
ੰਚ ਯਵਾਣ ੰਚ ਯਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਹਸ ਦਯਗਹਸ ਭਾਨੁ ॥ ੰਚ ਸਹਸ ਦਹਯ ਯਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਯ ੁਏਕੁ 

ਹਧਆਨੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੰਚ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਭ ੁਹਣਆ ਸ ਤ ਭੰਹਨਆ ਸ, ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ੁਯਹਤ ਨਾਭ ਹਵਚ 

ਜੁੜੀ ਸ ਤ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਤੀਤ ਆ ਗਈ ਸ।  

ਨਟ:- ਇਸ ਰਜ਼ ‘ੰਚ’ ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਤ ਸ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਯ ਹਛਰੀਆਾਂ 8 ਉੜੀਆਾਂ ਹਵਚ ਆਇਆ ਸ।  

ਯਵਾਣੁ-ਕਫੂਰ, ੁਯਖ਼ਯੂ। ਯਧਾਨੁ-ਆਗ,ੂ ਵੱਡ। ੰਚ-ੰਚ ਸੀ, ੰਤ ਜਨ ਸੀ। ਦਯਗਸ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ 

ਦਯਫਾਯ ਹਵਚ। ਭਾਨੁ-ਆਦਯ; ਵਹਡਆਈ। ਸਹਸ-ਬਦ ਸਨ, ਸਣ  ਰੱਗਦ ਸਨ। ਦਹਯ-ਦਯ ’ਤ, ਦਯਫਾਯ 

ਹਵਚ। ਗੁਯ ੁਏਕੁ-ਕਵਰ ਗੁਯੂ ਸੀ। ਹਧਆਨੁ-ੁਯਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤ ਨਾਭ ਹਵਚ ਜੁੜੀ ਯਹਸੰਦੀ ਸ ਤ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਵਾਤ ਰਗਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ 

ਸ ਉਸੀ ਭਨੱੁਖ (ਇੱਥ ਜਗਤ ਹਵਚ) ਭੰਨ -ਰਭੰਨ  ਯਹਸੰਦ ਸਨ ਅਤ ਬ ਦ ਆਗੂ ਸੁੰਦ ਸਨ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ 

ਦਯਗਾਸ ਹਵਚ ਬੀ ਉਸ ੰਚ ਜਨ ਸੀ ਆਦਯ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯਾਾਂ ਹਵਚ ਬੀ ਉਸ ਾਂਚ ਜਨ ਸੀ ਬਦ 

ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ੰਚ ਜਨਾਾਂ ਦੀ ੁਯਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਕਵਰ ਇਕ ਗੁਯ ੂਸੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ੁਯਹਤ ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ 

ਹਵਚ ਸੀ ਯਹਸਾਂਦੀ ਸ, ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਹਵਚ ਜੁੜ ਯਹਸੰਦਾ ਸੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਅਰ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਸ)।  

ਜ ਕ ਕਸ ਕਯ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਕਯਤ ਕ ਕਯਣ ਨਾਸੀ ੁਭਾਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਸ-ਹਫਆਨ ਕਯ, ਕਥਨ ਕਯ। ਵੀਚਾਯੁ-ਕੁਦਯਤ ਦ ਰਖ ਦੀ ਵੀਚਾਯ। ਕਯਤ ਕ ਕਯਣ -ਕਯਤਾਯ 

ਦੀ ਕੁਦਯਤ ਦਾ। ੁਭਾਯ-ੁਹਸਾਫ, ਰਖਾ।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਹਵਚ ਜੁੜ ਯਹਸਣ ਦਾ ਇਸ ਹੱਟਾ ਨਸੀਂ ਹਨਕਰ ਕਦਾ ਹਕ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ 

ਹਸ਼ਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਾ ਕ) ਅਕਾਰ-ੁਯਖ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਕਈ ਰਖਾ ਸੀ ਨਸੀਂ (ਬਾਵ, ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ), 

ਬਾਵੇਂ ਕਈ ਕਥਨ ਕਯ ਵਖ ਤ ਹਵਚਾਯ ਕਯ ਰਏ (ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਉ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਰੱਬਣਾ ਭਨੱੁਖ ਦੀ 

ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਭਨਯਥ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)।  

ਨਟ-ਢਯ ੁਯਾਣ  ਭੇਂ ਹਵਚ ਕਈ ਹਯਸ਼ੀ ਭੁਨੀ ਜੰਗਰ ਹਵਚ ਤ ਕਯਦ ਯਸ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਉਹਨਸ਼ਦਾਾਂ ਹਰਖੀਆਾਂ। 

ਇਸ ਫਸੁਤ ੁਯਾਣੀਆਾਂ ਧਯਭ-ੁਤਕਾਾਂ ਸਨ। ਕਈਆਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਹਵਚਾਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਹਕ ਜਗਤ ਕਦੋਂ 

ਫਹਣਆ, ਹਕਉਂ ਫਹਣਆ, ਹਕਵੇਂ ਫਹਣਆ, ਹਕਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸ, ਇਹਤ ਆਹਦਕ। ਬਗਤੀ ਕਯਨ ਗਏ ਹਯਸ਼ੀ ਬਗਤੀ 

ਦ ਥਾਾਂ ਇਕ ਅਹਜਸ ਉੱਦਭ ਹਵਚ ਰੱਗ ਏ ਜ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਭਝ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਯ ਸ। ਇੱਥ ਹਤਗੁਯੂ ਜੀ ਇ 

ਉਕਾਈ ਵਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਕਯਦ ਸਨ। ਅਹਜਸ ਕਝ ਜਤਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ੀ ਹਕ ਆਭ ਰਕਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਹਭਥ 

ਹਰਆ ਹਕ ਅਾਡੀ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਫਰਦ ਨ  ਚੁੱਹਕਆ ਸਇਆ ਸ। ਇਸ ਹਭਾਰ ਰ  ਕ ਹਤਗੁਯੂ ਜੀ ਇ ਦੀ 

ਹਨਖਧੀ ਕਯ ਕ ਆਖਦ ਸਨ ਹਕ ਕੁਦਯਹਤ ਫਅੰਤ ਸ, ਤ ਇ ਦਾ ਯਚਨਸਾਯ ਬੀ ਫਅੰਤ ਸ।  

ਧਰੁ ਧਯਭ ੁਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ ੰਤਖ ੁਥਾਹ ਯਹਖਆ ਹਜਹਨ ੂਹਤ ॥ ਜ ਕ ਫੁਝ ਸਵ ਹਚਆਯ ੁ॥ ਧਵਰ  ਉਹਯ 

ਕਤਾ ਬਾਯ ੁ॥ ਧਯਤੀ ਸਯ ੁਯ ਸਯ ੁਸਯ ੁ॥ ਹਤ ਤ ਬਾਯ ੁਤਰ  ਕਵਣੁ ਜਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਧਰੁ-ਫਰਦ। ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ-ਦਇਆ ਦਾ ੁੱਤਯ, ਧਯਭ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਬਾਵ, ਹਜ 

ਹਸਯਦ ਹਵਚ ਦਇਆ ਸ ਉੱਥ ਧਯਭ ਯਪੁਰਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ੰਤਖ-ੰਤਖ ਨੰੂ। ਥਾਹ ਯਹਖਆ-ਹਟਕਾ ਯੱਹਖਆ, ਸੋਂਦ 

ਹਵਚ ਹਰਆਾਂਦਾ ਸ, ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ। ਹਜਹਨ-ਹਜ (ਧਯਭ) ਨ। ਧਯਭ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਹਨਮਭ। ੂਹਤ-ੂਤਯ 

ਹਵਚ, ਭਯਮਾਦਾ ਹਵਚ। ਫੁਝ-ਭਝ ਰਏ। ਹਚਆਯੁ-ੱਚ ਦਾ ਯਕਾਸ਼ ਸਣ ਰਈ ਮਗ। ਕਤਾ ਬਾਯ-ੁਫਅੰਤ ਬਾਯ। 



ਧਯਤੀ ਸਯੁ-ਧਯਤੀ ਦ ਸਠਾਾਂ ਸਯ ਫਰਦ। ਯ-ਉ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ। ਹਤ ਤ-ਉ ਫਰਦ ਤੋਂ। ਤਰ -ਉ ਫਰਦ ਦ ਸਠਾਾਂ। 

ਕਵਣੁ ਜਯ-ੁਹਕਸੜਾ ਸਾਯਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ) ਧਯਭ-ਯੂੀ ਫੱਝਵਾਾਂ ਨੀਮਭ ਸੀ ਫਰਦ ਸ (ਜ ਹਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਕਾਇਭ ਯੱਖ ਹਯਸਾ ਸ)। 

(ਇਸ ਧਯਭ) ਦਇਆ ਦਾ ੁੱਤਯ ਸ (ਬਾਵ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਆਣੀ ਹਭਸਯ ਕਯ ਕ ਹਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਹਟਕਾ ਯੱਖਣ 

ਰਈ ‘ਧਯਭ’-ਯੂ ਨੀਮਭ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ ਸ)। ਇ ਧਯਭ ਨ  ਆਣੀ ਭਯਮਾਦਾ ਅਨੁਾਯ ੰਤਖ ੁ ਨੰੂ ਜਨਭ ਦ 

ਹਦੱਤਾ ਸ। ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ (ਇ ਉਯ-ਦੱੀ ਹਵਚਾਯ ਨੰੂ) ਭਝ ਰਏ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਇ ਮਗ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਹਕ ਉ 

ਦ ਅੰਦਯ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯਕਾਸ਼ ਸ ਜਾਏ। (ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ, ਹਖ਼ਆਰ ਤਾਾਂ ਕਯ ਹਕ) ਫਰਦ ਉੱਤ ਧਯਤੀ ਦਾ 

ਹਕਤਨਾ ਕੁ ਫਅੰਤ ਬਾਯ ਸ (ਉਸ ਹਵਚਾਯਾ ਇਤਨ  ਬਾਯ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਹਕਵੇਂ ਕਦਾ ਸ?), (ਦੂਜੀ ਹਵਚਾਯ ਸਯ ਸ ਹਕ ਜ 

ਧਯਤੀ ਦ ਸਠ ਫਰਦ ਸ, ਉ ਫਰਦ ਨੰੂ ਸਾਯਾ ਦਣ ਰਈ ਸਠ ਸਯ ਧਯਤੀ ਸਈ, ਉ) ਧਯਤੀ ਦ ਸਯ 

ਫਰਦ, ਉ ਤੋਂ ਸਠਾਾਂ (ਧਯਤੀ ਦ ਸਠ) ਸਯ ਫਰਦ, ਪਯ ਸਯ ਫਰਦ, (ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਅਖ਼ੀਯਰ) ਫਰਦ ਤੋਂ ਬਾਯ 

(ਸਾਯਨ ਰਈ ਉ ਦ) ਸਠ ਹਕਸੜਾ ਆਯਾ ਸਵਗਾ? 

ਜੀਅ ਜਾਹਤ ਯੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਬਨਾ ਹਰਹਖਆ ਵੁੜੀ ਕਰਾਭ ॥ ਏਸ ੁਰਖਾ ਹਰਹਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਰਖਾ ਹਰਹਖਆ 

ਕਤਾ ਸਇ ॥ ਕਤਾ ਤਾਣੁ ੁਆਹਰਸ ੁਯੂ ੁ॥ ਕਤੀ ਦਾਹਤ ਜਾਣ ਕਣੁ ਕੂਤੁ ॥ ਕੀਤਾ ਾਉ ਏਕ ਕਵਾਉ ॥ ਹਤ 

ਤ ਸਏ ਰਖ ਦਯੀਆਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜੀਅ-ਜੀਵ ਜੰਤ। ਕ ਨਾਵ-ਕਈ ਨਾਵਾਾਂ ਦ। ਵੁੜੀ-ਵਗਦੀ, ਚਰਦੀ। ਕਰਾਭ-ਕਰਭ। ਵੁੜੀ ਕਰਾਭ-

ਚਰਦੀ ਕਰਭ ਨਾਰ, ਬਾਵ, ਕਰਭ ਨੰੂ ਯਕਣ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਸੀ ਇਕ-ਤਾਯ। ਹਰਹਖ ਜਾਣ-ਹਰਖਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸ, 

ਹਰਖਣ ਦੀ ਭਝ ਸ। ਕਇ-ਕਈ ਹਵਯਰਾ। ਰਖਾ ਹਰਹਖਆ-ਹਰਹਖਆ ਸਇਆ ਰਖਾ, ਜ ਇਸ ਰਖਾ ਹਰਹਖਆ 

ਜਾਏ। ਕਤਾ ਸਇ-ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਏ, ਫਅੰਤ ਸ ਜਾਏ। ਾਉ-ਾਯਾ, ੰਾਯ। ਕਵਾਉ-ਫਚਨ, ਸੁਕਭ। ਹਤ 

ਤ-ਉ ਸੁਕਭ ਤੋਂ। ਸਏ-ਫਣ ਗਏ। ਰਖ ਦਯੀਆਉ-ਰੱਖਾਾਂ ਦਹਯਆ। ੁਆਹਰਸ-ੁੁੰਦਯ। ਕੂਤੁ-ਭਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- (ਹਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ) ਕਈ ਜ਼ਾਤਾਾਂ ਦ, ਕਈ ਹਕਭਾਾਂ ਦ ਅਤ ਕਈ ਨਾਵਾਾਂ ਦ ਜੀਵ ਸਨ। ਇਸਨਾਾਂ ਬਨਾਾਂ ਨ  

ਇਕ-ਤਾਯ ਚਰਦੀ ਕਰਭ ਨਾਰ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਕੁਦਯਤ ਦਾ) ਰਖਾ ਹਰਹਖਆ ਸ (ਯ) ਕਈ ਹਵਯਰਾ 

ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਰਖਾ ਹਰਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਕੁਦਯਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਈ ਬੀ ਜੀਵ ਖਾ ਨਸੀਂ 

ਕਦਾ। (ਜ) ਰਖਾ ਹਰਹਖਆ (ਬੀ ਜਾਏ ਤਾਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗ ਕਦਾ ਹਕ ਰਖਾ) ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਏ। 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਫਅੰਤ ਫਰ ਸ, ਫਅੰਤ ੁੰਦਯ ਯੂ ਸ, ਫਅੰਤ ਉ ਦੀ ਦਾਤ ਸ-ਇ ਦਾ ਕਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ 

ਕਦਾ ਸ? (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ) ਆਣ  ਸੁਕਭ ਨਾਰ ਾਯਾ ੰਾਯ ਫਣਾ ਹਦੱਤਾ, ਉ ਸੁਕਭ ਨਾਰ (ਸੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ 

ਦ) ਰੱਖਾਾਂ ਦਯੀਆ ਫਣ ਗਏ।  

ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਵਾਹਯਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਯ ॥ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਾਈ ਬਰੀ ਕਾਯ ॥ ਤੂ ਦਾ 

ਰਾਭਹਤ ਹਨਯੰਕਾਯ ॥੧੬॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕੁਦਯਹਤ-ਤਾਕਤ, ਭਯਥਾ। ਕਵਣ-ਹਕਸੜੀ, ਕੀਸ। ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ-ਕੀਸ ਭਯੱਥਾ? (‘ਕੁਦਯਹਤ’ 

ਸ਼ਫਦ ਇਤਰੀ ਹਰੰਗ ਸ।  ਇਸ ‘ਕੁਦਯਹਤ’ ਦਾ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ।) ਕਸਾ-ਭੈਂ-ਆਖਾਾਂ। ਕਸਾ ਹਵਚਾਯੁ-ਭੈਂ ਹਵਚਾਯ ਕਯ 

ਕਾਾਂ। ਵਾਹਯਆ ਨਾ ਜਾਵਾ-ਦਕ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ, (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਕੀਸ ਾਾਂਇਆਾਂ ਸ?) ਾਈ ਕਾਯ-ਉਸ ਕਾਯ, 

ਉਸ ਕੰਭ। ਰਾਭਹਤ-ਹਥਯ, ਅਟੱਰ। ਹਨਯੰਕਾਯ-ਸ ਸਯੀ! 

ਅਯਥ:- () ਭਯੀ ਕੀਸ ਤਾਕਤ ਸ ਹਕ (ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦੀ) ਹਵਚਾਯ ਕਯ ਕਾਾਂ? (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਭੈਂ 

ਤਾਾਂ ਤਯ ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਕ ਸਣ ਜਗਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੱੁਛ ਸ) ਸ ਹਨਯੰਕਾਯ! 

ਤੰੂ ਦਾ ਅਟੱਰ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ, ਉਸ ਕੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਯਹਸਣਾ 



ਸੀ ਠੀਕ ਸ)।16।  

ਬਾਵ:- ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਸਏ ਯਾਸ ਨੰੂ ਆਣ  ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ ਫਣਾਇਆ 

ਸ, ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਨਾਭ ਹਵਚ ੁਯਤ ਜੜੀ ਸ ਤ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਹਆਯ ਦਾ ਹਯਸ਼ਤਾ ਗੰਹਢਆ ਸ। ਇ 

ਯਾਸ ’ਤ ਤੁਯ ਕ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਯਹਸਣਾ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਹਭਯਨ-ਯੂ ‘ਧਯਭ’ 

ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਯਾ ਫਣਦਾ ਸ, ਹਜ ਕਯਕ ਉਸ ੰਤਖ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਫਤਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਯ ਗੁਯ ੂਦ ਦੱ ਸਏ ਯਾਸ ਉੱਤ ਤੁਯਨ ਦਾ ਇਸ ਹੱਟਾ ਨਸੀਂ ਹਨਕਰ ਕਦਾ ਹਕ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਯਚੀ 

ਹਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਾ ਕ। ਇਧਯ ਤਾਾਂ ਹਜਉਂ ਹਜਉਂ ਵਧੀਕ ਡੂੰਘਾਈ ਹਵਚ ਜਾਉਗ, ਹਤਊਂ ਹਤਉਂ ਇਸ ਹਰਸ਼ਟੀ ਸਯ 

ਫਅੰਤ ਜਾਗੀ। ਅਰ ਹਵਚ ਅਹਜਸ ਕਝ ਜਤਨ ਦਾ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ੀ ਹਕ ਆਭ ਰਕਾਾਂ ਨ  ਇਸ ਹਭਥ ਹਰਆ ਹਕ 

ਅਾਡੀ ਧਯਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਫਰਦ ਨ  ਚੁੱਹਕਆ ਸਇਆ ਸ। ਯਭਾਤਭਾ ਤ ਉ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਰੱਬਣਾ 

ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਭਨਯਥ ਫਣ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।16।  

ਅੰਖ ਜ ਅੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅੰਖ ੂਜਾ ਅੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਖ-ਅਨਹਗਣਤ, ਫਅੰਤ (ਜੀਵ)। ਬਾਉ-ਹਆਯ। ਤ-ਤਾਉ-ਤਾਾਂ ਦਾ ਤਣਾ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਚਨਾ ਹਵਚ)  ਅਨਹਗਣਤ ਜੀਵ ਜ ਕਯਦ ਸਨ, ਫਅੰਤ ਜੀਵ (ਸਯਨਾਾਂ ਨਾਰ) 

ਹਆਯ (ਦਾ ਵਯਤਾਉ) ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਕਈ ਜੀਵ ੂਜਾ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਅਤ ਅਨਹਗਣਤ ਸੀ ਜੀਵ ਤ ਾਧ 

ਕਯ ਯਸ ਸਨ।  

ਅੰਖ ਗਯੰਥ ਭੁਹਖ ਵਦ ਾਠ ॥ ਅੰਖ ਜਗ ਭਹਨ ਯਸਹਸ ਉਦਾ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਭੁਹਖ-ਭੂੰਸ ਨਾਰ। ਗਯੰਥ ਵਦ ਾਠ-ਵਦਾਾਂ ਅਤ ਸਯ ਧਾਯਹਭਕ ੁਤਕਾਾਂ ਦ ਾਠ। ਜਗ-ਜਗ ਾਧਨ 

ਕਯਨ ਵਾਰ । ਭਹਨ-ਭਨ ਹਵਚ। ਉਦਾ ਯਸਹਸ-ਉਯਾਭ ਯਹਸੰਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਵਦਾਾਂ ਅਤ ਸਯ ਧਾਯਹਭਕ ੁਤਕਾਾਂ ਦ ਾਠ ਭੂੰਸ ਨਾਰ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਜਗ ਦ ਾਧਨ 

ਕਯਨ ਵਾਰ  ਫਅੰਤ ਭਨੱੁਖ ਆਣ  ਭਨ ਹਵਚ (ਭਾਇਆ ਵਰ) ਉਯਾਭ ਯਹਸੰਦ ਸਨ।  

ਅੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਹਗਆਨ ਵੀਚਾਯ ॥ ਅੰਖ ਤੀ ਅੰਖ ਦਾਤਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਗੁਣ ਵੀਚਾਯ-ੁਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਹਖ਼ਆਰ। ਹਗਆਨ ਵੀਚਾਯ-ੁ(ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਹਗਆਨ 

ਦਾ ਹਵਚਾਯ। ਤੀ-ਤ ਧਯਭ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਦਾਤਾਯ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰ , ਫਖ਼ਸ਼ ਕਯਨ ਵਾਰ ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਹਵਚ) ਅਣਹਗਣਤ ਬਗਤ ਸਨ, ਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਅਤ ਹਗਆਨ 

ਦੀ ਹਵਚਾਯ ਕਯ ਯਸ ਸਨ, ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਦਾਨੀ ਤ ਦਾਤ ਸਨ।  

ਅੰਖ ੂਯ ਭੁਸ ਬਖ ਾਯ ॥ ਅੰਖ ਭਹਨ ਹਰਵ ਰਾਇ ਤਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੂਯ-ੂਯਭ, ਜਧ। ਭੁਸ-ਭੂੰਸਾਾਂ ਉੱਤ। ਬਖਾਯ-ਾਯ ਬਖਣ ਵਾਰ , ਰਸਾ ਖਾਣ ਵਾਰ , ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦ ਵਾਯ 

ਹਸਣ ਵਾਰ । ਭਹਨ-ਚੁੱ ਯਹਸਣ ਵਾਰ । ਹਰਵ ਰਾਇ ਤਾਯ-ਹਰਵ ਦੀ ਤਾਯ ਰਾ ਕ, ਇਕ-ਯ ਹਰਵ ਰਾ ਕ, ਇਕ-

ਯ ਹਫਰਤੀ ਜੜ ਕ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਚਨਾ ਹਵਚ) ਫਅੰਤ ੂਯਭ ਸਨ ਜ ਆਣ  ਭੂੰਸਾਾਂ ਉੱਤ (ਬਾਵ ਨਭੁਖ ਸ ਕ) 

ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਦ ਵਾਯ ਹਸੰਦ ਸਨ, ਅਨਕਾਾਂ ਭਨੀ ਸਨ, ਜ ਇਕ-ਯ ਹਫਰਤੀ ਜੜ ਕ ਫਠ ਯਸ ਸਨ।  



ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਵਾਹਯਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਯ ॥ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਾਈ ਬਰੀ ਕਾਯ ॥ ਤੂ ਦਾ 

ਰਾਭਹਤ ਹਨਯੰਕਾਯ ॥੧੭॥ 

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਕੀਸ ਤਾਕਤ ਸ ਹਕ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦੀ ਹਵਚਾਯ ਕਯ ਕਾਾਂ? (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ 

ਤਯ ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਕ ਸਣ ਜਗਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੱੁਛ ਸ) ਸ ਹਨਯੰਕਾਯ! ਤੰੂ 

ਦਾ ਅਟੱਰ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰਗਦਾ ਸ  ਉਸੀ ਕੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਯਹਸਣਾ ਸੀ 

ਠੀਕ ਸ)।17।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦੀ ਾਯੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਰੱਬਣਾ ਤਾਾਂ ਹਕਤ ਹਯਸਾ, ਜਗਤ ਹਵਚ ਜ ਤੁੀਂ ਹਯ ਉਸਨਾਾਂ ਫੰਹਦਆਾਂ 

ਦੀ ਸੀ ਹਗਣਤੀ ਕਯਨ ਰੱਗ ਜ ਜ, ਤ, ੂਜਾ, ਧਾਯਹਭਕ ੁਤਕਾਾਂ ਦਾ ਾਠ, ਜਗ, ਭਾਧੀ ਆਹਦਕ ਕੰਭ 

ਕਯਦ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਰਖਾ ਭੁੱਕਣ ਜਗਾ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ।17।  

ਅੰਖ ਭੂਯਖ ਅੰਧ ਘਯ ॥ ਅੰਖ ਚਯ ਸਯਾਭਖਯ ॥ ਅੰਖ ਅਭਯ ਕਹਯ ਜਾਹਸ ਜਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੂਯਖ ਅੰਧ ਘਯ-ਯਰ  ਦਯਜ ਦ ਭੂਯਖ, ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਖ। ਸਯਾਭਖਯ-ਯਾਇਆ ਭਾਰ ਖਾਣ ਵਾਰ । 

ਅਭਯ-ਸੁਕਭ। ਜਯ-ਧੱਕ, ਵਧੀਕੀਆਾਂ। ਕਹਯ ਜਾਹਸ-ਕਯ ਕ (ਅੰਤ ਨੰੂ ਇ ੰਾਯ ਤੋਂ) ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਹਨਯੰਕਾਯ ਦੀ ਯਚੀ ਸਈ ਹਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ) ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਖ ਸਨ, ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਚਯ ਸਨ, ਜ 

ਯਾਇਆ ਭਾਰ (ਚੁਯਾ ਚੁਯਾ ਕ) ਵਯਤ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਇਸ ਹਜਸ ਭਨੱੁਖ ਸਨ, ਜ (ਦੂਹਜਆਾਂ ਉੱਤ) 

ਸੁਕਭ ਤ ਵਧੀਕੀਆਾਂ ਕਯ ਕਯ ਕ (ਅੰਤ ਨੰੂ ਇ ੰਾਯ ਤੋਂ) ਚਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅੰਖ ਗਰਵਢ ਸਹਤਆ ਕਭਾਹਸ ॥ ਅੰਖ ਾੀ ਾ ੁਕਹਯ ਜਾਹਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਗਰਵਢ-ਗਰ ਵੱਢਣ ਵਾਰ , ਕਾਤਰ, ਖ਼ੂਨੀ ਭਨੱੁਖ। ਸਹਤਆ ਕਭਾਹਸ-ਦੂਹਜਆਾਂ ਦ ਗਰ ਵੱਢਦ ਸਨ। 

ਾੁ ਕਹਯ ਜਾਹਸ-ਾ ਕਭਾ ਕ ਅੰਤ ਨੰੂ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਖ਼ੂਨੀ ਭਨੱੁਖ ਰਕਾਾਂ ਦ ਗਰ ਵੱਢ ਯਸ ਸਨ ਅਤ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਾੀ ਭਨੱੁਖ ਾ ਕਭਾ ਕ 

(ਆਖ਼ਯ) ਇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਯ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅੰਖ ਕੂਹੜਆਯ ਕੂੜ ਹਪਯਾਹਸ ॥ ਅੰਖ ਭਰਛ ਭਰੁ ਬਹਖ ਖਾਹਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕੂਹੜਆਯ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਹਸਯਦ ਕੂੜ ਦ ਹਟਕਾਣ  ਫਣ  ਏ ਸਨ, ਝੂਠ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ । 

ਕੂੜ-ਕੂੜ ਹਵਚ ਸੀ। ਹਪਯਾਹਸ-ਹਪਯਦ ਸਨ, ਯਹਵਯਤ ਸਨ, ਯੁੱਝ ਸਏ ਸਨ। ਭਰਛ-ਭਰੀਨ ਭਤ ਵਾਰ , ਖਟੀ ਫੱੁਧ 

ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਖਾਹਸ-ਖਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਹਖ ਖਾਹਸ-ਸਾਫਹੜਆਾਂ ਵਾਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। (‘ਬਖ’ ਅਤ ‘ਖਾਹਸ’ ਦਵੇਂ 

ੰਹਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ਸਨ, ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਖਾਣਾ’। ਤੀਜੀ ਉੜੀ ਹਵਚ ਬੀ ਇਕ ਇਸ ਹਜਸੀ ‘ਖਾਸੀ ਖਾਹਸ’ 

ੰਮੁਕਤ ਹਿਆ ਆ ਚੁਕੀ ਸ)।  

ਅਯਥ:- ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਝੂਠ ਫਰਣ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਝੂਠ ਹਵਚ ਸੀ ਯੁੱਝ ਏ ਸਨ ਅਤ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਖਟੀ ਫੱੁਧੀ 

ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਭਰ (ਬਾਵ, ਅਖਾਜ) ਸੀ ਖਾਈ ਜਾ ਯਸ ਸਨ।  

ਅੰਖ ਹਨੰਦਕ ਹਹਯ ਕਯਹਸ ਬਾਯ ੁ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਸ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਹਹਯ-ਆਣ  ਹਯ ਉੱਤ। ਹਹਯ ਕਯਹਸ ਬਾਯ-ੁਆਣ  ਹਯ ਉੱਤ ਬਾਯ ਚੁਕਦ ਸਨ।  

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ-ੁਇ ਤੁਕ ਹਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਕੁ’ ਕਯਤਾ ਕਾਯਕ ਸ ਅਤ ੁਹਰੰਗ ਸ। ਸ਼ਫਦ ‘ਨੀਚ’ੁ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ 

ਅਤ ੁਹਰੰਗ ਸ। ਉਂਝ ਬੀ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਕੁ’ ਦ ਨਾਰ ਸੀ ਵਯਹਤਆ ਹਗਆ ਸ।  ‘ਨੀਚ’ੁ ਸ਼ਫਦ ‘ਨਾਨਕੁ’ ਦਾ 



ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਹਤਗੁਯੂ ਜੀ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ‘ਨੀਚ’ੁ ਆਖਦ ਸਨ, ਇਸ ਗਯੀਫੀ ਬਾਵ ਸਯ ਬੀ ਕਈ ਥਾਈਂ 

ਆਉਂਦਾ ਸ, ਹਜਵੇਂ: 

(1)  ਭ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਸਯਾਭਖਯ। ਸਉ ਹਕਆ ਭੁਸੁ ਦਾ ਦੁਟੁ ਚਯ।  

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਸ ਫੀਚਾਯੁ। ਧਾਣਕ ਯੂਹ ਯਸਾ ਕਯਤਾਯ।4। 29। (ਹਯੀ ਯਾਗ ਭਸਰਾ 1 

(2)  ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਾਚਾ ਸ ਬੀ ਸੀ। ਕਉਣੁ ਨ ਭੂਆ ਕਉਣੁ ਨ ਭਯੀ।  

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਸ ਫਨੰਤੀ, ਦਹਯ ਦਖਸੁ ਹਰਵ ਰਾਈ ਸ।16।2। (ਭਾਯ ੂਭਸਰਾ 1, ਸਰ  

(3)  ਕਥਨੀ ਕਯਉ ਨ ਆਵ ਯੁ। ਗੁਯ ੁੁਹਛ ਦਹਖਆ ਨਾਸੀ ਦਯ ੁਸਯੁ।  

ਦੁਖ ੁੁਖੁ ਬਾਣ  ਹਤ ਯਜਾਇ। ਨਾਨਾਕੁ ਨੀਚ ੁਕਸ ਹਰਵ ਰਾਇ।8।4। (ਗਉੜੀ ਭਸਰਾ 1 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ-ੁਨੀਚ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਹਵਚਾਯਾ, ਗਯੀਫ ਨਾਨਕ।  

ਅਯਥ:- ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਹਨਦੰਕ (ਹਨੰਦਾ ਕਯ ਕ) ਆਣ  ਹਯ ਉੱਤ (ਹਨੰਹਦਆ ਦਾ) ਬਾਯ ਚੁੱਕ ਯਸ ਸਨ। (ਸ 

ਹਨਯੰਕਾਯ! ਅਨਕਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ ਕਈ ਸਯ ਕੁਕਯਭਾਾਂ ਹਵਚ ਪ ਸਣਗ, ਭਯੀ ਕੀਸ ਤਾਕਤ ਸ ਹਕ ਤਯੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦੀ 

ੂਯਨ ਹਵਚਾਯ ਕਯ ਕਾਾਂ? ਨਾਨਕ ਹਵਚਾਯਾ (ਤਾਾਂ) ਇਸ (ਉਯਰੀ ਤੱੁਛ ਹਜਸੀ) ਹਵਚਾਯ ਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ।  

ਵਾਹਯਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਯ ॥ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਾਈ ਬਰੀ ਕਾਯ ॥ ਤੂ ਦਾ ਰਾਭਹਤ ਹਨਯੰਕਾਯ ॥੧੮॥ 

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ ਤਯ ਉੱਤੇਂ ਇਕ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਕ ਸਣ ਜਗਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਤਯੀ ਫਅੰਤ 

ਕੁਦਯਹਤ ਦੀ ੂਯਨ ਹਵਚਾਯ ਕਯਨ ਜਗਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ)। ਸ ਹਨਯੰਕਾਯ! ਤੰੂ ਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ। ਜ ਤਨੰੂ 

ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਕੰਭ ਬਰਾ ਸ (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਸੀ ਯਹਸਣਾ ਠੀਕ ਸ; ਤਯੀ ਹਹਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ 

ਕ ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਰਈ ਇਸੀ ਬਰੀ ਗੱਰ ਸ ਹਕ ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਯਸੀਏ)।  

ਬਾਵ:- ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਾਯੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਅੰਤ ਰੱਬਣਾ ਤਾਾਂ ਹਕਤ ਹਯਸਾ, ਜ ਤੁੀ ਜਗਤ ਦ ਹਯ ਚਯ ਧਾੜਵੀ 

ਠੱਗ ਹਨੰਦਕ ਆਹਦਕ ਫੰਹਦਆਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਸਾਫ ਰਾਣ ਰੱਗ ਤਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਕਈ ਅੰਤ ਨਸੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਤ 

ਫਹਣਆ ਸ, ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਹਵਕਾਯਾਾਂ ਹਵਚ ਸੀ ਗਰ ਚਰ  ਆ ਯਸ ਸਨ।18।  

ਅੰਖ ਨਾਵ ਅੰਖ ਥਾਵ ॥ ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅੰਖ ਰਅ ॥ ਅੰਖ ਕਸਹਸ ਹਹਯ ਬਾਯ ੁਸਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਨਾਵ-(ਕੁਦਯਹਤ ਦ ਅਨਕ ਜੀਵਾਾਂ ਤ ਸਯ ਫਅੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਨਾਭ। ਅਗੰਭ-ਹਜ ਤਾਈਂ (ਹਕ 

ਦੀ) ਸੁੰਚ ਨ ਸ ਕ। ਰਅ-ਰਕ, ਬਵਣ। ਅੰਖ ਰਅ-ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਬਵਣ। ਕਸਹਸ-ਕਹਸੰਦ ਸਨ, ਆਖਦ ਸਨ 

(ਜ ਭਨੱੁਖ)। ਹਹਯ-ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਹਯ ਉੱਤ। ਸਇ-ਸੁੰਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਕੁਦਯਹਤ ਦ ਅਨਕ ਜੀਵਾਾਂ ਤ ਸਯ ਫਅੰਤ ਦਾਯਥਾਾਂ ਦ) ਅੰਖਾਾਂ ਸੀ ਨਾਭ ਸਨ ਤ ਅੰਖਾਾਂ ਸੀ (ਉਸਨਾਾਂ 

ਦ) ਥਾਾਂ ਹਟਕਾਣ  ਸਨ। (ਕੁਦਯਹਤ ਹਵਚ) ਅੰਖਾਾਂ ਸੀ ਬਵਣ ਸਨ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਤਕ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਸੁੰਚ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ 

ਕਦੀ। (ਯ ਜ ਭਨੱੁਖ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਰਖਾ ਕਯਨ ਵਾਤ ਸ਼ਫਦ) ‘ਅੰਖ’ (ਬੀ) ਆਖਦ ਸਨ, (ਉਸਨਾਾਂ ਦ) 

ਹਯ ਉੱਤ ਬੀ ਬਾਯ ਸੁੰਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਉਸ ਬੀ ਬੱੁਰ ਕਯਦ ਸਨ, ‘ਅੰਖ’ ਸ਼ਫਦ ਬੀ ਕਾਪੀ ਨਸੀਂ ਸ)।  

ਅਖਯੀ ਨਾਭ ੁਅਖਯੀ ਾਰਾਸ ॥ ਅਖਯੀ ਹਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਸ ॥ ਅਖਯੀ ਹਰਖਣੁ ਫਰਣੁ ਫਾਹਣ ॥ ਅਖਯਾ 

ਹਹਯ ੰਜਗ ੁਵਖਾਹਣ ॥ ਹਜਹਨ ਏਹਸ ਹਰਖ ਹਤ ੁਹਹਯ ਨਾਹਸ ॥ ਹਜਵ ਪੁਯਭਾਏ ਹਤਵ ਹਤਵ ਾਹਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਅਖਯੀ-ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ। ਾਰਾਸ-ਹਹਤ। ਗੁਣ ਗਾਸ-ਗੁਣਾਾਂ ਦ ਗਾਸੁਣ ਵਾਰ , ਗੁਣਾਾਂ ਦ 

ਵਾਕ। ਫਾਹਣ ਹਰਖਣੁ-ਫਾਣੀ ਦਾ ਹਰਖਣਾ। ਫਾਹਣ-ਫਾਣੀ, ਫਰੀ। ਫਾਹਣ ਫਰਣੁ-ਫਾਣੀ (ਫਰੀ) ਦਾ ਫਰਣਾ। 

ਅਖਯਾ ਹਹਯ-ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ। ੰਜਗ-ੁਬਾਗਾਾਂ ਦਾ ਰਖ। ਵਖਾਹਣ-ਵਖਾਹਣਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ, ਦੱਹਆ ਜਾ 



ਕਦਾ ਸ। ਹਜਹਨ-ਹਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ। ਏਹਸ-ੰਜਗ ਦ ਇਸ ਅੱਖਯ। ਹਤ ੁਹਹਯ-ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਭੱਥ 

ਉੱਤ। ਨਾਹਸ-(ਕਈ ਰਖ) ਨਸੀਂ ਸ। ਹਜਵ-ਹਜ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਪੁਯਭਾਏ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਸੁਕਭ ਕਯਦਾ ਸ। ਹਤਵ ਹਤਵ-

ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਾਹਸ-(ਜੀਵ) ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ, ਬਗਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਬਾਵੇਂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦਾ ਰਖਾ ਰਜ਼ ‘ਅੰਖ’ ਤਾਾਂ ਹਕਤ ਹਯਸਾ, ਕਈ ਬੀ ਸ਼ਫਦ ਕਾੀ 

ਨਸੀਂ ਸ, ਯ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ਬੀ ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ (ਹਰਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ), ਉ ਦੀ ਹਹਤ-

ਾਰਾਸ ਬੀ ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਹਗਆਨ ਬੀ ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ 

(ਹਵਚਾਹਯਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ)। ਅੱਖਯਾਾਂ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਉਦ ਗੀਤ ਅਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਸ ਕੀਦਾ ਸ। ਫਰੀ 

ਦਾ ਹਰਖਣਾ ਤ ਫਣਾ ਬੀ ਅੱਖਯਾਾਂ  ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਦੱਹਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। (ਇ ਕਯਕ ਸ਼ਫਦ ‘ਅੰਖ’ ਵਯਹਤਆ 

ਹਗਆ ਸ, ਉਂਝ) ਹਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ੰਜਗ ਦ) ਇਸ ਅੱਖਯ ਹਰਖ ਸਨ, ਉ ਦ ਹਯ  ਉੱਤ ਕਈ 

ਰਖ ਕਸੀਂ ਸ (ਬਾਵ, ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਰਖਾ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ)। ਹਜ ਹਜ ਤਯ੍ਾਾਂ ਉਸ 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਸੁਕਭ ਕਯਦਾ ਸ ਉ ਤਯ੍ਾਾਂ (ਜੀਵ ਆਣ  ੰਜਗ) ਬਗਦ ਸਨ।  

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ ਹਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਸੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਤਾ-ਹਜਤਨਾ। ਕੀਤਾ-ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਇਆ ੰਾਯ। ਜਤਾ ਕੀਤਾ-ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ ਜ ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਨ  ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ। ਤਤਾ-ਉਸ ਾਯਾ, ਉਤਨਾ ਸੀ। ਨਾਉ-ਨਾਭ, ਯੂ, ਯੂ।  

ਨਟ-ਅੰਗਯਜ਼ੀ ਹਵਚ ਦ ਸ਼ਫਦ ਸਨ-ੁਫਟੳਨਚੲ ਤ ਯੲਯਟ ਹਤਵੇਂ ੰਹਿਤ ਹਵਚ ਸਨ ‘ਨਾਭ’ ਤ ‘ਗੁਣ’ 

ਜਾਾਂ ‘ਭੂਯਹਤ’ ਤ ‘ਗੁਣ’।  ‘ਨਾਭ’ (ਯੂ) ੁਫਟੳਨਚੲ ਸ ਤ ਗੁਣ ਯੲਯਟ ਸ ਜਦੋਂ ਹਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਾਾਂ 

ਹਕ ਦਾਯਥ ਦਾ ‘ਨਾਭ’ ਯੱਖੀਦਾ ਸ, ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸੁੰਦਾ ਸ ਹਕ ਉ ਦਾ ਯੂ (ਸ਼ਕਰ) ਨੀਮਤ ਕਯੀਦਾ 

ਸ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਭ ਰਈਦਾ ਸ, ਉਸ ਸਤੀ ਅੱਖਾਾਂ ਅੱਗ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਹਵਣੁ ਨਾਵ-‘ਨਾਭ’ ਤੋਂ ਹਫਨਾ, ਨਾਭ ਤੋਂ 

ਖ਼ਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਇਸ ਾਯਾ ੰਾਯ, ਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਫਣਾਇਆ ਸ, ਇਸ ਉ ਦਾ ਯੂ ਸ (‘ਇਸ ੁਹਵੁ ੰਾਯ ੁ

ਤੁਭ ਦਖਦ, ਇਸ ੁਸਹਯ ਕਾ ਯੂ ੁਸ, ਸਹਯ ਯੂ ੁਨਦਯੀ ਆਇਆ’)। ਕਈ ਥਾਾਂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਯੂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰੀ 

ਨਸੀਂ ਸ, (ਬਾਵ, ਹਜਸੜੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦਾਯਥ ਵਖੀਏ ਉਸੀ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ ਹਦੱਦਾ ਸ, ਹਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜ਼ੱਯਾ 

ਜ਼ੱਯਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ ਸ)।  

ਨਟ-ਇ ਉੜੀ ਹਵਚ ਭੁੱਢ ਤ ਹਜ਼ਕਯ ਸ ਹਕ ਕਾਦਯ ਦੀ ਇ ਕੁਦਯਹਤ ਹਵਚ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਜੀਵ-ਜੰਤ, ਅਨਕਾਾਂ 

ਸੀ ਜ਼ਾਤਾਾਂ ਦ, ਯੰਗਾਾਂ ਦ ਅਤ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ ਨਾਭਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ। ਇਤਨ  ਸਨ ਹਕ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਰਈ ਸ਼ਫਦ 

‘ਅੰਖ’ ਵਯਤਣਾ ਬੀ ਬੱੁਰ ਸ। ਯ ਹਜਤਨੀ ਬੀ ਇਸ ਯਚਨਾ ਸ, ਇਸ ਾਯੀ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ ਸ, ਕਈ 

ਥਾਾਂ ਅਹਜਸੀ ਨਸੀਂ ਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਯੂ ਨਸੀਂ। ਹਜ ਚੀਜ਼ ਵਰ ਤੱਕੀਏ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਸੋਂਦ ਸੀ ਅੱਖਾਾਂ 

ਅੱਗ ਹਰਆਉਂਦੀ ਸ।  

ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਵਾਹਯਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਯ ॥ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵ ਾਈ ਬਰੀ ਕਾਯ ॥ ਤੂ ਦਾ 

ਰਾਭਹਤ ਹਨਯੰਕਾਯ ॥੧੯॥ 

ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ-ਸ਼ਫਦ ‘ਵੀਚਾਯੁ’ ੁਹਰੰਗ ਸ। ਜ ਰਜ਼ ‘ਕਵਣ’ ਇ ਦਾ ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸੁੰਦਾ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬੀ ੁਹਰੰਗ 

ਸੁੰਦਾ ਅਤ ਇ ਦਾ ਯੂ ‘ਕਵਣੁ’ ਸ ਜਾਾਂਦਾ। ‘ਕੁਦਯਹਤ’ ਇਤਰੀ-ਹਰੰਗ ਸ।  ਸ਼ਫਦ ‘ਕਵਣ’ ‘ਕੁਦਯਹਤ’ ਦਾ 

ਹਵਸ਼ਸ਼ਣ ਸ। ਇ ਸ਼ਫਦ ‘ਕਵਣ’ ਦ ੁਹਰੰਗ ਅਤ ਇਤਰੀ ਹਰੰਗ ਯੂ ਨੰੂ ਭਝਣ ਰਈ ਵਖ ਉੜੀ ਨੰ: 21:- 

ਕਵਣ ੁ ਵਰਾ, ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ, ਕਵਣ ਹਥਹਤ, ਕਵਣੁ ਵਾਯੁ।  



ਕਵਹਣ ਹ ਯੁਤੀ, ਭਾਸ ੁਕਵਣੁ, ਹਜਤੁ ਜਆ ਆਕਾਯੁ। 21।  

ਉੜੀ ਨੰ: 16,17 ਅਤ 19 ਹਵਚ ‘ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਯੁ’ ਤੁਕ ਆਈ ਸ, ਯ ਉੜੀ ਨੰ: 18 ਹਵਚ 

ਇ ਤੁਕ ਦ ਥਾਾਂ ਤੁਕ ‘ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਸ ਵੀਚਾਯੁ’ ਵਯਤੀ ਗਈ ਸ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਸਾਾਂ ਨੰੂ ਆਭ੍-ਾਸਭਣ  ਯੱਖ ਕ 

ਹਵਚਾਯੀਏ, ਤਾਾਂ ਬੀ ਇਸੀ ਅਯਥ ਹਨਕਰਦਾ ਸ ਹਕ ‘ਭਯੀ ਕੀਸ ਤਾਕਤ ਸ? ਭੈਂ ਹਵਚਾਯਾ ਨਾਨਕ ਕੀਸ ਹਵਚਾਯ ਕਯ 

ਕਦਾ ਸਾਾਂ’? 

ਰਜ਼ ‘ਕੁਦਯਹਤ’ ‘ਭਯਥਾ’ ਦ ਅਯਥ ਹਵਚ ਰੀ ਗੁਯ ੂਗਰੰਥ ਾਹਸਫ ਹਵਚ ਸਯ ਥਾਈਂ ਬੀ ਆਇਆ ਸ, ਹਜਵੇਂ:- 

(1)  ਜ ਤੂ ਭੀਯ ਭਸਾਹਤ ਾਹਸਫੁ, ਕੁਦਯਹਤ ਕਉਣ ਸਭਾਯੀ।  

ਚਾਯ ਕੰੁਟ ਰਾਭ ੁਕਯਹਸਗ, ਘਹਯ ਘਹਯ ਹਪਹਤ ਤੁਭਾਯੀ।7।1।8। (ਫੰਤ ਹਸੰਡਰੁ ਭਸਰਾ 1 

(2)  ਹਜਉ ਫਰਾਵਹਸ ਹਤਉ ਫਰਹਸ ੁਆਭੀ, ਕੁਦਯਹਤ ਕਵਨ ਸਭਾਯੀ।  

ਾਧ ੰਹਗ ਨਾਨਕ ਜੁ ਗਾਇਉ, ਜ ਰਬੂ ਕੀ ਅਹਤ ਹਆਯੀ।8।1।8। (ਗੂਜਯੀ ਭਸਰਾ 5 

ਅਯਥ:- ਭਯੀ ਕੀਸ ਤਾਕਤ ਸ ਹਕ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਦੀ ਵੀਚਾਯ ਕਯ ਕਾਾਂ? (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਭੈਂ ਤਾਾਂ 

ਤਯ ਉਤੋਂ ਇਕ ਵਾਯੀ ਬੀ ਦਕ ਸਣ ਜਗਾ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ (ਬਾਵ, ਭਯੀ ਸਤੀ ਫਸੁਤ ਸੀ ਤੱੁਛ ਸ)। ਸ ਹਨਯੰਕਾਯ! ਤੰੂ 

ਦਾ-ਹਥਯ ਯਹਸਣ ਵਾਰਾ ਸੈਂ, ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰੱਗਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਕੰਭ ਬਰਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਤਯੀ ਯਜ਼ਾ ਹਵਚ ਯਹਸਣਾ ਸੀ 

ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਰਈ ਬਰੀ ਗੱਰ ਸ)।19।  

ਬਾਵ:- ਬਰਾ, ਹਕਤਨੀਆਾਂ ਧਯਤੀਆਾਂ ਤ ਹਕਤਨ  ਕੁ ਜੀਵ ਰਬੂ ਨ  ਯਚ ਸਨ? ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦੀ ਹਕ ਫਰੀ ਹਵਚ ਕਈ 

ਐਾ ਰਜ਼ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜ ਇਸ ਰਖਾ ਦੱ ਕ।  

ਫਰੀ ਬੀ ਯੱਫ ਵਰੋਂ  ਇਕ ਦਾਤ ਹਭਰੀ ਸ, ਯ ਇਸ ਹਭਰੀ ਸ ਹਹਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਰਈ। ਇਸ ਨਸੀਂ ਸ 

ਕਦਾ ਹਕ ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦਾ ਅੰਤ ਾ ਕ। ਵਖ! ਫਅੰਤ ਸ ਉ ਦੀ ਕੁਦਯਹਤ ਤ ਇ ਹਵਚ 

ਹਜਧਯ ਤੱਕ ਉਸ ਆ ਸੀ ਆ ਭਜੂਦ ਸ। ਕਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ ਕਦਾ ਸ ਹਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ ਤ ਉ ਦੀ 

ਯਚਨਾ ਹਕਤਨੀ ਕੁ ਸ।19।  

 


