
ਜਤੁ ਾਸਾਯਾ ਧੀਯਜ ੁੁਨਨਆਯ ੁ॥ ਅਸਯਨਣ ਭਨਤ ਵਦੁ ਸਥੀਆਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਤੁ-ਆਣ  ਯੀਯਕ ਇੰਦਰ ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਨਵਕਾਯਾਂ ਵਰੋਂ  ਯਕ ਯੱਖਣਾ। ਾਸਾਯਾ-ੁਨਨਆਯ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। 

ੁਨਨਆਯ-ੁੁਨਨਆਯਾ। ਭਨਤ-ਅਕਰ। ਵਦ-ਨਗਆਨ। ਸਥੀਆਯ-ੁਸਥੜਾ।  

ਨਟ:- ਸ਼ਫਦ ‘ਵਦ’ ਸਠ-ਨਰਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਵਚ ਜੁਜੀ ਨਵਚ ਵਯਨਤਆ ਨਗਆ ਸ:- 

(1)  ਗੁਯਭੁਨਖ ਨਾਦ,ੰ ਗੁਯਭੁਨਖ ਵਦ,ੰ ਗੁਯਭੁਨਖ ਯਨਸਆ ਭਾਈ।  (ਉੜੀ 5 

(2)  ੁਨਣਐ ਾਤ ਨੰਨਭਰਨਤ ਵਦ।  (ਉੜੀ 9 

(3)  ਅੰਖ ਗਯੰਥ ਭੁਨਖ ਵਦ ਾਠ।  (ਉੜੀ 17 

(4)  ੜਕ ੜਕ ਬਾਨਰ ਥਕ, ਵਦ ਕਸਨਨ ਇਕ ਵਾਤ।  (ਉੜੀ 22 

(5)  ਆਖਨਸ ਵਦ ਾਠ ੁਯਾਣ।  (ਉੜੀ 26 

(6)  ਗਾਵਨਨ ੰਨਡਤ ੜਨਨ ਯਖੀਯ, ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਵਦਾ ਨਾਰ ।  (ਉੜੀ 27 

ਉੜੀ ਨੰਫਯ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਨਫਨਾ ਫਾਕੀ ਬ ਉੜੀਆ ਂਨਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਵਦ’ ਫਸੁ-ਵਚਨ ਨਵਚ ਸ ਅਤ ਨਸੰਦੂ 

ਭੱਤ ਦ ਧਯਭ ੁਤਕਾਂ ‘ਵਦਾ’ਂ ਵੱਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਸ। ਯ ਉੜੀ ਨੰਫਯ 5 ਨਵਚ ‘ਵਦ’ੰ ਇਕ-ਵਚਨ ਸ ਤ ਅਯਥ ਸ 

‘ਨਗਆਨ’। ਇ ਤਯਾ ਂ‘ਵਦ ਸਥੀਆਯ’ ਨਵਚ ‘ਵਦ’ ਇਕ-ਵਚਨ ਸ ਤ ਅਯਥ ਸ ‘ਨਗਆਨ’। ਯ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ 

ਨਸੀਂ ਸ  ਨਕ ਨਜੱਥ ਨਜੱਥ ਰਜ਼ ‘ਵਦੁ’ ਇਕ-ਵਚਨ ਨਵਚ ਆਇਆ ਸ ਉੱਥ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਨਗਆਨ’ ਸੀ ਸ। 

ਕਈ ਸ਼ਫਦ ਐ ਸਨ, ਨਜੱਥ ‘ਵਦੁ’ ਇਕ-ਵਚਨ ਸੁੰਨਦਆਂ ਬੀ ਨਸੰਦੂ ਭਤ ਦਾ ਧਯਭ ੁਤਕ ਵਦ ਸ। ਯ 

ਰਕਯਣ ਨੰੂ ਨਵਚਾਯਨਾ ਬੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ।  

ਇ ਉੜੀ ਨਵਚ ‘ਜਤੁ’, ‘ਧੀਯਜ’, ‘ਭਨਤ’, ‘ਬਉ’, ‘ਤਤਾਉ’, ਅਤ ‘ਬਾਉ’ ਬਾਵ-ਵਾਚਕ ਸ਼ਫਦ ਆਏ ਸਨ, 

ਇ ਵਾਤ ਰਜ਼ ‘ਵਦੁ’ ਬੀ ਉਸਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਢੁਕਵਾਂ (‘ਨਗਆਨ’ ਅਯਥ) ਬਾਵ-ਵਾਚਕ ਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਜ) ਜਤ-ਯੂ ਦੁਕਾਨ (ਸਵ), ਧੀਯਜ ੁਨਨਆਯਾ ਫਣ, ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਆਣੀ ਭੱਤ ਅਨਸਯਣ ਸਵ, (ਉ 

ਭਤ-ਅਨਸਯਣ ਉੱਤ) ਨਗਆਨ ਸਥੜਾ (ਵੱਜ)।  

ਬਉ ਖਰਾ ਅਗਨਨ ਤ ਤਾਉ ॥ ਬਾਂਡਾ ਬਾਉ ਅੰਨਭਰਤੁ ਨਤਤੁ ਢਾਨਰ ॥ ਘੜੀਐ ਫਦੁ ਚੀ ਟਕਾਰ ॥ 

ਬਉ- 

     ‘ਬਉ’ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਇੱਥ ਗਸੁ ਨਾਰ ਨਵਚਾਯਨ ਦੀ ਰੜ ਸ।  

     ‘ਜੁਜੀ’ ਾਨਸਫ ਨਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦ ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ, ਭੂਰ-ਭੰਤਯ ਨਵਚ ‘ਨਨਯਬਉ’ ਅਤ ਉੜੀ ਨੰਫਯ 

38 ਨਵਚ ‘ਬਉ’।  

ੰਨਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ‘ਬਮ’ ਸ, ਯ ਨਤਗੁਯ ਜੀ ਇ ਨੰੂ ‘ਬਉ’ ਨਰਖਦ ਸਨ। ਆਯੀਆ ਭਾਜ ਵਯਗੀ ੜਹੀ-

ਨਰਖੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਭਢੀ ੁਆਭੀ ਦਇਆਨੰਦ ਇ ਬਉ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਾਸਭਣ  ਯੱਖ ਕ, ਆਣੀ ਨਵਨਦਆ ਦ ਆਧਾਯ 

’ਤ, ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਨਸਫ ਨੰੂ ਅਨੜਹ  ਨਰਖ ਗਏ ਸਨ। ੰਨਿਤ ਨਵੱਨਦਆ ਦੀ ਵਾਕੀਅਤ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਉਸ 

ਨਰਖਦ ਸਨ ਨਕ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਨਸਫ ੰਨਿਤ ਜਾਣਦ ਸੁੰਦ, ਤਾਂ ‘ਬਮ’ ਨੰੂ ‘ਬਉ’ ਨਾਸ ਨਰਖਦ।  

ਇ ੁਤਕ ਦਾ ਇ ਭਜ਼ਭੂਨ ਨਾਰ ਕਈ ੰਫੰਧ ਨਸੀਂ ਨਕ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਨਸਫ ਦੀ ੰਨਿਤ ਨਵੱਨਦਆ ਦਾ 

ਫੂਤ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ, ਨਕਉਂਨਕ ਇ ਗੱਰ ਦੀ ਤਾ ਂਰੜ ਸੀ ਨਸੀਂ ੀ ਨਕ ਗੁਯ ੂਾਨਸਫ ਆਣ  ਭੇਂ ਦ ਜੀਵਾ ਂ ਨੰੂ 

ੰਨਿਤ ਫਰੀ ਨਵਚ ਉਦਸ਼ ਨਦੰਦ ਜਾਂ ੰਨਿਤ ਦ ਧਾਯਭਕ ੁਤਕਾਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਨਦਰੜਹ  ਕਯਾਉਂਦ। ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਾੋਂ ਉਸ ਜ ੁਨਸਾ ਰ  ਕ ਆਏ ਨ, ਉਸ ਉਸਨਾਂ ਨ  ਉ ਫਰੀ ਨਵਚ ੁਣਾਉਣਾ ੀ ਤ ੁਣਾਇਆ, ਜ 



ਇ ਵਰ  ਇ ਦਸ਼ ਦ ਰਕਾਂ ਨਵਚ ਯਚੱਰਤ ੀ।  

ਫਰੀ ਦਾ ਫਦਰਦੀ ਆਈ ਸ। ਵਦਾਂ ਦੀ ੰਨਿਤ ਫਦਰ ਕ ਸਯ ਸ ਗਈ। ੰਨਿਤ ਫਦਰ ਕ ਰਾਨਿਤ ਫਣ 

ਗਈ। ਰਾਨਿਤ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਫਣ ਗਈ। ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਨਸਫ ਦ ਵਰ  ਦੀ ੰਜਾਫੀ ਬੀ ਸੁਣ ਨਸੀਂ ਯਸੀ, ਸਯ ਸ 

ਗਈ ਸ। ਇ ਵਾਤ ੁਆਭੀ ਦਇਆਨੰਦ ਗੁਯ ੂਨਾਨਕ ਾਨਸਫ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਵਚ ਦੁਖਦਾਈ ਰਜ਼ ਨਰਖਣ ਦੀ 

ਥਾਂ, ਜ ਇਸ ਵਖਦ ਨਕ ਦ ਦੀ ਫਰੀ ਉ ਭੇਂ ਨਕਸੜੀ ੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱੁਰ ਨਾਸ ਕਯਦ।  

ੰਨਿਤ, ਰਾਨਿਤ ਤ ੰਜਾਫੀ ਦੀ ਖਜ ਦ ਅਧਾਯ ’ਤ ਫਅੰਤ ਸ਼ਫਦ ਸ਼ ਕੀਤ ਜਾ ਕਦ ਸਨ , ਨਜੱਥ ਇਸ 

ਯਤੱਖ ਾਫਤ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਨਕ ਨਕਵੇਂ ੰਨਿਤ ਸ਼ਫਦ ਫਦਰ ਫਦਰ ਕ ੰਜਾਫੀ ਨਵਚ ਨਵਾਂ ਯੂ ਧਾਯਦ ਗਏ।  

ਦਅਯਥ:- ਬਉ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਡਯ। ਖਰਾ-ਖੱਰਾਂ; ਧੌਂਕਣੀ (ਨਜ ਨਾਰ ੁਨਨਆਯ ਪੂਕ ਭਾਯ ਕ ਅੱਗ 

ਬਖਾਂਦ ਸਨ)। ਤਤਾਉ-ਤਾਂ ਨਾਰ ਤਣਾ, ਘਾਰ ਘਾਰਣੀ, ਕਭਾਈ ਕਯਨੀ। ਬਾਂਡਾ-ਕੁਠਾਰੀ। ਬਾਉ-ਰਭ। 

ਅੰਨਭਰਤੁ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅਭਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਨਾਭ। ਨਤਤੁ-ਉ ਬਾਂਡ ਨਵਚ। ਘੜੀਐ-ਘੜੀਦਾ ਸ, ਘਨੜਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸ। ਘੜੀਐ ਫਦੁ-ਸ਼ਫਦ ਘਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ੱਚੀ ਟਕਾਰ-ਇ ਉੱਯ-ਦੱੀ ਸਈ ੱਚੀ ਟਕਾਰ 

ਨਵਚ।  

ਨਟ:- ਜਤ, ਧੀਯਜ, ਭਤ, ਨਗਆਨ, ਬਉ, ਤਤਾਉ ਅਤ ਬਾਉ ਦੀ ਨਭਰਵੀਂ ੱਚੀ ਟਕਾਰ ਨਵਚ ਗੁਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ 

ਭਸਯ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ ਨਜ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਕਈ ਸ਼ਫਦ ਗੁਯ ੂਨ  ਉਚਾਨਯਆ ਸ, ਨੱਖ ਨੰੂ 

ਬੀ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਉ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਰ  ਅੱੜਦਾ ਸ, (ਕੂੜ ਦੀ ਾਨਰ ਤੜ ਦੇਂਦਾ ਸ) ਜ ਜਤ ਧੀਯਜ ਆਨਦਕ 

ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਣ ਜਾਏ। ਟਕਾਰ-ਉਸ ਥਾਂ ਨਜੱਥ ਯਕਾਯੀ ਯੁਏ ਆਨਦਕ ਨੱਕ ਘੜੀਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਜ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਡਯ ਧੌਂਕਣੀ (ਸਵ), ਘਾਰ-ਕਭਾਈ ਅੱਗ (ਸਵ), ਰਭ ਕੁਠਾਰੀ ਸਵ, ਤਾਂ (ਸ 

ਬਾਈ!) ਉ (ਕੁਠਾਰੀ) ਨਵਚ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਨਭਰਤ ਨਾਭ ਗਰਾਵ, (ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਜਸੀ ਸੀ) ੱਚੀ 

ਟਕਾਰ ਨਵਚ (ਗੁਯ ੂਦਾ) ਸ਼ਫਦ ਘਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।  

ਨਜਨ ਕਉ ਨਦਨਯ ਕਯਭ ੁਨਤਨ ਕਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਨਦਨਯ ਨਨਸਾਰ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 8} 

ਦਅਯਥ:- ਨਜਨ ਕਉ-ਨਜਨਹਾਂ ਭਨੱੁਖਾ ਂਉੱਤ। ਨਦਨਯ-ਨਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ। ਕਯਭੁ-ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਨਤਨ ਕਾਯ-ਉਸਨਾ ਂ

ਭਨੱੁਖਾ ਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਯ ਸ, (ਬਾਵ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਉੱਯ ਦੱੀ ਟਕਾਰ ਨਤਆਯ ਕਯਕ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਘਾੜਤ 

ਘੜਦ ਸਨ)। ਨਨਸਾਰ-ਯੰਨ, ਖ਼ੁਸ਼, ਅਨੰਦ। ਨਦਯੀ-ਨਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਵਾਰਾ ਰਬੂ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਕਾਯ ਉਸਨਾਂ ਭਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਸ, ਨਜਨਹਾਂ ਉੱਤ ਨਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਨਜੰਨਹਾਂ ਉੱਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੁੰਦੀ ਸ। 

ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਨਿਾ-ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ਨਨਸਾਰ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 38।  

ਬਾਵ:- ਯ ਇਸ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਤਦੋਂ ਸੀ ਫਣ ਕਦੀ ਸ ਜ ਆਚਯਨ ਨਵੱਤਯ ਸਵ, ਦੂਨਜਆਂ ਦੀ 

ਵਧੀਕੀ ਸਾਯਨ ਦਾ ਸੌਂਰਾ ਸਵ , ਉੱਚੀ ਤ ਨਵਸ਼ਾਰ ਭਝ ਸਵ, ਰਬੂ ਦਾ ਡਯ ਨਸਯਦ ਨਵਚ ਨਟਨਕਆ ਯਸ , 

ਵਾ ਦੀ ਘਾਰ ਘਾਰੀ ਜਾਏ ਖ਼ਾਰਕ ਤ ਖ਼ਰਕ ਦਾ ਨਆਯ ਨਦਰ ਨਵਚ ਸਵ। ਇਸ ਜਤ, ਧੀਯਜ, ਭਤ, ਨਗਆਨ, 

ਬਉ, ਘਾਰ ਅਤ ਰਭ ਦ ਗੁਣ ਇਕ ੱਚੀ ਟਕਾਰ ਸ ਨਜ ਨਵਚ ਗੁਯ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਭਸਯ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, 

ਨਜ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਕਈ ਸ਼ਫਦ ਨਤਗੁਯੂ ਨ  ਉਚਾਨਯਆ ਸ, ਉੱਯ-ਦੱ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਨੱਖ 

ਨੰੂ ਬੀ ਉਸ ਸ਼ਫਦ ਉ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਨਵਚ ਰ  ਅੱੜਦਾ ਸ)। 38।  

ਨਟ-ਫਾਣੀ ‘ਜ’ੁ ਦੀਆ ਂ ਕੁਰ 38 ਉੜੀਆ ਂ ਸਨ, ਜ ਇੱਥ ਭਾਤ ਸਈਆਂ ਸਨ। ਨਸਰ  ਰਕ ਨਵਚ 

ਭੰਗਰਾਚਯਨ ਵਜੋਂ ਨਤਗੁਯੂ ਜੀ ਨ  ਆਣ  ਇਸ਼ਟ ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਨਫਆਨ ਕੀਤਾ ੀ। ਅਗਰ  ਅਖ਼ੀਯਰ  ਰਕ 

ਨਵਚ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ‘ਜ’ੁ ਦਾ ਨਧਾਂਤ ਦੱਨਆ ਸ।  


