
ਕਾਵ ਓ ਤਾਣੁ ਸਵ ਕਓ ਤਾਣੁ ॥ ਕਾਵ ਓ ਦਾਕਤ ਜਾਣ ਨੀਾਣੁ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਓ-ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ। ਤਾਣੁ-ਫਲ, ਅਓਾਲ ੁਰਔ ਦੀ ਤਾਓਤ। ਕਓ-ਕਜ ਕਓ ਭਨੁੁੱਔ ਨੂੂੰ। ਤਾਣੁ-

ਭਰਥਾ। ਦਾਕਤ-ਫਔਸ਼ ਸਏ ਦਾਰਥ। ਨੀਾਣੁ-(ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ) ਕਨਸ਼ਾਨ।  

ਅਰਥ:- ਕਜ ਕਓ ਭਨੁੁੱਔ ਨੂੂੰ ਭਰਥਾ ਸੁੂੰਦੀ ਸ, ਉਸ ਰੁੱਫ ਦ ਤਾਣ ਨੂੂੰ ਕਾਉਂਦਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਉ ਦੀ ਕਕਤ-

ਾਲਾਸ ਓਰਦਾ ਸ ਤ ਉ ਦ ਉਸ ਓੂੰਭ ਓਥਨ ਓਰਦਾ ਸ, ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਉ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਤਾਓਤ ਰਕਟ ਸਵ)। ਓਈ 

ਭਨੁੁੱਔ ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੀ ਕਾਉਂਦਾ ਸ, (ਕਓਉਂਕਓ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਸ ਰੁੱਫ ਦੀ ਰਕਸਭਤ ਦਾ) ਕਨਸ਼ਾਨ 

ਭਝਦਾ ਸ।  

ਕਾਵ ਓ ਕੁਣ ਵਕਡਆਈਆ ਚਾਰ ॥ ਕਾਵ ਓ ਕਵਕਦਆ ਕਵਔਭ ੁਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਚਾਰ-ੁੂੰਦਰ, ਸਣੀਆਾਂ। ਕਵਕਦਆ-ਕਵੁੱਕਦਆ ਦੁਆਰਾ। ਕਵਔਭ-ੁਓਠਨ, ਔਾ। ਵੀਚਾਰ-ੁਕਕਆਨ।  

ਸ਼ਫਦ 'ਚਾਰ' ਕਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਜ ਇਓ-ਵਚਨ ੁਕਲੂੰਕ ਨਾਲ 'ਚਾਰ'ੁ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਫਸੁ-ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਇਤਰੀ-

ਕਲੂੰਕ ਨਾਲ 'ਚਾਰ' ਰਕਸੂੰਦਾ ਸ। ਰ ਸ਼ਫਦ 'ਚਾਕਰ' 'ਚਸੁੂੰ' ਦੀ ਕਕਣਤੀ ਦਾ ਵਾਚਓ ਸ। ਕਜਵੇਂ:- 

(1)  ਚਾਕਰ ਓੁੂੰਟ ਦਸ ਕਦ ਬਰਭ, ਥਕਓ ਆਏ ਰਬ ਓੀ ਾਭ।  

(2)  ਚਾਕਰ ਦਾਰਥ ਓਸ ਬੁ ਓਈ।  

(3)  ਚਚਾ ਚਰਨ ਓਭਲ ਕੁਰ ਲਾਕਾ।  

ਧਕਨ ਧਕਨ ਉਆ ਕਦਨ ੂੰਜਕ ਬਾਕਾ।  

ਚਾਕਰ ਓੁੂੰਟ ਦਸਕਦ ਬਰਕਭ ਆਇ।  

ਬਈ ਕਿਾ ਤਫ ਦਰਨੁ ਾਇ।  

ਚਾਰ ਕਫਚਾਰ, ਕਫਨਕ ਬ ਦੂਆ।  

ਾਧ ੂੰਕਕ ਭਨੁ ਕਨਰਭਲੁ ਸੂਆ।  

(4)  ਤਕਟ ਤੀਰਕਥ ਨਸੀ ਭਨੁ ਤੀਆਇ।  

ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਸ ਉਰਝਾਇ ।2।  

ਅਰਥ:- ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਰੁੱਫ ਦ ਸਣ  ਕੁਣ ਤ ਸਣੀਆਾਂ ਵਕਡਆਈਆਾਂ ਵਰਣਨ ਓਰਦਾ ਸ। ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਕਵੁੱਕਦਆ 

ਦ ਫਲ ਨਾਲ ਅਓਾਲ ੁਰਔ ਦ ਓਠਨ ਕਕਆਨ ਨੂੂੰ ਕਾਉਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਸ਼ਾਤਰ ਆਕਦਓ ਦੁਆਰਾ ਆਤਭਓ 

ਕਲਾੀ ਦ ਔ ਕਵਕਸ਼ਆਾਂ ’ਤ ਕਵਚਾਰ ਓਰਦਾ ਸ)।  

ਕਾਵ ਓ ਾਕਜ ਓਰ ਤਨੁ ਔਸ ॥ ਕਾਵ ਓ ਜੀਅ ਲ  ਕਪਕਰ ਦਸ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਾਕਜ-ਦਾ ਓਰਓ, ਫਣਾ ਓ। ਤਨੁ-ਰੀਰ ਨੂੂੰ। ਔਸ-ੁਆਸ। ਜੀਅ-ਜੀਵਾਤਭਾ, ਕਜੂੰਦਾਾਂ। ਲ -ਲ  ਓ। 

ਦਸ-ਦ ਦੇਂਦਾ ਸ।  

ਨਟ:- 'ਜੀਉ' ਤੋਂ 'ਜੀਅ' ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਇੁੱਥ ਸ਼ਫਦ 'ਦਸ' ਦਾ 'ਸ' ਕਸਲੀ ਤੁਓ ਦ 'ਔਸ' ਨਾਲ ਕਭਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਸ। ਉਂਞ ਸ਼ਫਦ 'ਦਸ' ਨਾਾਂਵ 

ਦਾ ਅਰਥ ਸ 'ਰੀਰ', ਕਜਵੇਂ 'ਬਰੀਐ ਸਥ ੁਰ ੁਤਨੁ ਦਸ'।  

ਸ਼ਫਦ 'ਦ', 'ਦਕਸ' ਅਤ 'ਦਸ' ਨੂੂੰ ਚੂੰਕੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਝਣ ਲਈ ਜੁਜੀ ਕਵਚੋਂ ਸਠ ਕਲਔੀਆਾਂ ਤੁਓਾਾਂ ਕਦੁੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ:- 



(1)  ਦੇਂਦਾ ਦ ਲਦ ਥਕਓ ਾਕਸ। ਉੜੀ 3।  

(2)  ਆਔਕਸ ਭੂੰਕਕਸ ਦਕਸ ਦਕਸ, ਦਾਕਤ ਓਰ ਦਾਤਾਰੁ।4।  

(3)  ਕੁਰਾ ਇਓ ਦਕਸ ਫੁਝਾਈ।5।  

(4)  ਨਾਨਓ ਕਨਰਕੁਕਣ ਕੁਣੁ ਓਰ ਕੁਣਵੂੰਕਤਆ ਕੁਣ ਦ।7।  

(5)  ਬਰੀਐ ਸਥ ੁ ਰ ੁ ਤਨੁ ਦਸ। 20।  

(6)  ਦ ਾਫੂਣੁ ਲਈਐ ਸੁ ਧਇ। 20।  

(7)  ਆ ਜਾਣ  ਆ ਦਇ। 25।  

ਦ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦ-ਦ ਓ।  

ਦਇ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਇ-ਦ ਓ।  

ਦਸ-ਰੀਰ। ਦਕਸ-ਦਸ(ਸੁਓਭੀ ਬਕਵਔਤ ਓਾਲ)।  

ਅਰਥ:- ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਇਉਂ ਕਾਉਂਦਾ ਸ, ‘ਅਓਾਲ ੁਰਔ ਰੀਰ ਨੂੂੰ ਫਣਾ ਓ (ਕਪਰ) ੁਆਸ ਓਰ ਦੇਂਦਾ ਸ’। ਓਈ 

ਇਉਂ ਕਾਉਂਦਾ ਸ, ‘ਸਰੀ (ਰੀਰਾਾਂ ਕਵਚੋਂ) ਕਜੂੰਦਾਾਂ ਓੁੱਢ ਓ ਕਪਰ (ਦੂਜ ਰੀਰਾਾਂ ਕਵਚ) ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ’।  

ਕਾਵ ਓ ਜਾ ਕਦ ਦੂਕਰ ॥ ਕਾਵ ਓ ਵਔ ਸਾਦਰਾ ਸਦੂਕਰ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਜਾ-ਜਾਦਾ ਸ, ਰਤੀਤ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। ਸਾਦਰਾ ਸਦੂਕਰ-ਸਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਬ ਥਾਈਂ ਸਾਜ਼ਰ।  

ਅਰਥ:- ਓਈ ਭਨੁੁੱਔ ਆਔਦਾ ਸ, ‘ਅਓਾਲ ੁਰਔ ਦੂਰ ਜਾਦਾ ਸ, ਦੂਰ ਕਦੁੱਦਾ ਸ’; ਰ ਓਈ ਆਔਦਾ ਸ, 

‘(ਨਸੀਂ, ਨੜ ਸ), ਬ ਥਾਈਂ ਸਾਜ਼ਰ ਸ, ਬ ਨੂੂੰ ਵਔ ਕਰਸਾ ਸ’।  

ਓਥਨਾ ਓਥੀ ਨ ਆਵ ਤਕਟ ॥ ਓਕਥ ਓਕਥ ਓਥੀ ਓਟੀ ਓਕਟ ਓਕਟ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਓਥਨਾ-ਓਕਸਣਾ, ਕਫਆਨ ਓਰਨਾ। ਓਥਨਾ ਤਕਟ-ਓਕਸਣ ਦੀ ਟਟ, ਕੁਣ ਵਰਣਨ ਓਰਨ ਦਾ ਅੂੰਤ। 

ਓਕਥ-ਆਔ ਓ। ਓਕਥ ਓਕਥ ਓਥੀ-ਆਔ ਆਔ ਓ ਆਔੀ ਸ, ਓਥਨਾ ਓਥ ਓਥ ਓ ਓਥੀ ਸ, ਫਅੂੰਤ ਵਾਰੀ ਰਬੂ ਦ 

ਸੁਓਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਓੀਤਾ ਸ। ਓਕਟ-ਿੜ, ਿੜਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨ।  

ਲਜ਼ ਓਕਟ, ਓਟੁ, ਓਟ ਦਾ ਕਨਰਣਾ- 

(1)  ਓਕਟ-ਿੜ (ਕਵਸ਼ਸ਼ਣ)।  

ਓਕਟ ਓਰਭ ਓਰ ਸਉ ਧਾਰ।  

ਰਭੁ ਾਵ ਕਲ  ਕਫਰਥਾਰ।3।12।  (ੁਔਭਨੀ 

ਓਕਟ ਔਤ ਕਔਨ ਫਔਨਸਾਰ।3। 30।   (ਬਰਉ ਭ: 5 

(2)  ਓਟੁ-ਕਓਲ੍ਾ (ਨਾਾਂਵ ਇਓ-ਵਚਨ)।  

ਲੂੰਓਾ ਾ ਓਟੁ ਭੁੂੰਦ ੀ ਔਾਈ। (ਆਾ ਓਫੀਰ ਜੀ 

ਏਓੁ ਓਕਟ ੂੰਚ ਕਓਦਾਰਾ    (ੂਸੀ ਓਫੀਰ ਜੀ 

(3)  ਓਟ-ਕਓਲ੍  (ਨਾਾਂਵ, ਫਸ ੁਵਚਨ)।  

ਓੂੰਚਨ ਓ ਓਟ ਦਤੁ ਓਰੀ ਫਸੁ ਸਵਰ ਕਵਰ ਦਾਨੁ। (ਕਰੀ ਰਾਕ ਭ: 1 

ਅਰਥ:- ਿੜਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਨ  ਫਅੂੰਤ ਵਾਰੀ (ਅਓਾਲ ੁਰਔ ਦ ਸੁਓਭ ਦਾ) ਵਰਣਨ ਓੀਤਾ ਸ, ਰ ਸੁਓਭ ਦ 

ਵਰਣਨ ਓਰਨ ਦੀ ਤਟ ਨਸੀਂ ਆ ਓੀ (ਬਾਵ, ਵਰਣਨ ਓਰ ਓਰ ਓ ਸੁਓਭ ਦਾ ਅੂੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਓਆ, ਸੁਓਭ 

ਦਾ ਸੀ ਰੂ ਨਸੀਂ ਲੁੱਬ ਕਓਆ)।  



ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਕਓ ਾਕਸ ॥ ਜੁਕਾ ਜੁਕੂੰਤਕਰ ਔਾਸੀ ਔਾਕਸ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਦਦਾ-ਦੇਂਦਾ, ਦਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਰ ਰੁੱਫ। ਦ-(ਦਾ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਦ ਕਰਸਾ ਸ। ਲਦ-ਲੈਂਦ, ਲਣ ਵਾਲ  

ਜੀਵ। ਥਕਓ ਾਕਸ-ਥਓ ੈੰਦ ਸਨ। ਜੁਕਾ ਜੁਕੂੰਤਕਰ-ਜੁਕ ਜੁਕ ਅੂੰਤਕਰ, ਾਰ ਜੁਕਾਾਂ ਕਵਚ ਸੀ, ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਔਾਸੀ 

ਔਾਕਸ-ਔਾਾਂਦ ਸੀ ਔਾਾਂਦ ਸਨ, ਵਰਤਦ ਚਲ  ਆ ਰਸ ਸਨ।  

ਅਰਥ:- ਦਾਤਾਰ ਅਓਾਲ ੁਰਔ (ਬ ਜੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਕਰਜ਼ਓ) ਦ ਕਰਸਾ ਸ, ਰ ਜੀਵ ਲ  ਲ  ਓ ਥੁੱਓ ੈਂਦ ਸਨ। (ਬ 

ਜੀਵ) ਦਾ ਤੋਂ ਸੀ (ਰੁੱਫ ਦ ਕਦੁੱਤ ਦਾਰਥ) ਔਾਾਂਦ ਚਲ  ਆ ਰਸ ਸਨ।  

ਸੁਓਭੀ ਸੁਓਭ ੁਚਲਾਏ ਰਾਸ ੁ॥ ਨਾਨਓ ਕਵਕ ਵਰਵਾਸ ੁ॥੩॥ 

ਦਅਰਥ:- ਸੁਓਭੀ-ਸੁਓਭ ਦਾ ਭਾਲਓ ਅਓਾਲ ੁਰਔ। ਸੁਓਭੀ ਸੁਓਭੁ-ਸੁਓਭ ਵਾਲ  ਸਰੀ ਦਾ ਸੁਓਭ। ਰਾਸ-ੁ

ਰਤਾ, ੂੰਾਰ ਦੀ ਓਾਰ। ਨਾਨਓ-ਸ ਨਾਨਓ! ਕਵਕ-ਕਔੜ ਕਰਸਾ ਸ, ਰੂੰਨ ਸ। ਵਰਵਾਸ-ੁਫਕਪਓਰ, ਕਚੂੰਤਾ ਤੋਂ 

ਰਕਸਤ।3।  

ਅਰਥ:- ਸੁਓਭ ਵਾਲ  ਰੁੱਫ ਦਾ ਸੁਓਭ ਸੀ (ੂੰਾਰ ਦੀ ਓਾਰ ਵਾਲਾ) ਰਤਾ ਚਲਾ ਕਰਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਓ! ਉਸ 

ਕਨਰੂੰਓਾਰ ਦਾ ਵਰਵਾਸ ਸ ਤ ਰੂੰਨ ਸ। (ਬਾਵ, ਬਾਵੇਂ ਰੁੱਫ ਸਰ ਵਲ  ੂੰਾਰ ਦ ਫਅੂੰਤ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਅਤੁੁੱਟ 

ਦਾਰਥ ਤ ਕਰਜ਼ਓ ਸੁੂੰਚਾ ਕਰਸਾ ਸ, ਰ ਏਡੀ ਵੁੱਡੀ ਓਾਰ ਨਾਲ ਉ ਨੂੂੰ ਓਈ ਖਫਰਾਸਟ ਨਸੀਂ ਸ। ਉਸ ਦਾ 

ਕਔਕੜਆ ਸਇਆ ਸ। ਉ ਨੂੂੰ ਏਡ ਵੁੱਡ ਾਰ ਕਵਚ ਔਕਚਤ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ੈਂਦਾ। ਉ ਦੀ ਇਓ ਸੁਓਭ-ਰੂ ੁੱਤਾ 

ਸੀ ਾਰ ਕਵਸਾਰ ਨੂੂੰ ਕਨਫਾਸ ਰਸੀ ਸ)।3।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦ ਵੁੱਔ-ਵੁੱਔਰ ਓੂੰਭ ਵਔ ਓ ਭਨੁੁੱਔ ਆ ਆਣੀ ਭਝ ਅਨੁਾਰ ਰਬੂ ਦੀ ਸੁਓਭ-ਰੂ ਤਾਓਤ ਦਾ 

ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਾਂਦ ਚਲ  ਆ ਰਸ ਸਨ, ਰ ਕਓ ਾੋਂ ਭੁਓੂੰਭਲ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲੁੱਕ ਨਸੀਂ ਕਓਆ।  

 


