
ਾਤਾਰਾ ਾਤਾਰ ਰਖ ਆਗਾਾ ਆਗਾ ॥ ੜਕ ੜਕ ਬਾਲਰ ਥਕ ਵਦ ਕਸਲਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਾਤਾਰਾ ਾਤਾਰ-ਾਤਾਰਾਾਂ ਦ ਸਠ ਸਯ ਾਤਾਰ ਸਨ। ਆਗਾਾ ਆਗਾ-ਆਕਾਸ਼ਾਾਂ ਦ ਉੱਤ ਸਯ 

ਆਕਾਸ਼ ਸਨ। ੜਕ-ਅਖ਼ੀਯ, ਅੰਤ, ਅਖ਼ੀਯਰ  ਫੰਨ । ਬਾਲਰ ਥਕ-ਬਾਰ ਬਾਰ ਕ ਥੱਕ ਗ ਸਨ। ਕਸਲਨ-ਆਖਦ 

ਸਨ। ਇਕ ਵਾਤ-ਇਕ ਗੱਰ, ਇਕ-ਜ਼ਫਾਨ ਸ ਕ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯ) ਵਦ ਇੱਕ-ਜ਼ਫਾਨ ਸ ਕ ਆਖਦ ਸਨ, “ਾਤਾਰਾਾਂ ਦ ਸਠ ਸਯ ਰੱਖਾਾਂ ਾਤਾਰ ਸਨ ਅਤ ਆਕਾਸ਼ਾਾਂ 

ਦ ਉੱਤ ਸਯ ਰੱਖਾਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਨ, (ਫਅੰਤ ਲਯਸ਼ੀ ਭੁਨੀ ਇਸਨਾਾਂ ਦ) ਅਖ਼ੀਯਰ  ਫੰਲਨਆਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਕ ਥੱਕ ਗ 

ਸਨ, (ਯ ਰੱਬ ਨਸੀਂ ਕ)”।  

ਸ ਅਠਾਯਸ ਕਸਲਨ ਕਤਫਾ ਅੁਰੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥ ਰਖਾ ਸਇ ਤ ਲਰਖੀ ਰਖ ਸਇ ਲਵਣਾ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਸ ਅਠਾਯਸ-ਅਠਾਯਾਾਂ ਸਜ਼ਾਯ (ਆਰਭ)। ਕਸਲਨ ਕਤਫਾ-ਕਤਫਾਾਂ ਆਖਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਕਤਫਾ-

ਈਾਈ ਭਤ ਤ ਇਰਾਭ ਆਲਦਕ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ ਲਕਤਾਫਾਾਂ: ਕੁਯਾਨ, ਅੰਜੀਰ, ਤਯਤ ਤ ਜ਼ੰਫੂਯ। ਅੁਰੂ-ਭੁੱਢ। 

ਨਟ-ਇਸ ਅਯਫੀ ਫਰੀ ਦਾ ਰਜ਼ ਸ। ਅੱਖਯ ‘’ ਦਾ ਸਠਰਾ (ੁੁ) ਅਯਫੀ ਦਾ ਅੱਖ਼ਯ ‘ੁਆਦ’ ਦੱਣ ਵਾਤ 

ਸ। ਇਕ ਧਾਤੁ-ਇੱਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ, ਇਕ ਦਾ ਕਯਨ ਵਾਰਾ। ਰਖਾ ਸਇ-ਜ ਰਖਾ ਸ ਕ। ਲਰਖੀ-ਲਰਖ 

ਕੀਦਾ ਸ। ਰਖ ਲਵਣਾ-ੁਰਖ ਦਾ ਖ਼ਾਤਭਾ, ਰਖ ਦਾ ਅੰਤ।  

ਅਯਥ:- (ਭੁਰਭਾਨ ਤ ਈਾਈ ਆਲਦਕ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ) ਕਤਫਾਾਂ ਆਖਦੀਆਾਂ ਸਨ, “ਕੱੁਰ ਅਠਾਯਸ ਸਜ਼ਾਯ 

ਆਰਭ ਸਨ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਭੁੱਢ ਇਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਸ”। (ਯ ੱਚੀ ਗੱਰ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸ ਲਕ ਸ਼ਫਦ) ‘ਸਜ਼ਾਯਾਾਂ’ ਤ 

‘ਰੱਖਾਾਂ’ ਬੀ ਕੁਦਯਤ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਲਵਚ ਵਯਤ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਕੁਦਯਤ ਦਾ) ਰਖਾ ਤਦੋਂ ਸੀ 

ਲਰੱਖ ਕੀਦਾ ਸ, ਜ ਰਖਾ ਸ ਸੀ ਕ, (ਇਸ ਰਖਾ ਤਾਾਂ ਸ ਸੀ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, ਰਖਾ ਕਯਲਦਆਾਂ ਕਯਲਦਆਾਂ) ਰਖ 

ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਾਤਭਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਲਗਣਤੀ ਦ ਲਸੰਦ ਸੀ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)।  

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆ ੁ॥੨੨॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਖੀ-ਆਖੀਦਾ ਸ (ਲਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ)। ਆ-ਉਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆ ਸੀ। ਜਾਣ-

ਜਾਣਦਾ ਸ। ਆ-ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਲਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ (ਾਯ ਜਗਤ ਲਵਚ) ਵੱਡਾ ਆਲਖਆ ਜਾ ਲਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਸੀ 

ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਉਸ ਆਣੀ ਵਲਡਆਈ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ। 22।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਦੀ ਕੁਦਯਤ ਦਾ ਲਫਆਨ ਕਯਨ ਰਲਗਆਾਂ ‘ਸਜ਼ਾਯਾਾਂ’ ਜਾਾਂ ‘ਰੱਖਾਾਂ’ ਦ ਲਸੰਦ ਵੀ ਵਯਤ ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਕਦ। ਇਤਨੀ ਫਅੰਤ ਕੁਦਯਤ ਸ ਲਕ ਇ ਦਾ ਰਖਾ ਕਯਨ ਰਲਗਆਾਂ ਲਗਣਤੀ ਦ ਲਸੰਦ ਸੀ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

22।  

ਾਰਾਸੀ ਾਰਾਲਸ ਤੀ ੁਯਲਤ ਨ ਾਈਆ ॥ ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਸ ਵਲਸ ਭੁੰਲਦ ਨ ਜਾਣੀਅਲਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਾਰਾਸੀ-ਰਾਸੁਣ-ਜਗ ਯਭਾਤਭਾ। ਾਰਾਲਸ-ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਕ। ਤੀ ੁਯਲਤ-ਇਤਨੀ 

ਭਝ (ਲਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)। ਨ ਾਈਆ-ਲਕ ਨ  ਨਸੀਂ ਾਈ। ਅਤ-ਅਤ, ਤ। ਵਾਸ-ਵਲਸਣ, 

ਨਾਰ । ਵਲਸ-ੈਂਦ ਸਨ। ਭੰੁਲਦ-ਭੰੁਦਯ ਲਵਚ। ਨ ਜਾਣੀਅਲਸ-ਨਸੀਂ ਜਾਣ  ਜਾਾਂਦ, ਉਸ ਨਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾਰ  (ਲਪਯ 

ਵੱਖਯ) ਛਾਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ, (ਲਵਚ ਲਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਭੰੁਦਯ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ)।  

ਅਯਥ:- ਰਾਸੁਣ-ਜਗ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀਆਾਂ ਵਲਡਆਈਆਾਂ ਆਖ ਆਖ ਕ ਲਕ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਇਤਨੀ ਭਝ ਨਸੀਂ 

ਾਈ ਲਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ, (ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਲਵਚ ਸੀ 



ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ)। ਨਦੀਆਾਂ ਤ ਨਾਰ  ਭੰੁਦਯ ਲਵਚ ੈਂਦ ਸਨ, (ਯ ਲਪਯ ਵੱਖਯ) ਉਸ ਛਾਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ 

ਕਦ (ਲਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਭੰੁਦਯ ਦੀ ਥਾਸ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦ)।  

ਭੁੰਦ ਾਸ ੁਰਤਾਨ ਲਗਯਸਾ ਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ॥ ਕੀੜੀ ਤੁਲਰ ਨ ਸਵਨੀ ਜ ਲਤ ੁਭਨਸ ੁਨ ਵੀਯਲਸ ॥੨੩॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭੰੁਦ ਾਸ ੁਰਤਾਨ-ਭੰੁਦਯਾਾਂ ਦ ਾਲਤਸ਼ਾਸ ਤ ੁਰਤਾਨ। ਲਗਯਸਾ ਤੀ-ਸਾੜਾਾਂ ਜਡ। ਤੁਲਰ-

ਫਯਾਫਯ। ਨ ਸਵਨੀ-ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ। ਲਤ ੁਭਨਸੁ-ਉਸ ਕੀੜੀ ਦ ਭਨ ਲਵਚੋਂ। ਜ ਨ ਵੀਯਲਸ-ਜ ਤੰੂ ਨਾਸ ਲਵਯ ਜਾਏਂ, 

(ਸ ਸਯੀ!)।  

ਅਯਥ:- ਭੰੁਦਯਾਾਂ ਦ ਾਤਸ਼ਾਸ ਤ ੁਰਤਾਨ (ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਲਨਆਾਂ ਲਵੱਚ) ਸਾੜ ਜਡ ਧਨ ਦਾਯਥਾਾਂ (ਦ ਢਯ 

ਸਣ) (ਰਬੂ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਯਾਾਂ ਲਵਚ) ਇਕ ਕੀੜੀ ਦ ਬੀ ਫਯਾਫਯ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦ, ਜ 

(ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਉ ਕੀੜੀ ਦ ਭਨ ਲਵਚੋਂ ਤੰੂ ਨਾਸ ਲਵਯ ਜਾਏਂ। 23।  

ਬਾਵ:- , ਫੰਦਗੀ ਕਯਨ ਨਾਰ ਰਬੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ। ਯ ਇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਵ ਨਸੀਂ ਲਕ ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਦਾ ਕਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ। ਰਬੂ ਦੀ ਬਗਤੀ ਦੀ ਫਯਕਲਤ ਨਾਰ ਭਨੱੁਖ ਸ਼ਾਸਾਾਂ 

ਾਲਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦੀ ਬੀ ਯਵਾਸ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ, ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਾਸਭਣ ਫਅੰਤ ਧਨ ਬੀ ਉ ਨੰੂ ਤੱੁਛ ਜਾਦਾ ਸ। 23।  

ਅੰਤੁ ਨ ਲਪਤੀ ਕਸਲਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਕਯਣ ਦਲਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਲਣ ੁਣਲਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ 

ਜਾ ਲਕਆ ਭਲਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਲਪਤੀ-ਲਤਾਾਂ ਦਾ। ਕਸਲਣ-ਕਲਸਣ ਨਾਰ, ਦੱਣ ਨਾਰ। ਕਯਣ-ਫਣਾਈ ਸਈ ਕੁਦਯਤ ਦਾ। 

ਦਲਣ-ਦਣ ਲਵਚ, ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਨਾਰ। ਵਖਲਣ, ੁਣਲਣ-ਵਖਣ ਤ ੁਣਨ ਨਾਰ। ਨ ਜਾ-ਨਸੀਂ ਜਾਦਾ, ਨਸੀਂ 

ਲਦੱਦਾ। ਭਲਨ-(ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਭਨ ਲਵਚ। ਭੰਤੁ-ਰਾਸ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਲਗਣਨ ਨਾਰ ਬੀ (ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਅੰਤ ਨਸੀਂ  

ਕਦਾ। (ਲਗਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ)। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਚਨਾ ਤ ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ। ਵਖਣ ਤ 

ੁਣਨ ਨਾਰ ਬੀ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਾਯ ਨਸੀਂ ਾ ਕੀਦਾ। ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਭਨ ਲਵਚ ਲਕਸੜੀ ਰਾਸ ਸ-

ਇ ਗੱਰ ਦਾ ਬੀ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ।  

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਯ ੁ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਯਾਵਾਯ ੁ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕੀਤਾ-ਫਣਾਇਆ ਸਇਆ। ਆਕਾਯੁ-ਇਸ ਜਗਤ ਜ ਲਦੱ ਲਯਸਾ ਸ। ਾਯਾਵਾਯੁ-ਾਯਰਾ ਤ ਉਯਰਾ 

ਫੰਨਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਇਸ ਜਗਤ (ਜ ਲਦੱ ਲਯਸਾ ਸ) ਫਣਾਇਆ ਸ, ਯ ਇ ਦਾ ਅਖ਼ੀਯ, ਇ ਦਾ 

ਉਯਰਾ ਤ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਕਈ ਨਸੀਂ ਲਦੱਦਾ।  

ਅੰਤ ਕਾਯਲਣ ਕਤ ਲਫਰਰਾਲਸ ॥ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਲਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅੰਤ ਕਾਯਲਣ-ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਰੱਬਣ ਰਈ। ਕਤ-ਕਈ ਭਨੱੁਖ। ਲਫਰਰਾਲਸ-ਲਵਰਕਦ ਸਨ, ਤਯਰ  ਰੈਂਦ 

ਸਨ। ਤਾ ਕ ਅੰਤ-ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਸੱਦ-ਫੰਨ । ਨ ਾ ਜਾਲਸ-ਰੱਬ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।  

ਅਯਥ:- ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਰੱਬਣ ਰਈ  ਤਯਰ  ਰ  ਯਸ ਨ, ਯ ਉ ਦ ਸੱਦ-ਫੰਨ  ਰੱਬ 

ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ।  

ਸ ੁਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ ਫਸੁਤਾ ਸਇ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਸੁ ਅੰਤ-ਇਸ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ (ਲਜ ਦੀ ਬਾਰ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਕਯਦ ਸਨ)। ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ-ਲਜਉਂ ਲਜਉਂ 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਜਾਵੀ, ਲਜਉਂ ਲਜਉਂ ਉ ਦ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਯੀ ਜਾਵੀ। ਫਸੁਤ ਸਇ-ਲਤਉਂ ਲਤਉਂ 

ਉਸ ਸਯ ਵੱਡਾ, ਸਯ ਵੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ) ਇਸ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ (ਲਜ ਦੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਬਾਰ ਕਯ ਯਸ ਸਨ) ਕਈ ਭਨੱੁਖ 

ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ। ਲਜਉਂ ਲਜਉਂ ਇਸ ਗੱਰ ਆਖੀ ਜਾਵੀ ਲਕ ਉਸ ਵੱਡਾ ਸ, ਲਤਉਂ ਲਤਉਂ ਉਸ ਸਯ ਵੱਡਾ, ਸਯ 

ਵੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰੱਗ ੈਂਦਾ ਸ।  

ਵਡਾ ਾਲਸਫ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚ ਉਲਯ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ ਵਡੁ ਊਚਾ ਸਵ ਕਇ ॥ ਲਤ ੁਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਥਾਉ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਲਨਵਾ ਦਾ ਲਟਕਾਣਾ। ਉਚ ਉਲਯ ਊਚਾ-ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਫਸੁਤ ਉੱਚਾ। 

ਨਾਉ-ਨਾਭਣਾ, ਵਲਡਆਈ। ਵਡੁ-ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ। ਸਵ ਕਇ-ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਸਵ। ਲਤੁ ਊਚ ਕਉ-ਉ ਉੱਚ 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ। ਇ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਸੀ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯੱਖ ਵੱਡਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਲਟਕਾਣਾ ਉੱਚਾ ਸ। ਉ ਦਾ ਨਾਭਣਾ ਬੀ ਉੱਚਾ ਸ। ਜ ਕਈ ਸਯ ਉ 

ਜਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵ, ਉਸ ਸੀ ਉ ਉੱਚ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਭਝ ਕਦਾ ਸ (ਲਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।  

ਜਵਡੁ ਆਲ ਜਾਣ ਆਲ ਆਲ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਯੀ ਕਯਭੀ ਦਾਲਤ ॥੨੪॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਵਡੁ-ਜਡਾ ਵੱਡਾ। ਜਾਣ-ਜਾਣਦਾ ਸ। ਆਲ ਆਲ-ਕਵਰ ਆ ਸੀ (ਉ ਤੋਂ ਲਫਨਾਾਂ ਕਈ ਸਯ 

ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ)। ਨਦਯੀ-ਲਭਸਯ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਸਯੀ। ਕਯਭੀ-ਕਯਭ ਨਾਰ, ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ। ਦਾਲਤ-

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ  ਲਕ ਉਸ ਆ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਸਯਕ) ਦਾਤ ਲਭਸਯ 

ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਰ ਲਭਰਦੀ ਸ। 24।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭਾਰਕ ਸ, ਉ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਯਚਨਾ ਬੀ ਫਅੰਤ ਸ। ਲਜਉਂ ਲਜਉਂ ਉ ਦ ਗੁਣਾਾਂ 

ਵਰ ਲਧਆਨ ਭਾਯੀ, ਉਸ ਸਯ ਵੱਡਾ ਯਤੀਤ ਸਣ ਰੱਗ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਗਤ ਲਵਚ ਨਾਸ ਕਈ ਉ ਰਬੂ ਜਡਾ 

ਵੱਡਾ ਸ ਸੀ, ਤ ਇ ਵਾਤ ਨਾਸ ਕਈ ਇਸ ਦੱ ਕਦਾ ਸ ਲਕ ਰਬੂ ਲਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ। 24।  

ਫਸੁਤਾ ਕਯਭ ੁਲਰਲਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਲਤਰੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਯਭੁ-ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਲਤਰੁ-ਲਤਰ ਲਜਤਨੀ ਬੀ। ਤਭਾਇ-ਰਾਰਚ, ਲਤਰਸ਼ਨਾ। ਦਾਤਾ-ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਫੜੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਦਣ ਵਾਰਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਯਤਾ ਬੀ ਰਾਰਚ ਨਸੀਂ। ਉ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਡੀ 

ਵੱਡੀ ਸ ਲਕ ਲਰਖਣ ਲਵਚ ਲਰਆਾਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ।  

ਕਤ ਭੰਗਲਸ ਜਧ ਅਾਯ ॥ ਕਲਤਆ ਗਣਤ ਨਸੀ ਵੀਚਾਯ ੁ॥ ਕਤ ਖਲ ਤੁਟਲਸ ਵਕਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਤ-ਕਈ। ਜਧ ਅਾਯ-ਅਾਯ ਜਧ, ਅਨਲਗਣਤ ੂਯਭ। ਭੰਗਲਸ-ਭੰਗਦ ਸਨ। ਗਣਤ-ਲਗਣਤੀ। 

ਕਲਤਆ-ਕਈਆਾਂ ਦੀ। ਵਕਾਯ-ਲਵਕਾਯਾਾਂ ਲਵਚ। ਖਲ ਤੁਟਲਸ-ਖ ਖ ਕ ਨਾ ਸੁੰਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅੰਤ ੂਯਭ ਅਤ ਕਈ ਸਯ ਅਲਜਸ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ’ਤ ਲਵਚਾਯ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ, (ਅਕਾਰ ੁਯਖ 

ਦ ਦਯ ’ਤ) ਭੰਗ ਯਸ ਸਨ, ਕਈ ਜੀਵ (ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ ਵਯਤ ਕ) ਲਵਕਾਯਾਾਂ ਲਵਚ (ਸੀ) ਖ ਖ ਕ ਨਾ 

ਸੁੰਦ ਸਨ।  

ਕਤ ਰ  ਰ  ਭੁਕਯ ੁਾਲਸ ॥ ਕਤ ਭੂਯਖ ਖਾਸੀ ਖਾਲਸ ॥ 



ਦਅਯਥ:- ਕਤ-ਫਅੰਤ ਜੀਵ। ਭੁਕਯ ੁਾਲਸ-ਭੁਕਯ ੈਂਦ ਸਨ। ਖਾਲਸ ਖਾਲਸ-ਖਾਾਂਦ ਸਨ, ਖਾਸੀ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਨਟ:- ‘ਤੰੂ ਦਖਲਸ ਸਉ ਭੁਕਲਯ ਾਉ।  

‘ਬੁ ਲਕਛੁ ੁਣਦਾ ਵਖਦਾ, ਲਕਉ ਭੁਕਲਯ ਇਆ ਜਾਇ। ’ 

ਇਸਨਾਾਂ ਦਸਾਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਲਵਚ ਰਜ਼ ‘ਭੁਕਲਯ’ ਸ, ਯ ਉਯਰੀ ਤੁਕ ਲਵਚ ‘ਭੁਕਯੁ’ ਸ। ਦਸਾਾਂ ਦਾ ਅਯਥ ਇਕ ਸੀ ਸ। 

‘ਭੁਕਲਯ’ ਲਵਆਕਯਨ ਅਨੁਾਯ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਸ। ਇ ਰਜ਼ ੰਫੰਧੀ ਅਜ ਸਯ ਵਧੀਕ ਖਜ ਦੀ ਰੜ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਫਅੰਤ ਜੀਵ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਦਯ ਤੋਂ ਦਾਯਥ) ਯਾਤ ਕਯ ਕ ਭੁਕਯ ੈਂਦ ਸਨ (ਬਾਵ, ਕਦ ਸ਼ੁਕਯ 

ਲਵਚ ਆ ਕ ਇਸ ਨਸੀ ਆਖਦ ਲਕ ਬ ਦਾਯਥ ਰਬੂ ਆ ਦ ਲਯਸਾ ਸ)। ਅਨਕਾਾਂ ਭੂਯਖ (ਦਾਯਥ ਰ  ਕ) 

ਖਾਸੀ ਸੀ ਜਾਾਂਦ ਸਨ (ਯ ਦਾਤਾਯ ਨੰੂ ਚਤ ਨਸੀਂ ਯੱਖਦ)।  

ਕਲਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਦ ਭਾਯ ॥ ਲਸ ਲਬ ਦਾਲਤ ਤਯੀ ਦਾਤਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਲਤਆ-ਕਈ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ। ਦੂਖ-ਕਈ ਦੁੱਖ ਕਰਸ਼। ਬੂਖ-ਬੱੂਖ(ਬਾਵ, ਖਾਣ ਨੰੂ ਬੀ ਨਸੀਂ ਲਭਰਦਾ)। 

ਦ-ਦਾ। ਦਾਲਤ-ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਦਾਤਾਯ-ਸ ਦਣਸਾਯ ਅਕਾਰ ੁਯਖ! 

ਅਯਥ:- ਅਨਕਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਭਾਯ, ਕਰਸ਼ ਅਤ ਬੁਖ (ਸੀ ਬਾਗਾਾਂ ਲਵਚ ਲਰਖ ਸਨ)। (ਯ) ਸ ਦਣਸਾਯ 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ! ਇਸ ਬੀ ਤਯੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਸ (ਲਕਉਂਲਕ ਇਸਨਾਾਂ ਦੁੱਖਾਾਂ ਕਰਸ਼ਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਸੀ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਯਜ਼ਾ ਲਵਚ 

ਤੁਯਨ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ)।  

ਫੰਲਦ ਖਰਾੀ ਬਾਣ ਸਇ ॥ ਸਯ ੁਆਲਖ ਨ ਕ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਫੰਲਦ-ਫੰਦੀ ਤੋਂ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ। ਖਰਾੀ-ਭੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਯਾ। ਬਾਣ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ 

ਲਵਚ ਤੁਲਯਆਾਂ। ਸਇ-ਸੁੰਦਾ ਸ। ਸਯੁ-ਬਾਣ  ਦ ਉਰਟ ਕਈ ਸਯ ਤਯੀਕਾ। ਕਇ-ਕਈ ਭਨੱੁਖ।  

ਅਯਥ:- ਤ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਯੂ) ਫੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਲਵਚ ਤੁਲਯਆਾਂ ਸੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। 

ਯਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਫਨਾ ਕਈ ਸਯ ਤਯੀਕਾ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਨਸੀਂ ਦੱ ਕਦਾ (ਬਾਵ, ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਨਸੀਂ ਦੱ ਕਦਾ ਲਕ ਯਜ਼ਾ 

ਲਵਚ ਤੁਯਨ ਤੋਂ ਲਫਨਾ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯ ਦਾ ਕਈ ਸਯ ਵੀਰਾ ਬੀ ਸ ਕਦਾ ਸ)।  

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਲਣ ਾਇ ॥ ਸ ੁਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਲਸ ਖਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਖਾਇਕੁ-ਕੱਚਾ ਭਨੱੁਖ, ਭੂਯਖ। ਆਖਲਣ ਾਇ-ਆਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯ, (ਬਾਵ, ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯ ਦਾ 

ਕਈ ਸਯ ਵੀਰਾ) ਦੱਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯ। ਸੁ-ਉਸ ਭੂਯਖ ਸੀ। ਜਤੀਆ-ਲਜਤਨੀਆਾਂ (ਚਟਾਾਂ)। ਭੁਲਸ-ਭੂੰਸ ਉੱਤ। 

ਖਾਇ-ਖਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- (ਯ) ਜ ਕਈ ਭੂਯਖ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਯ ਦਾ ਕਈ ਸਯ ਵੀਰਾ) ਦੱਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯ ਤਾਾਂ 

ਉਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਲਜਤਨੀਆਾਂ ਚਟਾਾਂ ਉਸ (ਇ ਭੂਯਖਤਾ ਦ ਕਾਯਨ) ਆਣ  ਭੂੰਸ ਉੱਤ ਖਾਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ‘ਕੂੜ’ 

ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਇਕ ਸੀ ਤਯੀਕਾ ਸ ਲਕ ਭਨੱੁਖ ਯਜ਼ਾ ਲਵਚ ਤੁਯ। ਯ ਜ ਕਈ ਭੂਯਖ ਕਈ ਸਯ ਤਯੀਕਾ ਬਾਰਦਾ 

ਸ ਤਾਾਂ ਇ ‘ਕੂੜ’ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਥਾਾਂ ਗੋਂ ਵਧੀਕ ਦੁਖੀ ਸੁੰਦਾ ਸ)।  

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ ਆਖਲਸ ਲ ਲਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਦਇ-ਦੇਂਦਾ ਸ। ਆਖਲਸ-ਆਖਦ ਸਨ। ਲ ਲਬ-ਇਸ ਗੱਰ ਬੀ। ਕਈ ਕਇ-ਕਈ ਭਨੱੁਖ।  

ਅਯਥ:- (ਾਯ ਨ-ਸ਼ੁਕਯ ਸੀ ਨਸੀਂ ਸਨ) ਅਨਕਾਾਂ ਭਨੱੁਖ ਇਸ ਗੱਰ ਬੀ ਆਖਦ ਸਨ ਲਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆ ਸੀ 

(ਜੀਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੜਾਾਂ) ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਦਾਤਾਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ।  



ਲਜ ਨ  ਫਖ ਲਪਲਤ ਾਰਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਾਲਤਾਸੀ ਾਲਤਾਸ ੁ॥੨੫॥ 

ਦਅਯਥ:- ਲਜ ਨ -ਲਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ। ਨਾਨਕ-ਸ ਨਾਨਕ! ਾਲਤਾਸੀ ਾਲਤਾਸ-ੁਾਲਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦ ਾਲਤਸ਼ਾਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਲਜ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਆਣੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਫਖਸ਼ਦਾ ਸ, ਉਸ ਾਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ 

ਾਤਸ਼ਾਸ (ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ) ਸ (ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਸੀ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਲਤ ਸ)। 25।  

ਬਾਵ:- ਰਬੂ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ-ਇਸ ਗੱਰ ਦੱਣੀ ਤਾਾਂ ਲਕਤ ਯਸੀ, ਉ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ ਲਕ ਲਰਖਣ 

ਲਵਚ ਲਰਆਾਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ। ਜਗਤ ਲਵਚ ਜ ਵੱਡ ਵੱਡ ਲਦੱਦ ਸਨ, ਇਸ ਬ ਉ ਰਬੂ ਦ ਦਯ ’ਤ ਸੀ 

ਭੰਗਦ ਸਨ। ਉਸ ਤਾਾਂ ਗੋਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ ਲਕ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭੰਗਣ ਤ ਲਫਨਾਾਂ ਇਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੜਾਾਂ ਜਾਣ ਕ ਆਣ  

ਆ ਸੀ ਦਾਤਾਾਂ ਦਈ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।  

ਯ ਜੀਵ ਦੀ ਭੂਯਖਤਾ ਵਖ! ਦਾਤਾਾਂ ਵਯਤਦਾ ਵਯਤਦਾ ਦਾਤਾਯ ਨੰੂ ਲਵਾਯ ਕ ਲਵਕਾਯਾਾਂ ਲਵਚ  ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਤ 

ਕਈ ਦੁੱਖ-ਕਰਸ਼ ਸੜ ਰੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਦੁੱਖ-ਕਰਸ਼ ਬੀ ਰਬੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸ, ਲਕਉਂਲਕ ਇਸਨਾਾਂ ਦੁੱਖਾਾਂ-ਕਰਸ਼ਾਾਂ ਦ 

ਕਾਯਣ ਸੀ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਭੁੜ ਯਜ਼ਾ ਲਵਚ ਤੁਯਨ ਦੀ ਭਝ ੈਂਦੀ ਸ ਤ ਇਸ ਰਬੂ ਦੀ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਰੱਗ 

ੈਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਲਲਤ-ਾਰਾਸ ਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਸ। 25।  

ਅਭੁਰ ਗੁਣ ਅਭੁਰ ਵਾਾਯ ॥ ਅਭੁਰ ਵਾਾਯੀ ਅਭੁਰ ਬੰਡਾਯ ॥ ਅਭੁਰ ਆਵਲਸ ਅਭੁਰ ਰ  ਜਾਲਸ ॥ ਅਭੁਰ 

ਬਾਇ ਅਭੁਰਾ ਭਾਲਸ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਭੁਰ-ਅਭਰਕ, ਲਜ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਾਸ  ਕ। ਗੁਣ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣ। ਵਾਾਯੀ-ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਵਾਯ ਕਯਨ ਵਾਰ । ਬੰਡਾਯ-ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਆਵਲਸ-ਜ ਭਨੱੁਖ (ਇ ਵਾਯ ਰਈ) ਆਉਂਦ ਸਨ। 

ਰ  ਜਾਲਸ-(ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਯੀਦ ਕ) ਰ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਬਾਇ-ਬਾਉ ਲਵਚ, ਰਭ ਲਵਚ। ਭਾਲਸ-(ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਲਵਚ) 

ਰੀਨ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ) ਗੁਣ ਅਭਰਕ ਸਨ (ਬਾਵ, ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ), (ਇਸਨਾਾਂ ਗੁਣਾਾਂ ਦ) 

ਵਾਯ ਕਯਨ  ਬੀ ਅਭਰਕ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ, ਜ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਗੁਣਾਾਂ 

ਦ) ਵਾਯ ਕਯਦ ਸਨ, (ਗੁਣਾਾਂ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  (ਬੀ) ਅਭਰਕ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਦਾ ਭੁੱਰ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ, ਜ 

(ਇ ਵਾਯ ਰਈ ਜਗਤ ਲਵਚ) ਆਉਂਦ ਸਨ। ਉਸ ਬੀ ਵੱਡ ਬਾਗਾਾਂ ਵਾਰ  ਸਨ, ਜ (ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਯੀਦ ਕ) ਰ  

ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਜ ਭਨੱੁਖ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਰਭ ਲਵਚ ਸਨ ਅਤ ਜ ਭਨੱੁਖ ਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਲਵਚ ਰੀਨ ਸ ਸ 

ਸਨ, ਉਸ ਬੀ ਅਭਰਕ ਸਨ।  

ਅਭੁਰੁ ਧਯਭ ੁਅਭੁਰੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਅਭੁਰੁ ਤੁਰੁ ਅਭੁਰੁ ਯਵਾਣੁ ॥ ਅਭੁਰੁ ਫਖੀ ਅਭੁਰੁ ਨੀਾਣੁ ॥ ਅਭੁਰੁ 

ਕਯਭ ੁਅਭੁਰੁ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਧਯਭੁ-ਨੀਮਭ, ਕਾਨੂੰਨ। ਦੀਫਾਣੁ-ਕਚਲਸਯੀ, ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯ। ਤੁਰੁ-ਤਰ, ਤੱਕੜ। ਯਵਾਣੁ-ਰਭਾਣ, 

ਤਰਣ ਵਾਰਾ ਵੱਟਾ। ਫਖੀ-ਯਲਸਭਤ, ਦਇਆ। ਨੀਾਣੁ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਫਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ। ਕਯਭੁ-

ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਯਲਸਭਤ। ਪੁਯਭਾਣੁ-ਸੁਕਭ। ਅਭੁਰੁ-ਅੰਦਾਲਜ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਯ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਕਨੰੂਨ ਤ ਯਾਜ-ਦਯਫਾਯ ਅਭਰਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੱਕੜ ਅਭਰਕ ਸਨ ਤ ਉਸ ਵੱਟਾ 

ਅਭਰਕ ਸ (ਲਜ ਨਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚੰਗ-ਭੰਦ ਕੰਭਾਾਂ ਨੰੂ ਤਰਦਾ ਸ)। ਉ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਲਨਸ਼ਾਨ ਬੀ 

ਅਭਰਕ ਸਨ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਫਖਸ਼ਸ਼ ਤ ਸੁਕਭ ਬੀ ਭੁੱਰ ਤੋਂ ਯ ਸਨ (ਲਕ ਦਾ ਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗ 

ਕਦਾ)।  



ਅਭੁਰ  ਅਭੁਰੁ ਆਲਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਲਖ ਆਲਖ ਯਸ ਲਰਵ ਰਾਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਅਭੁਰ  ਅਭੁਰੁ-ਅਭਰਕ ਸੀ ਅਭਰਕ, ਅੰਦਾਲਜ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਯ। ਆਲਖ ਆਲਖ-ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ ਰਾ ਕ। ਯਸ-

ਯਲਸ ਗ ਸਨ, ਥੱਕ ਗ ਸਨ। ਲਰਵ ਰਾਇ-ਲਰਵ ਰਾ ਕ, ਲਧਆਨ ਜੜ ਕ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਬ ਅੰਦਾਲਜ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਯ ਸ, ਉ ਦਾ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਰੱਗ ਕਦਾ। ਜ ਭਨੱੁਖ 

ਲਧਆਨ ਜੜ ਜੜ ਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਅੰਤ ਨੰੂ) ਯਲਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਆਖਲਸ ਵਦ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥ ਆਖਲਸ ੜ ਕਯਲਸ ਵਲਖਆਣ ॥ ਆਖਲਸ ਫਯਭ ਆਖਲਸ ਇੰਦ ॥ ਆਖਲਸ ਗੀ 

ਤ ਗਲਵੰਦ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਖਲਸ-ਆਖ ਯਸ ਸਨ, ਵਯਣਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਵਦ ਾਠ-ਵਦਾਾਂ ਦ ਾਠ, ਵਦਾਾਂ ਦ ਭੰਤਯ। ੜ-ੜ੍ 

ਸ ਭਨੱੁਖ, ਲਵਦਵਾਨ। ਕਯਲਸ ਵਲਖਆਣ-ਵਲਖਆਣ ਕਯਦ ਸਨ, ਉਦਸ਼ ਕਯਦ ਸਨ, ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਉਂਦ 

ਸਨ। ਫਯਭ-ਕਈ ਫਰਸਭਾ। ਇੰਦ-ਇੰਦਯ ਦਵਤ। ਤ-ਅਤ, ਤ। ਗਲਵੰਦ-ਕਈ ਕਾਨ੍।  

ਅਯਥ:- ਵਦਾਾਂ ਦ ਭੰਤਯ ਤ ੁਯਾਣ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ। ਲਵਦਵਾਨ ਭਨੱੁਖ ਬੀ, ਜ (ਸਯਨਾਾਂ ਨੰੂ) 

ਉਦਸ਼ ਕਯਦ ਸਨ, (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ) ਲਫਆਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਕਈ ਫਰਸਭਾ, ਕਈ ਇੰਦਯ, ਗੀਆਾਂ ਤ ਕਈ 

ਕਾਨ੍ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਆਖਲਸ ਈਯ ਆਖਲਸ ਲਧ ॥ ਆਖਲਸ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ ਆਖਲਸ ਦਾਨਵ ਆਖਲਸ ਦਵ ॥ ਆਖਲਸ ੁਲਯ ਨਯ 

ਭੁਲਨ ਜਨ ਵ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਈਯ-ਲਸ਼ਵ। ਕਤ-ਫਅੰਤ, ਕਈ। ਕੀਤ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸ। ਫੁਧ-ਭਸਾਤਭਾ ਫੱੁਧ। 

ਦਾਨਣ-ਯਾਖਸ਼, ਦੈਂਤ। ਦਵ-ਦਵਤ। ੁਲਯ ਨਯ-ੁਯਾਾਂ ਦ ੁਬਾਉ ਵਾਰ  ਭਨੱੁਖ। ਭੁਲਨ ਜਨ-ਭੁਨੀ ਰਕ। ਵ-ਵਕ।  

ਅਯਥ:- ਕਈ ਲਸ਼ਵ ਤ ਲੱਧ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਫਅੰਤ ਫੱੁਧ, ਯਾਖਸ਼ ਤ ਦਵਤ, ਦਵਤਾ-ੁਬਾਉ 

ਭਨੱੁਖ, ਭੁਨੀ ਰਕ ਤ ਵਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਕਤ ਆਖਲਸ ਆਖਲਣ ਾਲਸ ॥ ਕਤ ਕਲਸ ਕਲਸ ਉਲਠ ਉਲਠ ਜਾਲਸ ॥ ਤ ਕੀਤ ਸਲਯ ਕਯਲਸ ॥ ਤਾ ਆਲਖ ਨ 

ਕਲਸ ਕਈ ਕਇ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਕਤ-ਕਈ ਜੀਵ। ਆਖਲਣ ਾਲਸ-ਆਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯਦ ਸਨ। ਕਲਸ ਕਲਸ-ਆਖ ਆਖ ਕ, 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਭੁੱਰ ਾ ਾ ਕ, ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ ਰਾ ਕ। ਉਲਠ ਉਲਠ ਜਾਲਸ-ਜਸਾਨ ਤੋਂ ਚਰ  ਜਾ 

ਯਸ ਸਨ। ਤ ਕੀਤ-ਇਤਨ  ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਸਨ। ਸਲਯ-ਸਯ ਫਅੰਤ ਜੀਵ। ਕਯਲਸ-ਜ ਤੰੂ ਦਾ ਕਯ ਦਵੇਂ 

(ਸ ਸਯੀ!)। ਤਾ-ਤਾਾਂ ਵੀ। ਨ ਕਈ ਕਇ-ਕਈ ਬੀ ਭਨੱੁਖ ਨਸੀਂ। ਆਲਖ ਕਲਸ-ਆਖ ਕਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ ਯਸ ਸਨ, ਅਤ ਫਅੰਤ ਸੀ ਰਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਯ ਯਸ 

ਸਨ, ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ ਰਾ ਕ ਇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਯ ਜਾ ਯਸ ਸਨ। ਜਗਤ ਲਵਚ ਇਤਨ  (ਫਅੰਤ) ਜੀਵ 

ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਸਨ (ਜ ਲਫਆਨ ਕਯ ਯਸ ਸਨ), (ਯ ਸ ਸਯੀ!) ਜ ਤੰੂ ਸਯ ਬੀ (ਫਅੰਤ ਜੀਵ) ਦਾ ਕਯ ਦਵੇਂ 

ਤਾਾਂ ਬੀ ਕਈ ਜੀਵ ਤਯਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਰਾ ਕਦ।  

ਜਵਡੁ ਬਾਵ ਤਵਡੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਾਚਾ ਇ ॥ ਜ ਕ ਆਖ ਫਰੁਲਵਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਲਰਖੀ ਲਲਯ ਗਾਵਾਯਾ 

ਗਾਵਾਯ ੁ॥੨੬॥ 

ਦਅਯਥ:- ਜਵਡੁ-ਜਡਾ ਵੱਡਾ। ਬਾਵ-ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ। ਤਵਡੁ-ਡਾ ਵੱਡਾ। ਾਚਾ ਇ-ਉਸ ਦਾ-ਲਥਯ ਯਲਸਣ 

ਵਾਰਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਫਰੁ ਲਵਗਾੜੁ-ਫਰੀ-ਫਾਜ਼, ਫੜਫਰਾ। ਲਰਖੀ-(ਉਸ ਫੜਫਰਾ)  ਲਰਲਖਆ ਜ਼ਾਾਂਦਾ ਸ। 



ਲਲਯ ਗਾਵਾਯਾ ਗਾਵਾਯ-ੁਗਾਵਾਯਾਾਂ ਦ ਲਯ ਤ ਗਾਵਾਯ, ਭੂਯਖਾਾਂ ਲਯ ਭੂਯਖ, ਭਸਾਾਂ ਭੂਯਖ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! ਯਭਾਤਭਾ ਲਜਤਨਾ ਚਾਸੁੰਦਾ ਸ ਉਤਨਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ (ਆਣੀ ਕੁਦਯਤ ਵਧਾ ਰੈਂਦਾ 

ਸ)। ਉਸ ਦਾ-ਲਥਯ ਯਲਸਣ ਵਾਰਾ ਸਯੀ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਲਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)। ਜ ਕਈ ਫੜਫਰਾ 

ਭਨੱੁਖ ਦੱਣ ਰੱਗ (ਲਕ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਲਕਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ) ਤਾਾਂ ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਭੂਯਖਾਾਂ-ਲਯ-ਭੂਯਖ ਲਗਲਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸ। 26।  

ਬਾਵ:- ਜਗਤ ਲਵਚ ਫਅੰਤ ਲਵਦਵਾਨ ਸ ਚੁੱਕ ਸਨ ਤ ਦਾ ਸੁੰਦ ਯਲਸਣਗ। ਯ, ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਰਖਾ 

ਕਯ ਲਕਆ ਸ ਤ ਨਾ ਸੀ ਅਗਾਾਂਸ ਨੰੂ ਕਈ ਕਯ ਕਗਾ ਲਕ ਰਬੂ ਲਵਚ ਲਕਤਨੀਆਾਂ ਵਲਡਆਈਆਾਂ ਸਨ, ਤ ਉਸ 

ਲਕਤਨੀਆਾਂ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਉੱਤ ਕਯ ਲਯਸਾ ਸ। ਫਅੰਤ ਸਨ ਉਦ ਗੁਣ ਤ ਫਅੰਤ ਸਨ ਉ ਦੀਆਾਂ ਦਾਤਾਾਂ। 

ਇ ਬਤ ਨੰੂ ਉ ਰਬੂ ਤੋਂ ਲਫਨਾ ਸਯ ਕਈ ਨਸੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕੰਭ ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਯ ਦਾ ਸ। 

ਉ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਛਾ ਜਾਣ , ਜ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਤ ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸੱਦ-ਫੰਨਾ ਰੱਬ ਕਣ ਦਾ ਦਾਸਵਾ ਕਯਦਾ ਸ। 26।  

 


