ਥਾਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਸਇ ॥ ਆ ਆਪ ਪਨਰੰਜਨੁ ਇ ॥
ਦਅਰਥ:- ਥਾਪਆ ਨਾ ਜਾਇ-ਥਾਪਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ, ਪਨੰਪਮਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ।
ੰਪਿਤ ਧਾਤੂ ÔQw (ਥਾ) ਦਾ ਅਰਥ ਸ ‘ਖ ਣਾ’। ਇ ਤੋਂ ਰਰਣਾਰਥਕ ਧਾਤੂ (Causative root) ਸ
ÔQwpX (ਥਾਯ), ਪਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸ ‘ਖੜਾ ਕਰਨਾ’ ਖਪਆਰਨਾ, ਨੀਂਸ ਰੱਖਣੀ’।
ਇ ‘ਰਰਣਾਰਥਕ ਧਾਤੂ ’ ਤੋਂ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ ÔQwpn (ਥਾਨ), ਪਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸ ‘ੁੰਵਨ ੰਕਾਰ’।
ਇਤਰ ੀ ਦ ਗਰਭਵਤੀ ਸਣ ਦੀਆਾਂ ਜਦੋਂ ਪਸੀਆਾਂ ਪਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਰਗਟ ਸੁੰਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਪਸੰਦੂ ਘਰਾਾਂ ਪਵੱਚ
ਇਸ ੰਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਸ, ਤਾਪਕ ੁੱਤਰ ਜਨਮ।
ÔQwpX (ਥਾਯ) ਤੋਂ ਪਸਾਾਂ ਅਗਤਰ ad`R (ਉਦ) ਗਾਇਆਾਂ ਇਸ ਬਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, aÄQwpX
(ਉੱਥਾਯ), ਪਜ ਦਾ ਅਰਥ ਉ ਦ ਉਟ ਸ, ਉਖੜਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ’, ਪਜਵੇਂ:ਆ ਦਪਖ ਪਦਖਾਵ ਆ।
ਆ ਥਾਪ ਉਥਾ ਆ। (ਮ: 1
ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਇ-(ਾਡਾ) ਬਣਾਇਆ ਨਸੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਸਇ-ਸੋਂਦ ਪਵੱਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਆਪ-ਪਨਰ
ਆ ਸੀ, ਭਾਵ, ਨਾ ਉ ਨੂ ੰ ਕਈ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਾ ਤ ਨਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਾ ਸ। ਇ ਪਨਰੰਜਨੁ -ਅੰਜਨ ਤੋਂ
ਰਪਸਤ ਉਸ ਸਰੀ। ਪਨਰੰਜਨ-ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਪਸਤ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਪਸਤ, ਜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਸੀਂ ਬਪਣਆ, ਪਜ ਪਵਚ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਸੀਂ (ਪਨਰ-ਅੰਜਨ, ਪਨਰ-ਪਬਨਾ। ਅੰਜਨ-ੁਰਮਾ, ਕਾਖ; ਪਵਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਮਾਇਆ ਦਾ
ਰਭਾਵ ਨਸੀਂ ਸ।) ਉਸ, ਪਜ ਉੱਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਭਾਵ ਨਸੀਂ ਸ।
ਅਰਥ:- ਉਸ ਅਕਾ ੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦ ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰ ਸ (ਪਕਉਂਪਕ) ਉਸ ਪਨਰ ਆ ਸੀ ਆ ਸ, ਨਾ
ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸ।
ਪਜਪਨ ਪਵਆ ਪਤਪਨ ਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਪਨਧਾਨੁ ॥
ਦਅਰਥ:- ਪਜਪਨ-ਪਜ ਮਨੁ ੱਖ ਨ । ਪਤਪਨ-ਉ ਮਨੁ ੱਖ ਨ । ਮਾਨੁ -ਆਦਰ, ਵਪਡਆਈ। ਗੁਣੀ ਪਨਧਾਨੁ -ਗੁਣਾਾਂ ਦ
ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਨੂ ੰ। ਗਾਵੀਐ-ਪਪਤ-ਾਾਸ ਕਰੀਏ।
ਅਰਥ:- ਪਜ ਮਨੁ ੱਖ ਨ ਉ ਅਕਾ ੁਰਖ ਨੂ ੰ ਪਮਪਰਆ ਸ, ਉ ਨ ਸੀ ਵਪਡਆਈ ਾ ਈ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ!
(ਆ) ਅੀਂ ਭੀ ਉ ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਸਰੀ ਦੀ ਪਪਤ-ਾਾਸ ਕਰੀਏ।
ਗਾਵੀਐ ੁਣੀਐ ਮਪਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ ਦੁ ਖੁ ਰਸਪਰ ੁਖੁ ਘਪਰ  ਜਾਇ ॥
ਦਅਰਥ:- ਮਪਨ-ਮਨ ਪਵੱਚ। ਰਖੀਐ-ਪਟਕਾਈਏ। ਭਾਉ-ਰੱਬ ਦਾ ਪਆਰ। ਦੁ ਖੁ ਰਸਪਰ-ਦੁ ੱਖ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਕਰਕ।
ਘਪਰ-ਪਸਰਦ ਪਵੱਚ।  ਜਾਇ- ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਖੱਟ ੈਂ ਦਾ ਸ।
ਅਰਥ:- (ਆ, ਅਕਾ ੁਰਖ ਦ ਗੁਣ) ਗਾਵੀਏ ਤ ੁਣੀਏ ਅਤ ਆਣ ਮਨ ਪਵਚ ਉਦਾ ਰਮ ਪਟਕਾਈਏ।
(ਜ ਮਨੁ ੱਖ ਇਸ ਆਸਰ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ) ਆਣਾ ਦੁ ੱਖ ਦੂ ਰ ਕਰਕ ੁੱਖ ਨੂ ੰ ਪਸਰਦ ਪਵਚ ਵਾ ੈਂ ਦਾ ਸ।
ਗੁਰਮੁਪਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਪਖ ਵਦੰ ਗੁਰਮੁਪਖ ਰਪਸਆ ਮਾਈ ॥ ਗੁਰੁ ਈਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਾਰਬਤੀ ਮਾਈ
॥
ਦਅਰਥ:- ਗੁਰਮੁਪਖ-ਗੁਰੂ ਵ ਮੂੰਸ ਕੀਪਤਆਾਂ, ਪਜ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਮੂੰਸ ਗੁਰੂ ਵ ਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਨਾਦੰਅਵਾਜ਼, ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁਮਕ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ। ਵਦ-ੰ ਪਗਆਨ।

ਰਪਸਆ ਮਾਈ-ਮਾ ਪਰਸਾ ਸ, ਭ ਥਾਈਂ ਪਵਆਕ ਸ। ਈਰੁ-ਪਸ਼ਵ। ਬਰਮਾ-ਬਰਸਮਾ। ਾਰਬਤੀ ਮਾਈ-ਮਾਈ
ਾਰਬਤੀ।
ਅਰਥ:- (ਰ ਉ ਰੱਬ ਦਾ) ਨਾਮ ਤ ਪਗਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ (ਇਸ
ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਸ ਪਕ) ਉਸ ਸਰੀ ਭ ਥਾਈਂ ਪਵਆਕ ਸ। ਗੁਰੂ ਸੀ (ਾਡ ਈ) ਪਸ਼ਵ ਸ, ਗੁਰੂ ਸੀ (ਾਡ
ਈ) ਗਰਖ ਤ ਬਰਸਮਾ ਸ ਅਤ ਗੁਰੂ ਸੀ (ਾਡ ਈ) ਮਾਈ ਾਰਬਤੀ ਸ।
ਜ ਸਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਸੀ ਕਸਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਪਸ ਬੁਝਾਈ ॥ ਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ
 ਮ ਪਵਪਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
ਦਅਰਥ:- ਸਉ-ਮੈਂ। ਜਾਣਾ-ਮਝ ਵਾਾਂ, ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਵਾਾਂ। ਆਖਾ ਨਾਸੀ-ਮੈਂ ਉ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਸੀਂ ਕਰ
ਕਦਾ। ਕਸਣਾ.......ਜਾਈ-ਕਥਨ, ਕਪਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ। ਗੁਰਾ-ਸ ਪਤਗੁਰ!ੂ ਇਕ ਬੁਝਾਈ-ਇਕ ਮਝ।
ਇਕੁ ਦਾਤਾ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਾ ਇਕ ਅਕਾ ੁਰਖ। ਪਵਪਰ ਨਾ ਜਾਈ-ਭੁ ੱ ਨਾ ਜਾਏ। (ਜ਼ ‘ਇਕ’ ਇਤਰ ੀਪੰਗ ਸ ਤ ਜ਼ ‘ਬੁਝਾਈ’ ਦਾ ਪਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਜ਼ ‘ਇਕੁ ’ ੁਪੰਗ ਸ ਤ ਜ਼ ‘ਦਾਤਾ’ ਦਾ ਪਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ।
ਦਸਾਾਂ ਜ਼ਾਾਂ ਦ ਜੜਾਾਂ ਦਾ ਰਕ ਚਤ ਰੱਖਣਾ)।
ਅਰਥ:- ਉਂਝ (ਇ ਅਕਾ ੁਰਖ ਦ ਸੁਕਮ ਨੂ ੰ) ਜ ਮੈਂ ਮਝ, (ਭੀ) ਵਾਾਂ, (ਤਾਾਂ ਭੀ) ਉ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਸੀਂ
ਕਰ ਕਦਾ। (ਅਕਾ ੁਰਖ ਦ ਸੁਕਮ ਦਾ) ਕਥਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। (ਮਰੀ ਤਾਾਂ) ਸ ਪਤਗੁਰ!ੂ (ਤਰ ਅੱਗ
ਅਰਦਾ ਸ ਪਕ) ਮਨੂੰ ਇਕ ਮਝ ਦਸ ਪਕ ਪਜਸੜਾ ਭਨਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਾ ਇਕ ਰੱਬ ਸ, ਮੈਂ ਉ ਨੂ ੰ
ਭੁ ਾ ਨਾ ਪਦਆਾਂ।5।
ਭਾਵ:- ਰਮ ਨੂ ੰ ਮਨ ਪਵਚ ਵਾ ਕ ਜ ਮਨੁ ੱਖ ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਵੱਚ ਜੁੜਦਾ ਸ ਉ ਦ ਪਸਰਦ ਪਵਚ ਦਾ ੁਖ ਤ
ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਪਨਵਾ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਰ ਇਸ ਯਾਦ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਾੋਂ ਪਮਦੀ ਸ। ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਸ ਪਦਰ ੜ ਕਰਦਾ
ਸ ਪਕ ਰਭੂ ਸਰ ਥਾਾਂ ਵੱ ਪਰਸਾ ਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰਭੂ ਨਾੋਂ ਪਵੱਥ ਦੂ ਰ ਸੁੰਦੀ ਸ। ਤਾਾਂ ਤ ਗੁਰੂ ਾੋਂ
ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ।5।

