
ਬਯੀਐ ਸਥ ੁਯ ੁਤਨੁ ਦਸ ॥ ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਯ ੁਖਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀਐ-ਜ ਬਯ ਜਾਏ, ਜ ਗੰਦਾ ਸ ਜਾਏ, ਜ ਭਰਾ ਸ ਜਾਏ। ਤਨੁ-ਯੀਯ। ਦਸ-ਯੀਯ। ਾਣੀ ਧਤ-

ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਤਤਆਂ। ਉਤਯੁ-ਉਤਯ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਖਸ-ਤਭਿੱਟੀ, ਧੂੜ, ਭਰ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਸਿੱਥ ਜਾਂ ਯ ਜਾਂ ਯੀਯ ਤਰਿੱਫੜ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਤਤਆਂ ਉਸ ਭਰ ਉਤਯ ਜਾਂਦੀ ਸ।  

ਭੂਤ ਰੀਤੀ ਕੜੁ ਸਇ ॥ ਦ ਾਫੂਣੁ ਰਈਐ ਸ ੁਧਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਰੀਤੀ-ਰੀਤ, ਗੰਦਾ। ਭੂਤ ਰੀਤੀ-ਭੂਤਯ ਨਾਰ ਰੀਤ। ਕੜੁ-ਕਿੱੜਾ। ਦ ਾਫੂਣੁ-ਾਫਣ ਰਾ 

ਕ। ਰਈਐ-ਰਈਦਾ ਸ। ਸੁ-ਉਸ ਰੀਤ ਸਇਆ ਕਿੱੜਾ। ਰਈਐ ਧਇ-ਧ ਰਈਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਜ (ਕਈ) ਕਿੱੜਾ ਭੂਤਯ ਨਾਰ ਗੰਦਾ ਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਾਫੁਣ ਰਾ ਕ ਉ ਨੰੂ ਧ ਰਈਦਾ ਸ।  

ਬਯੀਐ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ੰਤਗ ॥ ਸੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਯੰਤਗ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬਯੀਐ-ਜ ਬਯ ਜਾਏ, ਜ ਭਰੀਨ ਸ ਜਾਏ। ਭਤਤ-ਫੁਿੱਧ। ਾਾ ਕ ੰਤਗ-ਾਾ ਂਦ ਨਾਰ। ਸੁ-ਉਸ 

ਾ। ਧ-ਧੁਦਾ ਸ, ਧੁ ਕਦਾ ਸ, ਧਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਯੰਤਗ-ਤਆਯ ਨਾਰ। ਨਾਵ ਕ ਯੰਤਗ-ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਦ ਰਭ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- (ਯ) ਜ (ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ) ਫੁਿੱਧੀ ਾਾਂ ਨਾਰ ਭਰੀਨ ਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ 

ਤਆਯ ਕਯਨ ਨਾਰ ਸੀ ਧਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।  

ੁੰਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਸ ॥ ਕਤਯ ਕਤਯ ਕਯਣਾ ਤਰਤਖ ਰ  ਜਾਸ ੁ॥ ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਸੀ ਖਾਸ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਕਭੀ 

ਆਵਸ ੁਜਾਸ ੁ॥੨ਫ਼॥ 

ਨਟ-ਸ਼ਫਦ ‘ਆਖਣੁ’ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਨਾਰ ਤਵਚਾਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ। ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸਠ-ਤਰਖੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ: 

(1)  ੁੰਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਸ। (ਉੜੀ 20 

(2)  ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਬੁ ਕ ਆਖ, ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਆਣਾ   (ਉੜੀ 21 

(3)  ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ।  (ਉੜੀ 25 

(4)  ਕਤ ਆਖਤਸ ਆਖਤਣ ਾਤਸ।  (ਉੜੀ 26 

(5)  ਆਖਤਣ ਜਯ ੁਚੁ ਨਤਸ ਜਯੁ।  (ਉੜੀ 33 

ਇ ਰਜ਼ ‘ਆਖਣੁ’ ਦ ਅਯਥ ਨੰੂ ਿੱਸ਼ਟ ਕਯਨ ਰਈ ਕੁਝ ਸਯ ਰਭਾਣ ਸਠਾਂ ਤਰਖ ਜਾਂਦ ਸਨ:- 

(6)  ਆਖਣੁ ਆਤਖ ਨਾ ਯਤਜਆ, ੁਨਤਣ ਨ ਯਜ ਕੰਨ।2।19।  (ਭਾਝ ਕੀ ਵਾਯ 

(7)  ਆਖਤਣ ਆਖਤਸ ਕਤੜ, ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਨ ਸਇ।3।13।  (ਭਾਝ ਕੀ ਵਾਯ 

ਉਯਰ  ਰਭਾਣਾਂ ਤੋਂ ਿੱਸ਼ਟ ਸ ਤਕ ‘ਆਖਣੁ’ ਨਾਵ ਸ ਤ ‘ਆਖਤਣ’ ਤਿਆ ਸ। ਨਾਵ ‘ਆਖਣੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

‘ਨਾਭ, ਕਤਸਣਾ, ਭੂੰਸ’ ਤਜਵੇਂ ਰਭਾਣ ਨੰ: 1 ਅਤ 6 ਤਵਚ ਸ। ਰਭਾਣ ਨੰ:2, 3, 4, 5, ਅਤ 7 ਤਵਚ ‘ਆਖਤਣ’ 

ਤਿਆ ਸ।  

ਦਅਯਥ:- ਆਖਣੁ-ਨਾਭ,ੁ ਫਚਨ। ਨਾਤਸ-ਨਸੀਂ ਸ। ਕਤਯ ਕਤਯ ਕਯਣਾ-(ਆ ਆਣ) ਕਯਭ ਕਯ ਕ, ਤਜਸ 

ਤਜਸ ਕਯਭ ਕਯਗ। ਤਰਤਖ-ਤਰਖ ਕ,(ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਰਖਾ) ਤਰਖ ਕ, (ਤਤਸ ਤਜਸ ੰਕਾਯਾਂ ਦਾ ਰਖਾ) ਤਰਖ ਕ, 



(ਤਤਸ ਤਜਸ ੰਕਾਯ ਅਣ  ਭਨ ਤਵਚ) ਉੱਕਯ ਕ। ਰ  ਜਾਸ-ੁਤੰੂ ਰ  ਜਾਤਸਂਗਾ, (ਆਣ  ਨਾਰ) ਰ  ਜਾਤਸਂਗਾ, 

(ਆਣ  ਭਨ ਤਵਚ) ਰ ਰਵੇਂਗਾ। ਆ-ਆ ਸੀ। ਫੀਤਜ-ਫੀਜ ਕ। ਸੁਕਭੀ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਤਵਚ। 

ਆਵਸੁ ਜਾਸ-ੁਆਵਤਸਂਗਾ ਤ ਜਾਤਸਂਗਾ, ਜੰਭੇਂਗਾ ਤ ਭਯਤਸਂਗਾ, ਜਨਭ ਭਯਨ ਤਵਚ ਤਆ ਯਸੇਂਗਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ‘ੰਨੀ’ ਜਾਂ ‘ਾ’ ਤਨਯਾ ਨਾਭ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸ (ਬਾਵ, ਤਨਯਾ ਕਤਸਣ-ਭਾਤਯ ਨਸੀਂ ਸ, ਿੱਚ-ਭੁਿੱਚ 

ਸੀ) ਤੰੂ ਤਜਸ ਤਜਸ ਕਯਭ ਕਯੇਂਗਾ ਤਤਸ ਤਜਸ ੰਕਾਯ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਉੱਕਯ ਕ ਨਾਰ ਰ  ਜਾਤਸਂਗਾ। ਜ ਕੁਝ ਤੰੂ 

ਫੀਜੇਂਗਾ, ਉ ਦਾ ਪਰ ਆ ਸੀ ਖਾਤਸਂਗਾ। (ਆਣ  ਫੀਜ ਅਨੁਾਯ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੁਕਭ ਤਵਚ ਜਨਭ 

ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਤਵਚ ਤਆ ਯਸੇਂਗਾ। 20।  

ਨਟ-ਤਸਰੀ ਉੜੀ ਤਵਚ ਤੁਕ ਆਈ ਸ, ‘ਸੁਕਤਭ ਯਜਾਈ ਚਰਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਰਤਖਆ ਨਾਤਰ’। ਦੂਜੀ ਉੜੀ 

ਤਵਚ ਤਜ਼ਕਯ ਆਇਆ ਸ, ‘ਸੁਕਭੀ ਉਤਭ ੁਨੀਚ ੁਸੁਕਤਭ ਤਰਤਖ ਦੁਖ ੁੁਖੁ ਾਈਅਤਸ’। ਸੁਣ ਇ ਉੜੀ ਤਵਚ 

ਉਯਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਤਫਰਕੁਰ ਾ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਸ। ਾਯੀ ਤਰਸ਼ਟੀ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਿਾ 

ਨੀਮਭਾ ਂਤਵਚ ਚਿੱਰ ਯਸੀ ਸ। ਇਸਨਾਂ ਨੀਮਭਾ ਂਦਾ ਨਾਭ ਤਤਗੁਯੂ ਜੀ ਨ  ‘ਸੁਕਭ’ ਯਿੱਤਖਆ ਸ। ਉਸ ਨੀਮਭ ਇਸ 

ਸਨ ਤਕ ਭਨੁਿੱਖ ਤਜਸ ਤਜਸਾ ਕਯਭ ਕਯਦਾ ਸ, ਤਤਸ ਤਜਸਾ ਪਰ ਾਂਦਾ ਸ। ਉ ਦ ਆਣ  ਧੁਯ ਅੰਦਯ ਉਸ ਤਜਸ 

ਸੀ ਚੰਗ-ਭੰਦ ੰਕਾਯ ਫਣ ਜਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਉਸਨਾ ਂਦ ਅਨੁਾਯ ਸੀ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਤਵਚ ਤਆ ਯਤਸੰਦਾ 

ਸ, ਜਾ,ਂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਤਵਚ ਤੁਯ ਕ ਆਣਾ ਜਨਭ ਪਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਭਾਇਆ ਦ ਯਬਾਵ ਦ ਕਾਯਨ ਭਨੁਿੱਖ ਤਵਕਾਯਾਂ ਤਵਚ  ਜਾਂਦਾ ਸ, ਤ ਇ ਦੀ ਭਤ ਭਰੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ। 

ਇਸ ਭਰ ਇ ਨੰੂ ੁਿੱਧ-ਯੂ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਤਵਛੜ ਯਿੱਖਦੀ ਸ, ਤ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਯਤਸੰਦਾ ਸ। ਨਾਭ-ਤਭਯਨ ਸੀ 

ਇਕ-ਇਕ ਵੀਰਾ ਸ ਤਜ ਨਾਰ ਭਨ ਦੀ ਇਸ ਭਰ ਧੁ ਕਦੀ ਸ। (, ਤਭਯਨ ਤਾਂ ਤਵਕਾਯਾਂ ਦੀ ਭਰ ਧ ਕ 

ਭਨ ਨੰੂ ਰਬੂ ਨਾਰ ਭਰਣ ਵਾਤ ਸ, ਰਬ ਤ ਉ ਦੀ ਯਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਾਣ ਰਈ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਯਥ ਨਸੀਂ ਫਣਾ 

ਕਦਾ)। 20।  

 


