ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਸਰ ਦੂਣੀ ਸਇ ॥ ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਵਵਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਵ ਚ ਭੁ ਕਇ ॥
ਦਅਰਥ:- ਜੁਗ ਚਾਰ-ਚਸੁੰ ਜੁਗਾਾਂ ਵਜਤਨੀ। ਆਰਜਾ-ਉਮਰ। ਦੂਣੀ-ਦ ਗੁਣੀ । ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਵਵਚ-ਭਾਵ,
ਾਰੀ ਵਿਸ਼ਟੀ ਵਵਚ। ਜਾਣੀਐ-ਜਾਵਣਆ ਜਾਏ, ਰਗਟ ਸ ਜਾਏ। ਭੁ ਕਇ-ਸਰਕ ਮਨੁ ੁੱਖ। ਨਾਵ ਚ -ਨਾ ਸ
ਕ ਤੁ ਰ, ਸਮਾਇਤੀ ਸਵ, ੁੱਖ ਕਰ।
ਅਰਥ:- ਜ ਵਕ ਮਨੁ ੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਜੁਗਾਾਂ ਵਜਤਨੀ ਸ ਜਾਏ, (ਵਨਰੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਗੋਂ ਜ) ਇ ਤੋਂ ਭੀ
ਦ ਗੁਣੀ ਸਰ (ਉਮਰ) ਸ ਜਾਏ, ਜ ਉਸ ਾਰ ੰਾਰ ਵਵਚ ਭੀ ਰਗਟ ਸ ਜਾਏ ਅਤ ਸਰਕ ਮਨੁ ੁੱਖ ਉ ਦ
ਵੁੱਛ ੁੱਗ ਕ ਤੁ ਰ।
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜੁ ਕੀਰਵਤ ਜਵਗ  ਇ ॥ ਜ ਵਤੁ ਨਦਵਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ ਕੀਟਾ
ਅੰਦਵਰ ਕੀਟੁ ਕਵਰ ਦੀ ਦੁ ਧਰ ॥
ਦਅਰਥ:- ਚੰਗਾ.......ਕ-ਚੰਗੀ ਨਾਮਵਰੀ ਖੁੱਟ ਕ, ਚੰਗ ਨਾਮਣ ਵਾਾ ਸ ਕ। ਜੁ-ਸ਼ਭਾ। ਕੀਰਵਤ-ਸ਼ਭਾ। ਜਵਗਜਗਤ ਵਵਚ।  ਇ-ਏ, ਖੁੱਟ। ਵਤੁ-ਅਕਾ ੁਰਖ ਦੀ। ਨਦਵਰ-ਵਕਰਾ-ਵਦਿ ਸ਼ਟੀ ਵਵਚ। ਨ ਆਵਈ-ਨਸੀਂ ਆ
ਕਦਾ। ਵਾਤ-ਖ਼ਬਰ, ੁਰਤ। ਨ ਕ-ਕਈ ਮਨੁ ੁੱਖ ਨਸੀਂ। ਕੀਟੁ -ਕੀੜਾ। ਕਵਰ-ਕਰ ਕ, ਬਣਾ ਕ, ਠਵਸਰ ਕ। ਦੁ
ਧਰ-ਦੁ ਾਉਂਦਾ ਸ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਵਰ ਕੀਟੁ -ਕੀਵੜਆਾਂ ਵਵਚ ਕੀੜਾ, ਮਮੂੀ ਵਜਸਾ ਕੀੜਾ।
ਅਰਥ:- ਜ ਉਸ ਚੰਗੀ ਨਾਮਵਰੀ ਖੁੱਟ ਕ ਾਰ ੰਾਰ ਵਵਚ ਸ਼ਭਾ ਭੀ ਿਾਤ ਕਰ ਏ, ਜਕਰ ਅਕਾ ੁਰਖ ਦੀ
ਵਮਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਉ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਸ ਵਜ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਬਰ ਭੀ ਨਸੀਂ ੁੁੱਛਦਾ
(ਭਾਵ, ਇਤਨੀ ਮਾਣ ਵਵਡਆਈ ਵਾਾ ਸੁੰਵਦਆਾਂ ਭੀ ਅ ਵਵਚ ਵਨਆਰਾ ਸੀ ਸ)। (ਗੋਂ ਅਵਜਸਾ ਮਨੁ ੁੱਖ
ਅਕਾ ੁਰਖ ਦ ਾਸਮਣ ) ਇਕ ਮਮੂੀ ਵਜਸਾ ਕੀੜਾ ਸ (“ਖਮ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵ”। ਆਾ ਮ: 1)
ਅਕਾ ੁਰਖ ਉ ਨੂ ੰ ਦੀ ਥਾ ਕ (ਉ ਉੱਤ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਭੁ ੁੱਣ ਦਾ) ਦਸ਼ ਾਉਂਦਾ ਸ।
ਨਾਨਕ ਵਨਰਗੁਵਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਵਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ ਤਸਾ ਕਇ ਨ ੁਝਈ ਵਜ ਵਤੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥
ਦਅਰਥ:- ਵਨਰਗੁਵਣ-ਗੁਣ-ਸੀਨ ਮਨੁ ੁੱਖ ਵਵਚ। ਗੁਣਵੰਵਤਆ-ਗੁਣੀ ਮਨੁ ੁੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ। ਕਰ-ਦਾ ਕਰਦਾ ਸ। ਦ-ਦੇਂਦਾ
ਸ। ਤਸਾ-ਇਸ ਵਜਸਾ। ਨ ੁਝਈ-ਨਸੀਂ ੁੱਭਦਾ। ਵਜ-ਵਜਸੜਾ। ਵਤੁ-ਉ ਵਨਰਗੁਣ ਨੂ ੰ।
ਅਰਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਅਕਾ ੁਰਖ ਗੁਣ-ਸੀਨ ਮਨੁ ੁੱਖ ਵਵੁੱਚ ਗੁਣ ਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸ ਤ ਗੁਣੀ ਮਨੁ ੁੱਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਭੀ
ਗੁਣ ਉਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ। ਇਸ ਵਜਸਾ ਕਈ ਸਰ ਨਸੀਂ ਵਦੁੱਦਾ, ਜ ਵਨਰਗੁਣ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਕਈ ਗੁਣ ਦ ਕਦਾ ਸਵ।
(ਿਭੂ ਦੀ ਵਮਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉ ਨੂ ੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕਦੀ ਸ, ੰਮੀ ਉਮਰ ਤ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਭਾ ਸਾਇਤਾ ਨਸੀਂ
ਕਰਦੀ)।7।
ਭਾਵ:- ਿਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨਾ ੰਮੀ ਉਮਰ ਵਧਾਇਆਾਂ ਜਗਤ ਵਵਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁ ੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਬਣ
ਜਾਏ, ਰ ਜ ਉਸ ਬੁੰਦੀ ਦ ਗੁਣ ਤੋਂ ੁੱਖਣਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਿਭੂ ਦੀ ਵਮਸਰ ਦਾ ਾਤਰ ਨਸੀਂ ਬਵਣਆ। ਿਭੂ ਦੀਆਾਂ
ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਵਵਚ ਤਾਾਂ ਗੋਂ ਉਸ ਨਾਮ-ਸੀਣ ਜੀਵ ਇਕ ਵਨੁੱਕਾ ਵਜਸਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਸ। ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਾ ਗੁਣ ਜੀਵ ਨੂ ੰ
ਿਭੂ ਦੀ ਵਮਸਰ ਨਾ ਸੀ ਵਮ ਕਦਾ ਸ।7।

