ਸੁਕਮੀ ਸਵਨਿ ਆਕਾਰ ਸੁਕਮੁ ਿ ਕਨਸਆ ਜਾਈ ॥ ਸੁਕਮੀ ਸਵਨਿ ਜੀਅ ਸੁਕਨਮ ਨਮਲ ਵਨਿਆਈ ॥
ਪਦਅਰਥ:- ਸੁਕਮੀ-ਸੁਕਮ ਨਵਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦ ਸੁਕਮ ਅਿੁ ਾਰ। ਸਵਨਿ-ਸੁੁੰਦ ਸਿ, ਸੋਂਦ ਨਵਚ ਆਉਂਦ ਸਿ,
ਬਣ ਜਾਾਂਦ ਸਿ। ਆਕਾਰ-ਰੂਪ, ਸ਼ਕਲਾਾਂ, ਰੀਰ। ਿ ਕਨਸਆ ਜਾਈ-ਕਨਸਆ ਿ ਜਾਈ, ਕਥਿ ਿਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਕਦਾ। ਜੀਅ-ਜੀਅ ਜੁੰਤ। ਸੁਕਨਮ-ਸੁਕਮ ਅਿੁ ਾਰ। ਵਨਿਆਈ-ਆਦਰ, ਸ਼ਭਾ।
ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦ ਸੁਕਮ ਅਿੁ ਾਰ ਾਰ ਰੀਰ ਬਣਦ ਸਿ, (ਪਰ ਇਸ) ਸੁਕਮ ਦੱਨਆ ਿਸੀਂ ਜਾ
ਕਦਾ ਨਕ ਨਕਸ ਨਜਸਾ ਸ। ਰੱਬ ਦ ਸੁਕਮ ਅਿੁ ਾਰ ਸੀ ਾਰ ਜੀਵ ਜੁੰਮ ਪੈਂਦ ਸਿ ਅਤ ਸੁਕਮ ਅਿੁ ਾਰ ਸੀ (ਰੱਬ
ਦ ਦਰ ’ਤ) ਸ਼ਭਾ ਨਮਲਦੀ ਸ।
ਸੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਿੀਚੁ ਸੁਕਨਮ ਨਲਨਖ ਦੁ ਖ ੁਖ ਪਾਈਅਨਸ ॥ ਇਕਿਾ ਸੁਕਮੀ ਬਖੀ ਇਨਕ ਸੁਕਮੀ ਦਾ
ਭਵਾਈਅਨਸ ॥
ਪਦਅਰਥ:- ਉਤਮੁ-ਰਸ਼ਟ, ਚੁੰਗਾ। ਨਲਨਖ-ਨਲਖ ਕ, ਨਲਖ ਅਿੁ ਾਰ। ਪਾਈਅਨਸ-ਪਾਈਦ ਸਿ, ਭਗੀਦ ਸਿ।
ਇਕਿਾ-ਕਈ ਮਿੁ ੱਖਾਾਂ ਿੂ ੁੰ। ਬਖੀ-ਦਾਤ, ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਇਨਕ-ਕਈ ਮਿੁ ੱਖ। ਭਵਾਈਅਨਸ-ਭਵਾਈਦ ਸਿ, ਜਿਮ
ਮਰਿ ਦ ਗੜ ਨਵਚ ਪਾਏ ਜਾਾਂਦ ਸਿ।
ਅਰਥ:- ਰੱਬ ਦ ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਕਈ ਮਿੁ ੱਖ ਚੁੰਗਾ (ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ, ਕਈ ਭੜਾ। ਉ ਦ ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਸੀ (ਆਪਣ
ਕੀਤ ਸਏ ਕਰਮਾਾਂ ਦ) ਨਲਖ ਅਿੁ ਾਰ ਦੁ ੱਖ ਤ ੁਖ ਭਗੀਦ ਸਿ। ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਸੀ ਕਦੀ ਮਿੁ ੱਖਾਾਂ ਉੱਤ (ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ ਦ ਦਰ ਤੋਂ) ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੁੁੰਦੀ ਸ, ਅਤ ਉ ਦ ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਸੀ ਕਈ ਮਿੁ ੱਖ ਨਿੱਤ ਜਿਮ ਮਰਿ ਦ ਗੜ ਨਵਚ
ਭਵਾਈਦ ਸਿ।
ਸੁਕਮ ਅੁੰਦਨਰ ਭੁ ਕ ਬਾਸਨਰ ਸੁਕਮ ਿ ਕਇ ॥ ਿਾਿਕ ਸੁਕਮ ਜ ਬੁਝ ਤ ਸਉਮ ਕਸ ਿ ਕਇ ॥੨॥
ਪਦਅਰਥ:- ਅੁੰਦਨਰ-ਰੱਬ ਦ ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਸੀ। ਭੁ ਕ-ਸਰਕ ਜੀਵ। ਬਾਸਨਰ ਸੁਕਮ-ਸੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਸਰ। ਸੁਕਮਸੁਕਮ ਿੂ ੁੰ। ਬੁਝ-ਮਝ ਲਏ। ਸਉਮ ਕਸ ਿ-ਸਉਮ ਦ ਬਚਿ ਿਸੀਂ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਿਸੀਂ ਆਖਦਾ, ੁਆਰਥੀ ਿਸੀਂ
ਬਣਦਾ।
ਅਰਥ:- ਸਰਕ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦ ਸੁਕਮ ਨਵਚ ਸੀ ਸ, ਕਈ ਜੀਵ ਸੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਸਰ (ਭਾਵ, ਸੁਕਮ ਤ ਆਕੀ) ਿਸੀਂ ਸ
ਕਦਾ। ਸ ਿਾਿਕ! ਜ ਕਈ ਮਿੁ ੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦ ਸੁਕਮ ਿੂ ੁੰ ਮਝ ਲਏ ਤਾਾਂ ਨਿਰ ਉਸ ੁਆਰਥ ਦੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ
ਿਸੀਂ ਕਰਦਾ (ਭਾਵ, ਨਿਰ ਉਸ ੁਆਰਥੀ ਜੀਵਿ ਛੱਿ ਦੇਂਦਾ ਸ)।2।
ਭਾਵ:- ਪਰਭੂ ਦ ਸੁਕਮ ਦਾ ਸੀ ਰੂਪ ਨਬਆਿ ਿਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਥੜਹ-ਨਵਤਾ ਿਸੀਂ ਰਨਸੁੰਦਾ।

