
ਤੀਰਥ ੁਤ ੁਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਜ ਕ ਾਵ-ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਰਾਤ ਕਰ, ਜ ਤਕ ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੂੰ ਤਭਲ ਬੀ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ। ਤਤਲ ਕਾ-ਤਤਲ 

ਭਾਤਰ, ਰਤਾ-ਭਾਤਰ। ਭਾਨੁ-ਆਦਰ, ਵਤਡਆਈ। ਦਤੁ-ਤਦੁੱਤਾ ਸਇਆ।  

ਅਰਥ:- ਤੀਰਥ ਜਾਤਰਾ, ਤਾਾਂ ਦੀ ਾਧਨਾ, (ਜੀਆਾਂ ਤ) ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਤਦੁੱਤਾ ਸਇਆ ਦਾਨ-(ਇਸਨਾਾਂ ਕਰਭਾਾਂ 

ਦ ਵੁੱਟ) ਜ ਤਕ ਭਨੁੁੱਖ ਨੂੂੰ ਕਈ ਵਤਡਆਈ ਤਭਲ ਬੀ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਰਤਾ-ਭਾਤਰ ਸੀ ਤਭਲਦੀ ਸ।  

ੁਤਿਆ ਭੂੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ ਅੂੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ੁਤਿਆ-(ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਨਾਭ ੁਿ ਤਲਆ ਸ।। ਭੂੰਤਨਆ-(ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਉ 

ਨਾਭ ਨੂੂੰ ੁਿ ਕ) ਭੂੰਨ ਤਗਆ ਸ, ਤੀਜ ਤਗਆ ਸ। ਭਤਨ-ਭਨ ਤਵਚ। ਬਾਉ ਕੀਤਾ-(ਤਜ ਨ) ਰਭ ਕੀਤਾ ਸ। 

ਅੂੰਤਰਗਤਤ-ਅੂੰਦਰਲਾ। ਤੀਰਤਥ-ਤੀਰਥ ਉੱਤ। ਅੂੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ-ਅੂੰਦਰਲ  ਤੀਰਥ ਉੱਤ। ਭਤਲ-ਭਲ ਭਲ ਕ, 

ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਨਾਉ-ਇਸ਼ਨਾਨ (ਕੀਤਾ ਸ)।  

ਅਰਥ:- (ਰ ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਨਾਭ ਤਵਚ) ੁਰਤ ਜੜੀ ਸ, (ਤਜ ਦਾ ਭਨ ਨਾਭ ਤਵਚ) ਤੀਜ 

ਤਗਆ ਸ. (ਅਤ ਤਜ ਨ  ਆਿ  ਭਨ) ਤਵਚ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ) ਤਆਰ ਜਭਾਇਆ ਸ, ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  

(ਭਾਨ) ਆਿ  ਅੂੰਦਰਲ  ਤੀਰਥ ਤਵਚ ਭਲ ਭਲ ਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤਲਆ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ਆਿ  

ਅੂੰਦਰ ਵੁੱ ਰਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤਵਚ ਜੁੜ ਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਆਿ  ਭਨ ਦੀ ਭਲ ਲਾਸ ਲਈ ਸ)।  

ਤਬ ਗੁਿ ਤਰ ਭ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥ ਤਵਿੁ ਗੁਿ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਸਇ ॥ ੁਅਤਤ ਆਤਥ ਫਾਿੀ ਫਰਭਾਉ ॥ ਤਤ 

ੁਸਾਿੁ ਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਤਬ-ਾਰ। ਭ ਨਾਸੀ ਕਇ-ਭੈਂ ਕਈ ਨਸੀਂ ਸਾਾਂ, ਭਰੀ ਕਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਨਸੀਂ ਸ। ਤਵਿੁ ਗੁਿੁ ਕੀਤ-ਗੁਿ 

ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਫਨਾ, ਜ ਤੂੂੰ ਗੁਿ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਂ, ਜ ਤੂੂੰ ਆਿ  ਗੁਿ ਭਰ ਤਵਚ ਉਤੂੰਨ ਨਾਸ ਕਰੇਂ। ਨ ਸਇ-

ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ੁਅਤਤ-ਜ ਸਵ ਤਰੀ, ਤੂੂੰ ਦਾ ਅਟੁੱਲ ਰਸੇਂ (ਬਾਵ, ਭੈਂ ਤਰਾ ਸੀ ਆਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਾਂ)। ਫਰਭਾਉ-

ਫਰਸਭਾ। ਤਤ-ਦਾ-ਤਥਰ। ੁਸਾਿੁ-ੁਫਸਾਨ, ਸਿਾ। ਭਤਨ ਚਾਉ-ਭਨ ਤਵਚ ਤਖੜਾਉ।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ!) ਜ ਤੂੂੰ (ਆ ਆਿ) ਗੁਿ (ਭਰ ਤਵਚ) ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਂ ਤਾਾਂ ਭਥੋਂ ਤਰੀ ਬਗਤੀ 

ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਭਰੀ ਕਈ ਾਾਂਇਆਾਂ ਨਸੀਂ (ਤਕ ਭੈਂ ਤਰ ਗੁਿ ਗਾ ਕਾਾਂ), ਇਸ ਬ ਤਰੀਆਾਂ ਸੀ ਵਤਡਆਈਆਾਂ 

ਸਨ। (ਸ ਤਨਰੂੰਕਾਰ!) ਤਰੀ ਦਾ ਜ ਸਵ! ਤੂੂੰ ਆ ਸੀ ਭਾਇਆ ਸੈਂ, ਤੂੂੰ ਆ ਸੀ ਫਾਿੀ ਸੈਂ, ਤੂੂੰ ਆ ਸੀ ਫਰਸਭਾ ਸੈਂ 

(ਬਾਵ, ਇ ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂੂੰ ਫਿਾਨ ਵਾਲ  ਭਾਇਆ, ਫਾਿੀ ਜਾਾਂ ਫਰਸਭਾ ਤਥੋਂ ਵੁੱਖਰੀ ਸਤੀ ਵਾਲ  ਨਸੀਂ ਸਨ, ਜ ਲਕਾਾਂ 

ਨ  ਭੂੰਨ ਰੁੱਖ ਸਨ), ਤੂੂੰ ਦਾ-ਤਥਰ ਸੈਂ, ਸਿਾ ਸੈਂ, ਤਰ ਭਨ ਤਵਚ ਦਾ ਤਖੜਾਉ ਸ, (ਤੂੂੰ ਸੀ ਜਗਤ ਰਚਿ ਵਾਲਾ 

ਸੈਂ, ਤਨੂੂੰ ਸੀ ਤਾ ਸ ਤੂੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਾਇਆ)।  

ਕਵਿੁ  ੁਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਿੁ ਕਵਿ ਤਥਤਤ ਕਵਿੁ ਵਾਰ ੁ॥ ਕਵਤਿ ਤ ਰੁਤੀ ਭਾਸ ੁਕਵਿੁ ਤਜਤੁ ਸਆ ਆਕਾਰ ੁ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਵਲਾ-ਭਾ। ਵਖਤੁ-ਭਾ, ਵਕਤ।  

ਵਾਰ-ਸ਼ਫਦ‘ਵਾਰ’ ਦ ਰੂਾਾਂ ਤਵਚ ਵਰਤਤਆ ਤਗਆ ਸ, ‘ਵਾਰ’ ਅਤ ‘ਵਾਰ’ੁ। ‘ਵਾਰ’ ਇਰਤੀ-ਤਲੂੰਗ ਸ, ਤਜ ਦਾ 

ਅਰਥ ਸ ‘ਵਾਰੀ’। ‘ਵਾਰ’ੁ ੁਤਲੂੰਗ ਸ, ਇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ ‘ਤਦਨ’।  

ਜੁਜੀ ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਸਠ-ਤਲਖੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ ਸ:- 

(1)  ਚ ਤਚ ਨ ਸਵਈ, ਜ ਚੀ ਲਖ ਵਾਰ।1।  



(2)  ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।16।  

(3)  ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ੁ ਏਕਾ ਵਾਰ। 31।  

(4)  ਕਵਿੁ ੁ ਵਲਾ, ਵਖਤੁ ਕਵਿੁ ਤਥਤਤ, ਕਵਿੁ ਵਾਰੁ। 21।  

(5)  ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ। 34।  

ਰਭਾਿ ਨੂੰ: 1, 2 ਅਤ 3 ਤਵਚ ‘ਵਾਰ’ ਇਤਰੀ-ਤਲੂੰਗ ਸ। ਨੂੰ: 4 ਤਵਚ ‘ਵਾਰ’ੁ ੁਤਲੂੰਗ ਇਕ ਵਚਨ ਸ ਅਤ ਨੂੰ: 5 

ਤਵਚ ‘ਵਾਰ’ ੁਤਲੂੰਗ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ।  

ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਜ਼ (ਤ ) ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸ, ਤਦੋਂ ‘ਤਿਆ’ ਸੁੂੰਦਾ ਸ ਤਜਵੇਂ:- (1) ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਡਾਤਰਉ, 

ੁਖ ਤਰਅ ੁਸਾਗ ਲਕ ਰਾਤਤ।1। ਰਸਾਉ।3। 42। (ਕਾਨੜਾ ਭ: 5 

ਇੁੱਥ ‘ਵਾਤਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸ ‘ਦਕ ਕਰਨਾ’।  

ਤਥਤਤ ਵਾਰ-ੁਚੂੰਦਰਭਾ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਤਥਤਾਾਂ ਤਗਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਜਵੇਂ-ਏਕਭ, ਦੂਜ, ਤੀਜ ਆਤਦਕ ਅਤ ੂਰਜ 

ਤੋਂ ਤਦਨ ਰਾਤ ਤ ਵਾਰ, ਭ, ਭੂੰਗਲ ਆਤਦਕ। ਕਵਤਿ ਤ ਰੁਤੀ-ਤਕਸੜੀਆਾਂ ਉਸ ਰੁਤਾਾਂ ਨ। ਭਾਸ-ੁਭਸੀਨਾ। 

ਕਵਿੁ-ਤਕਸੜਾ। ਤਜਤੁ-ਤਜ ਤਵਚ, ਤਜ ਵਲ । ਸਆ-ਸੋਂਦ ਤਵਚ ਆਇਆ, ਦਾ ਸਇਆ, ਫਤਿਆ। ਆਕਾਰੁ-

ਇਸ ਤਦੁੱਿ ਵਾਲਾ ੂੰਾਰ।  

ਅਰਥ:- ਤਕਸੜਾ ਉਸ ਵਲਾ ਤ ਵਕਤ ੀ, ਤਕਸੜੀ ਤਥਤ ੀ, ਤਕਸੜਾ ਤਦਨ ੀ, ਤਕਸੜੀਆਾਂ ਉਸ ਰੁੁੱਤਾਾਂ ਨ ਅਤ 

ਤਕਸੜਾ ਉਸ ਭਸੀਨਾ ੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ੂੰਾਰ ਫਤਿਆ ੀ? 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੂੰਡਤੀ ਤਜ ਸਵ ਲਖ ੁੁਰਾਿੁ ॥ ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖ ੁਕੁਰਾਿੁ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਵਲ-ਭਾ, ਵਲਾ। ਾਇਆ-ਾਈ, ਲੁੱਬੀ। ਵਲ ਨ ਾਈਆ-ਭਾ ਨਾਸ ਲੁੱਬਾ। (ਨਟ-‘ਵਲਾ’ 

ੁਤਲੂੰਗ ਸ ਤ ‘ਵਲ’ ਇਤਰੀ-ਤਲੂੰਗ ਸ)। ੂੰਡਤੀ-ੂੰਡਤਾਾਂ ਨ। ਤਜ-ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ। ਸਵ-ਸੁੂੰਦਾ, ਫਤਿਆ ਸੁੂੰਦਾ। ਲਖ-ੁ

ਭਜ਼ਭੂਨ। ਲਖ ੁੁਰਾਿੁ-ੁਰਾਿ-ਰੂ ਲਖ, ਇ ਲਖ ਵਾਲਾ ੁਰਾਿ (ਬਾਵ, ਤਜਵੇਂ ਸਰ ਕਈ ੁਰਾਿ ਫਿ ਸਨ, 

ਇ ਭਜ਼ਭੂਨ ਦਾ ਬੀ ਇਕ ੁਰਾਿ ਫਤਿਆ ਸੁੂੰਦਾ)। ਵਖਤੁ-ਭਾ, ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਫਤਿਆ। ਨ ਾਇ-ਨਾਸ ਲੁੱਬਾ। 

ਕਾਦੀਆ-ਕਾਜ਼ੀਆਾਂ ਨ। ਅਰਫੀ ਦ ਅਖੁੱਰ ਜ਼ੁਆਦ, ਜ਼ੁਇ ਅਤ ਜ਼ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ ਅੁੱਖਰ ‘ਦ’ ਨਾਲ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। 

ਲਜ਼ ‘ਕਾਗਜ਼’ ਦਾ ‘ਕਾਗਦ’, ‘ਨਜ਼ਰ’ ਦਾ ‘ਨਦਤਰ’ ‘ਸਜ਼ੂਰ’ ਦਾ ‘ਸਦੂਤਰ’ ਉਚਾਰਨ ਸ। ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ‘ਕਾਜ਼ੀ’ ਦਾ 

‘ਕਾਦੀ’ ਉਚਾਰਨ ਬੀ ਸ। ਤਜ-ਨਸੀ ਤਾਾਂ। ਤਲਖਤਨ-(ਕਾਜ਼ੀ) ਤਲਖ ਦੇਂਦ। ਲਖ ੁਕੁਰਾਿੁ-ਕੁਰਾਨ ਵਰਗਾ ਲਖ (ਬਾਵ, 

ਤਜਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀਆਾਂ ਨ  ਭੁਸੂੰਭਦ ਾਤਸਫ ਦੀਆਾਂ ਉਚਾਰੀਆਾਂ ਆਇਤਾਾਂ ਇਕੁੱਠੀਆਾਂ ਕਰ ਕ ਕੁਰਾਨ ਤਲਖ ਤਦੁੱਤਾ ੀ, 

ਤਤਵੇਂ ਉਸ ਜਗਤ ਦ ਫਿਨ ਦ ਭ ਦਾ ਭਜ਼ਭੂਨ ਬੀ ਤਲਖ ਦੇਂਦ)।  

ਨਟ-ਇ ਉੜੀ ਤਵਚ ਵਰਤ ਲਜ਼ ‘ਵਖਤੁ’, ‘ਾਇ’ ਅਤ ‘ਕਾਦੀਆ’ ਦ ਅਰਥਾਾਂ ਨੂੂੰ ਭੜ-ਤੜ ਕ 

ਕਾਦੀਆਨੀ ਭੁਲਭਾਨਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਅੂੰਵਾਿ ਤੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਟਲ  ਲਾਏ ਜਾ ਰਸ ਸਨ ਤਕ ਇੁੱਥ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਨ  

ਸ਼ੀਨ-ਗਈ ਕਰ ਕ ਤੁੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ ਤਸਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਈ ਸ ਤਕ ਨਗਰ ਕਾਦੀਆਾਂ ਤਵਚ ਰਗਟ ਸਿ ਵਾਲ  ਗ਼ੂੰਫਰ 

ਨੂੂੰ ਤੁਾਾਂ ਵਖਤ (ਭੁੀਫਤ) ਨਾਸ ਾਿਾ।  

ਅਾਾਂ ਇੁੱਥ ਤਕ ਫਤਸ ਤਵਚ ਨਸੀਂ ਿਾ ਤ ਤਕ ਨੂੂੰ ਟਲ  ਬੀ ਨਸੀਂ ਲਾਿ। ਲਜਾਾਂ ਦੀ ਫਨਾਵਟ ਤ ਅਰਥਾਾਂ 

ਵਲ ਸੀ ਤਧਆਨ ਤਦਵਾਿਾ ਸ। ਲਜ਼ ‘ਕਾਦੀਆਾਂ’ ਦ-ਅਰਥ ਤਵਚ ਭਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੁੱਕਾ ਸ। ਲਜ਼ ‘ਵਖਤੁ’ 

ਅਰਫੀ ਦਾ ਲਜ਼ ‘ਵਕਤ’ ਸ। ਤਸੂੰਦੂਆਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਕਰਤਦਆਾਂ ਸੇਂਦਕਾ ਲਜ਼ ‘ਵਲਾ’ ਵਰਤਤਆ ਸ। 

ਭੁਲਭਾਨਾਾਂ ਦ ਤਜ਼ਕਰ ਤਵਚ ਭੁਲਭਾਿੀ ਲਜ਼ ‘ਵਕਤ’ ਦਾ ੂੰਜਾਫੀ ‘ਵਖਤੁ’ ਵਰਤਤਆ ਤਗਆ ਸ। ਗੁਰ ੂਗਰੂੰਥ 



ਾਤਸਫ ਤਵਚ ਤਜਥ ਤਕਤ ਬੀ ਤਰਸ ਲਜ ਆਇਆ ਸ, ਇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ‘ਭਾ’ ਸੀ ਸ। ਤਜਵੇਂ:- 

‘ਜ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ, ਤਾਾਂ ਤਕਤੁ ਵਲ  ਬਗਤਤ ਸਇ। ’ 

‘ਇਕਨਾ  ਵਖਤ  ਖੁਆਈਅਤਸ,  ਇਕਨਾ  ੂਜਾ  ਜਾਇ। ’ 

ਲਜ਼ ‘ਾਇ ਸੁਕਭੀ ਬਤਵਖਤ ਕਾਲ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਖਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਜ਼ ਬੂਤ ਕਾਲ 

ਤਵਚ ਸ। ਇ ਤਕਭ ਦਾ ਬੂਤ-ਕਾਲ ਗੁਰਫਾਿੀ ਤਵਚ ਅਨਕਾਾਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸ, ਤਜਵੇਂ:- 

ਆੀਨ  ਆ ੁ‘ਾਤਜ’, ‘ਆੀਨ , ‘ਰਤਚ’ ‘ਨਾਉਂ’।  

ਤਫਨੁ ਤਤਗੁਰ ਤਕਨ  ਨ ‘ਾਇ’ 

ਤਫਨ ਤਤਗੁਰ ਕੀਨ  ਨ ਾਇਆ।  

ਸੁਕਭੀ ਬਤਵਖਤ ਦਾ ਰੂ ਸ ‘ਤਦਅਸ’ੁ ‘ਕਤਰਅਸ’ੁ (ਰਾਭਕਲੀ ‘ਦੂ’)। ਾਠਕ ਲਜ਼ਾ ਦ ਜੜਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾ 

ਤਖ਼ਆਲ ਰੁੱਖਿ। ‘ਾਇ’ ਬੂਤ-ਕਾਲ ਸ, ਇ ਤੋਂ ਸੁਕਭੀ ਬਤਵਕਤ ‘ਾਇਅਸ’ੁ ਸ ਕਦਾ ਸ।  

ਅਰਥ:- (ਕਦੋਂ ਇਸ ੂੰਾਰ ਫਤਿਆ?) ਉ ਭੇਂ ਦਾ ੂੰਡਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ ਤਾ ਨਾਸ ਲੁੱਗਾ, ਤਾਾਂ (ਇ ਭਜ਼ਭੂਨ ਉੱਤ 

ਬੀ) ਇਕ ੁਰਾਿ ਤਲਤਖਆ ਸੁੂੰਦਾ। ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਖ਼ਫਰ ਨਾਸ ਲੁੱਗ ਕੀ, ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਉਸ ਲਖ ਤਲਖ 

ਦੇਂਦ ਤਜਵੇਂ ਉਸਨਾਾਂ (ਆਇਤਾਾਂ ਇਕੁੱਠੀਆਾਂ ਕਰ ਕ) ਕੁਰਾਨ (ਤਲਤਖਆ ੀ)।  

ਤਥਤਤ ਵਾਰ ੁਨਾ ਜਗੀ ਜਾਿ ਰੁਤਤ ਭਾਸ ੁਨਾ ਕਈ ॥ ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਰਠੀ ਕਉ ਾਜ ਆ ਜਾਿ ਈ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਜਾ ਕਰਤਾ-ਤਜਸੜਾ ਕਰਤਾਰ। ਤਰਠੀ ਕਉ-ਜਗਤ ਨੂੂੰ। ਾਜ-ਦਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਫਿਾਉਂਦਾ ਸ। ਆ 

ਈ-ਉਸ ਆ ਸੀ।  

ਅਰਥ:- (ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਫਤਿਆ ੀ ਤਦੋਂ) ਤਕਸੜੀ ਤਥੁੱਤ ੀ, (ਤਕਸੜਾ) ਵਾਰ ੀ, ਇਸ ਗੁੱਲ ਕਈ ਜਗੀ ਬੀ ਨਸੀਂ 

ਜਾਿਦਾ। ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਨਸੀਂ (ਦੁੱ ਨਸੀਂ ਕਦਾ) ਤਕ ਤਦੋਂ ਤਕਸੜੀ ਰੁੁੱਤ ੀ ਅਤ ਤਕਸੜਾ ਭਸੀਨਾ ੀ। ਜ 

ਤਰਜਿਸਾਰ ਇ ਜਗਤ ਨੂੂੰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ ਜਾਿਦਾ ਸ (ਤਕ ਜਗਤ ਕਦੋਂ ਰਤਚਆ)।  

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਾਲਾਸੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਤਿ ਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ 

ਤਆਿਾ ॥ 

ਦਅਰਥ:- ਤਕਵ ਕਤਰ-ਤਕਉਂ ਕਤਰ, ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਆਖਾ-ਭੈਂ ਆਖਾਾਂ, ਭੈਂ ਤਫਆਨ ਕਰਾਾਂ, ਭ ਕਤਸ ਕਾਾਂ। ਾਲਾਸੀ-ਭੈਂ 

ਾਲਾਸਾਾਂ, ਭੈਂ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਕਰਾਾਂ। ਤਕਉ-ਤਕਉਂ ਕਤਰ, ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਵਰਨੀ-ਭੈਂ ਵਰਿਨ ਕਰਾਾਂ, ਬੁ 

ਕ-ਸਰਕ ਜੀਵ। ਆਖਤਿ ਆਖ-ਆਖਿ ਨੂੂੰ ਤਾਾਂ ਆਖਦਾ ਸ, ਆਖਿ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਸ। ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ 

ਤਆਿਾ-ਇਕ ਦੂਜ ਤੋਂ ਤਆਿਾ ਫਿ ਫਿ ਕ, ਇਕ ਜਿਾ ਆਿ  ਆ ਨੂੂੰ ਦੂਜ ਤੋਂ ਤਆਿਾ ਭਝ ਕ। ਦੂ-ਤੋਂ।  

ਅਰਥ:- ਭੈਂ ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਦੁੱਾਾਂ, ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਤਪਤਤ-ਾਲਾਸ 

ਕਰਾਾਂ, ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਵਰਿਨ ਕਰਾਾਂ ਅਤ ਤਕ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਝ ਕਾਾਂ? ਸ ਨਾਨਕ! 

ਸਰਕ ਜੀਵ ਆਿ  ਆ ਨੂੂੰ ਦੂਜ ਨਾਲੋਂ  ਤਆਿਾ ਭਝ ਕ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਤਡਆਈ) ਦੁੱਿ ਦਾ ਜਤਨ 

ਕਰਦਾ ਸ, (ਰ ਦੁੱ ਨਸੀਂ ਕਦਾ)।  

ਵਡਾ ਾਤਸਫ ੁਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਸਵ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਿ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸ ॥੨੧॥ 

ਦਅਰਥ:- ਾਤਸਫੁ-ਭਾਲਕ, ਅਕਾਲ ੁਰਖ। ਨਾਈ-ਵਤਡਆਈ। ਜਾ ਕਾ-ਤਜ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ) ਦਾ। ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਕਾ ਸਵ-ਤਜ ਸਰੀ ਦਾ ਬ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੁੂੰਦਾ ਸ। ਜ ਕ-ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ। ਆ-ਆਸ,ੁ ਆਿ  ਆ ਤੋਂ, ਆਿੀ 



ਅਕਲ ਦ ਫਲ ਤੋਂ। ਨ ਸ-ਬਦਾ ਨਸੀਂ, ਆਦਰ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ। ਅਗ ਗਇਆ-ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ ’ਤ ਜਾ ਕ।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ੁਰਖ (ਬ ਤੋਂ) ਵੁੱਡਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਉੱਚੀ ਸ। ਜ ਕੁਝ ਜਗਤ ਤਵਚ ਸ ਤਰਸਾ ਸ, ਉ 

ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ ਤਰਸਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ ਆਿੀ ਅਕਲ ਦ ਆਰ (ਰਬੂ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਦਾ ਅੂੰਤ 

ਾਿ ਦਾ) ਜਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ ’ਤ ਜਾ ਕ ਆਦਰ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ। 21।  

ਬਾਵ:- ਤਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨ  ‘ਨਾਭ’ ਤਵਚ ਤਚੁੱਤ ਜਤੜਆ ਸ, ਤਜ ਨੂੂੰ ਤਭਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਲੁੱਗ ਗਈ ਸ, ਤਜ ਦ ਭਨ 

ਤਵਚ ਰਬੂ ਦਾ ਤਆਰ ਉਤਜਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਆਤਭਾ ੁੁੱਧ ਤਵੁੱਤਰ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਰ ਇਸ ਬਗਤੀ ਉ ਦੀ 

ਤਭਸਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤਭਲਦੀ ਸ।  

ਫੂੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਤੁੱਟਾ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ ਤਕ ਭਨੁੁੱਖ ਇਸ ਦੁੱ ਕ ਤਕ ਜਗਤ ਕਦੋਂ ਫਤਿਆ। ਨਾਸ ੂੰਡਤ, ਨਾਸ 

ਕਾਜ਼ੀ, ਨਾਸ ਜਗੀ, ਕਈ ਬੀ ਇਸ ਬਤ ਨਸੀਂ ਾ ਕ। ਰਭਾਤਭਾ ਫਅੂੰਤ ਵੁੱਡਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਬੀ 

ਫਅੂੰਤ ਸ, ਉ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ ਫਅੂੰਤ ਸ। 21।  

 


