ਬਯ ਬੀ ਗ਼ਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ ਗੁਯਭੁਿ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ 

ਦ ਤਦੱਤ) ਤਗਆਨ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਆਣੀ ਦੁਯਭਤਤ ਦੀ ਭਰ ਧੋਂਦਾ ਹ, ਨਾਭ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਹ ਅਤ 

ਉਸ ਦਾ ਦਤਰਦਰ  ਆ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਤਆਾਂ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਜ ਜ ਭਨੱੁਿ ਸਤਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ) ਦਾ ਨਾਭ 

ਤਫਰਤੀ ਜੜ ਕ ਭਨ ਤਿਚ ਸਯਧਾ ਨਾਰ ਜਦਾ ਹ, ਦੱਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਾ ਤ ਕਰਸ਼ ਹ ਸਕਦਾ ਹ?।1।  

ਧਯਭ ਕਯਭ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਈ ਹ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸਵਾ ਤਸਧ ਸਾਧ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸੁਤਯ ਨਯ ਜਾਚਤਹ 
ਸਫਦ ਸਾਯੁ ਕ ਤਰਵ ਰਾਈ ਹ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਾਈ ਹ—ਾਈ, ਰਾਤ ਕੀਤਤਆਾਂ, ਤਭਤਰਆਾਂ। ਜਾ ਕੀ—ਤਜਸ ਗੁਯ ੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। 

ਜਾਚਤਹ—ਭੰਗਦ ਹਨ। ਸੁਤਯ—ਦਿਤ। ਸਾਯ—ੁਸਰਸ਼ਟ।  

ਅਯਥ:-  ੂਯ ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਭਤਰਆਾਂ ਸਾਯ ਧਯਭ ਕਯਭ (ਰਾਤ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ); ਤਸੱਧ, ਸਾਧ ਭੁਨੀ 

ਰਕ, ਦਿਤ ਤ ਭਨੱੁਿ ਇਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਦੀ) ਸਿਾ ਭੰਗਦ ਹਨ, (ਆ ਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਸਰਸ਼ਟ ਹ ਤ (ਆ ਨ) 

ਇਕ (ਅਕਾਰ ੁਯਿ) ਨਾਰ ਤਫਰਤੀ ਜੜੀ ਹਈ ਹ।  

ਪੁਤਨ ਜਾਨ ਕ ਤਯਾ ਅਾਯੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਯੁ ਤੁਝਤਹ ਫੁਝਾਈ ਹ ॥ ਬਯਭ 
ਬੂਰ ਸੰਸਾਯ ਛੁਟਹੁ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਯ ਜਭ ਕ ਨ ਡੰਡ ਕਾਰ ਗਯੁਭਤਤ ਧਯਾਈ ਹ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕ—ਕਣ? ਤਯਾ—ਤਯਾ (ਅੰਤ)। ਕਥਨਹਾਯ—ੁਕਥਨ-ਜਗ। ਤੁਝਤਹ—ਤਨੰੂ ਹੀ। ਫੁਝਾਈ ਹ—

ਸਭਝ ਆਈ ਹ, ਤਗਆਨ ਰਾਤ ਹਇਆ ਹ। ਸੰਸਾਯ—ਹ ਸੰਸਾਯ। ਹ ਸੰਸਾਯੀ ਜੀਿ! ਸੰਘਾਯ—ਭਯਨ, ਭਤ। 

ਛੁਟਹੁ—ਫਚ ਜਾਿ। ਡੰਡ ਕਾਰ—ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ, ਤਾੜਨਾ। ਧ੍੍ਾਈ ਹ—ਤਧਆਈ, ਤਸਭਯੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ!) ਕਣ ਤਯਾ (ਅੰਤ) ਾ ਸਕਦਾ ਹ? ਤੰੂ ਫਅੰਤ, ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯ (ਦਾ ਯੂ) ਹੈਂ। 

ਕਥਨ-ਜਗ ਅਕੱਥ ਹਯੀ ਦਾ ਤਗਆਨ ਤਨੰੂ ਹੀ ਤਭਤਰਆ ਹ। ਬਯਭਾਾਂ ਤਿਚ ਬੱੁਰ  ਹ ਹ ਸੰਸਾਯੀ ਜੀਿ! ਗੁਯ ੂ



(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਭਤ ਰ  ਕ (ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ) ਤਸਭਯ, ਤੰੂ ਜਨਭ ਭਯਨ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਤਹਾਂਗਾ, ਤ ਜਭ ਦੀ ਬੀ 

ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ।  

ਭਨ ਰਾਣੀ ਭੁਗਧ ਫੀਚਾਯੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੁ ਧਯਭ ਕਯਭ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਈ ਹ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੁਗਧ—ਭੂਯਿ। ਫੀਚਾਯ—ੁਸਚ ਕਯ। ਅਤਹਤਨਤਸ—ਤਦਨ ਯਾਤ, ਹਯ ਿਰ । ਜ—ੁਤਸਭਯ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭੂਯਿ ਭਨ! ਹ ਭੂਯਿ ਜੀਿ! ਤਿਚਾਯ ਕਯ ਤ ਤਦਨ ਯਾਤ (ਨਾਭ) ਤਸਭਯ। ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ 

ਜੀ) ਨੰੂ ਤਭਤਰਆਾਂ (ਸਾਯ) ਧਯਭ ਕਯਭ (ਰਾਤ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ)।2।  

ਹਉ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਉ ਸਤਤਗੁਯ ਸਾਚ ਨਾਭ ਯ ॥ ਕਵਨ ਉਭਾ ਦਉ ਕਵਨ ਸਵਾ ਸਯਉ ਕ 
ਭੁਖ ਯਸਨਾ ਯਸਹੁ ਜੁਗ ਜਤਯ ਕਯ ॥ {ੰਨਾ 1398} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਉ—ਭੈਂ। ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਉ—ਕੁਯਫਾਨ ਜਾਿਾਾਂ, ਸਦਕ ਹਿਾਾਂ। ਦਉ—ਭੈਂ ਤਦਆਾਂ। ਸਯਉ—ਭੈਂ 

ਕਯਾਾਂ। ਯਸਨਾ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਯਸਹ—ੁਜ। ਜੁਗ ਕਯ—ਦਿੇਂ ਹੱਥ। ਜਤਯ—ਜੜ ਕ। ਕ ਭੁਿ—ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਸੱਚ ਸਤਤਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਸਦਕ ਜਾਿਾਾਂ। ਭੈਂ ਤਕਹੜੀ ਉਭਾ ਤਦਆਾਂ (ਬਾਿ, ਕੀਹ 

ਆਿਾਾਂ ਤਕਹ ਤਜਹਾ ਹ), ਭੈਂ ਤਕਹੜੀ ਸਿਾ ਕਯਾਾਂ? (ਹ ਭਯ ਭਨ!) ਦਿੇਂ ਹੱਥ ਜੜ ਕ ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ ਜੀਬ ਨਾਰ 

ਤਸਭਯ (ਫੱਸ, ਇਹੀ ਉਭਾ ਤ ਇਹੀ ਸਿਾ ਹ)।  

ਪੁਤਨ ਭਨ ਫਚ ਕ੍ਰਭ ਜਾਨੁ ਅਨਤ ਦੂਜਾ ਨ ਭਾਨੁ ਨਾਭੁ ਸ ਅਾਯੁ ਸਾਯੁ ਦੀਨ ਗੁਤਯ ਤਯਦ ਧਯ ॥ 
ਨਰਯ ਕਤਵ ਾਯਸ ਯਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੁਇ ਚੰਦਨਾ ਸੁਫਾਸੁ ਜਾਸੁ ਤਸਭਯਤ ਅਨ ਤਯ ॥  {ੰਨਾ 
1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਪੁਤਨ—ਅਤ ਹਯ। ਜਾਨੁ—ਛਾਣ। ਅਨਤ—ਕਈ ਦੂਜਾ। ਭਾਨੁ—ਭੰਨ, ੂਜ, ਜ। ਸਾਯ—ੁ

ਸਰਸ਼ਟ। ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਦਾ। ਧਯ—ਆਸਯਾ। ਯਸ—ਛੁਹ। ਕੰਚਨਾ—ਸਨਾ। 

ਹੁਇ—ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਚੰਦਨਾ ਸੁਫਾਸ—ੁਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਅਨ ਤਯ—ਹਯ ਯੁਿਾਾਂ ਤਿਚ। ਜਾਸ—ੁਤਜਸ ਦਾ 

(ਨਾਭ)।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਨਰ੍੍ ਕਿੀ! ਅਤ ਹਯ (ਇਹ ਕੰਭ ਕਯ, ਤਕ) ਆਣ  ਭਨ ਫਚਨਾਾਂ ਅਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਉਸ 

ਨਾਭ ਨੰੂ) ਤਦਰੜ ਕਯ, ਤਕਸ ਹਯ ਨੰੂ ਨਾਹ ਜ, ਉਹ ਫਅੰਤ ਤ ਸਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਉਸ ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਤਯ 

ਤਹਯਦ ਦਾ ਆਸਯਾ ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆਾਂ (ਇਉਂ ਹ ਜਾਈਦਾ ਹ ਤਜਿੇਂ) ਾਯਸ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਰ ਕੱਚ 

ਸਨਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਅਤ (ਚੰਦਨ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਰ) ਹਯ ਯੁੱਿਾਾਂ ਤਿਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।  

ਜਾ ਕ ਦਖਤ ਦੁਆਯ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਹੀ ਤਨਵਾਯ ਜੀ ਹਉ ਫਤਰ ਫਤਰ ਜਾਉ ਸਤਤਗੁਯ ਸਾਚ ਨਾਭ ਯ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦੁਆਯ—ਦਯ, ਦਯਿਾਜ਼ਾ। ਤਨਿਾਯ—ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਦਯ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਤਆਾਂ ਕਾਭ ਿਧ (ਆਤਦਕ ਇਹ ਸਾਯ) ਦੂਯ ਹ 

ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਭੈਂ ਸਦਕ ਹਾਾਂ, ਉਸ ਸੱਚ ਗੁਯ ੂਦ ਨਾਭ ਤੋਂ।3।  

ਯਾਜੁ ਜਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ॥ {ੰਨਾ 1399} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਦੀਅਨੁ—ਦੀਆ ਉਤਨ, ਉਸ (ਹਯੀ) ਨ  ਤਦੱਤਾ। ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ—ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  ਉਸ (ਅਕਾਰ ੁਯਿ) ਨ  ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਨੰੂ ਯਾਜ ਤ ਜਗ (ਿਾਰਾ) ਤਖ਼ਤ ਤਦੱਤਾ ਹ।  

ਰਥਭ ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ ਜਗਤ ਬਮ ਆਨੰਦੁ ਤਾਯਤਨ ਭਨੁਖਯ ਜਨ ਕੀਅਉ ਰਗਾਸ ॥ ਗੁਯ ਅੰਗਦ 
ਦੀਅਉ ਤਨਧਾਨੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਗਆਨੁ ੰਚ ਬੂਤ ਫਤਸ ਕੀਨ ਜਭਤ ਨ ਤਰਾਸ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਥਭ—ਤਹਰਾਾਂ। ਚੰਦੁ—ਚੰਦਰਭਾ। ਆਨੰਦੁ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਤਾਯਤਨ—ਤਾਯਨ ਰਈ। ਰਗਾਸ—

ਚਾਨਣਾ। ਦੀਅਉ—ਤਦੱਤਾ। ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਅਕਥ—ਅਕਹ। ੰਚ ਬੂਤ—(ਕਾਭਾਤਦਕ) ੰਜ ਿਯੀ। 

ਜਭਤ ਨ—ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਾਸ—ਡਯ। ਕੀਨ—ਕਯ ਰ।  

ਅਯਥ:-  ਤਹਰਾਾਂ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਚੰਦਰਭਾ (-ਯੂ ਰਗਟ ਹ), ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ (ਆ ਨ) ਚਾਨਣਾ 

ਕੀਤਾ ਤ (ਸਾਯ) ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਈ। (ਤਪਯ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਨ) ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਿ ਜੀ ਨੰੂ ਹਯੀ ਦੀ ਅਕੱਥ 

ਕਥਾ ਦਾ ਤਗਆਨ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ, (ਤਜਸ ਕਯਕ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਿ ਨ) ਕਾਭਾਤਦਕ ੰਜ ਿਯੀ ਿੱਸ ਤਿਚ 

ਕਯ ਰ, ਤ (ਉਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ) ਡਯ ਨਾਹ ਤਯਹਾ।  

ਗੁਯ ਅਭਯੁ ਗੁਯੂ ਸਰੀ ਸਤਤ ਕਤਰਜੁਤਗ ਯਾਖੀ ਤਤ ਅਘਨ ਦਖਤ ਗਤੁ ਚਯਨ ਕਵਰ ਜਾਸ ॥ ਸਬ 
ਤਫਤਧ ਭਾਤਨਯਉ ਭਨੁ ਤਫ ਹੀ ਬਮਉ ਰਸੰਨੁ ਯਾਜੁ ਜਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ॥ ੪॥ {ੰਨਾ 
1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤ—ਇੱਜ਼ਤ। ਅਘਨ—ਾ। ਗਤੁ—ਦੂਯ ਹ ਗ। ਜਾਸ—ਤਜਸ (ਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦ। 

ਸਬ ਤਫਤਧ—ਸਬ ਤਯ੍ਾਾਂ, ੂਯਨ ਤਯ ਤ। ਭਾਤਨ੍੍ਉ—ਤੀਜ ਤਗਆ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਪਯ ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਿ ਦੀ ਛੁਹ ਨਾਰ) ਸਰੀ ਸਤਤਗੁਯੂ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਰਗਟ ਹਇਆ), (ਉਸ ਨ) 

ਕਤਰਜੁਗ ਦੀ ਤਤ ਯੱਿੀ, ਆ ਦ ਚਯਨ ਕਭਰਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਕ (ਕਤਰਜੁਗ ਦ) ਾ ਬੱਜ ਗ। (ਜਦੋਂ 

ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਭਨ ੂਯਨ ਤਯ ਤ ਤੀਜ ਤਗਆ, ਤਦੋਂ (ਉਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਉਤ) ਤ੍ਰੱਠ  ਤ 

(ਉਹਨਾਾਂ) ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਨੰੂ ਯਾਜ ਜਗ ਿਾਰਾ ਤਖ਼ਤ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ।4।  

ਯਡ ॥ ਤਜਸਤਹ ਧਾਤਰਮਯਉ ਧਯਤਤ ਅਯੁ ਤਵਉਭੁ ਅਯੁ ਵਣੁ ਤ ਨੀਯ ਸਯ ਅਵਯ ਅਨਰ ਅਨਾਤਦ 
ਕੀਅਉ ॥ ਸਤਸ ਤਯਤਖ ਤਨਤਸ ਸੂਯ ਤਦਤਨ ਸਰ ਤਯੂਅ ਪਰ ਪੁਰ ਦੀਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਡ—ਛੰਦ। ਤਜਸਤਹ—ਤਜਸ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਨ। ਧਾਯ੍੍ਉ—ਤਟਕਾ ਕ ਯੱਤਿਆ ਹ। ਤਿਉਭ—ੁ

ਅਕਾਸ਼। ਤ—ਉਹ (ਫਹੁ-ਿਚਨ)। ਨੀਯ ਸਯ—ਸਯਿਯ ਦਾ ਾਣੀ। ਅਿਯ—ਅਯ,ੁ ਅਤ। ਅਨਰ—ਅੱਗ। 

ਅਨਾਤਦ—ਅੰਨ ਆਤਦਕ। ਕੀਅਉ—ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਤਯੂਆ—ਯੁੱਿ। ਸਰ—ਹਾੜ। ਸਤਸ—ਚੰਦਰਭਾ। 

ਤਯਤਿ—ਤਾਯ। ਤਨਤਸ—ਯਾਤ ਿਰ । ਸੂਯ—ਸੂਯਜ। ਤਦਤਨ—ਤਦਨ ਿਰ ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਨ  ਧਯਤੀ ਤ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਤਟਕਾ ਯੱਤਿਆ ਹ, ਅਤ ਤਜਸ ਨ  ਿਣ, ਸਯਿਯਾਾਂ ਦ ਉਹ 

ਜਰ, ਅੱਗ ਤ ਅੰਨ ਆਤਦਕ ਦਾ ਕੀਤ ਹਨ, (ਤਜਸ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ) ਯਾਤ ਨੰੂ ਚੰਦਰਭਾ ਤ ਤਾਯ ਅਤ ਤਦਨ 

ਿਰ  ਸੂਯਜ (ਚੜ੍ਦਾ ਹ), ਤਜਸ ਨ  ਹਾੜ ਯਚ ਹਨ ਅਤ ਤਜਸ ਨ  ਯੁੱਿਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਪੱੁਰ ਰਾ ਹਨ।  

ਸੁਤਯ ਨਯ ਸਤ ਸਭੁਦਰ ਤਕਅ ਧਾਤਯ ਤਤਰਬਵਣ ਜਾਸੁ ॥ ਸਈ ਕੁ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਾਇ 
ਗੁਯ ਅਭਯ ਰਗਾਸੁ ॥੧॥੫॥ 



ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਤਯ—ਦਿਤ। ਨਯ—ਭਨੱੁਿ। ਸਤ—ਸੱਤ। ਤਕਅ—ਫਣਾ। ਧਾਤਯ—ਤਟਕਾ ਹਨ। 

ਜਾਸ—ੁਤਜਸ ਨ। ਰਗਾਸ—ੁਚਾਨਣਾ। ਸਤਤ—ਅਟੱਰ, ਸਦਾ-ਤਥਯ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਨ  ਦਿਤ ਭਨੱੁਿ ਤ ਸੱਤ ਸਭੰੁਦਯ ਦਾ ਕੀਤ ਹਨ ਅਤ ਤਤੰਨ  ਬਿਣ ਤਟਕਾ ਯੱਿ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਕ 

ਹਯੀ-ਨਾਭ ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਹ, (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਉਹੀ ਨਾਭ-ਯੂ) ਚਾਨਣਾ ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਬਾ 

ਹ।1।5।  

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਬਇਅਉ ਸਫਦੁ ਗੁਯ ਸਰਵਣਤਹ ਸੁਤਣ ॥ ਤਫਖੁ ਤ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹੁਮਉ  ਨਾਭੁ ਸਤਤਗੁਯ 
ਭੁਤਖ ਬਤਣਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਚਹੁ—ਕੱਚ ਤੋਂ। ਸਫਦੁ ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ। ਸਰਿਣਤਹ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਤਫਿੁ—ਤਿਹ,ੁ ਜ਼ਹਯ। 

ਭੁਤਿ—ਭੂੰਹ ਨਾਰ। ਬਤਣਅਉ—ਉਚਾਤਯਆ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨ) ਗੁਯ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ ਸੁਤਣਆ ਹ, ਉਹ (ਭਾਨ) ਕੱਚ ਤੋਂ ਸਨਾ ਹ ਤਗਆ ਹ। ਤਜਸ 

ਨ  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਨਾਭ ਭੂੰਹੋਂ ਉਚਾਤਯਆ ਹ, ਉਹ ਤਿਹ ੁਤੋਂ ਅੰਤਭਰਤ ਫਣ ਤਗਆ ਹ।  

ਰਹਉ ਹਮਉ ਰਾਰੁ ਨਦਤਯ ਸਤਤਗੁਯੁ ਜਤਦ ਧਾਯ ॥ ਾਹਣ ਭਾਣਕ ਕਯ ਤਗਆਨੁ ਗੁਯ ਕਤਹਅਉ 
ਫੀਚਾਯ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰਹਉ—ਰਹ ਤੋਂ। ਜਤਦ—ਜ। ਨਦਤਯ ਧਾਯ—ਤੱਕ, ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਕਯ। ਾਹਣ—ੱਥਯ। ਫੀਚਾਯ—

ਤਿਚਾਯ ਕ, ਫੀਚਾਤਯ। ਭਾਣਕ—ਭਤੀ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਸਤਤਗੁਯੂ (ਤਭਹਯ ਦੀ) ਨਜ਼ਯ ਕਯ, ਤਾਾਂ (ਜੀਿ) ਰਹ ਤੋਂ ਰਾਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂ

ਦ ਦੱਸ ਤਗਆਨ ਨੰੂ ਤਿਚਾਯ ਕ ਜਤਆ ਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂ(ਭਾਨ) ੱਥਯਾਾਂ ਤੋਂ ਭਾਣਕ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਹ।  

ਕਾਠਹੁ ਸਰੀਖੰਡ ਸਤਤਗੁਤਯ ਕੀਅਉ ਦੁਖ ਦਤਯਦਰ ਤਤਨ ਕ ਗਇਅ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਚਯਨ ਤਜਨਹ 
ਯਤਸਆ ਸ ਸੁ ਯਤ ਸੁਤਯ ਨਯ ਬਇਅ ॥੨॥੬॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਾਠਹੁ—ਰੱਕੜ ਤੋਂ। ਸਰੀਿੰਡ—ਚੰਦਨ। ਸਤਤਗੁਤਯ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ। ਤਤਨ ਕ—ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦ। 

ਗਇਅ—ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਤਜਨ੍੍—ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ। ਸ—ਉਹ ਭਨੱੁਿ (ਫਹ-ੁਿਚਨ)।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਚਯਨ ਯਸ ਹਨ, ਉਹ ਸ ੂਤ ਯਤਾਾਂ ਤੋਂ ਦਿਤ ਤ ਭਨੱੁਿ ਫਣ ਗ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਦੁੱਿ ਦਯਤਦਰ  ਦੂਯ ਹ ਗ ਹਨ ਅਤ ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ  ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਭਾਨ) ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਫਣਾ ਤਦਤਾ 

ਹ।2।6।  

ਜਾਤਭ ਗੁਯੂ ਹਇ ਵਤਰ ਧਨਤਹ ਤਕਆ ਗਾਯਵੁ ਤਦਜਇ ॥ ਜਾਤਭ ਗੁਯੂ ਹਇ ਵਤਰ ਰਖ ਫਾਹ ਤਕਆ 
ਤਕਜਇ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾਤਭ—ਜਦੋਂ। ਿਤਰ ਹਇ—ੱਿ ਕਯ, ਸਹਤਾ ਕਯ। ਧਨਤਹ—ਧਨ ਤਿਚ, ਧਨ ਦ ਕਾਯਣ। 

ਗਾਯਿੁ—ਅਹੰਕਾਯ। ਤਦਜਇ—ਦੇਂਦਾ, ਕਯਦਾ। ਤਕਆ ਗਾਯਿੁ—ਕੀਹ ਅਹੰਕਾਯ? (ਬਾਿ, ਕਈ ਅਹੰਕਾਯ 

ਨਹੀਂ)। ਰਿ ਫਾਹ—ਰੱਿਾਾਂ ਫਾਹਾਾਂ, ਰੱਿਾਾਂ ਜਾਾਂ। ਤਕਆ ਤਕਜਇ—ਕੀਹ ਤਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ? 

ਅਯਥ:-  ਜਦੋਂ ਸਤਤਗੁਯੂ (ਤਕਸ ਭਨੱੁਿ ਦਾ) ੱਿ ਕਯ ਤਾਾਂ ਉਹ ਧਨ ਦ ਕਾਯਨ ਅਹੰਕਾਯ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂ

ੱਿ ਤ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਰੱਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੀਹ ਤਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ? 



ਜਾਤਭ ਗੁਯੂ ਹਇ ਵਤਰ ਤਗਆਨ ਅਯੁ ਤਧਆਨ ਅਨਨ ਤਯ ॥ ਜਾਤਭ ਗੁਯੂ ਹਇ ਵਤਰ ਸਫਦੁ ਸਾਖੀ 
ਸੁ ਸਚਹ ਘਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਨਨ ਤਯ—ਤਕਸ ਹਯ ਦੂਜ ਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਨਨ—ਨਾਹ ਅੱਨ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਹਯ। ਤਯ—ਿਰ, 

ਯਾਇਣ। ਸਾਿੀ—ਸਾਤਿਆਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਰਗਟ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਸੁ—ਉਹ ਭਨੱੁਿ। ਸਚਹ 

ਘਤਯ—ਸਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਦ ਘਯ ਤਿਚ (ਤਟਕ ਜਾਾਂਦਾ) ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂੱਿ ਕਯ, ਤਾਾਂ ਭਨੱੁਿ ਤਗਆਨ ਅਤ ਤਧਆਨ ਦੀ ਦਾਤਤ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ (ਹਯੀ ਤੋਂ ਤਫਨਾ) ਤਕਸ 

ਹਯ ਨਾਰ ਤਆਯ ਨਹੀਂ ਾਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਸਹਤਾ ਕਯ, ਤਾਾਂ ਜੀਿ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸ਼ਫਦ ਸਾਤਿਆਤ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ 

ਤ ਉਹ ਸੱਚ ਹਯੀ ਦ ਘਯ ਤਿਚ (ਤਟਕ ਜਾਾਂਦਾ) ਹ।  

ਜ ਗੁਯੂ ਗੁਯੂ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜ ਦਾਸੁ ਬਟੁ ਫਨਤਤ ਕਹ ॥ ਜ ਗੁਯੂ ਨਾਭੁ ਤਯਦ ਭਤਹ ਧਯ ਸ ਜਨਭ 
ਭਯਣ ਦੁਹ ਥ ਯਹ ॥੩॥੭॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਤਹ ਤਨਤਸ—ਤਦਨ ਯਾਤ। ਅਤਹ—ਤਦਨ। ਤਨਤਸ—ਯਾਤ। ਦਾਸੁ ਬਟੁ—ਦਾਸ (ਨਰ੍) ਬੱਟ। ਤਯਦ 

ਭਤਹ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਧਯ—ਤਟਕਾਉਂਦਾ ਹ। ਦੁਹਥ—ਦਹਾਾਂ ਤੋਂ। ਯਹ—ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਦਾਸ (ਨਰ੍੍) ਬੱਟ ਫਨਤੀ ਕਯਦਾ ਹ ਤਕ ਜ ਭਨੱੁਿ ਤਦਨ ਯਾਤ ‘ਗੁਯ ੂਗੁਯ’ੂ ਜਦਾ ਹ, ਜ ਸਤਤਗੁਯੂ 

ਦਾ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਕਾਉਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਹਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।3।7।  

ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਘਯੁ ਅੰਧਾਯੁ ਗੁਯੂ ਤਫਨੁ ਸਭਝ ਨ ਆਵ ॥ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੁਯਤਤ ਨ ਤਸਤਧ ਗੁਯੂ ਤਫਨੁ ਭੁਕਤਤ 
ਨ ਾਵ ॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਘਯ ੁਅੰਧਾਯ—ੁਡਯਾਉਣਾ ਹਨਯਾ, ਹਨਯਾ ਘੱੁ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ (ਦੀ ਸਯਨ ਣ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਭਨੱੁਿਾ ਜੀਿਨ ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ) ਹਨਯਾ ਹੀ ਹਨਯਾ ਹ, ਗੁਯ ੂਤੋਂ 

ਤਫਨਾ (ਸਹੀ ਜੀਿਨ ਦੀ) ਸਭਝ ਦੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ। ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੁਯਤਤ (ਉੱਚੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤ 

(ਜੀਿਨ-ਸੰਗਰਾਭ ਤਿਚ) ਸਪਰਤਾ ਬੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਤਫਨਾ (ਤਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ) ਖ਼ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਤਭਰਦੀ।  

ਗੁਯੁ ਕਯੁ ਸਚੁ ਫੀਚਾਯੁ ਗੁਯੂ ਕਯੁ ਯ ਭਨ ਭਯ ॥ ਗੁਯੁ ਕਯੁ ਸਫਦ ਸੁੰਨ ਅਘਨ ਕਟਤਹ ਸਬ ਤਯ 
॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯ—ੁਧਾਯਨ ਕਯ। ਸਫਦ ਸੁੰਨ—ਸ਼ਫਦ ਸੰੰਨ, ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਸੂਯਾ। ਅਘਨ—ਾ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭਯ ਭਨ! ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਉ, ਇਹੀ ਉੱਤਭ ਤਿਚਾਯ ਹ। ਸ਼ਫਦ ਦ ਸੂਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਉ, 

ਤਯ ਸਾਯ ਾ ਕੱਟ ਜਾਣਗ।  

ਗੁਯੁ ਨਮਤਣ ਫਮਤਣ ਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਕਯਹੁ ਗੁਯੂ ਸਤਤ ਕਤਵ ਨਰਯ ਕਤਹ ॥ ਤਜਤਨ ਗੁਯੂ ਨ ਦਤਖਅਉ ਨਹੁ 
ਕੀਅਉ ਤ ਅਕਮਥ ਸੰਸਾਯ ਭਤਹ ॥੪॥੮॥ {ੰਨਾ 1399} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਮਤਣ—ਨਤਰ  ਤਿਚ। ਫਮਤਣ—ਫਚਨ ਤਿਚ। ਕਯਹੁ—ਿਸਾ। ਸਤਤ—ਸਦਾ-ਤਥਯ। ਕੀਅਉ—

ਧਾਤਯਆ। ਅਕਮਫ—ਤਨਸਪਰ। ਤ—ਉਹ ਫੰਦ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ) ਨ। ਨਹੁ—ਨਹੀਂ। ਕੀਅਉ—

ਕੀਤਾ, ਧਾਤਯਆ।  

ਅਯਥ:-  ਕਿੀ ਨਰ੍੍ ਆਿਦਾ ਹ—(ਹ ਭਯ ਭਨ!) ਆਣੀ ਅੱਿ ਤਿਚ, ਆਣ  ਫਰ ਤਿਚ ਕਿਰ ਗੁਯ ੂ ਨੰੂ 



ਿਸਾ, ਗੁਯ ੂਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਹ। ਤਜਸ ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨ  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਦਯਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ, ਤ ਜ ਜ 

ਭਨੱੁਿ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਨਹੀਂ ਤਆ, ਉਹ ਸਾਯ ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ ਤਨਸਪਰ (ਹੀ ਆ)।4।8।  

ਗੁਯੂ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਕਯੁ ਭਨ ਭਯ ॥ ਤਾਯਣ ਤਯਣ ਸਭਰਥੁ ਕਤਰਜੁਤਗ ਸੁਨਤ ਸਭਾਤਧ ਸਫਦ ਤਜਸੁ ਕਯ 
॥ ਪੁਤਨ ਦੁਖਤਨ ਨਾਸੁ ਸੁਖਦਾਮਕੁ ਸੂਯਉ ਜ ਧਯਤ ਤਧਆਨੁ ਫਸਤ ਤਤਹ ਨਯ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਾਯਣ ਤਯਣ—ਤਾਯਣ ਰਈ ਜਹਾਜ਼। ਤਯਣ—ਜਹਾਜ਼। ਸਭਰਥੁ—ਸਭਯੱਥ। ਕਤਰਜੁਤਗ—

ਕਰਜੁਗ ਤਿਚ। ਸੁਨਤ—ਸੁਣਤਦਆਾਂ। ਸਫਦ ਤਜਸ ੁਕਯ—ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ। ਕਯ—ਦ। ਸਭਾਤਧ—ਸਭਾਧੀ 

(ਤਿਚ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਹ)। ਪੁਤਨ—ਅਤ ਹਯ। ਦੁਿਤਨ ਨਾਸੁ—ਦੁੱਿਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਸੂਯਉ—ਸੂਯਭਾ। 

ਤਤਹ ਨਯ—ਉਸ ਭਨੱੁਿ ਦ ਨੜ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭਯ ਭਨ! ‘ਗੁਯੂ’ ‘ਗੁਯ’ੂ ਜ। ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਸੁਣਤਦਆਾਂ ਸਭਾਧੀ (ਤਿਚ ਰੀਨ ਹ ਜਾਈਦਾ ਹ), 

ਉਹ ਗੁਯ ੂਕਰਜੁਗ ਤਿਚ (ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ) ਤਾਯਨ ਰਈ ਸਭਯੱਥ ਜਹਾਜ਼ ਹ। ਉਹ ਗੁਯੂ ਦੁੱਿਾਾਂ ਦ ਨਾਸ ਕਯਨ 

ਿਾਰਾ ਹ, ਸੁਿਾਾਂ ਦ ਦਣ ਿਾਰਾ ਸੂਯਭਾ ਹ। ਜ ਭਨੱੁਿ ਉਸ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯਦਾ ਹ, ਉਹ ਗੁਯ ੂਉਸ ਦ ਅੰਗ-ਸੰਗ 

ਿੱਸਦਾ ਹ।  

ੂਯਉ ੁਯਖੁ ਤਯਦ ਹਤਯ ਤਸਭਯਤ ਭੁਖੁ ਦਖਤ ਅਘ ਜਾਤਹ ਯਯ ॥ ਜਉ ਹਤਯ ਫੁਤਧ ਤਯਤਧ ਤਸਤਧ 
ਚਾਹਤ ਗੁਯੂ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਕਯੁ ਭਨ ਭਯ ॥੫॥੯॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੂਯਉ—ੂਯਨ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਭੁਿੁ—(ਉਸ ਗੁਯ ੂਦਾ) ਭੂੰਹ। ਅਘ—ਾ। ਜਾਤਹ 

ਯਯ—ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਜਉ—ਜਕਯ। ਹਤਯ ਫੁਤਧ—ਯੱਫੀ ਅਕਰ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ ੂਯਨ ੁਯਿ ਹ, ਗੁਯ ੂਤਹਯਦ ਤਿਚ ਹਯੀ ਨੰੂ ਤਸਭਯਦਾ ਹ, (ਉਸ ਦਾ) ਭੁਿ ਿਤਿਆਾਂ ਾ ਦੂਯ 

ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਹ ਭਯ ਭਨ! ਜ ਤੰੂ ਯੱਫੀ ਅਕਰ, ਤਯੱਧੀ ਤ ਤਸੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਾਂ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯੂ’ ਜ।5।9।  

ਗੁਯੂ ਭੁਖੁ ਦਤਖ ਗਯੂ ਸੁਖੁ ਾਮਉ ॥ ਹੁਤੀ ਜੁ ਤਆਸ ਤਊਸ ਤਵੰਨ ਕੀ ਫੰਛਤ ਤਸਤਧ ਕਉ ਤਫਤਧ 
ਤਭਰਾਮਉ ॥ ੂਯਨ ਬ ਭਨ ਠਉਯ ਫਸ ਯਸ ਫਾਸਨ ਤਸਉ ਜੁ ਦਹੰ ਤਦਤਸ ਧਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਭੁਿੁ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਭੂੰਹ। ਗਯ ੂਸੁਿੁ—ਿੱਡਾ ਆਨੰਦ। ਗਯ—ੂ(ÀwrIXs`—Compare 

of Àwu{)। ਾਮਉ—ਰੱਬਾ ਹ, ਤਰਆ ਹ। ਹੁਤੀ ਜੁ ਤਆਸ—ਤਜਹੜੀ ਤਰ ਹ (ਰੱਗੀ ਹਈ) ਸੀ। ਤਊਸ—

ਅੰਤਭਰਤ (pIXu—)। ਤਿੰਨ ਕੀ—ੀਣ ਦੀ। ਫੰਛਤ—ਭਨ-ਇੱਜ਼ਤ। ਕਉ—ਿਾਸਤ। ਤਫਤਧ—ਢੰਗ! 

ਤਭਰਾਮਉ—ਤਭਰਾ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹ। ਬ—ਹ ਤਗਆ ਹ। ਠਉਯ ਫਸ—ਥਾਾਂਇ ਿੱਸ ਤਆ ਹ, ਤਟਕ 

ਤਗਆ ਹ। ਯਸ ਫਾਸਨ ਤਸਉ—ਯਸਾਾਂ ਤ ਿਾਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਜੁ—ਤਜਹੜਾ ਭਨ। ਦਹੰ ਤਦਤਸ—ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ। 

ਧਾਮਉ—ਦੜਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਕ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਾਇਆ ਹ। 

(ਆ ਨੰੂ) ਅੰਤਭਰਤ ੀਣ ਦੀ ਤਜਹੜੀ ਤਾਾਂਘ ਰੱਗੀ ਹਈ ਸੀ, ਉਸ ਭਨ-ਇੱਛਤ (ਤਾਾਂਘ ਦੀ) ਸਪਰਤਾ ਦਾ ਢੰਗ 

(ਹਯੀ ਨ) ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹ। (ਸੰਸਾਯੀ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ) ਜ ਭਨ ਯਸਾਾਂ ਿਾਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ਤੱਛ ਦਸੀਂ ਾਸੀਂ ਦੜਦਾ ਹ ਆ ਦਾ 

ਉਹ ਭਨ ਯੱਜ ਤਗਆ ਹ ਤ ਤਟਕ ਤਗਆ ਹ।  

ਗਤਫੰਦ ਵਾਰੁ ਗਤਫੰਦ ੁਯੀ ਸਭ ਜਰਯਨ ਤੀਤਯ ਤਫਾਸ ਫਨਾਮਉ ॥ ਗਮਉ ਦੁਖੁ ਦੂਤਯ ਫਯਖਨ ਕ ਸੁ 
ਗੁਯੂ ਭੁਖੁ ਦਤਖ ਗਯੂ ਸੁਖੁ ਾਮਉ ॥੬॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1400} 



ਦ ਅਯਥ:-  ਗਤਫੰਦ ੁਯੀ ਸਭ—ਹਯੀ ਦ ਨਗਯ ਸਭਾਨ, ਫਕੰੁਠ ਸਭਾਨ। ਸਭ—ਫਯਾਫਯ, ਿਯਗਾ। ਜਰ੍੍ਨ 

ਤੀਤਯ ਤਫਾਸ—ਤਫਆਸਾ ਦ ਜਰਾਾਂ ਦ ਕੰਢ ਉਤ। ਫਯਿਨ ਕ ਦੁਿ—ੁਿਤਯ੍ਆਾਂ ਦਾ ਦੁੱਿ। ਤੀਤਯ—ਕੰਢ ਉੱਤ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਸ ਸਤਤਗੁਯੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਫਕੰੁਠ ਿਯਗਾ ਗਇੰਦਿਾਰ ਤਫਆਸਾ ਦ ਾਣੀਆਾਂ ਦ ਕੰਢ ਉਤ 

ਫਣਾ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਉਸ ਗੁਯ ੂਦਾ ਭੂੰਹ ਿਿ ਕ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਾਇਆ ਹ, (ਆ ਦਾ, ਭਾਨ) 

ਿਤਯ੍ਆਾਂ ਦਾ ਦੁੱਿ ਦੂਯ ਹ ਤਗਆ ਹ।6।10।  

ਸਭਯਥ ਗੁਯੂ ਤਸਤਯ ਹਥੁ ਧਯਯਉ ॥ ਗੁਤਯ ਕੀਨੀ ਤਕ੍ਰਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਦੀਅਉ ਤਜਸੁ ਦਤਖ ਚਯੰਨ ਅਘੰਨ 
ਹਯਯਉ ॥ ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ ਕ ਸਭਾਨ ਤਧਆਨ ਸੁ ਨਾਭ ਸੁਨ ਸੁਤੁ ਬਾਨ ਡਯਯਉ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਸਤਯ—ਤਸਯ ਉਤ। ਗੁਤਯ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ। ਤਜਸ ੁਦਤਿ ਚਯੰਨ—ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਿਿ 

ਕ। ਅਘੰਨ—ਾ। ਹਯ੍੍ਉ—ਦੂਯ ਹ ਗ। ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ—ਯਾਤ ਤਦਨ। ਫਾਸੁਯ—ਤਦਨ। ਕ ਸਭਾਨ—

ਇੱਕ-ਯਸ। ਸੁਤੁ ਬਾਨ—ਸੂਯਜ ਦਾ ੁਤਰ, ਜਭ। ਬਾਨ—ਸੂਯਜ। ਸੁਨ—ਸੁਤਨ, ਸੁਣ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਸਭਯੱਥ ਗੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਤਸਯ ਉੱਤ ਹੱਥ ਯੱਤਿਆ ਹ। ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਤਆਾਂ ਾ ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਯ ੂਨ  ਤਭਹਯ ਕੀਤੀ ਹ, (ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਹ; (ਉਸ ਨਾਭ ਤਿਚ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਤਦਨ ਯਾਤ ਇੱਕ-ਯਸ 

ਤਧਆਨ ਯਤਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ ਨਾਭ ਦ ਸੁਣਨ ਨਾਰ ਜਭ-ਯਾਜ (ਬੀ) ਡਯਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਨੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)।  

ਬਤਨ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਯੂ ਕੀ ਾਯਸੁ ਬਤਟ ਯਸੁ ਕਯਯਉ ॥ ਯਾਭਦਾਸੁ ਗੁਯੂ ਹਤਯ ਸਤਤ 
ਕੀਮਉ ਸਭਯਥ ਗੁਯੂ ਤਸਤਯ ਹਥੁ ਧਯਯਉ ॥੭॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਤਨ—ਆਿ। ਦਾਸ—ਹ ਦਾਸ (ਨਰ੍੍) ਕਿੀ! ਜਗਤਰ  ਗੁਯ—ੂਜਗਤ ਦ ਗੁਯੂ। ਾਯਸ ੁਬਤਟ—

ਾਯਸ (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ। ਯਸੁ—ਯਸਨ-ਜਗ (ਾਯਸ)ੁ। ਕਯ੍੍ਉ—ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹ। 

ਸਤਤ—ਅਟੱਰ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਦਾਸ ਨਰ੍੍ ਕਿੀ? ਆਿ—“ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਕਿਰ ਜਗਤ ਦ ਗੁਯ ੂਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹ, 

ਾਯਸ (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਭਰ ਕ ਆ ਬੀ ਯਸਨ-ਜਗ (ਾਯਸ ਹੀ) ਹ ਗ ਹਨ। ਹਯੀ ਨ  ਗੁਯ ੂ

ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਅਟੱਰ ਕਯ ਯੱਤਿਆ ਹ, (ਤਕਉਂਤਕ) ਸਭਯੱਥ ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  (ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਤਸਯ ਉਤ 

ਹੱਥ ਯੱਤਿਆ ਹਇਆ ਹ”।7।11।  

ਅਫ ਯਾਖਹੁ ਦਾਸ ਬਾਟ ਕੀ ਰਾਜ ॥ ਜਸੀ ਯਾਖੀ ਰਾਜ ਬਗਤ ਰਤਹਰਾਦ ਕੀ ਹਯਨਾਖਸ ਪਾਯ ਕਯ 
ਆਜ ॥ ਪੁਤਨ ਦਰਤੀ ਰਾਜ ਯਖੀ ਹਤਯ ਰਬ ਜੀ ਛੀਨਤ ਫਸਤਰ ਦੀਨ ਫਹੁ ਸਾਜ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਪਾਯ—ਚੀਯ ਤਦੱਤਾ। ਕਯ—ਹੱਥ। ਕਯ ਆਜ—ਹੱਥਾਾਂ ਦ ਨਹੁੰਆਾਂ ਨਾਰ। ਛੀਨਤ—ਿੁੱਸਤਦਆਾਂ। 

ਦੀਨ—ਤਦੱਤਾ। ਸਾਜ—ਸਾਭਾਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ ਜੀ!) ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਸ (ਨਰ੍੍) ਬੱਟ ਦੀ ਰਾਜ ਯੱਿ ਰਿ, ਤਜਿੇਂ (ਆ ਨ) ਰਹਰਾਦ 

ਬਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਯੱਿੀ ਸੀ ਤ ਹਯਣਾਿਸ਼ ਨੰੂ ਹੱਥਾਾਂ ਦ ਨਹੁੰਆਾਂ ਨਾਰ ਭਾਯ ਤਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤ, ਹ ਹਤਯ-ਰਬ ਜੀ! 

ਦਰ ਤੀ ਦੀ (ਬੀ) ਆ ਨ  ਇੱਜ਼ਤ ਫਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦ ਫਸਤਯ ਿਹ ਜਾ ਯਹ ਸਨ, (ਆ ਨ) ਉਸ ਨੰੂ ਤਦੋਂ 

ਫਹੁਤ ਸਾਭਾਨ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸੀ।  



ਸਦਾਭਾ ਅਦਾ ਤ ਯਾਤਖਆ ਗਤਨਕਾ ੜ੍ਹ੍ਹਤ ੂਯ ਤਤਹ ਕਾਜ ॥ ਸਰੀ ਸਤਤਗੁਯ ਸੁਰਸੰਨ ਕਰਜੁਗ 
ਹਇ ਯਾਖਹੁ ਦਾਸ ਬਾਟ ਕੀ ਰਾਜ ॥੮॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਦਾ—ਤਫਤਾ, ਕਸ਼ਟ। ਯਾਤਿਆ—ਫਚਾਇਆ। ਗਤਨਕਾ—ਕੰਜਯੀ। ੂਯ—ੂਯਨ ਕੀਤ, 

ਤਸਯ ਚਾੜ੍। ਤਤਹ ਕਾਜ—ਉਸ (ਗਤਨਕਾ) ਦ ਕਾਯਜ। ਸਤਤਗੁਯ—ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! ਸੁਰਸੰਨ ਹਇ—ਤ੍ਰੱਠ ਕ। 

ਰਾਜ—ਜ, ਇੱਜ਼ਤ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ ਜੀ! ਸੁਦਾਭ ਨੰੂ (ਆ ਨ) ਤਫਤਾ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ, (ਯਾਭ ਨਾਭ) ੜ੍ਦੀ ਗਤਨਕਾ ਦ ਕਾਯਜ 

ਤਸਯ ਚਾੜ੍। ਹੁਣ ਕਰਜੁਗ ਦ ਸਭ ਇਸ ਸਿਕ (ਨਰ੍੍) ਬੱਟ ਤ (ਬੀ) ਤੱੁਠ ਕ ਇਸ ਦੀ ਜ ਯੱਿ।8।12।  

ਝਰਨਾ ॥ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਜੁ ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ਸਫਦੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਜ ਨਾਭੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਅ 
ਯਸਤਨ ਅਤਹਤਨਤਸ ਯਸ ਸਤਤ ਕਤਯ ਜਾਨੀਅਹੁ ॥ ਪੁਤਨ ਰਭ ਯੰਗ ਾਈ ਗੁਯਭੁਖਤਹ ਤਧਆਈ 
ਅੰਨ ਭਾਯਗ ਤਜਹੁ ਬਜਹੁ ਹਤਯ ਗਯਾਨੀਅਹੁ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਝਰਨਾ—ਛੰਦ। ਅ—ਅਯ, ਅਯਦਾ ਹ। ਯਸਤਨ—ਜੀਬ ਨਾਰ। ਅਤਹਤਨਤਸ—ਤਦਨ ਯਾਤ 

(ਬਾਿ, ਹਯ ਿਰ)। ਯਸ—ਆਨੰਦ ਰੈਂਦਾ ਹ, ਤਸਭਯਦਾ ਹ। ਸਤਤ ਕਤਯ—ਠੀਕ, ਸੱਚ ਕਯ ਕ। ਜਾਨੀਅਹ—ੁ

ਜਾਤਣ, ਸਭਤਝ। ਰਭ ਯੰਗ—ਰਭ ਦੀ ਯੰਗਣ। ਗੁਯਭੁਿਤਹ—ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ। ਅੰਨ ਭਾਯਗ—ਹਯ 

ਯਸਤ, ਹਯ ੰਥ। ਤਜਹੁ—ਛੱਡ। ਗ੍੍ਾਨੀਅਹ—ੁਹ ਤਗਆਨ ਿਾਰ  ਸੱਜਣ! 

ਅਯਥ:-  ਹ ਰਾਣੀ! ਤਨਤ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਜ। (ਇਹ ਗੱਰ) ਸੱਚ ਜਾਤਣ, ਤਕ (ਸਤਤਗੁਯੂ ਆ) ਹਯੀ-ਸ਼ਫਦ 

ਜਦਾ ਹ, (ਹਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਨਾਭ-ਯੂੀ ਨ  ਤਨਧੀਆਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ, ਅਤ ਹਯ ਿਰ  ਜੀਬ ਨਾਰ (ਨਾਭ ਦਾ) ਆਨੰਦ ਰ  

ਤਯਹਾ ਹ। (ਜ) ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਸੱਤਿਆ ਰ  ਕ (ਹਯੀ) ਨੰੂ ਤਸਭਯੀ, ਤਾਾਂ ਹਯੀ ਦ ਰਭ ਦਾ ਯੰਗ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹ, (ਤਾਾਂ ਤ) 

ਹ ਤਗਆਨਿਾਨੋਂ ! ਹਯ ਯਸਤ ਛੱਡ ਤਦ, ਤ ਹਯੀ ਨੰੂ ਤਸਭਯ।  

ਫਚਨ ਗੁਯ ਤਯਤਦ ਧਯਹੁ ੰਚ ਬੂ ਫਤਸ ਕਯਹੁ ਜਨਭੁ ਕੁਰ ਉਧਯਹੁ ਦਵਾਤਯ ਹਤਯ ਭਾਨੀਅਹੁ ॥ ਜਉ ਤ 
ਸਬ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਭ ਫੰਛਵਹੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁ ਯੁ ਗੁਯੂ ਜੁ ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ੧॥੧੩॥ {ੰਨਾ 
1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਯਤਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਫਚਨ ਗੁਯ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨ। ੰਚ ਬੂ—ਭਨ। ਫਤਸ ਕਯਹੁ—ਿੱਸ 

ਤਿਚ ਕਯ, ਕਾਫ ੂਕਯ। ਉਧਯਹ—ੁਤਾਯ ਰਿ, ਸਪਰਾ ਕਯ ਰ। ਦਵ ਾਤਯ ਹਤਯ—ਹਯੀ ਦ ਦਯ ਤ, ਹਯੀ ਦੀ 

ਦਯਗਾਹ ਤਿਚ। ਭਾਨੀਅਹ—ੁਭਾਨ ਾਗ। ਜਉਤ—ਜਕਯ। ਇਤ ਉਤ—ਇਥੋਂ ਉਥੋਂ ਦ, ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਦ ਤ 

ਯਰਕ ਦ। ਸਬ ਸੁਿ ਫੰਛਿਹੁ—ਤੁਸੀ ਸਾਯ ਸੁਿ ਚਾਹੁੰਦ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਰਾਣੀ!) ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਕਾ (ਅਤ ਇਸ ਤਯ੍ਾਾਂ) ਆਣ  ਭਨ ਨੰੂ ਕਾਫ ੂ

ਕਯ, ਆਣ  ਜਨਭ ਤ ਕੁਰ ਨੰੂ ਸਪਰਾ ਕਯ, ਹਯੀ ਦ ਦਯ ਤ ਆਦਯ ਾਗ। ਜਕਯ ਤੁਸੀ ਯਰਕ ਦ ਸਾਯ ਸੁਿ 

ਚਾਹੁੰਦ ਹ, ਤਾਾਂ ਹ ਰਾਣੀ! ਸਦਾ ਗੁਯ ੂਗੁਯ ੂਜ।1।13।  

ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਜਤ ਸਤਤ ਕਤਯ ॥ ਅਗਭ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਯ ਭਤਨ ਧਯਹੁ ਧਯਾਨੁ 
ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਯਹੁ ਫਚਨ ਗੁਯ ਤਯਦ ਧਤਯ ॥ ਪੁਤਨ ਗੁਯੂ ਜਰ ਤਫਭਰ ਅਥਾਹ ਭਜਨੁ ਕਯਹੁ ਸੰਤ 
ਗੁਯਤਸਖ ਤਯਹੁ ਨਾਭ ਸਚ ਯੰਗ ਸਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤ ਕਤਯ—ਸਯਧਾ ਨਾਰ, ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯ ਕ। ਅਗਭ ਗੁਨ ਤਨਧਾਨੁ—ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 



ਜਾਨੁ—ਜਾਣਨਹਾਯ। ਭਤਨ—ਭਨ ਤਿਚ। ਧਤਯ—ਧਯ ਕ। ਤਫਭਰ—ਤਨਯਭਰ, ਸ਼ੁੱਧ। ਅਥਾਹ—ਗੰਬੀਯ। 

ਭਜਨੁ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਯਤਸਿ—ਹ ਗੁਯਤਸੱਿ! ਯੰਤਗ ਸਤਯ—ਰਭ ਦ ਸਯਿਯ ਤਿਚ। ਤਯਹੁ—ਤਾਯੀਆਾਂ ਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸੰਤ ਜਨ ! ਹ ਗੁਯਤਸੱਿ! ਸਯਧਾ ਨਾਰ ਗੁਯ ੂਗੁਯ ੂਜ। ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਫਚਨ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਤਟਕਾ ਕ 

(ਘਟ ਘਟ ਦੀ) ਜਾਣਨਹਾਯ ਤ ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਹਯੀ ਨੰੂ ਭਨ ਤਿਚ ਿਸਾ, ਅਤ ਤਦਨ ਯਾਤ ਉਸ ਦਾ 

ਤਧਆਨ ਧਯ। ਤਪਯ ਸਤਤਗੁਯੂ-ਯੂੀ ਤਨਯਭਰ ਤ ਗੰਬੀਯ ਜਰ ਤਿਚ ਚੁੱਬੀ ਰਾ, ਤ ਸੱਚ ਨਾਭ ਦ ਰਭ ਦ ਸਯਿਯ 

ਤਿਚ ਤਾਯੀਆਾਂ ਰਾ।  

ਸਦਾ ਤਨਯਵਯੁ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਤਨਯਬਉ ਜ ਰਭ ਗੁਯ ਸਫਦ ਯਤਸ ਕਯਤ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ੁ ਬਗਤਤ ਹਤਯ ॥ ਭੁਗਧ 
ਭਨ ਬਰਭੁ ਤਜਹੁ ਨਾਭੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਬਜਹੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਜੁ ਸਤਤ ਕਤਯ ॥੨॥੧੪॥ {ੰਨਾ 
1400} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜ—(ਜ ਗੁਯ)ੂ ਜਦਾ ਹ। ਯਤਸ—ਆਨੰਦ ਤਿਚ। ਬਗਤਤ ਹਤਯ—ਹਯੀ ਦੀ ਬਗਤੀ। ਭੁਗਧ 

ਭਨ—ਹ ਭੂਯਿ ਭਨ! ਗੁਯਭੁਤਿ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਜ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਸਦਾ ਤਨਯਿਯ ਤ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯ ਨੰੂ ਜਦਾ ਹ, ਤ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦ ਰਭ 

ਦ ਆਨੰਦ ਤਿਚ ਹਯੀ ਦੀ ਬਗਤੀ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਦਾ ਹ, ਉਸ ਗੁਯ ੂਦ ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ ਹ ਭੂਯਿ ਭਨ! (ਹਯੀ ਦਾ) ਨਾਭ 

ਜ, ਤ ਬਯਭ ਛੱਡ ਦਹ, ਸਯਧਾ ਨਾਰ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਕਯ।2।14।  

ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਕਯਹੁ ਗੁਯੂ ਹਤਯ ਾਈ ॥ ਉਦਤਧ ਗੁਯੁ ਗਤਹਯ ਗੰਬੀਯ ਫਅੰਤੁ ਹਤਯ ਨਾਭ ਨਗ 
ਹੀਯ ਭਤਣ ਤਭਰਤ ਤਰਵ ਰਾਈ ॥ ਪੁਤਨ ਗੁਯੂ ਯਭਰ ਸਯਸ ਕਯਤ ਕੰਚਨੁ ਯਸ ਭਰੁ ਦੁਯਭਤਤ 
ਤਹਯਤ ਸਫਤਦ ਗੁਯੁ ਧਯਾਈ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂ ਹਤਯ ਾਈ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਹਯੀ ਤਭਰਦਾ ਹ। ਉਦਤਧ—ਸਭੰੁਦਯ। ਗਤਹਯ—

ਗਤਹਯਾ, ਡੂੰਘਾ। ਨਗ ਹੀਯ ਭਤਣ—ਭਤੀ, ਹੀਯ, ਜਿਾਹਯਾਤ। ਤਭਰਤ—ਤਭਰਦ ਹਨ। ਯਭਰ ਯਸ—

ਯਸਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ। ਕੰਚਨੁ—ਸਨਾ। ਗੁਯ ੂਯਸ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਛਹ। ਤਹਯਤ—ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦੀ ਹ। ਸਫਤਦ ਗੁਯ—ੁ

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਗੁਯ ੂਨੰੂ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਬਾਈ!) ਸਦਾ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਕਯ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਹਯੀ ਤਭਰਦਾ ਹ। ਸਤਤਗੁਯੂ ਡੂੰਘਾ ਗੰਬੀਯ ਤ 

ਫਅੰਤ ਸਭੰੁਦਯ ਹ, (ਉਸ ਤਿਚ) ਚੁੱਬੀ ਰਾਇਆਾਂ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂੀ ਨਗ, ਹੀਯ ਤ ਭਣੀਆਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ 

ਹਨ। ਅਤ, ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਛਹ (ਜੀਿ ਦ ਅੰਦਯ) ਸੁਆਦਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕਯ ਦੇਂਦੀ ਹ; ਸਨਾ ਫਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹ, 

ਦੁਯਭਤਤ ਦੀ ਭਰ ਦੂਯ ਕਯ ਦੇਂਦੀ ਹ; (ਤਾਾਂ ਤ) ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਤਸਭਯੀ।  

ਅੰਤਭਰਤ ਯਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦਵਾਤਯ ਤਜਸੁ ਗਯਾਨ ਗੁਯ ਤਫਭਰ ਸਯ ਸੰਤ ਤਸਖ ਨਾਈ ॥ ਨਾਭੁ 
ਤਨਯਫਾਣੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਯ ਉਤਯ ਧਯਹੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਕਯਹੁ ਗੁਯੂ ਹਤਯ ਾਈ ॥ ੩॥੧੫॥ {ੰਨਾ 
1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਿਾਹ—ਸਭ, ਿਹਣ। ਛੁਟਕੰਤ—ਚੱਰਦ ਹਨ, ਿਗਦ ਹਨ। ਸਦ—ਸਦਾ। ਦਵ ਾਤਯ ਤਜਸ—ੁ

ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ। ਸਯ—ਸਯਿਯ। ਤਨਯਫਾਣੁ—ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਯਤਹਤ, ਿਾਸਨਾ-ਯਤਹਤ। ਉਤਯ—ਤਹਯਦ 

ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦ ਦਯ ਤ ਸਦਾ ਅੰਤਭਰਤ ਦ ਚਸ਼ਭ ਜਾਯੀ ਹਨ, ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦ ਤਗਆਨ-ਯੂ ਤਨਯਭਰ ਸਯਿਯ 



ਤਿਚ ਤਸਿ ਸੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹਯੀ ਦ ਿਾਸਨਾ-ਯਤਹਤ ਨਾਭ-ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਨੰੂ ਤਹਯਦ 

ਤਿਚ ਤਟਕਾ। ਸਦਾ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਕਯ, ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਹਯੀ ਤਭਰਦਾ ਹ।3।15।  

ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਜੁ ਭੰਨ ਯ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸਵ ਤਸਵ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਸੁਯ ਅਸੁਯ ਗਣ ਤਯਤਹ 
ਤਤੀਸ ਗੁਯ ਫਚਨ ਸੁਤਣ ਕੰਨ ਯ ॥ ਪੁਤਨ ਤਯਤਹ ਤ ਸੰਤ ਤਹਤ ਬਗਤ ਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਕਯਤਹ ਤਤਯ 
ਰਹਰਾਦੁ ਗੁਯ ਤਭਰਤ ਭੁਤਨ ਜੰਨ ਯ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭੰਨ ਯ—ਹ ਭਨ! ਜਾ ਕੀ ਸਿ—ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਦੀ ਸਿਾ ਨਾਰ। ਸੁਯ—ਦਿਤ। ਅਸੁਯ—ਯਾਖ਼ਸ਼, 

ਦੈਂਤ। ਗਣ—ਤਸ਼ਿ ਜੀ ਦ ਗਣ। ਤਤੀਸ—ਤਤੀ ਕਯੜ ਦਿਤ। ਕੰਨ—ਕੰਨਾਾਂ ਨਾਰ। ਸੁਤਣ—ਸੁਣ ਕ। ਤਹਤ—

ਤਆਯ ਨਾਰ। ਤ ਸੰਤ—ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ। ਸਾਤਧਕ—ਜਗ ਸਾਧਨ ਕਯਨ ਿਾਰ । ਤਸਧ—ਜਗ-ਸਾਧਨਾਾਂ ਤਿਚ ੁੱਗ 

ਹ ਜਗੀ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭਯ ਭਨ! ਗੁਯ ੂਗੁਯੂ ਜ, ਤਸ਼ਿ ਜੀ, ਉਸ ਦ ਗਣ, ਤਸੱਧ, ਸਾਤਧਕ, ਦਿ, ਦੈਂਤ ਤ ਤਤੀ ਕਯੜ ਦਿਤ, 

ਉਸ (ਗੁਯ)ੂ ਦੀ ਸਿਾ ਕਯ ਕ ਤ ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਕ ਾਯ ਉਤਯ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਅਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਅਤ 

ਬਗਤ ਤਯਦ ਹਨ, ਜ ਤਆਯ ਨਾਰ ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਕਯਦ ਹਨ। ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਤਭਰ ਕ ਰਹਰਾਦ ਤਯ ਤਗਆ ਅਤ ਕਈ 

ਭੁਨੀ ਤਯ ਗ।  

ਤਯਤਹ ਨਾਯਦਾਤਦ ਸਨਕਾਤਦ ਹਤਯ ਗੁਯਭੁਖਤਹ ਤਯਤਹ ਇਕ ਨਾਭ ਰਤਗ ਤਜਹੁ ਯਸ ਅੰਨ ਯ ॥ ਦਾਸੁ 
ਫਨਤਤ ਕਹ ਨਾਭੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਰਹ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯੁ ਗੁਯੂ ਜੁ ਭੰਨ ਯ ॥ ੪॥੧੬॥੨੯॥ {ੰਨਾ 
1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹਤਯ ਗੁਯਭੁਿਤਹ—ਹਯੀ ਦ ਯੂ ਗੁਯੂ ਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਇਕ ਨਾਭ ਰਤਗ—ਇਕ ਨਾਭ ਤਿਚ ਜੁੜ ਕ। 

ਯਸ ਅੰਨ—ਹਯ ਸੁਆਦ। ਦਾਸ—ੁਦਾਸ ਨਰ੍੍ ਕਿੀ। ਗੁਯਭੁਤਿ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ, ਗੁਯੂ ਦ ਸਨਭੁਿ ਹ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਹਯੀ-ਯੂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਇਕ ਨਾਭ ਤਿਚ ਜੁੜ ਕ ਨਾਯਦ ਤ ਸਨਕ ਆਤਦਕ ਤਯਦ ਹਨ; (ਤਾਾਂ ਤ ਹ 

ਭਨ! ਤੰੂ ਬੀ) ਹਯ ਸੁਆਦ ਛੱਡ ਦਹ (ਤ ਇਕ ਨਾਭ ਜ)। ਦਾਸ ਨਰ੍੍ ਕਿੀ ਅਯਜ਼ ਕਯਦਾ ਹ ਤਕ ਨਾਭ ਗੁਯ ੂ

ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਤਭਰਦਾ ਹ, (ਤਾਾਂ ਤ) ਹ ਭਨ! ‘ਗੁਯ’ੂ ‘ਗੁਯ’ੂ ਜ।4। 16। 29।  

ਬੱਟ ਨਰ੍੍ ਦ ਤਤੰਨ ਤਕਸਭਾਾਂ ਦ ਸਿਈ = 16 

ਤਛਰ  ਬੱਟ ਕਰ੍੍ ਦ ਸਿਈ . . . . .= 13 
 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . —— 

 . . . . . ਕੱੁਰ ਜੜ . . . . . . . . = 29 

ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਸਾਤਹਫੁ ਸਬ ਊਤਯ ॥ ਕਯੀ ਤਕ੍ਰਾ ਸਤਜੁਤਗ ਤਜਤਨ ਧੂ ਤਯ ॥ ਸਰੀ ਰਹਰਾਦ ਬਗਤ 
ਉਧਯੀਅੰ ॥ ਹਸਤ ਕਭਰ ਭਾਥ ਯ ਧਯੀਅੰ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਜੁਤਗ—ਸਤਜੁਗ ਤਿਚ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਨ। ਤਯ—ਉੱਤ। ਉਧਯੀਅ—ੰਫਚਾਇਆ। 

ਹਸਤ ਕਭਰ—ਕਭਰ ਪੱੁਰ ਿਯਗ ਹੱਥ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਨ  ਸਤਜੁਗ ਤਿਚ ਧ੍੍ ੂਉੱਤ ਤਿਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਰਾਦ ਬਗਤ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ, ਤ ਉਸ ਦ ਭੱਥ 

ਉੱਤ ਆਣ  ਕਭਰ ਿਯਗ ਹੱਥ ਯੱਿ, ਉਸ ਗੁਯ ੂਨ  ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਉੱਤ ਤਭਹਯ ਕੀਤੀ ਹ।  



ਅਰਖ ਯੂ ਜੀਅ ਰਖਯਾ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਰ ਸਯਣਾਈ ॥ ਗੁਯ ਕ ਫਚਨ ਸਤਤ ਜੀਅ 
ਧਾਯਹੁ ॥ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦਹ ਤਨਸਤਾਯਹੁ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਅ—ਜੀਿਾਾਂ ਤੋਂ। ਰਿ੍੍ਾ ਨ ਜਾਈ—ਛਾਤਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗਰ—ਸਾਯ। ਸਤਤ—

ਸਤ ਕਯ ਕ, ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯ ਕ। ਜੀਅ—ਤਚੱਤ ਤਿਚ। ਦਹ—ਸਯੀਯ। ਤਨਟਤਾਯਹੁ—ਸਪਰਾ ਕਯ ਰ। ਅਰਿ—

ਅ-ਰੱਿ, ਉਹ ਯਭਾਤਭਾ ਤਜਸ ਦਾ ਸਯੂ ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਸਾਯ ਤਸੱਧ ਤ ਸਾਧਨ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ ਆ ਹਨ, ਤਕਸ ਾਸੋਂ ਅਰੱਿ ਰਬੂ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂ

ਦਾ ਸੂਯ ਯਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਹ ਭਨ!) ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯ ਕ ਤਚੱਤ ਤਿਚ ਤਟਕਾ, (ਤ ਇਸ 

ਤਯ੍ਾਾਂ) ਆਣ  ਭਨੱੁਿਾ ਜਨਭ ਤ ਸਯੀਯ ਨੰੂ ਸਪਰ ਕਯ ਰ।  

ਗੁਯੁ ਜਹਾਜੁ ਖਵਟੁ ਗੁਯੂ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਤਤਯਆ ਨ ਕਇ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਰਬੁ ਾਈ ਗੁਯ ਤਫਨੁ 
ਭੁਕਤਤ ਨ ਹਇ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਿਟੁ—ਭਰਾਹ। ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ। ਭੁਕਤਤ—ਭਾਇਆ ਦ ਫੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ 

ਖ਼ਰਾਸੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਇਸ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਰਈ) ਗੁਯ ੂਜਹਾਜ਼ ਹ, ਗੁਯ ੂਹੀ ਭਰਾਹ ਹ, ਕਈ ਰਾਣੀ ਗੁਯ ੂ (ਦੀ 

ਸਹਤਾ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਨਹੀਂ ਤਯ ਸਤਕਆ। ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਕਯਾ ਨਾਰ ਹੀ ਰਬੂ ਤਭਰਦਾ ਹ, ਗੁਯੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭੁਕਤੀ ਰਾਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  

ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ ਤਨਕਤਟ ਫਸ ਫਨਵਾਯੀ ॥ ਤਤਤਨ ਰਹਣਾ ਥਾਤ ਜਤਤ ਜਤਗ ਧਾਯੀ ॥ ਰਹਣ ੰਥੁ ਧਯਭ 
ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਅਭਯਦਾਸ ਬਰ ਕਉ ਦੀਆ ॥ ਤਤਤਨ ਸਰੀ ਯਾਭਦਾਸੁ ਸਢੀ ਤਥਯੁ ਥਯਉ ॥ ਹਤਯ ਕਾ 
ਨਾਭੁ ਅਖ ਤਨਤਧ ਅਯਉ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨਕਤਟ—ਨੜ। ਫਨਿਾਯੀ—ਜਗਤ ਦਾ ਭਾਰਕ। ਤਤਤਨ—ਉਸ (ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ) ਨ। ਥਾਤ—

ਤਨਿਾਤਜ ਕ। ਜਤਗ—ਜਗਤ ਤਿਚ। ਤਥਯੁ ਥ੍੍ਉ—ਅਟੱਰ ਕਯ ਤਦੱਤਾ। ਅਿ ਤਨਤਧ—ਨਾਹ ਨਾਸ ਹਣ ਿਾਰਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਅ੍੍ਉ—ਅਯਤਆ, ਤਦੱਤਾ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਨੜ ਿੱਸਦਾ ਹ। ਉਸ (ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ) ਨ  ਰਹਣ  ਨੰੂ ਤਨਿਾਜ ਕ ਜਗਤ 

ਤਿਚ (ਯੱਫੀ) ਜਤਤ ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਹਣ  ਨ  ਧਯਭ ਦਾ ਯਾਹ ਚਰਾਇਆ, ਤ ਬੱਰ  (ਗੁਯ)ੂ ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ 

(ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਤਤ) ਤਦੱਤੀ। ਉਸ (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਸਢੀ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ-ਯੂ ਨਾਹ 

ਭੁੱਕਣ ਿਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਰਈ) ਅਟੱਰ ਕਯ ਤਦੱਤਾ।  

ਅਯਉ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਅਖ ਤਨਤਧ ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਗੁਯ ਸਵਾ ਕਤਯ ਪਰੁ ਰਹੀਅੰ ॥ ਫੰਦਤਹ ਜ ਚਯਣ ਸਯਤਣ 
ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ਯਭਾਨੰਦ ਗੁਯਭੁਤਖ ਕਹੀਅੰ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਹੁ ਜੁਤਗ—ਚਹੁਜੁਗੀ (ਨਾਭ), ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ (ਨਾਭ)। ਰਹੀਅੰ—ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹ। 

ਫੰਦਤਹ—ਨਭਸਕਾਯ ਕਯਦ ਹਨ। ਯਭਾਨੰਦ—ਯਭ ਆਨੰਦ ਿਾਰ ।  

ਅਯਥ:-  ਜ (ਭਨੱੁਿ ਗੁਯ ੂਦ) ਚਯਨਾਾਂ ਤ ਢਤਹੰਦ ਹਨ ਤ ਸਯਨ ਆਉਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਿ ਾਾਂਦ ਹਨ, ਉਹ ਯਭ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦ ਹਨ, ਤ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯਭੁਿ ਆਿੀਦਾ ਹ। ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਸਿਾ ਕਯ ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਨਾਭ-ਯੂ) 

ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਸਤਤਗੁਯੂ (ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ) ਕਦ ਨਾਹ ਤਨਿੁੱਟਣ ਿਾਰਾ ਤ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ-ਯੂ 



ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹ।  

ਯਤਤਖ ਦਹ ਾਯਫਰਹਭੁ ਸੁਆਭੀ ਆਤਦ ਯੂਤ ਖਣ ਬਯਣੰ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਸਤਵ ਅਰਖ ਗਤਤ 
ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਯਾਭਦਾਸੁ ਤਾਯਣ ਤਯਣੰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਹ—ਸਯੀਯ ਯੂ। ਆਤਦ—ਸਬ ਦਾ ਭੂਰ। ਯੂਤ—ਯੂ ਿਾਰਾ, ਹੋਂਦ ਿਾਰਾ। ਿਣ ਬਯਣ—ੰ

ਾਰਣ ਿਾਰਾ। ਤਾਯਣ ਤਯਣ—ੰ(ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ) ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਹਾਜ਼। ਤਯਣ—ਜਹਾਜ਼। ਗਤਤ—

ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ। ਅਰਿ—ਅਰੱਿ, ਅਕਥਨੀਮ।  

ਅਯਥ:-  (ਜ) ਯਭਾਤਭਾ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦਾ) ਭਾਰਕ ਹ, ਸਬ ਦਾ ਭੂਰ ਹ, ਹੋਂਦ ਿਾਰਾ ਹ, ਸਬ ਦਾ ਾਰਣ ਿਾਰਾ 

ਹ, ਉਹ ਹੁਣ) ਯਤੱਿ ਤਯ ਤ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਸਯੀਯ (ਤਿਚ ਯਗਟ) ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਤਜਸ ਗੁਯ ੂ

(ਯਾਭਦਾਸ) ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹ, ਜ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਹਾਜ਼ ਹ, ਉਸ 

ਦੀ ਸਿਾ ਕਯ।  

ਤਜਹ ਅੰਤਭਰਤ ਫਚਨ ਫਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਤਹ ਕ ਤਯ ਤਫਤਚਤਤ ਚਾ ॥ ਆਨੰਦੁ ਤਨਤ ਭੰਗਰੁ ਗੁਯ 
ਦਯਸਨੁ ਸਪਰੁ ਸੰਸਾਤਯ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜਹ—ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਦ। ਤਫਤਚਤਤ—ਤਚੱਤ ਤਿਚ ਤਿਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਕ। ਕਤਯ ਚਾ—ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰ। 

ਸੰਸਾਤਯ—ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ। ਸਪਰੁ—ਪਰਦਾਇਕ। ਅੰਤਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰ ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਗੁਯ)ੂ ਦ ਅੰਤਭਰਤ ਫਚਨਾਾਂ ਤ ਫਾਣੀ ਨੰੂ ਸੰਤ-ਜਨ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਿੱਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰ ਜਦ ਹਨ ਤ 

ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਭੰਗਰ (ਕਯਦ ਹਨ), ਉਸ ਗੁਯ ੂਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ (ਉੱਤਭ) ਪਰ ਦਣ ਿਾਰਾ ਹ।  

ਸੰਸਾਤਯ ਸਪਰੁ ਗੰਗਾ ਗੁਯ ਦਯਸਨੁ ਯਸਨ ਯਭ ਤਵਤਰ ਗਤ ॥ ਜੀਤਤਹ ਜਭ ਰਕੁ ਤਤਤ ਜ 
ਰਾਣੀ ਹਤਯ ਜਨ ਤਸਵ ਗੁਯ ਗਯਾਤਨ ਯਤ ॥ {ੰਨਾ 1401} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜ—ਤਜਹੜ। ਤਸਿ—ਕਤਰਆਣ-ਸਯੂ। ਗ੍੍ਾਤਨ—ਤਗਆਨ ਤਿਚ। ਯਤ—ਯੰਗ ਜਾ ਕ। ਹਤਯ 

ਜਨ—ਯੱਫ ਦ ਸਿਕ।  

ਅਯਥ:-  ਸੰਸਾਯ ਤਿਚ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਿਾਾਂਗ ਸਪਰ ਹ। ਗੁਯ ੂਦ (ਚਯਨ) ਯਸਨ ਨਾਰ ਯਭ 

ਤਿਤਰ  ਦਿੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹ। ਜ ਭਨੱੁਿ (ਤਹਰਾਾਂ) ਤਤਤ ਬੀ (ਬਾਿ, ਤਗਯ ਹ ਆਚਯਨ ਿਾਰ) ਹੁੰਦ ਹਨ, 

ਉਹ ਕਤਰਆਨ-ਸਯੂ ਸਤਤਗੁਯ ੂਦ ਤਗਆਨ ਤਿਚ ਯੰਗ ਜਾ ਕ ਯੱਫ ਦ ਸਿਕ ਫਣ ਕ ਜਭ-ਰਕ ਨੰੂ ਤਜੱਤ ਰੈਂਦ 

ਹਨ, (ਬਾਿ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਡਯ ਨਹੀਂ ਯਤਹੰਦਾ)।  

ਯਘੁਫੰਤਸ ਤਤਰਕੁ ਸੁੰਦਯੁ ਦਸਯਥ ਘਤਯ ਭੁਤਨ ਫੰਛਤਹ ਜਾ ਕੀ ਸਯਣੰ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਸਤਵ ਅਰਖ 
ਗਤਤ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਯਾਭਦਾਸੁ ਤਾਯਣ ਤਯਣੰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1401-1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਘੁਫੰਤਸ—ਯਘੂ ਦੀ ਕੁਰ ਤਿਚ। ਤਤਰਕੁ—ਤਸ਼ਯਭਣੀ। ਦਸਯਥ ਘਤਯ—ਦਸਯਥ ਦ ਘਯ ਤਿਚ। 

ਫੰਛਤਹ—ਰਚਦ ਹਨ। ਜਾ ਕੀ—ਤਜਸ ਦੀ।  

ਅਯਥ:-  ਯਘੂ ਦੀ ਕੁਰ ਤਿਚ ਦਸਯਥ ਦ ਘਯ ਤਿਚ ਤਸ਼ਯਭਣੀ ਤ ਸੁੰਦਯ (ਭਯੀਆਾਂ ਤਨਗਾਹਾਾਂ ਤਿਚ ਤਾਾਂ ਗੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਸਨ) ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਯਨ ਆਉਣਾ (ਸਾਯ) ਭੁਨੀ ਰਚਦ ਹਨ। ਸਰੀ ਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਸਿਾ 

ਕਯ (ਸਯਨ ਿ) ਤਜਸ ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹ, ਤ ਜ ਤਾਯਣ ਰਈ ਜਹਾਜ਼ ਹ।2।  



ਸੰਸਾਯੁ ਅਗਭ ਸਾਗਯੁ ਤੁਰਹਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਗੁਯੂ ਭੁਤਖ ਾਮਾ ॥ ਜਤਗ ਜਨਭ ਭਯਣੁ ਬਗਾ ਇਹ 
ਆਈ ਹੀ ਯਤੀਤਤ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂ ਭੁਤਿ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਜਤਗ—ਜਗਤ ਤਿਚ। ਬਗਾ—ਨਾਸ ਹ ਤਗਆ, ਭੁੱਕ ਤਗਆ। 

ਹੀ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਯਤੀਤਤ—ਮਕੀਨ।  

ਅਯਥ:-  ਸੰਸਾਯ ਅਥਾਹ ਸਭੰੁਦਯ ਹ, ਤ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ (ਇਸ ਤਿਚੋਂ ਤਾਯਨ ਰਈ) ਤੁਰਹਾ ਹ; (ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨ) 

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਇਹ ਤੁਰਹਾ) ਰਾਤ ਕਯ ਤਰਆ ਹ ਤ ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਇਹ ਮਕੀਨ ਫੱਝ ਤਗਆ ਹ, ਉਸ 

ਦਾ ਜਗਤ ਤਿਚ ਜਨਭ ਭਯਨ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਯਤੀਤਤ ਹੀ ਆਈ ਤਜਨ  ਜਨ ਕ ਤਤਨਹ ਕਉ ਦਵੀ ਉਚ ਬਈ ॥ ਤਤਜ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਰਬੁ 
ਅਯੁ ਰਾਰਚੁ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਕੀ ਤਫਰਥਾ ਗਈ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਜ—ਛੱਡ ਕ। ਤਫਰਥਾ—(ÒXQw) ੀੜ, ਕਰਸ਼। ਗਈ—ਭੁੱਕ ਗਈ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਮਕੀਨ ਫੱਝ ਤਗਆ ਹ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਤਭਰੀ ਹ; ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਭਹ, ਰਬ ਅਤ ਰਾਰਚ ਤਤਆਗ ਕ (ਬਾਿ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ  ਤਤਆਗ ਤਦੱਤਾ ਹ ਅਤ) ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕਾਭ ਿਧ ਦੀ ੀੜ 

ਦੂਯ ਹ ਗਈ ਹ।  

ਅਵਰਕਯਾ ਫਰਹਭੁ ਬਯਭੁ ਸਬੁ ਛੁਟਕਯਾ ਤਦਫਯ ਤਦਰਤਸਿ ਕਾਯਣ ਕਯਣੰ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਸਤਵ ਅਰਖ 
ਗਤਤ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਯਾਭਦਾਸੁ ਤਾਯਣ ਤਯਣੰ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਿਰਕ੍੍ਾ—ਿਤਿਆ। ਫਰਹਭੁ—ਹਯੀ (ਯੂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ। ਛੁਟਕ੍੍ਾ—ਦੂਯ ਹ 

ਤਗਆ। ਤਦਫ੍੍ ਤਦਰ ਤਟਟ—(ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦੀ) ਨਜ਼ਯ ਯੱਫੀ ਜਤਤ ਿਾਰੀ (ਹ)। ਕਾਯਣ ਕਯਣ—ੰਜ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ 

ਭੂਰ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਭਨੱੁਿ ਨ  ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ਭੂਰ, ਤਦੱਫ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਰ  ਹਯੀ-(ਯੂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਡੱਠਾ ਹ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਯਾ ਬਯਭ ਤਭਟ ਤਗਆ ਹ। (ਤਾਾਂ ਤ) ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਾ ਕਯ, ਤਜਸ ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ 

ਤਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਹ, ਤ ਜ ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਹਾਜ਼ ਹ।3।  

ਯਤਾੁ ਸਦਾ ਗੁਯ ਕਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਯਗਾਸੁ ਬਮਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕ ॥ ਇਤਕ ੜ੍ਹ੍ਤਹ ਸੁਣਤਹ ਗਾਵਤਹ 
ਯਬਾਤਤਤਹ ਕਯਤਹ ਇਸਨਾਨੁ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਘਤਟ ਘਤਟ—ਹਯਕ ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਜਨ ਕ—ਦਾਸਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਜਸੁ—ਸਬਾ। 

ਯਬਾਤਤਤਹ—ਅੰਤਭਰਤ ਿਰ । ਇਤਕ—(ਰਜ਼ ‘ਇਕ’ ਤੋਂ ਫਹੁ-ਿਚਨ)। ੜਤਹ—ੜ੍ਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਰਤਾ ਸਦਾ ਹਯਕ ਘਟ ਤਿਚ, ਤ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਜਸ ਦਾਸਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਯਗਟ ਹ 

ਤਯਹਾ ਹ। ਕਈ ਭਨੱੁਿ (ਗੁਯੂ ਦਾ ਜਸ) ੜ੍ਦ ਹਨ, ਸੁਣਦ ਹਨ ਤ ਗਾਉਂਦ ਹਨ ਤ (ਉਸ ‘ਜਸ’-ਯੂ ਜਰ ਤਿਚ) 

ਅੰਤਭਰਤ ਿਰ  ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਦ ਹਨ।  

ਇਸਨਾਨੁ ਕਯਤਹ ਯਬਾਤਤ ਸੁਧ ਭਤਨ ਗੁਯ ੂਜਾ ਤਫਤਧ ਸਤਹਤ ਕਯੰ ॥ ਕੰਚਨੁ ਤਨੁ ਹਇ ਯਤਸ 
ਾਯਸ ਕਉ ਜਤਤ ਸਯੂੀ ਧਯਾਨੁ ਧਯੰ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਧ ਭਤਨ—ਸੁਅੱਛ ਭਨ ਨਾਰ। ਤਫਤਧ ਸਤਹਤ—ਭਤਯਆਦਾ ਨਾਰ। ਯਤਸ—ਛੁਹ ਕ। ਕਯ—ੰ



ਕਯਦ ਹਨ। ਧਯ—ੰਧਯਦ ਹਨ। ਗੁਯ ੂਜਾ—ਗੁਯ ੂਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਕਈ ਭਨੱੁਿ ਗੁਯੂ ਦ ਜਸ-ਯੂ ਜਰ ਤਿਚ) ਅੰਤਭਰਤ ਿਰ  ਚੁੱਬੀ ਰਾਾਂਦ ਹਨ, ਤ ਸੁੱਧ ਤਹਯਦ ਨਾਰ 

ਭਤਯਆਦਾ ਅਨੁਸਾਯ ਗੁਯ ੂਦੀ ੂਜਾ ਕਯਦ ਹਨ, ਜਤਤ-ਯੂ ਗੁਯ ੂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯਦ ਹਨ, ਅਤ ਾਯਸ-ਗੁਯ ੂ ਨੰੂ 

ਛੁਹ ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸਯੀਯ ਕੰਚਨ (ਿਤ ਸੁੱਧ) ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਰ ਥਰ ਭਤਹ ਯਤਹਆ ੂਤਯ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਫਯਨੰ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਗੁਯੁ ਸਤਵ 
ਅਰਖ ਗਤਤ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਯਾਭਦਾਸੁ ਤਾਯਣ ਤਯਣੰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਤਹਆ ੂਤਯ—ਤਿਆਕ ਹ। ਫਹ ੁਤਫਤਧ ਫਯਨ—ੰਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਤਿਚ। ਜਗੰਨਾਥ—ੁਜਗਤ-ਨਾਥ, 

ਜਗਤ ਦਾ ਿਸਭ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਾ ਕਯ, (ਸਯਨ ਿ) ਤਜਸ ਦੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਯ ਹ, ਤ 

ਜ ਤਾਯਨ ਰਈ ਜਹਾਜ਼ ਹ, ਜ (ਗੁਯ)ੂ ਉਸ ‘ਜਗਤ ਦ ਜੀਿਨ’ ਤ ‘ਜਗਤ ਦ ਨਾਥ’ ਹਯੀ ਦਾ ਯੂ ਹ ਜ (ਹਯੀ) 

ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਤਿਚ ਜਰਾਾਂ ਥਰਾਾਂ ਤਿਚ ਤਿਆਕ ਹ।4।  

ਤਜਨਹੁ ਫਾਤ ਤਨਸਚਰ ਧੂਅ ਜਾਨੀ ਤਈ ਜੀਵ ਕਾਰ ਤ ਫਚਾ ॥ ਤਤਨਹ ਤਤਯ ਸਭੁਦੁ ਯੁਦੁ ਤਖਨ ਇਕ 
ਭਤਹ ਜਰਹਯ ਤਫੰਫ ਜੁਗਤਤ ਜਗੁ ਯਚਾ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਨਟਚਰ—ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯ ਕ। ਫਾਤ—(ਗੁਯ ੂਦ) ਫਚਨ। ਯੁਦ੍੍ਰ—ਡਯਾਉਣਾ। ਜਰਹਯ—ਜਰਧਯ, 

ਫੱਦਰ। ਤਫੰਫ—ਛਾਇਆ। ਜਰਹਯ ਤਫੰਫ—ਫੱਦਰਾਾਂ ਦੀ ਛਾਾਂ। ਯਚਾ—ਫਤਣਆ ਹਇਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਨ੍ਾਾਂ (ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ) ਗੁਯ ੂਦ ਫਚਨ ਧ੍੍ ੂਬਗਤ ਿਾਾਂਗ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯਕ ਭੰਨ  ਹਨ, ਉਹ ਭਨੱੁਿ ਕਾਰ (ਦ ਬ) ਤੋਂ 

ਫਚ ਗ ਹਨ। ਤਬਆਨਕ ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਉਹਨਾਾਂ ਨ  ਇਕ ਰ ਤਿਚ ਤਯ ਤਰਆ ਹ, ਜਗਤ ਨੰੂ ਉਹ ਫੱਦਰਾਾਂ ਦੀ 

ਛਾਾਂ ਿਾਾਂਗ ਯਤਚਆ ਹਇਆ (ਸਭਝਦ ਹਨ)।  

ਕੁੰਡਰਨੀ ਸੁਯਝੀ ਸਤਸੰਗਤਤ ਯਭਾਨੰਦ ਗੁਯੂ ਭੁਤਖ ਭਚਾ ॥ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਸਾਤਹਫੁ ਸਬ ਊਤਯ ਭਨ 
ਫਚ ਕ੍ਰੰਭ ਸਵੀ ਸਚਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕੰੁਡਰਨੀ—ਗੁੰਝਰ, ਭਨ ਦ ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਿਰਿੇਂ। ਸੁਯਝੀ—ਸੁਰਝੀ, ਿੁਰ੍ ਗਈ। ਗੁਯ ੂਭੁਤਿ—

ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ। ਭਚਾ—ਭਚ ਹਨ, ਚਭਕ ਹਨ, ਯਗਟ ਹੁੰਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦ ਿੱਟ ਸਤ-ਸੰਗ ਤਿਚ ਿੁਰ੍ਦ ਹਨ, ਉਹ ਯਭਾਨੰਦ ਭਾਣਦ ਹਨ ਤ ਗੁਯ ੂਦੀ ਫਯਕਤਤ 

ਨਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਸ ਯਗਟਦਾ ਹ। (ਤਾਾਂ ਤ ਇਹ ਤਜਹ) ਸੱਚ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਭਨ ਫਚਨ ਤ ਕਯਭਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ੂਜਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ; ਇਹ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹ।5।  

ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ ॥ ਕਵਰ ਨਨ ਭਧੁਯ ਫਨ ਕਤਟ ਸਨ ਸੰਗ ਸਬ ਕਹਤ 
ਭਾ ਜਸਦ ਤਜਸਤਹ ਦਹੀ ਬਾਤੁ ਖਾਤਹ ਜੀਉ ॥ ਦਤਖ ਯੂੁ ਅਤਤ ਅਨੂੁ ਭਹ ਭਹਾ ਭਗ ਬਈ ਤਕੰਕਨੀ 
ਸਫਦ ਝਨਤਕਾਯ ਖਰੁ ਾਤਹ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਾਤਹ ਗੁਯ—ੂਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਅਚਯਜ ਹੈਂ। ਨਨ—ਨਤਰ। ਭਧੁਯ—ਤਭੱਠ । ਫਨ—ਫਚਨ। ਕਤਟ ਸਨ—

ਕਯੜਾਾਂ ਸਨਾਾਂ, ਕਯੜਾਾਂ ਜੀਿ। ਸੰਗ—(ਤਯ) ਨਾਰ। ਸਬ—ਸਹਣ  ਰੱਗਦ ਹਨ। ਤਜਸਤਹ—ਤਜਸ ਨੰੂ, (ਹ ਗੁਯ!ੂ) 

ਬਾਿ, ਤਨੰੂ, (ਹ ਗੁਯ!ੂ)। ਕਹਤ—ਆਿਦੀ ਸੀ। ਭਾ ਜਸਦ—ਭਾਾਂ ਜਸਧਾ। ਬਾਤੁ—ਚਉਰ। ਜੀਉ—ਹ ਤਆਯ! 



ਦਤਿ—ਿਿ ਕ। ਅਤਤ ਅਨੂ—ੁਫੜਾ ਸਹਣਾ। ਭਹਾ ਭਗ ਬਈ—ਫਹੁਤ ਭਗਨ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਕੰਕਨੀ—

ਤੜਾਗੀ। ਸਫਦ—ਆਿਾਜ਼। ਝਨਤਕਾਯ—ਛਣਕਾਯ। ਿਰੁ ਾਤਹ ਜੀਉ—ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਿਡ ਭਚਾਉਂਦਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:-  ਿਾਹ ਿਾਹ! ਹ ਤਆਯ! ਹ ਗੁਯ!ੂ ਸਦਕ! ਤਯ ਕਭਰ ਿਯਗ ਨਤਰ  ਹਨ, (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਹੀ ਹੈਂ ਤਜਸ 

ਨੰੂ) ਭਾਾਂ ਜਸਧਾ ਆਿਦੀ ਸੀ—‘ਹ ਰਾਰ (ਆ), ਦਹੀਂ ਚਾਉਰ ਿਾ। ’ ਜਦੋਂ ਤੰੂ ਿਡ ਭਚਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਤਯੀ ਤੜਾਗੀ 

ਦੀ ਛਣਕਾਯ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਯ ਅੱਤ ਸਹਣ  ਭੁਿੜ ਨੰੂ ਿਿ ਕ (ਭਾਾਂ ਜਸਧਾ) ਤਯ ਤਆਯ ਤਿਚ ਭਗਨ ਹ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ।  

ਕਾਰ ਕਰਭ ਹੁਕਭੁ ਹਾਤਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਭਤਟ ਸਕ ਈਸੁ ਫੰਭੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨੁ ਧਯਤ ਹੀ ਚਾਤਹ ਜੀਉ 
॥ ਸਤਤ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਦ ੁਯਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ 
॥੧॥੬॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਾਰ ਕਰਭ—ਕਾਰ ਦੀ ਕਰਭ। ਹਾਤਥ—(ਤਯ) ਹੱਥ ਤਿਚ। ਕਹਹੁ—ਦੱਸ। ਈਸ—ੁਤਸ਼ਿ। 

ਥੰਭ੍੍—ਫਰਹਭਾ। ਗ੍੍ਾਨੁ ਧ੍੍ਾਨੁ—ਤਯ ਤਗਆਨ ਤ ਤਧਆਨ ਨੰੂ। ਧਯਤ ਹੀ ਚਾਤਹ ਜੀਉ—ਤਹਯਦ 

ਤਿਚ ਧਾਯਨ ਕਯਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹਨ। ਸਰੀ ਤਨਿਾਸ—ੁਰੱਛਭੀ ਦਾ ਤਟਕਾਣਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਬਾਈ!) ਕਾਰ ਦੀ ਕਰਭ ਤ ਹੁਕਭ (ਗੁਯ ੂਦ ਹੀ) ਹੱਥ ਤਿਚ ਹਨ। ਦੱਸ, ਕਉਣ (ਗੁਯ ੂਦ ਹੁਕਭ ਨੰੂ) 

ਤਭਟਾ ਸਕਦਾ ਹ? ਤਸ਼ਿ ਤ ਫਰਹਭਾ (ਗੁਯ ੂਦ ਫਖ਼ਸ਼ ਹ) ਤਗਆਨ ਤ ਤਧਆਨ ਨੰੂ ਆਣ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਧਾਯਨ 

ਕਯਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹਨ। ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਅਚਯਜ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਸਤਤ-ਸਯੂ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਅਟੱਰ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ ਰੱਛਭੀ ਤਟਕਾਣਾ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ 

ਆਤਦ ੁਯਿੁ ਹੈਂ ਤ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹੈਂ।6।  

ਯਾਭ ਨਾਭ ਯਭ ਧਾਭ ਸੁਧ ਫੁਧ ਤਨਯੀਕਾਯ ਫਸੁਭਾਯ ਸਯਫਯ ਕਉ ਕਾਤਹ ਜੀਉ ॥ ਸੁਥਯ ਤਚਤ 
ਬਗਤ ਤਹਤ ਬਖੁ ਧਤਯ ਹਯਨਾਖਸੁ ਹਤਯ ਨਖ ਤਫਦਾਤਯ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਯਾਭ ਨਾਭ—ਹ ਯਾਭ ਨਾਭ ਿਾਰ ! ਹ ਗੁਯੂ ਤਜਸ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਯਾਭ’ ਹ। ਯਭ ਧਾਭ—ਹ ਉੱਚ 

ਤਟਕਾਣ  ਿਾਰ ! ਸੁਧ ਫੁਧ—ਹ ਸੁੱਧ ਤਗਆਨ ਿਾਰ ! ਤਨਯੀਕਾਯ—ਹ ਆਕਾਯ ਯਤਹਤ! ਫਸੁਭਾਯ—ਹ ਫਅੰਤ! 

ਸਯਫਯ ਕਉ—ਫਯਾਫਯ ਦਾ, ਤਯ ਜਡਾ। ਕਾਤਹ—ਕਣ ਹ? ਸੁਥਯ—ਅਡਰ। ਬਗਤ ਤਹਤ—ਬਗਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। 

ਧਤਯ—ਧਤਯਆ ਹ। ਹਤਯ—ਭਾਤਯਆ ਹ। ਨਿ ਤਫਦਾਤਯ—ਨਹੁੰਆਾਂ ਨਾਰ ਚੀਯ ਕ। ਤਫਦਾਤਯ—ਚੀਯ ਕ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! ਤਯਾ ਹੀ ਨਾਭ ‘ਯਾਭ’ ਹ, ਤ ਤਟਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹ। ਤੰੂ ਸੁੱਧ ਤਗਆਨ ਿਾਰਾ ਹੈਂ, ਆਕਾਯ-

ਯਤਹਤ ਹੈਂ, ਫਅੰਤ ਹੈਂ। ਤਯ ਫਯਾਫਯ ਦਾ ਕਣ ਹ? ਹ ਗੁਯੂ! ਤੰੂ ਅਡਰ ਤਚੱਤ ਿਾਰਾ ਹੈਂ। (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਹੀ ਹੈਂ 

ਤਜਸ ਨ) ਬਗਤ (ਰਹਰਾਦ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ (ਨਯਤਸੰਘ ਦਾ) ਯੂ ਧਾਤਯਆ ਸੀ, ਤ ਹਯਣਾਿਸ਼ ਨੰੂ ਨਹੁੰਆਾਂ ਨਾਰ ਚੀਯ 

ਕ ਭਾਤਯਆ ਸੀ।  

ਸੰਖ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ਦਭ ਆਤ ਆੁ ਕੀ ਛਦਭ ਅਯੰਯ ਾਯਫਰਹਭ ਰਖ ਕਉਨੁ ਤਾਤਹ ਜੀਉ ॥ 
ਸਤਤ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਦ ੁਯਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹ ਜੀ ਉ 
॥੨॥੭॥ {ੰਨਾ 1402} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੰਿ ਚਿ ਗਦਾ ਦਭ—ਇਹ ਤਿਸ਼ਨੰੂ ਦ ਤਚੰਨ੍ ਭੰਨ  ਗ ਹਨ। ਛਦਭ—ਛਰ (ਬਾਿ, ਫਾਿਨ 

ਅਿਤਾਯ)। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ। ਅਯੰਯ—ਫਅੰਤ। ਰਿ—ਛਾਣ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਂ ਤਜਸ ਦ) ਸੰਿ, ਚਿ, ਗਦਾ ਤ ਦਭ (ਤਚੰਨ੍ ਹਨ); (ਭਯ 



ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਤੰੂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਂ ਤਜਸ ਨ) ਆ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ (ਫਾਿਨ-ਯੂ) ਛਰ ਫਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੰੂ ਫਅੰਤ 

ਾਯਫਰਹਭ (ਦਾ ਯੂ) ਹੈਂ, ਤਯ ਉਸ ਯੂ ਨੰੂ ਕਣ ਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹ? ਹ ਗੁਯੂ। ਤੰੂ ਅਸਚਯਜ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਅਟੱਰ ਹੈਂ, ਤੰੂ 

ਹੀ ਰੱਛਭੀ ਦਾ ਤਟਕਾਣਾ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਆਤਦ ੁਯਿ ਹੈਂ, ਤ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹੈਂ।2।7।  

ੀਤ ਫਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਤਰਆ ਸਤਹਤ ਕੰਠ ਭਾਰ ਭੁਕਟੁ ਸੀਤਸ ਭਯ ੰਖ ਚਾਤਹ ਜੀਉ ॥ ਫਵਜੀਯ 
ਫਡ ਧੀਯ ਧਯਭ ਅੰਗ ਅਰਖ ਅਗਭ ਖਰੁ ਕੀਆ ਆਣ ਉਛਾਤਹ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1402-1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੀਤ—ੀਰ । ਫਸਨ—ਫਸਤਰ। ਕੰੁਦ—ਇਕ ਤਕਸਭ ਦੀ ਚੰਫਰੀ ਦਾ ਪੱੁਰ, ਜ ਤਚੱਟਾ ਤ ਕਭਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹ। ਦਸਨ—ਦੰਦ। ਤਰਆ—ਤਆਯੀ (ਯਾਧਕਾ)। ਸਤਹਤ—ਨਾਰ। ਕੰਠ—ਗਰ। ਭਾਰ—ਭਾਰਾ। 

ਸੀਤਸ—ਤਸਯ ਉੱਤ। ਭਯ ੰਿ—ਭਯ ਦ ਿੰਬਾਾਂ ਦਾ। ਚਾਤਹ—ਚਾਹ ਨਾਰ (ਤਹਨਦਾ ਹੈਂ)। ਿਜੀਯ—

ਸਰਾਹਕਾਯ। ਧੀਯ—ਧੀਯਜ ਿਾਰਾ। ਧਯਭ ਅੰਗ—ਧਯਭ-ਸਯੂ। ਉਛਾਤਹ—ਚਾਉ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ! (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ) ੀਰ  ਫਸਤਰਾਾਂ ਿਾਰਾ (ਤਿਸ਼ਨ) ਤੰੂ ਹੀ ਹੈਂ, (ਤਜਸ ਦ) ਕੰੁਦ ਿਯਗ ਤਚੱਟ 

ਦੰਦ ਹਨ, (ਜ) ਆਣੀ ਤਆਯੀ (ਯਾਧਕਾ) ਦ ਨਾਰ ਹ; (ਤਜਸ ਦ) ਗਰ ਤਿਚ ਭਾਰਾ ਹ, ਭਯ ਦ ਿੰਬਾਾਂ ਦਾ 

ਭੁਕਟੁ (ਤਜਸ ਨ) ਆਣ  ਭਸਤਕ ਉਤ ਚਾਹ ਨਾਰ (ਤਹਤਨਆ ਹ)। ਤੰੂ ਫੜਾ ਧੀਯਜ ਿਾਰਾ ਹੈਂ, ਤਨੰੂ 

ਸਰਾਹਕਾਯ ਦੀ ਰੜ ਨਹੀਂ, ਤੰੂ ਧਯਭ-ਸਯੂ ਹੈਂ, ਅਰੱਿ ਤ ਅਗੰਭ ਹੈਂ, ਇਹ ਸਾਯਾ ਿਰ ਤੰੂ (ਹੀ) ਆਣ  ਚਾਉ 

ਨਾਰ ਯਤਚਆ ਹ।  

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ਤੀਤਨ ਰਕ ਯਤਹਆ ਸਭਾਇ ਸੁਤਹ ਤਸਧ ਯੂੁ ਧਤਯ ਸਾਹਨ ਕ ਸਾਤਹ 
ਜੀਉ ॥ ਸਤਤ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਦ ੁਯਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਵਾਤਹ 
ਜੀਉ ॥੩॥੮॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤੀਤਨ ਰਕ—ਤਤੰਨਾਾਂ ਹੀ ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ। ਯਤਹਆ ਸਭਾਇ—ਤਿਆਕ ਹੈਂ। ਸੁਤਹ ਤਸਧ—ਆਣੀ 

ਇੱਛਾ ਨਾਰ, ਸੁਬਾਿਕ ਹੀ। ਯੂ ੁਧਤਯ—ਰਗਟ ਹਇਆ ਹੈਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਗੁਯੂ!) ਤਯੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਯ ਹ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੰੂ ਤਤੰਨਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ ਯਭ ਤਯਹਾ ਹੈਂ। ਹ 

ਸ਼ਾਹਾਾਂ ਦ ਸ਼ਾਹ! ਤੰੂ ਆਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਇਹ (ਭਨੱੁਿ)-ਯੂ ਧਾਤਯਆ ਹ, ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਅਚਯਜ ਹੈਂ, ਸਤਤ-ਸਯੂ ਹੈਂ, 

ਅਟੱਰ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ ਰਕਸ਼ਭੀ ਦਾ ਆਸਯਾ ਹੈਂ, ਆਤਦ ੁਯਿ ਹੈਂ ਤ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹੈਂ।3।8।  

ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਤਤਗੁਯੁ ਗੁਤਫੰਦ ਜੀਉ ॥ ਫਤਰਤਹ ਛਰਨ ਸਫਰ ਭਰਨ ਬਤਗਤ ਪਰਨ ਕਾਨਹ 
ਕੁਅਯ ਤਨਹਕਰੰਕ ਫਜੀ ਡੰਕ ਚੜ੍ਹ੍ ਦਰ ਯਤਵੰਦ ਜੀਉ ॥ ਯਾਭ ਯਵਣ ਦੁਯਤ ਦਵਣ ਸਕਰ ਬਵਣ 
ਕੁਸਰ ਕਯਣ ਸਯਫ ਬੂਤ ਆਤ ਹੀ ਦਵਾਤਧ ਦਵ ਸਹਸ ਭੁਖ ਪਤਨੰਦ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਫਰ ਭਰਨ—ਫਰ ਿਾਤਰਆਾਂ ਨੰੂ (ਬਾਿ, ਅਹੰਕਾਯੀਆਾਂ ਨੰੂ) ਦਰਨ ਿਾਰਾ। ਕਾਨ੍੍ ਕੁਅਯ—ਕਾਨ੍ 

ਕੁਭਾਯ। ਚੜ੍ਹੂ ਦਰ ਯਤਿੰਦ ਜੀਉ—ਯਿੀ ਤ ਇੰਦ (ਸੂਯਜ ਤ ਚੰਦਰਭਾ) ਦਾ ਦਰ ਤਯ ਨਾਰ (ਤਯੀ ਸਬਾ ਿਧਾਉਣ 

ਰਈ) ਚੜ੍ਦਾ ਹ। ਯਿਣੁ—ਤਸਭਯਨ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਦੁਯਤ ਦਿਣ—ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਯਨ ਿਾਰਾ। ਸਕਰ 

ਬਿਣ—ਤਿਆਕ ਸਬ ਥਾਈਂ। ਕੁਸਰ—ਆਨੰਦ, ਸੁਿ। ਬੂਤ—ਜੀਿ। ਦਿਾਤਧ ਦਿ—ਦਿਾਾਂ ਦਾ ਅਤਧਦਿ, 

ਦਿਤਤਆਾਂ ਦਾ ਦਿਤਾ। ਪਤਨੰਦ—ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ, ਪਨੀਅਯ। ਸਹਸ ਭੁਿ—ਹਜ਼ਾਯਾਾਂ ਪਣਾਾਂ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ ਗਤਫੰਦ-ਯੂ ਹ। (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ) ਸਤਤਗੁਯੂ ਹੀ ਹ (ਉਹ) ਤਜਸ ਨ  ਯਾਜਾ ਫਰੀ ਨੰੂ ਛਤਰਆ 

ਸੀ, ਆ ਅਹੰਕਾਯੀਆਾਂ ਦਾ ਭਾਨ ਤੜਨ ਿਾਰ  ਹਨ, ਬਗਤੀ ਦਾ ਪਰ ਦਣ ਿਾਰ  ਹਨ। (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ) ਗੁਯ ੂਹੀ 

ਕਾਨ੍ ਕੁਭਾਯ ਹ। (ਆ ਤਿਚ) ਕਈ ਕਰੰਕ ਨਹੀਂ ਹ, ਆ ਦਾ ਡੰਕਾ ਿੱਜ ਤਯਹਾ ਹ, ਸੂਯਜ ਤ ਚੰਦਰਭਾ ਦਾ ਦਰ 



ਆ ਦੀ ਹੀ ਸਬਾ ਿਧਾਉਣ ਰਈ ਚੜ੍ਦਾ ਹ। ਆ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਕਯਦ ਹਨ, ਾਾਾਂ ਦ ਦੂਯ 

ਕਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ, ਸਬ ਥਾਈਂ ਸੁਿ ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰ  ਹਨ, ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਤਿਚ ਆ ਹੀ ਹਨ, ਆ ਹੀ ਦਿਤਤਆਾਂ 

ਦ ਦਿਤਾ ਹਨ। ਅਤ (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ) ਹਜ਼ਾਯਾਾਂ ਭੂੰਹਾਾਂ ਿਾਰਾ ਸ਼ਸ਼ਨਾਗ ਬੀ ਆ ਹੀ ਹਨ।  

ਜਯਭ ਕਯਭ ਭਛ ਕਛ ਹੁਅ ਫਯਾਹ ਜਭੁਨਾ ਕ ਕੂਤਰ ਖਰੁ ਖਤਰ ਤਜਤਨ ਤਗੰਦ ਜੀਉ ॥ ਨਾਭੁ ਸਾਯੁ 
ਹੀ ਧਾਯੁ ਤਜੁ ਤਫਕਾਯੁ ਭਨ ਗਮੰਦ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਤਤਗੁਯ ਗੁਤਫੰਦ ਜੀਉ ॥ ੪॥੯॥ {ੰਨਾ 
1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਹੁਅ—ਹ ਕ। ਕਯਭ—ਕੰਭ। ਜਯਭ ਹੁਅ—ਜਨਭ ਰ  ਕ। ਕੂਤਰ—ਕੰਢ ਤ। ਿਰੁ ਤਗੰਦ—ਗੇਂਦ 

ਦੀ ਿਰ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ ਨ। ਸਾਯ—ੁਸਰਸ਼ਟ। ਹੀ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ। ਧਾਯ—ਤਟਕਾ ਯੱਿ। ਭਨ ਗਮੰਦ—ਹ ਗਮੰਦ 

ਦ ਭਨ! ਗਮੰਦ—ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਭ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਗਤਫੰਦ-ਯੂ ਸਤਤਗੁਯੂ ਹੀ ਹ ਉਹ) ਤਜਸ ਨ  ਭੱਛ ਕੱਛ ਤ ਿਯਾਹ ਦ ਜਨਭ ਰ  ਕ ਕਈ 

ਕੰਭ ਕੀਤ, ਤਜਸ ਨ  ਜਭੁਨਾ ਦ ਕੰਢ ਉੱਤ ਗੇਂਦ ਦੀ ਿਡ ਿਡੀ ਸੀ। ਹ ਗਮੰਦ ਦ ਭਨ! (ਇਸ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ) ਸਰਸ਼ਟ 

ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਧਾਯ ਤ ਤਿਕਾਯ ਛੱਡ ਦਹ; ਇਹ ਗੁਯ ੂਉਹੀ ਗਤਫੰਦ ਹ।4।9।  

ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਸਤਤ ਜੀਉ ॥ ਗੁਯ ਕਤਹਆ ਭਾਨੁ ਤਨਜ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਜਾਨੁ ਭੰਤ ੁ
ਇਹ ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ ਹਇ ਕਰਯਾਨੁ ਰਹਤਹ ਯਭ ਗਤਤ ਜੀਉ ॥ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਰਬੁ ਭਹੁ ਜਣ ਜਣ ਤਸਉ 
ਛਾਡੁ ਧਹੁ ਹਉਭ ਕਾ ਪੰਧੁ ਕਾਟੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਯਤਤ ਜੀਉ ॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤ—ਸਦਾ ਅਟੱਰ। ਤਨਜ—ਆਣਾ (ਬਾਿ, ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਿਾਰਾ)। ਤਨਧਾਨੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਸਚੁ 

ਜਾਣੁ—ਤਨਸਚ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਸਭਝ। ਤਨਤਸ—ਯਾਤ। ਫਾਸੁਯ—ਤਦਨ। ਕਰ੍੍ਾਨੁ—ਸੁਿ। ਰਹਤਹ—ਰਾਤ 

ਕਯੇਂਗਾ। ਯਭ ਗਤਤ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ। ਧਹ—ੁਠੱਗੀ। ਜਣ ਜਣ ਤਸਉ—ਤਧਯ ਤਧਯ ਨਾਰ। 

ਪੰਧੁ—ਪਾਹੀ। ਯਤਤ—ਤਆਯ।  

ਅਯਥ:-  ਸਤਤਗੁਯੂ ਹੀ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹ। (ਹ ਭਨ!) ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਫਚਨ ਭੰਨ, ਇਹੀ ਨਾਰ ਤਨਬਣ ਿਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਹ; ਤਨਸ਼ਚਾ ਕਯ ਕ ਭੰਨ ਤਕ ਇਹੀ ਭੰਤਰ  ਹ (ਤਜਸ ਨਾਰ ਤਨੰੂ) ਤਦਨ ਯਾਤ ਸੁਿ ਹਇਆ ਤ ਤੰੂ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾ 

ਰਏਂਗਾ। ਕਾਭ, ਿਧ, ਰਬ, ਭਹ ਅਤ ਜਣ  ਿਣ  ਨਾਰ ਠੱਗੀ ਕਯਨੀ ਛੱਡ ਦਹ; ਹਉਭ ਦੀ ਪਾਹੀ (ਬੀ) ਦੂਯ ਕਯ ਤ 

ਸਾਧ ਸੰਗਤਤ ਤਿਚ ਤਆਯ ਾ।  

ਦਹ ਗਹੁ ਤਤਰਅ ਸਨਹੁ ਤਚਤ ਤਫਰਾਸੁ ਜਗਤ ਹੁ ਚਯਨ ਕਭਰ ਸਦਾ ਸਉ ਤਦਰੜ੍ਹ੍ਤਾ ਕਯੁ ਭਤਤ ਜੀਉ 
॥ ਨਾਭੁ ਸਾਯੁ ਹੀ ਧਾਯੁ ਤਜੁ ਤਫਕਾਯੁ ਭਨ ਗਮੰਦ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਤਸਯੀ ਗੁਯੂ ਸਤਤ ਜੀਉ 
॥੫॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਹ—ਸਯੀਯ। ਗਹ—ੁਗਯ। ਤਤਰਅ ਸਨਹ—ੁਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਆਯ। ਤਚਤ ਤਫਰਾਸ—ੁਭਨ ਦੀ 

ਿਡ। ਸਉ—ਤਸਭਯ। ਤਦਰੜਤਾ—ਤਕਆਈ, ਤਸਦਕ।  

ਅਯਥ:-  ਇਹ ਸਯੀਯ, ਘਯ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਆਯ, ਇਹ (ਸਾਯਾ) ਸੰਸਾਯ ਭਨ ਦੀ (ਹੀ) ਿਡ ਹ। (ਸਤਤਗੁਯੂ ਦ) 

ਚਯਨ ਕਭਰਾਾਂ ਦਾ ਤਸਭਯਨ ਕਯ, (ਆਣੀ) ਭਤਤ ਤਿਚ ਇਹੀ ਬਾਿ ਤਦਰ ੜ੍ ਕਯ। ਹ ਗਮੰਦ ਦ ਭਨ! (ਸਤਤਗੁਯੂ 

ਦਾ) ਸਰਸ਼ਟ ਨਾਭ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਧਾਯ ਤ ਤਿਕਾਯ ਛੱਡ ਦਹ; ਸਤਤਗੁਯੂ (ਹੀ) ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹ।5।  



ਸਵਕ ਕ ਬਯੂਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਯੂ ਤਯਾ ਸਬੁ ਸਦਕਾ ॥ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਰਾਭਤਤ ਕਤਹ ਨ 
ਸਕ ਕਊ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥ ਫਰਹਭਾ ਤਫਸਨੁ ਤਸਯ ਤ ਅਗਨਤ ਤਤਨ ਕਉ ਭਹੁ ਬਮਾ ਭਨ ਭਦ ਕਾ ॥  
{ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਿਕ ਕ—ਸਿਕਾਾਂ ਦ (ਤਹਯਦ-ਯੂ ਘਯ ਤਿਚ)। ਬਯੂਯ—ਨਕਾ-ਨਕ, ਤਿਆਕ। ਜੁਗ ੁਜੁਗੁ—

ਸਦਾ। ਿਾਹ—ਧੰਨ ਹੈਂ ਤੰੂ। ਗੁਯ—ੂਹ ਗੁਯ!ੂ ਸਦਕਾ—ਫਯਕਤਤ। ਸਰਾਭਤਤ—ਤਥਯ, ਅਟੱਰ। ਤਸਯ—ਦਾ 

ਕੀਤ। ਤ—ਤੈਂ, ਤੰੂ ਹੀ। ਅਗਨਤ—(ਅ-ਗਨਤ) ਫਅੰਤ। ਭਹੁ ਭਨ ਭਦ ਕਾ—ਭਨ ਦ ਅਹੰਕਾਯ ਦਾ ਭਹ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ! ਤੰੂ ਆਣ  ਸਿਕਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ ਹੈਂ, ਤਯੀ ਹੀ ਸਾਯੀ 

ਫਯਕਤਤ ਹ; ਤੰੂ ਤਨਯੰਕਾਯ (-ਯੂ) ਹੈਂ, ਰਬੂ (-ਯੂ) ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹੈਂ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਿ ਸਕਦਾ, ਤੰੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਂ। 

(ਹ ਗੁਯ!ੂ) ਤੰੂ ਹੀ ਅਤਗਣਤ ਫਰਹਭਾ ਤ ਤਿਸ਼ਨੰੂ ਦਾ ਕੀਤ ਹਨ, ਅਤ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣ  ਭਨ ਦ ਅਹੰਕਾਯ ਦਾ ਭਹ 

ਹ ਤਗਆ।  

ਚਵਯਾਸੀਹ ਰਖ ਜਤਨ ਉਾਈ ਤਯਜਕੁ ਦੀਆ ਸਬ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥ ਸਵਕ ਕ ਬਯੂਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ 
ਵਾਹਗੁਯੂ ਤਯਾ ਸਬੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਦ ਕਾ—ਤਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਹੀ) ਚਯਾਸੀ ਰੱਿ ਜੂਨ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹ, ਅਤ ਸਾਤਯਆਾਂ ਨੰੂ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਯਜ਼ਕ ਦ ਤਯਹਾ ਹੈਂ। 

ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ! ਤੰੂ ਆਣ  ਸਿਕਾਾਂ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਯ-ਨਾਜ਼ਯ ਹੈਂ, ਤਯੀ ਹੀ ਸਾਯੀ ਫਯਕਤਤ 

ਹ।1।11।  

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਫਡਾ ਤਭਾਸਾ ॥ ਆ ਹਸ ਆਤ ਹੀ ਤਚਤਵ ਆ ਚੰਦੁ ਸੂ ਯੁ ਯਗਾਸਾ ॥ ਆ 
ਜਰੁ ਆ ਥਰੁ ਥੰਭਹਨੁ ਆ ਕੀਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਫਾਸਾ ॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਾਹ ੁ ਿਾਹ—ੁਧੰੁੰਨਮਤਾ-ਮਗ ਗੁਯ,ੂ ਫਯਕਤਤ ਿਾਰਾ ਗੁਯੂ। ਤਭਾਸਾ—ਸੰਸਾਯ-ਯੂ ਿਡ। 

ਤਚਤਿ—ਤਿਚਾਯਦਾ ਹ। ਥੰਭ੍੍ਨੁ—ਆਸਯਾ, ਥੰਭ੍। ਫਾਸਾ—ਤਟਕਾਣਾ। ਘਤਟ ਘਤਟ—ਹਯਕ ਤਹਯਦ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਫਯਕਤਤ ਿਾਰ  ਗੁਯੂ (ਯਾਭਦਾਸ) ਦਾ (ਸੰਸਾਯ-ਯੂ ਇਹ) ਿੱਡਾ ਿਰ ਹ ਤਯਹਾ ਹ, (ਸਯਫ-ਤਿਆਕ 

ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਗੁਯ)ੂ ਆ ਹੀ ਹੱਸ ਤਯਹਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਤਿਚਾਯ ਤਯਹਾ ਹ, ਆ ਹੀ ਚੰਦ ਤ ਸੂਯਜ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਦ 

ਤਯਹਾ ਹ। (ਉਹ ਗੁਯ)ੂ ਆ ਹੀ ਜਰ ਹ, ਆ ਹੀ ਧਯਤੀ ਹ, ਆ ਹੀ ਆਸਯਾ ਹ ਤ ਉਸ ਨ  ਆ ਹੀ ਹਯਕ 

ਸਯੀਯ ਤਿਚ ਤਨਿਾਸ ਕੀਤਾ ਹਇਆ ਹ।  

ਆ ਨਯੁ ਆ ਪੁਤਨ ਨਾਯੀ ਆ ਸਾਤਯ ਆ ਹੀ ਾਸਾ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸੰਗਤਤ ਸਬ ਤਫਚਾਯਹੁ ਵਾਹੁ 
ਵਾਹੁ ਕਾ ਫਡਾ ਤਭਾਸਾ ॥੨॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਯ—ਭਨੱੁਿ। ਪੁਤਨ—ਅਤ। ਸਾਤਯ—ਨਯਦ। ਾਸਾ—ਚੌਂੜ। ਗੁਯਭੁਤਿ—ਹ ਗੁਯਭੁਿ! 

ਸੰਗਤਤ—ਸੰਗਤਤ ਤਿਚ। ਸਬ—ਸਾਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਸਯਫ-ਤਿਆਕ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਆ ਹੀ ਭਨੱੁਿ ਹ ਅਤ ਆ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹ; ਆ 

ਹੀ ਨਯਦ ਹ ਤ ਆ ਹੀ ਚੌਂੜ ਹ। ਹ ਗੁਯਭੁਿ! ਸੰਗਤਤ ਤਿਚ ਯਰ ਕ ਸਾਯ ਤਿਚਾਯ ਕਯ, ਫਯਕਤਤ ਿਾਰ  ਗੁਯ ੂ

(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦਾ (ਸੰਸਾਯ-ਯੂ) ਇਹ ਿਡ ਹ ਤਯਹਾ ਹ।2।12।  



ਕੀਆ ਖਰੁ ਫਡ ਭਰੁ ਤਭਾਸਾ ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਤਯੀ ਸਬ ਯਚਨਾ ॥ ਤੂ ਜਤਰ ਥਤਰ ਗਗਤਨ ਮਾਤਰ ੂਤਯ 
ਯਹਯਾ ਅੰਤਭਰਤ ਤ ਭੀਠ ਜਾ ਕ ਫਚਨਾ ॥ {ੰਨਾ 1403} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਿਰੁ—ਿਡ। ਭਰੁ—ਭਰਾ, ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ ਤਭਰਾ। ਤਭਾਸਾ—ਕਤਕ। ਿਾਤਹ—ਧੰਨ। ਗੁਯ—ੂਹ ਗੁਯ!ੂ 

ਯਚਨਾ—ਤਸਰਸ਼ਟੀ। ਜਤਰ—ਜਰ ਤਿਚ। ਥਤਰ—ਥਰ ਤਿਚ। ਗਗਤਨ—ਅਕਾਸ਼ ਉਤ। ਮਾਤਰ—ਾਤਾਰ 

ਤਿਚ। ੂਤਯ ਯਹ੍੍ਾ—ਤਿਆਕ ਹੈਂ। ਜਾ ਕ—ਤਜਸ ਦ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਗੁਯੂ! ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ; ਇਹ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਸਬ ਤਯੀ (ਕੀਤੀ ਹਈ) ਹ; ਤੰੂ (ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ) ਭਰ (ਕਯ ਕ) ਇਕ ਿਰ 

ਤ ਤਭਾਸ਼ਾ ਯਚਾ ਤਦੱਤਾ ਹ। ਤੰੂ ਜਰ ਤਿਚ, ਤਰਥਿੀ ਤ, ਅਕਾਸ਼ ਉਤ, ਾਤਾਰ ਤਿਚ, (ਸਬ ਥਾਈਂ) ਤਿਆਕ ਹੈਂ; 

ਤਯ ਫਚਨ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਰੋਂ  ਬੀ ਤਭੱਠ  ਹਨ।  

ਭਾਨਤਹ ਫਰਹਭਾਤਦਕ ਯੁਦਰਾਤਦਕ ਕਾਰ ਕਾ ਕਾਰੁ ਤਨਯੰਜਨ ਜਚਨਾ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਾਈ 
ਯਭਾਯਥੁ ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਤੀ ਭਨੁ ਖਚਨਾ ॥ ਕੀਆ ਖਰੁ ਫਡ ਭਰੁ ਤਭਾਸਾ ਵਾਹਗੁਯੂ ਤਯੀ ਸਬ 
ਯਚਨਾ ॥੩॥੧੩॥੪੨॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਾਨਤਹ—ਸਉਂਦ ਹਨ, ਭੰਨਦ ਹਨ। ਜਚਨਾ—ਭੰਗਦ ਹਨ, ਜਾਚਨਾ (ਕਯਦ ਹਨ)। ਗੁਯ 

ਰਸਾਤਦ—ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤਯੀ ਤਿਾ ਨਾਰ, ਤੈਂ ਗੁਯ ੂਦੀ ਤਿਾ ਨਾਰ। ਯਭਾਯਥ—ੁਉੱਚੀ ਦਿੀ। ਸਤੀ—ਨਾਰ। 

ਿਚਨਾ—ਜੁੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਗੁਯੂ! ਫਰਹਭਾ ਤ ਯੁਦਰ  (ਤਸ਼ਿ) ਆਤਦਕ (ਤਨੰੂ) ਸਉਂਦ ਹਨ, ਤੰੂ ਕਾਰ ਦਾ ਬੀ ਕਾਰ ਹੈਂ, (ਤੰੂ) ਭਾਇਆ 

ਤੋਂ ਯਹਤ (ਹਯੀ) ਹੈਂ, (ਸਬ ਰਕ ਤਥੋਂ) ਭੰਗਦ ਹਨ। ਹ ਗੁਯੂ! ਤਯੀ ਹੀ ਤਿਾ ਨਾਰ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਤਭਰਦੀ ਹ, 

ਅਤ ਸਤਸੰਗ ਤਿਚ ਭਨ ਜੁੜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਹ ਗੁਯ!ੂ ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਇਹ ਯਚਨਾ ਤਯੀ ਹੀ ਹ; (ਤੱਤਾਾਂ ਦਾ) ਭਰ (ਕਯ ਕ) 

ਤੰੂ ਇਹ ਤਭਾਸ਼ਾ ਤ ਿਰ ਯਚਾ ਤਦੱਤਾ ਹ।3।13। 42।  

ਇਹਨਾਾਂ ਉਯਰ  42 ਸਿਈਆਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ ਇਉਂ ਹ: 

ਤਹਰ  13 ਸਿਈ ਬੱਟ ਕਰ੍੍ਸਹਾਯ ਦ।  

ਅਗਰ  16 ਸਿਈ ਬੱਟ ਨਰ੍੍ ਦ।  

ਅਖ਼ੀਯਰ  13 ਸਿਈ ਗਮੰਦ ਦ। ਜੜ—42।  

ਅਗਭ ੁਅਨੰਤੁ ਅਨਾਤਦ ਆਤਦ ਤਜਸੁ ਕਇ ਨ ਜਾਣ ॥ ਤਸਵ ਤਫਯੰਤਚ ਧਤਯ ਧਯਾਨੁ ਤਨਤਤਹ ਤਜਸੁ ਫਦੁ 
ਫਖਾਣ ॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਅਗਭ—ੁਅਹੁੰਚ। ਅਨੰਤੁ—ਫਅੰਤ। ਅਨਾਤਦ—(ਅਨ-ਆਤਦ) ਤਜਸ ਦਾ ਭੁੱਢ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 

ਸਕਦਾ। ਆਤਦ—ਭੁੱਢ। ਤਫਯੰਤਚ—ਫਰਹਭਾ। ਤਨਤਤਹ—ਸਦਾ। ਫਿਾਣ—ਤਫਆਨ ਕਯਦਾ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਜ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਅਹੁੰਚ ਹ, ਅਨੰਤ ਹ, ਅਨਾਤਦ ਹ, ਤਜਸ ਦਾ ਭੁੱਢ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਜਸ ਦਾ 

ਤਧਆਨ ਸਦਾ ਤਸ਼ਿ ਤ ਫਰਹਭਾ ਧਯ ਯਹ ਹਨ ਤ ਤਜਸ ਦ (ਗੁਣਾਾਂ) ਨੰੂ ਿਦ ਿਯਣਨ ਕਯ ਤਯਹਾ ਹ।  

ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਤਨਯਵਯੁ ਅਵਯੁ ਨਹੀ ਦੂਸਯ ਕਈ ॥ ਬੰਜਨ ਗੜ੍ਹ੍ਹਣ ਸਭਥੁ ਤਯਣ ਤਾਯਣ ਰਬੁ ਸਈ ॥  
{ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬੰਜਨ ਗੜ੍ਣ ਸਭਥੁ—ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਯਨ ਤ ਦਾ ਕਯਨ ਦ ਸਭਯੱਥ। ਤਯਣ ਤਾਯਣ—ਤਾਯਣ 



ਰਈ ਜਹਾਜ਼। ਤਯਣ—ਜਹਾਜ਼।  

ਅਯਥ:-  ਉਹ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਅਕਾਯ-ਯਤਹਤ ਹ, ਿਯ-ਯਤਹਤ ਹ, ਕਈ ਹਯ ਉਸ ਦ ਸਭਾਨ ਨਹੀਂ ਹ, ਉਹ ਜੀਿਾਾਂ 

ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਤ ਭਾਯਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੱਿਣ ਿਾਰਾ ਹ, ਉਹ ਰਬੂ (ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ) ਤਾਯਣ ਰਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਹ।  

ਨਾਨਾ ਰਕਾਯ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਕੀ ਜਨੁ ਭਥੁਯਾ ਯਸਨਾ ਯਸ ॥ ਸਰੀ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਗੁਯ 
ਯਾਭਦਾਸ ਤਚਤਹ ਫਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਾ ਰਕਾਯ—ਕਈ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ। ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਅਕਾਰ ੁਯਿ) ਨ। ਯਸਨਾ ਯਸ—ਜੀਬ ਨਾਰ 

(ਉਸ ਨੰੂ) ਜਦਾ ਹ। ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਤਚਤਹ—ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਨ  ਕਈ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਯਤਚਆ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਸ ਭਥੁਯਾ ਜੀਬ ਨਾਰ ਜਦਾ ਹ। 

ਉਹੀ ਸਤਤਨਾਭ ੁਕਯਤਾ ੁਯਿ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਿੱਸਦਾ ਹ।1।  

ਗੁਯੂ ਸਭਯਥੁ ਗਤਹ ਕਯੀਆ ਧੁਵ ਫੁਤਧ ਸੁਭਤਤ ਸਭਹਾਯਨ ਕਉ ॥ ਪੁਤਨ ਧਰੰਭ ਧੁਜਾ ਪਹਯੰਤਤ ਸਦਾ 
ਅਘ ੁੰਜ ਤਯੰਗ ਤਨਵਾਯਨ ਕਉ ॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗਤਹ ਕਯੀਆ—ਕੜ ਤਰਆ ਹ (ਬਾਿ, ਸਯਨ ਰਈ ਹ)। ਧ੍੍ਰਿ—ਅਡਰ। ਸੁਭਤਤ—ਚੰਗੀ 

ਭਤਤ। ਸਭਾਯਨ ਕਉ—ਸੰਬਾਰਣ ਰਈ, ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ। ਧਰੰਭ ਧੁਜਾ—ਧਯਭ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਪਹਯੰਤਤ—ਝੱੁਰ 

ਤਯਹਾ ਹ। ਅਘ—ਾ। ੁੰਜ—ਸਭੂਹ, ਢਯ। ਤਯੰਗ—ਰਤਹਯਾਾਂ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਸਭਯੱਥ ਗੁਯੂ ਦਾ ਧਯਭ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਝੱੁਰ ਤਯਹਾ ਹ, ਭੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਯਨ ਰਈ ਹ; (ਤਕਉਂ?) 

ਅਡਰ ਫੱੁਧ ਤ ਉੱਚੀ ਭੱਤ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਅਤ ਾਾਾਂ ਦ ੁੰਜ ਤ ਤਯੰਗ (ਆਣ  ਅੰਦਯੋਂ) ਦੂਯ ਕਯਨ 

ਰਈ।  

ਭਥੁਯਾ ਜਨ ਜਾਤਨ ਕਹੀ ਜੀਅ ਸਾਚੁ ਸੁ ਅਉਯ ਕਛੂ ਨ ਤਫਚਾਯਨ ਕਉ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਫਤਹਥੁ ਫਡ 
ਕਤਰ ਭ ਬਵ ਸਾਗਯ ਾਤਯ ਉਤਾਯਨ ਕਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾਤਨ ਕਹੀ ਜੀਅ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸਚ ਕ ਆਿੀ ਹ। ਤਫਚਾਯਨ ਕਉ—ਤਿਚਾਯਨ-ਜਗ ਗੱਰ। 

ਅਉਯ ਕਛੂ—ਹਯ ਕਈ ਗੱਰ। ਫਤਹਥ—ੁਜਹਾਜ਼। ਕਤਰ ਭ—ਕਰਜੁਗ ਤਿੱਚ।  

ਅਯਥ:-  ਦਾਸ ਭਥੁਯਾ ਨ  ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਸਚ-ਸਭਝ ਕ ਇਹ ਸੱਚ ਆਤਿਆ ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਕਈ ਹਯ 

ਤਿਚਾਯਨ-ਜਗ ਗੱਰ ਨਹੀਂ ਹ, ਤਕ ਸੰਸਾਯ-ਸਾਗਯ ਤੋਂ ਾਯ ਉਤਾਯਨ ਰਈ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਕਰਜੁਗ ਤਿਚ ਿੱਡਾ 

ਜਹਾਜ਼ ਹ (ਅਤ ਉਹ ਨਾਭ ਸਭਯੱਥ ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਤਭਰਦਾ ਹ)।2।  

ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤਤ ਸੰਗ ਸੁਯੰਗ ਯਤ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹ ॥ ਧਰਭ ੰਥੁ ਧਤਯ ਧਯਨੀਧਯ ਆਤ ਯਹ 
ਤਰਵ ਧਾਤਯ ਨ ਧਾਵਤ ਹ ॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੰਤਤ ਹੀ—ਸਦਾ ਹੀ, ਇਕ ਯੱਸ (szqqz-always)। ਸਤਸੰਗਤਤ ਸੰਗ—ਸਤਸੰਗ ਤਿਚ। 

ਧਤਯ—ਥਾਤਆ ਹ। ਧਯਨੀਧਯ—ਧਯਤੀ ਦਾ ਆਸਯਾ, ਅਕਾਰ ੁਯਿ। ਤਰਿ ਧਤਯ—ਤਫਰਤੀ ਤਟਕਾ ਕ। ਨ 

ਧਾਿਤ ਹ—ਬਟਕਦ ਨਹੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਇਹ ਸਤਤਗੁਯੂ ਿਾਰਾ) ਧਯਭ ਦਾ ਯਾਹ ਧਯਤੀ-ਦ-ਆਸਯ ਹਯੀ ਨ  ਆ ਚਰਾਇਆ ਹ। (ਤਜਨ੍ਾਾਂ 



ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਤਿਚ) ਤਥਰਤੀ ਜੜੀ ਹ ਅਤ (ਜ) ਸਦਾ ਇੱਕ ਯਸ ਸਤਸੰਗ ਤਿਚ (ਜੁੜ ਕ) ਸਹਣ  ਯੰਗ ਤਿਚ 

ਯੰਗੀਜ ਕ ਹਯੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦ ਹਨ, (ਉਹ ਤਕਸ ਹਯ ਾਸ) ਬਟਕਦ ਨਹੀਂ ਤਪਯਦ।  

ਭਥੁਯਾ ਬਤਨ ਬਾਗ ਬਰ ਉਨਹ ਕ ਭਨ ਇਛਤ ਹੀ ਪਰ ਾਵਤ ਹ ॥ ਯਤਵ ਕ ਸੁਤ ਕ ਤਤਨਹ ਤਰਾਸੁ ਕਹਾ 
ਜੁ ਚਯੰਨ ਗੁਯੂ ਤਚਤੁ ਰਾਵਤ ਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਤਨ—ਆਿ। ਉਨ੍੍ ਕ—ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਿਾਾਂ ਦ। ਭਨ ਇਛਤ ਪਰ—ਭਨ-ਬਾਉਂਦ ਪਰ। ਯਤਿ ਕ ਸੁਤ 

ਕ—ਧਯਭ ਯਾਜ ਦਾ। ਤਰਾਸ—ੁਡਯ। ਕਹਾ—ਤਕਥ? ਯਤਿ—ਸੂਯਜ। ਸੁਤ—ੁੱਤਯ। ਜੁ—ਤਜਹੜ ਫੰਦ। 

ਯਤਿਸੁਤ—ਧਯਭਯਾਜ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਭਥੁਯਾ! ਆਿ—‘ਜ ਭਨੱੁਿ ਗੁਯ ੂ(ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਭਨ ਜੜਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਬਾਗ 

ਚੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਭਨ-ਬਾਉਂਦ ਪਰ ਾਾਂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਧਯਭ ਯਾਜ ਦਾ ਡਯ ਤਕਥ ਯਤਹੰਦਾ ਹ? (ਤਫਰਕੁਰ ਨਹੀਂ 

ਯਤਹੰਦਾ)।3।  

ਤਨਯਭਰ ਨਾਭੁ ਸੁਧਾ ਯੂਯਨ ਸਫਦ ਤਯੰਗ ਰਗਤਟਤ ਤਦਨ ਆਗਯੁ ॥ ਗਤਹਯ ਗੰਬੀਯੁ ਅਥਾਹ 
ਅਤਤ ਫਡ ਸੁਬਯੁ ਸਦਾ ਸਬ ਤਫਤਧ ਯਤਨਾਗਯੁ ॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੁਧਾ—ਅੰਤਭਰਤ। ਯੂਯਨ—ਬਤਯਆ ਹਇਆ (ਸਯਿਯ)। ਤਯੰਗ—ਰਤਹਯਾਾਂ। ਤਦਨ ਆਗਯ—ੁ

ਅੰਤਭਰਤ ਿਰ । ਗਤਹਯ—ਡੂੰਘਾ। ਸੁਬਯ—ੁਨਕਾ-ਨਕ ਬਤਯਆ ਹਇਆ। ਯਤਨਾਗਯ—ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਯਤਨ 

ਆਕਯ—ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਣ)।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਇਕ ਸਾ ਸਯਿਯ ਹ ਤਜਸ ਤਿਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਤਿੱਤਯ ਨਾਭ-ਅੰਤਭਰਤ ਬਤਯਆ 

ਹਇਆ ਹ (ਉਸ ਤਿਚ) ਅੰਤਭਰਤ ਿਰ  ਸ਼ਫਦ ਦੀਆਾਂ ਰਤਹਯਾਾਂ ਉੱਠਦੀਆਾਂ ਹਨ, (ਇਹ ਸਯਿਯ) ਫੜਾ ਡੂੰਘਾ 

ਗੰਬੀਯ ਤ ਅਥਾਹ ਹ, ਸਦਾ ਨਕਾ-ਨਕ ਬਤਯਆ ਯਤਹੰਦਾ ਹ ਤ ਸਬ ਤਯ੍ਾਾਂ ਦ ਯਤਨਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ।  

ਸੰਤ ਭਯਾਰ ਕਯਤਹ ਕੰਤੂਹਰ ਤਤਨ ਜਭ ਤਰਾਸ ਤਭਤਟ ਦੁਖ ਕਾਗਯੁ ॥ ਕਰਜੁਗ ਦੁਯਤ ਦੂਤਯ ਕਯਫ 
ਕਉ ਦਯਸਨੁ ਗੁਯੂ ਸਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਯੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਯਾਰ—ਹੰਸ। ਕੰਤੂਹਰ—ਕਰਰ। ਦੁਿ ਕਾਗਯੁ—ਦੁੱਿਾਾਂ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ (ਬਾਿ, ਰਿਾ)। ਜਭ 

ਤਰਾਸ—ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਡਯ। ਦੁਯਤ—ਾ। ਕਯਫ ਕਉ—ਕਯਨ ਰਈ। ਸਗਰ ਸੁਿ ਸਾਗਯ—ੁਸਾਯ ਸੁਿਾਾਂ ਦਾ 

ਸਭੰੁਦਯ।  

ਅਯਥ:-  (ਉਸ ਸਯਿਯ ਤਿਚ) ਸੰਤ-ਹੰਸ ਕਰਰ ਕਯਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਡਯ ਤ ਦੁੱਿਾਾਂ ਦਾ ਰਿਾ ਤਭਟ 

ਤਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਕਰਜੁਗ ਦ ਾ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦਾ ਦਯਸ਼ਨ ਸਾਯ ਸੁਿਾਾਂ ਦਾ ਸਭੰੁਦਯ ਹ।4।  

ਜਾ ਕਉ ਭੁਤਨ ਧਯਾਨੁ ਧਯ ਤਪਯਤ ਸਗਰ ਜੁਗ ਕਫਹੁ ਕ ਕਊ ਾਵ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ਕਉ ॥ ਫਦ 
ਫਾਣੀ ਸਤਹਤ ਤਫਯੰਤਚ ਜਸੁ ਗਾਵ ਜਾ ਕ ਤਸਵ ਭੁਤਨ ਗਤਹ ਨ ਤਜਾਤ ਕਤਫਰਾਸ ਕੰਉ ॥  {ੰਨਾ 
1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾ ਕਉ—ਤਜਸ (ਦ ਦਯਸਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਧਯ—ਧਯਦਾ ਹ। ਤਪਯਤ ਸਗਰ ਜੁਗ—ਸਾਯ ਜੁਗਾਾਂ 

ਤਿਚ ਬੌਂਦਾ। ਕਫਹ ੁਕ—ਕਦ, ਤਕਸ ਤਿਯਰ  ਸਭੇਂ। ਆਤਭ ਰਗਾਸ—ਅੰਦਯ ਦਾ ਚਾਨਣਾ। ਤਫਯੰਤਚ—(ivrzic) 

ਫਰਹਭਾ। ਗਤਹ—ਪੜ ਕ। ਨ ਤਜਾਤ—ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਤਫਰਾਸ—ਕਰਾਸ਼ ਯਫਤ।  



ਅਯਥ:-  ਸਾਯ ਜੁਗਾਾਂ ਤਿਚ ਬੌਂਦਾ ਹਇਆ ਕਈ ਭੁਨੀ ਤਜਸ (ਹਯੀ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਤਧਆਨ ਧਯਦਾ ਹ, ਅਤ ਕਦ ਹੀ 

ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰੱਬਦਾ ਹ, ਤਜਸ ਹਯੀ ਦਾ ਜਸ ਫਰਹਭਾ ਿਦਾਾਂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਸਭਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹ, ਅਤ 

ਤਜਸ ਤਿਚ ਸਭਾਧੀ ਰਾ ਕ ਤਸ਼ਿ ਕਰਾਸ਼ ਯਫਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ; 

ਜਾ ਕ ਜਗੀ ਜਤੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਨਕ ਤ ਜਟਾ ਜੂਟ ਬਖ ਕੀ ਤਪਯਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥ ਸੁ ਤਤਤਨ 
ਸਤਤਗੁਤਯ ਸੁਖ ਬਾਇ ਤਕ੍ਰਾ ਧਾਯੀ ਜੀਅ ਨਾਭ ਕੀ ਫਡਾਈ ਦਈ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥ {ੰਨਾ 
1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜਾ ਕਉ—ਤਜਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ। ਉਦਾਸ ਕਉ—ਉਦਾਸ ਨੰੂ (ਧਾਯ ਕ)। ਸੁ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਤਯ—ਉਸ 

ਹਯੀ-ਯੂ ਗੁਯ ੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਸੁਿ ਬਾਇ—ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ। ਜੀਅ—ਜੀਿਾਾਂ ਉੱਤ। ਤਤਤਨ—ਉਸ ਨ। 

ਸਤਤਗੁਤਯ—ਸਤਤਗੁਯ ਨ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਦਾ ਦਯਸਨ ਕਯਨ) ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਅਨਕਾਾਂ ਜਗੀ, ਜਤੀ, ਤਸੱਧ ਤ ਸਾਤਧਕ ਤ ਕਯਦ ਹਨ ਅਤ 

ਜਟਾ-ਜੂਟ ਯਤਹ ਕ ਉਦਾਸ-ਬਿ ਧਾਯ ਕ ਤਪਯਦ ਹਨ, ਉਸ (ਹਯੀ-ਯੂ) ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ 

ਜੀਆਾਂ ਉਤ ਤਕਯਾ ਕੀਤੀ ਤ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਹਯੀ-ਨਾਭ ਦੀ ਿਤਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼ੀ।5।  

ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਧਆਨ ਅੰਤਯਗਤਤ ਤਜ ੁੰਜ ਤਤਹੁ ਰਗ ਰਗਾਸ ॥ ਦਖਤ ਦਯਸੁ ਬਟਤਕ ਬਰਭੁ ਬਜਤ 
ਦੁਖ ਯਹਤਯ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਫਗਾਸ ॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਧਆਨ—ਤਫਰਤੀ। ਅੰਤਯਗਤਤ—ਅੰਦਯ ਿਰ, ਅੰਤਯ-ਭੁਿ। ਤਤਹ ੁਰਗ—ਤਤੰਨਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ। 

ਰਗਾਸ—ਚਭਤਕਆ। ਬਟਤਕ—ਫੌਂਦਰ ਕ। ਬਜਤ—ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਬੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਯਹਤਯ—ਦੂਯ ਹ ਕ। 

ਸਹਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ। ਤਫਗਸ—ਰਗਟ ਹੁੰਦ ਹਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਾਸ) ਨਾਭ-ਯੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹ, (ਆ ਦੀ) ਅੰਤਯਭੁਿ ਤਫਰਤੀ ਹ, (ਆ ਦ) ਤਜ ਦਾ 

ੁੰਜ ਤਤੰਨਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ ਚਭਕ ਤਯਹਾ ਹ, (ਆ ਦਾ) ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਕ (ਦਯਸਨ ਕਯਨ ਿਾਤਰਆਾਂ ਦਾ) ਬਯਭ 

ਬਟਕ ਕ ਬੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਅਤ (ਉਹਨਾਾਂ ਦ) ਦੁੱਿ ਦੂਯ ਹ ਕ (ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ) ਆਤਭਕ ਅਡਰਤਾ ਦ ਸੁਿ 

ਯਗਟ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ।  

ਸਵਕ ਤਸਖ ਸਦਾ ਅਤਤ ਰੁਤਬਤ ਅਤਰ ਸਭੂਹ ਤਜਉ ਕੁਸਭ ਸੁਫਾਸ ॥ ਤਫਦਯਭਾਨ ਗੁਤਯ ਆਤ ਥਯਉ 
ਤਥਯੁ ਸਾਚਉ ਤਖਤੁ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1404} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਰੁਤਬਤ—ਚਾਹਿਾਨ, ਰਬੀ। ਅਤਰ ਸਭੂਹ—ਸ਼ਤਹਦ ਦੀਆਾਂ ਭੱਿੀਆਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕੁਸਭ—ਪੱੁਰ। 

ਤਫਦ੍੍ਭਾਨ—ਰਤੱਿ। ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯ ਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ—ਗੁਯ ੂਯਾਭ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ।  

ਅਯਥ:-  ਸਿਕ ਤ ਤਸੱਿ ਸਦਾ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਦ) ਆਤਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਜਿੇਂ ਬਯ ਪੱੁਰਾਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਨਾ ਦ। 

ਰਤੱਿ ਗੁਯ ੂ(ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਆ ਹੀ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਤਨਹਚਰ ਤਟਕਾ ਤਦੱਤਾ ਹ।6।  

ਤਾਯਯਉ ਸੰਸਾਯੁ ਭਾਮਾ ਭਦ ਭਤਹਤ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਦੀਅਉ ਸਭਯਥੁ ॥ ਪੁਤਨ ਕੀਯਤਤਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ 
ਸੰਤਤ ਤਯਤਧ ਅਯੁ ਤਸਤਧ ਨ ਛਡਇ ਸਥੁ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਦ—ਅਹੰਕਾਯ। ਸਥ—ੁਸਾਥ। ਕੀਯਤਤ—ਸਬਾ। ਸੰਤਤ—ਧਨ। ਅੰਤਭਰਤ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ 

ਦਣ ਿਾਰਾ।  



ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਦ ਤਿਚ ਭਹ ਹ ਸੰਸਾਯ ਨੰੂ ਤਾਤਯਆ ਹ, (ਆ ਨ  ਜੀਆਾਂ ਨੰੂ) 

ਸਭਯੱਥਾ ਿਾਰਾ ਅੰਤਭਰਤ-ਨਾਭ ਫਖ਼ਤਸ਼ਆ ਹ, ਆ ਸਦਾ ਸੁਿ, ਧਨ ਅਤ ਸਬਾ ਦ ਭਾਰਕ ਹਨ, ਤਯੱਧੀ ਅਤ ਤਸੱਧੀ 

ਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।  

ਦਾਤਨ ਫਡ ਅਤਤਵੰਤੁ ਭਹਾਫਤਰ ਸਵਤਕ ਦਾਤਸ ਕਤਹ ਇਹੁ ਤਥੁ ॥ ਤਾਤਹ ਕਹਾ ਯਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ 
ਜਾ ਕ ਫਸੀਤਸ ਧਤਯ ਗੁਤਯ ਹਥੁ ॥੭॥੪੯॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਦਾਤਨ—ਦਾਨੀ। ਅਤਤਿੰਤੁ—ਅਤਤਅੰਤ। ਸਿਕ ਦਾਤਸ—ਸਿਕ ਦਾਸ (ਭਥੁਯਾ) ਨ। ਕਤਹ—

ਆਤਿਆ ਹ। ਤਥ—ੁਸੱਚ। ਤਾਤਹ—ਉਸ (ਭਨੱੁਿ) ਨੰੂ। ਕਹਾ—ਤਕਥ? ਫਸੀਤਸ—ਤਸਯ ਉਤ। ਗੁਤਯ—ਗੁਯ ੂਨ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ) ਫੜਾ ਦਾਨੀ ਹ ਅਤ ਅਤਤਅੰਤ ਭਹਾਫਰੀ ਹ, ਸਿਕ ਦਾਸ (ਭਥੁਯਾ) ਨ  ਇਹ ਸੱਚ 

ਆਤਿਆ ਹ। ਤਜਸ ਦ ਤਸਯ ਉੱਤ ਗੁਯ ੂ (ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਹੱਥ ਧਤਯਆ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਤਕਸ ਦੀ ਕੀ ਯਿਾਹ 

ਹ?।7। 49।  

ਬੱਟ ਭਥੁਯਾ ਦ 7 ਸਿਈ।  

ਤੀਤਨ ਬਵਨ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹ ਸਈ ॥ ਅਨ ਸਯਸੁ ਕੀਅਉ ਨ ਜਗਤ ਕਈ ॥ ਆੁਨ ਆੁ  
ਆ ਹੀ ਉਾਮਉ ॥ ਸੁਤਯ ਨਯ ਅਸੁਯ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਾਮਉ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਯੂਤਯ ਯਤਹ—ਤਿਆਕ ਹ। ਸਈ—ਉਹ ਅਕਾਰ ੁਯਿ। ਸਯਸੁ—ਸਦਯਸ਼, ਿਯਗਾ। 

ਆੁਨ ਆ—ੁਆਣਾ ਆ। ਉਾਮਉ—ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਤਯ—ਦਿਤ। ਨਯ—ਭਨੱੁਿ। ਅਸੁਯ—ਦੈਂਤ। 

ਆ ਹੀ—ਆਤ ਹੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਹੜਾ) ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਆ ਹੀ ਤਤੰਨਾਾਂ ਬਿਨਾਾਂ ਤਿਚ ਤਿਆਕ ਹ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਈ ਦੂਜਾ ਜੀਿ 

(ਤਜਸ ਨ) ਆਣ  ਿਯਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਣਾ ਆ (ਤਜਸ ਨ) ਆ ਹੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ, ਦਿਤ, ਭਨੱੁਿ, 

ਦੈਂਤ, ਤਕਸ ਨ  (ਤਜਸ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਾਇਆ; 

ਾਮਉ ਨਹੀ ਅੰਤੁ ਸੁਯ ਅਸੁਯਹ ਨਯ ਗਣ ਗੰਧਰਫ ਖਜੰਤ ਤਪਯ ॥ ਅਤਫਨਾਸੀ ਅਚਰੁ ਅਜਨੀ 
ਸੰਬਉ ੁਯਖਤਭੁ ਅਾਯ ਯ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸੰਬਉ—(ÔvXzBzu) ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਯਗਟ ਹਣ ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  ਦਿਤ, ਦੈਂਤ, ਭਨੱੁਿ, ਗਣ ਗੰਧਯਫ—ਸਬ ਤਜਸ ਨੰੂ ਿਜਦ ਤਪਯਦ ਹਨ, (ਤਕਸ ਨ  ਤਜਸ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ 

ਾਇਆ, ਤਜਹੜਾ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਅਤਫਨਾਸ਼ੀ ਹ, ਅਡਰ ਹ, ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਹਤ ਹ, ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਯਗਟ 

ਹਇਆ ਹ, ਉੱਤਭ ੁਯਿ ਹ ਤ ਫਹੁਤ ਫਅੰਤ ਹ।  

ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਸਦਾ ਸਈ ਸਯਫ ਜੀਅ ਭਤਨ ਧਯਾਇਮਉ ॥ ਸਰੀ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਜਮ ਜਮ 
ਜਗ ਭਤਹ ਤ ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ ਾਇਮਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯਣ—ਜਗਤ। ਕਯਣ ਕਾਯਣ—ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੂਰ। ਸਯਫ ਜੀਅ—ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਨ। ਭਤਨ—ਭਨ 

ਤਿਚ। ਜਮ ਜਮ—ਜ-ਜਕਾਯ ਹ ਯਹੀ ਹ। ਭਤਹ—ਜਗਤ ਤਿਚ। ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ—(ਉਰਕਤ) ਹਯੀ ਦੀ ਉੱਚੀ 

ਦਿੀ।  

ਅਯਥ:-  (ਤਜਹੜਾ) ਹਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭੂਰ ਹ, (ਜ) ਆ ਹੀ ਸਦਾ ਸਭਯੱਥ ਹ, ਸਾਯ ਜੀਆਾਂ ਨ  (ਤਜਸ ਨੰੂ) ਭਨ 



ਤਿਚ ਤਸਭਤਯਆ ਹ, ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! (ਆ ਦੀ) ਜਗਤ ਤਿਚ ਜ-ਜਕਾਯ ਹ ਯਹੀ ਹ ਤਕ ਆ ਨ  ਉਸ ਹਯੀ 

ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾ ਰਈ ਹ।1।  

ਸਤਤਗੁਤਯ ਨਾਨਤਕ ਬਗਤਤ ਕਯੀ ਇਕ ਭਤਨ  ਤਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਗਤਫੰਦ ਦੀਅਉ ॥ ਅੰਗਤਦ ਅਨੰਤ 
ਭੂਯਤਤ ਤਨਜ ਧਾਯੀ ਅਗਭ ਗਯਾਤਨ ਯਤਸ ਯਸਯਉ ਹੀਅਉ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਸਤਤੁਗਤਯ ਨਾਨਤਕ—ਸਤਤਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਨ। ਇਕ ਭਤਨ—ਇਕਾਗਰ ਭਨ ਹ ਕ। ਦੀਅਉ—ਅਯਨ 

ਕਯ ਤਦੱਤਾ। ਅੰਗਤਦ—ਅੰਗਦ ਨ। ਅਨੰਤ ਭੂਯਤਤ—ਫਅੰਤ ਅਕਾਯਾਾਂ ਿਾਰਾ, ਸਯਗੁਣ ਹਯੀ। ਤਨਜ ਧਾਯੀ—

ਆਣ  ਅੰਦਯ ਧਾਯਨ ਕੀਤੀ। ਅਗਭ ਗ੍੍ਾਤਨ—ਅਗਭ ਹਯੀ ਦ ਤਗਆਨ ਨਾਰ। ਯਤਸ—ਰਭ ਤਿਚ। 

ਯਸ੍੍ਉ—ਯਤਸਆ, ਤਬੱਜ ਤਗਆ। ਹੀਅਉ—(ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ) ਤਹਯਦਾ। ਅਗਭ—ਅਹੁੰਚ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨ  ਇਕ-ਭਨ ਹ ਕ ਬਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤ (ਆਣਾ) ਤਨ ਭਨ ਧਨ ਗਤਫੰਦ ਨੰੂ 

ਅਯਨ ਕਯ ਤਦੱਤਾ। (ਗੁਯੂ) ਅੰਗਦ (ਸਾਤਹਫ ਜੀ) ਨ  ‘ਅਨੰਤ ਭੂਯਤਤ’ ਹਯੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਤਟਕਾਇਆ, 

ਅਹੁੰਚ ਹਯੀ ਦ ਤਗਆਨ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਆ ਦਾ ਤਹਯਦਾ ਰਭ ਤਿਚ ਤਬੱਜ ਤਗਆ।  

ਗੁਤਯ ਅਭਯਦਾਤਸ ਕਯਤਾਯੁ ਕੀਅਉ ਵਤਸ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਤਯ ਧਯਾਇਮਉ ॥ ਸਰੀ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਜਮ 
ਜਮ ਜਗ ਭਤਹ ਤ ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ ਾਇਮਉ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਤਯ ਅਭਯਦਾਤਸ—ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ) ਨ। ਿਤਸ—ਿੱਸ ਤਿਚ। ਿਾਹ ੁਿਾਹ ੁਕਤਯ—‘ਤੰੂ ਧੰਨ 

ਹੈਂ, ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ’—ਇਹ ਆਿ ਕ। ਯਭ—ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਦੁ—ਦਯਜਾ। ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ—ਰਬੂ (ਦ ਤਭਰਾ) 

ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਕਯਤਾਯ ਨੰੂ ਆਣ  ਿੱਸ ਤਿਚ ਕੀਤਾ। ‘ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ’—ਇਹ ਆਿ ਕ 

ਆ ਨ  ਕਯਤਾਯ ਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆ। ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਆ ਦੀ ਬੀ ਜਗਤ ਤਿਚ ਜ-ਜਕਾਯ ਹ ਯਹੀ ਹ; ਆ 

ਨ  ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ ਤਭਰਾ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਯਜਾ ਹਾਸਰ ਕਯ ਤਰਆ ਹ।2।  

ਨਾਯਦੁ ਧੂ ਰਹਰਾਦੁ ਸੁਦਾਭਾ ੁਫ ਬਗਤ ਹਤਯ ਕ ਜੁ ਗਣੰ ॥ ਅੰਫਯੀਕੁ ਜਮਦਵ ਤਤਰਰਚਨੁ ਨਾਭਾ 
ਅਵਯੁ ਕਫੀਯੁ ਬਣੰ ॥ ਤਤਨ ਕ ਅਵਤਾਯੁ ਬਮਉ ਕਤਰ ਤਬੰਤਤਯ ਜਸੁ ਜਗਤਰ ਤਯ ਛਾਇਮਉ ॥ ਸਰੀ 
ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਜਮ ਜਮ ਜਗ ਭਤਹ ਤ ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ ਾਇਮਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ੁਫ—ੂਯਫਰ  (ਜੁਗਾਾਂ ਦ)। ਗਣੰ—ਤਗਣ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਅਿਯੁ—ਅਤ ਹਯ। ਬਣ—ੰਆਿ ਜਾਾਂਦ 

ਹਨ। ਅਿਤਾਯ—ੁਜਨਭ। ਕਤਰ ਤਬੰਤਤਯ—ਕਰਜੁਗ ਤਿਚ। ਛਾਇਮਉ—ਤਿਰਤਯਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  ਨਾਯਦ, ਧ੍੍ ੂਰਹਰਾਦ, ਸੁਦਾਭਾ ਅਤ ਅੰਫਯੀਕ—ਜ ਹਯੀ ਦ ੂਯਫਰ  ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਬਗਤ ਤਗਣ  ਜਾਾਂਦ ਹਨ; 

ਜਦਿ, ਤਤਰਰਚਨ, ਨਾਭਾ ਅਤ ਕਫੀਯ, ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਕਰਜੁਗ ਤਿਚ ਹਇਆ ਹ—ਇਹਨਾਾਂ ਸਾਤਯਆਾਂ ਦਾ ਜਸ 

ਜਗਤ ਉੱਤ (ਹਯੀ ਦ ਬਗਤ ਹਣ ਦ ਕਾਯਨ ਹੀ) ਤਿਰਤਯਆ ਹਇਆ ਹ। ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਆ ਦੀ ਬੀ 

ਜ-ਜਕਾਯ ਜਗਤ ਤਿਚ ਹ ਯਹੀ ਹ, ਤਕ ਆ ਨ  ਹਯੀ (ਦ ਤਭਰਾ) ਦੀ ਯਭ ਦਿੀ ਾਈ ਹ।3।  

ਭਨਸਾ ਕਤਯ ਤਸਭਯੰਤ ਤੁਝ ਨਯ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਤਭਤਟਅਉ ਜੁ ਤਤਣੰ ॥ ਫਾਚਾ ਕਤਯ ਤਸਭਯੰਤ ਤੁਝ ਤਤਨਹ 
ਦੁਖੁ ਦਤਯਦੁ ਤਭਟਮਉ ਜੁ ਤਖਣੰ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਨਸਾ—ਭਨ ਦੀ ਤਫਰਤੀ। ਤਤਣ—ੰਉਹਨਾਾਂ ਦਾ। ਫਾਚਾ—ਫਚਨ। ਤਿਣ—ੰਤਿਨ ਤਿਚ।  



ਅਯਥ:-  ਜ ਭਨੱੁਿ, (ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ!) ਤਨੰੂ ਭਨ ਜੜ ਕ ਤਸਭਯਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕਾਭ ਅਤ ਿਧ ਤਭਟ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਜ ਜੀਿ ਆ ਨੰੂ ਫਚਨਾਾਂ ਦੁਆਯਾ (ਬਾਿ, ਜੀਬ ਨਾਰ) ਤਸਭਯਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਦੁੱਿ ਤ ਦਤਯਦਰ  ਤਿਨ ਤਿਚ 

ਦੂਯ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਕਯਭ ਕਤਯ ਤੁਅ ਦਯਸ ਯਸ ਾਯਸ ਸਯ ਫਰਯ ਬਟ ਜਸੁ ਗਾਇਮਉ ॥ ਸਰੀ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਜਮ 
ਜਮ ਜਗ ਭਤਹ ਤ ਹਤਯ ਯਭ ਦੁ ਾਇਮਉ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯਭ ਕਤਯ—ਕਯਭਾਾਂ ਦੁਆਯਾ (ਬਾਿ, ਸਯੀਯ ਦ ਇੰਦਰ  ਿਯਤ ਕ)। ਾਯਸ ਸਯ—(ਉਹ) ਾਯਸ 

ਸਭਾਨ (ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ)। ਸਯ—ਫਯਾਫਯ, ਿਯਗ। ਤੁਅ—ਤਯਾ (qv)।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਫਰ੍੍ ਬੱਟ (ਆ ਦਾ) ਜਸ ਗਾਾਂਦਾ ਹ (ਤ ਆਿਦਾ ਹ ਤਕ) ਜ ਭਨੱੁਿ ਆ ਦਾ 

ਦਯਸ਼ਨ ਸਯੀਯਕ ਇੰਤਦਰਆਾਂ ਨਾਰ ਯਸਦ ਹਨ, ਉਹ ਾਯਸ ਸਭਾਨ ਹ ਜਾਾਂਦ ਹਨ। ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਆ 

ਦੀ ਜ-ਜਕਾਯ ਜਗਤ ਤਿਚ ਹ ਯਹੀ ਹ ਤਕ ਆ ਨ  ਹਯੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾ ਰਈ ਹ।4।  

ਤਜਹ ਸਤਤਗੁਯ ਤਸਭਯੰਤ ਨਮਨ ਕ ਤਤਭਯ ਤਭਟਤਹ ਤਖਨੁ ॥ ਤਜਹ ਸਤਤਗੁਯ ਤਸਭਯੰਤਥ ਤਯਦ ਹਤਯ 
ਨਾਭੁ ਤਦਨ ਤਦਨ ੁ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਮਨ—ਨਤਰ, ਅੱਿਾਾਂ। ਤਤਭਯ—ਹਨਯਾ। ਤਯਦ—ਤਹਯਦ ਤਿਚ।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦਾ ਤਸਭਯਨ ਕੀਤਤਆਾਂ, ਅੱਿਾਾਂ ਦ ਛੜ ਤਿਨ ਤਿਚ ਕੱਟ ਜਾਾਂਦ ਹਨ, ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਦਾ ਤਸਭਯਨ 

ਕੀਤਤਆਾਂ ਤਹਯਦ ਤਿਚ ਹਯੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਦਨ  ਤਦਨ (ਿਧੀਕ ਜੰਭਦਾ ਹ); 

ਤਜਹ ਸਤਤਗੁਯ ਤਸਭਯੰਤਥ ਜੀਅ ਕੀ ਤਤਤ ਤਭਟਾਵ ॥ ਤਜਹ ਸਤਤਗੁਯ ਤਸਭਯੰਤਥ ਤਯਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ 
ਤਨਤਧ ਾਵ ॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਤਸਭਤਯਆਾਂ (ਜੀਿ) ਤਹਯਦ ਦੀ ਤਤ ਤਭਟਾਉਂਦਾ ਹ, ਤਜਸ ਗੁਯੂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਕਯ ਕ (ਜੀਿ) 

ਤਯੱਧੀਆਾਂ ਤਸੱਧੀਆਾਂ ਤ ਨ  ਤਨਧੀਆਾਂ ਾ ਰੈਂਦਾ ਹ; 

ਸਈ ਯਾਭਦਾਸੁ ਗੁਯੁ ਫਰਯ ਬਤਣ ਤਭਤਰ ਸੰਗਤਤ ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਕਯਹੁ ॥ ਤਜਹ ਸਤਤਗੁਯ ਰਤਗ ਰਬੁ 
ਾਈ ਸ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਸਭਯਹੁ ਨਯਹੁ ॥੫॥੫੪॥ {ੰਨਾ 1405} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਬਤਣ—ਆਿ। ਰਤਗ—(ਚਯਨੀਂ) ਰੱਗ ਕ। ਨਯਹੁ—ਹ ਭਨੱੁਿ! 

ਅਯਥ:-  ਹ ਫਰ੍੍ (ਕਿੀ)! ਆਿ—ਹ ਜਨ ! ਤਜਸ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਗ ਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਤਭਰੀਦਾ ਹ, 

ਉਸ ਗੁਯ ੂਨੰੂ ਤਸਭਯ ਅਤ ਸੰਗਤਤ ਤਿਚ ਤਭਰ ਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿ—‘ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ’।5। 54।  

(ਬੱਟ ਫਰ੍੍ ਦ ੰਜ ਸਿਈ) 

ਤਜਤਨ ਸਫਦੁ ਕਭਾਇ ਯਭ ਦੁ ਾਇ ਸਵਾ ਕਯਤ ਨ ਛਤਡ ਾਸੁ ॥ ਤਾ ਤ ਗਉਹਯੁ ਗਯਾਨ 
ਰਗਟੁ ਉਜੀਆਯਉ ਦੁਖ ਦਤਯਦਰ ਅੰਧਯਾਯ ਕ ਨਾਸੁ ॥ {ੰਨਾ 1405-1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਾਸ—ੁਾਸਾ, ਸਾਥ। ਤਾ ਤ—ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) 

ਤੋਂ। ਗਉਹਯ—ੁਭਤੀ (ਿਾਾਂਗ ਉੱਜਰ)। ਗ੍੍ਾਨ ਉਜੀਆਯਉ—ਤਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ। ਅੰਧ੍੍ਾਯ—ਹਨਯਾ। 

ਕ—ਦਾ।  



ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਕਭਾ ਕ ਉੱਚੀ ਦਿੀ ਾਈ, ਅਤ (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) 

ਸਿਾ ਕਯਤਦਆਾਂ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਤਡਆ, ਉਸ (ਗੁਯ)ੂ ਤੋਂ ਭਤੀ-ਿਤ ਉੱਜਰ ਤਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰਗਟ ਹਇਆ, 

ਅਤ ਦਤਯਦਰ  ਤ ਹਨਯ ਦਾ ਨਾਸ ਹ ਤਗਆ।  

ਕਤਵ ਕੀਯਤ ਜ ਸੰਤ ਚਯਨ ਭੁਤੜ੍ਹ੍ ਰਾਗਤਹ ਤਤਨਹ ਕਾਭ ਕ੍ਰਧ ਜਭ ਕ ਨਹੀ ਤਰਾਸੁ ॥ ਤਜਵ ਅੰਗਦੁ 
ਅੰਤਗ ਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਗੁਯ ਤਤਵ ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਕ ਗੁਯੁ ਯਾਭਦਾਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜ—ਤਜਹੜ ਭਨੱੁਿ। ਤਰਾਸ—ੁਡਯ। ਤਜਿ—ਤਜਿੇਂ। ਅੰਤਗ ਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਗੁਯ—ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦ 

ਸਦਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਕਿੀ ਕੀਯਤ! ਜ ਭਨੱੁਿ ਉਸ ਸੰਤ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਚਯਨੀਂ ਰੱਗਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਾਭ 

ਿਧ ਤ ਜਭਾਾਂ ਦਾ ਡਯ ਨਹੀਂ ਯਤਹੰਦਾ। ਤਜਿੇਂ (ਗੁਯ)ੂ ਅੰਗਦ (ਸਾਤਹਫ ਜੀ) ਸਦਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਨਾਰ (ਯਹ, 

ਬਾਿ, ਸਦਾ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਦਿ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਤਿਚ ਯਹ), ਤਤਿੇਂ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ) ਦ 

(ਨਾਰ ਯਹ)।1।  

ਤਜਤਨ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਤਵ ਦਾਯਥੁ ਾਮਉ ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ ਹਤਯ ਚਯਨ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਤਾ ਤ ਸੰਗਤਤ ਸਘਨ 
ਬਾਇ ਬਉ ਭਾਨਤਹ ਤੁਭ ਭਰੀਆਗਯ ਰਗਟ ਸੁਫਾਸੁ ॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਜਤਨ—ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ। ਦਾਯਥ—ਨਾਭ-ਦਾਯਥ। ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ—ਯਾਤ ਤਦਨ। 

ਤਨਤਸ—ਯਾਤ। ਫਾਸੁਯ—ਤਦਨ। ਤਾਾਂ ਤ—ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਤੋਂ। ਸਘਨ—ਫਅੰਤ। ਬਾਇ—ਰਭ ਤਿਚ। 

ਭਰੀਆਗਯ—ਭਰਮ ਹਾੜ ਤ ਉੱਗਾ ਹਇਆ ਚੰਦਨ (ਭਰਮ-ਅੱਗਰ)।  

ਅਯਥ:-  ਤਜਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਸਤਤਗੁਯੂ (ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਤਸਭਯ ਕ ਨਾਭ ਦਾਯਥ ਰੱਬਾ ਹ, ਤ ਅੱਠ  

ਤਹਯ ਤਜਸ ਦਾ ਹਯੀ ਦ ਚਯਨਾਾਂ ਤਿਚ ਤਨਿਾਸ ਯਤਹੰਦਾ ਹ, ਉਸ (ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਾਸੋਂ ਫਅੰਤ ਸੰਗਤਾਾਂ ਰਭ 

ਤਿਚ (ਭਸਤ ਹ ਕ) ਬਉ ਭੰਨਦੀਆਾਂ ਹਨ (ਤ ਕਤਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ)—(“ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ!) ਆ ਰਤੱਿ ਤਯ ਤ 

ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਭੱਠੀ ਿਾਸ਼ਨਾ ਿਾਰ  ਹ। ” 

ਧੂ ਰਹਰਾਦ ਕਫੀਯ ਤਤਰਚਨ ਨਾਭੁ ਰਤ ਉਜਯ ਜੁ ਰਗਾਸੁ ॥ ਤਜਹ ਤਖਤ ਅਤਤ ਹਇ ਯਹਸੁ ਭਤਨ 
ਸਈ ਸੰਤ ਸਹਾਯੁ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੁ ਰਗਾਸ—ੁਤਜਹੜਾ ਚਾਨਣਾ। ਤਜਹ ਤਿਤ—ਤਜਸ ਨੰੂ ਿਿਤਦਆਾਂ। ਯਹਸ—ੁਤਿੜਾਉ। ਭਤਨ—

ਭਨ ਤਿਚ। ਸੰਤ ਸਹਾਯ—ੁਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ।  

ਅਯਥ:-  ਨਾਭ ਤਸਭਯ ਕ ਧ੍੍ੂ ਰਹਰਾਦ ਕਫੀਯ ਅਤ ਤਤਰਰਚਨ ਨੰੂ ਜ ਚਾਨਣ (ਤਦੱਤਸਆ ਸੀ) ਅਤ ਤਜਸ ਨੰੂ ਿਿ 

ਿਿ ਕ ਭਨ ਤਿਚ ਫੜਾ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹ, ਉਹ ਸੰਤਾਾਂ ਦਾ ਆਸਯਾ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਹੀ ਹ।2।  

ਨਾਨਤਕ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰਜਨ ਜਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਬਗਤਤ ਰਭ ਤਰਵ ਰਾਈ ॥ ਤਾ ਤ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਤਗ ਬਮ 
ਸਾਇਯੁ ਤਤਤਨ ਸਫਦ ਸੁਯਤਤ ਕੀ ਨੀਵ ਯਖਾਈ ॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਨਾਨਤਕ—ਨਾਨਕ ਨ। ਜਾਨ੍੍ਉ—ਛਾਤਣਆ ਹ। ਤਾ ਤ—ਉਸ (ਗੁਯ ੂ ਨਾਨਕ) ਤੋਂ। 

ਸਾਇਯ—ੁਸਭੰੁਦਯ। ਤਤਤਨ—ਉਸ (ਗੁਯ ੂਅੰਗਦ ਦਿ ਜੀ) ਨ। ਿਯਿਾਈ—ਿਯਿਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਗੁਯ)ੂ ਨਾਨਕ (ਦਿ ਜੀ) ਨ  ਤਨਯੰਜਨ ਦਾ ਨਾਭ ਛਾਤਣਆ, ਰਭ ਨਾਰ ਤਫਰਤੀ ਜੜ ਕ ਬਗਤੀ ਕੀਤੀ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਭੰੁਦਯ-ਯੂ ਗੁਯੂ ਅੰਗਦ ਦਿ ਜੀ (ਹ, ਜ) ਸਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਯੀ ਤਿਚ ਤਟਕ ਤ ਤਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ‘ਸ਼ਫਦ 



ਸੁਯਤਤ’ ਦੀ ਿਯਿਾ ਕੀਤੀ (ਬਾਿ, ਸ਼ਫਦ ਦ ਤਧਆਨ ਦੀ ਿੁਰ੍ੀ ਿੰਡ ਿੰਡੀ)।  

ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਰ ਤਾਯਣ 
ਕਉ ਅਫ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਕਉ ਤਭਰੀ ਫਡਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਜੀਹ—ਜੀਬ। ਤਾਯਣ ਕਉ—ਤਾਯਨ ਰਈ।  

ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਯ ਹ, (ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਿਸਥਾ 

ਤਫਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ), ਭਯੀ ਇਕ ਜੀਬ ਹ, ਇਸ ਨਾਰ ਕੁਛ ਆਿੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ (ਗੁਯ ੂ

ਅਭਯਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ) ਸਾਯੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ ਸਢੀ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ (ਜੀ) ਨੰੂ ਿਤਡਆਈ ਤਭਰੀ ਹ।3।  

ਹਭ ਅਵਗੁਤਣ ਬਯ ਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਤਭਰਤੁ ਛਾਤਡ ਤਫਖ ਤਫਖੁ ਖਾਈ ॥ ਭਾਮਾ ਭਹ ਬਯਭ  ਬੂਰ 
ਸੁਤ ਦਾਯਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਰਗਾਈ ॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਫਿੁ—ਜ਼ਤਹਯ। ਤਫਿ ਤਫਿੁ—ਜ਼ਤਹਯ ਹੀ ਜ਼ਤਹਯ। ਤਫਿ ਤਫਿੁ ਿਾਈ—ਅਸਾਾਂ ਤਨਯਰ ਤਿਹ ੁਹੀ 

ਿਾਧੀ ਹ। — ਕ। ਸੁਤ—ੁੱਤਯ। ਦਾਯਾ—ਇਸਤਰੀ। ਸਉ—ਨਾਰ। ਅੰਤਭਰਤੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਰਾ 

ਨਾਭ-ਜਰ।  

ਅਯਥ:-  ਅਸੀਂ ਅਉਗਣਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯ ਹ ਹਾਾਂ, (ਸਾਡ ਤਿਚ) ਇੱਕ ਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹ, ਅੰਤਭਰਤ (-ਨਾਭ) ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ 

ਅਸਾਾਂ ਤਨਯੀ ਤਿਹ ੁਹੀ ਿਾਧੀ ਹ। ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਅਤ ਬਯਭਾਾਂ ਤਿਚ  ਕ ਅਸੀਂ (ਸਹੀ ਜੀਿਨ-ਯਾਹ ਤੋਂ) ਬੱੁਰ  ਹ 

ਹਾਾਂ, ਤ ੁੱਤਯ ਇਸਤਰੀ ਨਾਰ ਅਸਾਾਂ ਤਆਯ ਾਇਆ ਹਇਆ ਹ।  

ਇਕੁ ਉਤਭ ੰਥੁ ਸੁਤਨ ਗੁਯ ਸੰਗਤਤ ਤਤਹ ਤਭਰੰਤ ਜਭ ਤਰਾਸ ਤਭਟਾਈ ॥ ਇਕ ਅਯਦਾਤਸ ਬਾਟ 
ਕੀਯਤਤ ਕੀ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਯਾਖਹੁ ਸਯਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਤਹ ਤਭਰੰਤ—ਉਸ ਤਿਚ ਤਭਰ ਕ। ਤਰਾਸ—ਡਯ। ਬਾਟ—ਬੱਟ। ਗੁਯ—ਹ ਗੁਯ!ੂ 

ਅਯਥ:-  ਅਸਾਾਂ ਸਤਤਗੁਯੂ ਦੀ ਸੰਗਤਤ ਿਾਰਾ ਇਕ ਉੱਚਾ ਯਾਹ ਸੁਤਣਆ ਹ, ਉਸ ਤਿਚ ਤਭਰ ਕ ਅਸਾਾਂ ਜਭਾਾਂ ਦਾ 

ਡਯ ਤਭਟਾ ਤਰਆ ਹ। ‘ਕੀਯਤ’ ਬੱਟ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕ ਫਨਤੀ ਹ ਤਕ ਹ ਗੁਯੂ ਯਾਭਦਾਸ ਜੀ! ਆਣੀ ਸਯਨੀ ਯੱਿ।4। 

58।  

(ਬੱਟ ਕੀਯਤ ਦ 4 ਸਿਈ) 

ਭਹੁ ਭਤਰ ਤਫਵਤਸ ਕੀਅਉ ਕਾਭੁ ਗਤਹ ਕਸ ਛਾੜ੍ਹ੍ਯਉ ॥ ਕ੍ਰਧੁ ਖੰਤਡ ਯਚੰਤਡ ਰਬੁ ਅਭਾਨ ਤਸਉ 
ਝਾੜ੍ਹ੍ਯਉ ॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਭਤਰ—ਭਰ ਕ। ਤਫਿਤਸ ਕੀਅਉ—ਕਾਫ ੂ ਕਯ ਤਰਆ ਹ। ਗਤਹ ਕਸ—ਕਸਾਾਂ ਤੋਂ ਪੜ ਕ। 

ਛਾੜ੍੍ਉ—ਬੰੁਞ ਟਕਾਇਆ ਹ। ਿੰਤਡ—ਟਟ ਟਟ ਕਯ ਕ। ਯਚੰਤਡ—(ਆਣ) ਤਜ-ਰਤਾ ਨਾਰ। 

ਅਭਾਨ ਤਸਉ—ਤਨਯਾਦਯੀ ਨਾਰ। ਝਾੜ੍੍ਉ—ਦੁਯਕਾਤਯਆ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ ਜੀ!) ਆ ਨ  ‘ਭਹ’ ਨੰੂ ਭਰ ਕ ਕਾਫ ੂਤਿਚ ਕਯ ਤਰਆ ਹ, ਅਤ ‘ਕਾਭ’ ਨੰੂ ਕਸਾਾਂ ਤੋਂ 

ਪੜ ਕ ਬੰੁਞ ਟਕਾਇਆ ਹ। (ਤੁਸਾਾਂ) ‘ਕਯਧ’ ਨੰੂ (ਆਣ) ਤਜ-ਰਾਤ ਨਾਰ ਟਟ ਟਟ ਕਯ ਤਦਤਾ ਹ, ਅਤ 

‘ਰਬ’ ਨੰੂ ਆ ਨ  ਤਨਯਾਦਯੀ ਨਾਰ ਯ ਦੁਯਕਾਇਆ ਹ।  



ਜਨਭੁ ਕਾਰੁ ਕਯ ਜਤੜ੍ਹ੍ ਹੁਕਭੁ ਜ ਹਇ ਸੁ ਭੰਨ ॥ ਬਵ ਸਾਗਯੁ ਫੰਤਧਅਉ ਤਸਖ ਤਾਯ ਸੁਰਸੰਨ ॥  
{ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਕਯ ਜਤੜ—ਹੱਥ ਜੜ ਕ। ਬਿ ਸਾਗਯ—ੁਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਨੰੂ। ਸੁਰਸੰਨ—ਸਦਾ ਰਸੰਨ ਯਤਹਣ 

ਿਾਰ  (ਗੁਯ)ੂ ਨ।  

ਅਯਥ:-  ‘ਜਨਭ’ ਤ ‘ਭਯਨ’ ਹੱਥ ਜੜ ਕ ਆ ਦਾ ਜ ਹੁਕਭ ਹੁੰਦਾ ਹ ਉਸ ਨੰੂ ਭੰਨਦ ਹਨ, ਆ ਨ  ਸੰਸਾਯ 

ਸਭੰੁਦਯ ਨੰੂ ਫੰਨ੍ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਅਤ ਆ ਨ , ਜ ਸਦਾ ਰਸੰਨ ਯਤਹਣ ਿਾਰ  ਹ, ਤਸੱਿ (ਇਸ ਸੰਸਾਯ-ਸਭੰੁਦਯ ਤੋਂ) ਤਾਯ 

ਰ ਹਨ।  

ਤਸਤਯ ਆਤਤੁ ਸਚ ਤਖਤੁ ਜਗ ਬਗ ਸੰਜੁਤੁ ਫਤਰ ॥ ਗੁਯ ਯਾਭਦਾਸ ਸਚੁ  ਸਰਯ ਬਤਣ ਤੂ ਅਟਰੁ 
ਯਾਤਜ ਅਬਗੁ ਦਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਤਸਤਯ—ਤਸਯ ਉੱਤ। ਆਤਤੁ—ਛਤਯ। (ਆਤ—ਧੁੱ। Awqpwq` .*>wXqy eiq)। 

ਸਚ—ਸੱਚਾ, ਅਟੱਰ। ਜਗ ਬਗ ਸੰਜੁਤੁ—ਜਗ ਤ ਯਾਜ ਭਾਣਨ ਿਾਰ । ਫਤਰ—ਫਰ ਿਾਰਾ। ਸਰ੍੍—ਹ 

ਸਰ੍੍ ਕਿੀ! ਅਟਰੁ ਯਾਤਜ—ਅਟੱਰ ਯਾਜ ਿਾਰਾ। ਅਬਗ ੁਦਤਰ—ਅਬੱਗ ਦਰ ਿਾਰਾ, ਨਾ ਹਾਯਨ ਿਾਰੀ ਪਜ 

ਿਾਰਾ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ ਦ) ਤਸਯ ਉੱਤ ਛਤਯ ਹ, (ਆ ਦਾ) ਤਖ਼ਤ ਸਦਾ-ਤਥਯ ਹ, ਆ ਯਾਜ ਤ ਜਗ ਦਿੇਂ ਭਾਣਦ ਹ, 

ਤ ਫਰੀ ਹ। ਹ ਸਰ੍੍ ਕਿੀ! ਤੰੂ ਸੱਚ ਆਿ “ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤੰੂ ਅਟੱਰ ਯਾਜ ਿਾਰਾ ਤ (ਦਿੀ ਸੰਤੀ ਯੂ) 

ਨਾਹ ਨਾਸ ਹਣ ਿਾਰੀ ਪਜ ਿਾਰਾ ਹੈਂ”।1।  

ਤੂ ਸਤਤਗੁਯੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਤ ਆ ਯਭਸਯੁ ॥ ਸੁਤਯ ਨਯ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਸਖ ਸਵੰਤ ਧੁਯਹ ਧੁਯੁ 
॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਚਹੁ ਜੁਗੀ—ਚਹਾਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾਾਂ ਤਿਚ ਯਤਹਣ ਿਾਰਾ, ਸਦਾ-ਤਥਯ। ਆ—ਆ ਹੀ। ਧੁਯਹ ਧੁਯ—ੁ

ਧੁਯ ਤੋਂ ਹੀ, ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੁਤਯ—ਦਿਤ। ਨਯ—ਭਨੱੁਿ। ਸਾਤਧਕ—ਜਗ-ਸਾਧਨ ਕਯਨ ਿਾਰ । ਤਸਧ—ਜਗ 

ਸਾਧਨਾਾਂ ਤਿਚ ੁੱਗ ਹ ਜਗੀ।  

ਅਯਥ:-  ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਤੰੂ ਚਾਯ ਜੁਗਾਾਂ ਤਿਚ ਹੀ ਤਥਯ ਗੁਯ ੂਹੈਂ, (ਭਯੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਤਿਚ ਤਾਾਂ) ਤੰੂ ਹੀ ਯਭਸਯ 

ਹੈਂ। ਦਿਤ, ਭਨੱੁਿ, ਸਾਤਧਕ, ਤਸੱਧ ਅਤ ਤਸੱਿ ਭੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨੰੂ ਤਸਉਂਦ ਆ ਹਨ।  

ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਅਨਾਤਦ ਕਰਾ ਧਾਯੀ ਤਤਰਹੁ ਰਅਹ ॥ ਅਗਭ ਤਨਗਭ ਉਧਯਣ ਜਯਾ  ਜੰਤਭਤਹ 
ਆਯਅਹ ॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਉਧਯਣ—ਫਚਾਉਣ ਿਾਰ । ਅਗਭ ਤਨਗਭ—ਿਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਜਯਾ—ਫੁਢਾ। ਜੰਤਭਤਹ—ਜਭ 

ਉਤ। ਆਯਅਹ—ਸਿਾਯ ਹ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ) ਆਤਦ ਤੋਂ ਹ, ਜੁਗਾਾਂ ਦ ਆਤਦ ਤੋਂ ਹ, ਅਤ ਅਨਾਦੀ ਹ। ਤਤੰਨਾਾਂ ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ ਹੀ (ਆ ਨ  

ਆਣੀ) ਸੱਤਾ ਧਾਯੀ ਹਈ ਹ। (ਭਯ ਿਾਸਤ ਤਾਾਂ ਆ ਹੀ ਹ ਤਜਸ ਨ) ਿਦ ਸ਼ਾਸਤਯਾਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਸੀ 

(ਿਯਾਹ-ਯੂ ਹ ਕ)। ਆ ਫੁਢ ਤ ਜਭਾਾਂ ਉੱਤ ਸਿਾਯ ਹ (ਬਾਿ, ਆ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਡਯ ਨਹੀਂ ਹ)।  



ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਤਸ ਤਥਯੁ ਥਤਅਉ ਯਗਾਭੀ ਤਾਯਣ ਤਯਣ ॥ ਅਘ ਅੰਤਕ ਫਦ ਨ ਸਰਯ ਕਤਵ ਗੁਯ 
ਯਾਭਦਾਸ ਤਯੀ ਸਯਣ ॥੨॥੬੦॥ {ੰਨਾ 1406} 

ਦ ਅਯਥ:-  ਗੁਯ ਅਭਯਦਾਤਸ—ਗੁਯ ੂ ਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ) ਨ। ਤਥਯੁ ਥਤਅਉ—ਅਟੱਰ ਕਯ ਤਦੱਤਾ ਹ। 

ਯਗਾਭੀ—ਾਯਗਯਾਭੀ, ਭੁਕਤ। ਤਯਣ—ਜਹਾਜ਼। ਅਘ—ਾ। ਅੰਤਕ—ਜਭ। ਫਦ ਨ—ਫਦਦਾ ਨਹੀਂ, 

ਯਿਾਹ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ; ਡਯਦਾ ਨਹੀਂ।  

ਅਯਥ:-  (ਆ ਨੰੂ) ਗੁਯ ੂਅਭਯਦਾਸ (ਜੀ) ਨ  ਅਟੱਰ ਕਯ ਤਦੱਤਾ ਹ, ਆ ਭੁਕਤ ਹ ਤ ਹਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯਨ ਰਈ 

ਜਹਾਜ਼ ਹ। ਹ ਗੁਯ ੂਯਾਭਦਾਸ! ਸਰ੍੍ ਕਿੀ (ਆਿਦਾ ਹ)—ਜ ਭਨੱੁਿ ਤਯੀ ਸਯਨ ਆਇਆ ਹ, ਉਹ ਾਾਾਂ ਤ 

ਜਭਾਾਂ ਨੰੂ ਫਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹ।2। 60।  

(ਸਰ੍੍ ਕਿੀ ਦ 2 ਸਿਈ) 
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