
 ਦਯ ੁਕਸਾ  ਘਯ ੁਕਸਾ ਜਜਤੁ ਫਜਸ ਯਫ ਭਾਰ  ॥ ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨਕ ਅੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਸਾਯ ॥ ਕਤ ਯਾਗ 

ਯੀ ਜਉ ਕਸੀਅਜਨ ਕਤ ਗਾਵਣਸਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਸਾ-ਜਕਸ ਜਜਸਾ, ਫੜਾ ਅਚਯਜ। ਦਯ-ੁਦਯਵਾਜ਼ਾ। ਜਜਤੁ-ਜਜਿੱਥ। ਫਜਸ-ਫਠ ਕ। ਯਫ-ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ 

ਨੰੂ। ਭਾਰ -ਤੰੂ ੰਬਾਰ ਕੀਤੀ ਸ। ਨਾਦ-ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਫਦ, ਯਾਗ। ਵਾਵਣਸਾਯ-ਵਜਾਉਣ ਵਾਰ । ਯੀ-ਯਾਗਣੀ। 

ਜਉ-ਭਤ, ਣ। ਯੀ ਜਉ-ਯਾਗਣੀਆਾਂ ਭਤ। ਕਸੀਅਜਨ-ਕਸੀਦ ਸਨ, ਆਖ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।  

ਅਯਥ:- ਉਸ ਦਯ-ਘਯ ਫੜਾ ਸੀ ਅਚਯਜ ਸ ਜਜਿੱਥ ਫਜਸ ਕ, (ਸ ਜਨਯੰਕਾਯ!) ਤੰੂ ਾਯ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ੰਬਾਰ ਕਯ 

ਜਯਸਾ ਸੈਂ। (ਤਯੀ ਇ ਯਚੀ ਸਈ ਕੁਦਯਤ ਜਵਚ) ਅਨਕਾਾਂ ਤ ਅਣਜਗਣਤ ਵਾਜ ਤ ਯਾਗ ਸਨ; ਫਅੰਤ ਸੀ ਜੀਵ 

(ਉਸਨਾਾਂ ਵਾਜਜਆਾਂ ਨੰੂ) ਵਜਾਣ ਵਾਰ  ਸਨ, ਯਾਗਣੀਆਾਂ ਣ  ਫਅੰਤ ਸੀ ਯਾਗ ਕਸ ਜਾਾਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅਨਕਾਾਂ ਸੀ 

ਜੀਵ (ਇਸਨਾਾਂ ਯਾਗਾਾਂ ਦ) ਗਾਉਣ ਵਾਰ  ਸਨ (ਜ ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ)! 

ਗਾਵਜਸ ਤੁਸਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫੰਤਯ ੁਗਾਵ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ੁਦੁਆਯ ॥ ਗਾਵਜਸ ਜਚਤੁ ਗੁਤੁ ਜਰਜਖ ਜਾਣਜਸ ਜਰਜਖ 

ਜਰਜਖ ਧਯਭ ੁਵੀਚਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਸਨ -ਤਨੰੂ (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!)। ਯਾਜਾ ਧਯਭੁ-ਧਯਭ-ਯਾਜ। ਦੁਆਯ-ਤਯ ਦਯ ’ਤ (ਸ ਜਨਯੰਕਾਯ!) 

ਜਚਤੁ ਗੁਤੁ-ਉਸ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਜ ਜਭ-ਰਕ ਜਵਚ ਯਜਸ ਕ ੰਾਯ ਦ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚੰਗ-ਭੰਦ ਕਯਭਾਾਂ ਦਾ ਰਖਾ 

ਜਰਖਦ ਸਨ। ੁਯਾਤਨ ਜਸੰਦੂ ਭਤ ਦ ਧਯਭ-ੁਤਕਾਾਂ ਜਵਚ ਇਸ ਜਿਆਰ ਤੁਜਯਆ ਆਉਂਦਾ ਸ। ਧਯਭੁ-ਧਯਭ-

ਯਾਜ। ਜਰਜਖ ਜਰਜਖ-ਜਰਖ ਜਰਖ ਕ, ਬਾਵ, ਜ ਕੁਝ ਉਸ ਜਚਿੱਤਯਗੁਤ ਜਰਖਦ ਸਨ। ਫੰਤਯੁ-ਅਿੱਗ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਜਨਯੰਕਾਯ!) ਉਣ, ਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਤਯ ਗੁਣ ਗਾ ਯਸ ਸਨ। ਧਯਭ-ਯਾਜ ਤਯ ਦਯ ’ਤ (ਖਰ  ਕ) 

ਤਨੰੂ ਵਜਡਆਇ ਜਯਸਾ ਸ। ਉਸ ਜਚਿੱਤਯ-ਗੁਤ ਬੀ ਜ (ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਚੰਗ-ਭੰਦ ਕਯਭਾਾਂ ਦ ਰਖ) ਜਰਖਣ  ਜਾਣਦ ਸਨ, 

ਅਤ ਜਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ਜਰਖ ਸਏ ਨੰੂ ਧਯਭ-ਯਾਜ ਜਵਚਾਯਦਾ ਸ, ਤਯੀਆਾਂ ਵਜਡਆਈਆਾਂ ਕਯ ਯਸ ਸਨ।  

ਗਾਵਜਸ ਈਯ ੁਫਯਭਾ ਦਵੀ ਸਜਨ ਦਾ ਵਾਯ ॥ ਗਾਵਜਸ ਇੰਦ ਇਦਾਜਣ ਫਠ  ਦਵਜਤਆ ਦਜਯ ਨਾਰ  ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਈਯੁ-ਜਸ਼ਵ। ਫਯਭਾ-ਫਰਸਭਾ। ਦਵੀ-ਦਵੀਆਾਂ। ਸਜਨ-ਬਦ ਸਨ, ਸਣ  ਰਿੱਗਦ ਸਨ। ਵਾਯ-ਤਯ 

ਵਾਯ ਸਏ। ਇੰਦ-ਇੰਦਯ ਦਵਤ। ਇਦਾਜਣ-(ਇਦ-ਆਜਣ), ਇੰਦਯ ਦ ਆਣ ਉੱਤ। ਦਜਯ-ਤਯ ਦਯਵਾਜ਼ 

ਉੱਤ। ਦਵਜਤਆਾਂ ਨਾਰ -ਦਵਜਤਆਾਂ ਭਤ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ਦਵੀਆਾਂ, ਜਸ਼ਵ ਤ ਫਰਸਭਾ, ਜ ਤਯ ਵਾਯ ਸਏ ਸਨ, ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ। ਕਈ 

ਇੰਦਯ ਆਣ  ਤਿਤ ’ਤ ਫਠ  ਸਏ ਦਵਜਤਆਾਂ ਭਤ ਤਯ ਦਯ ’ਤ ਤਨੰੂ ਰਾਸ ਯਸ ਸਨ।  

ਗਾਵਜਸ ਜਧ ਭਾਧੀ ਅੰਦਜਯ ਗਾਵਜਨ ਾਧ ਜਵਚਾਯ ॥ ਗਾਵਜਨ ਜਤੀ ਤੀ ੰਤਖੀ ਗਾਵਜਸ ਵੀਯ ਕਯਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭਾਧੀ ਅੰਦਜਯ-ਭਾਧੀ ਜਵਚ ਜੁੜ ਕ, ਭਾਧੀ ਰਾ ਕ। ਜਧ-ੁਯਾਤਨ ੰਜਿਤ ੁਤਕਾਾਂ ਜਵਚ 

ਜਿੱਧ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਭੰਨ  ਗਏ ਸਨ ਜ ਭਨੁਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਤੋਂ ਉਤਾਾਂਸ ਨ ਤ ਦਵਜਤਆਾਂ ਤੋਂ ਸਠ! ਇਸ ਜਿੱਧ 

ਜਵਿੱਤਯਤਾ ਦਾ ੂੰਜ ਨ ਅਤ ਅਿੱਠਾਾਂ ਸੀ ਜਿੱਧੀਆਾਂ ਦ ਭਾਰਕ ਭਝ ਜਾਾਂਦ ਨ। ਜਵਚਾਯ-ਜਵਚਾਯ ਜਵਚਾਯ ਕ। 

ਤੀ-ਦਾਨੀ, ਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰ । ਵੀਯ ਕਯਾਯ-ਤਕੜ ੂਯਭ।  

ਅਯਥ:- ਜਿੱਧ ਰਕ ਭਾਧੀਆਾਂ ਰਾ ਕ ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ, ਾਧ ਜਵਚਾਯ ਕਯ ਕਯ ਕ ਤਨੰੂ ਰਾਸ ਯਸ ਸਨ। ਜਤ-

ਧਾਯੀ, ਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਤ ੰਤਖ ਵਾਰ  ੁਯਸ਼ ਤਯ ਗੁਣ ਗਾ ਯਸ ਸਨ ਅਤ (ਫਅੰਤ) ਤਕੜ ੂਯਭ ਤਯੀਆਾਂ 

ਵਜਡਆਈਆਾਂ ਕਯ ਯਸ ਸਨ।  



ਗਾਵਜਨ ੰਜਡਤ ੜਜਨ ਯਖੀਯ ਜੁਗ ੁ ਜੁਗ ੁ ਵਦਾ ਨਾਰ  ॥ ਗਾਵਜਸ ਭਸਣੀਆ ਭਨੁ ਭਸਜਨ ੁਯਗਾ ਭਛ 

ਇਆਰ  ॥ 

ਦਅਯਥ:- ੜਜਨ-ੜ੍ਦ ਸਨ। ਯਖੀਯ-(ਜਯਖੀ ਈਯ), ਵਿੱਡ ਵਿੱਡ ਜਯਖੀ, ਭਸਾਾਂ ਜਯਖੀ। ਜੁਗ ੁਜੁਗ-ੁਸਯਕ ਜੁਗ 

ਜਵਚ, ਦਾ। ਵਦਾ ਨਾਰ -ਵਦਾਾਂ ਣ। ਭਸਣੀਆ-ੁੰਦਯ ਇਤਰੀਆਾਂ। ਭਛ-ਭਾਤ ਰਕ ਜਵਚ। ਇਆਰ -ਤਾਰ 

ਜਵਚ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) ੰਜਡਤ ਤ ਭਸਾਾਂਜਯਖੀ ਜ (ਵਦਾਾਂ ਨੰੂ) ੜ੍ਦ ਸਨ। ਵਦਾਾਂ ਣ  ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ। 

ੁੰਦਯ ਇਤਰੀਆਾਂ, ਜ ੁਯਗ, ਭਾਤ-ਰਕ ਤ ਾਤਾਰ ਜਵਚ (ਬਾਵ, ਸਯ ਥਾਾਂ) ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਭਨ ਨੰੂ ਭਸ ਰੈਂਦੀਆਾਂ ਸਨ, 

ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸੀਆਾਂ ਸਨ।  

ਗਾਵਜਨ ਯਤਨ ਉਾਏ ਤਯ ਅਠਜਠ ਤੀਯਥ ਨਾਰ  ॥ ਗਾਵਜਸ ਜਧ ਭਸਾਫਰ ੂਯਾ ਗਾਵਜਸ ਖਾਣੀ ਚਾਯ ॥ 

ਗਾਵਜਸ ਖੰਡ ਭੰਡਰ ਵਯਬੰਡਾ ਕਜਯ ਕਜਯ ਯਖ ਧਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਉਾਏ ਤਯ-ਤਯ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ। ਅਠ ਜਠ-ਅਠਾਸਠ। ਤੀਯਥ ਨਾਰ -ਤੀਯਥਾਾਂ ਭਤ। ਜਧ-ਜਧ। 

ਭਸਾ ਫਰ-ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ । ੂਯਾ-ੂਯਭ। ਖਾਣੀ ਚਾਯ-ਚਾਯ ਖਾਣੀਆਾਂ, ਅੰਡਜ, ਜਯਜ, ਵਤਜ, ਉਤਬੁਜ। ਖਾਣੀ-

ਖਾਣ, ਜਜ ਨੰੂ ੁਟ ਕ ਜਵਚੋਂ ਧਾਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਯਤਨ ਆਜਦਕ ਦਾਯਥ ਕਿੱਢ ਜਾਣ। ਇਸ ੰਜਿਤ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਸ। ਧਾਤੂ 

‘ਖਨ’ ਸ, ਜਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁਟਣਾ’। ਖਾਣੀ ਚਾਯ ੁਯਾਤਨ ਭੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਆਰ ਜਸੰਦੂ ਧਯਭ ੁਤਕਾਾਂ ਜਵਚ 

ਤੁਜਯਆ ਆ ਜਯਸਾ ਸ ਜਕ ਜਗਤ ਦ ਾਯ ਜੜ੍-ਚਤਨ ਦਾਯਥ ਦ ਫਣਨ ਦੀਆਾਂ ਚਾਯ ਖਾਣਾਾਂ ਸਨ। ਅੰਡਾ, 

ਜਜਯ, ਭੁੜਕਾ ਅਤ ਆਣ  ਆ ਉੱਗ ਣਾ। ‘ਚਾਯ ਖਾਣੀ’ ਦਾ ਇਿੱਥ ਬਾਵ ਸ ਚਸਾਾਂ ਸੀ ਖਾਣਾਾਂ ਦ ਜੀਵ ਜੰਤ, 

ਾਯੀ ਯਚਨਾ। ਖੰਡ-ਟਟਾ, ਫਰਜਸਭੰਡ ਦਾ ਟਟਾ, (ਬਾਵ) ਸਯਕ ਧਯਤੀ। ਭੰਡਰ-ਚਿੱਕਯ, ਫਰਜਸਭੰਡ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਕਯ, 

ਜਜ ਜਵਚ ਇਕ ੂਯਜ ਇਕ ਚੰਦਰਭਾ ਤ ਧਯਤੀ ਆਜਦਕ ਜਗਣ  ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਵਯਬੰਡਾ-ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ। ਕਜਯ ਕਜਯ-

ਫਣਾ ਕ, ਯਚ ਕ। ਧਾਯ-ਜਟਕਾਏ ਸਏ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਜਨਯੰਕਾਯ!) ਤਯ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ ਯਤਨ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਾਂ ਭਤ ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ। ਵਿੱਡ ਫਰ ਵਾਰ  

ਜਧ ਤ ੂਯਭ ਤਯੀ ਜਤ ਕਯ ਯਸ ਸਨ। ਚਸਾਾਂ ਸੀ ਖਾਣੀਆਾਂ ਦ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ। ਾਯੀ ਜਰਸ਼ਟੀ, 

ਜਰਸ਼ਟੀ ਦ ਾਯ ਖੰਡ ਅਤ ਚਿੱਕਯ, ਜ ਤੰੂ ਦਾ ਕਯ ਕ ਜਟਕਾ ਯਖ ਸਨ, ਤਨੰੂ ਗਾਉਂਦ ਸਨ।  

ਈ ਤੁਧੁਨ  ਗਾਵਜਸ ਜ ਤੁਧ ੁਬਾਵਜਨ ਯਤ ਤਯ ਬਗਤ ਯਾਰ  ॥ ਸਜਯ ਕਤ ਗਾਵਜਨ  ਭ ਜਚਜਤ ਨ ਆਵਜਨ 

ਨਾਨਕੁ ਜਕਆ ਵੀਚਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਈ-ਉਸੀ ਜੀਵ। ਤੁਧੁ ਬਾਵਜਨ-ਤਨੰੂ ਚੰਗ ਰਿੱਗਦ ਸਨ। ਯਤ-ਯੰਗ ਸਏ, ਰਭ ਜਵਚ ਭਿੱਤ ਸਏ। 

ਯਾਰ -(ਯ ਆਰਮ) ਯ ਦ ਘਯ, ਯੀਏ। ਸਜਯ ਕਤ-ਅਨਕਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ। ਭ ਜਚਜਤ-ਭਯ ਜਚਿੱਤ ਜਵਚ। ਭ ਜਚਜਤ 

ਨ ਆਵਜਨ-ਭਯ ਜਚਿੱਤ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦ, ਭਥੋਂ ਜਗਣ  ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ, ਭਯੀ ਜਵਚਾਯ ਤੋਂ ਯ ਸਨ। ਜਕਆ 

ਵੀਚਾਯ-ਕੀਸ ਜਵਚਾਯ ਕਯ? 

ਅਯਥ:- (ਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ!) (ਅਰ ਜਵਚ ਤਾਾਂ) ਉਸ ਤਯ ਰਭ ਜਵਚ ਯਿੱਤ ਯੀਏ ਬਗਤ ਜਨ ਤਨੰੂ ਗਾਉਂਦ ਸਨ 

(ਬਾਵ, ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗਾਉਣਾ ਪਰ ਸ) ਜ ਤਨੰੂ ਚੰਗ ਰਿੱਗਦ ਸਨ। ਅਨਕਾਾਂ ਸਯ ਜੀਵ ਤਨੰੂ ਗਾ ਯਸ ਸਨ, 

ਜਜਸੜ ਭਥੋਂ ਜਗਣ  ਬੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦ। (ਬਰਾ) ਨਾਨਕ (ਜਵਚਾਯਾ) ਕੀਸ ਜਵਚਾਯ ਕਯ ਕਦਾ ਸ? 

ਈ ਈ ਦਾ ਚ ੁਾਜਸਫ ੁਾਚਾ ਾਚੀ ਨਾਈ ॥ ਸ ਬੀ ਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾੀ ਯਚਨਾ ਜਜਜਨ ਯਚਾਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਚੁ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ, ਅਟਿੱਰ। ਨਾਈ-ਵਜਡਆਈ। ਸੀ-ਸਵਗਾ, ਜਥਯ ਯਸਗਾ। ਜਾਇ ਨ-ਜੰਭਦਾ 

ਨਸੀਂ। ਨ ਜਾੀ-ਨਾਸ ਸੀ ਭਯਗਾ। ਜਜਜਨ-ਜਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ। ਯਚਾਈ-ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ।  



ਅਯਥ:- ਜਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਇਸ ਜਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ, ਉਸ ਐ ਵਰ  ਭਜੂਦ ਸ, ਦਾ ਯਸਗਾ, ਨਾਸ ਉਸ 

ਜੰਜਭਆ ਸ ਅਤ ਨਾਸ ਸੀ ਭਯਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ-ਜਥਯ ਸ, ਉਸ ਭਾਰਕ ਿੱਚਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਵਜਡਆਈ 

ਬੀ ਦਾ ਅਟਿੱਰ ਸ।  

ਯੰਗੀ ਯੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਜਯ ਕਜਯ ਜਜਨੀ ਭਾਇਆ ਜਜਜਨ ਉਾਈ ॥ ਕਜਯ ਕਜਯ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਜਜਵ ਜਤ ਦੀ 

ਵਜਡਆਈ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਗੀ ਯੰਗੀ-ਯੰਗਾਾਂ ਯੰਗਾਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਦੀ। ਬਾਤੀ-ਕਈ ਜਕਭਾਾਂ ਦੀ। ਕਜਯ ਕਜਯ-ਦਾ ਕਯ ਕ। 

ਜਜਨੀ-ਕਈ ਜਜਨਾਾਂ ਦੀ। ਜਜਜਨ-ਜਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ। ਵਖ-ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਕੀਤਾ ਆਣਾ-ਆਣਾ 

ਯਜਚਆ ਸਇਆ ਜਗਤ। ਜਜਵ-ਜਜਵੇਂ। ਵਜਡਆਈ-ਯਜ਼ਾ।  

ਅਯਥ:- ਜਜ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ, ਜਕਭਾਾਂ ਅਤ ਜਜਨਾਾਂ ਦੀ ਭਾਇਆ ਯਚ ਜਦਿੱਤੀ ਸ, ਉਸ ਜਜਵੇਂ ਉ 

ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਸ, (ਬਾਵ, ਜਡਾ ਵਿੱਡਾ ਆ ਸ ਡ ਵਿੱਡ ਜਜਗਯ ਨਾਰ ਜਗਤ ਨੰੂ ਯਚ ਕ) ਆਣ  ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ ਦੀ 

ੰਬਾਰ ਬੀ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ।  

ਜ ਜਤ ੁਬਾਵ ਈ ਕਯੀ ਸੁਕਭ ੁਨ ਕਯਣਾ ਜਾਈ ॥  ਾਜਤਾਸ ੁਾਸਾ ਾਜਤਾਜਸਫ ੁਨਾਨਕ ਯਸਣੁ ਯਜਾਈ 

॥੨੭॥ 

ਦਅਯਥ:- ਕਯੀ-ਕਯਗਾ। ਨ ਕਯਣਾ ਜਾਇ-ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ। ਾਸਾ ਾਜਤ ਾਜਸਫੁ-ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ 

ਾਜਤਸ਼ਾਸ। ਯਸਣੁ-ਯਜਸਣਾ (ਸ ਕਦਾ ਸ), ਯਜਸਣਾ ਪਫਦਾ ਸ। ਯਜਾਈ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਕੁਝ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਸੀ ਕਯਗਾ, ਜਕ ਜੀਵ ਾੋਂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਅਿੱਗ ਸੁਕਭ 

ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ (ਉ ਨੰੂ ਇਸ ਨਸੀਂ ਆਖ ਕਦ-‘ਇਉਂ ਨ ਕਯੀਂ, ਇਉਂ ਕਯ’)। ਅਕਾਰ  ੁਯਖ 

ਾਜਤਸ਼ਾਸ ਸ, ਾਜਤਸ਼ਾਸਾਾਂ ਦਾ ਬੀ ਾਜਤਸ਼ਾਸ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਜੀਵਾਾਂ ਨੰੂ) ਉ  ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਯਜਸਣਾ (ਸੀ 

ਪਫਦਾ ਸ)। 27।  

ਨਟ:- ਉਣ, ਾਣੀ ਫੰਤਯ, ਆਜਦਕ ਅਚਤਨ ਦਾਯਥ ਜਕਵੇਂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯ ਯਸ 

ਸਨ? ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਜਕ ਉ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਾਯ ਤਿੱਤ ਬੀ ਉ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਤੁਯ ਯਸ ਸਨ। ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ 

ਤੁਯਨਾ ਉ ਦੀ ਜਜਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨੀ ਸ।  

ਬਾਵ:- ਕਈ ਯੰਗਾਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਕਭਾਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਜਨਾਾਂ ਦੀ, ਫਅੰਤ ਯਚਨਾ ਕਯਤਾਯ ਨ  ਯਚੀ ਸ। ਇ ਫਅੰਤ 

ਜਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਬੀ ਉਸ ਆ ਸੀ ਕਯ ਜਯਸਾ ਸ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਆ ਸੀ ਇਕ ਐਾ ਸ ਜ ਦਾ ਕਾਇਭ 

ਯਜਸਣ ਵਾਰਾ ਸ। ਜਗਤ ਜਵਚ ਐਾ ਕਣ ਸ ਜ ਇਸ ਦਭ ਭਾਯ ਕ ਜਕ ਜਕਸ ਜਜਸ ਅਥਾਨ ’ਤ ਫਠ ਕ ਉਸ 

ਜਯਜਨਸਾਯ ਇ ਫਅੰਤ ਯਚਨਾ ਦੀ ੰਬਾਰ ਕਯਦਾ ਸ? ਜਕ ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ ਐੀ ਾਾਂਇਆਾਂ ਸੀ ਨਸੀਂ। ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ, 

ਫਿੱ! ਇਕ ਗਿੱਰ ਪਫਦੀ ਸ ਜਕ ਰਬੂ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਯਸ। ਇਸੀ ਸ ਵੀਰਾ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜਵਿੱਥ ਜਭਟਾਣ ਦਾ, ਤ ਇਸੀ 

ਸ ਇ ਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਨਯਥ। ਵਖ! ਸਵਾ, ਾਣੀ ਆਜਦਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਰ  ਭਸਾਾਂ ੁਯਖਾਾਂ ਤਕ 

ਬ ਆ ਆਣੀ ਸੋਂਦ ਦ ਭਨਯਥ ਨੰੂ ਪਰ ਕਯ ਯਸ ਸਨ, ਬਾਵ, ਉ ਦ ਸੁਕਭ ਜਵਚ ਜਭਰੀ ਕਾਯ ਕਯੀ ਜਾ 

ਯਸ ਸਨ। 27।  

ਨਟ:- ਇ ਤੋਂ ਅਗਾਾਂਸ ਨੰ: 28 ਤੋਂ 31 ਤਕ ਚਾਯ ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਿੱਚਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਜਕ ਾਯ ੰਾਯ ਦ ਦਾ 

ਕਯਨ ਵਾਰ  ਤ ਦਾ-ਜਥਯ ਯਜਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਜਭਯਨ ਸੀ ਯਜ਼ਾ ਜਵਚ ਜਟਕਾ ਕ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਵ ਦੀ 

ਜਵਿੱਥ ਭਟ ਕਦਾ ਸ।  

 


