
 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਸਪਤੀ ਕਸਸਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਿ ਦਸਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਸਿ ੁਿਸਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ 

ਜਾ ਸਕਆ ਭਸਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਸਪਤੀ-ਸਤਾਾਂ ਦਾ। ਕਸਸਿ-ਕਸਸਿ ਨਾਲ, ਦੱਿ ਨਾਲ। ਕਰਿ-ਫਿਾਈ ਸਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। 

ਦਸਿ-ਦਿ ਸਵਚ, ਦਾਤਾਾਂ ਦਿ ਨਾਲ। ਵਖਸਿ, ੁਿਸਿ-ਵਖਿ ਤ ੁਿਨ ਨਾਲ। ਨ ਜਾ-ਨਸੀਂ ਜਾਦਾ, ਨਸੀਂ 

ਸਦੱਦਾ। ਭਸਨ-(ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ) ਭਨ ਸਵਚ। ਭੰਤੁ-ਲਾਸ।  

ਅਰਥ:- (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ) ਗੁਿਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਸਗਿਨ ਨਾਲ ਬੀ (ਗੁਿਾਾਂ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਸੀਂ  

ਕਦਾ। (ਸਗਿ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ)। ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤ ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ। ਵਖਿ ਤ 

ੁਿਨ ਨਾਲ ਬੀ ਉ ਦ ਗੁਿਾਾਂ ਦਾ ਾਰ ਨਸੀਂ ਾ ਕੀਦਾ। ਉ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਭਨ ਸਵਚ ਸਕਸੜੀ ਲਾਸ ਸ-

ਇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ।  

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ੁ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰ ੁ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਕੀਤਾ-ਫਿਾਇਆ ਸਇਆ। ਆਕਾਰੁ-ਇਸ ਜਗਤ ਜ ਸਦੱ ਸਰਸਾ ਸ। ਾਰਾਵਾਰੁ-ਾਰਲਾ ਤ ਉਰਲਾ 

ਫੰਨਾ।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨ  ਇਸ ਜਗਤ (ਜ ਸਦੱ ਸਰਸਾ ਸ) ਫਿਾਇਆ ਸ, ਰ ਇ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ, ਇ ਦਾ 

ਉਰਲਾ ਤ ਾਰਲਾ ਫੰਨਾ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸਦੱਦਾ।  

ਅੰਤ ਕਾਰਸਿ ਕਤ ਸਫਲਲਾਸਸ ॥ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਸਸ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਅੰਤ ਕਾਰਸਿ-ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਲੱਬਿ ਲਈ। ਕਤ-ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਸਫਲਲਾਸਸ-ਸਵਲਕਦ ਸਨ, ਤਰਲ  ਲੈਂਦ 

ਸਨ। ਤਾ ਕ ਅੰਤ-ਉ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਸੱਦ-ਫੰਨ । ਨ ਾ ਜਾਸਸ-ਲੱਬ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।  

ਅਰਥ:- ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਲੱਬਿ ਲਈ  ਤਰਲ  ਲ  ਰਸ ਨ, ਰ ਉ ਦ ਸੱਦ-ਫੰਨ  ਲੱਬ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।  

ਸ ੁਅੰਤੁ ਨ ਜਾਿ ਕਇ ॥ ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ ਫਸੁਤਾ ਸਇ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਸੁ ਅੰਤ-ਇਸ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ (ਸਜ ਦੀ ਬਾਲ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਕਰਦ ਸਨ)। ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ-ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਜਾਵੀ, ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਉ ਦ ਗੁਿ ਕਥਨ ਕਰੀ ਜਾਵੀ। ਫਸੁਤ ਸਇ-ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ 

ਉਸ ਸਰ ਵੱਡਾ, ਸਰ ਵੱਡਾ ਰਤੀਤ ਸਿ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਰਥ:- (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਗੁਿਾਾਂ ਦਾ) ਇਸ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ (ਸਜ ਦੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਬਾਲ ਕਰ ਰਸ ਸਨ) ਕਈ ਭਨੱੁਖ 

ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੀ ਸਕ ਉਸ ਵੱਡਾ ਸ, ਸਤਉਂ ਸਤਉਂ ਉਸ ਸਰ ਵੱਡਾ, ਸਰ 

ਵੱਡਾ ਰਤੀਤ ਸਿ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਵਡਾ ਾਸਸਫ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚ ਉਸਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ ਵਡੁ ਊਚਾ ਸਵ ਕਇ ॥ ਸਤ ੁਊਚ ਕਉ ਜਾਿ ਇ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਥਾਉ-ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਸਨਵਾ ਦਾ ਸਿਕਾਿਾ। ਉਚ ਉਸਰ ਊਚਾ-ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ। 

ਨਾਉ-ਨਾਭਿਾ, ਵਸਡਆਈ। ਵਡੁ-ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਸਵ ਕਇ-ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਸਵ। ਸਤੁ ਊਚ ਕਉ-ਉ ਉੱਚ 

ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ। ਇ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਸੀ।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ੁਰੱਖ ਵੱਡਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਸਿਕਾਿਾ ਉੱਚਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਭਿਾ ਬੀ ਉੱਚਾ ਸ। ਜ ਕਈ ਸਰ ਉ 

ਜਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵ, ਉਸ ਸੀ ਉ ਉੱਚ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੰੂ ਭਝ ਕਦਾ ਸ (ਸਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।  



 

 

ਜਵਡੁ ਆਸ ਜਾਿ ਆਸ ਆਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਸਤ ॥੨੪॥ 

ਦਅਰਥ:- ਜਵਡੁ-ਜਡਾ ਵੱਡਾ। ਜਾਿ-ਜਾਿਦਾ ਸ। ਆਸ ਆਸ-ਕਵਲ ਆ ਸੀ (ਉ ਤੋਂ ਸਫਨਾਾਂ ਕਈ ਸਰ 

ਨਸੀਂ ਜਾਿਦਾ)। ਨਦਰੀ-ਸਭਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀ। ਕਰਭੀ-ਕਰਭ ਨਾਲ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ। ਦਾਸਤ-

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆ ਸੀ ਜਾਿਦਾ ਸ  ਸਕ ਉਸ ਆ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਸਰਕ) ਦਾਤ ਸਭਸਰ 

ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਸਭਲਦੀ ਸ। 24।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਫਅੰਤ ਗੁਿਾਾਂ ਦਾ ਭਾਲਕ ਸ, ਉ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਬੀ ਫਅੰਤ ਸ। ਸਜਉਂ ਸਜਉਂ ਉ ਦ ਗੁਿਾਾਂ 

ਵਲ ਸਧਆਨ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਸਰ ਵੱਡਾ ਰਤੀਤ ਸਿ ਲੱਗ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਗਤ ਸਵਚ ਨਾਸ ਕਈ ਉ ਰਬੂ ਜਡਾ 

ਵੱਡਾ ਸ ਸੀ, ਤ ਇ ਵਾਤ ਨਾਸ ਕਈ ਇਸ ਦੱ ਕਦਾ ਸ ਸਕ ਰਬੂ ਸਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ। 24।  

 


