
ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ਦਅਯਥ:- 

ਿੴ  ਉੱਚਾਯਨ ਵਰ  ਇ ਦ ਤਤਿੰਨ ਤਸਿੱ ਏੀਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ- ੧,  ਅਤ  ; ਇ ਦਾ ਾਠ ਸ ‘ਇਏ ਅਿੰਏਾਯ’। 

ਤਤਿੰਨ ਤਸਿੱ ਵਿੱਐ ਵਿੱਐਯ ਉੱਚਾਤਯਆਾਂ ਇਉਂ ਫਣਦ ਸਨ:- 

੧ = ਇਿੱਏ।  = ਅਿੰ।   = ਏਾਯ।  

‘’ ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਅਭਯ ਏਸ਼ ਅਨੁਾਯ ਇ ਦ ਤਤਿੰਨ ਅਯਥ ਸਨ:- 

(1)  ਵਦ ਆਤਦ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਅਯਿੰਬ ਅਤ ਅੈੀਯ ਤਵਚ, ਅਯਦਾ ਜਾਾਂ ਤਏ ਤਵਿੱਤਯ ਧਯਭ-ਏਾਯਜ ਦ 

ਅਯਿੰਬ ਤਵਚ ਅਿੱਐਯ 'ਓਂ' ਤਵਿੱਤਯ ਅਿੱਐਯ ਜਾਣ ਏ ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

(2)  ਤਏ ਸੁਏਭ ਜਾਾਂ ਰਸ਼ਨ ਆਤਦਏ ਦ ਉੱਤਯ ਤਵਚ ਆਦਯ ਅਤ ਤਤਏਾਯ ਨਾਰ ‘ਜੀ ਸਾਾਂ’ ਆਐਣਾ। , ‘ਓਂ’ 

ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਜੀ ਸਾਾਂ'।  

(3)  ਓਂ-ਫਰਸਭ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਏਸੋਾ ਅਯਥ ਇ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਇਿੱਥ ਤਰਆ ਜਾਣਾ ਸ-ਇ ਨੂਿੰ ਤਦਰ ੋ  ਏਯਨ ਰਈ ਸ਼ਫਦ 'ਓਂ' ਦ 

ਤਸਰਾਾਂ '੧' ਤਰਐ ਤਦਿੱਤਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਏ ਇਿੱਥ 'ਓਂ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਉਸ ਸਤੀ ਜ ਇਏ ਸ, ਤਜ 

ਵਯਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ ਅਤ ਤਜ ਤਵਚ ਇਸ ਾਯਾ ਜਤ ਭਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ' 

ਤੀਜਾ ਤਸਿੱਾ   ਸ, ਤਜ ਦਾ ਉੱਚਾਯਨ ਸ 'ਏਾਯ'। 'ਏਾਯ' ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਇਏ ਤਛਤਯ ਸ। ਆਭ ਤਯ ਤ ਇਸ 

ਤਛਤਯ 'ਨਾਾਂਵ' ਦ ਅੈੀਯ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਇਏ-ਯ, ਤਜ ਤਵਚ ਤਫਦੀਰੀ ਨਾ 

ਆਵ। ' 

ਇ 'ਤਛਤਯ' ਦ ਰਾਣ ਨਾਰ 'ਨਾਾਂਵ' ਦ ਤਰਿੰ ਤਵਚ ਏਈ ੌਯਏ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ; ਬਾਵ, ਜ 'ਨਾਾਂਵ' ਤਸਰਾਾਂ ੁਤਰਿੰ 

ਸ, ਤਾਾਂ ਇ 'ਤਛਤਯ' ਦ ਰਾਇਆਾਂ ਬੀ ੁਤਰਿੰ ਸੀ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, ਜ ਤਸਰਾਾਂ ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸਵ ਤਾਾਂ ਇ 

ਤਛਤਯ ਦ ਭਤ ਬੀ ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸੀ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ; ਤਜਵੇਂ, ੁਤਰਿੰ:- 

ਨਿੰਨਾਏਾਯ ੁਨ ਏਇ ਏਯਈ।  

ਯਾਐ ਆਤ ਵਤਡਆਈ ਦਈ।2।2।  (ਉੋੀ ਭ: 1 

ਏੀਭਤਤ  ਾਵ ਆਤ ਜਾਣਾਵ 

ਆਤ ਅਬੁਰੁ ਨ ਬੁਰ।  

ਜ ਜਏਾਯੁ ਏਯਤਸ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਸ 

ੁਯ ਏ ਫਤਦ ਅਭੁਰ।9।2।5।  (ੂਸੀ ਭ: 1 

ਸਜ ਯੁਣਝੁਣਏਾਯ ੁੁਸਾਇਆ।  

ਤਾ ਏ ਤਯ ਾਯਫਰਸਭੁ ਭਾਇਆ।7।3।  (ਉੋੀ ਭ: 5 

ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ:- 

ਦਇਆ ਧਾਯੀ ਤਤਤਨ ਧਾਯਣਸਾਯ।  

ਫਿੰਧਨ ਤ ਸਈ ਛੁਟਏਾਯ।7।4।  (ਯਾਭਏਰੀ ਭ: 5 



ਭ ਭ ਭਯ ਤਨਯਤਤਏਾਯ।  

ਚਿੰਦੁ ਦਤਐ ਤਫਤਸ ਏਉਰਾਯ।4।2।  (ਫਿੰਤ ਭ: 5 

ਦਤਐ ਯੂ ੁਅਤਤ ਅਨੂੁ ਭਸ ਭਸਾ ਭ ਬਈ।  

ਤਏਿੰਏਨੀ ਫਦ ਝਨਤਏਾਯ ਐਰੁ ਾਤਸ ਜੀਉ।1।6। (ਵਈ ਭਸਰ  ਚਉਥ ਏ 

ਇ ਤਛਤਯ ਦ ਰਿੱਣ ਨਾਰ ਇਸਨਾਾਂ ਸ਼ਫਦਾਾਂ  ਦ ਅਯਥ ਇਉਂ ਏਯਨ  ਸਨ:- 

ਨਿੰਨਾਏਾਯ—ੁ ਇਏ-ਯ ਇਨਏਾਯ, ਦਾ ਰਈ ਇਨਏਾਯ।  

ਜਏਾਯੁ— ਰਾਤਾਯ 'ਜ ਜ' ਦੀ ੂਿੰਜ।  

ਤਨਯਤਤਏਾਯ— ਇਏ ਯ ਨਾਚ।  

ਝਨਤਏਾਯ— ਇਏ-ਯ ਸਣੀ ਆਵਾ।  

ਤਛਤਯ 'ਏਾਯ' ਦ ਰਾਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਅਤ ਰਾਣ ਨਾਰ, ਦਸਾਾਂ ਤਯਾਾਂ ਦ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦ ਅਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ੌਯਏ ਸਠ ਤਰਐ 

ਰਭਾਣ ਤੋਂ ਿੱਸ਼ਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ:- 

"ਯ ਭਤਸ ਯ ੁਤਦਐਾਇ ਦਇ,  ਤਤੁਯੁ ੁਯਐੁ ੁਜਾਣੁ।  

ਿੰਚ ਫਤਦ ਧੁਤਨਏਾਯ ਧੁਤਨ, ਤਸ ਫਾਜ ਫਦੁ ਨੀਾਣੁ।1।27।  

ਧੁਤਨ-ਆਵਾ। ਧੁਤਨਏਾਯ-ਰਾਤਾਯ ਨਾਦ, ਅਤੁਿੱਟ ਆਵਾ। ਇ ਤਯਾਾਂ: 

ਭਨੁ ਬੂਰ  ਤਤਯ ਆਵ ਬਾਯੁ।  

ਭਨੁ ਭਾਨ  ਸਤਯ ਏਿੰਏਾਯ।2। 2।  (ਉੋੀ ਭ: 1 

ਏਿੰਏਾਯੁ-ਏ ਅਿੰਏਾਯ, ਉਸ ਇਏ ਅਿੰ ਜ ਇਏ-ਯ ਸ, ਜ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤਵਆਏ ਸ।  

, "ਿੴ" ਦਾ ਉੱਚਾਯਨ ਸ " ਇਏ (ਏ) ਅਿੰਏਾਯ" ਅਤ ਇਦਾ ਅਯਥ ਸ "ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ, ਜ ਇਏ-

ਯ ਤਵਆਏ ਸ"।  

ਤਤਨਾਭ—ੁ ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ 'ਤਤ' ਸ। ਰੌ 'ਤਤ' ਦਾ ਿੰਤਿਤ ਯੂ 'ਤਮ' ਸ, ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਸੋਂਦ 

ਵਾਰਾ'। ਇ ਦਾ ਧਾਤੂ 'ਅ' ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਸਣਾ'।  'ਤਤਨਾਭ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ "ਉਸ ਇਏ 

ਅਿੰਏਾਯ, ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ ਸ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ"।  

ੁਯਐੁ— ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਤਵਉਤਿੱਤੀ ਅਨੁਾਯ ਇ ਰੌਜ ਦਾ ਅਯਥ ਇਉਂ ਏੀਤਾ ਤਆ ਸ, 'ੂਤਯ ਸ਼ਤ ਇਤਤ 

ੁਯੁਸ਼ਸ', ਬਾਵ, ਜ ਯੀਯ ਤਵਚ ਰ ਤਟਆ ਸਇਆ ਸ'। ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਆਭ ਰਚਰਤ ਅਯਥ ਸ 'ਭਨੁਿੱਐ'। 

ਬਵਤ ੀਤਾ ਤਵਚ 'ੁਯਐੁ' 'ਆਤਭਾ' ਦ ਅਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ‘ਯੂਵਿੰਸ਼’ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ 

‘ਫਰਸਭਾਾਂਡ ਵਾ ਆਤਭਾ’ ਦ ਅਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ, ਇ ਤਯਾਾਂ ੁਤਏ "ਤਸ਼ਸ਼ੂਾਰ ਵਧ" ਤਵਚ ਬੀ।  

ਰੀ ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ‘ੁਯਐੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਸੁ ਅਿੰਏਾਯ ਜ ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ, ਉਸ 

ਆਤਭਾ ਜ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਯਭ ਤਯਸਾ ਸ’। 'ਭਨੁਿੱਐ' ਅਤ 'ਆਤਭਾ' ਅਯਥ ਤਵਚ ਬੀ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਏਈ ਥਾਈਂ 

ਆਇਆ ਸ।  

ਅਏਾਰ ਭੂਯਤਤ— ਸ਼ਫਦ 'ਭੂਯਤਤ' ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸ, 'ਅਏਾਰ' ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਇਸ ਬੀ ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ 

ਯੂ ਤਵਚ ਤਰਤਐਆ ਤਆ ਸ। ਜ ਸ਼ਫਦ 'ਅਏਾਰ' ਇਏਿੱਰਾ ਸੀ 'ੁਯਐੁ', 'ਤਨਯਬਉ', ਤਨਯਵਯੁ' ਵਾਾਂ ਿੴ ਦਾ 



ੁਣ-ਵਾਚਏ ਸੁਿੰਦਾ ਤਾਾਂ ੁਤਰਿੰ ਯੂ ਤਵਚ ਸੁਿੰਦਾ; ਤਾਾਂ ਇ ਦ ਅਿੰਤ ਤਵਚ (ੁੁ) ਸੁਿੰਦਾ।  

ਨਟ-ਸ਼ਫਦ 'ਭੂਯਤਤ' ਤ 'ਭੂਯਤੁ' ਦਾ ਬਦ ਜਾਨਣਾ ਯੂਯੀ ਸ। 'ਭੂਯਤਤ' ਦਾ (ਤੁ) ਨਾਰ ਤਰਐੀਦਾ ਸ ਅਤ 

ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਯੂ'। ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ।  

ਰੌ 'ਭੂਯਤੁ' ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਰੌ 'ਭੁਸੂਯਤ' ਸ। ਚਾ, ਭੁਸੂਯਤ ਆਤਦਏ ਸ਼ਫਦ ਭੇਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਤਵਚ ਵਯਤੀਂਦ 

ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਫਦ ੁਤਰਿੰ ਸਨ।  

ਅਜੂਨੀ— ਜੂਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਤਸਤ, ਜ ਜਨਭ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਬਿੰ— ਲਮਿੰਬੂ (ਲ-ਲਮਿੰ। ਬਿੰ-ਬੂ) ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਸਣ ਵਾਰਾ, ਤਜ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਸਇਆ ਸ।  

ੁਯ ਰਾਤਦ— ੁਯ ੂਦ ਰਾਦ ਨਾਰ, ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ, ਬਾਵ, ਉਯਏਤ 'ਿੴ' ੁਯ ੂਦੀ ਤਏਯਾ ਨਾਰ 

(ਤਭਰਦਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਇਿੱਏ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਨਾਭ 'ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ' ਸ ਜ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਸ, ਜ ਬ ਤਵਚ 

ਤਵਆਏ ਸ, ਬ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸ, ਵਯ-ਯਤਸਤ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਯੂ ਏਾਰ ਤੋਂ ਯ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਜ ਦਾ ਯੀਯ ਨਾ-

ਯਤਸਤ ਸ), ਜ ਜੂਨਾਾਂ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਜ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ ਸਇਆ ਸ ਅਤ  ਜ ਤਤੁਯੂ ਦੀ 

ਤਏਯਾ ਨਾਰ ਤਭਰਦਾ ਸ।  

ਨਟ-ਇਸ ਉਯਏਤ ੁਯਤਿੱਐੀ ਦਾ ਭੂਰ-ਭਿੰਤਯ ਸ। ਇ ਤੋਂ ਅਾਾਂਸ ਤਰਐੀ ਈ ਫਾਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਸ 'ਜ'ੁ। ਇਸ 

ਿੱਰ ਚਤ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰੀ ਸ ਤਏ ਇਸ ਭੂਰ-ਭਿੰਤਯ ਵਿੱਐਯੀ ਚੀ ਸ ਤ ਫਾਣੀ 'ਜ'ੁ ਵਿੱਐਯੀ ਸ। ਰੀ ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ 

ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਚ ਇਸ ਭੂਰ-ਭਿੰਤਯ ਤਰਤਐਆ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਸਯਏ ਯਾ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਚ ਬੀ ਤਰਤਐਆ ਤਭਰਦਾ ਸ। ਫਾਣੀ 

'ਜ'ੁ ਰੌ 'ਆਤਦ ਚੁ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਦ ਸ਼ੁਯੂ ਤਵਚ ਬੀ ਇਸੀ ਭੂਰ-ਭਿੰਤਯ ਸ, ਯ 'ਵਾਯ' 

ਨਾਰ ਇ ਦਾ ਏਈ ਿੰਫਿੰਧ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਤਵੇਂ ਸੀ ਇਿੱਥ ਸ। 'ਜ'ੁ ਦ ਅਯਿੰਬ ਤਵਚ ਭਿੰਰਾਚਯਨ ਦ ਤਯ ਤ ਇਏ 

ਰਏ ਉਚਾਤਯਆ ਤਆ ਸ। ਤਪਯ ‘ਜ’ੁ ਾਤਸਫ ਦੀਆਾਂ 38 ਉੋੀਆਾਂ ਸਨ।  

॥ ਜੁ ॥ 

ਇ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਨਾਭ 'ਜ'ੁ ਸ।  

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਤਦ-ਭੁਿੱਢ ਤੋਂ। ਚੁ-ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ। ਸ਼ਫਦ 'ਚੁ' ਿੰਤਿਤ ਦ 'ਤਮ' ਦਾ ਰਾਤਿਤ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਧਾਤੂ 

'ਅ' ਸ। 'ਅ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਸਣਾ'। ਜੁਾਤਦ-ਜੁਾਾਂ ਦ ਭੁਿੱਢ ਤੋਂ। ਸ-ਬਾਵ, ਇ ਵਰ  ਬੀ ਸ। ਨਾਨਏ-ਸ 

ਨਾਨਏ! ਸੀ-ਸਵਾ, ਯਸਾ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਭੁਿੱਢ ਤੋਂ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਸ, ਜੁਾਾਂ ਦ ਭੁਿੱਢ ਤੋਂ ਭਜੂਦ ਸ। ਇ ਵਰ  ਬੀ ਭਜੂਦ ਸ ਤ 

ਅਾਾਂਸ ਨੂਿੰ ਬੀ ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ ਯਸਾ।1।  

ਨਟ-ਇਸ ਸ਼ਰਏ ਭਿੰਰਾਚਯਨ ਵਜੋਂ ਸ। ਇ ਤਵਚ ੁਯੂ ਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨ  ਆਣ  ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਯੂ ਤਫਆਨ 

ਏੀਤਾ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਜ ਤਭਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਇ ਾਯੀ ਫਾਣੀ 'ਜ'ੁ ਤਵਚ ਏੀਤਾ ਤਆ ਸ।  

ਇ ਤੋਂ ਅਾਾਂਸ ਫਾਣੀ 'ਜੁ' ਦਾ ਭਭੂਨ ਸ਼ੁਯੂ ਸੁਿੰਦਾ ਸ।  

ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਚ-ੁਤਚ ਯਿੱਐਣ ਨਾਰ, ਤਵਿੱਤਯਤਾ ਏਾਇਭ ਯਿੱਐਣ ਨਾਰ। ਤਚ-ੁਤਚ, ਤਵਿੱਤਯਤਾ, ੁਿੱਚ। ਨ 

ਸਵਈ-ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਚੀ-ਭੈਂ ੁਿੱਚ ਯਿੱਐਾਾਂ। ਚੁ-ਚੁਿੱ ਏਯ ਯਤਸਣ ਨਾਰ। ਚੁ-ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਭਨ ਦੀ ਚੁਿੱ, ਭਨ ਦਾ 

ਤਟਏਾਉ। ਰਾਇ ਯਸਾ-ਭੈਂ ਰਾਈ ਯਿੱਐਾਾਂ। ਤਰਵ ਤਾਯ-ਤਰਵ ਦੀ ਤਾਯ, ਤਰਵ ਦੀ ਡਯ, ਇਏ-ਤਾਯ ਭਾਧੀ।  

ਨਟ:- ਇ ਉੋੀ ਦੀ ਿੰਜਵੀਂ ਤੁਏ ਤ ੋਆਾਂ ਇਸ ਤਾ ਰਿੱਦਾ ਸ ਤਏ ਇ ਉੋੀ ਤਵਚ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ 

ਭਨ ਨੂਿੰ ‘ਤਚਆਯਾ’ ਏਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਦਿੱ ਯਸ ਸਨ। ਬ ਤੋਂ ਤਸਰਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਾਧਨਾਾਂ ਦਾ ਤਏਯ ਏਯਦ ਸਨ 

ਜ ਸਯ ਰਏ ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ। ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿੰਰਾਾਂ ਤਵਚ ਜਾ ਏ ਭਾਧੀ ਰਾਉਣੀ, ਭਨ ਨੂਿੰ ਭਾਇਆ 

ਤਵਚ ਤਸਰਾਾਂ ਯਜਾ ਰਣਾ, ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦੀ ਤਪਰਾੌੀ-ਇਸ ਆਭ ਯਚਰਤ ਤਯੀਏ ਨ। ਯ ਤਤੁਯੂ ਜੀ 

ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਐਯਾ ਉਸ ਾਧਨ ਦਿੱਦ ਸਨ, ਤਜ ਨੂਿੰ ੁਯਤਿੱਐੀ ਦਾ ਭੁਿੱਢਰਾ ਤਨਮਭ ਭਝ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 

ਬਾਵ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯਨਾ।  

ਤਸਰੀਆਾਂ ਚਸਾਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਦ ਠੀਏ ਅਯਥ ਭਝਣ ਰਈ ਿੰਜਵੀਂ ਤੁਏ ਵਰ ੈਾ ਤਧਆਨ ਦਣਾ ਯੂਯੀ ਸ। ‘ਤਏਵ 

ਤਚਆਯਾ ਸਈ ਤਏਵ ਏੂੋ ਤੁਟ ਾਤਰ। ’ ਇ ਤੁਏ ਨੂਿੰ ਤਸਰੀ ਸਯਏ ਤੁਏ ਦ ਨਾਰ ਤ ੋਆਾਂ ਿੱਸ਼ਟ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਤਸਰੀ ਸਯਏ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਭਨ’ ਦਾ ਸੀ ਤਏਯ ਸ। ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਭਨ ਦੀ ੁਿੱਚ’, ਦੂਜੀ ਤਵਚ 

‘ਭਨ ਦੀ ਚੁਿੱ’, ਤੀਜੀ ਤਵਚ 'ਭਨ ਦੀ ਬੁਿੱਐ' ਅਤ ਚਥੀ ਤਵਚ 'ਭਨ ਦੀ ਤਆਣ' ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਆ ਸ।  

(ਰ:) ਰੌ 'ਤਚ' ਦ ਅਯਥ 'ੁਿੱਚ' ਤਏਉਂ ਏੀਤ  ਸਨ? 

(ਉ:) ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਚਾਾਂ ਤ ਤਆਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਾਾਂ ਚਥੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਵਯਣਨ ਏਯ ਤਦਿੱਤਾ ਤਆ ਸ, ਇ ਵਾਤ 

ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਏੁਝ ਸਯ ਤੈਆਰ ਸ, ਜ ਸਠਰੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਸ ੁਨਾਰ ਤ ੋਆਾਂ ਿੱਸ਼ਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ:- 

(1)  ਏਸ ੁਨਾਨਏ ਚੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ੁਤਚ ਸਵ ਤਾਾਂ ਚੁ ਾਈ ॥  (ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ 

(2)  ਚ ਏਯ ਤਦਨ ੁਅਯੁ ਯਾਤਤ ॥ 

ਭਨ ਏੀ ਭਰ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥  (ੁਐਭਨੀ 

(3)  ਨ ੁਤਚ ਿੰਜਭ ੁਤੁਰੀ ਭਾਰਾ ॥ 

ੀ ਏਾਨੁ ਨ ਊ ਆਰਾ ॥ 

ਤਿੰਤੁ ਭਿੰਤੁ ਾਐਿੰਡੁ ਨ ਏਈ, 

ਨਾ ਏ ਵਿੰੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥7॥  (ਭਾਯ ੂਭਸਰਾ 1 

'ਚ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਇਸ਼ਨਾਨ', ਅਤ 'ੁਤਚ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਤਵਿੱਤਯਤਾ'। ਇਸਨਾਾਂ ਸੀ ਦ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ਤਭਰਾਵਟ 

ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ 'ਤਚ', ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ੁਿੱਚ, ਤਵਿੱਤਯਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ਼ਫਦ 'ੁਤਚ' ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸ। 

ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਬੀ ਇਸ ਇ ਸੀ ਸ਼ਏਰ ਤਵਚ ਸ। ਤਜਵੇਂ ਸ਼ਫਦ 'ਭਨ' ਤੋਂ 'ਭਤਨ' ਫਤਣਆ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

'ਭਨ ਤਵਚ', ਇ ਤਯਾਾਂ 'ਚ' ਤੋਂ 'ਤਚ' ਨਸੀਂ ਫਣ ਏਦਾ, ਤਏਉਂਤਏ ਰੌ 'ਭਨੁ' ੁਤਰਿੰ ਸ ਤ 'ਚ' (ਤਜ 

ਦਾ ਅਯਥ 'ਤਵਚਾਯ' ਸ) ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸ। , ਸ਼ਫਦ 'ਤਚ' ਅਤਧਏਯਨ ਏਾਯਏ ਦੀ (ਤੁ) ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਅਰ 

ਯੂ ਵਾਰਾ ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਸੀ ਰੌ 'ੁਤਚ' ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਤਵਿੱਤਯਤਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭੈਂ ਰਿੱਐ ਵਾਯੀ (ਬੀ) (ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਤਦਏ ਨਾਰ ਯੀਯ ਦੀ) ੁਿੱਚ ਯਿੱਐਾਾਂ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇ ਤਯਾਾਂ) ੁਿੱਚ 

ਯਿੱਐਣ ਨਾਰ (ਭਨ ਦੀ) ੁਿੱਚ ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਏਦੀ। ਜ ਭੈਂ (ਯੀਯ ਦੀ) ਇਏ-ਤਾਯ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਯਿੱਐਾਾਂ; (ਤਾਾਂ ਬੀ 

ਇ ਤਯਾਾਂ) ਚੁਿੱ ਏਯ ਯਤਸਣ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ।  



ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ 
ਨਾਤਲ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬੁਐ-ਤਤਰਸ਼ਨਾ, ਰਾਰਚ। ਬੁਤਐਆ-ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦ ਅਧੀਨ ਤਯਸਾਾਂ। ਨ ਉਤਯੀ-ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਫਿੰਨਾ-

ਫਿੰਨ ਰਵਾਾਂ, ਾਾਂਬ ਰਵਾਾਂ। ੁਯੀ-ਰਏ, ਬਵਣ। ੁਯੀਆ ਬਾਯ-ਾਯ ਰਏਾਾਂ ਦ ਬਾਯ। ਬਾਯ-ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਭੂਸ। 

ਸ-ਸਾਯਾਾਂ। ਤਆਣਾ-ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ। ਸਤਸ-ਸਵਣ। ਇਏ-ਇਏ ਬੀ ਚਤੁਯਾਈ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭੈਂ ਾਯ ਬਵਣਾਾਂ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਢਯ (ਬੀ) ਾਾਂਬ ਰਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦ ਅਧੀਨ ਤਯਸਾਾਂ ਤਤਰਸ਼ਨਾ 

ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਜ (ਭਯ ਤਵਚ) ਸਾਯਾਾਂ ਤ ਰਿੱਐਾਾਂ ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ ਸਵਣ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ) ਇਏ ਬੀ 

ਚਤੁਯਾਈ ਾਥ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੀ।  

ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ 
॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਏਵ-ਤਏ ਤਯਾਾਂ। ਸਈ-ਸ ਏੀਦਾ ਸ। ਏੂੋ ਾਤਰ-ਏੂੋ ਦੀ ਾਤਰ, ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ, ਏੂੋ ਦਾ 

ਯਦਾ। ਤਚਆਯਾ-(ਚ ਆਰਮ) ਿੱਚ ਦਾ ਯ, ਿੱਚ ਦ ਯਏਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮ। ਸੁਏਤਭ-ਸੁਏਭ ਤਵਚ। 

ਯਜਾਈ-ਯਾ ਵਾਰਾ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਨਾਤਰ-ਜੀਵ ਦ ਨਾਰ ਸੀ, ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਜਤ ਫਤਣਆ ਸ।1।  

ਅਯਥ:- (ਤਾਾਂ ਤਪਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯਏਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮ ਤਏਵੇਂ ਫਣ ਏੀਦਾ ਸ (ਅਤ ਾਡ ਅਿੰਦਯ ਦਾ) 

ਏੂੋ ਦਾ ਯਦਾ ਤਏਵੇਂ ਟੁਿੱਟ ਏਦਾ ਸ? ਯਾ ਦ ਭਾਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤੁਯਨਾ-(ਇਸੀ ਇਏ ਤਵਧੀ 

ਸ)। ਸ ਨਾਨਏ! (ਇਸ ਤਵਧੀ) ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਜਤ ਫਤਣਆ ਸ, ਤਰਐੀ ਚਰੀ ਆ ਯਸੀ ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ ਤਵਿੱਥ ਤਭਟਾਣ ਦਾ ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ ਤਏ ਜੀਵ ਉ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯ। ਇਸ 

ਅੂਰ ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਯਿੱਫ ਵਰੋਂ  ਜੀਵ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਸ। ਤਤਾ ਦ ਏਸ ਤਵਚ ੁਿੱਤਯ ਤੁਯਦਾ ਯਸ ਤਾਾਂ ਤਆਯ, ਨਾ ਤੁਯ 

ਤਾਾਂ ਤਵਿੱਥ ੈਂਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ 
॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਏਭੀ-ਸੁਏਭ ਤਵਚ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਸਵਤਨ-ਸੁਿੰਦ ਸਨ, ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਆਉਂਦ ਸਨ, 

ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਆਏਾਯ-ਯੂ, ਸ਼ਏਰਾਾਂ, ਯੀਯ। ਨ ਏਤਸਆ ਜਾਈ-ਏਤਸਆ ਨ ਜਾਈ, ਏਥਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਏਦਾ। ਜੀਅ-ਜੀਅ ਜਿੰਤ। ਸੁਏਤਭ-ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ। ਵਤਡਆਈ-ਆਦਯ, ਸ਼ਬਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਾਯ ਯੀਯ ਫਣਦ ਸਨ, (ਯ ਇਸ) ਸੁਏਭ ਦਿੱਤਆ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਏਦਾ ਤਏ ਤਏਸ ਤਜਸਾ ਸ। ਯਿੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵ ਜਿੰਭ ੈਂਦ ਸਨ ਅਤ ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ (ਯਿੱਫ 

ਦ ਦਯ ’ਤ) ਸ਼ਬਾ ਤਭਰਦੀ ਸ।  

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ 
ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਭ-ੁਰਸ਼ਟ, ਚਿੰਾ। ਤਰਤਐ-ਤਰਐ ਏ, ਤਰਐ ਅਨੁਾਯ। ਾਈਅਤਸ-ਾਈਦ ਸਨ, ਬੀਦ ਸਨ। 

ਇਏਨਾ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਫਐੀ-ਦਾਤ, ਫੈਸ਼ਸ਼। ਇਤਏ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ। ਬਵਾਈਅਤਸ-ਬਵਾਈਦ ਸਨ, ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  



ਅਯਥ:- ਯਿੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਚਿੰਾ (ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ, ਏਈ ਬੋਾ। ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ (ਆਣ 

ਏੀਤ ਸ ਏਯਭਾਾਂ ਦ) ਤਰਐ ਅਨੁਾਯ ਦੁਿੱਐ ਤ ੁਐ ਬੀਦ ਸਨ। ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਏਦੀ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਉੱਤ (ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁਿੰਦੀ ਸ, ਅਤ ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਤਨਿੱਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ 

ਬਵਾਈਦ ਸਨ।  

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁ ਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ 
॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਿੰਦਤਯ-ਯਿੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ। ਬੁ ਏ-ਸਯਏ ਜੀਵ। ਫਾਸਤਯ ਸੁਏਭ-ਸੁਏਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯ। ਸੁਏਭ-

ਸੁਏਭ ਨੂਿੰ। ਫੁਝ-ਭਝ ਰ। ਸਉਭ ਏਸ ਨ-ਸਉਭ ਦ ਫਚਨ ਨਸੀਂ ਆਐਦਾ, ਭੈਂ ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਆਐਦਾ, ੁਆਯਥੀ ਨਸੀਂ 

ਫਣਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਯਏ ਜੀਵ ਯਿੱਫ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਸੀ ਸ, ਏਈ ਜੀਵ ਸੁਏਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯ (ਬਾਵ, ਸੁਏਭ ਤ ਆਏੀ) ਨਸੀਂ ਸ 

ਏਦਾ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਨੂਿੰ ਭਝ ਰ ਤਾਾਂ ਤਪਯ ਉਸ ੁਆਯਥ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ 

ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ (ਬਾਵ, ਤਪਯ ਉਸ ੁਆਯਥੀ ਜੀਵਨ ਛਿੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ)।2।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦ ਸੁਏਭ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ, ਯ ਉਸ ਥ ੋ -ਤਵਤਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸਿੰਦਾ।  

ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥ ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ। ਤਾਣੁ-ਫਰ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਾਏਤ। ਤਏ-ਤਜ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ। ਤਾਣੁ-

ਭਯਥਾ। ਦਾਤਤ-ਫਐਸ਼ ਸ ਦਾਯਥ। ਨੀਾਣੁ-(ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਤਨਸ਼ਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਭਯਥਾ ਸੁਿੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਯਿੱਫ ਦ ਤਾਣ ਨੂਿੰ ਾਉਂਦਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਉ ਦੀ ਤੌਤਤ-

ਾਰਾਸ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ਉਸ ਏਿੰਭ ਏਥਨ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਉ ਦੀ ਵਿੱਡੀ ਤਾਏਤ ਯਟ ਸਵ)। ਏਈ 

ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੀ ਾਉਂਦਾ ਸ, (ਤਏਉਂਤਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਸ ਯਿੱਫ ਦੀ ਯਤਸਭਤ ਦਾ) ਤਨਸ਼ਾਨ 

ਭਝਦਾ ਸ।  

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਚਾਯ-ੁਿੰਦਯ, ਸਣੀਆਾਂ। ਤਵਤਦਆ-ਤਵਿੱਤਦਆ ਦੁਆਯਾ। ਤਵਐਭ-ੁਏਠਨ, ਐਾ। ਵੀਚਾਯ-ੁਤਆਨ।  

ਸ਼ਫਦ 'ਚਾਯ' ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਜ ਇਏ-ਵਚਨ ੁਤਰਿੰ ਨਾਰ 'ਚਾਯ'ੁ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਫਸੁ-ਵਚਨ ਨਾਰ ਜਾਾਂ ਇਤਰੀ-

ਤਰਿੰ ਨਾਰ 'ਚਾਯ' ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। ਯ ਸ਼ਫਦ 'ਚਾਤਯ' 'ਚਸੁਿੰ' ਦੀ ਤਣਤੀ ਦਾ ਵਾਚਏ ਸ। ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਚਾਤਯ ਏੁਿੰਟ ਦਸ ਤਦ ਬਰਭ, ਥਤਏ ਆ ਰਬ ਏੀ ਾਭ।  

(2)  ਚਾਤਯ ਦਾਯਥ ਏਸ ਬੁ ਏਈ।  

(3)  ਚਚਾ ਚਯਨ ਏਭਰ ੁਯ ਰਾਾ।  

ਧਤਨ ਧਤਨ ਉਆ ਤਦਨ ਿੰਜ ਬਾਾ।  

ਚਾਤਯ ਏੁਿੰਟ ਦਸਤਦ ਬਰਤਭ ਆਇ।  

ਬਈ ਤਿਾ ਤਫ ਦਯਨੁ ਾਇ।  

ਚਾਯ ਤਫਚਾਯ, ਤਫਨਤ ਬ ਦੂਆ।  

ਾਧ ਿੰਤ ਭਨੁ ਤਨਯਭਰੁ ਸੂਆ।  



(4)  ਤਤਟ ਤੀਯਤਥ ਨਸੀ ਭਨੁ ਤੀਆਇ।  

ਚਾਯ ਅਚਾਯ ਯਸ ਉਯਝਾਇ ।2।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਯਿੱਫ ਦ ਸਣ  ੁਣ ਤ ਸਣੀਆਾਂ ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਵਯਣਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਤਵਿੱਤਦਆ 

ਦ ਫਰ ਨਾਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਏਠਨ ਤਆਨ ਨੂਿੰ ਾਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸ਼ਾਤਯ ਆਤਦਏ ਦੁਆਯਾ ਆਤਭਏ 

ਤੌਰਾੌੀ ਦ ਐ ਤਵਤਸ਼ਆਾਂ ’ਤ ਤਵਚਾਯ ਏਯਦਾ ਸ)।  

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਤਜ-ਦਾ ਏਯਏ, ਫਣਾ ਏ। ਤਨੁ-ਯੀਯ ਨੂਿੰ। ਐਸ-ੁਆਸ। ਜੀਅ-ਜੀਵਾਤਭਾ, ਤਜਿੰਦਾਾਂ। ਰ -ਰ  ਏ। 

ਦਸ-ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਨਟ:- 'ਜੀਉ' ਤੋਂ 'ਜੀਅ' ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਇਿੱਥ ਸ਼ਫਦ 'ਦਸ' ਦਾ 'ਸ' ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਦ 'ਐਸ' ਨਾਰ ਤਭਰਾਉਣ ਰਈ ਵਯਤਤਆ ਸ। ਉਂਞ ਸ਼ਫਦ 'ਦਸ' ਨਾਾਂਵ 

ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਯੀਯ', ਤਜਵੇਂ 'ਬਯੀ ਸਥ ੁਯ ੁਤਨੁ ਦਸ'।  

ਸ਼ਫਦ 'ਦ', 'ਦਤਸ' ਅਤ 'ਦਸ' ਨੂਿੰ ਚਿੰੀ ਤਯਾਾਂ ਭਝਣ ਰਈ ਜੁਜੀ ਤਵਚੋਂ ਸਠ ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਦਿੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ:- 

(1)  ਦੇਂਦਾ ਦ ਰਦ ਥਤਏ ਾਤਸ। ਉੋੀ 3।  

(2)  ਆਐਤਸ ਭਿੰਤਸ ਦਤਸ ਦਤਸ, ਦਾਤਤ ਏਯ ਦਾਤਾਯੁ।4।  

(3)  ੁਯਾ ਇਏ ਦਤਸ ਫੁਝਾਈ।5।  

(4)  ਨਾਨਏ ਤਨਯੁਤਣ ੁਣੁ ਏਯ ੁਣਵਿੰਤਤਆ ੁਣ ਦ।7।  

(5)  ਬਯੀ ਸਥ ੁ ਯ ੁ ਤਨੁ ਦਸ। 20।  

(6)  ਦ ਾਫੂਣੁ ਰਈ ਸੁ ਧਇ। 20।  

(7)  ਆ ਜਾਣ  ਆ ਦਇ। 25।  

ਦ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦ-ਦ ਏ।  

ਦਇ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਇ-ਦ ਏ।  

ਦਸ-ਯੀਯ। ਦਤਸ-ਦਸ(ਸੁਏਭੀ ਬਤਵਐਤ ਏਾਰ)।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਇਉਂ ਾਉਂਦਾ ਸ, ‘ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਯੀਯ ਨੂਿੰ ਫਣਾ ਏ (ਤਪਯ) ੁਆਸ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ’। ਏਈ 

ਇਉਂ ਾਉਂਦਾ ਸ, ‘ਸਯੀ (ਯੀਯਾਾਂ ਤਵਚੋਂ) ਤਜਿੰਦਾਾਂ ਏਿੱਢ ਏ ਤਪਯ (ਦੂਜ ਯੀਯਾਾਂ ਤਵਚ) ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ’।  

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਾ-ਜਾਦਾ ਸ, ਯਤੀਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਸਾਦਯਾ ਸਦੂਤਯ-ਸਾਯ ਨਾਯ, ਬ ਥਾਈਂ ਸਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਐਦਾ ਸ, ‘ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੂਯ ਜਾਦਾ ਸ, ਦੂਯ ਤਦਿੱਦਾ ਸ’; ਯ ਏਈ ਆਐਦਾ ਸ, 

‘(ਨਸੀਂ, ਨੋ ਸ), ਬ ਥਾਈਂ ਸਾਯ ਸ, ਬ ਨੂਿੰ ਵਐ ਤਯਸਾ ਸ’।  

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਥਨਾ-ਏਤਸਣਾ, ਤਫਆਨ ਏਯਨਾ। ਏਥਨਾ ਤਤਟ-ਏਤਸਣ ਦੀ ਟਟ, ੁਣ ਵਯਣਨ ਏਯਨ ਦਾ ਅਿੰਤ। 



ਏਤਥ-ਆਐ ਏ। ਏਤਥ ਏਤਥ ਏਥੀ-ਆਐ ਆਐ ਏ ਆਐੀ ਸ, ਏਥਨਾ ਏਥ ਏਥ ਏ ਏਥੀ ਸ, ਫਅਿੰਤ ਵਾਯੀ ਰਬੂ ਦ 

ਸੁਏਭ ਦਾ ਵਯਣਨ ਏੀਤਾ ਸ। ਏਤਟ-ਿੋ, ਿੋਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨ।  

ਰੌ ਏਤਟ, ਏਟੁ, ਏਟ ਦਾ ਤਨਯਣਾ- 

(1)  ਏਤਟ-ਿੋ (ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ)।  

ਏਤਟ ਏਯਭ ਏਯ ਸਉ ਧਾਯ।  

ਰਭੁ ਾਵ ਰ  ਤਫਯਥਾਯ।3।12।  (ੁਐਭਨੀ 

ਏਤਟ ਐਤ ਤਐਨ ਫਐਨਸਾਯ।3। 30।   (ਬਯਉ ਭ: 5 

(2)  ਏਟੁ-ਤਏਰ ਾ (ਨਾਾਂਵ ਇਏ-ਵਚਨ)।  

ਰਿੰਏਾ ਾ ਏਟੁ ਭੁਿੰਦ ੀ ਐਾਈ। (ਆਾ ਏਫੀਯ ਜੀ 

ਏੁ ਏਤਟ ਿੰਚ ਤਏਦਾਯਾ    (ੂਸੀ ਏਫੀਯ ਜੀ 

(3)  ਏਟ-ਤਏਰ  (ਨਾਾਂਵ, ਫਸ ੁਵਚਨ)।  

ਏਿੰਚਨ ਏ ਏਟ ਦਤੁ ਏਯੀ ਫਸੁ ਸਵਯ ਵਯ ਦਾਨੁ। (ਤਯੀ ਯਾ ਭ: 1 

ਅਯਥ:- ਿੋਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨ  ਫਅਿੰਤ ਵਾਯੀ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਦਾ) ਵਯਣਨ ਏੀਤਾ ਸ, ਯ ਸੁਏਭ ਦ 

ਵਯਣਨ ਏਯਨ ਦੀ ਤਟ ਨਸੀਂ ਆ ਏੀ (ਬਾਵ, ਵਯਣਨ ਏਯ ਏਯ ਏ ਸੁਏਭ ਦਾ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਤਏਆ, ਸੁਏਭ 

ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਨਸੀਂ ਰਿੱਬ ਤਏਆ)।  

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਦਦਾ-ਦੇਂਦਾ, ਦਣ ਵਾਰਾ, ਦਾਤਾਯ ਯਿੱਫ। ਦ-(ਦਾ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਦ ਤਯਸਾ ਸ। ਰਦ-ਰੈਂਦ, ਰਣ ਵਾਰ  

ਜੀਵ। ਥਤਏ ਾਤਸ-ਥਏ ੈੰਦ ਸਨ। ਜੁਾ ਜੁਿੰਤਤਯ-ਜੁ ਜੁ ਅਿੰਤਤਯ, ਾਯ ਜੁਾਾਂ ਤਵਚ ਸੀ, ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਐਾਸੀ 

ਐਾਤਸ-ਐਾਾਂਦ ਸੀ ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਯਤਦ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਦਾਤਾਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਬ ਜੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਤਯਏ) ਦ ਤਯਸਾ ਸ, ਯ ਜੀਵ ਰ  ਰ  ਏ ਥਿੱਏ ੈਂਦ ਸਨ। (ਬ 

ਜੀਵ) ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ (ਯਿੱਫ ਦ ਤਦਿੱਤ ਦਾਯਥ) ਐਾਾਂਦ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ।  

ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਏਭੀ-ਸੁਏਭ ਦਾ ਭਾਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਸੁਏਭੀ ਸੁਏਭੁ-ਸੁਏਭ ਵਾਰ  ਸਯੀ ਦਾ ਸੁਏਭ। ਯਾਸ-ੁ

ਯਤਾ, ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ। ਨਾਨਏ-ਸ ਨਾਨਏ! ਤਵ-ਤਐੋ ਤਯਸਾ ਸ, ਯਿੰਨ ਸ। ਵਯਵਾਸ-ੁਫਤਪਏਯ, ਤਚਿੰਤਾ ਤੋਂ 

ਯਤਸਤ।3।  

ਅਯਥ:- ਸੁਏਭ ਵਾਰ  ਯਿੱਫ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸੀ (ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ ਵਾਰਾ) ਯਤਾ ਚਰਾ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ 

ਤਨਯਿੰਏਾਯ ਦਾ ਵਯਵਾਸ ਸ ਤ ਯਿੰਨ ਸ। (ਬਾਵ, ਬਾਵੇਂ ਯਿੱਫ ਸਯ ਵਰ  ਿੰਾਯ ਦ ਫਅਿੰਤ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਤੁਿੱਟ 

ਦਾਯਥ ਤ ਤਯਏ ਸੁਿੰਚਾ ਤਯਸਾ ਸ, ਯ ਡੀ ਵਿੱਡੀ ਏਾਯ ਨਾਰ ਉ ਨੂਿੰ ਏਈ ਫਯਾਸਟ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਦਾ 

ਤਐਤੋਆ ਸਇਆ ਸ। ਉ ਨੂਿੰ ਡ ਵਿੱਡ ਾਯ ਤਵਚ ਐਤਚਤ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ੈਂਦਾ। ਉ ਦੀ ਇਏ ਸੁਏਭ-ਯੂ ਿੱਤਾ 

ਸੀ ਾਯ ਤਵਸਾਯ ਨੂਿੰ ਤਨਫਾਸ ਯਸੀ ਸ)।3।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐਯ ਏਿੰਭ ਵਐ ਏ ਭਨੁਿੱਐ ਆ ਆਣੀ ਭਝ ਅਨੁਾਯ ਰਬੂ ਦੀ ਸੁਏਭ-ਯੂ ਤਾਏਤ ਦਾ 

ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ, ਯ ਤਏ ਾੋਂ ਭੁਏਿੰਭਰ ਅਿੰਦਾਾ ਰਿੱ ਨਸੀਂ ਤਏਆ।  



ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥ ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ 
ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਚਾ-ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ, ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਾਚ-ੁਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਇ-ਨਮਾਇ, 

ਤਨਆਇ, ਇਨਾੌ, ਨੀਮਭ, ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ ਨੂਿੰ  ਚਰਾਉਣ ਵਾਰਾ ਨੀਮਭ।  

ਾਚ ੁਨਾਇ-ਤਵਆਏਯਨ ਦਾ ਨੀਮਭ ਸ ਤਏ ਤਏ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਦ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਉਸੀ ਤਰਿੰ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਜ ਉ ‘ਨਾਾਂਵ’ 

ਦਾ। ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਵਾਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਾਤਸਫੁ’ ੁਤਰਿੰ ਸ, ਇ ਏਯ ਏ ‘ਾਚਾ’ ਬੀ ੁਤਰਿੰ ਸ। ‘ਾਚ’ੁ ੁਤਰਿੰ 

ਸ,  ਤਜ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਦਾ ਇਸ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਉਸ ਬੀ ੁਤਰਿੰ ਸੀ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਅਤ ‘ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ’ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ, ਤਜਵੇਂ ‘ਾਤਸਫੁ’ ਸ।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਤਜਤਨਾ ਤਚਯ ‘ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ’ ਜਾਾਂ ‘ਏਯਭ ਏਾਯਏ’ ਤਵਿੱਚ ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਤਨਾ ਤਚਯ ਇ 

ਦੀ ਸ਼ਏਰ ਇਸੀ ਯਤਸਿੰਦੀ ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਅਿੰਤਭਰਤ ਵਰਾ ਚੁ ਨਾਉ ਵਤਡਆਈ ਵੀਚਾਯੁ।4।  

(2)  ਚਿੰਾ ਨਾਉ ਯਐਾਇ ਏ ਜੁ ਏੀਯਤਤ ਜਤ ਰਇ।7।  

(3)  ਜਤਾ ਏੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ।  (ਉੋੀ 19) 

(4)  ਊਚ ਊਤਯ ਊਚਾ ਨਾਉ।  (ਉੋੀ 24) 

ਇਸੀ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਜੁਜੀ ਤਵਚ ਇਏ ਵਾਯੀ ਸਯ ਆਇਆ ਸ, ਯ ਉਸ ‘ਤਿਆ’ ਸ ਤ ਉ ਦਾ ਅਯਥ ਸ, 

‘ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ’, ਤਜਵੇਂ: 

ਅਿੰਤਯਤਤ ਤੀਯਥ ਭਤਰ ਨਾਉ। (ਉੋੀ 21) 

ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਦਾ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਜੁਜੀ ਤਵਚ ਦ ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਯੂ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ, ਤਜਵੇਂ: 

(1)  ਅਿੰਐ ਨਾਵ ਅਿੰਐ ਨਾਵ। (ਉੋੀ 19) 

(2)  ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਯਿੰਾ ਏ ਨਾਵ।  (ਉੋੀ 16) 

ਜਦੋਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ ਜਾਾਂ ਏਯਭ ਏਾਯਏ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਤਏ ਸਯ ਏਾਯਏ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਜਾ, ਤਾਾਂ 

‘ਨਾਉ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਨਾਇ’ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਜਵੇਂ: 

ਨਾਇ ਤਯ ਤਯਣਾ ਨਾਇ ਤਤ ੂਜ।  

ਨਾਉ ਤਯਾ ਸਣਾ ਭਤਤ ਭਏੂਦ।  (ਯਬਾਤੀ ਤਫਬਾ ਭਸਰਾ 1 

ਨਾਇ-ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਯ ‘ਾਤਚ ਨਾਇ’ ਵਾਰਾ ‘ਨਾਇ’ ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ, ਤਏਉਤਏ ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਾਚ’ੁ ਬੀ 

ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ ਸ। ਇ ‘ਨਾਇ’ ਉੱਯਰ  ਯਭਾਣ ਵਾਰ  ‘ਨਾਇ’ ਤੋਂ ਵਿੱਐਯਾ ਸ।  

ਜੁਜੀ ਦੀ ਉੋੀ ਨਿੰ: 6 ਦੀ ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਬੀ ‘ਨਾਇ’ ਸ਼ਫਦ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਯ ਇਥ ‘ਤਿਆ’ ਸ, ਇ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ ‘ਨਾਇ ਏ’।  ਇਸ ‘ਨਾਇ’ ਬੀ ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਈ’ ਬੀ ਜੁਜੀ ਤਵਚ ਸਠ 

ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ: 

(1)  ਵਡਾ ਾਤਸਫ, ਵਡੀ ਨਾਈ, ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਾ ਸਵ। (ਉੋੀ 21) 

(2)  ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ, ਾਤਸਫੁ ਾਚਾ, ਾਚੀ ਨਾਈ।  (ਉੋੀ 27) 



ਇਿੱਥ ਰੌ ‘ਨਾਈ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ।  ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਬੀ ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਤੋਂ ਵਿੱਐਯਾ ਸ।  

ਅਾਾਂ ਇ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਇ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਤਨਆਇ’ ਏੀਤਾ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਸਠ-ਤਰਐੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਬੀ ‘ਨਾਈ’ ਤੋਂ 

‘ਤਨਆਈ’ ਾਠ ਵਾਰਾ ਅਯਥ ਏਯੀਦਾ ਸ।  

‘ਫੁਤ ੂਤਜ ੂਤਜ ਤਸਿੰਦੂ ਭੂ ਤੁਯਏ ਭੂ ਤਯ ੁਨਾਈ।’  (ਯਤਠ ਏਫੀਯ ਜੀ) 

‘ਨਾਈ’ ਤ ‘ਤਨਆਈ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਤਨਆਇ’। ਅਿੱਜ ਏਿੱਰ  ਦੀ ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਬੀ ਤਨਆਇ’ ‘ਨੀਵੇਂ ਥਾਉਂ’ ਨੂਿੰ 

ਆਐੀਦਾ ਸ।  ਤਜਵੇਂ ਇ ਰਭਾਣ ਤਵਚ ‘ਨਾਈ’ ਨੂਿੰ ‘ਤਨਆਈ’ ਭਝ ਏ ਅਯਥ ਏਯੀਦਾ ਸ, ਤਤਵੇਂ ਇ ਰੌ 

‘ਨਾਇ’ ਨੂਿੰ ‘ਤਨਆਇ’ ਸੀ ਭਝਣਾ ਸ।  

ਬਾਤਐਆ-ਫਰੀ। ਬਾਉ-ਰਭ। ਅਾਯ-ੁਾਯ ਤੋਂ ਯਤਸਤ, ਫਅਿੰਤ। ਆਐਤਸ-ਅੀਂ ਆਐਦ ਸਾਾਂ। ਭਿੰਤਸ-ਅੀਂ ਭਿੰਦ 

ਸਾਾਂ। ਦਤਸ ਦਤਸ-(ਸ ਸਯੀ!) ਾਨੂਿੰ ਦਸ, ਾਡ ਤ ਫਐਸ਼ਸ਼ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਨੀਮਭ ਬੀ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ। ਉ ਦੀ ਫਰੀ 

ਰਭ ਸ ਅਤ ਉਸ ਆ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਫਅਿੰਤ ਸ। ਅੀਂ ਜੀਵ ਉ ਾੋਂ ਦਾਤਾਾਂ ਭਿੰਦ ਸਾਾਂ ਤ ਆਐਦ ਸਾਾਂ,‘(ਸ 

ਸਯੀ! ਾਨੂਿੰ ਦਾਤਾਾਂ) ਦਸ’। ਉਸ ਦਾਤਾਯ ਫੈਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਨਟ:- ਉ ਦੀ ਫਰੀ ਰਭ ਸ। ਰਭ ਸੀ ਵੀਰਾ ਸ, ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਾਡ ਨਾਰ ਿੱਰਾਾਂ ਏਯਦਾ ਸ, ਅੀਂ ਉ 

ਨਾਰ ਏਯ ਏਦ ਸਾਾਂ।  

ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਪਤਯ— (ਜ ਾਯੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ ਤਾਾਂ) ਤਪਯ। ਤਏ-ਤਏਸੋੀ ਬਟਾ। ਅ-ਯਿੱਫ 

ਦ ਅਿੱ। ਯਐੀ-ਯਿੱਐੀ ਜਾ, ਅੀਂ ਯਿੱਐੀ। ਤਜਤੁ-ਤਜ ਬਟਾ ਦਾ ਦਏਾ। ਤਦ-ਤਦਿੱ । ਭੁਸ-ਭੂਿੰਸ ਤੋਂ। ਤਏ 

ਫਰਣੁ-ਤਏਸੋਾ ਫਚਨ? ਤਜਤੁ ੁਤਣ-ਤਜ ਦੁਆਯਾ ੁਣ ਏ। ਧਯ-ਤਟਏਾ ਦਵ, ਏਯ। ਤਜਤੁ-ਤਜ ਫਰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਾਯੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਫਐਸ਼ ਤਯਸਾ ਸ ਤਾਾਂ) ਤਪਯ ਅੀਂ ਤਏਸੋੀ ਬਟਾ ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ 

ਅਿੱ ਯਿੱਐੀ, ਤਜ ਦ ਦਏ ਾਨੂਿੰ ਉ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਤਦਿੱ ? ਅੀਂ ਭੂਿੰਸੋਂ ਤਏਸੋਾ ਫਚਨ ਫਰੀ (ਬਾਵ, ਤਏਸ 

ਤਜਸੀ ਅਯਦਾ ਏਯੀ) ਤਜ ਨੂਿੰ ੁਣ ਏ ਉਸ ਸਯੀ (ਾਨੂਿੰ) ਤਆਯ ਏਯ।  

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਅਿੰਤਭਰਤ-ਏਵਰਮ, ਤਨਯਵਾਣ, ਭਐ, ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ। ਅਿੰਤਭਰਤ ਵਰਾ-ਅਿੰਤਭਰਤ ਦਾ ਵਰਾ, ੂਯਨ 

ਤਐੋਾਉ ਦਾ ਭਾ, ਉਸ ਭਾ ਤਜ ਵਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਭਨ ਆਭ ਤਯ ’ਤ ਿੰਾਯ ਦ ਝਿੰਫਤਰਆਾਂ ਤੋਂ ਤਵਸਰਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, 

ਝਰਾਾਂ, ਤੋਏਾ। ਚੁ— ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਉ-ਯਿੱਫ ਦਾ ਨਾਭ। ਵਤਡਆਈ ਵੀਚਾਯੁ-ਵਤਡਆਈਆਾਂ 

ਦੀ ਤਵਚਾਯ। ਏਯਭੀ-ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ। ਏਯਭ-ਫਐਸ਼ਸ਼, ਤਭਸਯ। ਤਜਵੇਂ-ਜਤੀ ਤਯਤਠ ਉਾਈ ਵਐਾ, ਤਵਣੁ 

ਏਯਭਾ ਤਏ ਤਭਰ  ਰਈ ਉੋੀ 9। ਨਾਨਏ ਨਦਯੀ ਏਯਭੀ ਦਾਤਤ। ਉੋੀ 14।  

ਏੋਾ-ਟਰਾ, ਰਭ ਟਰਾ, ਅਾਯ ਬਾਉ-ਯੂ ਟਰਾ, ਤਆਯ-ਯੂ ਟਰਾ, ਤਪਤਤ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਏਿੱੋਾ। 

ਤਜਵੇਂ-“ਤੌਤਤ ਯਭ ਏਾ ਏੋਾ ਭਾਉ”।4।7। ਰਬਾਤੀ ਭ: 1।  

ਨਦਯੀ-ਯਿੱਫ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ। ਭਐੁ-ਭੁਏਤੀ, ‘ਏੂੋ’ ਤੋਂ ੈਰਾੀ। ਦੁਆਯ-ੁਦਯਵਾਾ, ਯਿੱਫ ਦਾ ਦਯ। 

ਵ-ਇ ਤਯਾਾਂ (ਇਸ ਆਸਯ ਏੀਤਤਆਾਂ ਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਏਯਾ-ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਸਣ ਨਾਰ)।  



ਨਟ:- ਰੌ ‘ਵ’ ਯਟ ਏਯਦਾ ਸ ਤਏ ਇ ਉੋੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤ ਚਥੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ਏੀਤ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਯ 

ਅੈੀਯਰੀਆਾਂ ਤਤਿੰਨ ਤੁਏਾਾਂ ਸ-ਜ ਅਿੰਤਭਰਤ ਵਰ  ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਤਵਚਾਯੀ ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਤੌਤ-ਯੂ 

ਏਿੱੋਾ ਤਭਰਦਾ ਸ ਤ ਉਸ ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਤਦਿੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਰਈਦਾ ਸ, ਅਨੁਬਵ ਏਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਬੁ-ਬ ਥਾਈਂ। ਤਚਆਯੁ-ਸੋਂਦ ਦਾ ਯ, ਸਤੀ ਦਾ 

ਭਾਰਏ।4।  

ਅਯਥ:- ੂਯਨ ਤਐੋਾਉ ਦਾ ਭਾਾਂ ਸਵ (ਬਾਵ, ਰਬਾਤ ਵਰਾ ਸਵ), ਨਾਭ (ਤਭਯੀ) ਤ ਉ ਦੀਆਾਂ 

ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਏਯੀ। (ਇ ਤਯਾਾਂ) ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ‘ਤਪਤਤ’-ਯੂ ਟਰਾ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਉ 

ਦੀ ਤਿਾ-ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ‘ਏੂੋ ਦੀ ਾਤਰ’ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਸੁਿੰਦੀ ਸ ਤ ਯਿੱਫ ਦਾ ਦਯ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

ਇ ਤਯਾਾਂ ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤਏ ਉਸ ਸੋਂਦ ਦਾ ਭਾਰਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਬ ਥਾਈਂ ਬਯੂਯ ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਦਾਨ ੁਿੰਨ ਏਯਨ ਜਾਾਂ ਏਈ ਭਾਇਏ ਬਟਾ ਸ਼ ਏਯਨ ਨਾਰ ਜੀਵ ਦੀ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਤਭਟ ਨਸੀਂ ਏਦੀ; 

ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ ਦਾਤਾਾਂ ਤਾਾਂ ਬ ਉ ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ ਸੀ ਤਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ। ਉ ਰਬੂ ਨਾਰ ਿੱਰਾਾਂ ਉ ਦੀ 

ਆਣੀ ਫਰੀ ਤਵਿੱਚ ਸੀ ਸ ਏਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤ ਉਸ ਫਰੀ ਸ ‘ਰਭ’। ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਅਿੰਤਭਰਤ ਵਰ  ਉੱਠ ਏ ਉ ਦੀ 

ਮਾਦ ਤਵਿੱਚ ਜੁੋਦਾ ਸ, ਉ ਨੂਿੰ ‘ਰਭ ਟਰਾ’ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਤਜ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉ ਨੂਿੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਸੀ ਤਦਿੱਣ ਰ ੈਂਦਾ ਸ।4।  

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਥਾਤਆ ਨਾ ਜਾਇ-ਥਾਤਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ, ਤਨਿੰਤਭਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ।  

ਿੰਤਿਤ ਧਾਤੂ ÔQw (ਥਾ) ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਐਰਣਾ’। ਇ ਤੋਂ ਰਯਣਾਯਥਏ ਧਾਤੂ (Causative root) ਸ 

ÔQwpX (ਥਾਮ), ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਐੋਾ ਏਯਨਾ’ ਐਤਰਆਯਨਾ, ਨੀਂਸ ਯਿੱਐਣੀ’।  

ਇ ‘ਰਯਣਾਯਥਏ ਧਾਤੂ’ ਤੋਂ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ ÔQwpn (ਥਾਨ), ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਿੰਵਨ ਿੰਏਾਯ’। 

ਇਤਰੀ ਦ ਯਬਵਤੀ ਸਣ ਦੀਆਾਂ ਜਦੋਂ ਤਸਰੀਆਾਂ ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਯਟ ਸੁਿੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਤਸਿੰਦੂ ਯਾਾਂ ਤਵਿੱਚ 

ਇਸ ਿੰਏਾਯ ਏਯੀਦਾ ਸ, ਤਾਤਏ ੁਿੱਤਯ ਜਨਭ।  

ÔQwpX (ਥਾਮ) ਤੋਂ ਤਸਰਾਾਂ ਅਤਯ ad`R (ਉਦ) ਰਾਇਆਾਂ ਇਸ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, aÄQwpX 

(ਉੱਥਾਮ), ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਉ ਦ ਉਰਟ ਸ, ਉਐੋਨਾ, ਨਾ ਏਯਨਾ’, ਤਜਵੇਂ:- 

ਆ ਦਤਐ ਤਦਐਾਵ ਆ।  

ਆ ਥਾਤ ਉਥਾ ਆ।  (ਭ: 1 

ਏੀਤਾ ਨਾ ਸਇ-(ਾਡਾ) ਫਣਾਇਆ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ। ਨਾ ਸਇ-ਸੋਂਦ ਤਵਿੱਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਆਤ-ਤਨਯਰ 

ਆ ਸੀ, ਬਾਵ, ਨਾ ਉ ਨੂਿੰ ਏਈ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਤ ਨਾ ਸੀ ਫਣਾਉਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਇ ਤਨਯਿੰਜਨੁ-ਅਿੰਜਨ ਤੋਂ 

ਯਤਸਤ ਉਸ ਸਯੀ। ਤਨਯਿੰਜਨ-ਅਿੰਜਨ ਤੋਂ ਯਤਸਤ, ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਯਤਸਤ, ਜ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਫਤਣਆ, ਤਜ ਤਵਚ 

ਭਾਇਆ ਦੀ ਅਿੰਸ਼ ਨਸੀਂ (ਤਨਯ-ਅਿੰਜਨ, ਤਨਯ-ਤਫਨਾ। ਅਿੰਜਨ-ੁਯਭਾ, ਏਾਰਐ; ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਅਿੰਸ਼, ਭਾਇਆ ਦਾ 

ਯਬਾਵ ਨਸੀਂ ਸ।) ਉਸ, ਤਜ ਉੱਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਯਬਾਵ ਨਸੀਂ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ਤਨਯਰ ਆ ਸੀ ਆ ਸ, ਨਾ 

ਉਸ ਦਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਾਡਾ ਫਣਾਇਆ ਫਣਦਾ ਸ।  

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਤਜਤਨ-ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ। ਤਤਤਨ-ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨ। ਭਾਨੁ-ਆਦਯ, ਵਤਡਆਈ। ੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ-ੁਣਾਾਂ ਦ 

ੈਾਨ  ਨੂਿੰ। ਾਵੀ-ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯੀ।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਤਭਤਯਆ ਸ, ਉ ਨ  ਸੀ ਵਤਡਆਈ ਾ ਰਈ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! 

(ਆ) ਅੀਂ ਬੀ ਉ ੁਣਾਾਂ ਦ ੈਾਨ  ਸਯੀ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯੀ।  

ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਿੱਚ। ਯਐੀ-ਤਟਏਾਈ। ਬਾਉ-ਯਿੱਫ ਦਾ ਤਆਯ। ਦੁਐ ੁਯਸਤਯ-ਦੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਦੂਯ ਏਯਏ। 

ਤਯ-ਤਸਯਦ ਤਵਿੱਚ। ਰ  ਜਾਇ-ਰ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਐਿੱਟ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਆ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ) ਾਵੀ ਤ ੁਣੀ ਅਤ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਉਦਾ ਰਭ ਤਟਏਾਈ। 

(ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਆਸਯ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ) ਆਣਾ ਦੁਿੱਐ ਦੂਯ ਏਯਏ ੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ 
ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਭੁਤਐ-ੁਯੂ ਵਰ ਭੂਿੰਸ ਏੀਤਤਆਾਂ, ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਭੂਿੰਸ ੁਯ ੂਵਰ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਨਾਦਿੰ-

ਅਵਾ, ਤਿੰਦੀ ਦੀ ਯੁਭਏ, ਸ਼ਫਦ, ਨਾਭ। ਵਦਿੰ-ਤਆਨ।  

ਯਤਸਆ ਭਾਈ-ਭਾ ਤਯਸਾ ਸ, ਬ ਥਾਈਂ ਤਵਆਏ ਸ। ਈਯੁ-ਤਸ਼ਵ। ਫਯਭਾ-ਫਰਸਭਾ। ਾਯਫਤੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ 

ਾਯਫਤੀ।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਉ ਯਿੱਫ ਦਾ) ਨਾਭ ਤ ਤਆਨ ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ (ਰਾਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ)। ੁਯੂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ (ਇਸ 

ਯਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਏ) ਉਸ ਸਯੀ ਬ ਥਾਈਂ ਤਵਆਏ ਸ। ੁਯ ੂਸੀ (ਾਡ ਰਈ) ਤਸ਼ਵ ਸ, ੁਯ ੂਸੀ (ਾਡ 

ਰਈ) ਯਐ ਤ ਫਰਸਭਾ ਸ ਅਤ ੁਯ ੂਸੀ (ਾਡ ਰਈ) ਭਾਈ ਾਯਫਤੀ ਸ।  

ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ 
ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸਉ-ਭੈਂ। ਜਾਣਾ-ਭਝ ਰਵਾਾਂ, ਅਨੁਬਵ ਏਯ ਰਵਾਾਂ। ਆਐਾ ਨਾਸੀ-ਭੈਂ ਉ ਦਾ ਵਯਣਨ ਨਸੀਂ ਏਯ 

ਏਦਾ। ਏਸਣਾ.......ਜਾਈ-ਏਥਨ, ਏਤਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦਾ। ੁਯਾ-ਸ ਤਤੁਯੂ! ਇਏ ਫੁਝਾਈ-ਇਏ ਭਝ। 

ਇਏੁ ਦਾਤਾ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਤਵਤਯ ਨਾ ਜਾਈ-ਬੁਿੱਰ ਨਾ ਜਾ। (ਰੌ ‘ਇਏ’ ਇਤਰੀ-

ਤਰਿੰ ਸ ਤ ਰੌ ‘ਫੁਝਾਈ’ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਰੌ ‘ਇਏੁ’ ੁਤਰਿੰ ਸ ਤ ਰੌ ‘ਦਾਤਾ’ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। 

ਦਸਾਾਂ ਰੌਾਾਂ ਦ ਜੋਾਾਂ ਦਾ ੌਯਏ ਚਤ ਯਿੱਐਣਾ)।  

ਅਯਥ:- ਉਂਝ (ਇ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਨੂਿੰ) ਜ ਭੈਂ ਭਝ, (ਬੀ) ਰਵਾਾਂ, (ਤਾਾਂ ਬੀ) ਉ ਦਾ ਵਯਣਨ ਨਸੀਂ 

ਏਯ ਏਦਾ। (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਦਾ) ਏਥਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। (ਭਯੀ ਤਾਾਂ) ਸ ਤਤੁਯੂ! (ਤਯ ਅਿੱ 

ਅਯਦਾ ਸ ਤਏ) ਭਨੂਿੰ ਇਏ ਭਝ ਦਸ ਤਏ ਤਜਸੋਾ ਬਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਇਏ ਯਿੱਫ ਸ, ਭੈਂ ਉ ਨੂਿੰ 

ਬੁਰਾ ਨਾ ਤਦਆਾਂ।5।  

ਬਾਵ:- ਰਭ ਨੂਿੰ ਭਨ ਤਵਚ ਵਾ ਏ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿੱਚ ਜੁੋਦਾ ਸ ਉ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ ੁਐ ਤ 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਤਨਵਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਯ ਇਸ ਮਾਦ, ਇਸ ਫਿੰਦੀ, ੁਯ ੂਾੋਂ ਤਭਰਦੀ ਸ। ੁਯ ੂਸੀ ਇਸ ਤਦਰੋ ਏਯਦਾ 

ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵਿੱ ਤਯਸਾ ਸ, ੁਯ ੂਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਦੂਯ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਤਾਾਂ ਤ ੁਯ ੂਾੋਂ 



ਸੀ ਫਿੰਦੀ  ਦੀ ਦਾਤ ਭਿੰੀ।5।  

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ  ॥ ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ 
ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੀਯਤਥ-ਤੀਯਥ ਉੱਤ। ਨਾਵਾ-ਭੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਾਾਂ। ਤਤ-ੁਉ ਯਿੱਫ ਨੂਿੰ। ਬਾਵਾ-ਭੈਂ ਚਿੰਾ ਰਿੱਾਾਂ। ਤਵਣੁ 

ਬਾਣ-ਯਿੱਫ ਨੂਿੰ ਚਿੰਾ ਰਿੱਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ, ਜ ਯਿੱਫ ਦੀ ਨਯ ਤਵਚ ਏਫੂਰ ਨਾ ਸਇਆ। ਤਏ ਨਾਇ ਏਯੀ-ਨਾਇ ਏ ਭੈਂ 

ਏੀਸ ਏਯਾਾਂ? ਜਤੀ-ਤਜਤਨੀ। ਤਯਠੀ-ਤਰਸ਼ਟੀ, ਦੁਨੀਆ। ਉਾਈ-ਦਾ ਏੀਤੀ ਸਈ। ਵਐਾ-ਭੈਂ ਵਐਦਾ ਸਾਾਂ। ਤਵਣੁ 

ਏਯਭਾ-ਰਬੂ ਦੀ ਭਸਯ ਤੋਂ ਤਫਨਾ; ਤਜਵੇਂ:- 

‘ਤਵਣੁ ਏਯਭਾ ਤਏਛੁ ਾਈ ਨਾਸੀ, ਜ ਫਸ ੁਤਯਾ ਧਾਵ’।  (ਤਤਰਿੰ ੁਭਸਰਾ 1 

ਤਏ ਤਭਰ -ਏੀਸ ਤਭਰਦਾ ਸ? ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ। ਤਏ ਰਈ-ਏੀਸ ਏਈ ਰ  ਏਦਾ ਸ? 

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਤੀਯਥ ਉੱਤ ਜਾ ਏ ਤਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਾਾਂ ਜ ਇਉਂ ਏਯਨ ਨਾਰ ਉ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂਿੰ ੈੁਸ਼ ਏਯ ਏਾਾਂ, 

ਯ ਜ ਇ ਤਯਾਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ੈੁਸ਼ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਭੈਂ (ਤੀਯਥ ਉੱਤ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯਏ ਏੀਸ ਐਿੱਟਾਾਂਾ? ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸਈ ਤਜਤਨੀ ਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭੈਂ ਵਐਦਾ ਸਾਾਂ, (ਇ ਤਵਿੱਚ) ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਤਏਯਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ 

ਤਏ ਨੂਿੰ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ, ਏਈ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਰ  ਏਦਾ।  

ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਤਤ ਤਵਤਚ-(ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ) ਫੁਿੱਧ ਦ ਅਿੰਦਯ ਸੀ। ਭਾਤਣਏ-ਭਤੀ। ਇਏ ਤਐ-ਇਏ ਤਿੱਤਐਆ। ੁਣੀ-

ੁਣੀ, ੁਣੀ ਜਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਤਤੁਯੂ ਦੀ ਇਏ ਤਿੱਤਐਆ ੁਣ ਰਈ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਫੁਿੱਧ ਦ ਅਿੰਦਯ ਯਤਨ, ਜਵਾਸਯ ਤ ਭਤੀ 

(ਉਜ ੈਂਦ ਸਨ, ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ੁਣ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)।  

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

ਅਯਥ:- (ਤਾਾਂ ਤ) ਸ ਤਤੁਯੂ! (ਭਯੀ ਤਯ ਅਿੱ ਇਸ ਅਯਦਾ ਸ ਤਏ) ਭਨੂਿੰ ਇਏ ਇਸ ਭਝ ਦਸ, ਤਜ ਏਯਏ 

ਭਨੂਿੰ ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾ ਤਵਯ ਜਾ, ਜ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ।6।  

ਬਾਵ:- ਤੀਯਥ ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਰਿੰਨਤਾ ਦ ਤਆਯ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਵੀਰਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਤਜ ਉੱਤ 

ਤਭਸਯ ਸਵ  ਉਸ ੁਯ ੂਦ ਯਾਸ ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਜੁੋ। ਫਿੱ! ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਭਤ ਤਵਚ ਸੁਰਾਯਾ 

ਆਉਂਦਾ ਸ।6।  

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜੁ ਚਾਯ-ਚਸੁਿੰ ਜੁਾਾਂ ਤਜਤਨੀ। ਆਯਜਾ-ਉਭਯ। ਦੂਣੀ-ਦ ੁਣੀ । ਨਵਾ ਐਿੰਡਾ ਤਵਤਚ-ਬਾਵ, 

ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ। ਜਾਣੀ-ਜਾਤਣਆ ਜਾ, ਯਟ ਸ ਜਾ। ਬੁ ਏਇ-ਸਯਏ ਭਨੁਿੱਐ। ਨਾਤਰ ਚਰ -ਨਾਰ ਸ 

ਏ ਤੁਯ, ਸਭਾਇਤੀ ਸਵ, ਿੱਐ ਏਯ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਉਭਯ ਚਾਯ ਜੁਾਾਂ ਤਜਤਨੀ ਸ ਜਾ, (ਤਨਯੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਨਸੀਂ, ੋਂ ਜ) ਇ ਤੋਂ ਬੀ 

ਦ ੁਣੀ ਸਯ (ਉਭਯ) ਸ ਜਾ, ਜ ਉਸ ਾਯ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਬੀ ਯਟ ਸ ਜਾ ਅਤ ਸਯਏ ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਦ 

ਤਿੱਛ ਰਿੱ ਏ ਤੁਯ।  



ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ 
॥ ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਚਿੰਾ.......ਏ-ਚਿੰੀ ਨਾਭਵਯੀ ਐਿੱਟ ਏ, ਚਿੰ ਨਾਭਣ  ਵਾਰਾ ਸ ਏ। ਜੁ-ਸ਼ਬਾ। ਏੀਯਤਤ-ਸ਼ਬਾ। ਜਤ-

ਜਤ ਤਵਚ। ਰਇ-ਰ, ਐਿੱਟ। ਤਤ-ੁਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ। ਨਦਤਯ-ਤਏਯਾ-ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ। ਨ ਆਵਈ-ਨਸੀਂ ਆ 

ਏਦਾ। ਵਾਤ-ੈਫਯ, ੁਯਤ। ਨ ਏ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਨਸੀਂ। ਏੀਟੁ-ਏੀੋਾ। ਏਤਯ-ਏਯ ਏ, ਫਣਾ ਏ, ਠਤਸਯ ਏ। ਦੁ 

ਧਯ-ਦ ੁਰਾਉਂਦਾ ਸ। ਏੀਟਾ ਅਿੰਦਤਯ ਏੀਟੁ-ਏੀਤੋਆਾਂ ਤਵਚ ਏੀੋਾ, ਭਭੂਰੀ ਤਜਸਾ ਏੀੋਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਉਸ ਚਿੰੀ ਨਾਭਵਯੀ ਐਿੱਟ ਏ ਾਯ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਸ਼ਬਾ ਬੀ ਰਾਤ ਏਯ ਰ, ਜਏਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ 

ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆ ਏਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਉ ਫਿੰਦ ਵਯਾ ਸ ਤਜ ਦੀ ਏਈ ੈਫਯ ਬੀ ਨਸੀਂ ੁਿੱਛਦਾ 

(ਬਾਵ, ਇਤਨੀ ਭਾਣ ਵਤਡਆਈ ਵਾਰਾ ਸੁਿੰਤਦਆਾਂ ਬੀ ਅਰ ਤਵਚ ਤਨਆਯਾ ਸੀ ਸ)। (ੋਂ ਅਤਜਸਾ ਭਨੁਿੱਐ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਾਸਭਣ) ਇਏ ਭਭੂਰੀ ਤਜਸਾ ਏੀੋਾ ਸ (“ਐਭ ਨਦਯੀ ਏੀੋਾ ਆਵ”। ਆਾ ਭ: 1) 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉ ਨੂਿੰ ਦੀ ਥਾ ਏ (ਉ ਉੱਤ ਨਾਭ ਨੂਿੰ ਬੁਿੱਰਣ ਦਾ) ਦਸ਼ ਰਾਉਂਦਾ ਸ।  

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ 
॥੭॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਨਯੁਤਣ-ੁਣ-ਸੀਨ ਭਨੁਿੱਐ ਤਵਚ। ੁਣਵਿੰਤਤਆ-ੁਣੀ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਏਯ-ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਦ-ਦੇਂਦਾ 

ਸ। ਤਸਾ-ਇਸ ਤਜਸਾ। ਨ ੁਝਈ-ਨਸੀਂ ਰਿੱਬਦਾ। ਤਜ-ਤਜਸੋਾ। ਤਤ-ੁਉ ਤਨਯੁਣ ਨੂਿੰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ੁਣ-ਸੀਨ ਭਨੁਿੱਐ ਤਵਿੱਚ ੁਣ ਦਾ ਏਯ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ੁਣੀ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ 

ੁਣ ਉਸੀ ਫੈਸ਼ਦਾ ਸ। ਇਸ ਤਜਸਾ ਏਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਤਦਿੱਦਾ, ਜ ਤਨਯੁਣ ਜੀਵ ਨੂਿੰ ਏਈ ੁਣ ਦ ਏਦਾ ਸਵ। 

(ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਸੀ ਉ ਨੂਿੰ ਉੱਚਾ ਏਯ ਏਦੀ ਸ, ਰਿੰਭੀ ਉਭਯ ਤ ਜਤ ਦੀ ਸ਼ਬਾ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀਂ 

ਏਯਦੀ)।7।  

ਬਾਵ:- ਰਾਣਾਮਾਭ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਰਿੰਭੀ ਉਭਯ ਵਧਾਇਆਾਂ ਜਤ ਤਵਚ ਬਾਵੇਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਭਾਣ ਆਦਯ ਫਣ 

ਜਾ, ਯ ਜ ਉਸ ਫੁਰਿੰਦੀ ਦ ੁਣ ਤੋਂ ਿੱਐਣਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦਾ ਾਤਯ ਨਸੀਂ ਫਤਣਆ। ਰਬੂ ਦੀਆਾਂ 

ਨਯਾਾਂ ਤਵਚ ਤਾਾਂ ੋਂ ਉਸ ਨਾਭ-ਸੀਣ ਜੀਵ ਇਏ ਤਨਿੱਏਾ ਤਜਸਾ ਏੀੋਾ ਸੀ ਸ। ਇਸ ਫਿੰਦੀ ਵਾਰਾ ੁਣ ਜੀਵ ਨੂਿੰ 

ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਤਭਰ ਏਦਾ ਸ।7।  

ਨਟ:- ਉੋੀ ਨਿੰ: 8 ਤੋਂ 11 ਤਏ ਚਾਯ ਇਏ ਸੀ ਰੋੀ ਤਵਚ ਸਨ, ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਾਾਂਝਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਏ ਤਜਨਾਾਂ ਨ  

ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਤਚਿੱਤ ਜਤੋਆ ਸ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਦਾ ਤਐੋ ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ।  

ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ 
ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਣ-ੁਤਣਆਾਂ, ੁਣਨ ਨਾਰ, ਜ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੋੀ ਜਾ। ਤਧ-ਉਸ ਜੀ ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ ਾਰ 

ਏਭਾਈ ਪਰ ਸ ਚੁਏੀ ਸ। ੁਤਯ-ਦਵਤ। ਧਵਰ-ਫਰਦ, ਧਯਤੀ ਦਾ ਆਯਾ। ਦੀ-ਧਯਤੀ ਦੀ ਵਿੰਡ ਦ ਤ 

ਦੀ। ਰਅ-ਰਏ, ਬਵਣ। ਤਸ ਨ ਏ-ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਡਯਾ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਆਣਾ ਯਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ 

ਏਦਾ। ਤਵਾ-ੁਤਐੋਾਉ, ਉਭਾਸ, ੈੁਸ਼ੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੋਨ ਵਾਰ) ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ 

ਤਐੋਾਉ ਫਤਣਆ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, (ਤਏਿੳਾਂਤਏ) ਉ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਏਯ ਏ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ) ਦੁਿੱਐਾਾਂ ਤ ਾਾਾਂ 



ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਏਣ ਦੀ ਸੀ ਫਯਏਤਤ ਸ ਤਏ (ਾਦਾਯਨ ਭਨੁਿੱਐ) ਤਿੱਧਾਾਂ, ੀਯਾਾਂ, 

ਦਵਤਤਆਾਂ ਤ ਨਾਥਾਾਂ ਦੀ ਦਵੀ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਝੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤਏ ਧਯਤੀ ਆਏਾਸ਼ ਦਾ 

ਆਯਾ ਉਸ ਰਬੂ ਸ, ਜ ਾਯ ਦੀਾਾਂ, ਰਏਾਾਂ, ਾਤਾਰਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ।8।  

ਬਾਵ:- ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਤਵਚ ਜੁੋ ਏ ਾਧਾਯਨ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ ਉੱਚ ਆਤਭਏ ਭਯਾਤਫ ਉਤ ਜਾ ਅਿੱੋਦ ਸਨ। 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਯਤਿੱਐ ਜਾਦਾ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਾਯ ਐਿੰਡਾਾਂ ਫਰਤਸਭਿੰਡਾਾਂ ਤਵਚ ਤਵਆਏ ਸ, ਤ ਧਯਤੀ ਆਏਾਸ਼ ਦਾ ਆਯਾ 

ਸ। ਇਉਂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸਇਆਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਬੀ ਸ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।8।  

ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦੁ ॥ ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ 
ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ 
॥੯॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਈਯੁ-ਤਸ਼ਵ। ਇਿੰਦੁ-ਇਿੰਦਯ ਦਵਤਾ। ਭੁਤਐ-ਭੂਿੰਸ ਨਾਰ, ਭੂਿੰਸੋਂ। ਾਰਾਸਣ-ਤੌਤ-ਾਰਾਸਾਾਂ, ਯਿੱਫ 

ਦੀਆਾਂ ਵਤਡਆਈਆਾਂ। ਭਿੰਦੁ-ਬੋਾ ਭਨੁਿੱਐ। ਜ ਜੁਤਤ-ਜ ਦੀ ਜੁਤੀ, ਜ ਦ ਾਧਨ। ਤਤਨ-ਯੀਯ ਤਵਚ ਦ। 

ਬਦ-ਿੱਰਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਨਾਭ ਨਾਰ ਰੀਤ ਏਯਨ ਵਾਰ) ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ ਤਐੋਾਉ ਫਤਣਆ 

ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ; (ਤਏਉਂਤਏ) ਯਿੱਫ ਦੀ ਤੌਤਤ ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਏਯਏ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ) ਦੁਐਾਾਂ ਤ ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੋਨ ਦਾ ਦਏਾ ਾਧਾਯਨ ਭਨੁਿੱਐ ਤਸ਼ਵ, ਫਰਸਭਾ ਤ ਇਿੰਦਯ ਦੀ ਦਵੀ ’ਤ 

ਅਿੱੋ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਿੰਦਾ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ ਭੂਿੰਸੋਂ ਯਿੱਫ ਦੀਆਾਂ ਤੌਤਾਾਂ ਏਯਨ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ, (ਾਧਾਯਨ ਫੁਿੱਧ ਵਾਰ  ਨੂਿੰ ਬੀ) 

ਯੀਯ ਤਵਚ ਦੀਆਾਂ ੁਿੱਝੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ, (ਬਾਵ, ਅਿੱਐਾਾਂ, ਏਿੰਨ, ਜੀਬ ਆਤਦਏ ਇਿੰਦਯੀਆਾਂ ਦ ਚਾਤਰਆਾਂ ਤ ਤਵਏਾਯ 

ਆਤਦਏਾਾਂ ਵਿੱਰ ਦੋ-ਬਿੱਜ) ਦ ਬਦ ਦਾ ਤਾ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ-ਭਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ 

ਤਤਭਰਤੀਆਾਂ ਤ ਵਦਾਾਂ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਧਾਯਤਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦਾ ਅਰ ਉੱਚਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਤਦੋਂ ਭਝ 

ੈਂਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੋਦ ਸਾਾਂ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਤਨਯ ਰੌਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੀ  ੋ ਛਡਦ ਸਾਾਂ, ਉ ਅਰੀ 

ਜਫ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਚਦ ਤਜ ਜਫ ਤਵਚ ਅੋ ਏ ਉਸ ਧਾਯਤਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਉਚਾਯੀਆਾਂ ਸੁਿੰਦੀਆਾਂ ਸਨ)।9।  

ਨਟ:- ੁਤਣ ਭੁਤਐ ਾਰਾਸਣ ਭਿੰਦੁ।  

ਏਈ ਟੀਏਾਏਾਯ ਿੱਜਣ ਇ ਤੁਏ ਦਾ ਇਉਂ ਅਯਥ ਏਯਦ ਸਨ: 

‘ੁਣਨ ਏਯਏ ਭਿੰਦ ੁਯਐ ਬੀ ਭੂਿੰਸੌਂ ਾਰਾਸ ਾਦ ਸਨ’ ਜਾਾਂ ‘ੁਣਨ ਦ ਨਾਰ ਭਿੰਦ ਆਦਭੀ ਬੀ ਭੁਐੀ ਅਤ 

ਸ਼ਰਾਾ-ਮ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ’ ਯ: 

ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਆਏਯਣ ਅਨੁਾਯ ਇ ਅਯਥ ਦ ਯਾਸ ਤਵਚ ਏਈ ਏੋਾਾਂ ਸਨ। ਰੌ ‘ਭਿੰਦੁ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ, 

ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭਿੰਦਾ ਭਨੁਿੱਐ’। ਰੌ ‘ਾਰਾਸਣ’ ਤਿਆ ਨਸੀਂ ਸ। ‘ਰਾਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ’ ਤਵਆਏਯਣ 

ਅਨੁਾਯ ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ, ਅਿੱਨ ੁਯਐ, ਫਸੁ-ਵਚਨ, ਏਯਭ ਵਾਚ (passive voice) ਸ, ੁਯਾਣੀ ਿੰਜਾਫੀ 

ਤਵਚ ਇ ਦ ਵਾਤ ਰੌ ‘ਾਰਾਸੀਅਤਨ’ ਸ, ਤਜਵੇਂ ‘ਾਵਤਸ’ (active voice) ‘ਏਯਤਯੀ ਵਾਚ’ ਤ 

‘ਾਈਅਤਸ’ ਅਤ ‘ਬਵਾਵਤਸ’ ਤੋਂ ‘ਬਵਾਈਅਤਸ’ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਉੋੀ ਨਿੰ: 2 ਤਵਚ:- 

ਸੁਏਭੀ ਉਤਭ ੁ ਨੀਚ, ਸੁਏਤਭ ਤਰਤਐ ਦੁਐ ੁਐ ‘ਾਈਅਤਸ’ ॥ 

ਇਏਨਾ ਸੁਏਭੀ ਫਐੀ ਇਤਏ ਸੁਏਭੀ ਦਾ ‘ਬਵਾਈਅਤਸ’ ॥ 

‘ਰਾਸੁਿੰਦ ਸਨ’ ਏਯਤਯੀ ਵਾਚ (active voice) ਵਯਤਭਾਨ ਏਾਰ, ਅਿੱਨ ੁਯਐ, ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ, ੁਯਾਣੀ 



ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਇ ਦ ਥਾਾਂ ‘ਾਰਾਸਤਨ’ ਸ। ਇਸ ੌਯਏ ਬੀ ਚਤ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰਾ ਸ, ‘ਣ’ ਨਸੀਂ ਸ, ‘ਨ’ ਸ ਅਤ 

ਇ ਦ ਨਾਰ  (ਤੁ) ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

ੁਯਭੁਤਐ ਾਰਾਸਤਨ  ਾਦੁ ਾਇਤਨ ਭੀਠਾ ਅਿੰਤਭਰਤੁ ਾਯੁ। (ਰਬਾਤੀ ਭ: 3 

ਤੁਧੁ ਾਰਾਸਤਨ ਤਤਨੁ ਧਨੁ ਰ , ਨਾਨਏ ਏਾ ਧਨੁ ਈ। (ਰਬਾਤੀ ਭ: 1 

ਾਰਾਸਤਨ-ਰਾਸੁਿੰਦ ਸਨ।  

, ਇ ਤਵਚਾਯ-ਜ ਤੁਏ ਤਵਚ ਰੌ ‘ਾਰਾਸਣੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਰਾਸੁਿੰਦ ਸਨ’ ਜਾਾਂ ‘ਰਾਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ’ ਨਸੀਂ 

ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ।  

‘ਾਰਾਸਣ’ ‘ਨਾਾਂਵ’ ੁਤਰਿੰ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ, ਇ ਦਾ ਇਏ-ਵਚਨ ‘ਾਰਾਸਣ’ ਸ ਅਤ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

‘ਤੌਤਤ’, ਤਜਵੇਂ:- 

ਚੁ ਾਰਾਸਣੁ ਵਡਬਾੀ ਾਇ।  (ਭਾਝ ਭ: 5 

ਤਪਤਤ ਰਾਸਣੁ ਛਤਡ ਏ, ਏਯਿੰੀ ਰਾ ਸਿੰੁ।2।16। (ਭ: 1 ੂਸੀ ਏੀ ਵਾਯ 

ਉੋੀ ਦਾ ਬਾਵ:- ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ੁਯਤ ਨਾਭ ਤਵਚ ਜੁੋਦੀ ਸ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਤਸਰਾਾਂ ਤਵਏਾਯੀ ੀ, ਉਸ ਬੀ ਤਵਏਾਯ 

ਛਿੱਡ ਏ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਏਾਅ ਰਾਂੁਦਾਾਂ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਤਏ 

ਏੁਯਾਸ  ਸ ਤਆਨ-ਇਿੰਦਯ ਤਏਵੇਂ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਏਯਾਈ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਇ ਤਵਿੱਥ ਨੂਿੰ ਤਭਟਾਣ ਦਾ 

ਤਏਸੋਾ ਤਯੀਏਾ ਸ। ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੁਤੋਆਾਂ ਸੀ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਦਾ ਤਆਨ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਐੁਰਦਾ 

ਸ।9।  

ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਤੜ  ਤੜ ਾਵਤਹ 
ਭਾਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ 
ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁ ਿੰਤਐੁ-ਦਾਨ ਤ ਿੰਤਐ।  

ਤੁ-ਇ ਰੌ ਦ ਤਤਿੰਨ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐਯ ਯੂ ਤਭਰਦ ਸਨ:- ‘ਤਤ, ਤੁ, ਤ’। ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਅਯਥ ਭਝਣ ਰਈ 

ਸਠ ਤਰਐ ਰਭਾਣ ਸ ੁਨਾਰ  ੋ :- 

(ਿੳ)  ਤੁ ਿੰਤਐ ੁਸਵ ਅਯਦਾਤ। ਤਾ ੁਤਣ ਤਦ ਫਸਾਰ  ਾਤ।1।  (ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 1) 

(ਅ)  ਜਤੁ ਤੁ ਿੰਜਭ ੁਚੁ ੁਚੀਤੁ। ਨਾਨਏ ਜੀ ਤਤਰਬਵਨ ਭੀਤੁ।8।2।  (ਯਾਭਏਰੀ ਭਸਰਾ 1) 

(ਿੲ)  ਤੀਆ ਭਤਨ ਿੰਤਐ ੁਉਜ, ਦਣ  ਏ ਵੀਚਾਤਯ।  (ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 1, ਉੋੀ 6) 

()  ੁਯ ਏਾ ਫਦੁ ਏਤਯ ਦੀਏ, ਇਸ ਤ ਏੀ ਜ ਤਫਛਾਇ ਯੀ।3।16।118।  (ਆਾ ਭਸਰਾ 1) 

(ਸ)  ਤੀ ਸਯੀ ਤੁ ਬਰਾ, ਫਸੀ ਤੋਆ ਾਤ।  (ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ, ਸ਼ਰਏ ਭਸਰਾ 2, ਉੋੀ 18) 

ਇਸਨਾਾਂ ਉਯਰ  ਰਭਾਣਾਾਂ ਦ ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਿੳ) ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਸ਼ਫਦ ‘ਿੰਤਐ’ੁ ਦ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। 

ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਅ) ਤਵਚ ‘ਤੁ’ ਸ਼ਫਦ ‘ਜਤੁ’ ਨਾਰ ਆਇਆ ਸ। ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਸ) ਤਵਚ ‘ਤੁ’ (ਤੀ) ਿੰਤਿਤ ਦਾ 

‘ਤ’ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਿੱਤ ਦੀ ਤਣਤੀ’।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਿੰਤਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ‘ਅ’ ਤੋਂ ਫਤਣਆ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਸਿੱਥੋਂ ਛਿੱਡਣਾ’।  ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 



ਦਾਨੁ। ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਿੲ) ਤਵਚ ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਵਾਰ  ਰਭਾਣ ਤੋਂ ਾੌ ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤਜਿੱਥ ‘ਤੀਆ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ ‘ਦਾਨੀ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ’। “ਤੀ ਦਇ ਿੰਤਐੀ ਐਾਇ” ਆਭ ਯਚਰਤ ਤੁਏ ਸ, ਤਜ ਤਵਚ ‘ਤੀਆ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ “ਦਾਨੀ”। ‘ਦਾਨੀ’ ਤ ‘ਿੰਤਐੀ’ ਦਾ ਆ ਤਵਚ ਫਸੁਤ ਡੂਿੰਾ ਿੰਫਿੰਧ ਸ। ‘ਦਾਨੀ’ ਉਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ ਜ 

‘ਿੰਤਐੀ’ ਬੀ ਸ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਜ ਆ ਤਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਤਯਆ ਸਇਆ ਸਵ, ਉਸ ਆਣ  ਸਿੱਥੋਂ ਤਏ ਸਯ ਨੂਿੰ ਏੀਸ ਦ 

ਏਦਾ ਸ? ੁਯ ੂਾਤਸਫ ਇਸਨਾਾਂ ਦਸਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਫਸੁਤ ਥਾਈਂ ਇਏਿੱਠਾ ਵਯਤਦ ਜਨ। , ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਿੳ) ਤਵਚ 

‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਦਾਨ ,ਦਾਨ ਏਯਨ ਦਾ ੁਬਾਉ”।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਦੁਜਾ ਅਯਥ ਸ “ੁਿੱਚਾ ਆਚਯਨ, ਤਤਫਰਤਾ ਧਯਭ, ਇਤਰੀ-ਫਰਤ ਧਯਭ”। ਇ ਅਯਥ ਤਵਚ 

ਇ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਿੰਫਿੰਧ ਸ਼ਫਦ ‘ਜਤੁ’ ਨਾਰ ਚਿੰਾ ਢੁਏਦਾ ਸ।  ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਅ) ਤਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਿੱਚਾ 

ਆਚਯਨ’।  

ਅਿੰਏ ਨਿੰ: (ਿੲ) ਤਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਦਾਨ’। ਅਿੰਏ ਨਿੰ: () ਤਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਤਪਯ ‘ੁਿੱਚਾ ਆਚਯਨ’ ਸ।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤਤ’ ਬੀ ਿੰਤਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ‘ਅ’ ਤੋਂ ਫਤਣਆ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਸਣਾ’।  ‘ਤਤ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

“ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ, ਿੱਚ”।  

ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ‘ਤਤ’ ਅਤ ‘ਤੁ’ ਵਾਰੀਆਾਂ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਸਨ:- 

(1)  ‘ਤਤਨਾਭ’ੁ   (ਭੂਰ ਭਿੰਤਯ ਤਵਚ) 

(2)  ੁਤਣ, ਤੁ ਿੰਤਐ ੁਤਆਨੁ।  (ਉੋੀ 10) 

(3)  ਅਿੰਐ ਤੀ ਅਿੰਐ ਦਾਤਾਯ।  (ਉੋੀ 17) 

(4)  ਤਤ ੁਸਾਣੁ ਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ।  (ਉੋੀ 21) 

(5)  ਾਵਤਨ ਜਤੀ ਤੀ ਿੰਤਐੀ ਾਵਤਸ ਵੀਯ ਏਯਾਯ। 27।  

ਅਠਤਠ-ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥ। ਤੋ ਤੋ-ਤਵਿੱਤਦਆ  ੋ  ਏ। ਾਵਤਸ-ਾਾਂਦ ਸਨ। ਸਤਜ-ਸਜ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। 

ਸਜ-(ਸਜ) ਸ-ਾਥ, ਨਾਰ ਜ-ਜਨਤਭਆ, ਦਾ ਸਇਆ, ਉਸ ੁਬਾਉ ਜ ੁਿੱਧ-ਯੂ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ 

ਜਨਤਭਆ ਸ, ਸ਼ੁਿੱਧ-ਯੂ ਆਤਭਾ ਦਾ ਆਣਾ ਅਰੀ ਧਯਭ, ਭਾਇਆ ਦ ਤਤਿੰਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਰਿੰ ਏ ਉਯ ਦੀ 

ਅਵਥਾ, ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ , ਅਡਰਤਾ। ਤਧਆਨੁ-ੁਯਤ, ਤਫਰਤੀ। ਤਆਨੁ-ਾਯ ਜਤ ਨੂਿੰ ਰਬੂ-ਤਤਾ 

ਦਾ ਇਏ ਟਿੱਫਯ ਭਝਣ ਦੀ ੂਝ, ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੋਨ ਵਾਰ) ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ 

ਤਐੋਾਉ ਫਤਣਆ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, (ਤਏਾਂਉਤਏ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਨਾਰ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ) ਦਿੱਐਾਾਂ ਤ 

ਾਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਯਿੱਫ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਜੁੋਨ ਨਾਰ (ਤਸਯਦ ਤਵਚ) ਦਾਨ (ਦਣ ਦਾ ੁਬਾਉ), ਿੰਤਐ ਤ 

ਰਏਾਸ਼ ਯਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਾਨ , ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਸੀ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅਠਾਯਠ ਤੀਯਥਾਾਂ 

ਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਤਵਚ ਸੀ ਆ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)। ਜ ਤਏਾਯ (ਭਨੁਿੱਐ ਤਵਿੱਤਦਆ)  ੋ  ਏ ਾਾਂਦ ਸਨ ਉਸ 

ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਜੁੋ ਏ ਸੀ ਤਭਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ੁਣਨ ਦਾ ਦਏਾ ਅਡਰਤਾ 

ਤਵਚ ਤਚਿੱਤ ਦੀ ਤਫਰਤੀ ਤਟਏ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।10।  

ਬਾਵ:- ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜਤੋਆਾਂ ਸੀ ਭਨ ਤਵਸ਼ਾਰ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਰੋਵਿੰਤਦਆਾਂ ਦੀ ਵਾ ਤ ਿੰਤਐ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ 

ਫਣਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਤਵਚ ਚੁਿੱਬੀ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ। ਜਤ ਦ ਤਏ ਭਾਣ-ਆਦਯ ਦੀ ਯਵਾਸ 

ਨਸੀਂ ਯਤਸ ਜਾਾਂਦੀ, ਭਨ ਸਤਜ ਅਵਥਾ ਤਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਤਵਚ, ਭਨ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ।10।  



ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ 
ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ 
॥੧੧॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਾ ੁਣਾ ਏ-ੁਣਾਾਂ ਦ ਯਵਯਾਾਂ ਦ, ਫਅਿੰਤ ੁਣਾਾਂ ਦ। ਾਸ-ਾਸੁਣ ਵਾਰ , ੂਝ ਵਾਰ , ਵਾਏੌੀ 

ਵਾਰ । ਯਾਸ-ੁਯਤਾ। ਅਾਸ-ੁਡੂਿੰਾ ਭੁਿੰਦਯ, ਿੰਾਯ। ਸਾਥ-ਸ਼ਫਦ ‘ਸਾਥ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ, ਇ ਵਾਤ 

ਇਏ-ਵਚਨ ਤਵਚ ਬੀ ਇ ਦ ਅਿੰਤ ਤਵਚ (—) ਨਸੀਂ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਡੂਿੰਤਆਈ ਦੀ ਭਝ’। ਯ ਜਦੋਂ 

ਇਸ ੁਤਰਿੰ ਸਵ ਤਦੋਂ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਅਿੰ ‘ਸਿੱਥ’। ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਸਾਥ ੁਾਤਯ ਏ ਏ ਜਨ ਏਉ, ਫਤਰ ਨ ਏ ਅਿੰਦਾਜਾ।1। (ਤਫਰਾਵਰ ਏਫੀਯ ਜੀ) 

ਫਸ-ੁਵਚਨ ‘ਸਾਥ’ ਦਾ ਯੂ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ‘ਸਾਥ’ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸ, ਤਜਵੇਂ: 

ਸਾਥ ਦਇ ਯਾਐ ਯਭਤਯ, ਰਾ ਦੁਯਤੁ ਤਭਟਾਇਆ।1।7।16। (ੂਜਯੀ ਭਸਰਾਾਂ 5) 

ਸਾਥ ਸਵ-ਸਾਥ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਡੂਿੰਤਆਈ ਦਾ ਤਾ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ।11।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੋਨ ਵਾਰ) ਬਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਾ 

ਤਐੋਾਉ ਫਤਣਆ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਨ ਨਾਰ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ) ਦੁਿੱਐਾਾਂ ਤ ਾਾਾਂ ਦਾ 

ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤਤ ਜੋਨ ਨਾਰ (ਾਧਾਯਨ ਭਨੁਿੱਐ) ਫਅਿੰਤ ੁਣਾਾਂ ਦੀ ੂਝ 

ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਸ਼ਐ ੀਯ ਤ ਾਤਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦੀ ਦਵੀ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਭ ੁਣਨ ਦੀ ਸੀ ਫਯਏਤਤ ਸ 

ਤਏ ਅਿੰਨ  ਤਆਨ-ਸੀਣ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਤਭਰਣ ਦਾ) ਯਾਸ ਰਿੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ 

ਤਵਚ ਜੁੋਨ ਦਾ ਦਏਾ ਇ ਡੂਿੰ ਿੰਾਯ-ਭੁਿੰਦਯ ਦੀ ਅਰੀਅਤ ਭਝ ਤਵਚ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।11।  

ਬਾਵ:- ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ੁਯਤਤ ਨਾਭ ਤਵਿੱਚ ਜੁੋਦੀ ਸ, ਭਨੁਿੱਐ ਯਿੱਫੀ ੁਣਾਾਂ ਦ ਭੁਿੰਦਯ ਤਵਿੱਚ ਚੁਿੱਬੀ ਰਾਾਂਦਾ ਸ। ਿੰਾਯ 

ਅਥਾਸ ਭੁਿੰਦਯ ਸ, ਤਜਥ ਯਿੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਛਤੋਆ ਸਇਆ ਜੀਵ ਅਿੰਤਨਆਾਂ ਵਾਾਂ ਸਿੱਥ ਯ ਭਾਯਦਾ ਸ। ਯ ਨਾਭ 

ਤਵਿੱਚ ਜੁਤੋਆ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਾਸ ਰਿੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।11।  

ਨਟ:- ਨਿੰਫਯ 12 ਤੋਂ 15 ਤਏ ਚਾਯ ਉੋੀਆਾਂ ਦਾ ਭਭੂਨ ਇਏ ਰੋੀ ਦਾ ਸ।  

ਭੰਨ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ 
ਭੰਨ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਿੰਨ  ਏੀ-ਭਿੰਨਣ ਵਾਰ  ਦੀ, ਤੀਜ ਸ ਦੀ, ਮਏੀਨ ਏਯ ਰਣ ਵਾਰ  ਦੀ। ਤਤ-ਸਾਰਤ, ਅਵਥਾ। 

ਏਸ-ਦਿੱ, ਤਫਆਨ ਏਯ। ਭਿੰਨ  ਏਾ ਵੀਚਾਯੁ-ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯਨ ਵਾਰ  ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਦੀ ਵੀਚਾਯ। ਫਤਸ ਏਯਤਨ-ਫਠ 

ਏ ਏਯਦ ਸਨ। ਾ-ਅਤਜਸਾ, ਇਿੱਡਾ ਉੱਚਾ। ਸਇ-ਸ। ਭਿੰਤਨ-ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ ਏ, ਰਨ ਰਾ ਏ। ਭਿੰਤਨ ਜਾਣ-ਸ਼ਯਧਾ 

ਯਿੱਐ ਏ ਵਐ, ਭਿੰਨ ਏ ਵਐ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਏਾਤਦ-ਏਾ ਉੱਤ। ਏਰਭ-ਏਰਭ (ਨਾਰ)।  

ਅਯਥ:- ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ (ਉੱਚੀ) ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਿੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ, ਤਜ ਨ  (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ 

ਨੂਿੰ) ਭਿੰਨ ਤਰਆ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਜ ਦੀ ਰਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰਿੱ ਈ ਸ)। ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਤਫਆਨ ਏਯ ਬੀ, ਤਾਾਂ 

ਉਸ ਤਛੋਂ ਛਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਤਏ ਭੈਂ ਸਛਾ ਜਤਨ ਏੀਤਾ ਸ)। (ਭਨੁਿੱਐ) ਯਰ ਏ (ਨਾਭ ਤਵਚ) ਤੀਜ ਸ ਦੀ 

ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ, ਯ ਏਾ ਉੱਤ ਏਰਭ ਨਾਰ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਤਰਐਣ ਦ ਭਯਿੱਥ 

ਨਸੀਂ ਸ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਫਸੁਤ (ਉੱਚਾ) ਸ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, (ਇ ਤਵਚ ਜੁੋਨ 



ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸ) ਜ 

ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਅਿੰਦਯ ਰਨ ਰਾ ਏ ਵਐ।12।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਫਅਿੰਤ ਉੱਚਾ ਸ। ਉ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੋ ਜੋ ਏ ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦ 

ਭਨ ਤਵਚ ਉ ਦੀ ਰਨ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਬੀ ਆਤਭਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਰਨ ਰਿੱ ਜਾ, ਉ ਦੀ ਆਤਭਏ ਉੱਚਤਾ ਨਾਸ ਏਈ ਤਫਆਨ ਏਯ ਏਦਾ ਸ 

ਨਾਸ ਏਈ ਤਰਐ ਏਦਾ ਸ।12।  

ਭੰਨ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ ਭੰਨ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ ਭੰਨ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਭੰਨ 
ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਿੰਨ -ਭਿੰਨਣ ਏਯਏ, ਜ ਭਿੰਨ ਰਈ, ਜ ਭਨ ਤੀਜ ਜਾ, ਜ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰਨ ਰਿੱ ਜਾ। 

ੁਯਤਤ ਸਵ-(ਉੱਚੀ) ੁਯਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਫੁਤਧ-ਜਾਰਤ। ੁਤਧ-ੈਫਯ, ਝੀ। ਭੁਤਸ-ਭੂਿੰਸ ਉੱਤ। 

ਚਟਾ-ਿੱਟਾਾਂ। ਜਭ ਏ ਾਤਥ-ਜਭਾਾਂ ਦ ਨਾਰ।13।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਰਿੱ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ੁਯਤਤ ਉੱਚੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ 

ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਜਾਰਤ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਤਵਚ ੁਿੱਤਾ ਭਨ ਜਾ ੈਂਦਾ ਸ) ਾਯ ਬਵਨਾਾਂ ਦੀ ਉ ਨੂਿੰ 

ਝੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਤਏ ਸਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਤਵਆਏ ਸ) ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ (ਿੰਾਯ ਦ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ਿੱਟਾਾਂ ਭੂਿੰਸ ਉੱਤ ਨਸੀਂ 

ਐਾਦਾ (ਬਾਵ, ਿੰਾਯਏ ਤਵਏਾਯ ਉ ਉੱਤ ਦਫਾ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ), ਅਤ ਜਭਾਾਂ ਨਾਰ ਉ ਨੂਿੰ ਵਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ 

(ਬਾਵ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ 

ਯ ਸ, ਇਿੱਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ (ਤਏ ਇ ਤਵਚ ਜੁੋਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ 

ਇਸ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ), ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਦਾ ਏਯ 

ਰ।13।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਚਾਨਣ ਏਯ ਦੇਂਦੀ ਸ, ਾਯ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਉ ਨੂਿੰ ਯਭਾਤਭਾ 

ਸੀ ਤਦਿੱਦਾ ਸ। ਉ ਨੂਿੰ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਟਾਾਂ ਨਸੀਂ ਵਿੱਜਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾ ਸੀ ਉ ਨੂਿੰ ਭਤ ਡਯਾ ਏਦੀ ਸ।13।  

ਭੰਨ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ ਭੰਨ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ ਭੰਨ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰਥੁ ॥ ਭੰਨ 
ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਯਤ-ਭਾਯ ਤਵਚ, ਯਾਸ ਤਵਚ। ਠਾਏ-ਯਏ। ਠਾਏ ਨ ਾਇ-ਯਏ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਤਤ ਤਉ-ਇਿੱਤ 

ਨਾਰ। ਯਟੁ-ਯਤਿੱਧ ਸ ਏ।  

ਭ ੁਿੰਥ:ੁ 

(ਰ:) ਸ਼ਫਦ ‘ਭ’ੁ ਤ ‘ਿੰਥੁ’ ਦ ਅਿੰਤ ਤਵਚ (ੁੁ) ਤਏਉਂ ਸ? 

(ਉ:) ਾਧਾਯਨ ਨੀਮਭ ਅਨੁਾਯ ਤਾਾਂ ਇਿੱਥ (ਤੁ) ਸੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਯ ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਇਏ ਨੀਮਭ ਆਭ 

ਯਚਰਤ ੀ ਤਏ ਜ ‘ਰਿੰਭ ਭ’ ਜਾਾਂ ਰਿੰਭ ੈਂਡ’ ਦਾ ਤਏਯ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਅਤਧਏਯਣ ਏਾਯਏ ਦ ਥਾਾਂ ਏਯਭ ਏਾਯਏ 

ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ੀ। ਉਸੀ ਨੀਮਭ ਰਾਤਿਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਥ ੋ ਾ ਥ ੋ ਾ ੁਯਾਣੀ ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ; 

ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਾਵਤਨ ਤੁਧ ਨ  ਿੰਤਡਤ ੋਤਨ ਯਐੀਯ, ‘ਜੁ ੁਜੁ’ੁ ਵਦਾ ਨਾਰ । (ਉੋੀ 20) 



(2)  ਜੁ ੁਜੁ ੁਬਤ ਉਾਇਆ, ਜ ਯਐਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ।  

(3)  ਾਵਤਣ ਵਯ ੁਅਿੰਤਭਰਤਤ ‘ਜ’ੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ। (ਉੋੀ ਭਾਝ ਭ: 4) 

(4)  ਫਾਵ ‘ਭਾਯ’ੁ ਟਢਾ ਚਰਣਾ। ੀਧਾ ਛਤਡ ਅੂਠਾ ਫੁਨਨਾ।3। 29। 98।  (ਾਉੋੀ ੁਆਯਯੀ ਭ:5 

ਭ-ੁਭਾਯ, ਯਤਾ (ਿੰਤਿਤ ‘mwgL’ ਤੋਂ ਰਾਤਿਤ ਸ਼ਫਦ  ‘ਭਿੱ’ ਸ)। ਿੰਥ-ੁਯਤਾ। ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ ਜੀ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਤਵਚ ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਭਾਯ’ (ਤਜ ਦੀ ਰਾਤਿਤ ਸ਼ਏਰ ‘ਭਿੱ’ ਸ) ਅਤ ‘ਿੰਥ’ ਇਏ ਸੀ ਅਯਥ 

ਤਵਚ ਵਯਤ  ਸਨ; ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ‘ਭਾਯਤ ਿੰਥ ਚਰ  ੁਯ ਤਤੁਯ ਿੰਤ ਤਐਾ। ’  (ਤੁਐਾਯੀ ਛਿੰਤ ਭ: 4 

(2)  ਭੁਿੰਧ ਨਣ ਬਯਦੀ, ੁਣ ਾਯਦੀ , ਤਏਉਂ ਰਬ ਤਭਰਾ ਤਆਯ।  

ਭਾਯ ੁਿੰਥ ੁਨ ਜਾਣਉ ਤਫਐੋਾ, ਤਏਉ ਾਈ ਤਯ ਾਯ। (ਤੁਐਾਯੀ ਭ: 1 

ਤੀ-ਨਾਰ। ਨਫਿੰਧੁ-ਾਏ, ਤਯਸ਼ਤਾ, ਜੋ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜ ਜਾ ਤਾਾਂ ਤਦਿੰੀ ਦ ੌਯ ਤਵਚ ਤਵਚਾਯ ਆਤਦਏ ਦੀ ਏਈ ਯਏ 

ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, ਉਸ (ਿੰਾਯ ਤਵਚ) ਸ਼ਬਾ ਐਿੱਟ ਏ ਇਿੱਤ ਨਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਧਯਭ ਨਾਰ (ਤਿੱਧਾ) ਜੋ 

ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਪਯ (ਦੁਨੀਆਾਂ ਦ ਵਿੱਐ-ਵਿੱਐਯ ਭਸਫਾਾਂ ਦ ਦਿੱ) ਯਤਤਆਾਂ ’ਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ (ਬਾਵ, ਉ ਦ 

ਅਿੰਦਯ ਇਸ ਤਵਐਤਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸਿੰਦੀ ਤਏ ਇਸ ਯਤਾ ਚਿੰਾ ਸ ਤ ਇਸ ਭਿੰਦਾ ਸ)। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਜ 

ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ, (ਤਏ ਇ ਤਵਚ ਜੁੋਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ 

ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ) ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਸਤਯ-

ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਦਾ ਏਯ ਰ।14।  

ਬਾਵ:- ਮਾਦ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਤਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਣਦਾ ਸ, ਇ ਤਭਯਨ 

ਯੂ ‘ਧਯਭ’ ਨਾਰ ਉਦਾ ਇਤਨਾ ਡੂਿੰਾ ਿੰਫਿੰਧ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਏਈ ਯੁਏਾਵਟ ਉਨੂਿੰ ਇ ਸੀ ਤਨਸ਼ਾਨ  ਤੋਂ 

ਉਐੋ ਨਸੀਂ ਏਦੀ। ਸਯ ਰਾਾਂਬ ਦੀਆਾਂ -ਡਿੰਡੀਆਾਂ ਉਨੂਿੰ ਏੁਯਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦੀਆਾਂ।14।  

ਭੰਨ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭੰਨ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ ਭੰਨ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ ਭੰਨ ਨਾਨਕ 
ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਤਸ-ਰਿੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਭਐੁ ਦੁਆਯੁ-ਭੁਏਤੀ ਦਾ ਦਯਵਾਾ, ‘ਏੂੋ’ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਾਣ ਦਾ ਯਾਸ। 

ਯਵਾਯ-ਯਵਾਯ ਨੂਿੰ। ਾਧਾਯ-ੁਆਧਾਯ ਤਸਤ ਏਯਦਾ ਸ, (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ) ਟਏ ਤਦਰ ੋ  ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਤਯ 

ੁਯ-ੁੁਯ ੂਆਤ ਤਯਦਾ ਸ। ਤਐ-ਤਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ।  

ਜ ੁਜੀ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਤਐ’ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ: 

(1)  ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਯਤਨ ਜਵਾਸਯ ਭਾਤਣਏ, ਜ ਇਏ ੁਯ ਏੀ ਤਐ ੁਣੀ। (ਉੋੀ 6 

(2)  ਭਿੰਨ  ਤਯ ਤਾਯ ੁਯ ੁਤਐ। (ਉੋੀ 15 

ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਤਐ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ। ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਇਏ’ ਬੀ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ। ਇ ਵਾਤ 

ਇਏ-ਵਚਨ ਸੁਿੰਤਦਆਾਂ ਬੀ (ੁੁ) ਨਸੀਂ ਵਯਤਤਆ ਤਆ, ਜ ਏਵਰ ੁਤਰਿੰ ਵਾਤ ਸ। ਦੂਜੀ ਤਵਚ ‘ਤਐ’ ੁਤਰਿੰ 

ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਤਾਯ ਤਐ-ਤਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਾਯਦਾ ਸ। ਬਵਤਸ ਨ-ਨਸੀਂ ਬੌਂਦ। ਬਵਤਸ ਨ ਤਬਐ-ਤਬਿੱਤਐਆ ਰਈ ਨਸੀਂ ਬੌਂਦ ਤਪਯਦ, ਰੋਾਾਂ 



ਦੀ ੈਾਤਯ ਦਯ-ਦਯ ਨਸੀਂ ਯੁਰਦ ਤਪਯਦ, ਤਧਯ ਤਧਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ ਤਪਯਦ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਰਿੱ ਜਾ, ਤਾਾਂ (ਭਨੁਿੱਐ) ‘ਏੂੋ’ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਾਣ ਦਾ ਯਾਸ ਰਿੱਬ 

ਰੈਂਦ ਸਨ। (ਇਸ ਤਜਸਾ ਭਨੁਿੱਐ) ਆਣ  ਯਵਾਯ ਨੂਿੰ ਬੀ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ) ਟਏ ਤਦਰ ੋ ਏਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ 

ਤਵਚ ਭਨ ਤੀਜਣ ਏਯਏ ਸੀ, ਤਤੁਯੂ (ਬੀ ਆ ਿੰਾਯ-ਾਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰਿੰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਤਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ ਾਯ 

ਰਿੰਾਉਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਤਵਚ ਭਨ ਜੁੋਨ ਏਯ ਏ, ਸ ਨਾਨਏ! ਭਨੁਿੱਐ ਤਧਯ ਤਧਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਏਯਦ ਤਪਯਦ। 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ (ਤਏ ਇ ਤਵਚ ਜੁੋਨ ਵਾਰਾ ਬੀ 

ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ), ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ 

ਤਵਚ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਰਨ ਦਾ ਏਯ।15।  

ਬਾਵ:- ਇ ਰਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਉਸ ਾਯ ਫਿੰਧਨ ਟੁਿੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਾਈ ਸਈ 

ੀ। ੀ ਰਨ ਵਾਰਾ ਫਿੰਦਾ ਤਨਯਾ ਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਫਚਦਾ, ਆਣ  ਯਵਾਯ ਦ ਜੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ ਐਭ ਰਬੂ ਦ 

ਰੋ ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਦਾਤ ਤਜਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ੁਯ ੂ ਤੋਂ ਤਭਰਦੀ ਸ ਉਸ ਰਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਐੁਿੰਝ ਏ ਸਯ ਾ ਨਸੀਂ 

ਬਟਏਦ।15।  

ਨਟ:- ਉੋੀ ਨਿੰ: 12 ਤਵਚ ਦ ਥਾਈਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਭਿੰਨ ’ ਸ, ਫਾਏੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਭਿੰਨ ’ ਆਇਆ ਸ। ਦਸਾਾਂ ਦ ਅਯਥਾਾਂ 

ਤਵਚ ੌਯਏ ਸ। ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਸ; ਭਿੰਨ  ਏੀ ਤਤ ਏਸੀ ਨ ਜਾਇ’। ਇ ਸੀ ਉੋੀ ਤਵਚ ਚਥੀ ਤੁਏ: ‘ਭਿੰਨ  ਏਾ 

ਫਤਸ ਏਯਤਨ ਵੀਚਾਯੁ’ ਦਾ ਤਏਯ ਸ।  ‘ਭਿੰਨ ’ ਦਾ ਬਾਵ ਸ, ‘ਭਿੰਨ  ਸ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ’। ਫਾਏੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਭਿੰਨ ’ ਸ। 

ਤਜਵੇਂ ਤਸਰੀਆਾਂ ਚਾਯ ਉੋੀਆਾਂ ਤਵਚ ‘ੁਤਣ’ ਆਇਆ ਸ। ‘ੁਤਣ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਣਨ ਨਾਰ, ਜ ੁਣ 

ਰਈ’। ਤਤਵੇਂ ‘ਭਿੰਨ ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭਿੰਨ ਰਣ ਨਾਰ, ਜ ਭਨ ਤੀਜ ਜਾ’।  

ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ 
ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਿੰਚ-ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਨਾਾਂ ਨਾਭ ੁਤਣਆ ਸ ਤ ਭਿੰਤਨਆ ਸ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤਤ ਨਾਭ ਤਵਚ 

ਜੁੋੀ ਸ ਤ ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਅਿੰਦਯ ਯਤੀਤ ਆ ਈ ਸ।  

ਨਟ:- ਇਸ ਰੌ ‘ਿੰਚ’ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਸ ਤਜਨਾਾਂ ਦਾ ਤਏਯ ਤਛਰੀਆਾਂ 8 ਉੋੀਆਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ।  

ਯਵਾਣੁ-ਏਫੂਰ, ੁਯੈਯੂ। ਯਧਾਨੁ-ਆ,ੂ ਵਿੱਡ। ਿੰਚ-ਿੰਚ ਸੀ, ਿੰਤ ਜਨ ਸੀ। ਦਯਸ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ 

ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ। ਭਾਨੁ-ਆਦਯ; ਵਤਡਆਈ। ਸਤਸ-ਬਦ ਸਨ, ਸਣ  ਰਿੱਦ ਸਨ। ਦਤਯ-ਦਯ ’ਤ, ਦਯਫਾਯ 

ਤਵਚ। ੁਯ ੁਏੁ-ਏਵਰ ੁਯੂ ਸੀ। ਤਧਆਨੁ-ੁਯਤ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤ ਨਾਭ ਤਵਚ ਜੁੋੀ ਯਤਸਿੰਦੀ ਸ ਤ ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਅਿੰਦਯ ਰਬੂ ਵਾਤ ਰਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ ਉਸੀ ਭਨੁਿੱਐ (ਇਿੱਥ ਜਤ ਤਵਚ) ਭਿੰਨ -ਰਭਿੰਨ  ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ ਅਤ ਬ ਦ ਆੂ ਸੁਿੰਦ ਸਨ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ 

ਦਯਾਸ ਤਵਚ ਬੀ ਉਸ ਿੰਚ ਜਨ ਸੀ ਆਦਯ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯਾਾਂ ਤਵਚ ਬੀ ਉਸ ਾਂਚ ਜਨ ਸੀ ਬਦ 

ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਿੰਚ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਏਵਰ ਇਏ ੁਯ ੂਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤਤ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ 

ਤਵਚ ਸੀ ਯਤਸਾਂਦੀ ਸ, ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ ਜੁੋ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਅਰ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਸ)।  

ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਸ-ਤਫਆਨ ਏਯ, ਏਥਨ ਏਯ। ਵੀਚਾਯੁ-ਏੁਦਯਤ ਦ ਰਐ ਦੀ ਵੀਚਾਯ। ਏਯਤ ਏ ਏਯਣ -ਏਯਤਾਯ 

ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ। ੁਭਾਯ-ੁਤਸਾਫ, ਰਐਾ।  



ਅਯਥ:- (ਯ ੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਤਵਚ ਜੁੋ ਯਤਸਣ ਦਾ ਇਸ ਤਿੱਟਾ ਨਸੀਂ ਤਨਏਰ ਏਦਾ ਤਏ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ 

ਤਸ਼ਰਟੀ ਦਾ ਅਿੰਤ ਾ ਏ) ਅਏਾਰ-ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਏਈ ਰਐਾ ਸੀ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ), 

ਬਾਵੇਂ ਏਈ ਏਥਨ ਏਯ ਵਐ ਤ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਰ (ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਉ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਅਿੰਤ ਰਿੱਬਣਾ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ 

ਤਿੰਦੀ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)।  

ਨਟ-ਢਯ ੁਯਾਣ  ਭੇਂ ਤਵਚ ਏਈ ਤਯਸ਼ੀ ਭੁਨੀ ਜਿੰਰ ਤਵਚ ਤ ਏਯਦ ਯਸ, ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ਉਤਨਸ਼ਦਾਾਂ ਤਰਐੀਆਾਂ। 

ਇਸ ਫਸੁਤ ੁਯਾਣੀਆਾਂ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਸਨ। ਏਈਆਾਂ ਤਵਚ ਇਸ ਤਵਚਾਯ ਏੀਤੀ ਈ ਸ ਤਏ ਜਤ ਏਦੋਂ 

ਫਤਣਆ, ਤਏਉਂ ਫਤਣਆ, ਤਏਵੇਂ ਫਤਣਆ, ਤਏਤਨਾ ਏੁ ਵਿੱਡਾ ਸ, ਇਤਤ ਆਤਦਏ। ਬਤੀ ਏਯਨ  ਤਯਸ਼ੀ ਬਤੀ 

ਦ ਥਾਾਂ ਇਏ ਅਤਜਸ ਉੱਦਭ ਤਵਚ ਰਿੱ  ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਭਝ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਯ ਸ। ਇਿੱਥ ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਇ 

ਉਏਾਈ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਸਨ। ਅਤਜਸ ਏਝ ਜਤਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ੀ ਤਏ ਆਭ ਰਏਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਤਭਥ 

ਤਰਆ ਤਏ ਅਾਡੀ ਧਯਤੀ ਨੂਿੰ ਇਏ ਫਰਦ ਨ  ਚੁਿੱਤਏਆ ਸਇਆ ਸ। ਇਸ ਤਭਾਰ ਰ  ਏ ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਇ ਦੀ 

ਤਨਐਧੀ ਏਯ ਏ ਆਐਦ ਸਨ ਤਏ ਏੁਦਯਤਤ ਫਅਿੰਤ ਸ, ਤ ਇ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਬੀ ਫਅਿੰਤ ਸ।  

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ 
ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ ਧਰਤੀ ਹਰ ੁਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਧਰੁ-ਫਰਦ। ਦਇਆ ਏਾ ੂਤੁ-ਦਇਆ ਦਾ ੁਿੱਤਯ, ਧਯਭ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਬਾਵ, ਤਜ 

ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਦਇਆ ਸ ਉੱਥ ਧਯਭ ਯਪੁਰਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਿੰਤਐ-ਿੰਤਐ ਨੂਿੰ। ਥਾਤ ਯਤਐਆ-ਤਟਏਾ ਯਿੱਤਐਆ, ਸੋਂਦ 

ਤਵਚ ਤਰਆਾਂਦਾ ਸ, ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ। ਤਜਤਨ-ਤਜ (ਧਯਭ) ਨ। ਧਯਭ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਨਮਭ। ੂਤਤ-ੂਤਯ 

ਤਵਚ, ਭਯਮਾਦਾ ਤਵਚ। ਫੁਝ-ਭਝ ਰ। ਤਚਆਯੁ-ਿੱਚ ਦਾ ਯਏਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮ। ਏਤਾ ਬਾਯ-ੁਫਅਿੰਤ ਬਾਯ। 

ਧਯਤੀ ਸਯੁ-ਧਯਤੀ ਦ ਸਠਾਾਂ ਸਯ ਫਰਦ। ਯ-ਉ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ। ਤਤ ਤ-ਉ ਫਰਦ ਤੋਂ। ਤਰ -ਉ ਫਰਦ ਦ ਸਠਾਾਂ। 

ਏਵਣੁ ਜਯ-ੁਤਏਸੋਾ ਸਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ) ਧਯਭ-ਯੂੀ ਫਿੱਝਵਾਾਂ ਨੀਮਭ ਸੀ ਫਰਦ ਸ (ਜ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਏਾਇਭ ਯਿੱਐ ਤਯਸਾ ਸ)। 

(ਇਸ ਧਯਭ) ਦਇਆ ਦਾ ੁਿੱਤਯ ਸ (ਬਾਵ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਆਣੀ ਤਭਸਯ ਏਯ ਏ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਤਟਏਾ ਯਿੱਐਣ 

ਰਈ ‘ਧਯਭ’-ਯੂ ਨੀਮਭ ਫਣਾ ਤਦਿੱਤਾ ਸ)। ਇ ਧਯਭ ਨ  ਆਣੀ ਭਯਮਾਦਾ ਅਨੁਾਯ ਿੰਤਐ ੁ ਨੂਿੰ ਜਨਭ ਦ 

ਤਦਿੱਤਾ ਸ। ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ (ਇ ਉਯ-ਦਿੱੀ ਤਵਚਾਯ ਨੂਿੰ) ਭਝ ਰ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਇ ਮ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਉ 

ਦ ਅਿੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯਏਾਸ਼ ਸ ਜਾ। (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ, ਤੈਆਰ ਤਾਾਂ ਏਯ ਤਏ) ਫਰਦ ਉੱਤ ਧਯਤੀ ਦਾ 

ਤਏਤਨਾ ਏੁ ਫਅਿੰਤ ਬਾਯ ਸ (ਉਸ ਤਵਚਾਯਾ ਇਤਨ  ਬਾਯ ਨੂਿੰ ਚੁਿੱਏ ਤਏਵੇਂ ਏਦਾ ਸ?), (ਦੂਜੀ ਤਵਚਾਯ ਸਯ ਸ ਤਏ ਜ 

ਧਯਤੀ ਦ ਸਠ ਫਰਦ ਸ, ਉ ਫਰਦ ਨੂਿੰ ਸਾਯਾ ਦਣ ਰਈ ਸਠ ਸਯ ਧਯਤੀ ਸਈ, ਉ) ਧਯਤੀ ਦ ਸਯ 

ਫਰਦ, ਉ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ (ਧਯਤੀ ਦ ਸਠ) ਸਯ ਫਰਦ, ਪਯ ਸਯ ਫਰਦ, (ਇ ਤਯਾਾਂ ਅੈੀਯਰ) ਫਰਦ ਤੋਂ ਬਾਯ 

(ਸਾਯਨ ਰਈ ਉ ਦ) ਸਠ ਤਏਸੋਾ ਆਯਾ ਸਵਾ? 

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ ਹੁ ਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 
ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕਣੁ ਕੂਤੁ ॥ ਕੀਤਾ 
ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅ-ਜੀਵ ਜਿੰਤ। ਏ ਨਾਵ-ਏਈ ਨਾਵਾਾਂ ਦ। ਵੁੋੀ-ਵਦੀ, ਚਰਦੀ। ਏਰਾਭ-ਏਰਭ। ਵੁੋੀ ਏਰਾਭ-

ਚਰਦੀ ਏਰਭ ਨਾਰ, ਬਾਵ, ਏਰਭ ਨੂਿੰ ਯਏਣ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸੀ ਇਏ-ਤਾਯ। ਤਰਤਐ ਜਾਣ-ਤਰਐਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

ਤਰਐਣ ਦੀ ਭਝ ਸ। ਏਇ-ਏਈ ਤਵਯਰਾ। ਰਐਾ ਤਰਤਐਆ-ਤਰਤਐਆ ਸਇਆ ਰਐਾ, ਜ ਇਸ ਰਐਾ ਤਰਤਐਆ 



ਜਾ। ਏਤਾ ਸਇ-ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ ਜਾ, ਫਅਿੰਤ ਸ ਜਾ। ਾਉ-ਾਯਾ, ਿੰਾਯ। ਏਵਾਉ-ਫਚਨ, ਸੁਏਭ। ਤਤ 

ਤ-ਉ ਸੁਏਭ ਤੋਂ। ਸ-ਫਣ । ਰਐ ਦਯੀਆਉ-ਰਿੱਐਾਾਂ ਦਤਯਆ। ੁਆਤਰਸ-ੁੁਿੰਦਯ। ਏੂਤੁ-ਭਾ, ਅਿੰਦਾਾ।  

ਅਯਥ:- (ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ) ਏਈ ਾਤਾਾਂ ਦ, ਏਈ ਤਏਭਾਾਂ ਦ ਅਤ ਏਈ ਨਾਵਾਾਂ ਦ ਜੀਵ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਨ  

ਇਏ-ਤਾਯ ਚਰਦੀ ਏਰਭ ਨਾਰ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ) ਰਐਾ ਤਰਤਐਆ ਸ (ਯ) ਏਈ ਤਵਯਰਾ 

ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਰਐਾ ਤਰਐਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਅਿੰਤ ਏਈ ਬੀ ਜੀਵ ਐਾ ਨਸੀਂ 

ਏਦਾ। (ਜ) ਰਐਾ ਤਰਤਐਆ (ਬੀ ਜਾ ਤਾਾਂ ਇਸ ਅਿੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਰਿੱ ਏਦਾ ਤਏ ਰਐਾ) ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ ਜਾ। 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਫਅਿੰਤ ਫਰ ਸ, ਫਅਿੰਤ ੁਿੰਦਯ ਯੂ ਸ, ਫਅਿੰਤ ਉ ਦੀ ਦਾਤ ਸ-ਇ ਦਾ ਏਣ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ 

ਏਦਾ ਸ? (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ) ਆਣ  ਸੁਏਭ ਨਾਰ ਾਯਾ ਿੰਾਯ ਫਣਾ ਤਦਿੱਤਾ, ਉ ਸੁਏਭ ਨਾਰ (ਸੀ ਤਿੰਦੀ 

ਦ) ਰਿੱਐਾਾਂ ਦਯੀਆ ਫਣ ।  

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏੁਦਯਤਤ-ਤਾਏਤ, ਭਯਥਾ। ਏਵਣ-ਤਏਸੋੀ, ਏੀਸ। ਏੁਦਯਤਤ ਏਵਣ-ਏੀਸ ਭਯਿੱਥਾ? (‘ਏੁਦਯਤਤ’ 

ਸ਼ਫਦ ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਸ।  ਇਸ ‘ਏੁਦਯਤਤ’ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ।) ਏਸਾ-ਭੈਂ-ਆਐਾਾਂ। ਏਸਾ ਤਵਚਾਯ-ੁਭੈਂ ਤਵਚਾਯ ਏਯ 

ਏਾਾਂ। ਵਾਤਯਆ ਨਾ ਜਾਵਾ-ਦਏ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ, (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਏੀਸ ਾਾਂਇਆਾਂ ਸ?) ਾਈ ਏਾਯ-ਉਸ ਏਾਯ, 

ਉਸ ਏਿੰਭ। ਰਾਭਤਤ-ਤਥਯ, ਅਟਿੱਰ। ਤਨਯਿੰਏਾਯ-ਸ ਸਯੀ! 

ਅਯਥ:- () ਭਯੀ ਏੀਸ ਤਾਏਤ ਸ ਤਏ (ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ) ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਏਾਾਂ? (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਭੈਂ 

ਤਾਾਂ ਤਯ ਉੱਤੋਂ ਇਏ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਏ ਸਣ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੁਿੱਛ ਸ) ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ! 

ਤੂਿੰ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜ ਤਨੂਿੰ ਚਿੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਏਿੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਤਸਣਾ 

ਸੀ ਠੀਏ ਸ)।16।  

ਬਾਵ:- ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ੁਯ ੂਦ ਦਿੱ ਸ ਯਾਸ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਫਣਾਇਆ 

ਸ, ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੋੀ ਸ ਤ ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਤਆਯ ਦਾ ਤਯਸ਼ਤਾ ਿੰਤਢਆ ਸ। ਇ 

ਯਾਸ ’ਤ ਤੁਯ ਏ ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਤਸਣਾ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬਾਉਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਤਭਯਨ-ਯੂ ‘ਧਯਭ’ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਤਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਦਾ ਸ, ਤਜ ਏਯਏ ਉਸ ਿੰਤਐ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਫਤਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਯ ੁਯ ੂਦ ਦਿੱ ਸ ਯਾਸ ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਦਾ ਇਸ ਤਿੱਟਾ ਨਸੀਂ ਤਨਏਰ ਏਦਾ ਤਏ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ 

ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਿੰਤ ਾ ਏ। ਇਧਯ ਤਾਾਂ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਵਧੀਏ ਡੂਿੰਾਈ ਤਵਚ ਜਾਉ, ਤਤਊਂ ਤਤਉਂ ਇਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਸਯ 

ਫਅਿੰਤ ਜਾੀ। ਅਰ ਤਵਚ ਅਤਜਸ ਏਝ ਜਤਨ ਦਾ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ੀ ਤਏ ਆਭ ਰਏਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਤਭਥ ਤਰਆ ਤਏ 

ਅਾਡੀ ਧਯਤੀ ਨੂਿੰ ਇਏ ਫਰਦ ਨ  ਚੁਿੱਤਏਆ ਸਇਆ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਉ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਅਿੰਤ ਰਿੱਬਣਾ 

ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਤਿੰਦੀ ਦਾ ਭਨਯਥ ਫਣ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ।16।  

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਿੰਐ-ਅਨਤਣਤ, ਫਅਿੰਤ (ਜੀਵ)। ਬਾਉ-ਤਆਯ। ਤ-ਤਾਉ-ਤਾਾਂ ਦਾ ਤਣਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤਵਚ)  ਅਨਤਣਤ ਜੀਵ ਜ ਏਯਦ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਤਆਯ (ਦਾ ਵਯਤਾਉ) ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਏਈ ਜੀਵ ੂਜਾ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਅਤ ਅਨਤਣਤ ਸੀ ਜੀਵ ਤ ਾਧ 

ਏਯ ਯਸ ਸਨ।  



ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਭੁਤਐ-ਭੂਿੰਸ ਨਾਰ। ਯਿੰਥ ਵਦ ਾਠ-ਵਦਾਾਂ ਅਤ ਸਯ ਧਾਯਤਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਾਠ। ਜ-ਜ ਾਧਨ 

ਏਯਨ ਵਾਰ । ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਉਦਾ ਯਸਤਸ-ਉਯਾਭ ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਵਦਾਾਂ ਅਤ ਸਯ ਧਾਯਤਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦ ਾਠ ਭੂਿੰਸ ਨਾਰ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਜ ਦ ਾਧਨ 

ਏਯਨ ਵਾਰ  ਫਅਿੰਤ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ (ਭਾਇਆ ਵਰ) ਉਯਾਭ ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ।  

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਣ ਵੀਚਾਯ-ੁਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਤੈਆਰ। ਤਆਨ ਵੀਚਾਯ-ੁ(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ) ਤਆਨ 

ਦਾ ਤਵਚਾਯ। ਤੀ-ਤ ਧਯਭ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ। ਦਾਤਾਯ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰ , ਫੈਸ਼ ਏਯਨ ਵਾਰ ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਤਵਚ) ਅਣਤਣਤ ਬਤ ਸਨ, ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣਾਾਂ ਅਤ ਤਆਨ 

ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਦਾਨੀ ਤ ਦਾਤ ਸਨ।  

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੂਯ-ੂਯਭ, ਜਧ। ਭੁਸ-ਭੂਿੰਸਾਾਂ ਉੱਤ। ਬਐਾਯ-ਾਯ ਬਐਣ ਵਾਰ , ਰਸਾ ਐਾਣ ਵਾਰ , ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦ ਵਾਯ 

ਤਸਣ ਵਾਰ । ਭਤਨ-ਚੁਿੱ ਯਤਸਣ ਵਾਰ । ਤਰਵ ਰਾਇ ਤਾਯ-ਤਰਵ ਦੀ ਤਾਯ ਰਾ ਏ, ਇਏ-ਯ ਤਰਵ ਰਾ ਏ, ਇਏ-

ਯ ਤਫਰਤੀ ਜੋ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤਵਚ) ਫਅਿੰਤ ੂਯਭ ਸਨ ਜ ਆਣ  ਭੂਿੰਸਾਾਂ ਉੱਤ (ਬਾਵ ਨਭੁਐ ਸ ਏ) 

ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦ ਵਾਯ ਤਸਿੰਦ ਸਨ, ਅਨਏਾਾਂ ਭਨੀ ਸਨ, ਜ ਇਏ-ਯ ਤਫਰਤੀ ਜੋ ਏ ਫਠ ਯਸ ਸਨ।  

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਏੀਸ ਤਾਏਤ ਸ ਤਏ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਏਾਾਂ? (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ 

ਤਯ ਉੱਤੋਂ ਇਏ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਏ ਸਣ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੁਿੱਛ ਸ) ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ! ਤੂਿੰ 

ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਜ ਤਨੂਿੰ ਚਿੰਾ ਰਦਾ ਸ  ਉਸੀ ਏਿੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਤਸਣਾ ਸੀ 

ਠੀਏ ਸ)।17।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦੀ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਅਿੰਤ ਰਿੱਬਣਾ ਤਾਾਂ ਤਏਤ ਤਯਸਾ, ਜਤ ਤਵਚ ਜ ਤੁੀਂ ਤਯੌ ਉਸਨਾਾਂ ਫਿੰਤਦਆਾਂ 

ਦੀ ਸੀ ਤਣਤੀ ਏਯਨ ਰਿੱ ਜ ਜ, ਤ, ੂਜਾ, ਧਾਯਤਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦਾ ਾਠ, ਜ, ਭਾਧੀ ਆਤਦਏ ਏਿੰਭ 

ਏਯਦ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਰਐਾ ਭੁਿੱਏਣ ਜਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ।17।  

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੂਯਐ ਅਿੰਧ ਯ-ਯਰ  ਦਯਜ ਦ ਭੂਯਐ, ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਐ। ਸਯਾਭਐਯ-ਯਾਇਆ ਭਾਰ ਐਾਣ ਵਾਰ । 

ਅਭਯ-ਸੁਏਭ। ਜਯ-ਧਿੱਏ, ਵਧੀਏੀਆਾਂ। ਏਤਯ ਜਾਤਸ-ਏਯ ਏ (ਅਿੰਤ ਨੂਿੰ ਇ ਿੰਾਯ ਤੋਂ) ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਤਨਯਿੰਏਾਯ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ ਤਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ) ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਐ ਸਨ, ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਚਯ ਸਨ, ਜ 

ਯਾਇਆ ਭਾਰ (ਚੁਯਾ ਚੁਯਾ ਏ) ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤਜਸ ਭਨੁਿੱਐ ਸਨ, ਜ (ਦੂਤਜਆਾਂ ਉੱਤ) 

ਸੁਏਭ ਤ ਵਧੀਏੀਆਾਂ ਏਯ ਏਯ ਏ (ਅਿੰਤ ਨੂਿੰ ਇ ਿੰਾਯ ਤੋਂ) ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  



ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਰਵਢ-ਰ ਵਿੱਢਣ ਵਾਰ , ਏਾਤਰ, ੈੂਨੀ ਭਨੁਿੱਐ। ਸਤਤਆ ਏਭਾਤਸ-ਦੂਤਜਆਾਂ ਦ ਰ ਵਿੱਢਦ ਸਨ। 

ਾੁ ਏਤਯ ਜਾਤਸ-ਾ ਏਭਾ ਏ ਅਿੰਤ ਨੂਿੰ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ੈੂਨੀ ਭਨੁਿੱਐ ਰਏਾਾਂ ਦ ਰ ਵਿੱਢ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਾੀ ਭਨੁਿੱਐ ਾ ਏਭਾ ਏ 

(ਆੈਯ) ਇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏੂਤੋਆਯ-ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਤਸਯਦ ਏੂੋ ਦ ਤਟਏਾਣ  ਫਣ   ਸਨ, ਝੂਠ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ । 

ਏੂੋ-ਏੂੋ ਤਵਚ ਸੀ। ਤਪਯਾਤਸ-ਤਪਯਦ ਸਨ, ਯਤਵਯਤ ਸਨ, ਯੁਿੱਝ ਸ ਸਨ। ਭਰਛ-ਭਰੀਨ ਭਤ ਵਾਰ , ਐਟੀ ਫੁਿੱਧ 

ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ। ਐਾਤਸ-ਐਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਤਐ ਐਾਤਸ-ਸਾਫਤੋਆਾਂ ਵਾਾਂ ਐਾਈ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। (‘ਬਐ’ ਅਤ ‘ਐਾਤਸ’ ਦਵੇਂ 

ਿੰਤਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ਸਨ, ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਐਾਣਾ’। ਤੀਜੀ ਉੋੀ ਤਵਚ ਬੀ ਇਏ ਇਸ ਤਜਸੀ ‘ਐਾਸੀ ਐਾਤਸ’ 

ਿੰਮੁਏਤ ਤਿਆ ਆ ਚੁਏੀ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਝੂਠ ਫਰਣ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਝੂਠ ਤਵਚ ਸੀ ਯੁਿੱਝ  ਸਨ ਅਤ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਐਟੀ ਫੁਿੱਧੀ 

ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਭਰ (ਬਾਵ, ਅਐਾਜ) ਸੀ ਐਾਈ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।  

ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਤਯ-ਆਣ  ਤਯ ਉੱਤ। ਤਤਯ ਏਯਤਸ ਬਾਯ-ੁਆਣ  ਤਯ ਉੱਤ ਬਾਯ ਚੁਏਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਏੁ ਨੀਚ-ੁਇ ਤੁਏ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਏੁ’ ਏਯਤਾ ਏਾਯਏ ਸ ਅਤ ੁਤਰਿੰ ਸ। ਸ਼ਫਦ ‘ਨੀਚ’ੁ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ 

ਅਤ ੁਤਰਿੰ ਸ। ਉਂਝ ਬੀ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਏੁ’ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ।  ‘ਨੀਚ’ੁ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਏੁ’ ਦਾ 

ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ‘ਨੀਚ’ੁ ਆਐਦ ਸਨ, ਇਸ ਯੀਫੀ ਬਾਵ ਸਯ ਬੀ ਏਈ ਥਾਈਂ 

ਆਉਂਦਾ ਸ, ਤਜਵੇਂ: 

(1)  ਭ ਏੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਸਯਾਭਐਯ। ਸਉ ਤਏਆ ਭੁਸੁ ਦਾ ਦੁਟੁ ਚਯ।  

ਨਾਨਏੁ ਨੀਚ ੁਏਸ ਫੀਚਾਯੁ। ਧਾਣਏ ਯੂਤ ਯਸਾ ਏਯਤਾਯ।4। 29। (ਤਯੀ ਯਾ ਭਸਰਾ 1 

(2)  ਜੁ ੁਜੁ ੁਾਚਾ ਸ ਬੀ ਸੀ। ਏਉਣੁ ਨ ਭੂਆ ਏਉਣੁ ਨ ਭਯੀ।  

ਨਾਨਏੁ ਨੀਚ ੁਏਸ ਫਨਿੰਤੀ, ਦਤਯ ਦਐਸੁ ਤਰਵ ਰਾਈ ਸ।16।2। (ਭਾਯ ੂਭਸਰਾ 1, ਸਰ  

(3)  ਏਥਨੀ ਏਯਉ ਨ ਆਵ ਯੁ। ੁਯ ੁੁਤਛ ਦਤਐਆ ਨਾਸੀ ਦਯ ੁਸਯੁ।  

ਦੁਐ ੁੁਐੁ ਬਾਣ  ਤਤ ਯਜਾਇ। ਨਾਨਾਏੁ ਨੀਚ ੁਏਸ ਤਰਵ ਰਾਇ।8।4। (ਉੋੀ ਭਸਰਾ 1 

ਨਾਨਏੁ ਨੀਚ-ੁਨੀਚ ਨਾਨਏ, ਨਾਨਏ ਤਵਚਾਯਾ, ਯੀਫ ਨਾਨਏ।  

ਅਯਥ:- ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਤਨਦਿੰਏ (ਤਨਿੰਦਾ ਏਯ ਏ) ਆਣ  ਤਯ ਉੱਤ (ਤਨਿੰਤਦਆ ਦਾ) ਬਾਯ ਚੁਿੱਏ ਯਸ ਸਨ। (ਸ 

ਤਨਯਿੰਏਾਯ! ਅਨਏਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ ਏਈ ਸਯ ਏੁਏਯਭਾਾਂ ਤਵਚ ਪ ਸਣ, ਭਯੀ ਏੀਸ ਤਾਏਤ ਸ ਤਏ ਤਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ 

ੂਯਨ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਏਾਾਂ? ਨਾਨਏ ਤਵਚਾਯਾ (ਤਾਾਂ) ਇਸ (ਉਯਰੀ ਤੁਿੱਛ ਤਜਸੀ) ਤਵਚਾਯ ਸ਼ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ 
॥੧੮॥ 



ਅਯਥ:- (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਤਯ ਉੱਤੇਂ ਇਏ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਏ ਸਣ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਤਯੀ ਫਅਿੰਤ 

ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ ੂਯਨ ਤਵਚਾਯ ਏਯਨ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ)। ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ! ਤੂਿੰ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜ ਤਨੂਿੰ 

ਚਿੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਏਿੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਾ ਤਵਚ ਸੀ ਯਤਸਣਾ ਠੀਏ ਸ; ਤਯੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ 

ਏ ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਰਈ ਇਸੀ ਬਰੀ ਿੱਰ ਸ ਤਏ ਤਯੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਸੀ)।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਾਯੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਅਿੰਤ ਰਿੱਬਣਾ ਤਾਾਂ ਤਏਤ ਤਯਸਾ, ਜ ਤੁੀ ਜਤ ਦ ਤਯੌ ਚਯ ਧਾੋਵੀ 

ਠਿੱ ਤਨਿੰਦਏ ਆਤਦਏ ਫਿੰਤਦਆਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਸਾਫ ਰਾਣ ਰਿੱ ਤਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਏਈ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਜਤ 

ਫਤਣਆ ਸ, ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ ਸੀ ਰ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ।18।  

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਵ-(ਏੁਦਯਤਤ ਦ ਅਨਏ ਜੀਵਾਾਂ ਤ ਸਯ ਫਅਿੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਨਾਭ। ਅਿੰਭ-ਤਜ ਤਾਈਂ (ਤਏ 

ਦੀ) ਸੁਿੰਚ ਨ ਸ ਏ। ਰਅ-ਰਏ, ਬਵਣ। ਅਿੰਐ ਰਅ-ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਬਵਣ। ਏਸਤਸ-ਏਤਸਿੰਦ ਸਨ, ਆਐਦ ਸਨ 

(ਜ ਭਨੁਿੱਐ)। ਤਤਯ-ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਤਯ ਉੱਤ। ਸਇ-ਸੁਿੰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਏੁਦਯਤਤ ਦ ਅਨਏ ਜੀਵਾਾਂ ਤ ਸਯ ਫਅਿੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਅਿੰਐਾਾਂ ਸੀ ਨਾਭ ਸਨ ਤ ਅਿੰਐਾਾਂ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ) ਥਾਾਂ ਤਟਏਾਣ  ਸਨ। (ਏੁਦਯਤਤ ਤਵਚ) ਅਿੰਐਾਾਂ ਸੀ ਬਵਣ ਸਨ ਤਜਨਾਾਂ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਸੁਿੰਚ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ 

ਏਦੀ। (ਯ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਰਐਾ ਏਯਨ ਵਾਤ ਸ਼ਫਦ) ‘ਅਿੰਐ’ (ਬੀ) ਆਐਦ ਸਨ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ) 

ਤਯ ਉੱਤ ਬੀ ਬਾਯ ਸੁਿੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਬੀ ਬੁਿੱਰ ਏਯਦ ਸਨ, ‘ਅਿੰਐ’ ਸ਼ਫਦ ਬੀ ਏਾਪੀ ਨਸੀਂ ਸ)।  

ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ 
॥ ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ 
ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਅਐਯੀ-ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ। ਾਰਾਸ-ਤੌਤਤ। ੁਣ ਾਸ-ੁਣਾਾਂ ਦ ਾਸੁਣ ਵਾਰ , ੁਣਾਾਂ ਦ 

ਵਾਏੌ। ਫਾਤਣ ਤਰਐਣੁ-ਫਾਣੀ ਦਾ ਤਰਐਣਾ। ਫਾਤਣ-ਫਾਣੀ, ਫਰੀ। ਫਾਤਣ ਫਰਣੁ-ਫਾਣੀ (ਫਰੀ) ਦਾ ਫਰਣਾ। 

ਅਐਯਾ ਤਤਯ-ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ। ਿੰਜ-ੁਬਾਾਾਂ ਦਾ ਰਐ। ਵਐਾਤਣ-ਵਐਾਤਣਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ, ਦਿੱਤਆ ਜਾ 

ਏਦਾ ਸ। ਤਜਤਨ-ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ। ਤਸ-ਿੰਜ ਦ ਇਸ ਅਿੱਐਯ। ਤਤ ੁਤਤਯ-ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਭਿੱਥ 

ਉੱਤ। ਨਾਤਸ-(ਏਈ ਰਐ) ਨਸੀਂ ਸ। ਤਜਵ-ਤਜ ਤਯਾਾਂ। ਪੁਯਭਾ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੁਏਭ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਤਵ ਤਤਵ-

ਉ ਤਯਾਾਂ। ਾਤਸ-(ਜੀਵ) ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਬਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਬਾਵੇਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦਾ ਰਐਾ ਰੌ ‘ਅਿੰਐ’ ਤਾਾਂ ਤਏਤ ਤਯਸਾ, ਏਈ ਬੀ ਸ਼ਫਦ ਏਾੌੀ 

ਨਸੀਂ ਸ, ਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਬੀ ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ (ਤਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ), ਉ ਦੀ ਤਤੌਤ-

ਾਰਾਸ ਬੀ ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਤਆਨ ਬੀ ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ 

(ਤਵਚਾਤਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ)। ਅਿੱਐਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਉਦ ੀਤ ਅਤ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਵਾਏੌ ਸ ਏੀਦਾ ਸ। ਫਰੀ 

ਦਾ ਤਰਐਣਾ ਤ ਫਣਾ ਬੀ ਅਿੱਐਯਾਾਂ  ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। (ਇ ਏਯਏ ਸ਼ਫਦ ‘ਅਿੰਐ’ ਵਯਤਤਆ 

ਤਆ ਸ, ਉਂਝ) ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਿੰਜ ਦ) ਇਸ ਅਿੱਐਯ ਤਰਐ ਸਨ, ਉ ਦ ਤਯ  ਉੱਤ ਏਈ 

ਰਐ ਏਸੀਂ ਸ (ਬਾਵ, ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਰਐਾ ਨਸੀਂ ਏਯ ਏਦਾ)। ਤਜ ਤਜ ਤਯਾਾਂ ਉਸ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸੁਏਭ ਏਯਦਾ ਸ ਉ ਤਯਾਾਂ (ਜੀਵ ਆਣ  ਿੰਜ) ਬਦ ਸਨ।  

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਜਤਾ-ਤਜਤਨਾ। ਏੀਤਾ-ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਿੰਾਯ। ਜਤਾ ਏੀਤਾ-ਇਸ ਾਯਾ ਿੰਾਯ ਜ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਨ  ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ। ਤਤਾ-ਉਸ ਾਯਾ, ਉਤਨਾ ਸੀ। ਨਾਉ-ਨਾਭ, ਯੂ, ਯੂ।  

ਨਟ-ਅਿੰਯੀ ਤਵਚ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਨ-ੁਫਟਿੳਨਚਿੲ ਤ ਯਿੲਯਟ ਤਤਵੇਂ ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਸਨ ‘ਨਾਭ’ ਤ ‘ੁਣ’ 

ਜਾਾਂ ‘ਭੂਯਤਤ’ ਤ ‘ੁਣ’।  ‘ਨਾਭ’ (ਯੂ) ੁਫਟਿੳਨਚਿੲ ਸ ਤ ੁਣ ਯਿੲਯਟ ਸ ਜਦੋਂ ਤਏ ਜੀਵ ਦਾ ਜਾਾਂ 

ਤਏ ਦਾਯਥ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਯਿੱਐੀਦਾ ਸ, ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਤਏ ਉ ਦਾ ਯੂ (ਸ਼ਏਰ) ਨੀਮਤ ਏਯੀਦਾ 

ਸ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਭ ਰਈਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਤੀ ਅਿੱਐਾਾਂ ਅਿੱ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਤਵਣੁ ਨਾਵ-‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਤਫਨਾ, ਨਾਭ ਤੋਂ 

ੈਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਾਯਾ ਿੰਾਯ, ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਫਣਾਇਆ ਸ, ਇਸ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ (‘ਇਸ ੁਤਵੁ ਿੰਾਯ ੁ

ਤੁਭ ਦਐਦ, ਇਸ ੁਸਤਯ ਏਾ ਯੂ ੁਸ, ਸਤਯ ਯੂ ੁਨਦਯੀ ਆਇਆ’)। ਏਈ ਥਾਾਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਯੂ ਤੋਂ ੈਾਰੀ 

ਨਸੀਂ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਜਸੋੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਾਯਥ ਵਐੀ ਉਸੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਤਦਿੱਦਾ ਸ, ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿੱਯਾ 

ਿੱਯਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਸ)।  

ਨਟ-ਇ ਉੋੀ ਤਵਚ ਭੁਿੱਢ ਤ ਤਏਯ ਸ ਤਏ ਏਾਦਯ ਦੀ ਇ ਏੁਦਯਤਤ ਤਵਚ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵ-ਜਿੰਤ, ਅਨਏਾਾਂ 

ਸੀ ਾਤਾਾਂ ਦ, ਯਿੰਾਾਂ ਦ ਅਤ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ ਨਾਭਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ। ਇਤਨ  ਸਨ ਤਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ਰਈ ਸ਼ਫਦ 

‘ਅਿੰਐ’ ਵਯਤਣਾ ਬੀ ਬੁਿੱਰ ਸ। ਯ ਤਜਤਨੀ ਬੀ ਇਸ ਯਚਨਾ ਸ, ਇਸ ਾਯੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਸ, ਏਈ 

ਥਾਾਂ ਅਤਜਸੀ ਨਸੀਂ ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਯੂ ਨਸੀਂ। ਤਜ ਚੀ ਵਰ ਤਿੱਏੀ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੋਂਦ ਸੀ ਅਿੱਐਾਾਂ 

ਅਿੱ ਤਰਆਉਂਦੀ ਸ।  

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

ਏੁਦਯਤਤ ਏਵਣ-ਸ਼ਫਦ ‘ਵੀਚਾਯੁ’ ੁਤਰਿੰ ਸ। ਜ ਰੌ ‘ਏਵਣ’ ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸੁਿੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬੀ ੁਤਰਿੰ 

ਸੁਿੰਦਾ ਅਤ ਇ ਦਾ ਯੂ ‘ਏਵਣੁ’ ਸ ਜਾਾਂਦਾ। ‘ਏੁਦਯਤਤ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ।  ਸ਼ਫਦ ‘ਏਵਣ’ ‘ਏੁਦਯਤਤ’ ਦਾ 

ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਇ ਸ਼ਫਦ ‘ਏਵਣ’ ਦ ੁਤਰਿੰ ਅਤ ਇਤਰੀ ਤਰਿੰ ਯੂ ਨੂਿੰ ਭਝਣ ਰਈ ਵਐ ਉੋੀ ਨਿੰ: 21:- 

ਏਵਣ ੁ ਵਰਾ, ਵਐਤੁ ਏਵਣੁ, ਏਵਣ ਤਥਤਤ, ਏਵਣੁ ਵਾਯੁ।  

ਏਵਤਣ ਤ ਯੁਤੀ, ਭਾਸ ੁਏਵਣੁ, ਤਜਤੁ ਜਆ ਆਏਾਯੁ। 21।  

ਉੋੀ ਨਿੰ: 16,17 ਅਤ 19 ਤਵਚ ‘ਏੁਦਯਤਤ ਏਵਣ ਏਸਾ ਵੀਚਾਯੁ’ ਤੁਏ ਆਈ ਸ, ਯ ਉੋੀ ਨਿੰ: 18 ਤਵਚ 

ਇ ਤੁਏ ਦ ਥਾਾਂ ਤੁਏ ‘ਨਾਨਏੁ ਨੀਚ ੁਏਸ ਵੀਚਾਯੁ’ ਵਯਤੀ ਈ ਸ। ਇਨਾਾਂ ਦਸਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਭ-ਾਸਭਣ  ਯਿੱਐ ਏ 

ਤਵਚਾਯੀ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸੀ ਅਯਥ ਤਨਏਰਦਾ ਸ ਤਏ ‘ਭਯੀ ਏੀਸ ਤਾਏਤ ਸ? ਭੈਂ ਤਵਚਾਯਾ ਨਾਨਏ ਏੀਸ ਤਵਚਾਯ ਏਯ 

ਏਦਾ ਸਾਾਂ’? 

ਰੌ ‘ਏੁਦਯਤਤ’ ‘ਭਯਥਾ’ ਦ ਅਯਥ ਤਵਚ ਰੀ ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਸਯ ਥਾਈਂ ਬੀ ਆਇਆ ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਜ ਤੂ ਭੀਯ ਭਸਾਤਤ ਾਤਸਫੁ, ਏੁਦਯਤਤ ਏਉਣ ਸਭਾਯੀ।  

ਚਾਯ ਏੁਿੰਟ ਰਾਭ ੁਏਯਤਸ, ਤਯ ਤਯ ਤਪਤਤ ਤੁਭਾਯੀ।7।1।8। (ਫਿੰਤ ਤਸਿੰਡਰੁ ਭਸਰਾ 1 

(2)  ਤਜਉ ਫਰਾਵਤਸ ਤਤਉ ਫਰਤਸ ੁਆਭੀ, ਏੁਦਯਤਤ ਏਵਨ ਸਭਾਯੀ।  

ਾਧ ਿੰਤ ਨਾਨਏ ਜੁ ਾਇਉ, ਜ ਰਬੂ ਏੀ ਅਤਤ ਤਆਯੀ।8।1।8। (ੂਜਯੀ ਭਸਰਾ 5 

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਏੀਸ ਤਾਏਤ ਸ ਤਏ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਦੀ ਵੀਚਾਯ ਏਯ ਏਾਾਂ? (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ 



ਤਯ ਉਤੋਂ ਇਏ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਏ ਸਣ ਜਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੁਿੱਛ ਸ)। ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ! ਤੂਿੰ 

ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਜ ਤਨੂਿੰ ਚਿੰਾ ਰਿੱਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਏਿੰਭ ਬਰਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਤਸਣਾ ਸੀ 

ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਰਈ ਬਰੀ ਿੱਰ ਸ)।19।  

ਬਾਵ:- ਬਰਾ, ਤਏਤਨੀਆਾਂ ਧਯਤੀਆਾਂ ਤ ਤਏਤਨ  ਏੁ ਜੀਵ ਰਬੂ ਨ  ਯਚ ਸਨ? ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦੀ ਤਏ ਫਰੀ ਤਵਚ ਏਈ 

ਾ ਰੌ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜ ਇਸ ਰਐਾ ਦਿੱ ਏ।  

ਫਰੀ ਬੀ ਯਿੱਫ ਵਰੋਂ  ਇਏ ਦਾਤ ਤਭਰੀ ਸ, ਯ ਇਸ ਤਭਰੀ ਸ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਰਈ। ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ 

ਏਦਾ ਤਏ ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦਾ ਅਿੰਤ ਾ ਏ। ਵਐ! ਫਅਿੰਤ ਸ ਉ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਤ ਇ ਤਵਚ 

ਤਜਧਯ ਤਿੱਏ ਉਸ ਆ ਸੀ ਆ ਭਜੂਦ ਸ। ਏਣ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ ਏਦਾ ਸ ਤਏ ਉਸ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ ਤ ਉ ਦੀ 

ਯਚਨਾ ਤਏਤਨੀ ਏੁ ਸ।19।  

ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥ ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀ-ਜ ਬਯ ਜਾ, ਜ ਿੰਦਾ ਸ ਜਾ, ਜ ਭਰਾ ਸ ਜਾ। ਤਨੁ-ਯੀਯ। ਦਸ-ਯੀਯ। ਾਣੀ ਧਤ-

ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਤਤਆਾਂ। ਉਤਯੁ-ਉਤਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਐਸ-ਤਭਿੱਟੀ, ਧੂੋ, ਭਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਸਿੱਥ ਜਾਾਂ ਯ ਜਾਾਂ ਯੀਯ ਤਰਿੱਫੋ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਤਤਆਾਂ ਉਸ ਭਰ ਉਤਯ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਰੀਤੀ-ਰੀਤ, ਿੰਦਾ। ਭੂਤ ਰੀਤੀ-ਭੂਤਯ ਨਾਰ ਰੀਤ। ਏੋੁ-ਏਿੱੋਾ। ਦ ਾਫੂਣੁ-ਾਫਣ ਰਾ 

ਏ। ਰਈ-ਰਈਦਾ ਸ। ਸੁ-ਉਸ ਰੀਤ ਸਇਆ ਏਿੱੋਾ। ਰਈ ਧਇ-ਧ ਰਈਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ (ਏਈ) ਏਿੱੋਾ ਭੂਤਯ ਨਾਰ ਿੰਦਾ ਸ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਾਫੁਣ ਰਾ ਏ ਉ ਨੂਿੰ ਧ ਰਈਦਾ ਸ।  

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀ-ਜ ਬਯ ਜਾ, ਜ ਭਰੀਨ ਸ ਜਾ। ਭਤਤ-ਫੁਿੱਧ। ਾਾ ਏ ਿੰਤ-ਾਾਾਂ ਦ ਨਾਰ। ਸੁ-ਉਸ 

ਾ। ਧ-ਧੁਦਾ ਸ, ਧੁ ਏਦਾ ਸ, ਧਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ। ਯਿੰਤ-ਤਆਯ ਨਾਰ। ਨਾਵ ਏ ਯਿੰਤ-ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਦ ਰਭ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਯ) ਜ (ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ) ਫੁਿੱਧੀ ਾਾਾਂ ਨਾਰ ਭਰੀਨ ਸ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ 

ਤਆਯ ਏਯਨ ਨਾਰ ਸੀ ਧਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਸ।  

ੁੰਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹੁ ॥ ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 

ਨਟ-ਸ਼ਫਦ ‘ਆਐਣੁ’ ਨੂਿੰ ਤਧਆਨ ਨਾਰ ਤਵਚਾਯਨਾ ਯੂਯੀ ਸ। ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ 

ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ: 

(1)  ੁਿੰਨੀ ਾੀ ਆਐਣੁ ਨਾਤਸ। (ਉੋੀ 20 

(2)  ਨਾਨਏ ਆਐਤਣ ਬੁ ਏ ਆਐ, ਇਏ ਦੂ ਇਏੁ ਤਆਣਾ   (ਉੋੀ 21 

(3)  ਜ ਏ ਐਾਇਏੁ ਆਐਤਣ ਾਇ।  (ਉੋੀ 25 

(4)  ਏਤ ਆਐਤਸ ਆਐਤਣ ਾਤਸ।  (ਉੋੀ 26 



(5)  ਆਐਤਣ ਜਯ ੁਚੁ ਨਤਸ ਜਯੁ।  (ਉੋੀ 33 

ਇ ਰੌ ‘ਆਐਣੁ’ ਦ ਅਯਥ ਨੂਿੰ ਿੱਸ਼ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਏੁਝ ਸਯ ਰਭਾਣ ਸਠਾਾਂ ਤਰਐ ਜਾਾਂਦ ਸਨ:- 

(6)  ਆਐਣੁ ਆਤਐ ਨਾ ਯਤਜਆ, ੁਨਤਣ ਨ ਯਜ ਏਿੰਨ।2।19।  (ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ 

(7)  ਆਐਤਣ ਆਐਤਸ ਏਤੋ, ੁਯ ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਨ ਸਇ।3।13।  (ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ 

ਉਯਰ  ਰਭਾਣਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਸ਼ਟ ਸ ਤਏ ‘ਆਐਣੁ’ ਨਾਵ ਸ ਤ ‘ਆਐਤਣ’ ਤਿਆ ਸ। ਨਾਵ ‘ਆਐਣੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

‘ਨਾਭ, ਏਤਸਣਾ, ਭੂਿੰਸ’ ਤਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨਿੰ: 1 ਅਤ 6 ਤਵਚ ਸ। ਰਭਾਣ ਨਿੰ:2, 3, 4, 5, ਅਤ 7 ਤਵਚ ‘ਆਐਤਣ’ 

ਤਿਆ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਆਐਣੁ-ਨਾਭ,ੁ ਫਚਨ। ਨਾਤਸ-ਨਸੀਂ ਸ। ਏਤਯ ਏਤਯ ਏਯਣਾ-(ਆ ਆਣ) ਏਯਭ ਏਯ ਏ, ਤਜਸ 

ਤਜਸ ਏਯਭ ਏਯ। ਤਰਤਐ-ਤਰਐ ਏ,(ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਰਐਾ) ਤਰਐ ਏ, (ਤਤਸ ਤਜਸ ਿੰਏਾਯਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ) ਤਰਐ ਏ, 

(ਤਤਸ ਤਜਸ ਿੰਏਾਯ ਅਣ  ਭਨ ਤਵਚ) ਉੱਏਯ ਏ। ਰ  ਜਾਸ-ੁਤੂਿੰ ਰ  ਜਾਤਸਾਂਾ, (ਆਣ  ਨਾਰ) ਰ  ਜਾਤਸਾਂਾ, 

(ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ) ਰ ਰਵੇਂਾ। ਆ-ਆ ਸੀ। ਫੀਤਜ-ਫੀਜ ਏ। ਸੁਏਭੀ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ। 

ਆਵਸੁ ਜਾਸ-ੁਆਵਤਸਾਂਾ ਤ ਜਾਤਸਾਂਾ, ਜਿੰਭੇਂਾ ਤ ਭਯਤਸਾਂਾ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਤਵਚ ਤਆ ਯਸੇਂਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ‘ਿੰਨੀ’ ਜਾਾਂ ‘ਾ’ ਤਨਯਾ ਨਾਭ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ (ਬਾਵ, ਤਨਯਾ ਏਤਸਣ-ਭਾਤਯ ਨਸੀਂ ਸ, ਿੱਚ-ਭੁਿੱਚ 

ਸੀ) ਤੂਿੰ ਤਜਸ ਤਜਸ ਏਯਭ ਏਯੇਂਾ ਤਤਸ ਤਜਸ ਿੰਏਾਯ ਆਣ  ਅਿੰਦਯ ਉੱਏਯ ਏ ਨਾਰ ਰ  ਜਾਤਸਾਂਾ। ਜ ਏੁਝ ਤੂਿੰ 

ਫੀਜੇਂਾ, ਉ ਦਾ ਪਰ ਆ ਸੀ ਐਾਤਸਾਂਾ। (ਆਣ  ਫੀਜ ਅਨੁਾਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ ਤਆ ਯਸੇਂਾ। 20।  

ਨਟ-ਤਸਰੀ ਉੋੀ ਤਵਚ ਤੁਏ ਆਈ ਸ, ‘ਸੁਏਤਭ ਯਜਾਈ ਚਰਣਾ, ਨਾਨਏ ਤਰਤਐਆ ਨਾਤਰ’। ਦੂਜੀ ਉੋੀ 

ਤਵਚ ਤਏਯ ਆਇਆ ਸ, ‘ਸੁਏਭੀ ਉਤਭ ੁਨੀਚ ੁਸੁਏਤਭ ਤਰਤਐ ਦੁਐ ੁੁਐੁ ਾਈਅਤਸ’। ਸੁਣ ਇ ਉੋੀ ਤਵਚ 

ਉਯਰੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਵਾਰਾ ਤੈਆਰ ਤਫਰਏੁਰ ਾੌ ਏੀਤਾ ਤਆ ਸ। ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੈਾ 

ਨੀਮਭਾਾਂ ਤਵਚ ਚਿੱਰ ਯਸੀ ਸ। ਇਸਨਾਾਂ ਨੀਮਭਾਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਨ  ‘ਸੁਏਭ’ ਯਿੱਤਐਆ ਸ। ਉਸ ਨੀਮਭ ਇਸ 

ਸਨ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਸ ਤਜਸਾ ਏਯਭ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਪਰ ਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਆਣ  ਧੁਯ ਅਿੰਦਯ ਉਸ ਤਜਸ 

ਸੀ ਚਿੰ-ਭਿੰਦ ਿੰਏਾਯ ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ੋ ਤਵਚ ਤਆ ਯਤਸਿੰਦਾ 

ਸ, ਜਾਾਂ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯ ਏ ਆਣਾ ਜਨਭ ਪਰ ਏਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਦ ਏਾਯਨ ਭਨੁਿੱਐ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਇ ਦੀ ਭਤ ਭਰੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 

ਇਸ ਭਰ ਇ ਨੂਿੰ ੁਿੱਧ-ਯੂ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਵਛੋ ਯਿੱਐਦੀ ਸ, ਤ ਜੀਵ ਦੁਐੀ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। ਨਾਭ-ਤਭਯਨ ਸੀ 

ਇਏ-ਇਏ ਵੀਰਾ ਸ ਤਜ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਇਸ ਭਰ ਧੁ ਏਦੀ ਸ। (, ਤਭਯਨ ਤਾਾਂ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਭਰ ਧ ਏ 

ਭਨ ਨੂਿੰ ਰਬੂ ਨਾਰ ਭਰਣ ਵਾਤ ਸ, ਰਬ ਤ ਉ ਦੀ ਯਚਨਾ ਦਾ ਅਿੰਤ ਾਣ ਰਈ ਜੀਵ ਨੂਿੰ ਭਯਥ ਨਸੀਂ ਫਣਾ 

ਏਦਾ)। 20।  

ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜ ਏ ਾਵ-ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਰਾਤ ਏਯ, ਜ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਤਭਰ ਬੀ ਜਾ, ਤਾਾਂ। ਤਤਰ ਏਾ-ਤਤਰ 

ਭਾਤਯ, ਯਤਾ-ਭਾਤਯ। ਭਾਨੁ-ਆਦਯ, ਵਤਡਆਈ। ਦਤੁ-ਤਦਿੱਤਾ ਸਇਆ।  

ਅਯਥ:- ਤੀਯਥ ਜਾਤਰਾ, ਤਾਾਂ ਦੀ ਾਧਨਾ, (ਜੀਆਾਂ ਤ) ਦਇਆ ਏਯਨੀ, ਤਦਿੱਤਾ ਸਇਆ ਦਾਨ-(ਇਸਨਾਾਂ ਏਯਭਾਾਂ 

ਦ ਵਿੱਟ) ਜ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਏਈ ਵਤਡਆਈ ਤਭਰ ਬੀ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਯਤਾ-ਭਾਤਯ ਸੀ ਤਭਰਦੀ ਸ।  



ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਤਣਆ-(ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣ ਤਰਆ ਸ।। ਭਿੰਤਨਆ-(ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਉ 

ਨਾਭ ਨੂਿੰ ੁਣ ਏ) ਭਿੰਨ ਤਆ ਸ, ਤੀਜ ਤਆ ਸ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਬਾਉ ਏੀਤਾ-(ਤਜ ਨ) ਰਭ ਏੀਤਾ ਸ। 

ਅਿੰਤਯਤਤ-ਅਿੰਦਯਰਾ। ਤੀਯਤਥ-ਤੀਯਥ ਉੱਤ। ਅਿੰਤਯਤਤ ਤੀਯਤਥ-ਅਿੰਦਯਰ  ਤੀਯਥ ਉੱਤ। ਭਤਰ-ਭਰ ਭਰ ਏ, 

ਚਿੰੀ ਤਯਾਾਂ। ਨਾਉ-ਇਸ਼ਨਾਨ (ਏੀਤਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ) ੁਯਤ ਜੋੀ ਸ, (ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ) ਤੀਜ 

ਤਆ ਸ. (ਅਤ ਤਜ ਨ  ਆਣ  ਭਨ) ਤਵਚ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ) ਤਆਯ ਜਭਾਇਆ ਸ, ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  

(ਭਾਨ) ਆਣ  ਅਿੰਦਯਰ  ਤੀਯਥ ਤਵਚ ਭਰ ਭਰ ਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ ਤਰਆ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਆਣ  

ਅਿੰਦਯ ਵਿੱ ਯਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਵਚ ਜੁੋ ਏ ਚਿੰੀ ਤਯਾਾਂ ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਭਰ ਰਾਸ ਰਈ ਸ)।  

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ 
ਫਰਭਾਉ ॥ ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਬ-ਾਯ। ਭ ਨਾਸੀ ਏਇ-ਭੈਂ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ, ਭਯੀ ਏਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਨਸੀਂ ਸ। ਤਵਣੁ ੁਣੁ ਏੀਤ-ੁਣ 

ਦਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ, ਜ ਤੂਿੰ ੁਣ ਦਾ ਨਾਸ ਏਯੇਂ, ਜ ਤੂਿੰ ਆਣ  ੁਣ ਭਯ ਤਵਚ ਉਤਿੰਨ ਨਾਸ ਏਯੇਂ। ਨ ਸਇ-

ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ੁਅਤਤ-ਜ ਸਵ ਤਯੀ, ਤੂਿੰ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਯਸੇਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਤਯਾ ਸੀ ਆਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸਾਾਂ)। ਫਯਭਾਉ-

ਫਰਸਭਾ। ਤਤ-ਦਾ-ਤਥਯ। ੁਸਾਣੁ-ੁਫਸਾਨ, ਸਣਾ। ਭਤਨ ਚਾਉ-ਭਨ ਤਵਚ ਤਐੋਾਉ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਜ ਤੂਿੰ (ਆ ਆਣ) ੁਣ (ਭਯ ਤਵਚ) ਦਾ ਨਾਸ ਏਯੇਂ ਤਾਾਂ ਭਥੋਂ ਤਯੀ ਬਤੀ 

ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ। ਭਯੀ ਏਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਨਸੀਂ (ਤਏ ਭੈਂ ਤਯ ੁਣ ਾ ਏਾਾਂ), ਇਸ ਬ ਤਯੀਆਾਂ ਸੀ ਵਤਡਆਈਆਾਂ 

ਸਨ। (ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ!) ਤਯੀ ਦਾ ਜ ਸਵ! ਤੂਿੰ ਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਸੈਂ, ਤੂਿੰ ਆ ਸੀ ਫਾਣੀ ਸੈਂ, ਤੂਿੰ ਆ ਸੀ ਫਰਸਭਾ ਸੈਂ 

(ਬਾਵ, ਇ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਫਣਾਨ ਵਾਰ  ਭਾਇਆ, ਫਾਣੀ ਜਾਾਂ ਫਰਸਭਾ ਤਥੋਂ ਵਿੱਐਯੀ ਸਤੀ ਵਾਰ  ਨਸੀਂ ਸਨ, ਜ ਰਏਾਾਂ 

ਨ  ਭਿੰਨ ਯਿੱਐ ਸਨ), ਤੂਿੰ ਦਾ-ਤਥਯ ਸੈਂ, ਸਣਾ ਸੈਂ, ਤਯ ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ ਤਐੋਾਉ ਸ, (ਤੂਿੰ ਸੀ ਜਤ ਯਚਣ ਵਾਰਾ 

ਸੈਂ, ਤਨੂਿੰ ਸੀ ਤਾ ਸ ਤੂਿੰ ਏਦੋਂ ਫਣਾਇਆ)।  

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥ ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ 
ਆਕਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਰਾ-ਭਾ। ਵਐਤੁ-ਭਾ, ਵਏਤ।  

ਵਾਯ-ਸ਼ਫਦ‘ਵਾਯ’ ਦ ਯੂਾਾਂ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ, ‘ਵਾਯ’ ਅਤ ‘ਵਾਯ’ੁ। ‘ਵਾਯ’ ਇਰਤੀ-ਤਰਿੰ ਸ, ਤਜ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ ‘ਵਾਯੀ’। ‘ਵਾਯ’ੁ ੁਤਰਿੰ ਸ, ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਤਦਨ’।  

ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ:- 

(1)  ਚ ਤਚ ਨ ਸਵਈ, ਜ ਚੀ ਰਐ ਵਾਯ।1।  

(2)  ਵਾਤਯਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏ ਵਾਯ।16।  

(3)  ਜ ਤਏਛੁ ਾਇਆ ੁ ਏਾ ਵਾਯ। 31।  

(4)  ਏਵਣੁ ੁ ਵਰਾ, ਵਐਤੁ ਏਵਣੁ ਤਥਤਤ, ਏਵਣੁ ਵਾਯੁ। 21।  

(5)  ਯਾਤੀ ਯੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਯ। 34।  



ਰਭਾਣ ਨਿੰ: 1, 2 ਅਤ 3 ਤਵਚ ‘ਵਾਯ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ। ਨਿੰ: 4 ਤਵਚ ‘ਵਾਯ’ੁ ੁਤਰਿੰ ਇਏ ਵਚਨ ਸ ਅਤ ਨਿੰ: 5 

ਤਵਚ ‘ਵਾਯ’ ੁਤਰਿੰ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੌ (ਤੁ) ਨਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ‘ਤਿਆ’ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ:- (1) ਵਾਤਯ ਵਾਯਉ ਅਤਨਏ ਡਾਤਯਉ, 

ੁਐ ਤਰਅ ੁਸਾ ਰਏ ਯਾਤਤ।1। ਯਸਾਉ।3। 42। (ਏਾਨੋਾ ਭ: 5 

ਇਿੱਥ ‘ਵਾਤਯ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਦਏ ਏਯਨਾ’।  

ਤਥਤਤ ਵਾਯ-ੁਚਿੰਦਰਭਾ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਤਥਤਾਾਂ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ-ਏਭ, ਦੂਜ, ਤੀਜ ਆਤਦਏ ਅਤ ੂਯਜ 

ਤੋਂ ਤਦਨ ਯਾਤ ਤ ਵਾਯ, ਭ, ਭਿੰਰ ਆਤਦਏ। ਏਵਤਣ ਤ ਯੁਤੀ-ਤਏਸੋੀਆਾਂ ਉਸ ਯੁਤਾਾਂ ਨ। ਭਾਸ-ੁਭਸੀਨਾ। 

ਏਵਣੁ-ਤਏਸੋਾ। ਤਜਤੁ-ਤਜ ਤਵਚ, ਤਜ ਵਰ । ਸਆ-ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਆਇਆ, ਦਾ ਸਇਆ, ਫਤਣਆ। ਆਏਾਯੁ-

ਇਸ ਤਦਿੱਣ ਵਾਰਾ ਿੰਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਤਏਸੋਾ ਉਸ ਵਰਾ ਤ ਵਏਤ ੀ, ਤਏਸੋੀ ਤਥਤ ੀ, ਤਏਸੋਾ ਤਦਨ ੀ, ਤਏਸੋੀਆਾਂ ਉਸ ਯੁਿੱਤਾਾਂ ਨ ਅਤ 

ਤਏਸੋਾ ਉਸ ਭਸੀਨਾ ੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੰਾਯ ਫਤਣਆ ੀ? 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖੁ 
ਕੁਰਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਰ-ਭਾ, ਵਰਾ। ਾਇਆ-ਾਈ, ਰਿੱਬੀ। ਵਰ ਨ ਾਈਆ-ਭਾ ਨਾਸ ਰਿੱਬਾ। (ਨਟ-‘ਵਰਾ’ 

ੁਤਰਿੰ ਸ ਤ ‘ਵਰ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ)। ਿੰਡਤੀ-ਿੰਡਤਾਾਂ ਨ। ਤਜ-ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ। ਸਵ-ਸੁਿੰਦਾ, ਫਤਣਆ ਸੁਿੰਦਾ। ਰਐ-ੁ

ਭਭੂਨ। ਰਐ ੁੁਯਾਣੁ-ੁਯਾਣ-ਯੂ ਰਐ, ਇ ਰਐ ਵਾਰਾ ੁਯਾਣ (ਬਾਵ, ਤਜਵੇਂ ਸਯ ਏਈ ੁਯਾਣ ਫਣ ਸਨ, 

ਇ ਭਭੂਨ ਦਾ ਬੀ ਇਏ ੁਯਾਣ ਫਤਣਆ ਸੁਿੰਦਾ)। ਵਐਤੁ-ਭਾ, ਜਦੋਂ ਜਤ ਫਤਣਆ। ਨ ਾਇ-ਨਾਸ ਰਿੱਬਾ। 

ਏਾਦੀਆ-ਏਾੀਆਾਂ ਨ। ਅਯਫੀ ਦ ਅਐਿੱਯ ੁਆਦ, ੁਇ ਅਤ  ਦਾ ਉੱਚਾਯਨ ਅਿੱਐਯ ‘ਦ’ ਨਾਰ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। 

ਰੌ ‘ਏਾ’ ਦਾ ‘ਏਾਦ’, ‘ਨਯ’ ਦਾ ‘ਨਦਤਯ’ ‘ਸੂਯ’ ਦਾ ‘ਸਦੂਤਯ’ ਉਚਾਯਨ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ‘ਏਾੀ’ ਦਾ 

‘ਏਾਦੀ’ ਉਚਾਯਨ ਬੀ ਸ। ਤਜ-ਨਸੀ ਤਾਾਂ। ਤਰਐਤਨ-(ਏਾੀ) ਤਰਐ ਦੇਂਦ। ਰਐ ੁਏੁਯਾਣੁ-ਏੁਯਾਨ ਵਯਾ ਰਐ (ਬਾਵ, 

ਤਜਵੇਂ ਏਾੀਆਾਂ ਨ  ਭੁਸਿੰਭਦ ਾਤਸਫ ਦੀਆਾਂ ਉਚਾਯੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਇਏਿੱਠੀਆਾਂ ਏਯ ਏ ਏੁਯਾਨ ਤਰਐ ਤਦਿੱਤਾ ੀ, 

ਤਤਵੇਂ ਉਸ ਜਤ ਦ ਫਣਨ ਦ ਭ ਦਾ ਭਭੂਨ ਬੀ ਤਰਐ ਦੇਂਦ)।  

ਨਟ-ਇ ਉੋੀ ਤਵਚ ਵਯਤ ਰੌ ‘ਵਐਤੁ’, ‘ਾਇ’ ਅਤ ‘ਏਾਦੀਆ’ ਦ ਅਯਥਾਾਂ ਨੂਿੰ ਭੋ-ਤੋ ਏ 

ਏਾਦੀਆਨੀ ਭੁਰਭਾਨਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਅਿੰਵਾਣ ਤਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ ਟਰ  ਰਾ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਤਏ ਇਿੱਥ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਦਵ ਜੀ ਨ  

ਸ਼ੀਨ-ਈ ਏਯ ਏ ਤਿੱਐਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਸਦਾਇਤ ਏੀਤੀ ਸਈ ਸ ਤਏ ਨਯ ਏਾਦੀਆਾਂ ਤਵਚ ਯਟ ਸਣ ਵਾਰ  ਿੰਫਯ 

ਨੂਿੰ ਤੁਾਾਂ ਵਐਤ (ਭੁੀਫਤ) ਨਾਸ ਾਣਾ।  

ਅਾਾਂ ਇਿੱਥ ਤਏ ਫਤਸ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਣਾ ਤ ਤਏ ਨੂਿੰ ਟਰ  ਬੀ ਨਸੀਂ ਰਾਣ। ਰੌਜਾਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਤ ਅਯਥਾਾਂ 

ਵਰ ਸੀ ਤਧਆਨ ਤਦਵਾਣਾ ਸ। ਰੌ ‘ਏਾਦੀਆਾਂ’ ਦ-ਅਯਥ ਤਵਚ ਭਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿੱਏਾ ਸ। ਰੌ ‘ਵਐਤੁ’ 

ਅਯਫੀ ਦਾ ਰੌ ‘ਵਏਤ’ ਸ। ਤਸਿੰਦੂਆਾਂ ਦਾ ਤਏਯ ਏਯਤਦਆਾਂ ਸੇਂਦਏਾ ਰੌ ‘ਵਰਾ’ ਵਯਤਤਆ ਸ। 

ਭੁਰਭਾਨਾਾਂ ਦ ਤਏਯ ਤਵਚ ਭੁਰਭਾਣੀ ਰੌ ‘ਵਏਤ’ ਦਾ ਿੰਜਾਫੀ ‘ਵਐਤੁ’ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ੁਯ ੂਰਿੰਥ 

ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਤਜਥ ਤਏਤ ਬੀ ਤਯਸ ਰੌਜ ਆਇਆ ਸ, ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਦਾ ‘ਭਾ’ ਸੀ ਸ। ਤਜਵੇਂ:- 

‘ਜ ਵਰਾ ਵਐਤੁ ਵੀਚਾਯੀ, ਤਾਾਂ ਤਏਤੁ ਵਰ  ਬਤਤ ਸਇ। ’ 

‘ਇਏਨਾ  ਵਐਤ  ਐੁਆਈਅਤਸ,  ਇਏਨਾ  ੂਜਾ  ਜਾਇ। ’ 



ਰੌ ‘ਾਇ ਸੁਏਭੀ ਬਤਵਐਤ ਏਾਰ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਤਏ ਏਾਦੀਆਨੀ ਆਐਦ ਸਨ। ਇਸ ਰੌ ਬੂਤ ਏਾਰ 

ਤਵਚ ਸ। ਇ ਤਏਭ ਦਾ ਬੂਤ-ਏਾਰ ੁਯਫਾਣੀ ਤਵਚ ਅਨਏਾਾਂ ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

ਆੀਨ  ਆ ੁ‘ਾਤਜ’, ‘ਆੀਨ , ‘ਯਤਚ’ ‘ਨਾਉਂ’।  

ਤਫਨੁ ਤਤੁਯ ਤਏਨ  ਨ ‘ਾਇ’ 

ਤਫਨ ਤਤੁਯ ਏੀਨ  ਨ ਾਇਆ।  

ਸੁਏਭੀ ਬਤਵਐਤ ਦਾ ਯੂ ਸ ‘ਤਦਅਸ’ੁ ‘ਏਤਯਅਸ’ੁ (ਯਾਭਏਰੀ ‘ਦੂ’)। ਾਠਏ ਰੌਾ ਦ ਜੋਾਾਂ ਦਾ ੈਾ 

ਤੈਆਰ ਯਿੱਐਣ। ‘ਾਇ’ ਬੂਤ-ਏਾਰ ਸ, ਇ ਤੋਂ ਸੁਏਭੀ ਬਤਵਏਤ ‘ਾਇਅਸ’ੁ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਏਦੋਂ ਇਸ ਿੰਾਯ ਫਤਣਆ?) ਉ ਭੇਂ ਦਾ ਿੰਡਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ ਤਾ ਨਾਸ ਰਿੱਾ, ਤਾਾਂ (ਇ ਭਭੂਨ ਉੱਤ 

ਬੀ) ਇਏ ੁਯਾਣ ਤਰਤਐਆ ਸੁਿੰਦਾ। ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਏਾੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ੈਫਯ ਨਾਸ ਰਿੱ ਏੀ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਰਐ ਤਰਐ 

ਦੇਂਦ ਤਜਵੇਂ ਉਸਨਾਾਂ (ਆਇਤਾਾਂ ਇਏਿੱਠੀਆਾਂ ਏਯ ਏ) ਏੁਯਾਨ (ਤਰਤਐਆ ੀ)।  

ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥ ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ 
॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਾ ਏਯਤਾ-ਤਜਸੋਾ ਏਯਤਾਯ। ਤਯਠੀ ਏਉ-ਜਤ ਨੂਿੰ। ਾਜ-ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ। ਆ 

ਈ-ਉਸ ਆ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- (ਜਦੋਂ ਜਤ ਫਤਣਆ ੀ ਤਦੋਂ) ਤਏਸੋੀ ਤਥਿੱਤ ੀ, (ਤਏਸੋਾ) ਵਾਯ ੀ, ਇਸ ਿੱਰ ਏਈ ਜੀ ਬੀ ਨਸੀਂ 

ਜਾਣਦਾ। ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਨਸੀਂ (ਦਿੱ ਨਸੀਂ ਏਦਾ) ਤਏ ਤਦੋਂ ਤਏਸੋੀ ਯੁਿੱਤ ੀ ਅਤ ਤਏਸੋਾ ਭਸੀਨਾ ੀ। ਜ 

ਤਯਜਣਸਾਯ ਇ ਜਤ ਨੂਿੰ ਦਾ ਏਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਤਏ ਜਤ ਏਦੋਂ ਯਤਚਆ)।  

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ 
ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਏਵ ਏਤਯ-ਤਏਉਂ ਏਤਯ, ਤਏ ਤਯਾਾਂ। ਆਐਾ-ਭੈਂ ਆਐਾਾਂ, ਭੈਂ ਤਫਆਨ ਏਯਾਾਂ, ਭ ਏਤਸ ਏਾਾਂ। ਾਰਾਸੀ-ਭੈਂ 

ਾਰਾਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਏਯਾਾਂ। ਤਏਉ-ਤਏਉਂ ਏਤਯ, ਤਏ ਤਯਾਾਂ। ਵਯਨੀ-ਭੈਂ ਵਯਣਨ ਏਯਾਾਂ, ਬੁ 

ਏ-ਸਯਏ ਜੀਵ। ਆਐਤਣ ਆਐ-ਆਐਣ ਨੂਿੰ ਤਾਾਂ ਆਐਦਾ ਸ, ਆਐਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਇਏ ਦੂ ਇਏੁ 

ਤਆਣਾ-ਇਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਤਆਣਾ ਫਣ ਫਣ ਏ, ਇਏ ਜਣਾ ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਦੂਜ ਤੋਂ ਤਆਣਾ ਭਝ ਏ। ਦੂ-ਤੋਂ।  

ਅਯਥ:- ਭੈਂ ਤਏ ਤਯਾਾਂ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਦਿੱਾਾਂ, ਤਏ ਤਯਾਾਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਪਤਤ-ਾਰਾਸ 

ਏਯਾਾਂ, ਤਏ ਤਯਾਾਂ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਵਯਣਨ ਏਯਾਾਂ ਅਤ ਤਏ ਤਯਾਾਂ ਭਝ ਏਾਾਂ? ਸ ਨਾਨਏ! 

ਸਯਏ ਜੀਵ ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਦੂਜ ਨਾਰੋਂ  ਤਆਣਾ ਭਝ ਏ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਦਿੱਣ ਦਾ ਜਤਨ 

ਏਯਦਾ ਸ, (ਯ ਦਿੱ ਨਸੀਂ ਏਦਾ)।  

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ 
॥੨੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਤਸਫੁ-ਭਾਰਏ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਨਾਈ-ਵਤਡਆਈ। ਜਾ ਏਾ-ਤਜ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਦਾ। ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਏਾ ਸਵ-ਤਜ ਸਯੀ ਦਾ ਬ ਏੁਝ ਏੀਤਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਜ ਏ-ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ। ਆ-ਆਸ,ੁ ਆਣ  ਆ ਤੋਂ, ਆਣੀ 

ਅਏਰ ਦ ਫਰ ਤੋਂ। ਨ ਸ-ਬਦਾ ਨਸੀਂ, ਆਦਯ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ। ਅ ਇਆ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ ਜਾ ਏ।  



ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਬ ਤੋਂ) ਵਿੱਡਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਉੱਚੀ ਸ। ਜ ਏੁਝ ਜਤ ਤਵਚ ਸ ਤਯਸਾ ਸ, ਉ 

ਦਾ ਏੀਤਾ ਸ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਆਣੀ ਅਏਰ ਦ ਆਯ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਦਾ ਅਿੰਤ 

ਾਣ ਦਾ) ਜਤਨ ਏਯ, ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ ਜਾ ਏ ਆਦਯ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ। 21।  

ਬਾਵ:- ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ਤਵਚ ਤਚਿੱਤ ਜਤੋਆ ਸ, ਤਜ ਨੂਿੰ ਤਭਯਨ ਦੀ ਰਨ ਰਿੱ ਈ ਸ, ਤਜ ਦ ਭਨ 

ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਤਆਯ ਉਤਜਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਆਤਭਾ ੁਿੱਧ ਤਵਿੱਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯ ਇਸ ਬਤੀ ਉ ਦੀ 

ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਸੀ ਤਭਰਦੀ ਸ।  

ਫਿੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਿੱਟਾ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦਾ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਦਿੱ ਏ ਤਏ ਜਤ ਏਦੋਂ ਫਤਣਆ। ਨਾਸ ਿੰਡਤ, ਨਾਸ 

ਏਾੀ, ਨਾਸ ਜੀ, ਏਈ ਬੀ ਇਸ ਬਤ ਨਸੀਂ ਾ ਏ। ਯਭਾਤਭਾ ਫਅਿੰਤ ਵਿੱਡਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਬੀ 

ਫਅਿੰਤ ਸ, ਉ ਦੀ ਯਚਨਾ ਬੀ ਫਅਿੰਤ ਸ। 21।  

ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਤਾਰਾ ਾਤਾਰ-ਾਤਾਰਾਾਂ ਦ ਸਠ ਸਯ ਾਤਾਰ ਸਨ। ਆਾਾ ਆਾ-ਆਏਾਸ਼ਾਾਂ ਦ ਉੱਤ ਸਯ 

ਆਏਾਸ਼ ਸਨ। ੋਏ-ਅੈੀਯ, ਅਿੰਤ, ਅੈੀਯਰ  ਫਿੰਨ । ਬਾਤਰ ਥਏ-ਬਾਰ ਬਾਰ ਏ ਥਿੱਏ  ਸਨ। ਏਸਤਨ-ਆਐਦ 

ਸਨ। ਇਏ ਵਾਤ-ਇਏ ਿੱਰ, ਇਏ-ਫਾਨ ਸ ਏ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯ) ਵਦ ਇਿੱਏ-ਫਾਨ ਸ ਏ ਆਐਦ ਸਨ, “ਾਤਾਰਾਾਂ ਦ ਸਠ ਸਯ ਰਿੱਐਾਾਂ ਾਤਾਰ ਸਨ ਅਤ ਆਏਾਸ਼ਾਾਂ 

ਦ ਉੱਤ ਸਯ ਰਿੱਐਾਾਂ ਆਏਾਸ਼ ਸਨ, (ਫਅਿੰਤ ਤਯਸ਼ੀ ਭੁਨੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦ) ਅੈੀਯਰ  ਫਿੰਤਨਆਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯਏ ਥਿੱਏ  

ਸਨ, (ਯ ਰਿੱਬ ਨਸੀਂ ਏ)”।  

ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸ ਅਠਾਯਸ-ਅਠਾਯਾਾਂ ਸਾਯ (ਆਰਭ)। ਏਸਤਨ ਏਤਫਾ-ਏਤਫਾਾਂ ਆਐਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਏਤਫਾ-

ਈਾਈ ਭਤ ਤ ਇਰਾਭ ਆਤਦਏ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ ਤਏਤਾਫਾਾਂ: ਏੁਯਾਨ, ਅਿੰਜੀਰ, ਤਯਤ ਤ ਿੰਫੂਯ। ਅੁਰੂ-ਭੁਿੱਢ। 

ਨਟ-ਇਸ ਅਯਫੀ ਫਰੀ ਦਾ ਰੌ ਸ। ਅਿੱਐਯ ‘’ ਦਾ ਸਠਰਾ (ੁੁ) ਅਯਫੀ ਦਾ ਅਿੱੈਯ ‘ੁਆਦ’ ਦਿੱਣ ਵਾਤ 

ਸ। ਇਏ ਧਾਤੁ-ਇਿੱਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ, ਇਏ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ। ਰਐਾ ਸਇ-ਜ ਰਐਾ ਸ ਏ। ਤਰਐੀ-ਤਰਐ 

ਏੀਦਾ ਸ। ਰਐ ਤਵਣਾ-ੁਰਐ ਦਾ ੈਾਤਭਾ, ਰਐ ਦਾ ਅਿੰਤ।  

ਅਯਥ:- (ਭੁਰਭਾਨ ਤ ਈਾਈ ਆਤਦਏ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ) ਏਤਫਾਾਂ ਆਐਦੀਆਾਂ ਸਨ, “ਏੁਿੱਰ ਅਠਾਯਸ ਸਾਯ 

ਆਰਭ ਸਨ, ਤਜਨਾਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱਢ ਇਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸ”। (ਯ ਿੱਚੀ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸ ਤਏ ਸ਼ਫਦ) ‘ਸਾਯਾਾਂ’ ਤ 

‘ਰਿੱਐਾਾਂ’ ਬੀ ਏੁਦਯਤ ਦੀ ਤਣਤੀ ਤਵਚ ਵਯਤ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ) ਰਐਾ ਤਦੋਂ ਸੀ 

ਤਰਿੱਐ ਏੀਦਾ ਸ, ਜ ਰਐਾ ਸ ਸੀ ਏ, (ਇਸ ਰਐਾ ਤਾਾਂ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਏਦਾ, ਰਐਾ ਏਯਤਦਆਾਂ ਏਯਤਦਆਾਂ) ਰਐ 

ਦਾ ਸੀ ੈਾਤਭਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਤਣਤੀ ਦ ਤਸਿੰਦ ਸੀ ਭੁਿੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)।  

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਐੀ-ਆਐੀਦਾ ਸ (ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ)। ਆ-ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ। ਜਾਣ-

ਜਾਣਦਾ ਸ। ਆ-ੁਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ (ਾਯ ਜਤ ਤਵਚ) ਵਿੱਡਾ ਆਤਐਆ ਜਾ ਤਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ 

ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਉਸ ਆਣੀ ਵਤਡਆਈ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ। 22।  



ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦੀ ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਰਤਆਾਂ ‘ਸਾਯਾਾਂ’ ਜਾਾਂ ‘ਰਿੱਐਾਾਂ’ ਦ ਤਸਿੰਦ ਵੀ ਵਯਤ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਏਦ। ਇਤਨੀ ਫਅਿੰਤ ਏੁਦਯਤ ਸ ਤਏ ਇ ਦਾ ਰਐਾ ਏਯਨ ਰਤਆਾਂ ਤਣਤੀ ਦ ਤਸਿੰਦ ਸੀ ਭੁਿੱਏ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

22।  

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥ ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ 
॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਾਰਾਸੀ-ਰਾਸੁਣ-ਜ ਯਭਾਤਭਾ। ਾਰਾਤਸ-ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਏ। ਤੀ ੁਯਤਤ-ਇਤਨੀ 

ਭਝ (ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ)। ਨ ਾਈਆ-ਤਏ ਨ  ਨਸੀਂ ਾਈ। ਅਤ-ਅਤ, ਤ। ਵਾਸ-ਵਤਸਣ, 

ਨਾਰ । ਵਤਸ-ੈਂਦ ਸਨ। ਭੁਿੰਤਦ-ਭੁਿੰਦਯ ਤਵਚ। ਨ ਜਾਣੀਅਤਸ-ਨਸੀਂ ਜਾਣ  ਜਾਾਂਦ, ਉਸ ਨਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾਰ  (ਤਪਯ 

ਵਿੱਐਯ) ਛਾਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ, (ਤਵਚ ਤਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਭੁਿੰਦਯ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ)।  

ਅਯਥ:- ਰਾਸੁਣ-ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀਆਾਂ ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਆਐ ਆਐ ਏ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  ਇਤਨੀ ਭਝ ਨਸੀਂ 

ਾਈ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ, (ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਤਵਚ ਸੀ 

ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)। ਨਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾਰ  ਭੁਿੰਦਯ ਤਵਚ ੈਂਦ ਸਨ, (ਯ ਤਪਯ ਵਿੱਐਯ) ਉਸ ਛਾਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਏਦ (ਤਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਭੁਿੰਦਯ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ)।  

ਸਭੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥ ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ 
ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਿੰਦ ਾਸ ੁਰਤਾਨ-ਭੁਿੰਦਯਾਾਂ ਦ ਾਤਤਸ਼ਾਸ ਤ ੁਰਤਾਨ। ਤਯਸਾ ਤੀ-ਸਾੋਾਾਂ ਜਡ। ਤੁਤਰ-

ਫਯਾਫਯ। ਨ ਸਵਨੀ-ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਦ। ਤਤ ੁਭਨਸੁ-ਉਸ ਏੀੋੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚੋਂ। ਜ ਨ ਵੀਯਤਸ-ਜ ਤੂਿੰ ਨਾਸ ਤਵਯ ਜਾਏਂ, 

(ਸ ਸਯੀ!)।  

ਅਯਥ:- ਭੁਿੰਦਯਾਾਂ ਦ ਾਤਸ਼ਾਸ ਤ ੁਰਤਾਨ (ਤਜਨਾਾਂ ਦ ੈਾਤਨਆਾਂ ਤਵਿੱਚ) ਸਾੋ ਜਡ ਧਨ ਦਾਯਥਾਾਂ (ਦ ਢਯ 

ਸਣ) (ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਦੀਆਾਂ ਨਯਾਾਂ ਤਵਚ) ਇਏ ਏੀੋੀ ਦ ਬੀ ਫਯਾਫਯ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਦ, ਜ 

(ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਉ ਏੀੋੀ ਦ ਭਨ ਤਵਚੋਂ ਤੂਿੰ ਨਾਸ ਤਵਯ ਜਾਏਂ। 23।  

ਬਾਵ:- , ਫਿੰਦੀ ਏਯਨ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਯ ਇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ ਨਸੀਂ ਤਏ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਬਤੀ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਸ਼ਾਸਾਾਂ 

ਾਤਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦੀ ਬੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਏਯਦਾ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਾਸਭਣ ਫਅਿੰਤ ਧਨ ਬੀ ਉ ਨੂਿੰ ਤੁਿੱਛ ਜਾਦਾ ਸ। 23।  

ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ 
॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਪਤੀ-ਤੌਤਾਾਂ ਦਾ। ਏਸਤਣ-ਏਤਸਣ ਨਾਰ, ਦਿੱਣ ਨਾਰ। ਏਯਣ-ਫਣਾਈ ਸਈ ਏੁਦਯਤ ਦਾ। 

ਦਤਣ-ਦਣ ਤਵਚ, ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਨਾਰ। ਵਐਤਣ, ੁਣਤਣ-ਵਐਣ ਤ ੁਣਨ ਨਾਰ। ਨ ਜਾ-ਨਸੀਂ ਜਾਦਾ, ਨਸੀਂ 

ਤਦਿੱਦਾ। ਭਤਨ-(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ) ਭਨ ਤਵਚ। ਭਿੰਤੁ-ਰਾਸ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ) ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਏਈ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਣਨ ਨਾਰ ਬੀ (ੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  

ਏਦਾ। (ਤਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ)। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤ ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। ਵਐਣ ਤ 

ੁਣਨ ਨਾਰ ਬੀ ਉ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਾਯ ਨਸੀਂ ਾ ਏੀਦਾ। ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਤਏਸੋੀ ਰਾਸ ਸ-

ਇ ਿੱਰ ਦਾ ਬੀ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ।  



ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏੀਤਾ-ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ। ਆਏਾਯੁ-ਇਸ ਜਤ ਜ ਤਦਿੱ ਤਯਸਾ ਸ। ਾਯਾਵਾਯੁ-ਾਯਰਾ ਤ ਉਯਰਾ 

ਫਿੰਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਇਸ ਜਤ (ਜ ਤਦਿੱ ਤਯਸਾ ਸ) ਫਣਾਇਆ ਸ, ਯ ਇ ਦਾ ਅੈੀਯ, ਇ ਦਾ 

ਉਯਰਾ ਤ ਾਯਰਾ ਫਿੰਨਾ ਏਈ ਨਸੀਂ ਤਦਿੱਦਾ।  

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਿੰਤ ਏਾਯਤਣ-ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ ਰਿੱਬਣ ਰਈ। ਏਤ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ। ਤਫਰਰਾਤਸ-ਤਵਰਏਦ ਸਨ, ਤਯਰ  ਰੈਂਦ 

ਸਨ। ਤਾ ਏ ਅਿੰਤ-ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨ । ਨ ਾ ਜਾਤਸ-ਰਿੱਬ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ ਰਿੱਬਣ ਰਈ  ਤਯਰ  ਰ  ਯਸ ਨ, ਯ ਉ ਦ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨ  ਰਿੱਬ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ।  

ਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸੁ ਅਿੰਤ-ਇਸ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ (ਤਜ ਦੀ ਬਾਰ ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਏਯਦ ਸਨ)। ਫਸੁਤਾ ਏਸੀ-ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਵਿੱਡਾ ਆਐੀ ਜਾਵੀ, ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਉ ਦ ੁਣ ਏਥਨ ਏਯੀ ਜਾਵੀ। ਫਸੁਤ ਸਇ-ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ 

ਉਸ ਸਯ ਵਿੱਡਾ, ਸਯ ਵਿੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਇਸ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ (ਤਜ ਦੀ ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਬਾਰ ਏਯ ਯਸ ਸਨ) ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦਾ। ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਇਸ ਿੱਰ ਆਐੀ ਜਾਵੀ ਤਏ ਉਸ ਵਿੱਡਾ ਸ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਉਸ ਸਯ ਵਿੱਡਾ, ਸਯ 

ਵਿੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ 
ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਥਾਉ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਤਨਵਾ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ। ਉਚ ਉਤਯ ਊਚਾ-ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ। 

ਨਾਉ-ਨਾਭਣਾ, ਵਤਡਆਈ। ਵਡੁ-ਇਤਨਾ ਵਿੱਡਾ। ਸਵ ਏਇ-ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਸਵ। ਤਤੁ ਊਚ ਏਉ-ਉ ਉੱਚ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ। ਇ-ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਿੱਐ ਵਿੱਡਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ ਉੱਚਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਭਣਾ ਬੀ ਉੱਚਾ ਸ। ਜ ਏਈ ਸਯ ਉ 

ਜਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸਵ, ਉਸ ਸੀ ਉ ਉੱਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਭਝ ਏਦਾ ਸ (ਤਏ ਉਸ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ)।  

ਜਵਿ ੁਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਵਡੁ-ਜਡਾ ਵਿੱਡਾ। ਜਾਣ-ਜਾਣਦਾ ਸ। ਆਤ ਆਤ-ਏਵਰ ਆ ਸੀ (ਉ ਤੋਂ ਤਫਨਾਾਂ ਏਈ ਸਯ 

ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ)। ਨਦਯੀ-ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸਯੀ। ਏਯਭੀ-ਏਯਭ ਨਾਰ, ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਦਾਤਤ-

ਫੈਸ਼ਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ  ਤਏ ਉਸ ਆ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਸਯਏ) ਦਾਤ ਤਭਸਯ 

ਦੀ ਨਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ ਤਭਰਦੀ ਸ। 24।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਫਅਿੰਤ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਏ ਸ, ਉ ਦੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਯਚਨਾ ਬੀ ਫਅਿੰਤ ਸ। ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਉ ਦ ੁਣਾਾਂ 



ਵਰ ਤਧਆਨ ਭਾਯੀ, ਉਸ ਸਯ ਵਿੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਤ ਤਵਚ ਨਾਸ ਏਈ ਉ ਰਬੂ ਜਡਾ 

ਵਿੱਡਾ ਸ ਸੀ, ਤ ਇ ਵਾਤ ਨਾਸ ਏਈ ਇਸ ਦਿੱ ਏਦਾ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਤਏਤਨਾ ਵਿੱਡਾ ਸ। 24।  

ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਭੁ-ਫੈਸ਼ਸ਼। ਤਤਰੁ-ਤਤਰ ਤਜਤਨੀ ਬੀ। ਤਭਾਇ-ਰਾਰਚ, ਤਤਰਸ਼ਨਾ। ਦਾਤਾ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਫੋੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਨੂਿੰ ਯਤਾ ਬੀ ਰਾਰਚ ਨਸੀਂ। ਉ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਡੀ 

ਵਿੱਡੀ ਸ ਤਏ ਤਰਐਣ ਤਵਚ ਤਰਆਾਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ।  

ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਤ-ਏਈ। ਜਧ ਅਾਯ-ਅਾਯ ਜਧ, ਅਨਤਣਤ ੂਯਭ। ਭਿੰਤਸ-ਭਿੰਦ ਸਨ। ਣਤ-ਤਣਤੀ। 

ਏਤਤਆ-ਏਈਆਾਂ ਦੀ। ਵਏਾਯ-ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ। ਐਤ ਤੁਟਤਸ-ਐ ਐ ਏ ਨਾ ਸੁਿੰਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅਿੰਤ ੂਯਭ ਅਤ ਏਈ ਸਯ ਅਤਜਸ, ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ ਤਣਤੀ ’ਤ ਤਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, (ਅਏਾਰ ੁਯਐ 

ਦ ਦਯ ’ਤ) ਭਿੰ ਯਸ ਸਨ, ਏਈ ਜੀਵ (ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਵਯਤ ਏ) ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ (ਸੀ) ਐ ਐ ਏ ਨਾ 

ਸੁਿੰਦ ਸਨ।  

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਤ-ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ। ਭੁਏਯ ੁਾਤਸ-ਭੁਏਯ ੈਂਦ ਸਨ। ਐਾਤਸ ਐਾਤਸ-ਐਾਾਂਦ ਸਨ, ਐਾਸੀ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਨਟ:- ‘ਤੂਿੰ ਦਐਤਸ ਸਉ ਭੁਏਤਯ ਾਉ।  

‘ਬੁ ਤਏਛੁ ੁਣਦਾ ਵਐਦਾ, ਤਏਉ ਭੁਏਤਯ ਇਆ ਜਾਇ। ’ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦਸਾਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਰੌ ‘ਭੁਏਤਯ’ ਸ, ਯ ਉਯਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਭੁਏਯੁ’ ਸ। ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਇਏ ਸੀ ਸ। 

‘ਭੁਏਤਯ’ ਤਵਆਏਯਨ ਅਨੁਾਯ ਠੀਏ ਢੁਏਦਾ ਸ। ਇ ਰੌ ਿੰਫਿੰਧੀ ਅਜ ਸਯ ਵਧੀਏ ਐਜ ਦੀ ਰੋ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਦਾਯਥ) ਯਾਤ ਏਯ ਏ ਭੁਏਯ ੈਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਏਦ ਸ਼ੁਏਯ 

ਤਵਚ ਆ ਏ ਇਸ ਨਸੀ ਆਐਦ ਤਏ ਬ ਦਾਯਥ ਰਬੂ ਆ ਦ ਤਯਸਾ ਸ)। ਅਨਏਾਾਂ ਭੂਯਐ (ਦਾਯਥ ਰ  ਏ) 

ਐਾਸੀ ਸੀ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਯ ਦਾਤਾਯ ਨੂਿੰ ਚਤ ਨਸੀਂ ਯਿੱਐਦ)।  

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਤਤਆ-ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਦੂਐ-ਏਈ ਦੁਿੱਐ ਏਰਸ਼। ਬੂਐ-ਬੂਿੱਐ(ਬਾਵ, ਐਾਣ ਨੂਿੰ ਬੀ ਨਸੀਂ ਤਭਰਦਾ)। 

ਦ-ਦਾ। ਦਾਤਤ-ਫੈਸ਼ਸ਼। ਦਾਤਾਯ-ਸ ਦਣਸਾਯ ਅਏਾਰ ਯੁਐ! 

ਅਯਥ:- ਅਨਏਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾ ਭਾਯ, ਏਰਸ਼ ਅਤ ਬੁਐ (ਸੀ ਬਾਾਾਂ ਤਵਚ ਤਰਐ ਸਨ)। (ਯ) ਸ ਦਣਸਾਯ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ! ਇਸ ਬੀ ਤਯੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦੁਿੱਐਾਾਂ ਏਰਸ਼ਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਯਾ ਤਵਚ 

ਤੁਯਨ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ)।  

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਫਿੰਤਦ-ਫਿੰਦੀ ਤੋਂ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ। ਐਰਾੀ-ਭੁਏਤੀ, ਛੁਟਏਾਯਾ। ਬਾਣ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ 

ਤਵਚ ਤੁਤਯਆਾਂ। ਸਇ-ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਸਯੁ-ਬਾਣ  ਦ ਉਰਟ ਏਈ ਸਯ ਤਯੀਏਾ। ਏਇ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ।  



ਅਯਥ:- ਤ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਯੂ) ਫਿੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਤਯਆਾਂ ਸੀ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। 

ਯਾ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ਸਯ ਤਯੀਏਾ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਨਸੀਂ ਦਿੱ ਏਦਾ (ਬਾਵ, ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਨਸੀਂ ਦਿੱ ਏਦਾ ਤਏ ਯਾ 

ਤਵਚ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯ ਦਾ ਏਈ ਸਯ ਵੀਰਾ ਬੀ ਸ ਏਦਾ ਸ)।  

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਐਾਇਏੁ-ਏਿੱਚਾ ਭਨੁਿੱਐ, ਭੂਯਐ। ਆਐਤਣ ਾਇ-ਆਐਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ, (ਬਾਵ, ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯ ਦਾ 

ਏਈ ਸਯ ਵੀਰਾ) ਦਿੱਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ। ਸੁ-ਉਸ ਭੂਯਐ ਸੀ। ਜਤੀਆ-ਤਜਤਨੀਆਾਂ (ਚਟਾਾਂ)। ਭੁਤਸ-ਭੂਿੰਸ ਉੱਤ। 

ਐਾਇ-ਐਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਯ) ਜ ਏਈ ਭੂਯਐ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯ ਦਾ ਏਈ ਸਯ ਵੀਰਾ) ਦਿੱਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ ਤਾਾਂ 

ਉਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਤਜਤਨੀਆਾਂ ਚਟਾਾਂ ਉਸ (ਇ ਭੂਯਐਤਾ ਦ ਏਾਯਨ) ਆਣ  ਭੂਿੰਸ ਉੱਤ ਐਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ‘ਏੂੋ’ 

ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਇਏ ਸੀ ਤਯੀਏਾ ਸ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯ। ਯ ਜ ਏਈ ਭੂਯਐ ਏਈ ਸਯ ਤਯੀਏਾ ਬਾਰਦਾ 

ਸ ਤਾਾਂ ਇ ‘ਏੂੋ’ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਥਾਾਂ ੋਂ ਵਧੀਏ ਦੁਐੀ ਸੁਿੰਦਾ ਸ)।  

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਦਇ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਆਐਤਸ-ਆਐਦ ਸਨ। ਤ ਤਬ-ਇਸ ਿੱਰ ਬੀ। ਏਈ ਏਇ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯ ਨ-ਸ਼ੁਏਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸਨ) ਅਨਏਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਿੱਰ ਬੀ ਆਐਦ ਸਨ ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ 

(ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੋਾਾਂ) ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਦਾਤਾਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਤਜਸ ਨ ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਜ ਨ -ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ। ਨਾਨਏ-ਸ ਨਾਨਏ! ਾਤਤਾਸੀ ਾਤਤਾਸ-ੁਾਤਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦ ਾਤਤਸ਼ਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆਣੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਫਐਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸ ਾਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ 

ਾਤਸ਼ਾਸ (ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ (ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤਤ ਸ)। 25।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ-ਇਸ ਿੱਰ ਦਿੱਣੀ ਤਾਾਂ ਤਏਤ ਯਸੀ, ਉ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਇਤਨੀ ਵਿੱਡੀ ਸ ਤਏ ਤਰਐਣ 

ਤਵਚ ਤਰਆਾਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀ। ਜਤ ਤਵਚ ਜ ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਤਦਿੱਦ ਸਨ, ਇਸ ਬ ਉ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ’ਤ ਸੀ 

ਭਿੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਤਾਾਂ ੋਂ ਇਤਨਾ ਵਿੱਡਾ ਸ ਤਏ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭਿੰਣ ਤ ਤਫਨਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੋਾਾਂ ਜਾਣ ਏ ਆਣ  

ਆ ਸੀ ਦਾਤਾਾਂ ਦਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਜੀਵ ਦੀ ਭੂਯਐਤਾ ਵਐ! ਦਾਤਾਾਂ ਵਯਤਦਾ ਵਯਤਦਾ ਦਾਤਾਯ ਨੂਿੰ ਤਵਾਯ ਏ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤਵਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ 

ਏਈ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ ਸੋ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਇਸਨਾਾਂ ਦੁਿੱਐਾਾਂ-ਏਰਸ਼ਾਾਂ ਦ 

ਏਾਯਣ ਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਭੁੋ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯਨ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ਇਸ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨ ਰਿੱ 

ੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਸ। 25।  

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ  ॥ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ 
ਜਾਤਹ ॥ ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਭੁਰ-ਅਭਰਏ, ਤਜ ਦਾ ਭੁਿੱਰ ਨਾਸ  ਏ। ੁਣ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣ। ਵਾਾਯੀ-ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਵਾਯ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਬਿੰਡਾਯ-ੈਾਨ। ਆਵਤਸ-ਜ ਭਨੁਿੱਐ (ਇ ਵਾਯ ਰਈ) ਆਉਂਦ ਸਨ। 

ਰ  ਜਾਤਸ-(ਇਸ ਦਾ ੈਯੀਦ ਏ) ਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਇ-ਬਾਉ ਤਵਚ, ਰਭ ਤਵਚ। ਭਾਤਸ-(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਵਚ) 



ਰੀਨ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ) ੁਣ ਅਭਰਏ ਸਨ (ਬਾਵ, ੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ), (ਇਸਨਾਾਂ ੁਣਾਾਂ ਦ) 

ਵਾਯ ਏਯਨ  ਬੀ ਅਭਰਏ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਭੁਿੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਜ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ੁਣਾਾਂ 

ਦ) ਵਾਯ ਏਯਦ ਸਨ, (ੁਣਾਾਂ ਦ) ੈਾਨ  (ਬੀ) ਅਭਰਏ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱਰ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ, ਜ 

(ਇ ਵਾਯ ਰਈ ਜਤ ਤਵਚ) ਆਉਂਦ ਸਨ। ਉਸ ਬੀ ਵਿੱਡ ਬਾਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ, ਜ (ਇਸ ਦਾ ੈਯੀਦ ਏ) ਰ  

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਰਭ ਤਵਚ ਸਨ ਅਤ ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਵਚ ਰੀਨ ਸ ਸ 

ਸਨ, ਉਸ ਬੀ ਅਭਰਏ ਸਨ।  

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥ ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ 
॥ ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਧਯਭੁ-ਨੀਮਭ, ਏਾਨੂਿੰਨ। ਦੀਫਾਣੁ-ਏਚਤਸਯੀ, ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯ। ਤੁਰੁ-ਤਰ, ਤਿੱਏੋ। ਯਵਾਣੁ-ਰਭਾਣ, 

ਤਰਣ ਵਾਰਾ ਵਿੱਟਾ। ਫਐੀ-ਯਤਸਭਤ, ਦਇਆ। ਨੀਾਣੁ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫਐਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨ। ਏਯਭੁ-

ਫੈਸ਼ਸ਼, ਯਤਸਭਤ। ਪੁਯਭਾਣੁ-ਸੁਏਭ। ਅਭੁਰੁ-ਅਿੰਦਾਤਆਾਂ ਤੋਂ ਯ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਏਨੂਿੰਨ ਤ ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯ ਅਭਰਏ ਸਨ। ਉਸ ਤਿੱਏੋ ਅਭਰਏ ਸਨ ਤ ਉਸ ਵਿੱਟਾ 

ਅਭਰਏ ਸ (ਤਜ ਨਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚਿੰ-ਭਿੰਦ ਏਿੰਭਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਰਦਾ ਸ)। ਉ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਤ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦ ਤਨਸ਼ਾਨ ਬੀ 

ਅਭਰਏ ਸਨ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫਐਸ਼ਸ਼ ਤ ਸੁਏਭ ਬੀ ਭੁਿੱਰ ਤੋਂ ਯ ਸਨ (ਤਏ ਦਾ ਬੀ ਅਿੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਰਿੱ 

ਏਦਾ)।  

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਭੁਰ  ਅਭੁਰੁ-ਅਭਰਏ ਸੀ ਅਭਰਏ, ਅਿੰਦਾਤਆਾਂ ਤੋਂ ਯ। ਆਤਐ ਆਤਐ-ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ ਰਾ ਏ। ਯਸ-

ਯਤਸ  ਸਨ, ਥਿੱਏ  ਸਨ। ਤਰਵ ਰਾਇ-ਤਰਵ ਰਾ ਏ, ਤਧਆਨ ਜੋ ਏ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਬ ਅਿੰਦਾਤਆਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਉ ਦਾ ਏਈ ਅਿੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਰਿੱ ਏਦਾ। ਜ ਭਨੁਿੱਐ 

ਤਧਆਨ ਜੋ ਜੋ ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਅਿੰਤ ਨੂਿੰ) ਯਤਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 
ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਐਤਸ-ਆਐ ਯਸ ਸਨ, ਵਯਣਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਵਦ ਾਠ-ਵਦਾਾਂ ਦ ਾਠ, ਵਦਾਾਂ ਦ ਭਿੰਤਯ। ੋ- ੋ  

ਸ ਭਨੁਿੱਐ, ਤਵਦਵਾਨ। ਏਯਤਸ ਵਤਐਆਣ-ਵਤਐਆਣ ਏਯਦ ਸਨ, ਉਦਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ, ਸਯਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ੁਣਾਉਂਦ 

ਸਨ। ਫਯਭ-ਏਈ ਫਰਸਭਾ। ਇਿੰਦ-ਇਿੰਦਯ ਦਵਤ। ਤ-ਅਤ, ਤ। ਤਵਿੰਦ-ਏਈ ਏਾਨ।  

ਅਯਥ:- ਵਦਾਾਂ ਦ ਭਿੰਤਯ ਤ ੁਯਾਣ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਵਦਵਾਨ ਭਨੁਿੱਐ ਬੀ, ਜ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੂਿੰ) 

ਉਦਸ਼ ਏਯਦ ਸਨ, (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ) ਤਫਆਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਏਈ ਫਰਸਭਾ, ਏਈ ਇਿੰਦਯ, ੀਆਾਂ ਤ ਏਈ 

ਏਾਨ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀ ਤ ਫੁਧ ॥ ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ 
ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਈਯ-ਤਸ਼ਵ। ਏਤ-ਫਅਿੰਤ, ਏਈ। ਏੀਤ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਾ ਏੀਤ ਸ। ਫੁਧ-ਭਸਾਤਭਾ ਫੁਿੱਧ। 



ਦਾਨਣ-ਯਾਐਸ਼, ਦੈਂਤ। ਦਵ-ਦਵਤ। ੁਤਯ ਨਯ-ੁਯਾਾਂ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ  ਭਨੁਿੱਐ। ਭੁਤਨ ਜਨ-ਭੁਨੀ ਰਏ। ਵ-ਵਏ।  

ਅਯਥ:- ਏਈ ਤਸ਼ਵ ਤ ਤਿੱਧ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਫਅਿੰਤ ਫੁਿੱਧ, ਯਾਐਸ਼ ਤ ਦਵਤ, ਦਵਤਾ-ੁਬਾਉ 

ਭਨੁਿੱਐ, ਭੁਨੀ ਰਏ ਤ ਵਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ ਤਾ 
ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਏਤ-ਏਈ ਜੀਵ। ਆਐਤਣ ਾਤਸ-ਆਐਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦ ਸਨ। ਏਤਸ ਏਤਸ-ਆਐ ਆਐ ਏ, 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਭੁਿੱਰ ਾ ਾ ਏ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ ਰਾ ਏ। ਉਤਠ ਉਤਠ ਜਾਤਸ-ਜਸਾਨ ਤੋਂ ਚਰ  ਜਾ 

ਯਸ ਸਨ। ਤ ਏੀਤ-ਇਤਨ  ਜੀਵ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਸਨ। ਸਤਯ-ਸਯ ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ। ਏਯਤਸ-ਜ ਤੂਿੰ ਦਾ ਏਯ ਦਵੇਂ 

(ਸ ਸਯੀ!)। ਤਾ-ਤਾਾਂ ਵੀ। ਨ ਏਈ ਏਇ-ਏਈ ਬੀ ਭਨੁਿੱਐ ਨਸੀਂ। ਆਤਐ ਏਤਸ-ਆਐ ਏਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ ਯਸ ਸਨ, ਅਤ ਫਅਿੰਤ ਸੀ ਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯ ਯਸ 

ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ ਅਿੰਦਾਾ ਰਾ ਰਾ ਏ ਇ ਜਤ ਤੋਂ ਤੁਯ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਜਤ ਤਵਚ ਇਤਨ  (ਫਅਿੰਤ) ਜੀਵ 

ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਸਨ (ਜ ਤਫਆਨ ਏਯ ਯਸ ਸਨ), (ਯ ਸ ਸਯੀ!) ਜ ਤੂਿੰ ਸਯ ਬੀ (ਫਅਿੰਤ ਜੀਵ) ਦਾ ਏਯ ਦਵੇਂ 

ਤਾਾਂ ਬੀ ਏਈ ਜੀਵ ਤਯਾ ਅਿੰਦਾਾ ਨਸੀਂ ਰਾ ਏਦ।  

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਤਲਖੀ 
ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਵਡੁ-ਜਡਾ ਵਿੱਡਾ। ਬਾਵ-ਚਾਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਤਵਡੁ-ਡਾ ਵਿੱਡਾ। ਾਚਾ ਇ-ਉਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ 

ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਫਰੁ ਤਵਾੋੁ-ਫਰੀ-ਫਾ, ਫੋਫਰਾ। ਤਰਐੀ-(ਉਸ ਫੋਫਰਾ)  ਤਰਤਐਆ ਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਤਤਯ ਾਵਾਯਾ ਾਵਾਯ-ੁਾਵਾਯਾਾਂ ਦ ਤਯ ਤ ਾਵਾਯ, ਭੂਯਐਾਾਂ ਤਯ ਭੂਯਐ, ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਐ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਯਭਾਤਭਾ ਤਜਤਨਾ ਚਾਸੁਿੰਦਾ ਸ ਉਤਨਾ ਸੀ ਵਿੱਡਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਆਣੀ ਏੁਦਯਤ ਵਧਾ ਰੈਂਦਾ 

ਸ)। ਉਸ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਤਏ ਉਸ ਏਡਾ ਵਿੱਡਾ ਸ)। ਜ ਏਈ ਫੋਫਰਾ 

ਭਨੁਿੱਐ ਦਿੱਣ ਰਿੱ (ਤਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਏਤਨਾ ਵਿੱਡਾ ਸ) ਤਾਾਂ ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਭੂਯਐਾਾਂ-ਤਯ-ਭੂਯਐ ਤਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। 26।  

ਬਾਵ:- ਜਤ ਤਵਚ ਫਅਿੰਤ ਤਵਦਵਾਨ ਸ ਚੁਿੱਏ ਸਨ ਤ ਦਾ ਸੁਿੰਦ ਯਤਸਣ। ਯ, ਨਾ ਅਜ ਤਿੱਏ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਰਐਾ 

ਏਯ ਤਏਆ ਸ ਤ ਨਾ ਸੀ ਅਾਾਂਸ ਨੂਿੰ ਏਈ ਏਯ ਏਾ ਤਏ ਰਬੂ ਤਵਚ ਤਏਤਨੀਆਾਂ ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਸਨ, ਤ ਉਸ 

ਤਏਤਨੀਆਾਂ ਫੈਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਉੱਤ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਫਅਿੰਤ ਸਨ ਉਦ ੁਣ ਤ ਫਅਿੰਤ ਸਨ ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ। 

ਇ ਬਤ ਨੂਿੰ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਸਯ ਏਈ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਏਿੰਭ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਤਾਏਤ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਯ ਦਾ ਸ। 

ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਸਛਾ ਜਾਣ , ਜ ਰਬੂ ਦ ੁਣਾਾਂ ਤ ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਿੱਦ-ਫਿੰਨਾ ਰਿੱਬ ਏਣ ਦਾ ਦਾਸਵਾ ਏਯਦਾ ਸ। 26।  

ਸ ਦਰੁ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ ॥ ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ 
ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਸਾ-ਤਏਸ ਤਜਸਾ, ਫੋਾ ਅਚਯਜ। ਦਯ-ੁਦਯਵਾਾ। ਤਜਤੁ-ਤਜਿੱਥ। ਫਤਸ-ਫਠ ਏ। ਯਫ-ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ 

ਨੂਿੰ। ਭਾਰ -ਤੂਿੰ ਿੰਬਾਰ ਏੀਤੀ ਸ। ਨਾਦ-ਆਵਾ, ਸ਼ਫਦ, ਯਾ। ਵਾਵਣਸਾਯ-ਵਜਾਉਣ ਵਾਰ । ਯੀ-ਯਾਣੀ। 

ਤਉ-ਭਤ, ਣ। ਯੀ ਤਉ-ਯਾਣੀਆਾਂ ਭਤ। ਏਸੀਅਤਨ-ਏਸੀਦ ਸਨ, ਆਐ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  



ਅਯਥ:- ਉਸ ਦਯ-ਯ ਫੋਾ ਸੀ ਅਚਯਜ ਸ ਤਜਿੱਥ ਫਤਸ ਏ, (ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ!) ਤੂਿੰ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਿੰਬਾਰ ਏਯ 

ਤਯਸਾ ਸੈਂ। (ਤਯੀ ਇ ਯਚੀ ਸਈ ਏੁਦਯਤ ਤਵਚ) ਅਨਏਾਾਂ ਤ ਅਣਤਣਤ ਵਾਜ ਤ ਯਾ ਸਨ; ਫਅਿੰਤ ਸੀ ਜੀਵ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤਜਆਾਂ ਨੂਿੰ) ਵਜਾਣ ਵਾਰ  ਸਨ, ਯਾਣੀਆਾਂ ਣ  ਫਅਿੰਤ ਸੀ ਯਾ ਏਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅਨਏਾਾਂ ਸੀ 

ਜੀਵ (ਇਸਨਾਾਂ ਯਾਾਾਂ ਦ) ਾਉਣ ਵਾਰ  ਸਨ (ਜ ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ)! 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ ਉਣੁ  ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ 
ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਸਨ -ਤਨੂਿੰ (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!)। ਯਾਜਾ ਧਯਭੁ-ਧਯਭ-ਯਾਜ। ਦੁਆਯ-ਤਯ ਦਯ ’ਤ (ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ!) 

ਤਚਤੁ ੁਤੁ-ਉਸ ਤਵਅਏਤੀਆਾਂ ਜ ਜਭ-ਰਏ ਤਵਚ ਯਤਸ ਏ ਿੰਾਯ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚਿੰ-ਭਿੰਦ ਏਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਐਾ 

ਤਰਐਦ ਸਨ। ੁਯਾਤਨ ਤਸਿੰਦੂ ਭਤ ਦ ਧਯਭ-ੁਤਏਾਾਂ ਤਵਚ ਇਸ ਤੈਆਰ ਤੁਤਯਆ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਧਯਭੁ-ਧਯਭ-

ਯਾਜ। ਤਰਤਐ ਤਰਤਐ-ਤਰਐ ਤਰਐ ਏ, ਬਾਵ, ਜ ਏੁਝ ਉਸ ਤਚਿੱਤਯੁਤ ਤਰਐਦ ਸਨ। ਫਿੰਤਯੁ-ਅਿੱ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ!) ਉਣ, ਾਣੀ, ਅਨੀ ਤਯ ੁਣ ਾ ਯਸ ਸਨ। ਧਯਭ-ਯਾਜ ਤਯ ਦਯ ’ਤ (ਐਰ  ਏ) 

ਤਨੂਿੰ ਵਤਡਆਇ ਤਯਸਾ ਸ। ਉਸ ਤਚਿੱਤਯ-ੁਤ ਬੀ ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚਿੰ-ਭਿੰਦ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਰਐ) ਤਰਐਣ  ਜਾਣਦ ਸਨ, 

ਅਤ ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਤਰਐ ਸ ਨੂਿੰ ਧਯਭ-ਯਾਜ ਤਵਚਾਯਦਾ ਸ, ਤਯੀਆਾਂ ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਏਯ ਯਸ ਸਨ।  

ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ 
ਨਾਲ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਈਯੁ-ਤਸ਼ਵ। ਫਯਭਾ-ਫਰਸਭਾ। ਦਵੀ-ਦਵੀਆਾਂ। ਸਤਨ-ਬਦ ਸਨ, ਸਣ  ਰਿੱਦ ਸਨ। ਵਾਯ-ਤਯ 

ਵਾਯ ਸ। ਇਿੰਦ-ਇਿੰਦਯ ਦਵਤ। ਇਦਾਤਣ-(ਇਦ-ਆਤਣ), ਇਿੰਦਯ ਦ ਆਣ ਉੱਤ। ਦਤਯ-ਤਯ ਦਯਵਾ 

ਉੱਤ। ਦਵਤਤਆਾਂ ਨਾਰ -ਦਵਤਤਆਾਂ ਭਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਦਵੀਆਾਂ, ਤਸ਼ਵ ਤ ਫਰਸਭਾ, ਜ ਤਯ ਵਾਯ ਸ ਸਨ, ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ। ਏਈ 

ਇਿੰਦਯ ਆਣ  ਤੈਤ ’ਤ ਫਠ  ਸ ਦਵਤਤਆਾਂ ਭਤ ਤਯ ਦਯ ’ਤ ਤਨੂਿੰ ਰਾਸ ਯਸ ਸਨ।  

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ 
ਕਰਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਧੀ ਅਿੰਦਤਯ-ਭਾਧੀ ਤਵਚ ਜੁੋ ਏ, ਭਾਧੀ ਰਾ ਏ। ਤਧ-ੁਯਾਤਨ ਿੰਤਿਤ ੁਤਏਾਾਂ ਤਵਚ 

ਤਿੱਧ ਉਸ ਤਵਅਏਤੀ ਭਿੰਨ   ਸਨ ਜ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਨ ਤ ਦਵਤਤਆਾਂ ਤੋਂ ਸਠ! ਇਸ ਤਿੱਧ 

ਤਵਿੱਤਯਤਾ ਦਾ ੂਿੰਜ ਨ ਅਤ ਅਿੱਠਾਾਂ ਸੀ ਤਿੱਧੀਆਾਂ ਦ ਭਾਰਏ ਭਝ ਜਾਾਂਦ ਨ। ਤਵਚਾਯ-ਤਵਚਾਯ ਤਵਚਾਯ ਏ। 

ਤੀ-ਦਾਨੀ, ਦਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰ । ਵੀਯ ਏਯਾਯ-ਤਏੋ ੂਯਭ।  

ਅਯਥ:- ਤਿੱਧ ਰਏ ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾ ਏ ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ, ਾਧ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਏਯ ਏ ਤਨੂਿੰ ਰਾਸ ਯਸ ਸਨ। ਜਤ-

ਧਾਯੀ, ਦਾਨ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਤ ਿੰਤਐ ਵਾਰ  ੁਯਸ਼ ਤਯ ੁਣ ਾ ਯਸ ਸਨ ਅਤ (ਫਅਿੰਤ) ਤਏੋ ੂਯਭ ਤਯੀਆਾਂ 

ਵਤਡਆਈਆਾਂ ਏਯ ਯਸ ਸਨ।  

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥ ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ 
ਭਛ ਇਆਲ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੋਤਨ- ੋਦ ਸਨ। ਯਐੀਯ-(ਤਯਐੀ ਈਯ), ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਤਯਐੀ, ਭਸਾਾਂ ਤਯਐੀ। ਜੁ ੁਜੁ-ੁਸਯਏ ਜੁ 



ਤਵਚ, ਦਾ। ਵਦਾ ਨਾਰ -ਵਦਾਾਂ ਣ। ਭਸਣੀਆ-ੁਿੰਦਯ ਇਤਰੀਆਾਂ। ਭਛ-ਭਾਤ ਰਏ ਤਵਚ। ਇਆਰ -ਤਾਰ 

ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) ਿੰਤਡਤ ਤ ਭਸਾਾਂਤਯਐੀ ਜ (ਵਦਾਾਂ ਨੂਿੰ)  ੋਦ ਸਨ। ਵਦਾਾਂ ਣ  ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ। 

ੁਿੰਦਯ ਇਤਰੀਆਾਂ, ਜ ੁਯ, ਭਾਤ-ਰਏ ਤ ਾਤਾਰ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਭਨ ਨੂਿੰ ਭਸ ਰੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, 

ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥ ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ 
ਚਾਰ ॥ ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਉਾ ਤਯ-ਤਯ ਦਾ ਏੀਤ ਸ। ਅਠ ਤਠ-ਅਠਾਸਠ। ਤੀਯਥ ਨਾਰ -ਤੀਯਥਾਾਂ ਭਤ। ਜਧ-ਜਧ। 

ਭਸਾ ਫਰ-ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ । ੂਯਾ-ੂਯਭ। ਐਾਣੀ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਐਾਣੀਆਾਂ, ਅਿੰਡਜ, ਜਯਜ, ਲਤਜ, ਉਤਬੁਜ। ਐਾਣੀ-

ਐਾਣ, ਤਜ ਨੂਿੰ ੁਟ ਏ ਤਵਚੋਂ ਧਾਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਯਤਨ ਆਤਦਏ ਦਾਯਥ ਏਿੱਢ ਜਾਣ। ਇਸ ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਧਾਤੂ 

‘ਐਨ’ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਟਣਾ’। ਐਾਣੀ ਚਾਯ ੁਯਾਤਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੈਆਰ ਤਸਿੰਦੂ ਧਯਭ ੁਤਏਾਾਂ ਤਵਚ 

ਤੁਤਯਆ ਆ ਤਯਸਾ ਸ ਤਏ ਜਤ ਦ ਾਯ ਜ ੋ-ਚਤਨ ਦਾਯਥ ਦ ਫਣਨ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ ਐਾਣਾਾਂ ਸਨ। ਅਿੰਡਾ, 

ਤਜਯ, ਭੁੋਏਾ ਅਤ ਆਣ  ਆ ਉੱ ਣਾ। ‘ਚਾਯ ਐਾਣੀ’ ਦਾ ਇਿੱਥ ਬਾਵ ਸ ਚਸਾਾਂ ਸੀ ਐਾਣਾਾਂ ਦ ਜੀਵ ਜਿੰਤ, 

ਾਯੀ ਯਚਨਾ। ਐਿੰਡ-ਟਟਾ, ਫਰਤਸਭਿੰਡ ਦਾ ਟਟਾ, (ਬਾਵ) ਸਯਏ ਧਯਤੀ। ਭਿੰਡਰ-ਚਿੱਏਯ, ਫਰਤਸਭਿੰਡ ਦਾ ਇਏ ਚਿੱਏਯ, 

ਤਜ ਤਵਚ ਇਏ ੂਯਜ ਇਏ ਚਿੰਦਰਭਾ ਤ ਧਯਤੀ ਆਤਦਏ ਤਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਵਯਬਿੰਡਾ-ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ। ਏਤਯ ਏਤਯ-

ਫਣਾ ਏ, ਯਚ ਏ। ਧਾਯ-ਤਟਏਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਤਨਯਿੰਏਾਯ!) ਤਯ ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਯਤਨ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਭਤ ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ। ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ  

ਜਧ ਤ ੂਯਭ ਤਯੀ ਤੌਤ ਏਯ ਯਸ ਸਨ। ਚਸਾਾਂ ਸੀ ਐਾਣੀਆਾਂ ਦ ਜੀਅ ਜਿੰਤ ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ। ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ, 

ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ ਾਯ ਐਿੰਡ ਅਤ ਚਿੱਏਯ, ਜ ਤੂਿੰ ਦਾ ਏਯ ਏ ਤਟਏਾ ਯਐ ਸਨ, ਤਨੂਿੰ ਾਉਂਦ ਸਨ।  

ਸਈ ਤੁਧੁਨ ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ ॥ ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ 
ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਈ-ਉਸੀ ਜੀਵ। ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ-ਤਨੂਿੰ ਚਿੰ ਰਿੱਦ ਸਨ। ਯਤ-ਯਿੰ ਸ, ਰਭ ਤਵਚ ਭਿੱਤ ਸ। 

ਯਾਰ -(ਯ ਆਰਮ) ਯ ਦ ਯ, ਯੀ। ਸਤਯ ਏਤ-ਅਨਏਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ। ਭ ਤਚਤਤ-ਭਯ ਤਚਿੱਤ ਤਵਚ। ਭ ਤਚਤਤ 

ਨ ਆਵਤਨ-ਭਯ ਤਚਿੱਤ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ, ਭਥੋਂ ਤਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ, ਭਯੀ ਤਵਚਾਯ ਤੋਂ ਯ ਸਨ। ਤਏਆ 

ਵੀਚਾਯ-ਏੀਸ ਤਵਚਾਯ ਏਯ? 

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ!) (ਅਰ ਤਵਚ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਤਯ ਰਭ ਤਵਚ ਯਿੱਤ ਯੀ ਬਤ ਜਨ ਤਨੂਿੰ ਾਉਂਦ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਾਉਣਾ ਪਰ ਸ) ਜ ਤਨੂਿੰ ਚਿੰ ਰਿੱਦ ਸਨ। ਅਨਏਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ ਤਨੂਿੰ ਾ ਯਸ ਸਨ, 

ਤਜਸੋ ਭਥੋਂ ਤਣ  ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ। (ਬਰਾ) ਨਾਨਏ (ਤਵਚਾਯਾ) ਏੀਸ ਤਵਚਾਯ ਏਯ ਏਦਾ ਸ? 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ 
ਰਚਾਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਚੁ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ, ਅਟਿੱਰ। ਨਾਈ-ਵਤਡਆਈ। ਸੀ-ਸਵਾ, ਤਥਯ ਯਸਾ। ਜਾਇ ਨ-ਜਿੰਭਦਾ 

ਨਸੀਂ। ਨ ਜਾੀ-ਨਾਸ ਸੀ ਭਯਾ। ਤਜਤਨ-ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ। ਯਚਾਈ-ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਇਸ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸ, ਉਸ  ਵਰ  ਭਜੂਦ ਸ, ਦਾ ਯਸਾ, ਨਾਸ ਉਸ 



ਜਿੰਤਭਆ ਸ ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਭਯਾ। ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ-ਤਥਯ ਸ, ਉਸ ਭਾਰਏ ਿੱਚਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ 

ਬੀ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ।  

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ 
ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਯਿੰੀ ਯਿੰੀ-ਯਿੰਾਾਂ ਯਿੰਾਾਂ ਦੀ, ਏਈ ਯਿੰਾਾਂ ਦੀ। ਬਾਤੀ-ਏਈ ਤਏਭਾਾਂ ਦੀ। ਏਤਯ ਏਤਯ-ਦਾ ਏਯ ਏ। 

ਤਜਨੀ-ਏਈ ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ। ਤਜਤਨ-ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ। ਵਐ-ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ। ਏੀਤਾ ਆਣਾ-ਆਣਾ 

ਯਤਚਆ ਸਇਆ ਜਤ। ਤਜਵ-ਤਜਵੇਂ। ਵਤਡਆਈ-ਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਏਈ ਯਿੰਾਾਂ, ਤਏਭਾਾਂ ਅਤ ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ ਭਾਇਆ ਯਚ ਤਦਿੱਤੀ ਸ, ਉਸ ਤਜਵੇਂ ਉ 

ਦੀ ਯਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਜਡਾ ਵਿੱਡਾ ਆ ਸ ਡ ਵਿੱਡ ਤਜਯ ਨਾਰ ਜਤ ਨੂਿੰ ਯਚ ਏ) ਆਣ  ਦਾ ਏੀਤ ਸ ਦੀ 

ਿੰਬਾਰ ਬੀ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ ਸ ਾਤਤ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ 
ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਯੀ-ਏਯਾ। ਨ ਏਯਣਾ ਜਾਇ-ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। ਾਸਾ ਾਤਤ ਾਤਸਫੁ-ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ 

ਾਤਤਸ਼ਾਸ। ਯਸਣੁ-ਯਤਸਣਾ (ਸ ਏਦਾ ਸ), ਯਤਸਣਾ ਪਫਦਾ ਸ। ਯਜਾਈ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਏੁਝ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਸੀ ਏਯਾ, ਤਏ ਜੀਵ ਾੋਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਅਿੱ ਸੁਏਭ 

ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ (ਉ ਨੂਿੰ ਇਸ ਨਸੀਂ ਆਐ ਏਦ-‘ਇਉਂ ਨ ਏਯੀਂ, ਇਉਂ ਏਯ’)। ਅਏਾਰ  ੁਯਐ 

ਾਤਤਸ਼ਾਸ ਸ, ਾਤਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਾਤਤਸ਼ਾਸ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! (ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਉ  ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਤਸਣਾ (ਸੀ 

ਪਫਦਾ ਸ)। 27।  

ਨਟ:- ਉਣ, ਾਣੀ ਫਿੰਤਯ, ਆਤਦਏ ਅਚਤਨ ਦਾਯਥ ਤਏਵੇਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਯਸ 

ਸਨ? ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਏ ਉ ਦ ਦਾ ਏੀਤ ਾਯ ਤਿੱਤ ਬੀ ਉ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤੁਯ ਯਸ ਸਨ। ਯਾ ਤਵਚ 

ਤੁਯਨਾ ਉ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯਨੀ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਏਈ ਯਿੰਾਾਂ ਦੀ, ਏਈ ਤਏਭਾਾਂ ਦੀ, ਏਈ ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ, ਫਅਿੰਤ ਯਚਨਾ ਏਯਤਾਯ ਨ  ਯਚੀ ਸ। ਇ ਫਅਿੰਤ 

ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿੰਬਾਰ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਆ ਸੀ ਇਏ ਾ ਸ ਜ ਦਾ ਏਾਇਭ 

ਯਤਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਜਤ ਤਵਚ ਾ ਏਣ ਸ ਜ ਇਸ ਦਭ ਭਾਯ ਏ ਤਏ ਤਏਸ ਤਜਸ ਅਥਾਨ ’ਤ ਫਠ ਏ ਉਸ 

ਤਯਜਨਸਾਯ ਇ ਫਅਿੰਤ ਯਚਨਾ ਦੀ ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ? ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ੀ ਾਾਂਇਆਾਂ ਸੀ ਨਸੀਂ। ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ, 

ਫਿੱ! ਇਏ ਿੱਰ ਪਫਦੀ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਯਸ। ਇਸੀ ਸ ਵੀਰਾ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਤਭਟਾਣ ਦਾ, ਤ ਇਸੀ 

ਸ ਇ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ। ਵਐ! ਸਵਾ, ਾਣੀ ਆਤਦਏ ਤਿੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਏ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਭਸਾਾਂ ੁਯਐਾਾਂ ਤਏ 

ਬ ਆ ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਦ ਭਨਯਥ ਨੂਿੰ ਪਰ ਏਯ ਯਸ ਸਨ, ਬਾਵ, ਉ ਦ ਸੁਏਭ ਤਵਚ ਤਭਰੀ ਏਾਯ ਏਯੀ ਜਾ 

ਯਸ ਸਨ। 27।  

ਨਟ:- ਇ ਤੋਂ ਅਾਾਂਸ ਨਿੰ: 28 ਤੋਂ 31 ਤਏ ਚਾਯ ਉੋੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱਚਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਤਏ ਾਯ ਿੰਾਯ ਦ ਦਾ 

ਏਯਨ ਵਾਰ  ਤ ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਤਭਯਨ ਸੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤਟਏਾ ਏ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ 

ਤਵਿੱਥ ਭਟ ਏਦਾ ਸ।  



ਭੁੰਦਾ ਸੰਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ 
ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੁਿੰਦਾ-ਭੁਿੰਦਯਾਾਂ। ਯਭ-ੁਉੱਦਭ, ਤਭਸਨਤ। ਤੁ-ਾਤਰ  ਐਿੱਯ। ਰੀ ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤਵਚ ਇਸ 

ਸ਼ਫਦ ਤਤਿੰਨਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ, ‘ਤਤ’ ‘ਤ’ ‘ਤੁ’। ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਬਾਵੇਂ ਇਸ ਇਏ ਸ਼ਫਦ ਸੀ ਯਤੀਤ 

ਸੁਿੰਦਾ ਸਵ, ਯ ਇਸ ਵਐ-ਵਐਯ ਤਰ ਵ ਸੀ ਿੰਤਿਤ ਤਵਚੋਂ ਆ ਸਨ। ਸ਼ਫਦ ‘ਤਤ’ ਦਾ ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਅਯਥ ਸ 

‘ਐਭ, ਭਾਰਏ’। ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਇ ਦਾ ਇਏ ਸਯ ਅਯਥ ਬੀ ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ‘ਇਤ, ਅਫਯਇ’।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ। ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ‘ਾਤਰ’ ਸ ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਬਾਾਂਡਾ, ਤਆਰਾ, ਐਿੱਯ’। ਇ ਦਾ 

ਫਸ-ੁਵਚਨ ‘ਤ’ ਸ, ਯ ਇ ਉਯ ਤਰਐ ਅਯਥ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ‘ਤ’ ਰੀ ੁਯੂ ਰਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤਵਚ 

ਨਸੀਂ ਆਇਆ।  ਸ਼ਫਦ ‘ਤ’ ਵਾਤ ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਇਏ ਸਯ ਸ਼ਫਦ ਸ ‘ਤਰ’, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਯੁਿੱਐਾਾਂ ਦ 

ਿੱਤਯ’।  

ਏਯਤਸ-ਜ ਤੂਿੰ ਫਣਾਏਂ। ਤਫਬੂਤਤ-ਤਸਆਾਂ ਦੀ ੁਆਸ। ਤਐਿੰਥਾ-ਦੋੀ। ਏਾਰੁ-ਭਤ। ਏੁਆਯੀ ਏਾਇਆ-ਏੁਆਯਾ 

ਯੀਯ, ਤਵਸ਼-ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਤਚਆ ਸਇਆ ਯੀਯ, ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਅਛਸ ਏਾਇਆਾਂ। ਜੁਤਤ-ਜ ਭਿੱਤ ਦੀ ਯਤਸਤ। 

ਯਤੀਤ-ਸ਼ਯਧਾ, ਮਏੀਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਜੀ!) ਜ ਤੂਿੰ ਿੰਤਐ ਨੂਿੰ ਆਣੀਆਾਂ ਭੁਿੰਦਯਾਾਂ ਫਣਾਵ, ਤਭਸਨਤ ਨੂਿੰ ਐਿੱਯ ਤ ਝਰੀ, ਅਤ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਤਧਆਨ ਦੀ ੁਆਸ (ਤਿੰਡ ਤ ਭਰੇਂ), ਭਤ (ਦਾ ਬਉ) ਤਯੀ ਦੋੀ ਸਵ, ਯੀਯ ਨੂਿੰ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ 

ਏ ਯਿੱਐਣਾ ਤਯ ਰਈ ਜ ਦੀ ਯਤਸਤ ਸਵ ਅਤ ਸ਼ਯਧਾ ਨੂਿੰ ਡਿੰਡਾ ਫਣਾਵੇਂ (ਤਾਾਂ ਅਿੰਦਯੋਂ ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ ਟੁਿੱਟ ਏਦੀ 

ਸ)।  

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥ ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ 
ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਈ ਿੰਥ-ੁਜੀਆਾਂ ਦ 12 ਤੌਯਏ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਫ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ‘ਆਈ ਿੰਥ’ ਤਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। ਿੰਥੀ-ਆਈ ਿੰਥ ਵਾਰਾ, ਆਈ ਿੰਥ ਨਾਰ ਿੰਫਿੰਧ ਯਿੱਐਣ ਵਾਰਾ। ਰ-ਾਯ ਜੀਵ। ਜਭਾਤੀ-ਇਏ ਸੀ 

ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਤਵਚ, ਇਏ ਸੀ ਸ਼ਰਣੀ ਤਵਚ  ੋਨ ਵਾਰ , ਇਿੱਏ ਥਾਾਂ ਤਭਰ ਫਠਣ ਵਾਰ  ਤਭਿੱਤਯ ਿੱਜਣ। ਭਤਨ ਜੀਤ-ਭਨ 

ਨੂਿੰ ਤਜਿੱਤਤਆਾਂ, ਜ ਭਨ ਤਜਿੱਤਤਆ ਜਾ। ਇਸ ਤਜਸ ਵਾਏਿੰਸ਼ ਰੀ ੁਯ ੂਰਿੰਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਤਵਚ ਅਨਏਾਾਂ ਆਉਂਦ ਸਨ, 

ਤਜਵੇਂ:- 

ਨਾਇ ਤਵਾਤਯ-ਜ ਨਾਭ ਤਵਾਯ ਜਾ।  

ਨਾਇ ਭਿੰਤਨ-ਜ ਨਾਭ ਭਿੰਨ ਰਈ।  

ਆਦ-ੁਯਣਾਭ। ਤਤ-ਉ ਸੀ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ। ਆਤਦ-ਭੁਿੱਢ ਤੋਂ। ਅਨੀਰੁ ਏਰਿੰਏ ਯਤਸਤ, ਤਵਿੱਤਯ, ੁਿੱਧ 

ਯੂ। ਅਨਾਤਦ-ਤਜ ਦਾ ਏਈ ਭੁਿੱਢ ਨਸੀਂ ਸ। ਅਨਾਸਤਤ-(ਅਨ-ਆਸਤਤ), ਆਸਤਤ-ਨਾ, ਐ, (ਇ ਸ਼ਫਦ ਦਾ 

ਿੰਤਿਤ ਧਾਤੂ ‘ਸਨ’ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭਾਯਨਾ, ਨਾ ਏਯਨਾ’) ਅਨਾਸਤਤ-ਨਾ ਯਤਸਤ, ਇਏ-ਯ। ਜੁ ੁ

ਜੁ-ੁਸਯਏ ਜੁ ਤਵਚ, ਦਾ। ਵੁ-ਯੂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਿੱਜਣ ਤਭਿੱਤਯ ਭਝਦਾ ਸ (ਅਰ ਤਵਚ) ਉਸੀ ਆਈ 

ਿੰਥ ਵਾਰਾ ਸ। ਜ ਆਣਾ ਭਨ ਤਜਿੱਤਤਆ ਜਾ, ਤਾਾਂ ਾਯਾ ਜਤ ਸੀ ਤਜਿੱਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਾਾਂ ਜਤ ਦੀ 

ਭਾਇਆ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਵਛੋ ਨਸੀਂ ਏਦੀ)। (, ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ) ਏਵਰ ਉ (ਅਏਾਰ 



ੁਯਐ) ਨੂਿੰ ਰਣਾਭ ਏਯ, ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੁਿੱਢ ਸ, ਜ ੁਿੱਧ ਯੂ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਏਈ ਭੁਿੱਢ ਨਸੀਂ (ਰਿੱਬ ਏਦਾ), ਜ 

ਨਾ-ਯਤਸਤ ਸ ਅਤ ਜ ਦਾ ਸੀ ਇਏ ਤਜਸਾ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। 28।  

ਬਾਵ:- ਜ-ਭਤ ਦ ਤਐਿੰਥਾ, ਭੁਿੰਦਯਾ, ਝਰੀ ਆਤਦਏ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ ਤਵਿੱਥ ਤਭਟਾਣ ਜ ਨਸੀਂ ਸਨ। ਤਜਉਂ 

ਤਜਉਂ ਦਾ-ਤਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਚ ਜੁੋ, ਿੰਤਐ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਣਾ, ਤ ਾਯੀ ੈਰਏਤ ਤਵਚ ਉਸ ਰਬੂ 

ਵਿੱਦਾ ਤਦਿੱਾ। 28।  

ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ 
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬੁਤਤ-ਚੂਯਭਾ। ਬਿੰਡਾਯਤਣ-ਬਿੰਡਾਯਾ ਵਯਤਾਣ ਵਾਰੀ। ਤਟ ਤਟ-ਸਯਏ ਯੀਯ ਤਵਚ। ਵਾਜਤਸ-ਵਿੱਜ 

ਯਸ ਸਨ। ਨਾਦ-ਸ਼ਫਦ। (ਜੀ ਬਿੰਡਾਯਾ ਐਾਣ ਵਰ  ਇਏ ਨਾਦੀ ਵਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਉਸਨਾਾਂ ਆਣ  ਰ ਤਵਚ 

ਰਟਏਾਈ ਸੁਿੰਦੀ ਸ)। ਆਤ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ। ਨਾਥੀ-ਨਿੱਥੀ ਸਈ, ਵਿੱ ਤਵਚ। ਬ-ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ। ਤਯਤਧ-

ਯਤਾ, ਵਤਡਆਈ। ਤਤਧ-ਜੀਆਾਂ ਤਵਚ ਅਿੱਠ ਵਿੱਡੀਆਾਂ ਤਿੱਧੀਆਾਂ ਭਿੰਨੀਆਾਂ ਈਆਾਂ ਸਨ। ‘ਤਤਧ ਦ ਅਐਯੀ 

ਅਯਥ ਸਨ ‘ੌਰਤਾ’ ਏਯਾਭਾਤ। (ਅਿੱਠ ਤਿੱਧੀਆਾਂ ਇਸ ਸਨ:- ‘ਅਤਣਭਾ, ਰਤਭਾ, ਰਾਤੀ, ਰਾਏਾਭਮ, 

ਭਤਸਭਾ, ਈਤਸ਼ਿੱਤਰ, ਵਤਸ਼ਤਰ, ਏਾਭਾਵਾਇਤਾ। ਅਤਣਭਾ-ਇਏ ਅਣੂ (ਤਏਣਏ) ਤਜਤਨਾ ਛਟਾ ਫਣ ਜਾਣਾ। 

ਰਤਭਾ-ਫਸੁਤ ਸੀ ਸਰ  ਬਾਯ ਦਾ ਸ ਜਾਣਾ। ਰਾਤੀ-ਸਯਏ ਦਾਯਥ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ। ਰਾਏਾਭਮ-

ੁਤਿੰਤਯ ਭਯੀ, ਤਜ ਦੀ ਏਈ ਤਵਯਧਤਾ ਨਾਸ ਏਯ ਏ। ਭਤਸਭਾ-ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਤਜਤਨਾ ਚਾਸ ਉਤਨਾ ਵਿੱਡਾ 

ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਏਤ। ਈਤਸ਼ਿੱਤਰ-ਰਬਤਾ। ਵਤਸ਼ਤਰ-ਦੂਜ ਨੂਿੰ ਆਣ  ਵਿੱ ਤਵਚ ਏਯ ਰਣਾ। ਏਾਭਾਵਾਾਇਤਾ-ਏਾਭ 

ਆਤਦਏ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਨੂਿੰ ਏਾਫ ੂਤਵਚ ਯਿੱਐਣ ਦਾ ਫਰ।) ਅਵਯਾ-ਸਯ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ ਵਰ ਰ  ਜਾਣ ਵਾਰ । 

ਾਦ-ੁਆਦ, ਚਏ। ਿੰਜੁ-ਭਰ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਦਾ ਉਸ ਅਿੰਸ਼ ਤਜ ਨਾਰ ਜੀਵ ਤਭਰਦ ਸਨ, ਜਾਾਂ 

ਿੰਾਯ ਦ ਸਯ ਏਾਯਜ ਸੁਿੰਦ ਸਨ। ਤਵਜ-ੁਤਵਛੋਾ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਦਾ ਉਸ ਅਿੰਸ਼ ਤਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਜੀਵ 

ਤਵਛੋਦ ਸਨ, ਜਾਾਂ ਏਈ ਸੋਂਦ ਵਾਰ  ਦਾਯਥ ਨਾ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਦੁਇ-ਦਵੇਂ। ਏਾਯ-ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ। 

ਚਰਾਵਤਸ-ਚਰਾ ਯਸ ਸਨ। (ਜੀਆਾਂ ਤਵਚ ਬਿੰਡਾਯ ਵਾਤ ਇਏ ਭਨੁਿੱਐ ਯਦ ਤਰਆਉਣ ਵਾਰਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ; ਇਸ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ‘ਿੰਜ’ੁ-ਯੂ ਿੱਤਾ ਭਝ ਰਵ। ਦੂਜਾ ਵਯਤਾਣ ਵਾਰਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਜ ‘ਤਵਜ’ੁ ਤਾ ਸ)। ਰਐ-

ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਰਐ ਅਨੁਾਯ। ਆਵਤਸ-ਆਉਂਦ ਸਨ, ਤਭਰਦ ਸਨ। ਬਾ-ਆ ਆਣ  ਤਸਿੱ, ਆਣ  ਆਣ 

ਛਾਾਂਦ। (ਜੀ ਬਿੰਡਾਯਾ ਵਯਤਾਣ ਵਰ  ਸਯਏ ਨੂਿੰ ਦਯਜਾ-ਫ-ਦਯਜਾ ਛਾਾਂਦਾ ਦਈ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀਆਾਂ 

‘ਿੰਜੁ’ ‘ਤਵਜ’ੁ ਿੱਤਾ ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਰਐ ਅਨੁਾਯ ੁਐ ਦੁਐ ਦ ਛਾਾਂਦ ਵਯਤਾ 

ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ)।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਜੀ! ਜ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਫ-ਤਵਆਏਤਾ ਦਾ ਤਆਨ ਤਯ ਰਈ ਬਿੰਡਾਯਾ (ਚੂਯਭਾ) ਸਵ, 

ਦਇਆ ਇ (ਤਆਨ-ਯੂ) ਬਿੰਡਾਯ ਦੀ ਵਯਤਾਈ ਸਵ, ਸਯਏ ਜੀਵ ਦ ਅਿੰਦਯ ਤਜਸੋੀ (ਤਿੰਦੀ ਦੀ ਯ ਚਿੱਰ 

ਯਸੀ ਸ, (ਬਿੰਡਾਯਾ ਛਏਣ ਵਰ  ਜ ਤਯ ਅਿੰਦਯ) ਇਸ ਨਾਦੀ ਵਿੱਜ ਯਸੀ ਸਵ, ਤਯਾ ਨਾਥ ਆ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਸਵ, 

ਤਜ ਦ ਵਿੱ ਤਵਚ ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਸ, (ਤਾਾਂ ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ ਤਯ ਅਿੰਦਯੋਂ ਟੁਿੱਟ ਏ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਤਯੀ ਤਵਿੱਥ ਤਭਟ 

ਏਦੀ ਸ। ਜ ਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਸਈਆਾਂ ਤਯਿੱਧੀਆਾਂ ਤਵਅਯਥ ਸਨ, ਇਸ) ਤਯਿੱਧੀਆਾਂ ਤ ਤਿੱਧੀਆਾਂ (ਤਾਾਂ) 

ਤਏ ਸਯ ਾ ਐੋਨ ਵਾਰ  ੁਆਦ ਸਨ। ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ “ਿੰਜ” ਿੱਤਾ ਤ “ਤਵਜ” ਿੱਤਾ ਦਵੇਂ (ਤਭਰ ਏ 

ਇ ਿੰਾਯ ਦੀ) ਏਾਯ ਨੂਿੰ ਚਰਾ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ (ਬਾਵ, ਤਛਰ  ਿੰਜਾਾਂ ਏਯ ਏ ਟਿੱਫਯ ਆਤਦਏਾਾਂ ਦ ਜੀਵ ਇਿੱਥ ਆ 

ਇਏਿੱਠ  ਸੁਿੰਦ ਸਨ। ਯਾ ਤਵਚ ਤਪਯ ਤਵਛੋ ਤਵਛੋ ਏ ਆ-ਆਣੀ ਵਾਯੀ ਇਿੱਥੋਂ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ) ਅਤ (ਬ 

ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਦ) ਰਐ ਅਨੁਾਯ (ਦਯਜਾ-ਫ-ਦਯਜਾ ੁਐ ਦੁਐ ਦ) ਛਾਾਂਦ ਤਭਰ ਯਸ ਸਨ (ਜ ਇਸ 



ਮਏੀਨ ਫਣ ਜਾ ਤਾਾਂ ਅਿੰਦਯੋਂ ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ ਟੁਿੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।) 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥ 

ਅਯਥ:- (, ਏੂੋ ਦੀ ਏਿੰਧ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ) ਏਵਰ ਉ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂਿੰ ਰਣਾਭ ਏਯ, ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੁਿੱਢ 

ਸ, ਜ ੁਿੱਧ ਯੂ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਏਈ ਭੁਿੱਢ ਨਸੀਂ (ਰਿੱਬ ਏਦਾ), ਜ ਨਾ ਯਤਸਤ ਸ ਅਤ ਜ ਦਾ ਇਏ ਤਜਸਾ 

ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। 29।  

ਬਾਵ:- ਤਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਇਸ ਤਆਨ ਦਾ ਸਵਾ ਤਏ ਰਬੂ ਬ ਥਾਾਂ ਬਯੂਯ ਸ ਤ ਬ ਦਾ ਾਈਂ 

ਸ, ਉ ਦੀ ਯਾ ਤਵਚ ਜੀਵ ਇਿੱਥ ਆ ਇਏਿੱਠ  ਸੁਿੰਦ ਸਨ ਤ ਯਾ ਤਵਚ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤੁਯ ੈਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਆਨ 

ਦਾ ਸਇਆ ਐਰਏਤ ਨਾਰ ਤਆਯ ਏਯਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੀ। ਜ-ਅਤਬਆ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਰਾਤ ਸਈਆਾਂ 

ਤਯਿੱਧੀਆਾਂ ਤਿੱਧੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਭਝ ਰਣਾ ਬੁਿੱਰ ਸ। ਇਸ ਤਾਾਂ ੋਂ ਏੁਯਾਸ ਰ  ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। (ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸਾਇਤਾ ਨਾਰ ਜੀ ਰਏ ਆਭ ਜਨਤਾ ਉੱਤ ਦਫਾਉ ਾ ਏ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਨਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਦ ਸਨ)। 29।  

ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥ ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ 
ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਾ-ਇਏਿੱਰੀ। ਭਾਈ-ਭਾਇਆ। ਜੁਤਤ-ਜੁਤੀ ਨਾਰ, ਤਯੀਏ ਨਾਰ। ਤਵਆਈ-ਰੂਤ ਸਈ। 

ਤਤਤਨ-ਇ ਰੌ ਦ ਤਤਿੰਨ ਯੂ ਸਨ: ‘ਤਤਨ’, ਤਤਤਨ ਅਤ ‘ਤੀਤਨ’। ‘ਤੀਤਨ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਤਰ । ‘ਤਤਤਨ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਬੀ ‘ਤਰ ’ ਸ, ਯ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸਯ ਬੀ ਸ।  

‘ਤਤਨ’ ੋਨਾਾਂਵ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ ਅਤ ‘ਤਤਤਨ’ ੋਨਾਾਂਵ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਦ ਟਾਏਯ ’ਤ ‘ਤਜਨ’ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਤ ‘ਤਜਤਨ’ ਇਏ-ਵਚਨ।  

(1)  ਤਤਤਨ-ਉ ਭਨੁਿੱਐ ਨ  (ਇਏ-ਵਚਨ) 

‘ਤਜਤਨ ਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ’।  (ਉੋੀ 5 

(2)  ਤਤਨ-ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  (ਫਸੁ-ਵਚਨ)।  

ਤਜਨ ਸਤਯ ਜਤਆ ਤਤਨ ਪਰੁ ਾਇਆ, 

ਤਬ ਤੂਟ ਭਾਇਆ ਪਿੰਦ।3।  

ਯਵਾਣੁ-ਸ਼ਫਦ ‘ਯਵਾਣੁ’ ਵਰ ਬੀ ਯਤਾ ਸ ੁਏਯਨ ਦੀ ਰੋ ਸ। ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸਠ-

ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ:- 

(1)  ਿੰਚ ਯਵਾਣ, ਿੰਚ ਯਧਾਨੁ।  (ਉੋੀ 16) 

(2)  ਅਭੁਰੁ ਤੁਰੁ, ਅਭੁਰੁ ਯਵਾਣੁ।  (ਉੋੀ 26) 

(3)  ਏਾ ਭਾਈ ਜੁਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਰ  ਯਵਾਣੁ।  

(4)  ਤਤਥ ਸਤਨ ਿੰਚ ਯਵਾਣੁ।  (ਉੋੀ 34) 

ਿੰਤਿਤ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ‘ਰਭਾਣ’ ਸ, ਤਜ ਦ ਏਈ ਅਯਥ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ:- 

(ਿੳ) ਵਿੱਟਾ 

(ਅ) ਤਵਿੱਤ 

(ਿੲ) ਫੂਤ, ਵਾਸੀ।  



() ਇੈਤਤਆਯ ਵਾਰਾ ਭਿੰਤਨਆ-ਰਭਿੰਤਨਆ। ਇ ਅਯਥ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦ ਤਯਾਾਂ ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 

ਤਜਵੇਂ, ‘ਤਵਆਏਯਣ  ਾਤਣਤਨ ਰਭਾਣਿੰ’ ਅਤ ‘ਵਦਾਸ ਰਭਾਣਾਸ’, ਬਾਵ, ਇਏ-ਵਚਨ ਤਵਚ ਬੀ ਤ ਫਸੁ-ਵਚਨ 

ਤਵਚ ਬੀ।  

, ਤੁਏ ਨਿੰ: 1 ਤਵਚ ‘ਯਵਾਣ’ (ਫਸ-ੁਵਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭਿੰਨ -ਰਭਿੰਨ  ਸ’। ਤੁਏ ਨਿੰ: 2 ਤਵਚ ‘ਯਵਾਣੁ’ 

(ਇਏ-ਵਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਵਿੱਟਾ’। ਤੁਏ ਨਿੰ: 3, 4 ਤਵਚ ‘ਯਵਾਣੁ’ (ਇਏ-ਵਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭਿੰਨ -ਰਭਿੰਨ  

ਤਯ ’ਤ, ਯਤਿੱਐ ਤਯ ’ਤ’।  

ਯਵਾਣੁ-ਯਤਿੱਐ। ਿੰਾਯੀ-ਯਫਾਯੀ। ਬਿੰਡਾਯੀ-ਬਿੰਡਾਯ ਦਾ ਭਾਰਏ, ਤਯਏ ਦਣ ਵਾਰਾ। ਰਾ-ਰਾਉਂਦਾ ਸ। 

ਦੀਫਾਣੁ-ਦਯਫਾਯ, ਏਚਤਸਯੀ।  

ਅਯਥ:- (ਰਏਾਾਂ ਤਵਚ ਇਸ ਤੈਆਰ ਆਭ ਰਚਿੱਰਤ ਸ ਤਏ) ਇਏਿੱਰੀ ਭਾਇਆ (ਤਏ) ਜੁਤੀ ਨਾਰ ਰੂਤ ਸਈ 

ਤ ਯਤਿੱਐ ਤਯ ’ਤ ਉ ਦ ਤਤਿੰਨ ੁਿੱਤਯ ਜਿੰਭ । ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਇਏ (ਫਰਸਭਾ) ਯਫਾਯੀ ਫਣ ਤਆ (ਬਾਵ, 

ਜੀਵ-ਜਿੰਤਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾ ਏਯਨ ਰਿੱ ਤਆ), ਇਏ (ਤਵਸ਼ਨੂਿੰ) ਬਿੰਡਾਯ ਦਾ ਭਾਰਏ ਫਣ ਤਆ (ਬਾਵ, ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਤਯਏ ਅੋਾਣ ਦਾ ਏਿੰਭ ਏਯਨ ਰਿੱਾ), ਅਤ ਇਿੱਏ (ਤਸ਼ਵ) ਏਚਤਸਯੀ ਰਾਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿੰਾਯਦਾ 

ਸ)।  

ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ 
ਤਵਿਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਜਵ-ਤਜਵੇਂ, ਤਜ ਤਯਾਾਂ। ਤਤ-ੁਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ। ਚਰਾਵ-(ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ) ਤਯਦਾ ਸ। 

ਪੁਯਭਾਣੁ-ਸੁਏਭ। ਸੁ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਨਾ-ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ। ਨਦਤਯ ਨ ਆਵ-ਤਦਦਾ ਨਸੀਂ। ਤਵਡਾਣੁ-ਅਚਯਜ 

ਏਤਏ।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਅਰ ਿੱਰ ਇਸ ਸ ਤਏ) ਤਜਵੇਂ ਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਬਾਉਂਦਾ ਸ ਅਤ ਤਜਵੇਂ ਉ ਦਾ ਸੁਏਭ 

ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਤਤਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਆ ਿੰਾਯ ਦੀ ਏਾਯ ਚਰਾ ਤਯਸਾ ਸ, (ਇਸਨਾਾਂ ਫਰਸਭਾ, ਤਵਸ਼ਨੂਿੰ ਅਤ ਤਸ਼ਵ ਦ ਏੁਝ ਸਿੱਥ 

ਨਸੀਂ)। ਇਸ ਫੋਾ ਅਚਯਜ ਏਤਏ ਸ ਤਏ ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਵਐ ਤਯਸਾ ਸ ਯ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਸੀਂ ਤਦਿੱਦਾ।  

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥ 

ਅਯਥ:- ( ਫਰਸਭਾ, ਤਵਸ਼ਨੂਿੰ, ਤਸ਼ਵ ਆਤਦਏ ਦ ਥਾਾਂ) ਏਵਰ ਉ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂਿੰ ਰਣਾਭ ਏਯ ਜ (ਬ ਦਾ) 

ਭੁਿੱਢ ਸ, ਜ ਸ਼ੁਿੱਧ ਯੂ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਏਈ ਭੁਿੱਢ ਨਸੀਂ (ਰਿੱਬ ਏਦਾ), ਜ ਨਾ ਯਤਸਤ ਸ ਅਤ ਜ ਦਾ ਸੀ ਇਏ 

ਤਜਸਾ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। (ਇਸੀ ਸ ਵੀਰਾ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦਾ)। 30।  

ਬਾਵ:- ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੁਿੱਐ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਵਿੱਚ ਜੁੋਦਾ ਸ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਉ ਨੂਿੰ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਿੱਚ ਜਾਦ ਸਨ 

ਤਏ ਫਰਸਭਾ, ਤਵਸ਼ਨੂਿੰ, ਤਸ਼ਵ ਆਤਦਏ ਏਈ ਵਿੱਐਯੀਆਾਂ ਸਤੀਆਾਂ ਜਤ ਦਾ ਯਫਿੰਧ ਚਰਾ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ। ਤਭਯਨ 

ਵਾਰ  ਨੂਿੰ ਮਏੀਨ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਆ ਆਣੀ ਯਾ ਤਵਚ ਆਣ  ਸੁਏਭ ਅਨੁਾਯ ਜਤ ਦੀ ਏਾਯ ਚਰਾ ਤਯਸਾ ਸ, 

ਬਾਵੇਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸਨਾਾਂ ਅਿੱਐਾਾਂ ਨਾਰ ਉਸ ਤਦਿੱਦਾ ਨਸੀਂ। 30।  

ਆਸਣੁ ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਆਣੁ-ਤਟਏਾਣਾ। ਰਇ-ਰਏ ਤਵਚ। ਰਇ ਰਇ-ਸਯਏ ਬਵਨ ਤਵਚ। ਆਣੁ ਬਿੰਡਾਯ-ਬਿੰਡਾਤਯਆਾਂ 

ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ। ਾਇਆ-ਤਉ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਾ ਤਦਿੱਤਾ ਸ। ਏਤਯ ਏਤਯ-(ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਦਾ ਏਯ ਏ। ਵਐ-ਿੰਬਾਰ 

ਏਯਦਾ ਸ। ਤਯਜਣਸਾਯ-ੁਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਾਚੀ-ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਯਤਸਣ ਵਾਰੀ, 

ਉਏਾਈ ਤੋਂ ੈਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਬਿੰਡਾਤਯਆਾਂ ਦਾ ਤਟਏਾਣਾ ਸਯਏ ਬਵਨ ਤਵਚ ਸ (ਬਾਵ, ਸਯਏ ਬਵਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਬਿੰਡਾਯ ਚਿੱਰ ਯਸ ਸਨ)। ਜ ਏੁਝ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ  ਉਸਨਾਾਂ ਬਿੰਡਾਤਯਆਾਂ ਤਵਚ) ਾਇਆ ਸ ਇਏ ਵਾਯੀ 

ਾ ਤਦਿੱਤਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਬਿੰਡਾਯ ਦਾ ਅਐੁਿੱਟ ਸਨ)। ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਦਾ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ (ਜੀਵਾਾਂ 

ਨੂਿੰ) ਦਾ ਏਯ ਏ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਿੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਸਣ ਵਾਰ  (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਦੀ 

(ਤਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿੰਬਾਾਂਰ ਵਾਰੀ) ਇਸ ਏਾਯ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ (ਉਏਾਈ ਤੋਂ ੈਾਰੀ ਸ)।  

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥ 

ਅਯਥ:- () ਏਵਰ ਉ (ਅਏਾਰ ੁਯਐ) ਨੂਿੰ ਰਣਾਭ ਏਯ ਜ (ਬ ਦਾ) ਭੁਿੱਢ ਸ, ਜ ੁਿੱਧ-ਯੂ ਸ, ਤਜ ਦਾ 

ਏਈ ਭੁਿੱਢ ਨਸੀਂ (ਰਿੱਬ ਏਦਾ), ਜ ਨਾ-ਯਤਸਤ ਸ ਅਤ ਜ ਦਾ ਸੀ ਇਏ ਤਜਸਾ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ (ਇਸੀ ਸ ਤਯੀਏਾ, 

ਤਜ ਨਾਰ ਉ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਤਭਟ ਏਦੀ ਸ)। 31।  

ਬਾਵ:- ਫਿੰਦੀ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਸੀ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤਏ ਬਾਵੇਂ ਏਯਤਾਯ ਦੀ ਦਾ ਏੀਤੀ ਸਈ ਤਰਸ਼ਟੀ 

ਫਅਿੰਤ ਸ, ਤਪਯ ਬੀ ਇ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਉ ਦ ਬਿੰਡਾਯ ਬੀ ਫਅਿੰਤ ਸਨ, ਏਦੀ ਭੁਿੱਏ ਨਸੀਂ ਏਦ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਇ ਯਫਿੰਧ ਦ ਯਾਸ ਤਵਚ ਏਈ ਯਏ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ। 31।  

ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀਸ 
॥ 

ਦਅਯਥ:- ਇਏੁ ਦੂ-ਇਿੱਏ ਤੋਂ। ਇਏ ਦੂ ਜੀਬ-ਇਏ ਜੀਬ ਤੋਂ। ਸਤਸ-ਸ ਜਾਣ। ਰਐ-ਰਿੱਐ (ਜੀਬਾਾਂ)। ਰਐ ਸਵਤਸ-

ਰਿੱਐ ਜੀਬਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਜਾਣ। ਰਐ ਵੀ-ਵੀਸ ਰਿੱਐ। ੋਾ-ਪਯ, ਚਿੱਏਯ। ਆਐੀਅਤਸ-ਆਐ ਜਾਣ। ਏੁ ਨਾਭ ੁਜਦੀ-

ਜਦੀ ਦਾ ਇਏ ਨਾਭ। ਜਦੀ-ਜਤ ਦਾ ਈਸ਼, ਜਤ ਦਾ ਭਾਰਏ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਇਿੱਏ ਜੀਬ ਤੋਂ ਰਿੱਐ ਜੀਬਾਾਂ ਸ ਜਾਣ, ਅਤ ਰਿੱਐ ਜੀਬਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀਸ ਰਿੱਐ ਫਣ ਜਾਣ, (ਇਸਨਾਾਂ ਵੀਸ ਰਿੱਐ 

ਜੀਬਾਾਂ ਨਾਰ ਜ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਇਏ ਨਾਭ ਨੂਿੰ ਇਏ ਇਏ ਰਿੱਐ ਵਾਯੀ ਆਐੀ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਏੂੋ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਇਸ 

ਏੂੋੀ ਸੀ ਠੀ ਸ, ਬਾਵ, ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਤੈਆਰ ਏਯ ਤਏ ਭੈਂ ਆਣ  ਉੱਦਭ ਦ ਆਯ ਇ ਤਯਾਾਂ ਨਾਭ ਤਭਯ 

ਏ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਾ ਏਦਾ ਸਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਝੂਠਾ ਅਸਿੰਏਾਯ ਸ)।  

ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁ ਯਾਤਸ-ਇ ਯਤ ਤਵਚ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਤਭਰਣ ਵਾਰ  ਯਤ ਤਵਚ। ਤਤ ਵੋੀਆ-ਤੀ 

ਦੀਆਾਂ ਉੋੀਆਾਂ, ਤੀ ਨੂਿੰ ਤਭਰਣ ਵਾਤ ਜ ਉੋੀਆਾਂ ਸਨ। ਚੋੀ-ਚ ੋੀਦਾ ਸ, ਚ ੋ  ਏੀਦਾ ਸ। ਸਇ 

ਇਏੀ-ਇਏ ਯੂ ਸ ਏ, ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾ ਏ। ੁਤਣ-ੁਤਣ ਏ। ਏੀਟਾ-ਏੀਤੋਆਾਂ ਨੂਿੰ।  

ਅਯਥ:- ਇ ਯਤ ਤਵਚ (ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਦੂਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਯਾਸ ਤਵਚ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਤਭਰਣ 

ਵਾਤ ਜ ਉੋੀਆਾਂ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਉੱਤ ਆਾ-ਬਾਵ ਵਾ ਏ ਸੀ ਚ ੋ  ਏੀਦਾ ਸ। (ਰਿੱਐਾਾਂ ਜੀਬਾਾਂ ਨਾਰ ਬੀ 

ਤਣਤੀ ਦ ਤਭਯਨ ਨਾਰ ਏੁਝ ਨਸੀਂ ਫਣਦਾ। ਆਾ-ਬਾਵ ਦੂਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਇਸ ਤਣਤੀ ਦ ਾਠਾਾਂ ਵਾਰਾ 

ਉੱਦਭ ਇਉਂ ਸ, ਭਾਨ ,) ਆਏਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ੁਣ ਏ ਏੀਤੋਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ ਇਸ ਯੀ ਆ ਈ ਸ (ਤਏ ਅੀਂ ਬੀ 



ਆਏਾਸ਼ ਤ ਅਿੱੋ ਜਾਈ)।  

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਨਦਯੀ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ। ਾਈ-ਾਈਦਾ ਸ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨੂਿੰ ਰਾਤ 

ਏਯੀਦਾ ਸ। ਏੂੋ-ਏੂੋ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ। ਏੂੋੀ ਠਤ-ਝੂਠੀ ਿੱ, ਆਣ  ਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਤਡਆਈ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯ, ਤਾਾਂ ਸੀ ਉ ਨੂਿੰ ਤਭਰੀਦਾ ਸ, (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ) ਏੂੋ 

ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਆਣ  ਆ ਦੀ ਤਨਯੀ ਏੂੋੀ ਸੀ ਵਤਡਆਈ ਸ (ਤਏ ਭੈਂ ਤਭਯਨ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸਾਾਂ)। 33।  

ਬਾਵ:- “ਏੂੋ ਦੀ ਾਤਰ” ਤਵਚ ਤਤਯਆ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦ ਤਚਿੰਤਾ-ਤੌਏਯਾਾਂ ਦੁਿੱਐ-ਏਰਸ਼ਾਾਂ ਦ ਟ ਤਵਚ ਤਡਿੱਾ 

ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦਾ ਤਨਵਾ-ਅਥਾਨ, ਭਾਨ , ਇਏ ਾ ਉੱਚਾ ਤਟਏਾਣਾ ਸ ਤਜਥ ਠਿੰਢ ਸੀ ਠਿੰਢ, ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਸੀ 

ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਸ। ਇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਉ ਉੱਚੀ ਅਯਸ਼ੀ ਅਵਥਾ ’ਤ ਭਨੁਿੱਐ ਤਦੋਂ ਸੀ ਅਿੱੋ ਏਦਾ ਸ ਜ ਤਭਯਨ ਦੀ 

ਉੋੀ ਦਾ ਆਯਾ ਰ, ‘ਤੂਿੰ ਤੂਿੰ’ ਏਯਦਾ ‘ਤੂਿੰ’ ਤਵਚ ਆਾ ਰੀਨ ਏਯ ਦਵ। ਇ ‘ਆਾ’ ਵਾਯਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਇਸ 

ਤਭਯਨ ਵਾਰਾ ਉੱਦਭ ਇਉਂ ਸੀ ਸ ਤਜਵੇਂ ਅਏਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ੁਣ ਏ ਏੀੋੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਬੀ ਉੱਥ ਅਿੱੋਨ ਦਾ ਸ਼ਏ 

ਦਾ ਸ ਜਾ,ਯ ਤੁਯਨ ਆਣੀ ਏੀੋੀ ਵਾਰੀ ਯੌਤਾਯ ਨਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੀ ਠੀਏ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਦੀ ਭਯੀ ਤਵਚ 

ਆਣੀ ਭਯੀ ਨੂਿੰ ਉਸੀ ਭਨੁਿੱਐ ਤਭਟਾਾਂਦ ਸਨ ਤਜਨਾਾਂ ਉਯ ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਸਵ। 32।  

ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥ ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥ ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 
ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਐਤਣ-ਆਐਣ ਤਵਚ; ਫਰਣ ਤਵਚ। ਚੁ-ਚੁ (ਯਤਸਣ) ਤਵਚ। ਜਯ-ੁਭਯਥਾ, ਇੈਤਤਆਯ, 

ਆਣ  ਭਨ ਦੀ ਭਯੀ। ਭਿੰਤਣ-ਭਿੰਣ ਤਵਚ। ਦਤਣ-ਦਣ ਤਵਚ। ਜੀਵਤਣ-ਜੀਵਣ ਤਵਚ। ਭਯਤਣ-ਭਯਨ ਤਵਚ। 

ਯਾਤਜ ਭਾਤਰ-ਯਾਜ ਭਾਰ ਤਵਚ, ਯਾਜ ਭਾਰ ਦ ਰਾਤ ਏਯਨ ਤਵਚ। ਯੁ-ਯਰਾ, ਪੂਿੰ-ਪਾਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਫਰਣ ਤਵਚ ਤ ਚੁਿੱ ਯਤਸਣ ਤਵਚ ਬੀ ਾਡਾ ਏਈ ਆਣਾ ਇੈਤਤਆਯ ਨਸੀਂ ਸ। ਨਾ ਸੀ ਭਿੰਣ ਤਵਚ 

ਾਡੀ ਭਨ-ਭਯੀ ਚਿੱਰਦੀ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਦਣ ਤਵਚ। ਜੀਵਨ ਤਵਚ ਤ ਭਯਨ ਤਵਚ ਬੀ ਾਡੀ ਏਈ ਭਯਥਾ 

(ਏਿੰਭ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੀ)। ਇ ਯਾਜ ਤ ਭਾਰ ਦ ਰਾਤ ਏਯਨ ਤਵਚ ਬੀ ਾਡਾ ਏਈ ਯ ਨਸੀਂ ਚਿੱਰਦਾ (ਤਜ ਯਾਜ ਤ 

ਭਾਰ ਦ ਏਾਯਨ ਾਡ) ਭਨ ਤਵਚ ਪੂਿੰ-ਪਾਾਂ ਸੁਿੰਦੀ ਸ।  

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ 
ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਯਤੀ-ੁਯਤ ਤਵਚ, ਆਤਭਏ ਜਾ ਤਵਚ। ਤਆਤਨ-ਤਆਨ (ਰਾਤ ਏਯਨ) ਤਵਚ। ਵੀਚਾਤਯ-

ਵੀਚਾਯ (ਏਯਨ) ਤਵਚ। ਜੁਤੀ-ਜੁਤ ਤਵਚ, ਯਤਸਤ ਤਵਚ। ਛੁਟ-ਭੁਏਤ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਭੁਿੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

‘ਤਜ ੁਸਤਥ .....ਇ’ ਇ ਤੁਏ ਨੂਿੰ ਭਝਣ ਰਈ ਸ਼ਫਦ ‘ਇ’ ਅਤ ‘ਏਤਯ ਵਐ’ ਵਰ ੈਾ ਤਧਆਨ ਦਣ ਦੀ 

ਰੋ ਸ।  

ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਇ’ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਆਉਂਦਾ ਸ: 

(1)  ਆ ਆਤ ਤਨਯਿੰਜਨੁ ਇ।  (ਉੋੀ 5 

(2)  ਜਾ ਏਯਤਾ ਤਯਠੀ ਏਉ ਾਜ, ਆ ਜਾਣ  ਇ।  (ਉੋੀ 21 

(3)  ਤਤ ੁਊਚ ਏਉ ਜਾਣ  ਇ।  (ਉੋੀ 24 



(4)  ਨਾਨਏ ਜਾਣ  ਾਚਾ ਇ।  (ਉੋੀ 26 

(5)  ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ, ਾਤਸਫੁ ਾਚਾ, ਾਚੀ ਨਾਈ।  (ਉੋੀ 27 

(6)  ਏਯਤਸ ਅਨਿੰਦੁ ਚਾ ਭਤਨ ਇ।  (ਉੋੀ 37 

ਇਸਨਾਾਂ ਉਯਰੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਏਵਰ ਉੋੀ 24 ਵਾਰੀ ਤੁਏ ਤਵਚ ‘ਇ’ ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਵਾਰ  ‘ਏਇ’ ਭਨੁਿੱਐ 

ਰਈ ਆਤਐਆ ਸ, ਫਾਏੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਅਏਾਰ ੁਯਐ’ ਵਾਤ ਆਇਆ ਸ। ਇ ਸੀ ਅਯਥ ਨੂਿੰ ‘ਏਤਯ ਵਐ’ ਸਯ 

ਿੱਏਾ ਏਯਦਾ ਸ। ਵਐ-ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਾਵ ਏ ਵਐ ਸਾਦਯਾ ਸਦੂਤਯ।  (ਉੋੀ 3 

(2)  ਏਤਯ ਏਤਯ ਵਐ ਏੀਤਾ ਆਣਾ, ਤਜਵ ਤਤ ਦੀ ਵਤਡਆਈ।  (ਉੋੀ 27 

(3)  ਏਤਯ ਏਤਯ ਵਐ ਤਯਜਣਸਾਯੁ  (ਉੋੀ 31 

(4)  ਸੁ ਵਐ ਨਾ ਨਦਤਯ ਨ ਆਵ, ਫਸੁਤਾ ਸੁ ਤਵਡਾਣੁ।  (ਉੋੀ 27 

(5)  ਏਤਯ ਏਤਯ ਵਐ ਨਦਤਯ ਤਨਸਾਰ।  (ਉੋੀ 37 

(6)  ਵਐ ਤਵ ਏਤਯ ਵੀਚਾਯੁ   (ਉੋੀ 37 

ਤਜ ੁਸਤਥ-ਤਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਸਿੱਥ ਤਵਚ। ਏਤਯ ਵਐ-(ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ) ਯਚ ਏ ਿੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। ਇ-ਉਸੀ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਿੰਾਯੁ-ਜਨਭ ਭਯਨ।  

ਅਯਥ:- ਆਤਭਾਏ ਜਾ ਤਵਚ,ਤਆਨ ਤਵਚ ਅਤ ਤਵਚਾਯ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਦੀ ਬੀ ਾਡੀ ਭਯਥਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਉ 

ਜੁਤੀ ਤਵਚ ਯਤਸਣ ਰਈ ਬੀ ਾਡਾ ਇੈਤਤਆਯ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਜ ਏਯ ਏ ਜਨਭ ਭਯਨ ਭੁਿੱਏ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸੀ 

ਅਏਾਰ-ੁਯਐ ਯਚਨਾ ਯਚ ਏ (ਉ ਦੀ ਸਯ ਯਏਾਯ) ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ, ਤਜ ਦ ਸਿੱਥ ਤਵਚ ਭਯਿੱਥਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਆਣ  ਆ ਤਵਚ ਨਾਸ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਉੱਤਭ ਸ ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਨੀਚ (ਬਾਵ, ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਚਾਯੀ ਜਾਾਂ 

ਦੁਯਾਚਾਯੀ ਫਣਾਣ ਵਾਰਾ ਉਸ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਸ)(ਜ ਤਭਯਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਇਸ ਤਨਚਾ ਫਣ ਜਾ ਤਾਾਂ 

ਸੀ ਯਭਾਤਭਾਾਂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ ਤਵਿੱਥ ਦੂਯ ਸੁਿੰਦੀ ਸ)। 33।  

ਬਾਵ:- ਬਰ  ਾ ਤੁਯਨਾ ਜਾਾਂ ਏੁਯਾਸ  ਜਾਣਾ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਣ  ਵਿੱ ਦੀ ਿੱਰ ਨਸੀਂ, ਤਜ ਰਬੂ ਨ  ਦਾ ਏੀਤ 

ਸਨ ਉਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ੁਤਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਤਐਡਾ ਤਯਸਾ ਸ। , ਜ ਏਈ ਜੀਵ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ ਤਾਾਂ 

ਇਸ ਰਬੂ ਦੀ ਆਣੀ ਤਭਸਯ ਸ; ਜ ਏਈ ਇ ਾ ਵਰੋਂ  ਐੁਿੰਝਾ ਤਆ ਸ ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸ ਭਾਰਏ ਦੀ ਯਾ ਸ। ਜ 

ਅੀਂ ਉ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਦਾਤਾਾਂ ਭਿੰਦ ਸਾਾਂ ਤਾਾਂ ਇਸ ਰਯਨਾ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਸ, ਤ ਤਪਯ, ਦਾਤਾਾਂ 

ਦੇਂਦਾ ਬੀ ਆ ਸੀ ਸ। ਜ ਏਈ ਜੀਵ ਯਾਜ ਤ ਧਨ ਦ ਭਦ ਤਵਚ ਭਿੱਤਾ ਤਆ ਸ,ਇਸ ਬੀ ਯਾ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸ; ਜ 

ਤਏ ਦੀ ੁਯਤ ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਤਵਚ ਸ ਤ ਜੀਵਨ-ਜੁਤਤ ੁਥਯੀ ਸ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਭਸਯ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸੀ ਸ। 33।  

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ 
ਸਾਲ ॥ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨਕ ਅਨੰਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਾਤੀ-ਯਾਤਾਾਂ। ਯੁਤੀ-ਯੁਿੱਤਾਾਂ। ਤਥਤੀ-ਤਥਿੱਤਾਾਂ। ਵਾਯ-ਤਦਸਾੋ, ਤਦਨ। ਵਣ-ਬ ਰਏਾਯ ਦੀ ਸਵਾ। 

ਾਤਾਰ-ਾਯ ਾਤਾਰ। ਤਤੁ ਤਵਤਚ-ਇਸਨਾਾਂ ਾਤਯਆਾਂ ਦ ਭੁਦਾਇ ਤਵਚ। ਇਿੱਥ ‘ਤਤ’ੁ ਵਰ ੈਾ ਤਧਆਨ ਦਣ 

ਦੀ ਰੋ ਸ। ਤਸਰੀ ਤੁਏ ਦ ਾਯ ਸ਼ਫਦ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਤਵਚ ਸਨ। ‘ਤਤ’ੁ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ, ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ: 

‘ਾਤਯਆਾਂ ਦਾ ਇਏਿੱਠ’। ਥਾਤ ਯਐੀ-ਥਾ ਏ ਯਿੱਐ ਤਦਿੱਤੀ ਸ, ਯਛ ਏ ਤਟਏਾ ਤਦਿੱਤੀ ਸ। ਧਯਭਾਰ-ਧਯਭ ਏਭਾਣ 

ਦਾ ਅਥਾਨ। ਤਤ ੁ ਤਵਤਚ-ਉ ਧਯਤੀ ਉੱਤ। ਜੀਅ-ਜੀਵ ਜਿੰਤ। ਜੀਅ ਜੁਤਤ-ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਜੁਤੀ, ਜੀਵਾਾਂ ਦ 

ਯਤਸਣ ਦੀ ਜੁਤੀ (ਫਣਾ ਤਦਿੱਤੀ) ਸ।  



ਏ ਯਿੰ-ਇ ‘ਏ ਯਿੰ’ ਨੂਿੰ ਭਝਣ ਰਈ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸ ੁਨਾਰ ਤਵਚਾਯਨਾ ਯੂਯੀ ਸ:- 

(1)  ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਯਿੰਾ ਏ ਨਾਵ। ਬਨਾ ਤਰਤਐਆ ਵੁੋੀ ਏਰਾਭ।  (ਉੋੀ 16 

(2)  ਤਤਥ ਬਤ ਵਤਸ ਏ ਰਅ। (ਉੋੀ 37   

(3)  ਜ ਤਤ ੁਨਦਤਯ ਨ ਆਵਈ, ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਏ। (ਉੋੀ 7 

(4)  ਆ ਜਾਣ  ਆ ਦਇ। ਆਐਤਸ ਤ ਤਬ ਏਈ ਏਇ। (ਉੋੀ 25 

(5)  ਤ ਏੀਤ ਸਤਯ ਏਯਤਸ। ਤਾ ਆਤਐ ਨ ਏਤਸ ਏਈ ਏਇ।  (ਉੋੀ 26 

(6)  ਏਯਭੀ ਆ ਆਣੀ ਏ ਨੋ ਏ ਦੂਤਯ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ‘ਏ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਏਈ’; ‘ਨ ਏ’ ਅਯਥ ਸ ‘ਏਈ ਬੀ ਨਸੀਂ’। ਉੋੀ ਨਿੰ: 21 ਤਵਚ 

‘ਏਈ ਏਇ’ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ, ਅਿੱਜ ਏਿੱਰ ਦੀ ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਬੀ ਅੀਂ ‘ਏਈ ਏਈ’ ਆਐਦ ਸਾਾਂ।  

ਤਜਵੇਂ ‘ਏ ਯਿੰ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਏਈ ਯਿੰਾਾਂ ਦ’, ਤਤਵੇਂ ‘ਏ ਨਾਵ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਏਈ ਨਾਵਾਾਂ ਵਾਰ ’, ‘ਏ ਰਅ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ‘ਏਈ ਰਏਾਾਂ ਦ, ਏਈ ਬਾਵਨਾਾਂ ਦ’।  

ਏ ਯਿੰ-ਏਈ ਯਿੰਾਾਂ ਦ। ਤਤਨ ਏ-ਉਸਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ। ਅਨਿੰਤ-ਫਅਿੰਤ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਤਾਾਂ, ਯੁਿੱਤਾਾਂ, ਤਥਤਾਾਂ ਅਤ ਵਾਯ, ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਅਿੱ ਅਤ ਾਤਾਰ— ਇਸਨਾਾਂ ਾਤਯਆਾਂ ਦ ਇਏਿੱਠ ਤਵਚ 

(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨ) ਧਯਤੀ ਨੂਿੰ ਧਯਭ ਏਭਾਣ ਦਾ ਅਥਾਨ ਫਣਾ ਏ ਤਟਏਾ ਤਦਿੱਤਾ ਸ। ਇ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਏਈ 

ਜੁਤੀਆਾਂ ਅਤ ਯਿੰਾਾਂ ਦ ਜੀਵ (ਵਿੱਦ ਸਨ), ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਅਨਏਾਾਂ ਤ ਅਨਤਣਤ ਸੀ ਨਾਭ ਸਨ।  

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣੁ ॥ 
ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਦ ਅਯਥ:-ਏਯਭੀ ਏਯਭੀ-ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਤਤਥ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ। ਸਤਨ-

ਬਦ ਸਨ। ਯਵਾਣੁ-ਯਤਿੱਐ ਤਯ ’ਤ। ਨਦਯੀ-ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਏਯਤਭ-ਏਯਭ 

ਦੁਆਯਾ, ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਨਦਯੀ ਏਯਤਭ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਵ ਨੀਾਣੁ-ਤਨਸ਼ਾਨ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਤਨਸ਼ਾਨ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਤਡਆਈ ਦਾ ਤਚਸਨ (ਭਿੱਥ ’ਤ) ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸਨਾਾਂ ਅਨਏਾਾਂ ਨਾਵਾਾਂ ਤ ਯਿੰਾਾਂ ਵਾਰ  ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਆ-ਆਣ  ਏੀਤ ਸ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ (ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਦਯ ਤ) ਤਨਫੋਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ (ਤਜ ਤਵਚ ਏਈ ਉਏਾਈ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਦੀ, ਤਏਉਂਤਏ ਤਨਆਾਂ ਏਯਨ ਵਾਰਾ) 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਿੱਚਾ ਸ, ਉਦਾ ਦਯਫਾਯ ਬੀ ਿੱਚਾ ਸ। ਉ ਦਯਫਾਯ ਤਵਚ ਿੰਤ ਜਨ ਯਤਿੱਐ ਤਯ ’ਤ 

ਬਦ ਸਨ, ਅਤ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਏਯਨ ਵਾਰ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫਐਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ਿੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਭਿੱਥ 

ਉਤ) ਵਤਡਆਈ ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨ ਚਭਏ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਚ-ਏਤਚਆਈ। ਏਾਈ-ਤਏਆਈ। ਥ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਦਯਾਸ ਤਵਚ। ਾਇ-ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ, ਤਾ ਰਦੀ ਸ। ਇਆ-ਜਾ ਏ ਸੀ, ਅਿੱੋ ਏ ਸੀ। ਜਾ ਜਾਇ-ਜਾਤਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਤਐਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ੈਫਯ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਇਿੱਥ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਤਏ ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਛਟਾ ਅਐਵਾਣਾ ਤਏ ਅਯਥ ਨਸੀਂ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਏਤਚਆਈ 

ਤਏਆਈ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ਤ ਜਾ  ਏ ਭਰੂਭ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਏ! ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ ਤਆਾਂ ਸੀ 

ਭਝ ਅਉਂਦੀ ਸ (ਤਏ ਅਰ ਤਵਚ ਏਣ ਿੱਏਾ ਸ ਤ ਏਣ ਏਿੱਚਾ)।  



ਬਾਵ:- ਤਜ ਭਨੁਿੱਐ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁਿੰਦੀ ਸ ਉ ਨੂਿੰ ਤਸਰਾਾਂ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤਏ ਭਨੁਿੱਐ ਇ ਧਯਤੀ 

’ਤ ਏਈ ੈਾ ੌਯ ਤਨਫਾਸੁਣ ਆਇਆ ਸ। ਇਿੱਥ ਜ ਅਨਏਾਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਿੰਦ ਸਨ ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਦ ਆ 

ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਤਨਫੋਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਤਏ ਤਏ ਤਏ ਨ  ਭਨੁਿੱਐਾ-ਜਨਭ ਦ ਭਨਯਥ ਨੂਿੰ ੂਯਾ ਏੀਤਾ 

ਸ। ਤਜਨਾਾਂ ਦੀ ਤਭਸਨਤ ਏਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ ਆਦਯ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਇਿੱਥ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਤਏ 

ਦਾ ਵਿੱਡਾ ਛਟਾ ਅਐਵਾਣਾ ਤਏ ਅਯਥ ਨਸੀਂ।  

ਨਟ-ਉੱਯ ਦਿੱੀ ਤਵਚਾਯ ਆਤਭਏ ਯਤ ਤਵਚ ਜੀਵ ਦੀ ਤਸਰੀ ਅਵਥਾ, ਤਜਿੱਥ ਇਸ ਆਣ  ੌਯ ਨੂਿੰ 

ਛਾਣਦਾ ਸ। ਇ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਧਯਭ ਐਿੰਡ’ ਸ।  

ਧਰਭ ਖੰਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭੁ ॥ ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਧਯਭੁ-ਭਨਤਵ, ਏਯਤਿੱਫ। ਆਐਸੁ-ਦਿੱ, ਵਯਣਨ ਏਯ, ਭਝ ਰਵ। ਏਯਭ-ਏਿੰਭ, ਏਯਤਿੱਫ। ਸ-

ਇਸੀ ਜ ਉਯ ਦਤਆ ਤਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਧਯਭ ਐਿੰਡ ਦਾ ਤਨਯਾ ਇਸੀ ਏਯਤਿੱਫ ਸ, (ਜ ਉੱਯ ਦਿੱਤਆ ਤਆ ਸ)। ਸੁਣ ਤਆਨ ਐਿੰਡ ਦਾ 

ਏਯਤਿੱਫ (ਬੀ) ਭਝ ਰਵ (ਜ ਅਰੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਸ)।  

ਨਟ:- ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਉੋੀ 34 ਤੋਂ 37 ਤਾਈਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਦ ਿੰਜ ਤਸਿੱ ਦਿੱਦ ਸਨ: ਧਯਭ 

ਐਿੰਡ, ਤਆਨ ਐਿੰਡ, ਯਭ ਐਿੰਡ, ਏਯਭ ਐਿੰਡ ਅਤ ਚਐਿੰਡ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਚਾਯ ਉੋੀਆਾਂ ਤਵਚ ਤਏਯ ਸ ਤਏ ਰਬੂ ਦੀ ਤਭਸਯ ਨਾਰ ਭਨੁਿੱਐ ਾਧਾਯਨ ਸਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ ਸ ਏ 

ਤਏਵੇਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਇਿੱਏ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਸਰਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦੁਨੀਆ ਦ ਤਵਸ਼-ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਤ ਏ ‘ਆਤਭਾ’ 

ਵਿੱਰ ਝਾਤੀ ਭਾਯਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ ਚਦਾ ਸ ਤਏ ਭਯ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏੀਸ ਰਮਜਨ ਸ, ਭੈਂ ਿੰਾਯ ਤਵਚ ਤਏਉਂ ਆਇਆ 

ਸਾਾਂ, ਭਯਾ ਏੀਸ ੌਯ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਤਵਚਾਯਦਾ ਸ ਤਏ ਇ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਜੀਵ ਧਯਭ 

ਏਭਾਉਣ ਰਈ ਆ ਸਨ; ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆ ਆਣ  ਏੀਤ ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਤਨਫੋਾ 

ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਤਜਨਾਾਂ ੁਯਭੁਐਾਾਂ ਉੱਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਉਸ ਉ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ ਬਦ ਸਨ। 

ਇਿੱਥ ਦੁਨੀਆ ਤਵਚ ਆਦਯ ਜਾਾਂ ਤਨਯਾਦਯੀ ਏਈ ਭੁਿੱਰ ਨਸੀਂ ਯਿੱਐਦ, ਉਸੀ ਆਦਯ ਵਾਰ  ਸਨ ਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ 

ਦ ਦਯ ’ਤ ਰਵਾਨ ਸਨ।  

ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ੁਯਤਤ ਇਸ ਤਜਸ ਤੈਆਰਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁੋਦੀ ਸ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਉ ਅਿੰਦਯੋਂ ‘ੁਆਯਥ’ ਦੀ 

ਿੰਢ ਐੁਰਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਨੁਿੱਐ ਤਸਰਾਾਂ ਭਾਇਆ ਤਵਚ ਭਤ ਯਤਸਣ ਏਯਏ ਆਣ  ਆ ਨੂਿੰ ਜਾਾਂ ਆਣ ਰਵਾਯ 

ਨੂਿੰ ਸੀ ‘ਆਣਾ’ ਜਾਣਦਾ ੀ ਤ ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸਯ ਤਏ ਤਵਚਾਯ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ੀ ੈਂਦਾ, ਸੁਣ ਆਣਾ ‘ਧਯਭ’ 

ਭਝਣ ਤ ਆਣੀ ਵਾਏੌੀਅਤ ਨੂਿੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਏਯਦਾ ਸ। ਤਵਿੱਤਦਆ ਤ ਤਵਚਾਯ ਦ ਫਰ ਨਾਰ ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦੀ ਫਅਿੰਤ ਏੁਦਯਤ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਅਿੱਐਾਾਂ ਅਿੱ ਤਰਆਉਣ ਰਿੱ ੈਂਦਾ ਸ। ਤਆਨ ਦੀ ਸਨਯੀ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, 

ਤਜ ਦ ਅਿੱ ਬ ਬਯਭ ਵਤਸਭ ਉੱਡ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਅਿੰਦਯ ਤਵਿੱਤਦਆ ਦੁਆਯਾ ਭਝ ਵਧਦੀ ਸ, ਤਤਉਂ 

ਤਤਉਂ ਉਸ ਆਨਿੰਦ ਤਭਰਦਾ ਸ, ਜ ਤਸਰਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ੀ ਤਭਰਦਾ। ਆਤਭਏ ੈਂਡ ਤਵਚ 

ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਤਆਨ ਐਿੰਡ’ ਸ।  

ਯ ਇ ਯਾਸ  ਏ ਭਨੁਿੱਐ ਤਨਯਾ ਇਥ ਸੀ ਫਿੱ ਨਸੀਂ ਏਯ ਦੇਂਦਾ। ਫਾਣੀ ਦੀ ਤਵਚਾਯ ਉ ਨੂਿੰ ਉੱਦਭ ਵਿੱਰ 

ਰਯਦੀ ਸ। ਤਨਯਾ ਅਏਰ ਨਾਰ ਭਝ ਰਣਾ ਏਾਪੀ ਨਸੀਂ। ਭਨ ਦਾ ਤਸਰਾ ੁਬਾਉ, ਤਸਰੀਆਾਂ ਬੋੀਆਾਂ 

ਵਾਦੀਆਾਂ ਤਨਯੀ  ‘ਭਝ’ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਟ ਏਦੀਆਾਂ। ਇ ਤਸਰੀ ਾੋਤ ਨੂਿੰ, ਇਸਨਾਾਂ ਤਸਰ  ਿੰਏਾਯਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਤੋ ਏ, ਅਿੰਦਯ ਨਵੀਂ ਾੋਤ ੋਨੀ ਸ, ਅਿੰਦਯ ਉੱਚੀ ੁਯਤ ਵਾਰ  ਿੰਏਾਯ ਜਭਾਣ  ਸਨ। ਅਿੰਤਭਰਤ ਵਰ  ਜਾਣ 



ਆਤਦਏ— ਇਸ ਤਭਸਨਤ ਏਯਨੀ ਸ। ਤਆਨ ਐਿੰਡ ਤਵਚ ਅਿੱਤੋਆ ਸਇਆ ਭਨੁਿੱਐ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਇਸ ਤਭਸਨਤ 

ਏਯਦਾ ਸ, ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ੁਯਭਤਤ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਾਰ ਾਰਦਾ ਸ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਉਸਦ ਭਨ ਨੂਿੰ , ਭਾਨ , ਸਣਾ ਯੂ 

ਚ ੋਦਾ ਸ, ਏਾਇਆਾਂ ਏਿੰਚਨ ਵਯੀ ਸਣ ਰਿੱ ੈਂਦੀ ਸ, ਚਵਿੱਣ ਵਿੰਨ ਚ ੋਨ ਰਿੱ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉੱਚੀ ੁਯਤ ਤ 

ਉੱਚੀ ਅਏਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਭਨ ਤਵਚ ਜਾ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਦਵਤਤਆਾਂ ਤ ਤਿੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ ਝੀ  ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ। ਇਸ ‘ਯਭ ਐਿੰਡ’ ਸ।  

ਫਿੱ, ਪਯ ਏੀਸ ਸ! ਭਾਰਏ ਦੀ ਤਭਸਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅਿੰਦਯ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਫਰ ਬਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਾ ਤਵਏਾਯਾਾਂ 

ਵਿੰਨੀ ਡਰਦਾ ਨਸੀਂ। ਫਾਸਯ ਬੀ ਬ ਥਾਈਂ ਉਸੀ ਤਯਜਨਸਾਯ ਸੀ ਤਦਿੱਦਾ ਸ, ਭਨ ਦਾ ਤਨਯਿੰਏਾਯ ਦੀ ਮਾਦ 

ਤਵਚ ਯਤਾ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪਯ ਜਿੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਬਉ ਏਾਸਦਾ? ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ ਤਐੋਾਉ ਸੀ 

ਤਐੋਾਉ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ। ਇਸ ‘ਏਯਭ ਐਿੰਡ’ਸ।  

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦ ਾਤਯ ਫਣ ਏ ਆੈਯ ਿੰਜਵੇਂ ਐਿੰਡ ਤਵਚ ਜਾ ਤਨਵਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ, ਬਾਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ 

ਨਾਰ ਇਏ-ਤਭਏ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਧੁਯ ਉ ਜਤਤ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ ਅਿੱੋ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਾਯਆਾਂ ਜੀਆਾਂ ਦੀ 

ਿੰਬਾਰ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ ਅਤ ਤਜ ਦਾ ਸੁਏਭ ਾਯ ਵਯਤ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥ ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਏਤ-ਏਈ, ਫਅਿੰਤ। ਵਿੰਤਯ-ਅਨੀਆਾਂ। ਭਸ-(ਏਈ) ਤਸ਼ਵ। ਫਯਭ-ਏਈ ਫਰਸਭਾ। ਾੋਤਤ 

ੋੀਅਤਸ-ਾੋਤ ਤਵਚ ੋੀਦ ਸਨ, ਦਾ ਏੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਏ ਵ-ਏਈ ਵਾਾਂ ਦ (ਇ ‘ਏ’ ਦ ਅਯਥ 

ਰਈ ਵਐ ਤਛਰੀ ਉੋੀ ਨਿੰ:34)।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤਵਚ) ਏਈ ਰਏਾਯ ਦ ਉਣ, ਾਣੀ ਤ ਅਨੀਆਾਂ ਸਨ, ਏਈ ਤਿਸ਼ਨ ਸਨ 

ਤ ਏਈ ਤਸ਼ਵ ਸਨ। ਏਈ ਫਰਸਭ ਦਾ ਏੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ, ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਏਈ ਯੂ, ਏਈ ਯਿੰ ਤ ਏਈ ਵ ਸਨ।  

ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥ ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 
ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਏਤੀਆ-ਏਈ, ਫਅਿੰਤ। ਏਯਭ ਬੂਭੀ-ਏਿੰਭ ਏਯਨ ਦੀਆਾਂ ਬੂਭੀਆਾਂ, ਧਯਤੀਆਾਂ। ਭਯ-ਭਯੁ ਯਫਤ। ਧੂ-

ਧਰ ਬਤ। ਉਦਸ਼-ਉਸਨਾਾਂ ਧੂਯੇ ਬਤਾਾਂ ਦ ਉਦਸ਼। ਇਿੰਦ-ਇਿੰਦਯ ਦਵਤ। ਚਿੰਦ-ਚਿੰਦਯਭਾ। ੂਯ-ੂਯਜ। ਭਿੰਡਰ 

ਦ-ਬਵਣ-ਚਏਿੱਯ। ਫੁਧ-ਫੁਧ ਅਵਤਾਯ। ਦਵੀ ਵ-ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਤਸਯਾਵ। (ਨਟ-‘ਏਤ’ ੁਤਰਿੰ ਸ ਜ ‘ਵ’ 

ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ਇ ਵਾਤ ‘ਦਵੀ ਵ’ ਦਾ ਅਯਥ ਏਯਨਾ ਸ ‘ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਤਸਯਾਵ’)।  

ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਏੁਦਯਤਤ ਤਵਚ) ਫਅਿੰਤ ਧਯਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਭਯੂ ਯਫਤ, ਫਅਿੰਤ ਧੂੇਯ ਬਤ ਤ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ ਸਨ। ਫਅਿੰਤ ਇਿੰਦਯ ਦਵਤ, ਚਿੰਦਰਭਾ, ਫਅਿੰਤ ੂਯਜ ਅਤ ਫਅਿੰਤ ਬਵਨ-ਚਿੱਏਯ ਸਨ। ਫਅਿੰਤ 

ਤਿੱਧ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਫੁਧ ਅਵਤਾਯ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਨਾਥ ਸਨ ਅਤ ਫਅਿੰਤ ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਤਸਯਾਵ ਸਨ।  

ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰਦ ॥ ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ 
॥ ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਦਾਨਵ-ਯਾਐਸ਼, ਦੈਂਤ। ਭੁਤਨ-ਭਨ-ਧਾਯੀ ਤਯਸ਼ੀ। ਯਤਨ ੁਭਿੰਦ-ਯਤਨ ਅਤ ਭੁਿੰਦਯ। ਾਤ-

ਾਤਸ਼ਾਸ। ਨਤਯਿੰਦ-ਯਾਜ। ੁਯਤੀ-ੁਯਤਾਾਂ, ਤਰਵ। (ਨਟ:- ਇ ਾਯੀ ਉੋੀ ਵਰ ਯਤਾ ਤਧਆਨ ਤਦਿੱਤਤਆਾਂ ਇਸ 

ਿੱਸ਼ਟ ਭਰੂਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ‘ਏਤ’ ੁਤਰਿੰ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਰ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ ਅਤ ‘ਏਤੀਆ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ 

ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਰ।  ‘ੁਯਤੀ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਸ, ਤ ‘ੁਯਤਤ’ ਦਾ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ)।  



ਅਯਥ:- (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤਵਚ) ਫਅਿੰਤ ਦਵਤ ਅਤ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਭੁਨੀ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਯਏਾਯ ਦ 

ਯਤਨ ਤ (ਯਤਨਾਾਂ ਦ) ਭੁਿੰਦਯ ਸਨ। (ਜੀਵ-ਯਚਨਾ ਦੀਆਾਂ) ਫਅਿੰਤ ਐਾਣੀਆਾਂ ਸਨ, (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਰੀਆਾਂ ਬੀ 

ਚਾਯ ਨਸੀਂ) ਫਅਿੰਤ ਫਾਣੀਆਾਂ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਾਤਸ਼ਾਸ ਤ ਯਾਜ ਸਨ, ਫਅਿੰਤ ਯਏਾਯ ਦ ਤਧਆਨ ਸਨ (ਜ ਜੀਵ 

ਭਨ ਦੁਆਯਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ), ਫਅਿੰਤ ਵਏ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਏ! ਏਈ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦਾ। 35।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁਿੱਐਾ ਜਨਭ ਦ ੌਯ (‘ਧਯਭ’) ਦੀ ਭਝ ਤਆਾਂ ਭਨੁਿੱਐ ਦਾ ਭਨ ਫੋਾ ਤਵਸ਼ਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਤਸਰਾਾਂ 

ਇਏ ਤਨਿੱਏ ਤਜਸ ਟਿੱਫਯ ਦ ੁਆਯਥ ਤਵਚ ਫਿੱਝਾ ਸਇਆ ਇਸ ਜਤਵ ਫਸੁਤ ਤਿੰ-ਤਦਰ ੀ। ਸੁਣ ਇਸ ਤਆਨ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਫਅਿੰਤ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਏੀਤਾ ਸਇਆ ਇਸ ਫਅਿੰਤ ਜਤ ਇਿੱਏ ਫਅਿੰਤ ਵਿੱਡਾ ਟਿੱਫਯ ਸ, ਤਜ ਤਵਚ 

ਫਅਿੰਤ ਤਿਸ਼ਨ, ਫਅਿੰਤ ਤਵਸ਼ਨੂਿੰ, ਫਅਿੰਤ ਫਰਸਭ, ਫਅਿੰਤ ਧਯਤੀਆਾਂ ਸਨ। ਇ ਤਆਨ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਤਿੰ-

ਤਦਰੀ ਸਟ ਏ ਇਦ ਅਿੰਦਯ ਜਤ-ਤਆਯ ਦੀ ਰਤਸਯ ਚਿੱਰ ਏ ੈੁਸ਼ੀ ਸੀ ੈੁਸ਼ੀ ਫਣੀ ਯਤਸਿੰਦੀ ਸ। 35।  

ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਭਤਸ-ਤਵਚ। ਯਚਿੰਡ-ਤ, ਰਫਰ, ਫਰਵਾਨ। ਤਤਥ-ਉ ਤਆਨ ਐਿੰਡ ਤਵਚ। ਨਾਦ-ਯਾ। 

ਤਫਨਦ-ਤਭਾਸ਼। ਏਡ-ਏਤਏ। ਅਨਿੰਦੁ-ੁਆਦ।  

ਅਯਥ:- ਤਆਨ ਐਿੰਡ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਤਆਨ ਅਵਥਾ ਤਵਚ) ਤਆਨ ਸੀ ਫਰਵਾਨ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਇ 

ਅਵਥਾ ਤਵਚ (ਭਾਨ) ਬ ਯਾਾਾਂ, ਤਭਾਤਸ਼ਆਾਂ ਤ ਏਤਏਾਾਂ ਦਾ ੁਆਦ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਭ-ਉੱਦਭ, ਤਭਸਨਤ। ਯਭ ਐਿੰਡ ਏੀ-ਉੱਦਭ ਅਵਥਾ ਦੀ। ਫਾਣੀ-ਫਨਾਵਟ। ਯੂ-ੁਿੰਦਯਤਾ। 

ਤਤਥ-ਇ ਤਭਸਨਤ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ। ਾੋਤਤ ੋੀ-ਾੋਤ ਤਵਚ ਤੋਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਫਸੁਤੁ ਅਨੂੁ-

(ਭਨ) ਫਸੁਤ ਸਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਉੱਦਭ ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ੁਿੰਦਯਤਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਆ ਏ ਭਨ ਤਦਨ  ਤਦਨ ਸਣਾ 

ਫਣਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਇ ਅਵਥਾ ਤਵਚ (ਨਵੀਂ) ਾੋਤ ਦ ਏਾਯਨ ਭਨ ਫਸੁਤ ਸਣਾ ਤੋਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।  

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਤਾ ਏੀਆ-ਉ ਅਵਥਾ ਦੀਆਾਂ। ਏਥੀਆ ਨ ਜਾਤਸ-ਏਸੀਂਆਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦੀਆਾਂ। ਏ-ਏਈ 

ਭਨੁਿੱਐ। ਏਸ-ਆਐ ਤਫਆਨ ਏਯ। ਤਛ-ਦਿੱਣ ਤੋਂ ਤਿੱਛੋਂ ਛੁਤਾਇ-ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਤਫਆਨ ਏਯਨ 

ਤੋਂ ਅਭਯਥ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਦੀਆਾਂ ਿੱਰਾਾਂ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਏਦੀਆਾਂ। ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਤਫਆਨ ਏਯਦਾ ਸ, 

ਤਾਾਂ ਤਿੱਛੋਂ ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਤਫਆਨ ਏਯਨ ਦ ਅਭਯਥ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ)।  

ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਤਤਥ-ਉ ਦਯਭ ਐਿੰਡ ਤਵਚ। ੋੀ-ੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਤਨ ਫੁਤਧ-ਭਨ ਤਵਚ ਜਾਰਤ। ੁਯਾ ਏੀ 

ੁਤਧ-ਦਵਤਤਆਾਂ ਦੀ ੂਝ। ਤਧਾ ਏੀ ੁਤਧ-ਤਿੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ ਅਏਰ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਤਭਸਨਤ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ੁਯਤਤ ਤ ਭਤ ੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ, ੁਯਤ ਤ ਭਤ 

ਉੱਚੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ) ਅਤ ਭਨ ਤਵਚ ਜਾਰਤ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯਭ ਐਿੰਡ ਤਵਚ ਦਵਤਤਆਾਂ ਤ ਤਿੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ 



ਅਏਰ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਅਿੰਦਯ) ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 36।  

ਬਾਵ:- ਤਆਨ-ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਯਏਤਤ ਨਾਰ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਾਯਾ ਜਤ ਇਏ ਾਾਂਝਾ ਟਿੱਫਯ ਤਦਿੱਦਾ ਸ, ਜੀਵ 

ੈਰਏਤਤ ਦੀ ਵਾ ਦੀ ਤਭਸਨਤ (= ‘ਯਭ’ ਤਯ ’ਤ ਚੁਿੱਏਦਾ ਸ, ਭਨ ਦੀ ਤਸਰੀ ਤਿੰ-ਤਦਰੀ ਸਟ ਏ 

ਤਵਸ਼ਾਰਤਾ ਤ ਉਦਾਯਤਾ ਦੀ ਾੋਤ ਤਵਚ ਭਨ ਨਵੇਂ ਤਯ ਸਣਾ ਤੋਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਨ ਤਵਚ ਇਏ ਨਵੀਂ 

ਜਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸ, ੁਯਤਤ ਉੱਚੀ ਸਣ ਰਿੱ ੈਂਦੀ ਸ। 36।  

ਕਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥ ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ ਤਤਨ ਭਤਹ 
ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਯਭ-ਫਐਸ਼ਸ਼। ਫਾਣੀ-ਫਨਾਵਟ। ਜਯ-ੁਫਰ, ਤਾਏਤ। ਸਯੁ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ਦੂਜਾ। ਸਯੁ 

ਨ ਏਈ ਸਯੁ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਦੂਜਾ ਉੱਏਾ ਸੀ ਏਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਜਧ-ਜਧ। ਭਸਾਫਰ-ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ । ੂਯ-

ੂਯਭ। ਤਤਨ ਭਤਸ— ਉਸਨਾਾਂ ਤਵਚ। ਯਾਭ-ੁਅਏਾਰ ੁਯਐ। ਯਤਸਆ ਬਯਬੂਯ-ਨਏਾ-ਨਏ ਬਤਯਆ ਸਇਆ ਸ, ਯਭ 

ਯਭ ਤਵਚ ਵਿੱ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਫੈਸ਼ਸ਼ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਫਰ ਸ, (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਨੁਿੱਐ ਉੱਤ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਭਸਯ ਦੀ 

ਨਯ ਸੁਿੰਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਅਿੰਦਯ ਅਤਜਸਾ ਫਰ ਦਾ ਸੁਿੰਦਾ ਸ ਤਏ ਤਵਸ਼-ਤਵਏਾਯ ਉ ਉੱੁਿੰਤ ਆਣਾ ਯਬਾਵ 

ਨਸੀਂ ਾ ਏਦ), ਤਏਉਂਤਏ ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ (ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਅਿੰਦਯ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਏਈ ਦੂਜਾ ਉੱਏਾ 

ਸੀ ਨਸੀਂ ਯਤਸਿੰਦਾ। ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ(ਜ ਭਨੁਿੱਐ ਸਨ ਉਸ) ਜਧ, ਭਸਾਾਂਫਰੀ ਤ ੂਯਭ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯਭ ਯਭ 

ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਿੱ ਤਯਸਾ ਸ।  

ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ 
॥ ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ੀਤ ੀਤਾ-ੂਯਨ ਤਯ ’ਤ ੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਯਤਾ ਸਇਆ ਸ। (ਨਟ:- ਇਏ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ‘ੀਤਾ’ 

ਦੂਜੀ ਵਾਯੀ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਇ ਤੈਆਰ ’ਤ ੈਾ ਵਧੀਏ ਯ ਤਦਿੱਤਾ ਸ। ਇਸ ਤਜਸ ਸੀ 

ਵਾਏਿੰਸ਼ ਸਯ ਬੀ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ- 

(1)  ਨਾਨਏ ਅਿੰਤੁ ਨ ਅਿੰਤੁ। (ਉੋੀ 35 

(2)  ਤਤਥ ਸਯੁ ਨ ਏਈ ਸਯੁ। (ਉੋੀ 37 

(3)  ਜ ਏ ਏਥ ਤ ਅਿੰਤ ਨ ਅਿੰਤ।  (ਉੋੀ 37 

ਭਤਸਭਾ-(ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ) ਤਪਤਤ-ਾਰਾਸ, ਵਤਡਾਆਈ। ਭਾਤਸ-ਤਵਚ। ਤਾ ਏ-ਉਸਨਾਾਂ  ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦ। ਯੂ-

ੁਿੰਦਯ  ਯੂ। ਨ ਏਥਨ  ਜਾਤਸ-ਏਥ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ। ਤਸ-ਉਸ ਫਿੰਦ। ਨਾ ਭਯਤਸ-ਆਤਭਏ ਭਤ ਭਯਦ ਨਸੀਂ 

ਸਨ। ਨ ਠਾ ਜਾਤਸ-ਠਿੱ ਨਸੀਂ ਜਾ ਏਦ (ਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਠਿੱ ਨਸੀਂ ਏਦੀ।) 

ਅਯਥ:- ਉ (ਫੈਸ਼ਸ਼) ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅਿੱੋ ਸ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਤਨਯਰ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਤਵਚ 

ਯਤਾ ਯਤਸਿੰਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯੀਯ ਅਤਜਸ ਏਿੰਚਨ ਦੀ ਵਿੰਨੀ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤਏ) ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸਣ ਯੂ 

ਵਯਣਨ ਨਸੀਂ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੂਿੰਸ ਉੱਤ ਨੂਯ ਸੀ ਨੂਯ ਤਰਸ਼ਏਦਾ ਸ)। (ਇ ਅਵਥਾ ਤਵਚ) 

ਤਜਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਤਭਏ ਭਤ ਨਸੀਂ ਭਯਦ ਤ ਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਠਿੱ ਨਸੀਂ 

ਏਦੀ।  

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 



ਦਅਯਥ:-  ਵਤਸ-ਵਿੱਦ ਸਨ। ਰਅ-ਰਏ, ਬਵਣ। ਏ ਰਅ-ਏਈ ਬਵਣਾਾਂ ਦ। (ਵਐ ਉੋੀ 34 ਤਵਚ ‘ਏ 

ਯਿੰ’)। ਏਯਤਸ ਅਨਿੰਦ-ਅਨਿੰਦ ਏਯਦ ਸਨ, ਦਾ ਤਐੋ ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ। ਚਾ ਇ-ਉਸ ਿੱਚਾ ਸਯੀ। ਭਤਨ-(ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ) ਭਨ ਤਵਚ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਏਈ ਬਵਣਾਾਂ ਦ ਬਤ ਜਨ ਵਿੱਦ ਸਨ, ਜ ਦਾ ਤਐੋ ਯਤਸਿੰਦ ਸਨ, (ਤਏਉਂਤਏ) 

ਉਸ ਿੱਚਾ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਤਵਚ (ਭਜੂਦ) ਸ।  

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਤਚ-ਿੱਚ ਤਵਚ। ਤਚ ਐਿੰਤਡ-ਚ ਐਿੰਡ ਤਵਚ। ਏਤਯ ਏਤਯ-ਤਸ਼ਟੀ ਯਚ ਏ। ਨਦਤਯ ਤਨਸਾਰ-ਤਨਸਾਰ 

ਏਯਨ ਵਾਰੀ ਨਯ ਨਾਰ। ਵਐ-ਵਐਦਾ ਸ ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਿੱਚ ਐਿੰਡ ਤਵਚ (ਬਾਵ,ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਇਿੱਏ ਯੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ) ਭਨੁਿੱਐ ਦ ਅਿੰਦਯ 

ਉਸ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਆ ਸੀ ਵਿੱਦਾ ਸ, ਜ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂਿੰ ਯਚ ਯਚ ਏ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ਿੰਬਾਰ 

ਏਯਦਾ ਸ।  

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ ਤਜਵ ਤਜਵ 
ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 
8} 

ਦਅਯਥ:-  ਵਯਬਿੰਡ— ਫਰਤਸਭਿੰਡ। ਏ-ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ। ਏਥ— ਦਿੱਣ ਰਿੱ, ਤਫਆਨ  ਏਯ। ਤ ਅਿੰਤ ਨ ਅਿੰਤ-

ਇਸਨਾਾਂ ਐਿੰਡਾਾਂ ਭਿੰਡਰਾਾਂ ਤ ਫਰਤਸਭਿੰਡਾਾਂ ਦ ਅਿੰਤ ਨਸੀਂ  ਏਦ। ਰਅ ਰਅ-ਏਈ ਰਏ, ਏਈ ਬਵਨ। ਤਵ-

ਤਵਦਾ ਸ, ੈੁਸ਼ ਸੁਿੰਦਾ  ਸ। ਏਤਯ ਵੀਚਾਯ-ੁਵੀਚਾਯ ਏਯ ਏ। ਏਥਨਾ-ਏਥਨ ਏਯਨਾ, ਤਫਆਨ ਏਯਨਾ। ਾਯ-ੁਇ 

ਸ਼ਫਦ ਨੂਿੰ ਭਝਣ ਰਈ ਵਿੰਨੀ-ਭਾਤਯ ਸਠ-ਤਰਐ ਰਭਾਣ ਤਦਿੱਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ:- 

(1)  ਤਸਯਾ ਅਤਨ ਤਸਵ ਯ ਫਾਧਾ ਬਜਨ ਾਯ ੁਏਯਾਈ।1।  (ਉੋੀ 19, ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ 

(2)  ਤੂਿੰ ਾਯ ਯਤਨਾਯ ਸਉ ਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ਤਯੀ ਯਾਭ।  (ੂਸੀ ਛਿੰਤ ਭਸਰਾ 5 

(3)  ਰਾਸਾ ਬਤਤ ੁ ਾਯ ੁੁਯਭੁਤਐ ਾਇ।  (ਭਾਝ ਏੀ ਵਾਯ, ਉੋੀ 15 

(4)  ਧਨੁ ਵਡਬਾੀ ਨਾਨਏਾ, ਤਜਨ ੁਯਭੁਤਐ ਸਤਯ ਯੁ ਾਤਯ।1।  (ਏਾਨੋ ਏੀ ਵਾਯ 

ਇਸਨਾਾਂ ਉਯ-ਤਰਐ ਰਭਾਣਾਾਂ ਦਾ ਤਿੱਟਾ ਇਉਂ ਸ:- 

(1) ‘ਾਯ’ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ, ੁਤਰਿੰ ਤ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ।  

‘ਾਯ’ੁ ੁਤਰਿੰ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਰਸਾ’ ਜਾਾਂ ‘ਤਿੱਤ’।  

‘ਾਯ’ ਇਤਰੀ-ਤਰਿੰ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਯਤਤ, ੈਫਯ’।  

ਤਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨਿੰ: (1) ਅਤ (2)।  

(2)‘ਾਯ’ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨਿੰ: (3) ਤਵਚ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਰਸ਼ਟ’। (3)‘ਾਤਯ’ ਤਿਆ ਸ 

,ਤਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੈਫਯ ਰਣੀ’, ‘ਚਤ ਏਯਨਾ’ ਤਜਵੇਂ ਰਭਾਣ (4)।  

ਾਯ-ੁਰਸਾ। ਏਯੋਾ ਾਯ-ੁਏਯੋਾ ਤਜਵੇਂ ਰਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ (ਬਾਵ, ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਨਾਰ ਇਿੱਏ-ਯੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਤਵਚ)ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ 

ਫਅਿੰਤ ਐਿੰਡ, ਭਿੰਡਰ ਤ ਫਅਿੰਤ ਫਰਤਸਭਿੰਡ (ਤਦਿੱਦ ਸਨ, ਇਤਨ  ਫਅਿੰਤ ਤਏ) ਜ ਏਈ ਭਨੁਿੱਐ ਇ ਦਾ ਏਥਨ ਏਯਨ 



ਰਿੱ, ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੋਏ ਨਸੀਂ  ਏਦ। ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਫਅਿੰਤ ਬਵਣ ਤ ਅਏਾਯ ਤਦਿੱਦ  ਸਨ 

(ਤਜਨਯਯਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਤਵਚ) ੁ ਉ ਤਯਯਯਾਾਂ ਏਾਯ ਚਿੱਰ ਯਸੀ ਸ ਤਜਵੇਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਸੁਏਭ ਸੁਿੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਇ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅਿੱੋ ਏ ਭਨੁਿੱਐ ਨੂਿੰ ਸਯ ਥਾਾਂ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਯਾ ਵਯਤਦੀ ਤਦਿੱਦੀ ਸ)। (ਉ ਨੂਿੰ 

ਯਤਿੱਐ ਤਦਿੱਦਾ ਸ ਤਏ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ  ਵੀਚਾਯ ਏਯਏ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ਿੰਬਾਰ ਏਯਦਾ ਸ ਤ ਐੁਸ਼ ਸੁਿੰਦਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਏ! ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਏਥਨ ਏਯਨਾ ਫਸੁਤ ਸੀ ਐਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਅਵਥਾ ਤਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਏਦੀ, 

ਅਨੁਬਵ ਸੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਸ)। 37।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇਿੱਏ-ਯੂ ਸ ਚੁਏਣ ਵਾਰੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਅੋ ਜੀਵ ਉੱਤ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਦਯਵਾਾ ਐੁਰਦਾ ਸ, ਉ ਨੂਿੰ ਬ ਆਣ  ਸੀ ਆਣ  ਤਦਿੱਦ ਸਨ, ਸਯ ਾ ਰਬੂ ਸੀ ਨਯੀਂ 

ਆਉਂਦਾ ਸ। ਅਤਜਸ ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ੁਯਤ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਤੌਤਤ-ਾਰਾਸ ਜੁੋੀ ਯਤਸਾਂਦੀ ਸ, ਸੁਣ ਭਾਇਆ ਇ ਨੂਿੰ 

ਠਿੱ ਨਸੀਂ ਏਦੀ, ਆਤਭਾ ਫਰਵਾਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵਿੱਥ ਨਸੀਂ  ਏਦੀ। ਸੁਣ ਉ ਨੂਿੰ ਯਤਿੱਐ 

ਜਾਦਾ ਸ ਤਏ ਫਅਿੰਤ ਏੁਦਯਤ ਯਚ ਏ ਰਬੂ ਬ ਨੂਿੰ ਆਣੀ ਯਾ ਤਵਚ ਤਯ ਤਯਸਾ ਸ, ਤ ਬ ਉਤ ਤਭਸਯ ਦੀ 

ਨਯ ਏਯ ਤਯਸਾ ਸ। 37।  

ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਤੁ-ਆਣ  ਯੀਯਏ ਇਿੰਦਰ ੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਤਵਏਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਏ ਯਿੱਐਣਾ। ਾਸਾਯਾ-ੁਤਨਆਯ ਦੀ ਦੁਏਾਨ। 

ੁਤਨਆਯ-ੁੁਤਨਆਯਾ। ਭਤਤ-ਅਏਰ। ਵਦ-ਤਆਨ। ਸਥੀਆਯ-ੁਸਥੋਾ।  

ਨਟ:- ਸ਼ਫਦ ‘ਵਦ’ ਸਠ-ਤਰਐੀਆਾਂ ਤੁਏਾਾਂ ਤਵਚ ਜੁਜੀ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਆ ਸ:- 

(1)  ੁਯਭੁਤਐ ਨਾਦਿੰ, ੁਯਭੁਤਐ ਵਦਿੰ, ੁਯਭੁਤਐ ਯਤਸਆ ਭਾਈ।  (ਉੋੀ 5 

(2)  ੁਤਣ ਾਤ ਤਿੰਤਭਰਤਤ ਵਦ।  (ਉੋੀ 9 

(3)  ਅਿੰਐ ਯਿੰਥ ਭੁਤਐ ਵਦ ਾਠ।  (ਉੋੀ 17 

(4)  ੋਏ ੋਏ ਬਾਤਰ ਥਏ, ਵਦ ਏਸਤਨ ਇਏ ਵਾਤ।  (ਉੋੀ 22 

(5)  ਆਐਤਸ ਵਦ ਾਠ ੁਯਾਣ।  (ਉੋੀ 26 

(6)  ਾਵਤਨ ਿੰਤਡਤ ੋਤਨ ਯਐੀਯ, ਜੁ ੁਜੁ ੁਵਦਾ ਨਾਰ ।  (ਉੋੀ 27 

ਉੋੀ ਨਿੰਫਯ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਏ ਤੋਂ ਤਫਨਾ ਫਾਏੀ ਬ ਉੋੀਆਾਂ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਵਦ’ ਫਸੁ-ਵਚਨ ਤਵਚ ਸ ਅਤ ਤਸਿੰਦੂ 

ਭਿੱਤ ਦ ਧਯਭ ੁਤਏਾਾਂ ‘ਵਦਾਾਂ’ ਵਿੱਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ। ਯ ਉੋੀ ਨਿੰਫਯ 5 ਤਵਚ ‘ਵਦਿੰ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ ਤ ਅਯਥ ਸ 

‘ਤਆਨ’। ਇ ਤਯਾਾਂ ‘ਵਦ ਸਥੀਆਯ’ ਤਵਚ ‘ਵਦ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਸ ਤ ਅਯਥ ਸ ‘ਤਆਨ’। ਯ ਇਸ ਯੂਯੀ 

ਨਸੀਂ ਸ  ਤਏ ਤਜਿੱਥ ਤਜਿੱਥ ਰੌ ‘ਵਦੁ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ ਉੱਥ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਤਆਨ’ ਸੀ ਸ। 

ਏਈ ਸ਼ਫਦ  ਸਨ, ਤਜਿੱਥ ‘ਵਦੁ’ ਇਏ-ਵਚਨ ਸੁਿੰਤਦਆਾਂ ਬੀ ਤਸਿੰਦੂ ਭਤ ਦਾ ਧਯਭ ੁਤਏ ਵਦ ਸ। ਯ 

ਰਏਯਣ ਨੂਿੰ ਤਵਚਾਯਨਾ ਬੀ ਯੂਯੀ ਸ।  

ਇ ਉੋੀ ਤਵਚ ‘ਜਤੁ’, ‘ਧੀਯਜ’, ‘ਭਤਤ’, ‘ਬਉ’, ‘ਤਤਾਉ’, ਅਤ ‘ਬਾਉ’ ਬਾਵ-ਵਾਚਏ ਸ਼ਫਦ ਆ ਸਨ, 

ਇ ਵਾਤ ਰੌ ‘ਵਦੁ’ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਢੁਏਵਾਾਂ (‘ਤਆਨ’ ਅਯਥ) ਬਾਵ-ਵਾਚਏ ਸੀ ਸ ਏਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਜ) ਜਤ-ਯੂ ਦੁਏਾਨ (ਸਵ), ਧੀਯਜ ੁਤਨਆਯਾ ਫਣ, ਭਨੁਿੱਐ ਦੀ ਆਣੀ ਭਿੱਤ ਅਤਸਯਣ ਸਵ, (ਉ 

ਭਤ-ਅਤਸਯਣ ਉੱਤ) ਤਆਨ ਸਥੋਾ (ਵਿੱਜ)।  



ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ 
॥ 

ਬਉ- 

     ‘ਬਉ’ ਸ਼ਫਦ ਨੂਿੰ ਇਿੱਥ ਸੁ ਨਾਰ ਤਵਚਾਯਨ ਦੀ ਰੋ ਸ।  

     ‘ਜੁਜੀ’ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦ ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ, ਭੂਰ-ਭਿੰਤਯ ਤਵਚ ‘ਤਨਯਬਉ’ ਅਤ ਉੋੀ ਨਿੰਫਯ 

38 ਤਵਚ ‘ਬਉ’।  

ਿੰਤਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ‘ਬਮ’ ਸ, ਯ ਤਤੁਯ ਜੀ ਇ ਨੂਿੰ ‘ਬਉ’ ਤਰਐਦ ਸਨ। ਆਯੀਆ ਭਾਜ ਵਯੀ  ੋੀ-

ਤਰਐੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਭਢੀ ੁਆਭੀ ਦਇਆਨਿੰਦ ਇ ਬਉ ਸ਼ਫਦ ਨੂਿੰ ਾਸਭਣ  ਯਿੱਐ ਏ, ਆਣੀ ਤਵਤਦਆ ਦ ਆਧਾਯ 

’ਤ, ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਨੂਿੰ ਅਨ ੋ  ਤਰਐ  ਸਨ। ਿੰਤਿਤ ਤਵਿੱਤਦਆ ਦੀ ਵਾਏੌੀਅਤ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਉਸ 

ਤਰਐਦ ਸਨ ਤਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਿੰਤਿਤ ਜਾਣਦ ਸੁਿੰਦ, ਤਾਾਂ ‘ਬਮ’ ਨੂਿੰ ‘ਬਉ’ ਨਾਸ ਤਰਐਦ।  

ਇ ੁਤਏ ਦਾ ਇ ਭਭੂਨ ਨਾਰ ਏਈ ਿੰਫਿੰਧ ਨਸੀਂ ਤਏ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਦੀ ਿੰਤਿਤ ਤਵਿੱਤਦਆ ਦਾ 

ਫੂਤ ਤਦਿੱਤਾ ਜਾਵ, ਤਏਉਂਤਏ ਇ ਿੱਰ ਦੀ ਤਾਾਂ ਰੋ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਤਏ ੁਯ ੂਾਤਸਫ ਆਣ  ਭੇਂ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂਿੰ 

ਿੰਤਿਤ ਫਰੀ ਤਵਚ ਉਦਸ਼ ਤਦਿੰਦ ਜਾਾਂ ਿੰਤਿਤ ਦ ਧਾਯਭਏ ੁਤਏਾਾਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਤਦਰ ੋ  ਏਯਾਉਂਦ। ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਾੋਂ ਉਸ ਜ ੁਨਸਾ ਰ  ਏ ਆ ਨ, ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨ  ਉ ਫਰੀ ਤਵਚ ੁਣਾਉਣਾ ੀ ਤ ੁਣਾਇਆ, ਜ 

ਇ ਵਰ  ਇ ਦਸ਼ ਦ ਰਏਾਾਂ ਤਵਚ ਯਚਿੱਰਤ ੀ।  

ਫਰੀ ਦਾ ਫਦਰਦੀ ਆਈ ਸ। ਵਦਾਾਂ ਦੀ ਿੰਤਿਤ ਫਦਰ ਏ ਸਯ ਸ ਈ। ਿੰਤਿਤ ਫਦਰ ਏ ਰਾਤਿਤ ਫਣ 

ਈ। ਰਾਤਿਤ ਤੋਂ ਿੰਜਾਫੀ ਫਣ ਈ। ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਦ ਵਰ  ਦੀ ਿੰਜਾਫੀ ਬੀ ਸੁਣ ਨਸੀਂ ਯਸੀ, ਸਯ ਸ 

ਈ ਸ। ਇ ਵਾਤ ੁਆਭੀ ਦਇਆਨਿੰਦ ੁਯ ੂਨਾਨਏ ਾਤਸਫ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਵਚ ਦੁਐਦਾਈ ਰੌ ਤਰਐਣ ਦੀ 

ਥਾਾਂ, ਜ ਇਸ ਵਐਦ ਤਏ ਦ ਦੀ ਫਰੀ ਉ ਭੇਂ ਤਏਸੋੀ ੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਬੁਿੱਰ ਨਾਸ ਏਯਦ।  

ਿੰਤਿਤ, ਰਾਤਿਤ ਤ ਿੰਜਾਫੀ ਦੀ ਐਜ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਫਅਿੰਤ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ ਸਨ , ਤਜਿੱਥ ਇਸ 

ਯਤਿੱਐ ਾਫਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਏ ਤਏਵੇਂ ਿੰਤਿਤ ਸ਼ਫਦ ਫਦਰ ਫਦਰ ਏ ਿੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਨਵਾਾਂ ਯੂ ਧਾਯਦ ।  

ਨਟ:-ਇ ਤਵਚਾਯ ਨੂਿੰ ਤਵਥਾਯ ਨੂਿੰ ਨਾਰ ਭਝਣ ਵਾਤ  ੋ  ਭਯੀ ੁਤਏ “ੁਯਫਾਣੀ ਤ ਇਤਤਸਾ ਫਾਯ” 

ਦ ਿੰਨਾ 43 ਤੋਂ 61 ਤਏ।  

ਦਅਯਥ:- ਬਉ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਡਯ। ਐਰਾ-ਐਿੱਰਾਾਂ; ਧੌਂਏਣੀ (ਤਜ ਨਾਰ ੁਤਨਆਯ ਪੂਏ ਭਾਯ ਏ ਅਿੱ 

ਬਐਾਾਂਦ ਸਨ)। ਤਤਾਉ-ਤਾਾਂ ਨਾਰ ਤਣਾ, ਾਰ ਾਰਣੀ, ਏਭਾਈ ਏਯਨੀ। ਬਾਾਂਡਾ-ਏੁਠਾਰੀ। ਬਾਉ-ਰਭ। 

ਅਿੰਤਭਰਤੁ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਭਯ ਏਯਨ ਵਾਰਾ ਨਾਭ। ਤਤਤੁ-ਉ ਬਾਾਂਡ ਤਵਚ। ੋੀ-ੋੀਦਾ ਸ, ਤੋਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ੋੀ ਫਦੁ-ਸ਼ਫਦ ਤੋਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਿੱਚੀ ਟਏਾਰ-ਇ ਉੱਯ-ਦਿੱੀ ਸਈ ਿੱਚੀ ਟਏਾਰ 

ਤਵਚ।  

ਨਟ:- ਜਤ, ਧੀਯਜ, ਭਤ, ਤਆਨ, ਬਉ, ਤਤਾਉ ਅਤ ਬਾਉ ਦੀ ਤਭਰਵੀਂ ਿੱਚੀ ਟਏਾਰ ਤਵਚ ੁਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਭਸਯ ੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ ਤਜ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਏਈ ਸ਼ਫਦ ੁਯ ੂਨ  ਉਚਾਤਯਆ ਸ, ਤਿੱਐ ਨੂਿੰ 

ਬੀ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਉ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਰ  ਅਿੱੋਦਾ ਸ, (ਏੂੋ ਦੀ ਾਤਰ ਤੋ ਦੇਂਦਾ ਸ) ਜ ਜਤ ਧੀਯਜ ਆਤਦਏ 

ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਣ ਜਾ। ਟਏਾਰ-ਉਸ ਥਾਾਂ ਤਜਿੱਥ ਯਏਾਯੀ ਯੁ ਆਤਦਏ ਤਿੱਏ ੋੀਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਜ) ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਡਯ ਧੌਂਏਣੀ (ਸਵ), ਾਰ-ਏਭਾਈ ਅਿੱ (ਸਵ), ਰਭ ਏੁਠਾਰੀ ਸਵ, ਤਾਾਂ (ਸ 



ਬਾਈ!) ਉ (ਏੁਠਾਰੀ) ਤਵਚ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਅਿੰਤਭਰਤ ਨਾਭ ਰਾਵ, (ਤਏਉਂਤਏ ਇਸ ਤਜਸੀ ਸੀ) ਿੱਚੀ 

ਟਏਾਰ ਤਵਚ (ੁਯ ੂਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਤੋਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 8} 

ਦਅਯਥ:- ਤਜਨ ਏਉ-ਤਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਉੱਤ। ਨਦਤਯ-ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ। ਏਯਭੁ-ਫੈਸ਼ਸ਼। ਤਤਨ ਏਾਯ-ਉਸਨਾਾਂ 

ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਏਾਯ ਸ, (ਬਾਵ, ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਇਸ ਉੱਯ ਦਿੱੀ ਟਏਾਰ ਤਤਆਯ ਏਯਏ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਾੋਤ 

ੋਦ ਸਨ)। ਤਨਸਾਰ-ਯਿੰਨ, ੈੁਸ਼, ਅਨਿੰਦ। ਨਦਯੀ-ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਏਾਯ ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਦੀ ਸ, ਤਜਨਾਾਂ ਉੱਤ ਤਭਸਯ ਦੀ ਨਯ ਸੁਿੰਦੀ ਸ, ਤਜਿੰਨਾਾਂ ਉੱਤ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। 

ਸ ਨਾਨਏ! ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਤਿਾ-ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਤਨਸਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। 38।  

ਬਾਵ:- ਯ ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਦੋਂ ਸੀ ਫਣ ਏਦੀ ਸ ਜ ਆਚਯਨ ਤਵਿੱਤਯ ਸਵ, ਦੂਤਜਆਾਂ ਦੀ 

ਵਧੀਏੀ ਸਾਯਨ ਦਾ ਸੌਂਰਾ ਸਵ , ਉੱਚੀ ਤ ਤਵਸ਼ਾਰ ਭਝ ਸਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਤਸਯਦ ਤਵਚ ਤਟਤਏਆ ਯਸ , 

ਵਾ ਦੀ ਾਰ ਾਰੀ ਜਾ ੈਾਰਏ ਤ ੈਰਏ ਦਾ ਤਆਯ ਤਦਰ ਤਵਚ ਸਵ। ਇਸ ਜਤ, ਧੀਯਜ, ਭਤ, ਤਆਨ, 

ਬਉ, ਾਰ ਅਤ ਰਭ ਦ ੁਣ ਇਏ ਿੱਚੀ ਟਏਾਰ ਸ ਤਜ ਤਵਚ ੁਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਭਸਯ ੋੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, 

ਤਜ ਉੱਚੀ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਏਈ ਸ਼ਫਦ ਤਤੁਯੂ ਨ  ਉਚਾਤਯਆ ਸ, ਉੱਯ-ਦਿੱ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਤਿੱਐ 

ਨੂਿੰ ਬੀ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਉ ਆਤਭਏ ਅਵਥਾ ਤਵਚ ਰ  ਅਿੱੋਦਾ ਸ)। 38।  

ਨਟ-ਫਾਣੀ ‘ਜ’ੁ ਦੀਆਾਂ ਏੁਰ 38 ਉੋੀਆਾਂ ਸਨ, ਜ ਇਿੱਥ ਭਾਤ ਸਈਆਾਂ ਸਨ। ਤਸਰ  ਰਏ ਤਵਚ 

ਭਿੰਰਾਚਯਨ ਵਜੋਂ ਤਤੁਯੂ ਜੀ ਨ  ਆਣ  ਇਸ਼ਟ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਤਫਆਨ ਏੀਤਾ ੀ। ਅਰ  ਅੈੀਯਰ  ਰਏ 

ਤਵਚ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ‘ਜ’ੁ ਦਾ ਤਧਾਾਂਤ ਦਿੱਤਆ ਸ।  

ਸਲਕੁ ॥ ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ 
ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਵਣੁ-ਸਵਾ, ੁਆ, ਰਾਣ। ਭਸਤੁ-ਵਿੱਡੀ। ਤਦਵ-ੁਤਦਨ। ਦੁਇ-ਦਵੇਂ। ਤਦਵ ੁ ਦਾਇਆ-ਤਦਨ 

ਤਐਡਾਵਾ ਸ। ਯਾਤਤ ਦਾਈ-ਯਾਤ ਤਐਡਾਵੀ ਸ। ਰ-ਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- ਰਾਣ (ਯੀਯਾਾਂ ਰਈ ਇਉਂ ਸਨ ਤਜਵੇਂ) ੁਯ ੂ(ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆਤਭਾ ਰਈ) ਸ, ਾਣੀ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦਾ) ਤਉ 

ਸ ਅਤ ਧਯਤੀ (ਬ ਦੀ) ਵਿੱਡੀ ਭਾਾਂ ਸ। ਤਦਨ ਅਤ ਯਾਤ ਦਵੇਂ ਤਐਡਾਵਾ ਤ ਤਐਡਾਵੀ ਸਨ, ਾਯਾ ਿੰਾਯ ਐਡ 

ਤਯਸਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਿੰਾਯ ਦ ਾਯ ਜੀਵ ਯਾਤ ਨੂਿੰ ਣ ਤਵਚ ਅਤ ਤਦਨ  ਏਾਯ-ਤਵਸਾਯ ਤਵਚ ਯਚ  ਸਨ)।  

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਵਾਚ-ਯਐਦਾ ਸ, (ਤਰਐ ਸ)  ੋਦਾ ਸ। ਸਦੂਤਯ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ, ਅਏਾਰ 

ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ। ਏਯਭੀ-ਏਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਏ-ਏਈ ਜੀਵ। ਨੋ-ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨਦੀਏ।  

ਅਯਥ:- ਧਯਭਯਾਜ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਏੀਤ ਸ) ਚਿੰ ਤ ਭਿੰਦ ਏਿੰਭ ਤਵਚਾਯਦਾ ਸ। 

ਆ ਆਣ  (ਇਸਨਾਾਂ ਏੀਤ ਸ) ਏਯਭਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਈ ਜੀਵ ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਨੋ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਅਤ 

ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਤੋਂ ਦੂਤਯ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਤਜਨੀ-ਤਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ। ਤ-ਉਸ ਭਨੁਿੱਐ। ਤਧਆਇਆ-ਤਭਤਯਆ ਸ। ਭਏਤਤ-ਭਸ਼ਿੱਏਤਤ, 



ਤਭਸਨਤ, ਾਰ-ਏਭਾਈ। ਾਤਰ-ਾਰ ਏ, ਪਰੀ ਏਯ ਏ। ਭੁਐ ਉਜਰ -ਉੱਜਰ ਭੁਐ ਵਾਰ । ਏਤੀ-ਏਈ ਜੀਵ। 

ਛੁਟੀ-ਭੁਏਤ ਸ ਈ, ਭਾਇਆ ਦ ਫਿੰਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯਤਸਤ ਸ ਈ। ਨਾਤਰ-ਉਸਨਾਾਂ (ੁਯਭੁਐਾਾਂ) ਦੀ ਿੰਤ ਤਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਏ! ਤਜਨਾਾਂ ਭਨੁਿੱਐਾਾਂ ਨ  ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦਾ ਨਾਭ ਤਭਤਯਆ ਸ, ਉਸ ਆਣੀ ਤਭਸਨਤ ਪਰੀ ਏਯ 

 ਸਨ, (ਅਏਾਰ ੁਯਐ ਦ ਦਯ ’ਤ) ਉਸ ਉੱਜਰ ਭੁਐ ਵਾਰ  ਸਨ ਅਤ (ਸਯ ਬੀ) ਏਈ ਜੀਵ ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ 

ਿੰਤਤ ਤਵਚ (ਯਤਸ ਏ) (“ਏੂੋ ਦੀ ਾਤਰ” ਢਾਸ ਏ ਭਾਇਆ ਦ ਫਿੰਧਨਾਾਂ ਤੋਂ) ਆਾਦ ਸ  ਸਨ।1।  

ਬਾਵ:- ਇਸ ਜਤ ਇਏ ਯਿੰ-ਬੂਭੀ ਸ, ਤਜ ਤਵਚ ਜੀਵ ਤਐਰਾੋੀ ਆ ਆਣੀ ਐਡ ਐਡ ਯਸ ਸਨ। ਸਯਏ 

ਜੀਵ ਦੀ ੋਤਾਰ ਫੋ ਸੁ ਨਾਰ ਸ ਯਸੀ ਸ। ਜ ਤਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ਐਡ ਸੀ ਐਡ , ਉਸ ਰਬੂ ਤੋਂ ਤਵਿੱਥ 

ਾਈ । ਯ ਤਜਨਾਾਂ ਨ  ਤਭਯਨ ਦੀ ਐਡ ਐਡੀ, ਉਸ ਆਣੀ ਤਭਸਨਤ ਪਰੀ ਏਯ  ਤ ਸਯ ਏਈ ਜੀਵਾਾਂ 

ਨੂਿੰ ਇ ੁਚਿੱਜ ਯਾਸ ’ਤ ਾਾਂਦ ਸ ਆ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸੂਯੀ ਤਵਚ ੁਯੈਯੂ ਸ।  

 


