
ਭੰਨ  ਕੀ ਗਤਤ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਕ ਕਸ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ ਕਾਗਤਦ ਕਰਭ ਨ ਤਰਖਣਸਾਯ ੁ॥ ਭੰਨ  ਕਾ ਫਤਸ 

ਕਯਤਨ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਐਾ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਨ  ਕੀ-ਭੰਨਣ ਵਾਰ  ਦੀ, ਤੀਜ ਸਏ ਦੀ, ਮਕੀਨ ਕਯ ਰਣ ਵਾਰ  ਦੀ। ਗਤਤ-ਸਾਰਤ, ਅਵਥਾ। 

ਕਸ-ਦੱ, ਤਫਆਨ ਕਯ। ਭੰਨ  ਕਾ ਵੀਚਾਯੁ-ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯਨ ਵਾਰ  ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਦੀ ਵੀਚਾਯ। ਫਤਸ ਕਯਤਨ-ਫਠ 

ਕ ਕਯਦ ਸਨ। ਐਾ-ਅਤਜਸਾ, ਇੱਡਾ ਉੱਚਾ। ਸਇ-ਸ। ਭੰਤਨ-ਸ਼ਯਧਾ ਧਾਯ ਕ, ਰਗਨ ਰਾ ਕ। ਭੰਤਨ ਜਾਣ-ਸ਼ਯਧਾ 

ਯੱਖ ਕ ਵਖ, ਭੰਨ ਕ ਵਖ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਕਾਗਤਦ-ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤ। ਕਰਭ-ਕਰਭ (ਨਾਰ)।  

ਅਯਥ:- ਉ ਭਨੱੁਖ ਦੀ (ਉੱਚੀ) ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਦੱੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ, ਤਜ ਨ  (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ 

ਨੰੂ) ਭੰਨ ਤਰਆ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਜ ਦੀ ਰਗਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰੱਗ ਗਈ ਸ)। ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਤਫਆਨ ਕਯ ਬੀ, ਤਾਾਂ 

ਉਸ ਤਛੋਂ ਛਤਾਉਂਦਾ ਸ (ਤਕ ਭੈਂ ਸਛਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸ)। (ਭਨੱੁਖ) ਯਰ ਕ (ਨਾਭ ਤਵਚ) ਤੀਜ ਸਏ ਦੀ 

ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ, ਯ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤ ਕਰਭ ਨਾਰ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਤਰਖਣ ਦ ਭਯੱਥ 

ਨਸੀਂ ਸ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ਫਸੁਤ (ਉੱਚਾ) ਸ ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, (ਇ ਤਵਚ ਜੁੜਨ 

ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਗੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸ) ਜ 

ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਰਗਨ ਰਾ ਕ ਵਖ।12।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਫਅੰਤ ਉੱਚਾ ਸ। ਉ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ੁਯਤ ਜੜ ਜੜ ਕ ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਦ 

ਭਨ ਤਵਚ ਉ ਦੀ ਰਗਨ ਰੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ ਦੀ ਬੀ ਆਤਭਾ ਭਾਇਆ ਦੀ ਭਾਯ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

ਤਜ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਰਬੂ ਨਾਰ ਰਗਨ ਰੱਗ ਜਾਏ, ਉ ਦੀ ਆਤਭਕ ਉੱਚਤਾ ਨਾਸ ਕਈ ਤਫਆਨ ਕਯ ਕਦਾ ਸ 

ਨਾਸ ਕਈ ਤਰਖ ਕਦਾ ਸ।12।  

ਭੰਨ  ੁਯਤਤ ਸਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ ਭੰਨ  ਗਰ ਬਵਣ ਕੀ ੁਤਧ ॥ ਭੰਨ  ਭੁਤਸ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਭੰਨ  ਜਭ ਕ ਾਤਥ ਨ 

ਜਾਇ ॥ ਐਾ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੰਨ -ਭੰਨਣ ਕਯਕ, ਜ ਭੰਨ ਰਈਏ, ਜ ਭਨ ਤੀਜ ਜਾਏ, ਜ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ ਰਗਨ ਰੱਗ ਜਾਏ। 

ੁਯਤਤ ਸਵ-(ਉੱਚੀ) ੁਯਤ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਫੁਤਧ-ਜਾਗਰਤ। ੁਤਧ-ਖ਼ਫਯ, ਝੀ। ਭੁਤਸ-ਭੂੰਸ ਉੱਤ। 

ਚਟਾ-ੱਟਾਾਂ। ਜਭ ਕ ਾਤਥ-ਜਭਾਾਂ ਦ ਨਾਰ।13।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਗਨ ਰੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਉ ਦੀ ੁਯਤਤ ਉੱਚੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਉ 

ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਜਾਗਰਤ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, (ਬਾਵ, ਭਾਇਆ ਤਵਚ ੁੱਤਾ ਭਨ ਜਾਗ ੈਂਦਾ ਸ) ਾਯ ਬਵਨਾਾਂ ਦੀ ਉ ਨੰੂ 

ਝੀ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ (ਤਕ ਸਯ ਥਾਾਂ ਰਬੂ ਤਵਆਕ ਸ) ਉਸ ਭਨੱੁਖ (ੰਾਯ ਦ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ) ੱਟਾਾਂ ਭੂੰਸ ਉੱਤ ਨਸੀਂ 

ਖਾਦਾ (ਬਾਵ, ੰਾਯਕ ਤਵਕਾਯ ਉ ਉੱਤ ਦਫਾ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ), ਅਤ ਜਭਾਾਂ ਨਾਰ ਉ ਨੰੂ ਵਾਸ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ 

(ਬਾਵ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਤਵਚੋਂ ਫਚ ਜਾਾਂਦਾ ਸ)। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ 

ਯ ਸ, ਇੱਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ (ਤਕ ਇ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ 

ਇਸ ਗੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ), ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਰਗਨ ਦਾ ਕਯ 

ਰਏ।13।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਤਵਚ ਚਾਨਣ ਕਯ ਦੇਂਦੀ ਸ, ਾਯ ੰਾਯ ਤਵਚ ਉ ਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ 

ਸੀ ਤਦੱਦਾ ਸ। ਉ ਨੰੂ ਤਵਕਾਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚਟਾਾਂ ਨਸੀਂ ਵੱਜਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾ ਸੀ ਉ ਨੰੂ ਭਤ ਡਯਾ ਕਦੀ ਸ।13।  

ਭੰਨ  ਭਾਯਤਗ ਠਾਕ ਨ ਾਇ ॥ ਭੰਨ  ਤਤ ਤਉ ਯਗਟੁ ਜਾਇ ॥ ਭੰਨ  ਭਗ ੁਨ ਚਰ  ੰਥ ੁ॥ ਭੰਨ  ਧਯਭ ਤੀ 

ਨਫੰਧ ੁ॥ ਐਾ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 



ਦਅਯਥ:- ਭਾਯਤਗ-ਭਾਯਗ ਤਵਚ, ਯਾਸ ਤਵਚ। ਠਾਕ-ਯਕ। ਠਾਕ ਨ ਾਇ-ਯਕ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਤਤ ਤਉ-ਇੱਜ਼ਤ 

ਨਾਰ। ਯਗਟੁ-ਯਤੱਧ ਸ ਕ।  

ਭਗ ੁੰਥ:ੁ 

(ਰ:) ਸ਼ਫਦ ‘ਭਗ’ੁ ਤ ‘ੰਥੁ’ ਦ ਅੰਤ ਤਵਚ (ੁੁ) ਤਕਉਂ ਸ? 

(ਉ:) ਾਧਾਯਨ ਨੀਮਭ ਅਨੁਾਯ ਤਾਾਂ ਇੱਥ (ਤੁ) ਸੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ, ਯ ੰਤਿਤ ਤਵਚ ਇਕ ਨੀਮਭ ਆਭ 

ਯਚਰਤ ੀ ਤਕ ਜ ‘ਰੰਭ ਭ’ ਜਾਾਂ ਰੰਭ ੈਂਡ’ ਦਾ ਤਜ਼ਕਯ ਸਵ, ਤਾਾਂ ਅਤਧਕਯਣ ਕਾਯਕ ਦ ਥਾਾਂ ਕਯਭ ਕਾਯਕ 

ਵਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ੀ। ਉਸੀ ਨੀਮਭ ਰਾਤਿਤ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਥੜਹਾ ਥੜਹਾ ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ ਤਵਚ ਵਯਤਤਆ ਤਗਆ ਸ; 

ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ਗਾਵਤਨ ਤੁਧ ਨ  ੰਤਡਤ ੜਤਨ ਯਖੀਯ, ‘ਜੁਗ ੁਜੁਗ’ੁ ਵਦਾ ਨਾਰ । (ਉੜੀ 20) 

(2)  ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਬਗਤ ਉਾਇਆ, ਜ ਯਖਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ।  

(3)  ਾਵਤਣ ਵਯ ੁਅੰਤਭਰਤਤ ‘ਜਗ’ੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ। (ਗਉੜੀ ਭਾਝ ਭ: 4) 

(4)  ਫਾਵ ‘ਭਾਯਗ’ੁ ਟਢਾ ਚਰਣਾ। ੀਧਾ ਛਤਡ ਅੂਠਾ ਫੁਨਨਾ।3। 29। 98।  (ਗਾਉੜੀ ਗੁਆਯਯੀ ਭ:5 

ਭਗ-ੁਭਾਯਗ, ਯਤਾ (ੰਤਿਤ ‘mwgL’ ਤੋਂ ਰਾਤਿਤ ਸ਼ਫਦ  ‘ਭੱਗ’ ਸ)। ੰਥ-ੁਯਤਾ। ਗੁਯ ੂਗਰੰਥ ਾਤਸਫ ਜੀ 

ਦੀ ਫਾਣੀ ਤਵਚ ਇਸ ਦਵੇਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਭਾਯਗ’ (ਤਜ ਦੀ ਰਾਤਿਤ ਸ਼ਕਰ ‘ਭੱਗ’ ਸ) ਅਤ ‘ੰਥ’ ਇਕ ਸੀ ਅਯਥ 

ਤਵਚ ਵਯਤ ਗਏ ਸਨ; ਤਜਵੇਂ:- 

(1)  ‘ਭਾਯਤਗ ੰਥ ਚਰ  ਗੁਯ ਤਤਗੁਯ ੰਤਗ ਤਖਾ। ’  (ਤੁਖਾਯੀ ਛੰਤ ਭ: 4 

(2)  ਭੁੰਧ ਨਣ ਬਯਦੀ, ਗੁਣ ਾਯਦੀ , ਤਕਉਂ ਰਬ ਤਭਰਾ ਤਆਯ।  

ਭਾਯਗ ੁੰਥ ੁਨ ਜਾਣਉ ਤਫਖੜਾ, ਤਕਉ ਾਈਐ ਤਯ ਾਯ। (ਤੁਖਾਯੀ ਭ: 1 

ਤੀ-ਨਾਰ। ਨਫੰਧੁ-ਾਕ, ਤਯਸ਼ਤਾ, ਜੜ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ ਤੀਜ ਜਾਏ ਤਾਾਂ ਤਜ਼ਦੰਗੀ ਦ ਯ ਤਵਚ ਤਵਚਾਯ ਆਤਦਕ ਦੀ ਕਈ ਯਕ 

ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, ਉਸ (ੰਾਯ ਤਵਚ) ਸ਼ਬਾ ਖੱਟ ਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਰ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਧਯਭ ਨਾਰ (ਤੱਧਾ) ਜੜ 

ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਤਪਯ (ਦੁਨੀਆਾਂ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖਯ ਭਜ਼ਸਫਾਾਂ ਦ ਦੱ) ਯਤਤਆਾਂ ’ਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ (ਬਾਵ, ਉ ਦ 

ਅੰਦਯ ਇਸ ਤਵਖਤਾ ਨਸੀਂ ਯਤਸੰਦੀ ਤਕ ਇਸ ਯਤਾ ਚੰਗਾ ਸ ਤ ਇਸ ਭੰਦਾ ਸ)। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ਜ 

ਭਾਇਆ ਦ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਯਹ ਸ, ਏਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ, (ਤਕ ਇ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਰਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ 

ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਗੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ) ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ ਸਤਯ-

ਨਾਭ ਦੀ ਰਗਨ ਦਾ ਕਯ ਰਏ।14।  

ਬਾਵ:- ਮਾਦ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਤਆਯ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਫਣਦਾ ਸ, ਇ ਤਭਯਨ 

ਯੂ ‘ਧਯਭ’ ਨਾਰ ਉਦਾ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ੰਫੰਧ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤਕ ਕਈ ਯੁਕਾਵਟ ਉਨੰੂ ਇ ਸੀ ਤਨਸ਼ਾਨ  ਤੋਂ 

ਉਖੜ ਨਸੀਂ ਕਦੀ। ਸਯ ਰਾਾਂਬ ਦੀਆਾਂ ਗ-ਡੰਡੀਆਾਂ ਉਨੰੂ ਕੁਯਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦੀਆਾਂ।14।  

ਭੰਨ  ਾਵਤਸ ਭਖ ੁਦੁਆਯ ੁ॥ ਭੰਨ  ਯਵਾਯ ਾਧਾਯ ੁ॥ ਭੰਨ  ਤਯ ਤਾਯ ਗੁਯ ੁਤਖ ॥ ਭੰਨ  ਨਾਨਕ ਬਵਤਸ ਨ ਤਬਖ ॥ 

ਐਾ ਨਾਭ ੁਤਨਯੰਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਵਤਸ-ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਭਖੁ ਦੁਆਯੁ-ਭੁਕਤੀ ਦਾ ਦਯਵਾਜ਼ਾ, ‘ਕੂੜ’ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਾਣ ਦਾ ਯਾਸ। 



ਯਵਾਯ-ਯਵਾਯ ਨੰੂ। ਾਧਾਯ-ੁਆਧਾਯ ਤਸਤ ਕਯਦਾ ਸ, (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ) ਟਕ ਤਦਰੜਹ  ਕਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਤਯ 

ਗੁਯ-ੁਗੁਯ ੂਆਤ ਤਯਦਾ ਸ। ਤਖ-ਤੱਖਾਾਂ ਨੰੂ।  

ਜ ੁਜੀ ਤਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਤਖ’ ਸਠ-ਤਰਖੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ: 

(1)  ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਯਤਨ ਜਵਾਸਯ ਭਾਤਣਕ, ਜ ਇਕ ਗੁਯ ਕੀ ਤਖ ੁਣੀ। (ਉੜੀ 6 

(2)  ਭੰਨ  ਤਯ ਤਾਯ ਗੁਯ ੁਤਖ। (ਉੜੀ 15 

ਤਸਰੀ ਤੁਕ ਤਵਚ ‘ਤਖ’ ਇਤਰੀ-ਤਰੰਗ ਸ। ਇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਇਕ’ ਬੀ ਇਤਰੀ-ਤਰੰਗ ਸ। ਇ ਵਾਤ 

ਇਕ-ਵਚਨ ਸੁੰਤਦਆਾਂ ਬੀ (ੁੁ) ਨਸੀਂ ਵਯਤਤਆ ਤਗਆ, ਜ ਕਵਰ ੁਤਰੰਗ ਵਾਤ ਸ। ਦੂਜੀ ਤਵਚ ‘ਤਖ’ ੁਤਰੰਗ 

ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਤਾਯ ਤਖ-ਤੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯਦਾ ਸ। ਬਵਤਸ ਨ-ਨਸੀਂ ਬੌਂਦ। ਬਵਤਸ ਨ ਤਬਖ-ਤਬੱਤਖਆ ਰਈ ਨਸੀਂ ਬੌਂਦ ਤਪਯਦ, ਰੜਾਾਂ 

ਦੀ ਖ਼ਾਤਯ ਦਯ-ਦਯ ਨਸੀਂ ਯੁਰਦ ਤਪਯਦ, ਤਧਯ ਤਧਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਤਪਯਦ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ਤਵਚ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਗਨ ਰੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ (ਭਨੱੁਖ) ‘ਕੂੜ’ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾੀ ਾਣ ਦਾ ਯਾਸ ਰੱਬ 

ਰੈਂਦ ਸਨ। (ਇਸ ਤਜਸਾ ਭਨੱੁਖ) ਆਣ  ਯਵਾਯ ਨੰੂ ਬੀ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ) ਟਕ ਤਦਰੜਹ ਕਯਾਉਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ 

ਤਵਚ ਭਨ ਤੀਜਣ ਕਯਕ ਸੀ, ਤਤਗੁਯੂ (ਬੀ ਆ ੰਾਯ-ਾਗਯ ਤੋਂ) ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ ਤੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਾਯ 

ਰੰਘਾਉਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਤਵਚ ਭਨ ਜੁੜਨ ਕਯ ਕ, ਸ ਨਾਨਕ! ਭਨੱੁਖ ਤਧਯ ਤਧਯ ਦੀ ਭੁਥਾਜੀ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਤਪਯਦ। 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ, ਜ ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਏਡਾ (ਉੱਚਾ) ਸ (ਤਕ ਇ ਤਵਚ ਜੁੜਨ ਵਾਰਾ ਬੀ 

ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਰਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਯ ਇਸ ਗੱਰ ਤਾਾਂ ਸੀ ਭਝ ਤਵਚ ਆਉਂਦੀ ਸ), ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਭਨ 

ਤਵਚ ਸਤਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਰਗਨ ਦਾ ਕਯ।15।  

ਬਾਵ:- ਇ ਰਗਨ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਉਸ ਾਯ ਫੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨ  ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਵੱਥ ਾਈ ਸਈ 

ੀ। ਐੀ ਰਗਨ ਵਾਰਾ ਫੰਦਾ ਤਨਯਾ ਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਫਚਦਾ, ਆਣ  ਯਵਾਯ ਦ ਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬੀ ਖਭ ਰਬੂ ਦ 

ਰੜ ਰਾ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਦਾਤ ਤਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਯ ੂ ਤੋਂ ਤਭਰਦੀ ਸ ਉਸ ਰਬੂ-ਦਯ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕ ਸਯ ਾ ਨਸੀਂ 

ਬਟਕਦ।15।  

ਨਟ:- ਉੜੀ ਨੰ: 12 ਤਵਚ ਦ ਥਾਈਂ ਸ਼ਫਦ ‘ਭੰਨ ’ ਸ, ਫਾਕੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਭੰਨ ’ ਆਇਆ ਸ। ਦਸਾਾਂ ਦ ਅਯਥਾਾਂ 

ਤਵਚ ਯਕ ਸ। ਤਸਰੀ ਤੁਕ ਸ; ਭੰਨ  ਕੀ ਗਤਤ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ’। ਇ ਸੀ ਉੜੀ ਤਵਚ ਚਥੀ ਤੁਕ: ‘ਭੰਨ  ਕਾ 

ਫਤਸ ਕਯਤਨ ਵੀਚਾਯੁ’ ਦਾ ਤਜ਼ਕਯ ਸ।  ‘ਭੰਨ ’ ਦਾ ਬਾਵ ਸ, ‘ਭੰਨ  ਸਏ ਭਨੱੁਖ ਦਾ’। ਫਾਕੀ ਬ ਥਾਈਂ ‘ਭੰਨ ’ ਸ। 

ਤਜਵੇਂ ਤਸਰੀਆਾਂ ਚਾਯ ਉੜੀਆਾਂ ਤਵਚ ‘ੁਤਣਐ’ ਆਇਆ ਸ। ‘ੁਤਣਐ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਣਨ ਨਾਰ, ਜ ੁਣ 

ਰਈਏ’। ਤਤਵੇਂ ‘ਭੰਨ ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭੰਨ ਰਣ ਨਾਰ, ਜ ਭਨ ਤੀਜ ਜਾਏ’।  

 


