
ਾਚਾ ਾਹਸਫ ੁਾਚ ੁਨਾਇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਉ ਅਾਯ ੁ॥ ਆਿਹਸ ਭੰਗਹਸ ਦਹਸ ਦਹਸ ਦਾਹਿ ਕਯ ਦਾਿਾਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਚਾ-ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ, ਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ। ਾਚ-ੁਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਇ-ਨਮਾਇ, 

ਹਨਆਇ, ਇਨਾ, ਨੀਮਭ, ੰਾਯ ਦੀ ਕਾਯ ਨੰੂ  ਚਰਾਉਣ ਵਾਰਾ ਨੀਮਭ।  

ਾਚ ੁਨਾਇ-ਹਵਆਕਯਨ ਦਾ ਨੀਮਭ ਸ ਹਕ ਹਕ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਦ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਉਸੀ ਹਰੰਗ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਜ ਉ ‘ਨਾਾਂਵ’ 

ਦਾ। ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਵਾਰੀ ਿੁਕ ਹਵਚ ‘ਾਹਸਫੁ’ ੁਹਰੰਗ ਸ, ਇ ਕਯ ਕ ‘ਾਚਾ’ ਬੀ ੁਹਰੰਗ ਸ। ‘ਾਚ’ੁ ੁਹਰੰਗ 

ਸ,  ਹਜ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਦਾ ਇਸ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ, ਉਸ ਬੀ ੁਹਰੰਗ ਸੀ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਅਿ ‘ਕਯਿਾ ਕਾਯਕ’ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ 

ਸ, ਹਜਵੇਂ ‘ਾਹਸਫੁ’ ਸ।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਹਜਿਨਾ ਹਚਯ ‘ਕਯਿਾ ਕਾਯਕ’ ਜਾਾਂ ‘ਕਯਭ ਕਾਯਕ’ ਹਵਿੱਚ ਵਯਹਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਿਨਾ ਹਚਯ ਇ 

ਦੀ ਸ਼ਕਰ ਇਸੀ ਯਹਸੰਦੀ ਸ, ਹਜਵੇਂ:- 

(1)  ਅੰਹਭਿਿ ਵਰਾ ਚੁ ਨਾਉ ਵਹਡਆਈ ਵੀਚਾਯੁ।4।  

(2)  ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਯਿਾਇ ਕ ਜੁ ਕੀਯਹਿ ਜਹਗ ਰਇ।7।  

(3)  ਜਿਾ ਕੀਿਾ ਿਿਾ ਨਾਉ।  (ਉੜੀ 19) 

(4)  ਊਚ ਊਹਯ ਊਚਾ ਨਾਉ।  (ਉੜੀ 24) 

ਇਸੀ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਜੁਜੀ ਹਵਚ ਇਕ ਵਾਯੀ ਸਯ ਆਇਆ ਸ, ਯ ਉਸ ‘ਹਿਆ’ ਸ ਿ ਉ ਦਾ ਅਯਥ ਸ, 

‘ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯ’, ਹਜਵੇਂ: 

ਅੰਿਯਗਹਿ ਿੀਯਥ ਭਹਰ ਨਾਉ। (ਉੜੀ 21) 

ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਦਾ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਜੁਜੀ ਹਵਚ ਦ ਵਾਯੀ ਆਇਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਯੂ ‘ਨਾਾਂਵ’ ਸ, ਹਜਵੇਂ: 

(1)  ਅੰਿ ਨਾਵ ਅੰਿ ਨਾਵ। (ਉੜੀ 19) 

(2)  ਜੀਅ ਜਾਹਿ ਯੰਗਾ ਕ ਨਾਵ।  (ਉੜੀ 16) 

ਜਦੋਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਉ’ ਕਯਿਾ ਕਾਯਕ ਜਾਾਂ ਕਯਭ ਕਾਯਕ ਿੋਂ ਹਫਨਾ ਹਕ ਸਯ ਕਾਯਕ ਹਵਚ ਵਯਹਿਆ ਜਾ, ਿਾਾਂ 

‘ਨਾਉ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਨਾਇ’ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਹਜਵੇਂ: 

ਨਾਇ ਿਯ ਿਯਣਾ ਨਾਇ ਹਿ ੂਜ।  

ਨਾਉ ਿਯਾ ਗਸਣਾ ਭਹਿ ਭਕੂਦ।  (ਯਬਾਿੀ ਹਫਬਾ ਭਸਰਾ 1 

ਨਾਇ-ਨਾਭ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਯ ‘ਾਹਚ ਨਾਇ’ ਵਾਰਾ ‘ਨਾਇ’ ਕਯਿਾ ਕਾਯਕ ਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸ, ਹਕਉਹਕ ਇ ਦਾ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਾਚ’ੁ ਬੀ 

ਕਯਿਾ ਕਾਯਕ ਸ। ਇ ‘ਨਾਇ’ ਉੱਯਰ  ਯਭਾਣ ਵਾਰ  ‘ਨਾਇ’ ਿੋਂ ਵਿੱਿਯਾ ਸ।  

ਜੁਜੀ ਦੀ ਉੜੀ ਨ:ੰ 6 ਦੀ ਹਸਰੀ ਿੁਕ ਹਵਚ ਬੀ ‘ਨਾਇ’ ਸ਼ਫਦ ਹਭਰਦਾ ਸ, ਯ ਇਥ ‘ਹਿਆ’ ਸ, ਇ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ ‘ਨਹਾਇ ਕ’।  ਇਸ ‘ਨਾਇ’ ਬੀ ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਵਾਰਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਈ’ ਬੀ ਜੁਜੀ ਹਵਚ ਸਠ 

ਹਰਿੀਆਾਂ ਿੁਕਾਾਂ ਹਵਚ ਵਯਹਿਆ ਹਗਆ ਸ: 

(1)  ਵਡਾ ਾਹਸਫ, ਵਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਸਵ। (ਉੜੀ 21) 

(2)  ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ, ਾਹਸਫੁ ਾਚਾ, ਾਚੀ ਨਾਈ।  (ਉੜੀ 27) 

ਇਿੱਥ ਰਜ਼ ‘ਨਾਈ’ ਇਿਿੀ-ਹਰੰਗ ਸ।  ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਬੀ ‘ਾਚ ੁਨਾਇ’ ਿੋਂ ਵਿੱਿਯਾ ਸ।  



ਅਾਾਂ ਇ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਇ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਹਨਆਇ’ ਕੀਿਾ ਸ। ਇ ਿਯਹਾਾਂ ਸਠ-ਹਰਿੀ ਿੁਕ ਹਵਚ ਬੀ ‘ਨਾਈ’ ਿੋਂ 

‘ਹਨਆਈ’ ਾਠ ਵਾਰਾ ਅਯਥ ਕਯੀਦਾ ਸ।  

‘ਫੁਿ ੂਹਜ ੂਹਜ ਹਸੰਦੂ ਭੂ ਿੁਯਕ ਭੂ ਹਯ ੁਨਾਈ।’  (ਯਹਠ ਕਫੀਯ ਜੀ) 

‘ਨਾਈ’ ਿ ‘ਹਨਆਈ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਹਨਆਇ’। ਅਿੱਜ ਕਿੱਰਹ  ਦੀ ੰਜਾਫੀ ਹਵਚ ਬੀ ਹਨਆਇ’ ‘ਨੀਵੇਂ ਥਾਉਂ’ ਨੰੂ 

ਆਿੀਦਾ ਸ।  ਹਜਵੇਂ ਇ ਿਭਾਣ ਹਵਚ ‘ਨਾਈ’ ਨੰੂ ‘ਹਨਆਈ’ ਭਝ ਕ ਅਯਥ ਕਯੀਦਾ ਸ, ਹਿਵੇਂ ਇ ਰਜ਼ 

‘ਨਾਇ’ ਨੰੂ ‘ਹਨਆਇ’ ਸੀ ਭਝਣਾ ਸ।  

ਬਾਹਿਆ-ਫਰੀ। ਬਾਉ-ਿਭ। ਅਾਯ-ੁਾਯ ਿੋਂ ਯਹਸਿ, ਫਅੰਿ। ਆਿਹਸ-ਅੀਂ ਆਿਦ ਸਾਾਂ। ਭੰਗਹਸ-ਅੀਂ ਭੰਗਦ 

ਸਾਾਂ। ਦਹਸ ਦਹਸ-(ਸ ਸਯੀ!) ਾਨੰੂ ਦਸ, ਾਡ ਿ ਫਿਸ਼ਸ਼ ਕਯ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸ, ਉ ਦਾ ਨੀਮਭ ਬੀ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ। ਉ ਦੀ ਫਰੀ 

ਿਭ ਸ ਅਿ ਉਸ ਆ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਫਅੰਿ ਸ। ਅੀਂ ਜੀਵ ਉ ਾੋਂ ਦਾਿਾਾਂ ਭੰਗਦ ਸਾਾਂ ਿ ਆਿਦ ਸਾਾਂ,‘(ਸ 

ਸਯੀ! ਾਨੰੂ ਦਾਿਾਾਂ) ਦਸ’। ਉਸ ਦਾਿਾਯ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਯਦਾ ਸ।  

ਨਟ:- ਉ ਦੀ ਫਰੀ ਿਭ ਸ। ਿਭ ਸੀ ਵੀਰਾ ਸ, ਹਜ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਉਸ ਾਡ ਨਾਰ ਗਿੱਰਾਾਂ ਕਯਦਾ ਸ, ਅੀਂ ਉ 

ਨਾਰ ਕਯ ਕਦ ਸਾਾਂ।  

ਪਹਯ ਹਕ ਅਗ ਯਿੀ ਹਜਿੁ ਹਦ ਦਯਫਾਯ ੁ॥ ਭੁਸ ਹਕ ਫਰਣੁ ਫਰੀ ਹਜਿੁ ੁਹਣ ਧਯ ਹਆਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਪਹਯ— (ਜ ਾਯੀਆਾਂ ਦਾਿਾਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਕਯ ਹਯਸਾ ਸ ਿਾਾਂ) ਹਪਯ। ਹਕ-ਹਕਸੜੀ ਬਟਾ। ਅਗ-ਯਿੱਫ 

ਦ ਅਿੱਗ। ਯਿੀ-ਯਿੱਿੀ ਜਾ, ਅੀਂ ਯਿੱਿੀ। ਹਜਿੁ-ਹਜ ਬਟਾ ਦਾ ਦਕਾ। ਹਦ-ਹਦਿੱ । ਭੁਸ-ਭੂੰਸ ਿੋਂ। ਹਕ 

ਫਰਣੁ-ਹਕਸੜਾ ਫਚਨ? ਹਜਿੁ ੁਹਣ-ਹਜ ਦੁਆਯਾ ੁਣ ਕ। ਧਯ-ਹਟਕਾ ਦਵ, ਕਯ। ਹਜਿੁ-ਹਜ ਫਰ ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਜ ਾਯੀਆਾਂ ਦਾਿਾਾਂ ਉਸ ਆ ਸੀ ਫਿਸ਼ ਹਯਸਾ ਸ ਿਾਾਂ) ਹਪਯ ਅੀਂ ਹਕਸੜੀ ਬਟਾ ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦ 

ਅਿੱਗ ਯਿੱਿੀ, ਹਜ ਦ ਦਕ ਾਨੰੂ ਉ ਦਾ ਦਯਫਾਯ ਹਦਿੱ ? ਅੀਂ ਭੂੰਸੋਂ ਹਕਸੜਾ ਫਚਨ ਫਰੀ (ਬਾਵ, ਹਕਸ 

ਹਜਸੀ ਅਯਦਾ ਕਯੀ) ਹਜ ਨੰੂ ੁਣ ਕ ਉਸ ਸਯੀ (ਾਨੰੂ) ਹਆਯ ਕਯ।  

ਅੰਹਭਿਿ ਵਰਾ ਚ ੁਨਾਉ ਵਹਡਆਈ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਕਯਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਯੀ ਭਿ ੁ ਦੁਆਯ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਵ 

ਜਾਣੀ ਬੁ ਆ ਹਚਆਯ ੁ॥੪॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਅੰਹਭਿਿ-ਕਵਰਮ, ਹਨਯਵਾਣ, ਭਿ, ੂਯਨ ਹਿੜਾਉ। ਅੰਹਭਿਿ ਵਰਾ-ਅੰਹਭਿਿ ਦਾ ਵਰਾ, ੂਯਨ 

ਹਿੜਾਉ ਦਾ ਭਾ, ਉਸ ਭਾ ਹਜ ਵਰ  ਭਨੁਿੱਿ ਦਾ ਭਨ ਆਭ ਿਯ ’ਿ ੰਾਯ ਦ ਝੰਫਹਰਆਾਂ ਿੋਂ ਹਵਸਰਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, 

ਝਰਾਾਂਘ, ਿੜਕਾ। ਚੁ— ਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ। ਨਾਉ-ਯਿੱਫ ਦਾ ਨਾਭ। ਵਹਡਆਈ ਵੀਚਾਯੁ-ਵਹਡਆਈਆਾਂ 

ਦੀ ਹਵਚਾਯ। ਕਯਭੀ-ਿਬੂ ਦੀ ਹਭਸਯ ਨਾਰ। ਕਯਭ-ਫਿਸ਼ਸ਼, ਹਭਸਯ। ਹਜਵੇਂ-ਜਿੀ ਹਯਹਠ ਉਾਈ ਵਿਾ, ਹਵਣੁ 

ਕਯਭਾ ਹਕ ਹਭਰ  ਰਈ ਉੜੀ 9। ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਕਯਭੀ ਦਾਹਿ। ਉੜੀ 14।  

ਕੜਾ-ਟਰਾ, ਿਭ ਟਰਾ, ਅਾਯ ਬਾਉ-ਯੂ ਟਰਾ, ਹਆਯ-ਯੂ ਟਰਾ, ਹਪਹਿ-ਾਰਾਸ ਦਾ ਕਿੱੜਾ। 

ਹਜਵੇਂ-“ਹਹਿ ਯਭ ਕਾ ਕੜਾ ਭਾਗਉ”।4।7। ਿਬਾਿੀ ਭ: 1।  

ਨਦਯੀ-ਯਿੱਫ ਦੀ ਹਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਨਾਰ। ਭਿੁ-ਭੁਕਿੀ, ‘ਕੂੜ’ ਿੋਂ ਖ਼ਰਾੀ। ਦੁਆਯ-ੁਦਯਵਾਜ਼ਾ, ਯਿੱਫ ਦਾ ਦਯ। 

ਵ-ਇ ਿਯਹਾਾਂ (ਇਸ ਆਸਯ ਕੀਹਿਆਾਂ ਿ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਦੀ ਹਕਯਾ-ਹਦਿਸ਼ਟੀ ਸਣ ਨਾਰ)।  

ਨਟ:- ਰਜ਼ ‘ਵ’ ਯਗਟ ਕਯਦਾ ਸ ਹਕ ਇ ਉੜੀ ਦੀ ਿੀਜੀ ਿ ਚਥੀ ਿੁਕ ਹਵਚ ਕੀਿ ਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਿਯ 

ਅਖ਼ੀਯਰੀਆਾਂ ਹਿੰਨ ਿੁਕਾਾਂ ਸ-ਜ ਅੰਹਭਿਿ ਵਰ  ਵਹਡਆਈਆਾਂ ਹਵਚਾਯੀ ਿਾਾਂ ਉ ਦੀ ਹਭਸਯ ਨਾਰ ਹਿ-ਯੂ 



ਕਿੱੜਾ ਹਭਰਦਾ ਸ ਿ ਉਸ ਿਬੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਹਦਿੱ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਰਈਦਾ ਸ, ਅਨੁਬਵ ਕਯ ਰਈਦਾ ਸ। ਬੁ-ਬ ਥਾਈਂ। ਹਚਆਯੁ-ਸੋਂਦ ਦਾ ਘਯ, ਸਿੀ ਦਾ 

ਭਾਰਕ।4।  

ਅਯਥ:- ੂਯਨ ਹਿੜਾਉ ਦਾ ਭਾਾਂ ਸਵ (ਬਾਵ, ਿਬਾਿ ਵਰਾ ਸਵ), ਨਾਭ (ਹਭਯੀ) ਿ ਉ ਦੀਆਾਂ 

ਵਹਡਆਈਆਾਂ ਦੀ ਹਵਚਾਯ ਕਯੀ। (ਇ ਿਯਹਾਾਂ) ਿਬੂ ਦੀ ਹਭਸਯ ਨਾਰ ‘ਹਪਹਿ’-ਯੂ ਟਰਾ ਹਭਰਦਾ ਸ, ਉ 

ਦੀ ਹਿਾ-ਹਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਰ ‘ਕੂੜ ਦੀ ਾਹਰ’ ਿੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਸੁੰਦੀ ਸ ਿ ਯਿੱਫ ਦਾ ਦਯ ਿਾਿ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! 

ਇ ਿਯਹਾਾਂ ਇਸ ਭਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਹਕ ਉਸ ਸੋਂਦ ਦਾ ਭਾਰਕ ਅਕਾਰ ੁਯਿ ਬ ਥਾਈਂ ਬਯੂਯ ਸ।4।  

ਬਾਵ:- ਦਾਨ ੁੰਨ ਕਯਨ ਜਾਾਂ ਕਈ ਭਾਇਕ ਬਟਾ ਸ਼ ਕਯਨ ਨਾਰ ਜੀਵ ਦੀ ਿਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਹਵਿੱਥ ਹਭਟ ਨਸੀਂ ਕਦੀ; 

ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਦਾਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਬ ਉ ਿਬੂ ਦੀਆਾਂ ਸੀ ਹਦਿੱਿੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਨ। ਉ ਿਬੂ ਨਾਰ ਗਿੱਰਾਾਂ ਉ ਦੀ 

ਆਣੀ ਫਰੀ ਹਵਿੱਚ ਸੀ ਸ ਕਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਿ ਉਸ ਫਰੀ ਸ ‘ਿਭ’। ਜ ਭਨੁਿੱਿ ਅੰਹਭਿਿ ਵਰ  ਉੱਠ ਕ ਉ ਦੀ 

ਮਾਦ ਹਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ‘ਿਭ ਟਰਾ’ ਹਭਰਦਾ ਸ, ਹਜ ਦੀ ਫਯਕਹਿ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਯਭਾਿਭਾ 

ਸੀ ਹਦਿੱਣ ਰਗ ੈਂਦਾ ਸ।4।  

 


