
ਰਾਭਕਲੀ ਸਦੁ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਜਤਗ ਦਾਤਾ ਸਇ ਬਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤਤਹੁ ਲਇ ਜੀਉ ॥ 
ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਸਭਾਵਏ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ਜੀਉ ॥ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸਫਤਦ ਗੁਰ ਕ ਏਕੁ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਵਹ ॥ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰਭ ਦਵੀ ਾਵਹ ॥ ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ 
ਚਲਣਵਾਰਾ ਹਤਰ ਰਾਭ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇਆ ॥ ਜਤਗ ਅਭਰੁ ਅਟਲੁ ਅਤਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਬਗਤਤ ਤ ਹਤਰ 
ਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 923} 

ਦਅਰਥ:- ਸਦੁ—ਲਜ਼ ‘ਸਦੁ’ ੰਜਾਫੀ ਫਲੀ ਵ ਿੱਚ ਆਭ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ‘ ਾਜ’।  

ਇਹ ਲਜ਼ ਸੰਸਵਿਤ ਦ ਲਜ਼ ‘ਸਫਦ’ (_Êd) ਦਾ ਰਾਵਿਤ ਰੂ ਹ ‘ਸਿੱਦ’ (s»), ਜ ੰਜਾਫੀ ਵ ਿੱਚ ਬੀ ‘ਸਿੱਦੁ’ 

ਹ। ਸੰਸਵਿਤ ਦ ਤਾਲ ੀ ‘ਸ਼’ (_) ਦ ਥਾਾਂ ਰਾਵਿਤ ਵ ਚ ਦੰਤ ੀ ‘ਸ’ ਰਵਹ ਵਗਆ ਅਤ ਦ ਅਿੱਖਰਾਾਂ (Êd) ਦ ਥਾਾਂ 

ਇਿੱਕ ਅਿੱਖਰ ‘ਦ’ ਦੀ ਹੀ ਦਹਰੀ ਆ ਾਜ਼ ਰਵਹ ਗਈ।  

ਰਾਭਕਲੀ ਰਾਗ ਵ ਿੱਚ ਵਲਖੀ ਹਈ ਇਸ ਫਾਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਸਦੁ’ ਹ, ਇਥ ਇਸ ਦਾ ਬਾ  ਹ ‘ਰਿੱਫ  ਿੱਲੋਂ  ਗੁਰ ੂ

ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ ਆਇਆ ਹਇਆ ਸਿੱਦਾ’।  

ਜਵਗ—ਜਿੱਗ ਵ ਚ। ਬਗਵਤ  ਛਲੁ ਦਾਤਾ—ਬਗਤੀ ਨੰੂ ਵਆਰ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਦਾਤਾ। ਵਤਹ ੁਲਇ—ਵਤੰਨਾਾਂ ਲਕਾਾਂ 

ਵ ਚ। ਗੁਰ ਸਫਵਦ—ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੁਆਰਾ। ਸਭਾ ਏ—(ਉਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਵ ਚ) (ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ) 

ਸਭਾਉਂਦਾ ਹ, ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਨ ਜਾਣਵਹ—ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ਹਨ, (ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ਹਨ।  

ਨਟ:- ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵ ਚ ਲਜ਼ “ਜਾਣ” ਆਇਆ ਹ, ਅਤ ਤੀਜੀ ਵ ਚ “ਜਾਣਵਹ” ਹ। ਵ ਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 

ਲਜ਼ “ਜਾਣ”  ਰਤਭਾਨ ਕਾਲ (Present Tense) ਅਿੱਨ ੁਰਖ (Third person) ਇਕ- ਚਨ 

(Singular Number) ਹ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਉੜੀ ਵ ਚ ‘ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ’  ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹ। ਸ ਲਜ਼ ‘ਗੁਰ ੂ

ਅਭਰਦਾਸ’ ਇਸ ਵਿਆ ਦਾ ‘ਕਰਤਾ’ (Subject) ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ—(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ) ਜਾਣਦਾ ਹ।  

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵ ਚ ਲਜ਼ ‘ਜਾਣਵਹ’ ਹ, ਇਹ ‘ਜਾਣ’ ਦਾ ਫਹ-ੁ ਚਨ (Plural Number) ਹ, ਵਜ ੇਂ ‘ਗਾ ’ ਤੋਂ 

‘ਗਾ ਵਹ’ ਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ‘ਜਾਣਦ ਹਨ’। ਵਜ ੇਂ ‘ਸਤਕਾਰ’ ਰਗਟ ਕਰਨ  ਾਸਤ ਸੁਖਭਨੀ ਸਾਵਹਫ ਵ ਚ 

ਲਜ਼ ‘ਰਬ’ ਦ ਨਾਲ ‘ਜੀ’  ਰਤ ਕ ਇਸ ਦ ਨਾਲ ‘ਵਿਆ’ ਫਹ-ੁ ਚਨ (Plural Number) ਵ ਚ  ਰਤੀ 

ਗਈ ਹ: 

“ਰਬ ਜੀ ਫਸਵਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥” 

ਵਤ ੇਂ ਇਥ ਬੀ ‘ਸਤਕਾਰ’ ਦ  ਾਸਤ ਵਿਆ ‘ਜਾਣਵਹ’ ਫਹ-ੁ ਚਨ ਵ ਚ ਹ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ—‘(ਗੁਰ ੂ

ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਜਾਣਦ ਹਨ’।  

ਸਫਵਦ ਗੁਰ ਕ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ।  

ਵਧਆ ਹ—ਕਵ ਤਾ ਵ ਚ ਛੰਦ ਦਾ ਵਿਆਲ ਰਿੱਖ ਕ ਇਹ ਲਜ਼ ‘ਵਧਆ ਵਹ’ ਦੀ ਅੰਤਲੀ (ਵ ) ਨੰੂ ( ) ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹ; ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ‘ਾ ਹ’ ਲਜ਼ ‘ਾ ਵਹ’ ਤੋਂ ਹ। ਵਜ ੇਂ ‘ਸਤਕਾਰ’  ਾਸਤ ਉਰ ਲਜ਼ ‘ਜਾਣਵਹ’ 

ਆਇਆ ਹ, ਵਤ ੇਂ ਇਹ ਲਜ਼ ‘ਵਧਆ ਹ’ ਅਤ ‘ਾ ਹ’ ਹਨ; ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ—(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਵਧਆਉਂਦ ਹਨ, (ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਰਾਤ ਕਰਦ ਹਨ।  

ਰਸਾਵਦ—ਵਕਰਾ ਨਾਲ। ਰਸਾਵਦ ਨਾਨਕ—(ਗੁਰ)ੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਾ ਨਾਲ। ਰਸਾਵਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂ

ਅੰਗਦ—ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਅਤ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਸਾਵਹਫ ਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ।  



ਹਕਾਰਾ—ਹਾਕ, ਸਿੱਦਾ। ਚਲਣ ਾਰਾ ਹਕਾਰਾ—ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ।  

ਅਰਥ:- ਜ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਜਗਤ ਵ ਚ (ਜੀ ਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾਤਾਾਂ ਫਿਸ਼ਣ  ਾਲਾ ਹ, ਜ ਵਤੰਨਾਾਂ ਲਕਾਾਂ ਵ ਚ ਬਗਤੀ 

ਕਰਨ  ਾਵਲਆਾਂ ਨੰੂ ਵਆਰ ਕਰਦਾ ਹ, (ਉਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਵ ਚ ਗੁਰੂ ਅਭਰਦਾਸ) ਸਵਤਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਰਾਹੀਂ ਲੀਨ (ਵਰਹਾ) ਹ, (ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਕਸ ਹਰ ਨੰੂ (ਉਸ  ਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।  

(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਸਵਤਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਵਦ ਦੀ ਫਰਕਵਤ ਨਾਲ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਵਕਸ ਹਰ ਨੰੂ (ਉਸ 

 ਰਗਾ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ (ਰਹ) ਹਨ, ਕ ਲ ਇਿੱਕ ‘ਨਾਭ’ ਨੰੂ ਵਧਆਉਂਦ (ਰਹ) ਹਨ; ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਅਤ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ 

ਦ  ਜੀ ਦੀ ਵਕਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ ਦਰਜ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਰ ਚੁਕ ਹਨ।  

(ਵਜਹੜਾ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਨਾਭ ਵ ਚ ਲੀਨ ਸੀ, (ਧੁਰੋਂ) ਉਸ ਦ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਆ ਵਗਆ; 

(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਜਗਤ ਵ ਚ (ਰਵਹੰਵਦਆਾਂ) ਅਭਰ, ਅਟਿੱਲ, ਅਤਲ ਠਾਕੁਰ ਨੰੂ ਬਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ 

ਕਰ ਵਲਆ ਹਇਆ ਸੀ।1।  

ਹਤਰ ਬਾਣਾ ਗੁਰ ਬਾਇਆ ਗੁਰੁ ਜਾਵ ਹਤਰ ਰਬ ਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਰ ਹਤਰ ਤਹ ਫਨਤੀ 
ਭਰੀ ਜ ਰਖਹੁ ਅਰਦਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਜ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜਨਹ ਕਰੀ ਹਤਰ ਦਹੁ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨ ॥ 
ਅੰਤਤ ਚਲਤਦਆ ਹਇ ਫਲੀ ਜਭਦੂਤ ਕਾਲੁ ਤਨਖੰਜਨ ॥ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕੀ ਫਨਤੀ ਾਈ ਹਤਰ ਰਤਬ 
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਕਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਭਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹ ਸਾਫਾਤਸ ਜੀਉ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 923} 

ਦਅਰਥ:- ਹਵਰ ਬਾਣਾ—ਹਰੀ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਗੁਰ ਬਾਇਆ—ਗੁਰ ੂ (ਅਭਰਦਾਸ) ਨੰੂ 

ਵਭਿੱਠਾ ਲਿੱਗਾ। ਗੁਰ ੁਜਾ —ਗੁਰ ੂ (ਅਭਰਦਾਸ) ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਬਾ , ਜਾਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਹ ਵਆ। ਸਵਤਗੁਰੁ—ਗੁਰ ੂ

ਅਭਰਦਾਸ। ਹਵਰ ਵਹ—ਹਰੀ ਦ ਾਸ। ਹਵਰ ਜਨਹ ਕਰੀ—ਹਰੀ ਦ ਦਾਸਾਾਂ ਦੀ। ਹਵਰ—ਹ ਹਰੀ! ਅੰਵਤ—

ਅੰਤ  ਲ , ਅਿੀਰ ਦ ਸਭ। ਵਨਖੰਜਨ—ਨਾਸ ਕਰਨ  ਾਲਾ। ਾਈ—ਕੀਤੀ ਹਈ। ਸਵਤਗੁਰੁ ਕੀ ਫਨਤੀ 

ਾਈ—ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਈ ਫਨਤੀ। ਹਵਰ ਰਵਬ—ਹਰੀ ਰਬੂ ਨ। ਧਾਵਰ ਵਕਰਾ—ਵਕਰਾ ਕਰ 

ਕ। ਸਵਤਗੁਰੁ ਵਭਲਾਇਆ—ਗੁਰ ੂ(ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ (ਆਣ  ਵ ਚ) ਵਭਲਾ ਵਲਆ। ਕਹ—(ਅਕਾਲ ੁਰਖ) 

ਕਵਹੰਦਾ ਹ।  

ਨਟ:- ਇਥ ‘ ਰਤਭਾਨ ਕਾਲ’ ਬੂਤ ਕਾਲ ਦ ਬਾ  ਵ ਚ  ਰਵਤਆ ਹਇਆ ਹ।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰ ੂ(ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੰੂ ਵਆਰੀ ਲਿੱਗੀ, ਅਤ ਸਵਤਗੁਰੂ (ਜੀ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ 

ਦ ਕਲ ਜਾਣ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਹ ਏ। ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਅਿੱਗ ਇਹ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ:- ‘(ਹ ਹਰੀ!) 

ਭਰੀ ਅਰਦਾਵਸ ਹ ਵਕ ਭਰੀ ਲਾਜ ਰਿੱਖ। ਹ ਹਰੀ! ਆਣ  ਸ ਕਾਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰਿੱਖ, ਅਤ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਵਨਰਭਹ 

ਕਰਨ  ਾਲਾ ਆਣਾ ਨਾਭ ਫਿਸ਼, ਜਭਦੂਤਾਾਂ ਅਤ ਕਾਲ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਨਾਭ ਦਵਹ, ਜ ਅਿੀਰ ਚਿੱਲਣ 

 ਲ  ਸਾਥੀ ਫਣ। ’ 

ਸਵਤਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਈ ਇਹ ਫਨਤੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਵਸ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਰਬੂ ਨ  ਸੁਣ ਲਈ, ਅਤ ਵਭਹਰ ਕਰ ਕ 

ਉਸ ਨ  ਗੁਰੂ ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ (ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਵ ਚ) ਜੜ ਵਲਆ ਅਤ ਕਵਹਣ ਲਿੱਗਾ—ਸ਼ਾਫਾਸ਼! ਤੰੂ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੰੂ 

ਧੰਨ ਹੈਂ।2।  

ਭਰ ਤਸਖ ਸੁਣਹੁ ੁਤ ਬਾਈਹ ਭਰ ਹਤਰ ਬਾਣਾ ਆਉ ਭ ਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਹਤਰ ਬਾਣਾ ਗੁਰ ਬਾਇਆ 
ਭਰਾ ਹਤਰ ਰਬੁ ਕਰ ਸਾਫਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਬਗਤੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਸਈ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਰਬ ਬਾਣਾ ਬਾਵਏ 



॥ ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਤਹ ਵਾਜ ਹਤਰ ਆਤ ਗਤਲ ਭਲਾਵਏ ॥ ਤੁਸੀ ੁਤ ਬਾਈ ਰਵਾਰੁ ਭਰਾ 
ਭਤਨ ਵਖਹੁ ਕਤਰ ਤਨਰਜਾਤਸ ਜੀਉ ॥ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਰਵਾਣਾ ਤਪਰ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਜਾਇ ਹਤਰ ਰਬ 
ਾਤਸ ਜੀਉ ॥੩॥ {ੰਨਾ 923} 

ਦਅਰਥ:- ਭਰ ਵਸਖ ੁਤ ਬਾਈਹ—ਹ ਭਰ ਵਸਿੱਖ! ਹ ਭਰ ੁਿੱਤਰ ! ਹ ਭਰ ਬਰਾ ! ਬਾਣਾ—ਬਾਇਆ ਹ, ਚੰਗਾ 

ਲਿੱਗਾ ਹ। ਭਰ ਹਵਰ ਬਾਣਾ—ਭਰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲਿੱਗਾ ਹ। ਭ ਾਵਸ—ਭਰ ਕਲ। ਹਵਰ ਬਾਣਾ—ਹਰੀ 

ਦਾ ਬਾਣਾ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਗੁਰ ਬਾਇਆ—ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਵਭਿੱਠਾ ਲਿੱਗਾ ਹ। ਕਰ ਸਾਫਾਵਸ—ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਆਖ 

ਵਰਹਾ ਹ। ਵਜਸ ੁਬਾ ਏ—ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਭਿੱਠਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ। ਰਬ ਬਾਣਾ—ਰਬੂ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਆਨੰਦ  ਾਜ—ਆਨੰਦ ਦ 

 ਾਜ। ਅਨਹਦ-ਇਿੱਕ-ਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ। ਗਵਲ—ਗਲ ਵ ਚ। ਭਵਨ—ਭਨ ਵ ਚ। ਕਵਰ ਵਨਰਜਾਵਸ—ਵਨਰਣਾ 

ਕਰ ਕ। ਧੁਵਰ—ਧੁਰੋਂ, ਰਿੱਫ  ਿੱਲੋਂ । ਰ ਾਣਾ—ਹੁਕਭ। ਵਪਰ ਨਾਹੀ—ਭਵੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਅਰਥ:- ਹ ਭਰ ਵਸਿੱਖ! ਹ ਭਰ ੁਿੱਤਰ ! ਹ ਭਰ ਬਰਾ ! ਸੁਣ—“ਭਰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ (ਇਹ) ਚੰਗਾ ਲਿੱਗਾ ਹ (ਅਤ 

ਭਨੰੂ ਉਸ ਨ  ਹੁਕਭ ਕੀਤਾ ਹ:-) ‘ਭਰ ਕਲ ਆਉ’।  

“ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਵਭਿੱਠੀ ਲਿੱਗੀ ਹ, ਭਰਾ ਰਬੂ (ਭਨੰੂ) ਸ਼ਾਫਾਸ਼ ਦ ਵਰਹਾ ਹ। ਉਹੀ (ਭਨੁਿੱਖ) ਬਗਤ 

ਹ ਤ ੂਰਾ ਗੁਰ ੂਹ ਵਜਸ ਨੰੂ ਰਿੱਫ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵਭਿੱਠਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ; (ਉਸ ਦ ਅੰਦਰ) ਆਨੰਦ ਦ  ਾਜ ਇਿੱਕ-ਰਸ  ਿੱਜਦ 

ਹਨ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਉਸ ਨੰੂ ਆ ਆਣ  ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹ।  

“ਤੁਸੀਂ ਭਰ ੁਿੱਤਰ ਹ, ਭਰ ਬਰਾ ਹ ਭਰਾ ਰ ਾਰ ਹ; ਭਨ ਵ ਚ ਵਕਆਸ ਕਰ ਕ  ਖਹੁ, ਵਕ ਧੁਰੋਂ ਵਲਵਖਆ 

ਹਇਆ ਹੁਕਭ (ਕਦ) ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ; (ਸ, ਇਸ  ਾਸਤ, ਹੁਣ) ਗੁਰ,ੂ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਕਲ ਜਾ ਵਰਹਾ 

ਹ”।3।  

ਸਤਤਗੁਤਰ ਬਾਣ ਆਣ ਫਤਹ ਰਵਾਰੁ ਸਦਾਇਆ ॥ ਭਤ ਭ ਤਛ ਕਈ ਰਵਸੀ ਸ ਭ ਭੂਤਲ ਨ 
ਬਾਇਆ ॥ ਤਭਤੁ ਝ ਤਭਤੁ ਤਫਗਸ ਤਜਸੁ ਤਭਤ ਕੀ ਜ ਬਾਵਏ ॥ ਤੁਸੀ ਵੀਚਾਤਰ ਦਖਹੁ ੁਤ ਬਾਈ 
ਹਤਰ ਸਤਤਗੁਰੂ ਨਾਵਏ ॥ ਸਤਤਗੁਰੂ ਰਤਤਖ ਹਦ ਫਤਹ ਰਾਜੁ ਆਤ ਤਟਕਾਇਆ ॥ ਸਤਬ ਤਸਖ 
ਫੰਧ ੁਤ ਬਾਈ ਰਾਭਦਾਸ ਰੀ ਾਇਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 923} 

ਦਅਰਥ:- ਸਵਤਗੁਵਰ—ਸਵਤਗੁਰੂ ਨ। ਬਾਣ ਆਣ—ਆਣ  ਬਾਣ  ਵ ਚ, ਆਣੀ ਭਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਫਵਹ—

ਫਠ ਕ। ਭ ਵਛ—ਭਰ ਵਛੋਂ। ਝ—ਭਾਣ ਾਾਂਦਾ ਹ। ਵਫਗਸ—ਵਖੜਦਾ ਹ, ਿੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ। ਵਜਸ—ੁਵਜਸ 

(ਭਨੁਿੱਖ) ਨੰੂ। ਜ—ਲਾਜ, ਇਿੱਜ਼ਤ,  ਵਡਆਈ। ਬਾ ਏ—ਬਾਉਂਦੀ ਹ, ਚੰਗੀ ਲਿੱਗਦੀ ਹ।  ੀਚਾਵਰ—ਵ ਚਾਰ 

ਕ। ੁਤ ਬਾਈ—ਹ ਭਰ ੁਤਰ ਤ ਬਰਾ ! ਸਵਤਗੁਰੂ—ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ। ਨਾ ਏ—ਵਸਰਾ ਦ ਵਰਹਾ ਹ, ਆਦਰ ਦ 

ਵਰਹਾ ਹ। ਰਤਵਖ ਹਦ—ਰਤਿੱਖ ਹੁੰਵਦਆਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵ ਚ ਹੁੰਵਦਆਾਂ, ਵਜਊਂਵਦਆਾਂ ਹੀ। ਰਾਜ—ੁਗੁਵਰਆਈ 

ਦਾ ਰਾਜ, ਗੁਵਰਆਈ ਦੀ ਗਿੱਦੀ। ਵਟਕਾਇਆ—ਥਾ ਵਦਿੱਤਾ। ਫੰਧ—ਸਾਕ-ਅੰਗ। ਰਾਭਦਾਸ ਰੀ—ਗੁਰ ੂ

ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਰਾਾਂ ਉਤ।  

ਅਰਥ:- ਗੁਰ ੂ (ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਫਠ ਕ ਆਣੀ ਭਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਸਾਰ) ਰ ਾਰ ਨੰੂ ਸਿੱਦ ਘਿੱਵਲਆ; (ਤ 

ਆਵਖਆ—) ‘ਭਤਾਾਂ ਭਰ ਵਛੋਂ ਕਈ ਰ , ਭਨੰੂ ਉਹ (ਰਣ  ਾਲਾ) ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਣਾ। ਵਜਸ ਭਨੁਿੱਖ 

ਨੰੂ ਆਣ  ਵਭਤਰ  ਦੀ  ਵਡਆਈ (ਹੁੰਦੀ) ਚੰਗੀ ਲਿੱਗਦੀ ਹ, ਉਹ ਿੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹ (ਜਦੋਂ) ਉਸ ਦ ਵਭਤਰ  ਨੰੂ ਆਦਰ 

ਵਭਲਦਾ ਹ। ਤੁਸੀ ਬੀ, ਹ ਭਰ ੁਤਰ ਤ ਬਰਾ ! (ਹੁਣ) ਵ ਚਾਰ ਕ  ਖ ਲ  ਵਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਆਦਰ 

ਦ ਵਰਹਾ ਹ (ਇਸ  ਾਸਤ ਤੁਸੀ ਬੀ ਿੁਸ਼ ਹ )। ’ 



(ਇਹ ਉਦਸ਼ ਦ ਕ, ਵਪਰ) ਗੁਰ ੂ (ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਸਰੀਰਕ ਜਾਭ ਵ ਚ ਹੁੰਵਦਆਾਂ ਹੀ ਫਠ ਕ ਆ 

ਗੁਵਰਆਈ ਦੀ ਗਿੱਦੀ (ਬੀ) ਥਾ ਵਦਿੱਤੀ, (ਅਤ) ਸਾਰ ਵਸਿੱਖਾਾਂ ਨੰੂ, ਸਾਕਾਾਂ-ਅੰਗਾਾਂ ਨੰੂ, ੁਤਰਾਾਂ ਨੰੂ, ਅਤ ਬਰਾ ਾਾਂ ਨੰੂ 

(ਗੁਰ)ੂ ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾ ਵਦਿੱਤਾ।4।  

ਅੰਤ ਸਤਤਗੁਰੁ ਫਤਲਆ ਭ ਤਛ ਕੀਰਤਨੁ ਕਤਰਅਹੁ ਤਨਰਫਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਕਸ ਗਾਲ ੰਤਡਤ 
ਸਤਦਅਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ੜਤਹ ੁਰਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਹਤਰ ਕਥਾ ੜੀਐ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸੁਣੀਐ ਫਫਾਣੁ 
ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਗੁਰ ਬਾਵਏ ॥ ਤੰਡੁ ਤਤਲ ਤਕਤਰਆ ਦੀਵਾ ਪੁਲ ਹਤਰ ਸਤਰ ਾਵਏ  ॥ ਹਤਰ ਬਾਇਆ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਫਤਲਆ ਹਤਰ ਤਭਤਲਆ ੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥ ਰਾਭਦਾਸ ਸਢੀ ਤਤਲਕੁ ਦੀਆ ਗੁਰ 
ਸਫਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥੫॥ {ੰਨਾ 923} 

ਦਅਰਥ:- ਅੰਤ—ਅਿੀਰ ਦ  ਲ , ਜਤੀ ਜਵਤ ਸਭਾਣ  ਲ । ਵਨਰਫਾਣੁ ਕੀਰਤਨੁ—ਵਨਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਵਨਰਲ 

ਕੀਰਤਨ। ਕਵਰਅਹ—ੁਤੁਸੀ ਕਵਰਓ। ਹਵਰ ਰੰਗੁ—ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਵਆਰ। ਗੁਰ ਬਾ ਏ—ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ 

ਲਿੱਗਦਾ ਹ। ਹਵਰ ਸਵਰ—ਹਰੀ ਦ ਸਰ ਵ ਚ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਸਰ ਰ ਵ ਚ। ਾ ਏ—(ਗੁਰ)ੁ ਾ ਏ, ਗੁਰ ੂ

ਾਾਂਦਾ ਹ।  

ਅਰਥ:- ਜਤੀ ਜਵਤ ਸਭਾਣ  ਲ  ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਆਵਖਆ—(ਹ ਬਾਈ!) ‘ਭਰ ਵਿੱਛੋਂ ਵਨਰਲ ਕੀਰਤਨ 

ਕਵਰਓ, ਕਸ ਗਾਲ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ) ਦ ੰਵਡਤਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਦ ਘਿੱਵਲਓ, ਜ (ਆ ਕ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ 

 ਾਰਤਾ-ਰੂ ੁਰਾਣ ੜ੍ਨ। (ਚਤਾ ਰਿੱਵਖਓ, ਭਰ ਵਿੱਛੋਂ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ (ਹੀ) ੜ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਨਾਭ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਫਫਾਣ ਬੀ ਗੁਰ ੂ ਨੰੂ (ਕ ਲ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਵਆਰ ਹੀ 

ਚੰਗਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ। ਗੁਰ ੂ(ਤਾਾਂ) ਵੰਡ ਤਵਲ, ਵਕਵਰਆ, ਦੀ ਾ ਅਤ ਪੁਿੱਲ—ਇਹਨਾਾਂ ਸਬਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਦਕ 

ਕਰਦਾ ਹ। ’ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ ਵਆਰ ਲਿੱਗ ਹਏ ਗੁਰ ੂਨ  (ਉਸ  ਲ) ਇਉਂ ਆਵਖਆ।  

ਸਵਤਗੁਰੂ ਨੰੂ ਸੁਜਾਣ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਵਭਲ ਵਆ। ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਸਢੀ (ਗੁਰ)ੂ ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ 

(ਗੁਵਰਆਈ ਦਾ) ਵਤਲਕ (ਅਤ) ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ-ਰੂ ਸਿੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਫਿਸ਼ੀ।5।  

ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਤਜ ਫਤਲਆ ਗੁਰਤਸਖਾ ਭੰਤਨ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਭਹਰੀ ੁਤੁ ਸਨਭੁਖੁ ਹਇਆ 
ਰਾਭਦਾਸ ਰੀ ਾਇ ਜੀਉ ॥ ਸਬ ਵ ਰੀ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕਰੀ ਤਜਥ ਗੁਰੂ ਆੁ ਰਤਖਆ ॥ ਕਈ 
ਕਤਰ ਫਖੀਲੀ ਤਨਵ ਨਾਹੀ ਤਪਤਰ ਸਤਤਗੁਰੂ ਆਤਣ ਤਨਵਾਇਆ ॥ ਹਤਰ ਗੁਰਤਹ ਬਾਣਾ ਦੀਈ 
ਵਤਡਆਈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਕਹ ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਰੀ ਾਇ 
ਜੀਉ ॥੬॥੧॥ {ੰਨਾ 924} 

ਦਅਰਥ:- ਸਵਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ—ੂਰਾ ਗੁਰ,ੂ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ। ਰਜਾਇ—(ਗੁਰ ੂਦਾ) ਹੁਕਭ। ਰਾਭਦਾਸ ਰੀ—

ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਤ। ਾਇ— ਕ। ਸਨਭੁਖੁ ਹਇਆ—(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਸਾਭ੍ਣ  ਸੁਰਿਰੂ 

ਹ ਕ ਖਲਤਾ। ਸਬ—ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ। ਕਰੀ—ਦੀ। ਸਵਤਗੁਰੂ ਕਰੀ—ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਵਜਥ—ਵਕਉਂਵਕ 

ਓਥ, ਵਕਉਂਵਕ ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਵ ਚ। ਆ—ੁ(ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ) ਆਣ  ਆ ਨੰੂ, ਆਣਾ ਆਤਭਾ। 

ਫਖੀਲੀ—ਵਨੰਦਾ। ਆਵਣ—ਵਲਆ ਕ। ਗੁਰਵਹ ਬਾਣਾ—ਗੁਰ ੂ(ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ) ਚੰਗਾ ਲਿੱਗਾ। ਦੀਈ—ਵਦਿੱਤੀ 

(ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ)। ਲਖ ੁਰਜਾਇ—ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਭ। ਰੀ ਾਇ—(ਗੁਰੂ ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ) ਰਾਾਂ 

ਉੱਤ ਵਆ।6।1।  

ਅਰਥ:- ਜਦੋਂ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਫਚਨ ਕੀਤਾ (ਵਕ ਸਾਰ ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਚਰਨੀਂ ਲਿੱਗਣ, ਤਾਾਂ) 



ਗੁਰਵਸਿੱਖਾਾਂ ਨ  (ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਹੁਕਭ ਭੰਨ ਵਲਆ। (ਸਬ ਤੋਂ ਵਹਲਾਾਂ) (ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਦ) ੁਿੱਤਰ 

(ਫਾਫਾ) ਭਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰ ੂ ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦ ਰਾਾਂ ਤ  ਕ (ਵਤਾ ਦ) ਸਾਭ੍ਣ  ਸੁਰਿਰੂ ਹ ਕ ਆ ਖਲਤ। 

ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਵ ਚ ਗੁਰ ੂ (ਅਭਰਦਾਸ ਜੀ) ਨ  ਆਣੀ ਆਤਭਾ ਵਟਕਾ ਵਦਿੱਤੀ, (ਇਸ  ਾਸਤ) ਸਾਰੀ 

ਲਕਾਈ ਗੁਰ ੂ(ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ) ਦੀ ਰੀਂ ਆ ਈ। ਜ ਕਈ ਵਨੰਦਾ ਕਰ ਕ (ਵਹਲਾਾਂ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀ ਵਨਾਂ ਵ ਆ, ਉਸ 

ਨੰੂ ਬੀ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨ  ਵਲਆ ਕ ਆ ਰੀਂ ਾਇਆ।  

ਸੁੰਦਰ ਆਖਦਾ ਹ—ਹ ਸੰਤਹੁ! ਸੁਣ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਅਤ ਗੁਰ ੂਅਭਰਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ (ਇਹੀ) ਚੰਗਾ ਲਿੱਗਾ, (ਉਹਨਾਾਂ 

ਗੁਰ ੂਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਨੰੂ)  ਵਡਆਈ ਫਿਸ਼ੀ; ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਭ ਵਲਵਖਆ ਆਇਆ ਸੀ; (ਇਸ 

 ਾਸਤ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਗੁਰੂ ਰਾਭਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) ਰੀਂ ਵਆ।6।1।  

 


