
ਯਾਤੀ ਯੁਤੀ ਥਥਤੀ ਵਾਯ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਕਨੀ ਾਤਾਰ ॥ ਥਤ ੁਥਵਥਿ ਧਯਤੀ ਥਾਥ ਯਔੀ ਧਯਭ ਾਰ ॥ ਥਤ ੁ

ਥਵਥਿ ਜੀਅ ਜੁਕਥਤ ਓ ਯੰਕ ॥ ਥਤਨ ਓ ਨਾਭ ਅਨਓ ਅਨੰਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਾਤੀ-ਯਾਤਾਾਂ। ਯੁਤੀ-ਯੁੁੱਤਾਾਂ। ਥਥਤੀ-ਥਥੁੱਤਾਾਂ। ਵਾਯ-ਥਦਸਾੜ, ਥਦਨ। ਵਣ-ਬ ਰਓਾਯ ਦੀ ਸਵਾ। 

ਾਤਾਰ-ਾਯ ਾਤਾਰ। ਥਤੁ ਥਵਥਿ-ਇਸਨਾਾਂ ਾਥਯਆਾਂ ਦ ਭੁਦਾਇ ਥਵਿ। ਇੁੱਥ ‘ਥਤ’ੁ ਵਰ ੈਾ ਥਧਆਨ ਦਣ 

ਦੀ ਰੜ ਸ। ਥਸਰੀ ਤੁਓ ਦ ਾਯ ਸ਼ਫਦ ਫਸ-ੁਵਿਨ ਥਵਿ ਸਨ। ‘ਥਤ’ੁ ਇਓ-ਵਿਨ ਸ, ਥਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ: 

‘ਾਥਯਆਾਂ ਦਾ ਇਓੁੱਠ’। ਥਾਥ ਯਔੀ-ਥਾ ਓ ਯੁੱਔ ਥਦੁੱਤੀ ਸ, ਯਛ ਓ ਥਿਓਾ ਥਦੁੱਤੀ ਸ। ਧਯਭਾਰ-ਧਯਭ ਓਭਾਣ 

ਦਾ ਅਥਾਨ। ਥਤ ੁ ਥਵਥਿ-ਉ ਧਯਤੀ ਉੱਤ। ਜੀਅ-ਜੀਵ ਜੰਤ। ਜੀਅ ਜੁਕਥਤ-ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਜੁਕਤੀ, ਜੀਵਾਾਂ ਦ 

ਯਥਸਣ ਦੀ ਜੁਕਤੀ (ਫਣਾ ਥਦੁੱਤੀ) ਸ।  

ਓ ਯੰਕ-ਇ ‘ਓ ਯੰਕ’ ਨੰੂ ਭਝਣ ਰਈ ਸਠ-ਥਰਔੀਆਾਂ ਤੁਓਾਾਂ ਨੰੂ ਕਸ ੁਨਾਰ ਥਵਿਾਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ:- 

(1)  ਜੀਅ ਜਾਥਤ ਯੰਕਾ ਓ ਨਾਵ। ਬਨਾ ਥਰਥਔਆ ਵੁੜੀ ਓਰਾਭ।  (ਉੜੀ 16 

(2)  ਥਤਥ ਬਕਤ ਵਥਸ ਓ ਰਅ। (ਉੜੀ 37   

(3)  ਜ ਥਤ ੁਨਦਥਯ ਨ ਆਵਈ, ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਓ। (ਉੜੀ 7 

(4)  ਆ ਜਾਣ  ਆ ਦਇ। ਆਔਥਸ ਥ ਥਬ ਓਈ ਓਇ। (ਉੜੀ 25 

(5)  ਏਤ ਓੀਤ ਸਥਯ ਓਯਥਸ। ਤਾ ਆਥਔ ਨ ਓਥਸ ਓਈ ਓਇ।  (ਉੜੀ 26 

(6)  ਓਯਭੀ ਆ ਆਣੀ ਓ ਨੜ ਓ ਦੂਥਯ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਤੁਓਾਾਂ ਥਵਿ ‘ਓ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਓਈ’; ‘ਨ ਓ’ ਅਯਥ ਸ ‘ਓਈ ਬੀ ਨਸੀਂ’। ਉੜੀ ਨੰ: 21 ਥਵਿ 

‘ਓਈ ਓਇ’ ਵਯਥਤਆ ਥਕਆ ਸ, ਅੁੱਜ ਓੁੱਰ ਦੀ ੰਜਾਫੀ ਥਵਿ ਬੀ ਅੀਂ ‘ਓਈ ਓਈ’ ਆਔਦ ਸਾਾਂ।  

ਥਜਵੇਂ ‘ਓ ਯੰਕ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਓਈ ਯੰਕਾਾਂ ਦ’, ਥਤਵੇਂ ‘ਓ ਨਾਵ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਓਈ ਨਾਵਾਾਂ ਵਾਰ ’, ‘ਓ ਰਅ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ‘ਓਈ ਰਓਾਾਂ ਦ, ਓਈ ਬਾਵਨਾਾਂ ਦ’।  

ਓ ਯੰਕ-ਓਈ ਯੰਕਾਾਂ ਦ। ਥਤਨ ਓ-ਉਸਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ। ਅਨੰਤ-ਫਅੰਤ।  

ਅਯਥ:- ਯਾਤਾਾਂ, ਯੁੁੱਤਾਾਂ, ਥਥਤਾਾਂ ਅਤ ਵਾਯ, ਸਵਾ, ਾਣੀ, ਅੁੱਕ ਅਤ ਾਤਾਰ— ਇਸਨਾਾਂ ਾਥਯਆਾਂ ਦ ਇਓੁੱਠ ਥਵਿ 

(ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨ) ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਧਯਭ ਓਭਾਣ ਦਾ ਅਥਾਨ ਫਣਾ ਓ ਥਿਓਾ ਥਦੁੱਤਾ ਸ। ਇ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਓਈ 

ਜੁਕਤੀਆਾਂ ਅਤ ਯੰਕਾਾਂ ਦ ਜੀਵ (ਵੁੱਦ ਸਨ), ਥਜਨਾਾਂ ਦ ਅਨਓਾਾਂ ਤ ਅਨਥਕਣਤ ਸੀ ਨਾਭ ਸਨ।  

ਓਯਭੀ ਓਯਭੀ ਸਇ ਵੀਿਾਯ ੁ॥ ਿਾ ਆਥ ਿਾ ਦਯਫਾਯ ੁ॥ ਥਤਥ ਸਥਨ ੰਿ ਯਵਾਣੁ ॥ ਨਦਯੀ ਓਯਥਭ ਵ 

ਨੀਾਣੁ ॥ 

ਦ ਅਯਥ:-ਓਯਭੀ ਓਯਭੀ-ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ। ਥਤਥ-ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ ਦਯਫਾਯ ਥਵਿ। ਸਥਨ-

ਬਦ ਸਨ। ਯਵਾਣੁ-ਯਤੁੱਔ ਤਯ ’ਤ। ਨਦਯੀ-ਥਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਓਯਨ ਵਾਰਾ ਅਓਾਰ ੁਯਔ। ਓਯਥਭ-ਓਯਭ 

ਦੁਆਯਾ, ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਨਦਯੀ ਓਯਥਭ-ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਵ ਨੀਾਣੁ-ਥਨਸ਼ਾਨ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਥਨਸ਼ਾਨ ਰੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਥਿਆਈ ਦਾ ਥਿਸਨ (ਭੁੱਥ ’ਤ) ਿਭਓ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸਨਾਾਂ ਅਨਓਾਾਂ ਨਾਵਾਾਂ ਤ ਯੰਕਾਾਂ ਵਾਰ  ਜੀਵਾਾਂ ਦ) ਆ-ਆਣ  ਓੀਤ ਸਏ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ (ਅਓਾਰ 

ੁਯਔ ਦ ਦਯ ਤ) ਥਨਫੜਾ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਥਜ ਥਵਿ ਓਈ ਉਓਾਈ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ, ਥਓਉਂਥਓ ਥਨਆਾਂ ਓਯਨ ਵਾਰਾ) 

ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਆ ੁੱਿਾ ਸ, ਉਦਾ ਦਯਫਾਯ ਬੀ ੁੱਿਾ ਸ। ਉ ਦਯਫਾਯ ਥਵਿ ੰਤ ਜਨ ਯਤੁੱਔ ਤਯ ’ਤ 

ਬਦ ਸਨ, ਅਤ ਥਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਓਯਨ ਵਾਰ  ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਫਔਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ (ਉਸਨਾਾਂ ੰਤ ਜਨਾਾਂ ਦ ਭੁੱਥ 



ਉਤ) ਵਥਿਆਈ ਦਾ ਥਨਸ਼ਾਨ ਿਭਓ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਓਿ ਓਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਓ ਕਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਓਿ-ਓਥਿਆਈ। ਓਾਈ-ਥਓਆਈ। ਥ-ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਦਯਕਾਸ ਥਵਿ। ਾਇ-ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ, ਤਾ ਰਕਦੀ ਸ। ਕਇਆ-ਜਾ ਓ ਸੀ, ਅੁੱੜ ਓ ਸੀ। ਜਾ ਜਾਇ-ਜਾਥਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਵਥਔਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ੈਫਯ ੈਂਦੀ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਇੁੱਥ ੰਾਯ ਥਵਿ ਥਓ ਦਾ ਵੁੱਿਾ ਛਿਾ ਅਔਵਾਣਾ ਥਓ ਅਯਥ ਨਸੀਂ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਓਥਿਆਈ 

ਥਓਆਈ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ ਦਯ ਤ ਜਾ  ਓ ਭਰੂਭ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਓ! ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ ਦਯ ’ਤ ਥਕਆਾਂ ਸੀ 

ਭਝ ਅਉਂਦੀ ਸ (ਥਓ ਅਰ ਥਵਿ ਓਣ ੁੱਓਾ ਸ ਤ ਓਣ ਓੁੱਿਾ)।  

ਬਾਵ:- ਥਜ ਭਨੁੁੱਔ ਉੱਤ ਰਬੂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ ਉ ਨੰੂ ਥਸਰਾਾਂ ਇਸ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਥਓ ਭਨੁੁੱਔ ਇ ਧਯਤੀ 

’ਤ ਓਈ ੈਾ ਯਜ਼ ਥਨਫਾਸੁਣ ਆਇਆ ਸ। ਇੁੱਥ ਜ ਅਨਓਾਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁੰਦ ਸਨ ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਦ ਆ 

ਆਣ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਥਨਫੜਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਥਓ ਥਓ ਥਓ ਨ  ਭਨੁੁੱਔਾ-ਜਨਭ ਦ ਭਨਯਥ ਨੰੂ ੂਯਾ ਓੀਤਾ 

ਸ। ਥਜਨਾਾਂ ਦੀ ਥਭਸਨਤ ਓਫੂਰ ੈਂਦੀ ਸ, ਉਸ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਿ ਆਦਯ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਇੁੱਥ ੰਾਯ ਥਵਿ ਥਓ 

ਦਾ ਵੁੱਿਾ ਛਿਾ ਅਔਵਾਣਾ ਥਓ ਅਯਥ ਨਸੀਂ।  

ਨਿ-ਉੱਯ ਦੁੱੀ ਥਵਿਾਯ ਆਤਭਓ ਯਤ ਥਵਿ ਜੀਵ ਦੀ ਥਸਰੀ ਅਵਥਾ, ਥਜੁੱਥ ਇਸ ਆਣ  ਯਜ਼ ਨੰੂ 

ਛਾਣਦਾ ਸ। ਇ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਧਯਭ ਔੰਿ’ ਸ।  

ਧਯਭ ਔੰਿ ਓਾ ਏਸ ਧਯਭ ੁ॥ ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਓਾ ਆਔਸ ੁਓਯਭ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਧਯਭੁ-ਭਨਤਵ, ਓਯਤੁੱਫ। ਆਔਸੁ-ਦੁੱ, ਵਯਣਨ ਓਯ, ਭਝ ਰਵ। ਓਯਭ-ਓੰਭ, ਓਯਤੁੱਫ। ਏਸ-

ਇਸੀ ਜ ਉਯ ਦਥਆ ਥਕਆ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਧਯਭ ਔੰਿ ਦਾ ਥਨਯਾ ਇਸੀ ਓਯਤੁੱਫ ਸ, (ਜ ਉੱਯ ਦੁੱਥਆ ਥਕਆ ਸ)। ਸੁਣ ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਦਾ 

ਓਯਤੁੱਫ (ਬੀ) ਭਝ ਰਵ (ਜ ਅਕਰੀਆਾਂ ਤੁਓਾਾਂ ਥਵਿ ਸ)।  

ਨਿ:- ਥਤਕੁਯੂ ਜੀ ਉੜੀ 34 ਤੋਂ 37 ਤਾਈਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਦ ੰਜ ਥਸੁੱ ਦੁੱਦ ਸਨ: ਧਯਭ 

ਔੰਿ, ਥਕਆਨ ਔੰਿ, ਯਭ ਔੰਿ, ਓਯਭ ਔੰਿ ਅਤ ਿਔੰਿ।  

ਇਸਨਾਾਂ ਿਾਯ ਉੜੀਆਾਂ ਥਵਿ ਥਜ਼ਓਯ ਸ ਥਓ ਰਬੂ ਦੀ ਥਭਸਯ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱਔ ਾਧਾਯਨ ਸਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਿਾ ਸ ਸ ਓ 

ਥਓਵੇਂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਇੁੱਓ-ਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਥਸਰਾਾਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦੁਨੀਆ ਦ ਥਵਸ਼-ਥਵਓਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਤ ਓ ‘ਆਤਭਾ’ 

ਵੁੱਰ ਝਾਤੀ ਭਾਯਦਾ ਸ, ਤ ਇਸ ਿਦਾ ਸ ਥਓ ਭਯ ਜੀਵਨ ਦਾ ਓੀਸ ਰਮਜਨ ਸ, ਭੈਂ ੰਾਯ ਥਵਿ ਥਓਉਂ ਆਇਆ 

ਸਾਾਂ, ਭਯਾ ਓੀਸ ਯਜ਼ ਸ। ਇ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਭਨੁੁੱਔ ਇਸ ਥਵਿਾਯਦਾ ਸ ਥਓ ਇ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਜੀਵ ਧਯਭ 

ਓਭਾਉਣ ਰਈ ਆਏ ਸਨ; ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦ ਦਯ ’ਤ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਆ ਆਣ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਾਂ ਅਨੁਾਯ ਥਨਫੜਾ 

ਸੁੰਦਾ ਸ। ਥਜਨਾਾਂ ਕੁਯਭੁਔਾਾਂ ਉੱਤ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਉਸ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਿ ਬਦ ਸਨ। 

ਇੁੱਥ ਦੁਨੀਆ ਥਵਿ ਆਦਯ ਜਾਾਂ ਥਨਯਾਦਯੀ ਓਈ ਭੁੁੱਰ ਨਸੀਂ ਯੁੱਔਦ, ਉਸੀ ਆਦਯ ਵਾਰ  ਸਨ ਜ ਅਓਾਰ ੁਯਔ 

ਦ ਦਯ ’ਤ ਰਵਾਨ ਸਨ।  

ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ੁਯਥਤ ਇਸ ਥਜਸ ਥੈਆਰਾਾਂ ਥਵਿ ਜੁੜਦੀ ਸ, ਥਤਉਂ ਥਤਉਂ ਉ ਅੰਦਯੋਂ ‘ੁਆਯਥ’ ਦੀ 

ਕੰਢ ਔੁਰਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਨੁੁੱਔ ਥਸਰਾਾਂ ਭਾਇਆ ਥਵਿ ਭਤ ਯਥਸਣ ਓਯਓ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਜਾਾਂ ਆਣ ਰਵਾਯ 

ਨੰੂ ਸੀ ‘ਆਣਾ’ ਜਾਣਦਾ ੀ ਤ ਇਸਨਾਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸਯ ਥਓ ਥਵਿਾਯ ਥਵਿ ਨਸੀਂ ੀ ੈਂਦਾ, ਸੁਣ ਆਣਾ ‘ਧਯਭ’ 



ਭਝਣ ਤ ਆਣੀ ਵਾਓੀਅਤ ਨੰੂ ਵਧਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਓਯਦਾ ਸ। ਥਵੁੱਥਦਆ ਤ ਥਵਿਾਯ ਦ ਫਰ ਨਾਰ ਅਓਾਰ 

ੁਯਔ ਦੀ ਫਅੰਤ ਓੁਦਯਤ ਦਾ ਨਓਸ਼ਾ ਅੁੱਔਾਾਂ ਅੁੱਕ ਥਰਆਉਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦਾ ਸ। ਥਕਆਨ ਦੀ ਸਨਯੀ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, 

ਥਜ ਦ ਅੁੱਕ ਬ ਬਯਭ ਵਥਸਭ ਉੱਿ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ ਅੰਦਯ ਥਵੁੱਥਦਆ ਦੁਆਯਾ ਭਝ ਵਧਦੀ ਸ, ਥਤਉਂ 

ਥਤਉਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਥਭਰਦਾ ਸ, ਜ ਥਸਰਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਦਾਯਥਾਾਂ ਥਵਿ ਨਸੀਂ ੀ ਥਭਰਦਾ। ਆਤਭਓ ੈਂਿ ਥਵਿ 

ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ‘ਥਕਆਨ ਔੰਿ’ ਸ।  

ਯ ਇ ਯਾਸ  ਓ ਭਨੁੁੱਔ ਥਨਯਾ ਇਥ ਸੀ ਫੁੱ ਨਸੀਂ ਓਯ ਦੇਂਦਾ। ਫਾਣੀ ਦੀ ਥਵਿਾਯ ਉ ਨੰੂ ਉੱਦਭ ਵੁੱਰ 

ਰਯਦੀ ਸ। ਥਨਯਾ ਅਓਰ ਨਾਰ ਭਝ ਰਣਾ ਓਾਪੀ ਨਸੀਂ। ਭਨ ਦਾ ਥਸਰਾ ੁਬਾਉ, ਥਸਰੀਆਾਂ ਬੜੀਆਾਂ 

ਵਾਦੀਆਾਂ ਥਨਯੀ  ‘ਭਝ’ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਸਿ ਓਦੀਆਾਂ। ਇ ਥਸਰੀ ਖਾੜਤ ਨੰੂ, ਇਸਨਾਾਂ ਥਸਰ  ੰਓਾਯਾਾਂ ਨੰੂ 

ਤੜ ਓ, ਅੰਦਯ ਨਵੀਂ ਖਾੜਤ ਖੜਨੀ ਸ, ਅੰਦਯ ਉੱਿੀ ੁਯਤ ਵਾਰ  ੰਓਾਯ ਜਭਾਣ  ਸਨ। ਅੰਥਭਰਤ ਵਰ  ਜਾਕਣ 

ਆਥਦਓ— ਇਸ ਥਭਸਨਤ ਓਯਨੀ ਸ। ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਥਵਿ ਅੁੱਥੜਆ ਸਇਆ ਭਨੁੁੱਔ ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ ਇਸ ਥਭਸਨਤ 

ਓਯਦਾ ਸ, ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ ਕੁਯਭਥਤ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖਾਰ ਖਾਰਦਾ ਸ, ਥਤਉਂ ਥਤਉਂ ਉਸਦ ਭਨ ਨੰੂ , ਭਾਨ , ਸਣਾ ਯੂ 

ਿੜਦਾ ਸ, ਓਾਇਆਾਂ ਓੰਿਨ ਵਯਕੀ ਸਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦੀ ਸ, ਿਵੁੱਕਣ ਵੰਨ ਿੜਨ ਰੁੱਕ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉੱਿੀ ੁਯਤ ਤ 

ਉੱਿੀ ਅਓਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਭਨ ਥਵਿ ਜਾਕ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਦਵਥਤਆਾਂ ਤ ਥੁੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ ਝੀ  ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ। ਇਸ ‘ਯਭ ਔੰਿ’ ਸ।  

ਫੁੱ, ਪਯ ਓੀਸ ਸ! ਭਾਰਓ ਦੀ ਥਭਸਯ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਅੰਦਯ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਫਰ ਬਯ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਆਤਭਾ ਥਵਓਾਯਾਾਂ 

ਵੰਨੀ ਿਰਦਾ ਨਸੀਂ। ਫਾਸਯ ਬੀ ਬ ਥਾਈਂ ਉਸੀ ਥਯਜਨਸਾਯ ਸੀ ਥਦੁੱਦਾ ਸ, ਭਨ ਦਾ ਥਨਯੰਓਾਯ ਦੀ ਮਾਦ 

ਥਵਿ ਯਤਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪਯ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦਾ ਬਉ ਓਾਸਦਾ? ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਿ ਦਾ ਥਔੜਾਉ ਸੀ 

ਥਔੜਾਉ ਯਥਸੰਦਾ ਸ। ਇਸ ‘ਓਯਭ ਔੰਿ’ਸ।  

ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਥਭਸਯ ਦ ਾਤਯ ਫਣ ਓ ਆੈਯ ੰਜਵੇਂ ਔੰਿ ਥਵਿ ਜਾ ਥਨਵਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਬਾਵ ਅਓਾਰ ੁਯਔ 

ਨਾਰ ਇਓ-ਥਭਓ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਧੁਯ ਉ ਜਥਤ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਥਵਿ ਅੁੱੜ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਜ ਾਯਆਾਂ ਜੀਆਾਂ ਦੀ 

ੰਬਾਰ ਓਯ ਥਯਸਾ ਸ ਅਤ ਥਜ ਦਾ ਸੁਓਭ ਾਯ ਵਯਤ ਥਯਸਾ ਸ।  

ਓਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵੰਤਯ ਓਤ ਓਾਨ ਭਸ ॥ ਓਤ ਫਯਭ ਖਾੜਥਤ ਖੜੀਅਥਸ ਯੂ ਯੰਕ ਓ ਵ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਓਤ-ਓਈ, ਫਅੰਤ। ਵੰਤਯ-ਅਕਨੀਆਾਂ। ਭਸ-(ਓਈ) ਥਸ਼ਵ। ਫਯਭ-ਓਈ ਫਰਸਭਾ। ਖਾੜਥਤ 

ਖੜੀਅਥਸ-ਖਾੜਤ ਥਵਿ ਖੜੀਦ ਸਨ, ਦਾ ਓੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਓ ਵ-ਓਈ ਵਾਾਂ ਦ (ਇ ‘ਓ’ ਦ ਅਯਥ 

ਰਈ ਵਔ ਥਛਰੀ ਉੜੀ ਨੰ:34)।  

ਅਯਥ:- (ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਯਿਨਾ ਥਵਿ) ਓਈ ਰਓਾਯ ਦ ਉਣ, ਾਣੀ ਤ ਅਕਨੀਆਾਂ ਸਨ, ਓਈ ਥਿਸ਼ਨ ਸਨ 

ਤ ਓਈ ਥਸ਼ਵ ਸਨ। ਓਈ ਫਰਸਭ ਦਾ ਓੀਤ ਜਾ ਯਸ ਸਨ, ਥਜਨਾਾਂ ਦ ਓਈ ਯੂ, ਓਈ ਯੰਕ ਤ ਓਈ ਵ ਸਨ।  

ਓਤੀਆ ਓਯਭ ਬੂਭੀ ਭਯ ਓਤ ਓਤ ਧੂ ਉਦ ॥ ਓਤ ਇੰਦ ਿੰਦ ੂਯ ਓਤ ਓਤ ਭੰਿਰ ਦ ॥ ਓਤ ਥਧ ਫੁਧ 

ਨਾਥ ਓਤ ਓਤ ਦਵੀ ਵ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਓਤੀਆ-ਓਈ, ਫਅੰਤ। ਓਯਭ ਬੂਭੀ-ਓੰਭ ਓਯਨ ਦੀਆਾਂ ਬੂਭੀਆਾਂ, ਧਯਤੀਆਾਂ। ਭਯ-ਭਯੁ ਯਫਤ। ਧੂ-

ਧਰ ਬਕਤ। ਉਦਸ਼-ਉਸਨਾਾਂ ਧੂੇਯ ਬਕਤਾਾਂ ਦ ਉਦਸ਼। ਇੰਦ-ਇੰਦਯ ਦਵਤ। ਿੰਦ-ਿੰਦਯਭਾ। ੂਯ-ੂਯਜ। ਭੰਿਰ 

ਦ-ਬਵਣ-ਿਓੁੱਯ। ਫੁਧ-ਫੁਧ ਅਵਤਾਯ। ਦਵੀ ਵ-ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਥਸਯਾਵ। (ਨਿ-‘ਓਤ’ ੁਥਰੰਕ ਸ ਜ ‘ਵ’ 

ਸ਼ਫਦ ਨਾਰ ਵਯਥਤਆ ਥਕਆ ਸ। ਇ ਵਾਤ ‘ਦਵੀ ਵ’ ਦਾ ਅਯਥ ਓਯਨਾ ਸ ‘ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਥਸਯਾਵ’)।  

ਅਯਥ:- (ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਓੁਦਯਥਤ ਥਵਿ) ਫਅੰਤ ਧਯਤੀਆਾਂ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਭਯੂ ਯਫਤ, ਫਅੰਤ ਧੂੇਯ ਬਕਤ ਤ 



ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਉਦਸ਼ ਸਨ। ਫਅੰਤ ਇੰਦਯ ਦਵਤ, ਿੰਦਰਭਾ, ਫਅੰਤ ੂਯਜ ਅਤ ਫਅੰਤ ਬਵਨ-ਿੁੱਓਯ ਸਨ। ਫਅੰਤ 

ਥੁੱਧ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਫੁਧ ਅਵਤਾਯ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਨਾਥ ਸਨ ਅਤ ਫਅੰਤ ਦਵੀਆਾਂ ਦ ਥਸਯਾਵ ਸਨ।  

ਓਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਥਨ ਓਤ ਓਤ ਯਤਨ ਭੁੰਦ ॥ ਓਤੀਆ ਔਾਣੀ ਓਤੀਆ ਫਾਣੀ ਓਤ ਾਤ ਨਥਯੰਦ ॥ ਓਤੀਆ 

ੁਯਤੀ ਵਓ ਓਤ ਨਾਨਓ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਦਾਨਵ-ਯਾਔਸ਼, ਦੈਂਤ। ਭੁਥਨ-ਭਨ-ਧਾਯੀ ਥਯਸ਼ੀ। ਯਤਨ ੁਭੰਦ-ਯਤਨ ਅਤ ਭੰੁਦਯ। ਾਤ-

ਾਤਸ਼ਾਸ। ਨਥਯੰਦ-ਯਾਜ। ੁਯਤੀ-ੁਯਤਾਾਂ, ਥਰਵ। (ਨਿ:- ਇ ਾਯੀ ਉੜੀ ਵਰ ਯਤਾ ਥਧਆਨ ਥਦੁੱਥਤਆਾਂ ਇਸ 

ੁੱਸ਼ਿ ਭਰੂਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਥਓ ‘ਓਤ’ ੁਥਰੰਕ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਰ ਵਯਥਤਆ ਥਕਆ ਸ ਅਤ ‘ਓਤੀਆ’ ਇਤਰੀ-ਥਰੰਕ 

ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਨਾਰ।  ‘ੁਯਤੀ’ ਇਤਰੀ-ਥਰੰਕ ਸ, ਤ ‘ੁਯਥਤ’ ਦਾ ਫਸ-ੁਵਿਨ ਸ)।  

ਅਯਥ:- (ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਯਿਨਾ ਥਵਿ) ਫਅੰਤ ਦਵਤ ਅਤ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਭੁਨੀ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਯਓਾਯ ਦ 

ਯਤਨ ਤ (ਯਤਨਾਾਂ ਦ) ਭੰੁਦਯ ਸਨ। (ਜੀਵ-ਯਿਨਾ ਦੀਆਾਂ) ਫਅੰਤ ਔਾਣੀਆਾਂ ਸਨ, (ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਰੀਆਾਂ ਬੀ 

ਿਾਯ ਨਸੀਂ) ਫਅੰਤ ਫਾਣੀਆਾਂ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਾਤਸ਼ਾਸ ਤ ਯਾਜ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਯਓਾਯ ਦ ਥਧਆਨ ਸਨ (ਜ ਜੀਵ 

ਭਨ ਦੁਆਯਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ), ਫਅੰਤ ਵਓ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਓ! ਓਈ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਓਦਾ। 35।  

ਬਾਵ:- ਭਨੁੁੱਔਾ ਜਨਭ ਦ ਯਜ਼ (‘ਧਯਭ’) ਦੀ ਭਝ ਥਆਾਂ ਭਨੁੁੱਔ ਦਾ ਭਨ ਫੜਾ ਥਵਸ਼ਾਰ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਥਸਰਾਾਂ 

ਇਓ ਥਨੁੱਓ ਥਜਸ ਿੁੱਫਯ ਦ ੁਆਯਥ ਥਵਿ ਫੁੱਝਾ ਸਇਆ ਇਸ ਜਥਵ ਫਸੁਤ ਤੰਕ-ਥਦਰ ੀ। ਸੁਣ ਇਸ ਥਕਆਨ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਥਓ ਫਅੰਤ ਰਬੂ ਦਾ ਦਾ ਓੀਤਾ ਸਇਆ ਇਸ ਫਅੰਤ ਜਕਤ ਇੁੱਓ ਫਅੰਤ ਵੁੱਿਾ ਿੁੱਫਯ ਸ, ਥਜ ਥਵਿ 

ਫਅੰਤ ਥਿਸ਼ਨ, ਫਅੰਤ ਥਵਸ਼ਨੰੂ, ਫਅੰਤ ਫਰਸਭ, ਫਅੰਤ ਧਯਤੀਆਾਂ ਸਨ। ਇ ਥਕਆਨ ਦੀ ਫਯਓਥਤ ਨਾਰ ਤੰਕ-

ਥਦਰੀ ਸਿ ਓ ਇਦ ਅੰਦਯ ਜਕਤ-ਥਆਯ ਦੀ ਰਥਸਯ ਿੁੱਰ ਓ ੈੁਸ਼ੀ ਸੀ ੈੁਸ਼ੀ ਫਣੀ ਯਥਸੰਦੀ ਸ। 35।  

ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਭਥਸ ਥਕਆਨੁ ਯਿੰਿੁ ॥ ਥਤਥ ਨਾਦ ਥਫਨਦ ਓਿ ਅਨੰਦੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਭਥਸ-ਥਵਿ। ਯਿੰਿ-ਤਜ਼, ਰਫਰ, ਫਰਵਾਨ। ਥਤਥ-ਉ ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਥਵਿ। ਨਾਦ-ਯਾਕ। 

ਥਫਨਦ-ਤਭਾਸ਼। ਓਿ-ਓਤਓ। ਅਨੰਦੁ-ੁਆਦ।  

ਅਯਥ:- ਥਕਆਨ ਔੰਿ ਥਵਿ (ਬਾਵ, ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ਥਕਆਨ ਅਵਥਾ ਥਵਿ) ਥਕਆਨ ਸੀ ਫਰਵਾਨ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਇ 

ਅਵਥਾ ਥਵਿ (ਭਾਨ) ਬ ਯਾਕਾਾਂ, ਤਭਾਥਸ਼ਆਾਂ ਤ ਓਤਓਾਾਂ ਦਾ ੁਆਦ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਯਭ ਔੰਿ ਓੀ ਫਾਣੀ ਯੂ ੁ॥ ਥਤਥ ਖਾੜਥਤ ਖੜੀਐ ਫਸੁਤੁ ਅਨੂ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਭ-ਉੱਦਭ, ਥਭਸਨਤ। ਯਭ ਔੰਿ ਓੀ-ਉੱਦਭ ਅਵਥਾ ਦੀ। ਫਾਣੀ-ਫਨਾਵਿ। ਯੂ-ੁੰਦਯਤਾ। 

ਥਤਥ-ਇ ਥਭਸਨਤ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਥਵਿ। ਖਾੜਥਤ ਖੜੀਐ-ਖਾੜਤ ਥਵਿ ਖਥੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਫਸੁਤੁ ਅਨੂੁ-

(ਭਨ) ਫਸੁਤ ਸਣਾ।  

ਅਯਥ:- ਉੱਦਭ ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਨਾਵਿ ੁੰਦਯਤਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਆ ਓ ਭਨ ਥਦਨ  ਥਦਨ ਸਣਾ 

ਫਣਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਇ ਅਵਥਾ ਥਵਿ (ਨਵੀਂ) ਖਾੜਤ ਦ ਓਾਯਨ ਭਨ ਫਸੁਤ ਸਣਾ ਖਥੜਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ।  

ਤਾ ਓੀਆ ਕਰਾ ਓਥੀਆ ਨਾ ਜਾਥਸ ॥ ਜ ਓ ਓਸ ਥਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਤਾ ਓੀਆ-ਉ ਅਵਥਾ ਦੀਆਾਂ। ਓਥੀਆ ਨ ਜਾਥਸ-ਓਸੀਂਆਾਂ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦੀਆਾਂ। ਓ-ਓਈ 

ਭਨੁੁੱਔ। ਓਸ-ਆਔ ਥਫਆਨ ਓਯ। ਥਛ-ਦੁੱਣ ਤੋਂ ਥੁੱਛੋਂ ਛੁਤਾਇ-ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਥਓਉਂਥਓ ਉਸ ਥਫਆਨ ਓਯਨ 

ਤੋਂ ਅਭਯਥ ਯਥਸੰਦਾ ਸ)।  



ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਰਾਾਂ ਥਫਆਨ ਨਸੀਂ ਓੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਓਦੀਆਾਂ। ਜ ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਥਫਆਨ ਓਯਦਾ ਸ, 

ਤਾਾਂ ਥੁੱਛੋਂ ਛੁਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਥਓਉਂਥਓ ਉਸ ਥਫਆਨ ਓਯਨ ਦ ਅਭਯਥ ਯਥਸੰਦਾ ਸ)।  

ਥਤਥ ਖੜੀਐ ੁਯਥਤ ਭਥਤ ਭਥਨ ਫੁਥਧ ॥ ਥਤਥ ਖੜੀਐ ੁਯਾ ਥਧਾ ਓੀ ੁਥਧ ॥੩੬॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਥਤਥ-ਉ ਦਯਭ ਔੰਿ ਥਵਿ। ਖੜੀਐ-ਖੜੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਥਨ ਫੁਥਧ-ਭਨ ਥਵਿ ਜਾਕਰਤ। ੁਯਾ ਓੀ 

ੁਥਧ-ਦਵਥਤਆਾਂ ਦੀ ੂਝ। ਥਧਾ ਓੀ ੁਥਧ-ਥੁੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ ਅਓਰ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਥਭਸਨਤ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ੁਯਥਤ ਤ ਭਤ ਖੜੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ, ੁਯਤ ਤ ਭਤ 

ਉੱਿੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ) ਅਤ ਭਨ ਥਵਿ ਜਾਕਰਤ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਯਭ ਔੰਿ ਥਵਿ ਦਵਥਤਆਾਂ ਤ ਥੁੱਧਾਾਂ ਵਾਰੀ 

ਅਓਰ (ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ) ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। 36।  

ਬਾਵ:- ਥਕਆਨ-ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਯਓਥਤ ਨਾਰ ਥਜਉਂ ਥਜਉਂ ਾਯਾ ਜਕਤ ਇਓ ਾਾਂਝਾ ਿੁੱਫਯ ਥਦੁੱਦਾ ਸ, ਜੀਵ 

ੈਰਓਥਤ ਦੀ ਵਾ ਦੀ ਥਭਸਨਤ (= ‘ਯਭ’ ਥਯ ’ਤ ਿੁੁੱਓਦਾ ਸ, ਭਨ ਦੀ ਥਸਰੀ ਤੰਕ-ਥਦਰੀ ਸਿ ਓ 

ਥਵਸ਼ਾਰਤਾ ਤ ਉਦਾਯਤਾ ਦੀ ਖਾੜਤ ਥਵਿ ਭਨ ਨਵੇਂ ਥਯ ਸਣਾ ਖਥੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਭਨ ਥਵਿ ਇਓ ਨਵੀਂ 

ਜਾਕਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸ, ੁਯਥਤ ਉੱਿੀ ਸਣ ਰੁੱਕ ੈਂਦੀ ਸ। 36।  

ਓਯਭ ਔੰਿ ਓੀ ਫਾਣੀ ਜਯ ੁ॥ ਥਤਥ ਸਯ ੁਨ ਓਈ ਸਯ ੁ॥ ਥਤਥ ਜਧ ਭਸਾਫਰ ੂਯ ॥ ਥਤਨ ਭਥਸ ਯਾਭ ੁਯਥਸਆ 

ਬਯੂਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਓਯਭ-ਫਔਸ਼ਸ਼। ਫਾਣੀ-ਫਨਾਵਿ। ਜਯ-ੁਫਰ, ਤਾਓਤ। ਸਯੁ-ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਤੋਂ ਥਫਨਾ ਓਈ ਦੂਜਾ। ਸਯੁ 

ਨ ਓਈ ਸਯੁ-ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਤੋਂ ਥਫਨਾ ਦੂਜਾ ਉੱਓਾ ਸੀ ਓਈ ਨਸੀਂ ਸ। ਜਧ-ਜਧ। ਭਸਾਫਰ-ਵੁੱਿ ਫਰ ਵਾਰ । ੂਯ-

ੂਯਭ। ਥਤਨ ਭਥਸ— ਉਸਨਾਾਂ ਥਵਿ। ਯਾਭ-ੁਅਓਾਰ ੁਯਔ। ਯਥਸਆ ਬਯਬੂਯ-ਨਓਾ-ਨਓ ਬਥਯਆ ਸਇਆ ਸ, ਯਭ 

ਯਭ ਥਵਿ ਵੁੱ ਥਯਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਫੈਸ਼ਸ਼ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਦੀ ਫਨਾਵਿ ਫਰ ਸ, (ਬਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਨੁੁੱਔ ਉੱਤ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਥਭਸਯ ਦੀ 

ਨਜ਼ਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਅੰਦਯ ਅਥਜਸਾ ਫਰ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ ਥਓ ਥਵਸ਼-ਥਵਓਾਯ ਉ ਉੱੰੰਤ ਆਣਾ ਯਬਾਵ 

ਨਸੀਂ ਾ ਓਦ), ਥਓਉਂਥਓ ਉ ਅਵਥਾ ਥਵਿ (ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ) ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਤੋਂ ਥਫਨਾ ਓਈ ਦੂਜਾ ਉੱਓਾ 

ਸੀ ਨਸੀਂ ਯਥਸੰਦਾ। ਉ ਅਵਥਾ ਥਵਿ(ਜ ਭਨੁੁੱਔ ਸਨ ਉਸ) ਜਧ, ਭਸਾਾਂਫਰੀ ਤ ੂਯਭ ਸਨ, ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯਭ ਯਭ 

ਥਵਿ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਵੁੱ ਥਯਸਾ ਸ।  

ਥਤਥ ੀਤ ੀਤਾ ਭਥਸਭਾ ਭਾਥਸ ॥ ਤਾ ਓ ਯੂ ਨ ਓਥਨ  ਜਾਥਸ ॥ ਨਾ ਥਸ ਭਯਥਸ ਨ ਠਾਕ ਜਾਥਸ ॥ ਥਜਨ ਓ 

ਯਾਭ ੁਵ ਭਨ ਭਾਥਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ੀਤ ੀਤਾ-ੂਯਨ ਤਯ ’ਤ ੀਤਾ ਸਇਆ ਸ, ਯਤਾ ਸਇਆ ਸ। (ਨਿ:- ਇਓ ਸੀ ਸ਼ਫਦ ‘ੀਤਾ’ 

ਦੂਜੀ ਵਾਯੀ ਵਯਥਤਆ ਥਕਆ ਸ। ਇ ਤਯਾਾਂ ਇ ਥੈਆਰ ’ਤ ੈਾ ਵਧੀਓ ਜ਼ਯ ਥਦੁੱਤਾ ਸ। ਇਸ ਥਜਸ ਸੀ 

ਵਾਓੰਸ਼ ਸਯ ਬੀ ਸਨ, ਥਜਵੇਂ- 

(1)  ਨਾਨਓ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ। (ਉੜੀ 35 

(2)  ਥਤਥ ਸਯੁ ਨ ਓਈ ਸਯੁ। (ਉੜੀ 37 

(3)  ਜ ਓ ਓਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ।  (ਉੜੀ 37 

ਭਥਸਭਾ-(ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ) ਥਪਥਤ-ਾਰਾਸ, ਵਥਿਾਆਈ। ਭਾਥਸ-ਥਵਿ। ਤਾ ਓ-ਉਸਨਾਾਂ  ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦ। ਯੂ-

ੁੰਦਯ  ਯੂ। ਨ ਓਥਨ  ਜਾਥਸ-ਓਥ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦ। ਥਸ-ਉਸ ਫੰਦ। ਨਾ ਭਯਥਸ-ਆਤਭਓ ਭਤ ਭਯਦ ਨਸੀਂ 



ਸਨ। ਨ ਠਾਕ ਜਾਥਸ-ਠੁੱਕ ਨਸੀਂ ਜਾ ਓਦ (ਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਠੁੱਕ ਨਸੀਂ ਓਦੀ।) 

ਅਯਥ:- ਉ (ਫੈਸ਼ਸ਼) ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਅੁੱੜ ਸਏ ਭਨੁੁੱਔਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਥਨਯਰ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਵਥਿਆਈ ਥਵਿ 

ਯਤਾ ਯਥਸੰਦਾ ਸ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਯੀਯ ਅਥਜਸ ਓੰਿਨ ਦੀ ਵੰਨੀ ਵਾਰ  ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਥਓ) ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਸਣ ਯੂ 

ਵਯਣਨ ਨਸੀਂ ਓੀਤ ਜਾ ਓਦ (ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭੂੰਸ ਉੱਤ ਨੂਯ ਸੀ ਨੂਯ ਥਰਸ਼ਓਦਾ ਸ)। (ਇ ਅਵਥਾ ਥਵਿ) 

ਥਜਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਿ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਤਭਓ ਭਤ ਨਸੀਂ ਭਯਦ ਤ ਭਾਇਆ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਠੁੱਕ ਨਸੀਂ 

ਓਦੀ।  

ਥਤਥ ਬਕਤ ਵਥਸ ਓ ਰਅ ॥ ਓਯਥਸ ਅਨੰਦੁ ਿਾ ਭਥਨ ਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਵਥਸ-ਵੁੱਦ ਸਨ। ਰਅ-ਰਓ, ਬਵਣ। ਓ ਰਅ-ਓਈ ਬਵਣਾਾਂ ਦ। (ਵਔ ਉੜੀ 34 ਥਵਿ ‘ਓ 

ਯੰਕ’)। ਓਯਥਸ ਅਨੰਦ-ਅਨੰਦ ਓਯਦ ਸਨ, ਦਾ ਥਔੜ ਯਥਸੰਦ ਸਨ। ਿਾ ਇ-ਉਸ ੁੱਿਾ ਸਯੀ। ਭਥਨ-(ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ) ਭਨ ਥਵਿ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਓਈ ਬਵਣਾਾਂ ਦ ਬਕਤ ਜਨ ਵੁੱਦ ਸਨ, ਜ ਦਾ ਥਔੜ ਯਥਸੰਦ ਸਨ, (ਥਓਉਂਥਓ) 

ਉਸ ੁੱਿਾ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਭਨ ਥਵਿ (ਭਜੂਦ) ਸ।  

ਿ ਔੰਥਿ ਵ ਥਨਯੰਓਾਯ ੁ॥ ਓਥਯ ਓਥਯ ਵਔ ਨਦਥਯ ਥਨਸਾਰ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਥਿ-ੁੱਿ ਥਵਿ। ਥਿ ਔੰਥਿ-ਿ ਔੰਿ ਥਵਿ। ਓਥਯ ਓਥਯ-ਥਸ਼ਿੀ ਯਿ ਓ। ਨਦਥਯ ਥਨਸਾਰ-ਥਨਸਾਰ 

ਓਯਨ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ। ਵਔ-ਵਔਦਾ ਸ ੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ੁੱਿ ਔੰਿ ਥਵਿ (ਬਾਵ,ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨਾਰ ਇੁੱਓ ਯੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਥਵਿ) ਭਨੁੁੱਔ ਦ ਅੰਦਯ 

ਉਸ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਆ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਜ ਥਰਸ਼ਿੀ ਨੰੂ ਯਿ ਯਿ ਓ ਥਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ ਉ ਦੀ ੰਬਾਰ 

ਓਯਦਾ ਸ।  

ਥਤਥ ਔੰਿ ਭੰਿਰ ਵਯਬੰਿ ॥ ਜ ਓ ਓਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਥਤਥ ਰਅ ਰਅ ਆਓਾਯ ॥ ਥਜਵ ਥਜਵ ਸੁਓਭ ੁਥਤਵ 

ਥਤਵ ਓਾਯ ॥ ਵਔ ਥਵਕ ਓਥਯ ਵੀਿਾਯ ੁ॥ ਨਾਨਓ ਓਥਨਾ ਓਯੜਾ ਾਯ ੁ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 8} 

ਦਅਯਥ:-  ਵਯਬੰਿ— ਫਰਥਸਭੰਿ। ਓ-ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ। ਓਥ— ਦੁੱਣ ਰੁੱਕ, ਥਫਆਨ  ਓਯ। ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ-

ਇਸਨਾਾਂ ਔੰਿਾਾਂ ਭੰਿਰਾਾਂ ਤ ਫਰਥਸਭੰਿਾਾਂ ਦ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਓਦ। ਰਅ ਰਅ-ਓਈ ਰਓ, ਓਈ ਬਵਨ। ਥਵਕ-

ਥਵਕਦਾ ਸ, ੈੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ  ਸ। ਓਥਯ ਵੀਿਾਯ-ੁਵੀਿਾਯ ਓਯ ਓ। ਓਥਨਾ-ਓਥਨ ਓਯਨਾ, ਥਫਆਨ ਓਯਨਾ। ਾਯ-ੁਇ 

ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਭਝਣ ਰਈ ਵੰਨਕੀ-ਭਾਤਯ ਸਠ-ਥਰਔ ਰਭਾਣ ਥਦੁੱਤ ਜਾਾਂਦ ਸਨ:- 

(1)  ਥਸਯਾ ਅਕਥਨ ਥਸਵ ਖਯ ਫਾਧਾ ਬਜਨ ਾਯ ੁਓਯਾਈ।1।  (ਉੜੀ 19, ਭਾਝ ਓੀ ਵਾਯ 

(2)  ਤੰੂ ਾਕਯ ਯਤਨਾਕਯ ਸਉ ਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ਤਯੀ ਯਾਭ।  (ੂਸੀ ਛੰਤ ਭਸਰਾ 5 

(3)  ਰਾਸਾ ਬਕਥਤ ੁ ਾਯ ੁਕੁਯਭੁਥਔ ਾਇਐ।  (ਭਾਝ ਓੀ ਵਾਯ, ਉੜੀ 15 

(4)  ਧਨੁ ਵਿਬਾਕੀ ਨਾਨਓਾ, ਥਜਨ ਕੁਯਭੁਥਔ ਸਥਯ ਯੁ ਾਥਯ।1।  (ਓਾਨੜ ਓੀ ਵਾਯ 

ਇਸਨਾਾਂ ਉਯ-ਥਰਔ ਰਭਾਣਾਾਂ ਦਾ ਥੁੱਿਾ ਇਉਂ ਸ:- 

(1) ‘ਾਯ’ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ, ੁਥਰੰਕ ਤ ਇਤਰੀ-ਥਰੰਕ।  

‘ਾਯ’ੁ ੁਥਰੰਕ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਰਸਾ’ ਜਾਾਂ ‘ਤੁੱਤ’।  

‘ਾਯ’ ਇਤਰੀ-ਥਰੰਕ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਯਥਤ, ੈਫਯ’।  

ਥਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨੰ: (1) ਅਤ (2)।  



(2)‘ਾਯ’ ਥਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਥਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨ:ੰ (3) ਥਵਿ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਰਸ਼ਿ’। (3)‘ਾਥਯ’ ਥਿਆ ਸ 

,ਥਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੈਫਯ ਰਣੀ’, ‘ਿਤ ਓਯਨਾ’ ਥਜਵੇਂ ਰਭਾਣ (4)।  

ਾਯ-ੁਰਸਾ। ਓਯੜਾ ਾਯ-ੁਓਯੜਾ ਥਜਵੇਂ ਰਸਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਉ ਅਵਥਾ ਥਵਿ (ਬਾਵ, ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਨਾਰ ਇੁੱਓ-ਯੂ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅਵਥਾ ਥਵਿ)ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ 

ਫਅੰਤ ਔੰਿ, ਭੰਿਰ ਤ ਫਅੰਤ ਫਰਥਸਭੰਿ (ਥਦੁੱਦ ਸਨ, ਇਤਨ  ਫਅੰਤ ਥਓ) ਜ ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਇ ਦਾ ਓਥਨ ਓਯਨ 

ਰੁੱਕ, ਤਾਾਂ ਉਸਨਾਾਂ ਦ ੜਓ ਨਸੀਂ  ਓਦ। ਉ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਫਅੰਤ ਬਵਣ ਤ ਅਓਾਯ ਥਦੁੱਦ  ਸਨ 

(ਥਜਨਯਯਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਥਵਿ) ੰ ਉ ਤਯਯਯਾਾਂ ਓਾਯ ਿੁੱਰ ਯਸੀ ਸ ਥਜਵੇਂ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦਾ ਸੁਓਭ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, 

ਇ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਅੁੱੜ ਓ ਭਨੁੁੱਔ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਅਓਾਰ ੁਯਔ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਵਯਤਦੀ ਥਦੁੱਦੀ ਸ)। (ਉ ਨੰੂ 

ਯਤੁੱਔ ਥਦੁੱਦਾ ਸ ਥਓ) ਅਓਾਰ ੁਯਔ  ਵੀਿਾਯ ਓਯਓ (ਬ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ) ੰਬਾਰ ਓਯਦਾ ਸ ਤ ਔੁਸ਼ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਓ! ਇ ਅਵਥਾ ਦਾ ਓਥਨ ਓਯਨਾ ਫਸੁਤ ਸੀ ਔਾ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਅਵਥਾ ਥਫਆਨ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦੀ, 

ਅਨੁਬਵ ਸੀ ਓੀਤੀ ਜਾ ਓਦੀ ਸ)। 37।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਇੁੱਓ-ਯੂ ਸ ਿੁਓਣ ਵਾਰੀ ਆਤਭਓ ਅਵਥਾ ਥਵਿ ਅੜ ਜੀਵ ਉੱਤ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਫੈਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ ਔੁਰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਬ ਆਣ  ਸੀ ਆਣ  ਥਦੁੱਦ ਸਨ, ਸਯ ਾ ਰਬੂ ਸੀ ਨਜ਼ਯੀਂ 

ਆਉਂਦਾ ਸ। ਅਥਜਸ ਭਨੁੁੱਔ ਦੀ ੁਯਤ ਦਾ ਰਬੂ ਦੀ ਥਥਤ-ਾਰਾਸ ਜੁੜੀ ਯਥਸਾਂਦੀ ਸ, ਸੁਣ ਭਾਇਆ ਇ ਨੰੂ 

ਠੁੱਕ ਨਸੀਂ ਓਦੀ, ਆਤਭਾ ਫਰਵਾਨ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਥਵੁੱਥ ਨਸੀਂ  ਓਦੀ। ਸੁਣ ਉ ਨੰੂ ਯਤੁੱਔ 

ਜਾਦਾ ਸ ਥਓ ਫਅੰਤ ਓੁਦਯਤ ਯਿ ਓ ਰਬੂ ਬ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਥਵਿ ਤਯ ਥਯਸਾ ਸ, ਤ ਬ ਉਤ ਥਭਸਯ ਦੀ 

ਨਜ਼ਯ ਓਯ ਥਯਸਾ ਸ। 37।  

 


