
 

 

ਚ ਚਚ ਨ ਸਵਈ ਜ ਚੀ ਰਖ ਵਾਯ ॥ ਚੁ ਚੁ ਨ ਸਵਈ ਜ ਰਾਇ ਯਸਾ ਚਰਵ ਤਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਚ-ੁਚਚ ਯੱਖਣ ਨਾਰ, ਚਵੱਤਯਤਾ ਕਾਇਭ ਯੱਖਣ ਨਾਰ। ਚਚ-ੁਚਚ, ਚਵੱਤਯਤਾ, ੁੱਚ। ਨ 

ਸਵਈ-ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਚੀ-ਭੈਂ ੁੱਚ ਯੱਖਾਾਂ। ਚੁ-ਚੁੱ ਕਯ ਯਚਸਣ ਨਾਰ। ਚੁ-ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਭਨ ਦੀ ਚੁੱ, ਭਨ ਦਾ 

ਚਿਕਾਉ। ਰਾਇ ਯਸਾ-ਭੈਂ ਰਾਈ ਯੱਖਾਾਂ। ਚਰਵ ਤਾਯ-ਚਰਵ ਦੀ ਤਾਯ, ਚਰਵ ਦੀ ਡਯ, ਇਕ-ਤਾਯ ਭਾਧੀ।  

ਨਿ:- ਇ ਉੜੀ ਦੀ ੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਚੜਿਆਾਂ ਇਸ ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਸ ਚਕ ਇ ਉੜੀ ਚਵਚ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਚਸਫ 

ਭਨ ਨੰੂ ‘ਚਚਆਯਾ’ ਕਯਨ ਦਾ ਤਯੀਕਾ ਦੱ ਯਸ ਸਨ। ਬ ਤੋਂ ਚਸਰਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਾਧਨਾਾਂ ਦਾ ਚਿਕਯ ਕਯਦ ਸਨ 

ਜ ਸਯ ਰਕ ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ। ਤੀਯਥਾਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜੰਗਰਾਾਂ ਚਵਚ ਜਾ ਕ ਭਾਧੀ ਰਾਉਣੀ, ਭਨ ਨੰੂ ਭਾਇਆ 

ਚਵਚ ਚਸਰਾਾਂ ਯਜਾ ਰਣਾ, ਸ਼ਾਤ੍ਾਾਂ ਦੀ ਚਪਰਾਫ਼ੀ-ਇਸ ਆਭ ਯਚਰਤ ਤਯੀਕ ਨ। ਯ ਚਤਗੁਯੂ ਜੀ 

ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਯਾ ਉਸ ਾਧਨ ਦੱਦ ਸਨ, ਚਜ ਨੰੂ ਗੁਯਚੱਖੀ ਦਾ ਭੁੱਢਰਾ ਚਨਮਭ ਭਝ ਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, 

ਬਾਵ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਿਾ ਚਵਚ ਤੁਯਨਾ।  

ਚਸਰੀਆਾਂ ਚਸਾਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਦ ਠੀਕ ਅਯਥ ਭਝਣ ਰਈ ੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਵਰ ਖ਼ਾ ਚਧਆਨ ਦਣਾ ਿਯੂਯੀ ਸ। ‘ਚਕਵ 

ਚਚਆਯਾ ਸਈ ਚਕਵ ਕੂੜ ਤੁਿ ਾਚਰ। ’ ਇ ਤੁਕ ਨੰੂ ਚਸਰੀ ਸਯਕ ਤੁਕ ਦ ਨਾਰ ਚੜਿਆਾਂ ੱਸ਼ਿ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਚਕ ਚਸਰੀ ਸਯਕ ਤੁਕ ਚਵਚ ‘ਭਨ’ ਦਾ ਸੀ ਚਿਕਯ ਸ। ਚਸਰੀ ਤੁਕ ਚਵਚ ‘ਭਨ ਦੀ ੁੱਚ’, ਦੂਜੀ ਚਵਚ 

‘ਭਨ ਦੀ ਚੁੱ’, ਤੀਜੀ ਚਵਚ 'ਭਨ ਦੀ ਬੱੁਖ' ਅਤ ਚਥੀ ਚਵਚ 'ਭਨ ਦੀ ਚਆਣ' ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਚਆ ਸ।  

(੍:) ਰਫ਼ਿ 'ਚਚ' ਦ ਅਯਥ 'ੁੱਚ' ਚਕਉਂ ਕੀਤ ਗ ਸਨ? 

(ਉ:) ਭਨ ਦੀਆਾਂ ਚਾਾਂ ਤ ਚਆਣਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਾਂ ਚਥੀ ਤੁਕ ਚਵਚ ਵਯਣਨ ਕਯ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਸ, ਇ ਵਾਤ 

ਚਸਰੀ ਤੁਕ ਚਵਚ ਕੁਝ ਸਯ ਚਖ਼ਆਰ ਸ, ਜ ਸਠਰੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਗਸ ੁਨਾਰ ਚੜਿਆਾਂ ੱਸ਼ਿ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ:- 

(1)  ਕਸ ੁਨਾਨਕ ਚੁ ਚਧਆਈ ॥ 

ੁਚਚ ਸਵ ਤਾਾਂ ਚੁ ਾਈ ॥  (ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ 

(2)  ਚ ਕਯ ਚਦਨ ੁਅਯੁ ਯਾਚਤ ॥ 

ਭਨ ਕੀ ਭਰ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਚਤ ॥  (ੁਖਭਨੀ 

(3)  ਨ ੁਚਚ ੰਜਭ ੁਤੁਰੀ ਭਾਰਾ ॥ 

ਗੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗਆਰਾ ॥ 

ਤੰਤੁ ਭੰਤੁ ਾਖੰਡੁ ਨ ਕਈ, 

ਨਾ ਕ ਵੰੁ ਵਜਾਇਦਾ ॥7॥  (ਭਾਯ ੂਭਸਰਾ 1 

'ਚ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਇਸ਼ਨਾਨ', ਅਤ 'ੁਚਚ' ਦਾ ਅਯਥ ਸ 'ਚਵੱਤਯਤਾ'। ਇਸਨਾਾਂ ਸੀ ਦ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ਚਭਰਾਵਿ 

ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ 'ਚਚ', ਚਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ੁੱਚ, ਚਵੱਤਯਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ਼ਫਦ 'ੁਚਚ' ਇਤ੍ੀ ਚਰੰਗ ਸ। 

ੰਚਿਤ ਚਵਚ ਬੀ ਇਸ ਇ ਸੀ ਸ਼ਕਰ ਚਵਚ ਸ। ਚਜਵੇਂ ਸ਼ਫਦ 'ਭਨ' ਤੋਂ 'ਭਚਨ' ਫਚਣਆ ਸ, ਚਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

'ਭਨ ਚਵਚ', ਇ ਤਯਿਾਾਂ 'ਚ' ਤੋਂ 'ਚਚ' ਨਸੀਂ ਫਣ ਕਦਾ, ਚਕਉਂਚਕ ਰਫ਼ਿ 'ਭਨੁ' ੁਚਰੰਗ ਸ ਤ 'ਚ' (ਚਜ 

ਦਾ ਅਯਥ 'ਚਵਚਾਯ' ਸ) ਇਤ੍ੀ ਚਰੰਗ ਸ। , ਸ਼ਫਦ 'ਚਚ' ਅਚਧਕਯਨ ਕਾਯਕ ਦੀ (ਚ ) ਤੋਂ ਚਫਨਾ ਸੀ ਅਰ 

ਯੂ ਵਾਰਾ ੰਚਿਤ ਦਾ ਸੀ ਰਫ਼ਿ 'ੁਚਚ' ਸ, ਚਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਚਵੱਤਯਤਾ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭੈਂ ਰੱਖ ਵਾਯੀ (ਬੀ) (ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਚਦਕ ਨਾਰ ਯੀਯ ਦੀ) ੁੱਚ ਯੱਖਾਾਂ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਇ ਤਯਿਾਾਂ) ੁੱਚ 

ਯੱਖਣ ਨਾਰ (ਭਨ ਦੀ) ੁੱਚ ਨਸੀਂ ਯਚਸ ਕਦੀ। ਜ ਭੈਂ (ਯੀਯ ਦੀ) ਇਕ-ਤਾਯ ਭਾਧੀ ਰਾਈ ਯੱਖਾਾਂ; (ਤਾਾਂ ਬੀ 



 

 

ਇ ਤਯਿਾਾਂ) ਚੁੱ ਕਯ ਯਚਸਣ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ।  

ਬੁਚਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਯੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਯੀਆ ਬਾਯ ॥ ਸ ਚਆਣਾ ਰਖ ਸਚਸ ਤ ਇਕ ਨ ਚਰ  ਨਾਚਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬੁਖ-ਚਤ੍ਸ਼ਨਾ, ਰਾਰਚ। ਬੁਚਖਆ-ਚਤ੍ਸ਼ਨਾ ਦ ਅਧੀਨ ਚਯਸਾਾਂ। ਨ ਉਤਯੀ-ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਫੰਨਾ-

ਫੰਨਿ ਰਵਾਾਂ, ਾਾਂਬ ਰਵਾਾਂ। ੁਯੀ-ਰਕ, ਬਵਣ। ੁਯੀਆ ਬਾਯ-ਾਯ ਰਕਾਾਂ ਦ ਬਾਯ। ਬਾਯ-ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ ਭੂਸ। 

ਸ-ਸਿਾਯਾਾਂ। ਚਆਣਾ-ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ। ਸਚਸ-ਸਵਣ। ਇਕ-ਇਕ ਬੀ ਚਤੁਯਾਈ।  

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

ਦੂਯ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਜ (ਭਯ ਚਵਚ) ਸਿਾਯਾਾਂ ਤ ਰੱਖਾਾਂ ਚਤੁਯਾਈਆਾਂ ਸਵਣ, (ਤਾਾਂ ਬੀ ਉਸਨਾਾਂ ਚਵਚੋਂ) ਇਕ ਬੀ 

ਚਤੁਯਾਈ ਾਥ ਨਸੀਂ ਦੇਂਦੀ।  

ਚਕਵ ਚਚਆਯਾ ਸਈ ਚਕਵ ਕੂੜ ਤੁਿ ਾਚਰ ॥ ਸੁਕਚਭ ਯਜਾਈ ਚਰਣਾ ਨਾਨਕ ਚਰਚਖਆ ਨਾਚਰ ॥੧॥ 

ਦਅਯਥ:- ਚਕਵ-ਚਕ ਤਯਿਾਾਂ। ਸਈ-ਸ ਕੀਦਾ ਸ। ਕੂੜ ਾਚਰ-ਕੂੜ ਦੀ ਾਚਰ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦਾ 

ਯਦਾ। ਚਚਆਯਾ-(ਚ ਆਰਮ) ੱਚ ਦਾ ਘਯ, ੱਚ ਦ ਯਕਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮਗ। ਸੁਕਚਭ-ਸੁਕਭ ਚਵਚ। 

ਯਜਾਈ-ਯਿਾ ਵਾਰਾ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਨਾਚਰ-ਜੀਵ ਦ ਨਾਰ ਸੀ, ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਤ ਫਚਣਆ ਸ।1।  

ਅਯਥ:- (ਤਾਾਂ ਚਪਯ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯਕਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮਗ ਚਕਵੇਂ ਫਣ ਕੀਦਾ ਸ (ਅਤ ਾਡ ਅੰਦਯ ਦਾ) 

ਕੂੜ ਦਾ ਯਦਾ ਚਕਵੇਂ ਿੁੱਿ ਕਦਾ ਸ? ਯਿਾ ਦ ਭਾਰਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਤੁਯਨਾ-(ਇਸੀ ਇਕ ਚਵਧੀ 

ਸ)। ਸ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਚਵਧੀ) ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਤ ਫਚਣਆ ਸ, ਚਰਖੀ ਚਰੀ ਆ ਯਸੀ ਸ।1।  

ਬਾਵ:- ੍ਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ ਚਵੱਥ ਚਭਿਾਣ ਦਾ ਇਕ ਸੀ ਤਯੀਕਾ ਸ ਚਕ ਜੀਵ ਉ ਦੀ ਯਿਾ ਚਵਚ ਤੁਯ। ਇਸ 

ਅੂਰ ਧੁਯ ਤੋਂ ਸੀ ਯੱਫ ਵਰੋਂ  ਜੀਵ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਸ। ਚਤਾ ਦ ਕਸ ਚਵਚ ੁੱਤਯ ਤੁਯਦਾ ਯਸ ਤਾਾਂ ਚਆਯ, ਨਾ ਤੁਯ 

ਤਾਾਂ ਚਵੱਥ ੈਂਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਸੁਕਭੀ ਸਵਚਨ ਆਕਾਯ ਸੁਕਭ ੁਨ ਕਚਸਆ ਜਾਈ ॥ ਸੁਕਭੀ ਸਵਚਨ ਜੀਅ ਸੁਕਚਭ ਚਭਰ  ਵਚਡਆਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸੁਕਭੀ-ਸੁਕਭ ਚਵਚ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਯ। ਸਵਚਨ-ਸੁੰਦ ਸਨ, ਸੋਂਦ ਚਵਚ ਆਉਂਦ ਸਨ, 

ਫਣ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਆਕਾਯ-ਯੂ, ਸ਼ਕਰਾਾਂ, ਯੀਯ। ਨ ਕਚਸਆ ਜਾਈ-ਕਚਸਆ ਨ ਜਾਈ, ਕਥਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਕਦਾ। ਜੀਅ-ਜੀਅ ਜੰਤ। ਸੁਕਚਭ-ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਯ। ਵਚਡਆਈ-ਆਦਯ, ਸ਼ਬਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਯ ਾਯ ਯੀਯ ਫਣਦ ਸਨ, (ਯ ਇਸ) ਸੁਕਭ ਦੱਚਆ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਕਦਾ ਚਕ ਚਕਸ ਚਜਸਾ ਸ। ਯੱਫ ਦ ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਾਯ ਜੀਵ ਜੰਭ ੈਂਦ ਸਨ ਅਤ ਸੁਕਭ ਅਨੁਾਯ ਸੀ (ਯੱਫ 

ਦ ਦਯ ’ਤ) ਸ਼ਬਾ ਚਭਰਦੀ ਸ।  

ਸੁਕਭੀ ਉਤਭ ੁ ਨੀਚ ੁ ਸੁਕਚਭ ਚਰਚਖ ਦੁਖ ੁਖ ਾਈਅਚਸ ॥ ਇਕਨਾ ਸੁਕਭੀ ਫਖੀ ਇਚਕ ਸੁਕਭੀ ਦਾ 

ਬਵਾਈਅਚਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਉਤਭ-ੁ੍ਸ਼ਿ, ਚੰਗਾ। ਚਰਚਖ-ਚਰਖ ਕ, ਚਰਖ ਅਨੁਾਯ। ਾਈਅਚਸ-ਾਈਦ ਸਨ, ਬਗੀਦ ਸਨ। 

ਇਕਨਾ-ਕਈ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨੰੂ। ਫਖੀ-ਦਾਤ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਇਚਕ-ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਬਵਾਈਅਚਸ-ਬਵਾਈਦ ਸਨ, ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਚਵਚ ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਯੱਫ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਚੰਗਾ (ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ, ਕਈ ਬੜਾ। ਉ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਸੀ (ਆਣ 

ਕੀਤ ਸ ਕਯਭਾਾਂ ਦ) ਚਰਖ ਅਨੁਾਯ ਦੁੱਖ ਤ ੁਖ ਬਗੀਦ ਸਨ। ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਸੀ ਕਦੀ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਉੱਤ (ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਦ ਦਯ ਤੋਂ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਅਤ ਉ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਸੀ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਚਨੱਤ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਚਵਚ 



 

 

ਬਵਾਈਦ ਸਨ।  

ਸੁਕਭ ਅੰਦਚਯ ਬੁ ਕ ਫਾਸਚਯ ਸੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਸਉਭ ਕਸ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਦਚਯ-ਯੱਫ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਸੀ। ਬੁ ਕ-ਸਯਕ ਜੀਵ। ਫਾਸਚਯ ਸੁਕਭ-ਸੁਕਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯ। ਸੁਕਭ-

ਸੁਕਭ ਨੰੂ। ਫੁਝ-ਭਝ ਰ। ਸਉਭ ਕਸ ਨ-ਸਉਭ ਦ ਫਚਨ ਨਸੀਂ ਆਖਦਾ, ਭੈਂ ਭੈਂ ਨਸੀਂ ਆਖਦਾ, ੁਆਯਥੀ ਨਸੀਂ 

ਫਣਦਾ।  

ਅਯਥ:- ਸਯਕ ਜੀਵ ਯੱਫ ਦ ਸੁਕਭ ਚਵਚ ਸੀ ਸ, ਕਈ ਜੀਵ ਸੁਕਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯ (ਬਾਵ, ਸੁਕਭ ਤ ਆਕੀ) ਨਸੀਂ ਸ 

ਕਦਾ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਨੰੂ ਭਝ ਰ ਤਾਾਂ ਚਪਯ ਉਸ ੁਆਯਥ ਦੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ 

ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ (ਬਾਵ, ਚਪਯ ਉਸ ੁਆਯਥੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਸ)।2।  

ਬਾਵ:- ੍ਬੂ ਦ ਸੁਕਭ ਦਾ ਸੀ ਯੂ ਚਫਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ, ਯ ਉਸ ਥੜਿ -ਚਵਤਾ ਨਸੀਂ ਯਚਸੰਦਾ।  

 


