
ਭ ੰਦਾ ਸੰਤਖ  ਸਯਭ  ਤ  ਝਰੀ ਧਧਆਨ ਕੀ ਕਯਧਿ ਧਫਬੂਧਤ ॥ ਧਖੰਥਾ ਕਾਰ  ਕ ਆਯੀ ਕਾਇਆ ਜ ਗਧਤ ਡੰਡਾ 

ਯਤੀਧਤ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਭ ੰਦਾ-ਭ ੰਦਯਾਾਂ। ਸਯਭ -ਉੱਦਭ, ਧਭਿਨਤ। ਤ -ਾਤਰ  ਖੱਯ। ਸਰੀ ਗ ਯ ੂਗਰੰਥ ਸਾਧਿਫ ਜੀ ਧਿਚ ਇਿ 

ਸ਼ਫਦ ਧਤੰਨਾਾਂ ਯੂਾਾਂ ਧਿਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ‘ਧਤ’ ‘ਤ’ ‘ਤ ’। ੰਜਾਫੀ ਧਿਚ ਬਾਿੇਂ ਇਿ ਇਕ ਸ਼ਫਦ ਿੀ ਯਤੀਤ 

ਿ ੰਦਾ ਿਿੇ, ਯ ਇਿ ਿਖ-ਿਖਯੇ ਤਰ ੈਿ ੇਿੀ ਸੰਸਧਿਤ ਧਿਚੋਂ ਆਏ ਿਨ। ਸ਼ਫਦ ‘ਧਤ’ ਦਾ ਸੰਸਧਿਤ ਧਿਚ ਅਯਥ ਿੈ 

‘ਖਸਭ, ਭਾਰਕ’। ੰਜਾਫੀ ਧਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਯ ਅਯਥ ਬੀ ਿਯਧਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ‘ਇਜ਼ਤ, ਅਫਯਇ’।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤ ’ ਇਕ-ਿਚਨ ਿੈ। ਸੰਸਧਿਤ ਧਿਚ ‘ਾਤਰ’ ਿੈ ਧਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ‘ਬਾਾਂਡਾ, ਧਆਰਾ, ਖੱਯ’। ਇਸ ਦਾ 

ਫਿ -ਿਚਨ ‘ਤ’ ਿੈ, ਯ ਇਸ ਉਯ ਧਰਖ ੇਅਯਥ ਧਿਚ ਇਿ ਸ਼ਫਦ ‘ਤ’ ਸਰੀ ਗ ਯੂ ਗਰਥ ਸਾਧਿਫ ਜੀ ਧਿਚ 

ਨਿੀਂ ਆਇਆ। ਸ ਸ਼ਫਦ ‘ਤ’ ਿਾਸਤ ੇਸੰਸਧਿਤ ਧਿਚ ਇਕ ਿਯ ਸ਼ਫਦ ਿੈ ‘ਤਰ’, ਧਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ‘ਯ ੱਖਾਾਂ ਦੇ 

ੱਤਯ’।  

ਕਯਧਿ-ਜੇ ਤੰੂ ਫਣਾਏਂ। ਧਫਬੂਧਤ-ਗਧਿਆਾਂ ਦੀ ਸ ਆਿ। ਧਖੰਥਾ-ਗਦੜੀ। ਕਾਰ -ਭਤ। ਕ ਆਯੀ ਕਾਇਆ-ਕ ਆਯਾ 

ਸਯੀਯ, ਧਿਸ਼ੇ-ਧਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਧਚਆ ਿਇਆ ਸਯੀਯ, ਧਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਅਛਿ ਕਾਇਆਾਂ। ਜ ਗਧਤ-ਜਗ ਭੱਤ ਦੀ ਯਧਿਤ। 

ਯਤੀਤ-ਸ਼ਯਧਾ, ਮਕੀਨ।  

ਅਯਥ:- (ਿੇ ਜਗੀ!) ਜੇ ਤੰੂ ਸੰਤਖ ਨੰੂ ਆਣੀਆਾਂ ਭ ੰਦਯਾਾਂ ਫਣਾਿ,ੇ ਧਭਿਨਤ ਨੰੂ ਖੱਯ ਤੇ ਝਰੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਰ 

 ਯਖ ਦ ੇਧਧਆਨ ਦੀ ਸ ਆਿ (ਧੰਡੇ ਤੇ ਭਰੇਂ), ਭਤ (ਦਾ ਬਉ) ਤੇਯੀ ਗਦੜੀ ਿਿੇ, ਸਯੀਯ ਨੰੂ ਧਿਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾ 

ਕੇ ਯੱਖਣਾ ਤੇਯ ੇਰਈ ਜਗ ਦੀ ਯਧਿਤ ਿਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਯਧਾ ਨੰੂ ਡੰਡਾ ਫਣਾਿੇਂ (ਤਾਾਂ ਅੰਦਯੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟ ੱਟ ਸਕਦੀ 

ਿੈ)।  

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਰ ਜਭਾਤੀ ਭਧਨ ਜੀਤ ੈਜਗ  ਜੀਤ  ॥ ਆਦੇਸ  ਧਤਸ ੈਆਦੇਸ  ॥ ਆਧਦ ਅਨੀਰ  ਅਨਾਧਦ ਅਨਾਿਧਤ 

ਜ ਗ  ਜ ਗ  ਏਕ ਿੇਸ  ॥੨੮॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਈ ੰਥ -ਜਗੀਆਾਂ ਦੇ 12 ਧਯਕੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਾਂ ਧਿਚੋਂ ਸਫ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ‘ਆਈ ੰਥ’ ਧਗਧਣਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਿੈ। ੰਥੀ-ਆਈ ੰਥ ਿਾਰਾ, ਆਈ ੰਥ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧ ਯੱਖਣ ਿਾਰਾ। ਸਗਰ-ਸਾਯ ੇਜੀਿ। ਜਭਾਤੀ-ਇਕ ਿੀ 

ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਧਿਚ, ਇਕ ਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਧਿਚ ੜਹਨ ਿਾਰੇ, ਇੱਕ ਥਾਾਂ ਧਭਰ ਫੈਠਣ ਿਾਰੇ ਧਭੱਤਯ ਸੱਜਣ। ਭਧਨ ਜੀਤ-ੈਭਨ 

ਨੰੂ ਧਜੱਧਤਆਾਂ, ਜੇ ਭਨ ਧਜੱਧਤਆ ਜਾਏ। ਇਿ ਧਜਿ ੇਿਾਕੰਸ਼ ਸਰੀ ਗ ਯ ੂਗਰੰਥ ਸਾਧਿਫ ਜੀ ਧਿਚ ਅਨੇਕਾਾਂ ਆਉਂਦ ੇਿਨ, 

ਧਜਿੇਂ:- 

ਨਾਇ ਧਿਸਾਧਯਐ-ਜੇ ਨਾਭ ਧਿਸਾਯ ਜਾਏ।  

ਨਾਇ ਭੰਧਨਐ-ਜੇ ਨਾਭ ਭੰਨ ਰਈਏ।  

ਆਦੇਸ -ਯਣਾਭ। ਧਤਸ-ੈਉਸੇ ਿੀ ਅਕਾਰ  ਯਖ ਨੰੂ। ਆਧਦ-ਭ ੱਢ ਤੋਂ। ਅਨੀਰ  ਕਰੰਕ ਯਧਿਤ, ਧਿੱਤਯ, ਸ ੱਧ 

ਸਯੂ। ਅਨਾਧਦ-ਧਜਸ ਦਾ ਕਈ ਭ ੱਢ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਅਨਾਿਧਤ-(ਅਨ-ਆਿਧਤ), ਆਿਧਤ-ਨਾਸ, ਖੈ, (ਇਸ ਸ਼ਫਦ ਦਾ 

ਸੰਸਧਿਤ ਧਾਤੂ ‘ਿਨ’ ਿੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ‘ਭਾਯਨਾ, ਨਾਸ ਕਯਨਾ’) ਅਨਾਿਧਤ-ਨਾਸ ਯਧਿਤ, ਇਕ-ਯਸ। ਜ ਗ  

ਜ ਗ -ਿਯੇਕ ਜ ਗ ਧਿਚ, ਸਦਾ। ਿੇਸ -ਯੂ।  

ਅਯਥ:- ਜ ਭਨ ੱਖ ਸਾਯੀ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣੇ ਸੱਜਣ ਧਭੱਤਯ ਸਭਝਦਾ ਿੈ (ਅਸਰ ਧਿਚ) ਉਿੀ ਆਈ 

ੰਥ ਿਾਰਾ ਿੈ। ਜੇ ਆਣਾ ਭਨ ਧਜੱਧਤਆ ਜਾਏ, ਤਾਾਂ ਸਾਯਾ ਜਗਤ ਿੀ ਧਜੱਧਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ (ਬਾਿ, ਤਾਾਂ ਜਗਤ ਦੀ 

ਭਾਇਆ ਯਭਾਤਭਾ ਤੋਂ ਧਿਛੜ ਨਿੀਂ ਸਕਦੀ)। (ਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ) ਕੇਿਰ ਉਸ (ਅਕਾਰ 



 ਯਖ) ਨੰੂ ਰਣਾਭ ਕਯ, ਜ (ਸਬ ਦਾ) ਭ ੱਢ ਿੈ, ਜ ਸ ੱਧ ਸਯੂ ਿੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਕਈ ਭ ੱਢ ਨਿੀਂ (ਰੱਬ ਸਕਦਾ), ਜ 

ਨਾਸ-ਯਧਿਤ ਿੈ ਅਤੇ ਜ ਸਦਾ ਿੀ ਇਕ ਧਜਿਾ ਯਧਿੰਦਾ ਿੈ। 28।  

ਬਾਿ:- ਜਗ-ਭਤ ਦੇ ਧਖੰਥਾ, ਭ ੰਦਯਾ, ਝਰੀ ਆਧਦਕ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਜੀਿ ਦੀ ਧਿੱਥ ਧਭਟਾਣ ਜਗ ੇਨਿੀਂ ਿਨ। ਧਜਉਂ 

ਧਜਉਂ ਸਦਾ-ਧਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਧਿਚ ਜ ੜਗ,ੇ ਸੰਤਖ ਿਾਰਾ ਜੀਿਨ ਫਣੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਯੀ ਖ਼ਰਕਤ ਧਿਚ ਉਿ ਰਬੂ 

ਿੱਸਦਾ ਧਦੱਸੇਗਾ। 28।  

ਬ ਗਧਤ ਧਗਆਨ  ਦਇਆ ਬੰਡਾਯਧਣ ਘਧਟ ਘਧਟ ਿਾਜਧਿ ਨਾਦ ॥ ਆਧ ਨਾਥ  ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਧਯਧਧ ਧਸਧਧ 

ਅਿਯਾ ਸਾਦ ॥ ਸੰਜਗ  ਧਿਜਗ  ਦ ਇ ਕਾਯ ਚਰਾਿਧਿ ਰੇਖ ੇਆਿਧਿ ਬਾਗ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਬ ਗਧਤ-ਚੂਯਭਾ। ਬੰਡਾਯਧਣ-ਬੰਡਾਯਾ ਿਯਤਾਣ ਿਾਰੀ। ਘਧਟ ਘਧਟ-ਿਯੇਕ ਸਯੀਯ ਧਿਚ। ਿਾਜਧਿ-ਿੱਜ 

ਯਿੇ ਿਨ। ਨਾਦ-ਸ਼ਫਦ। (ਜਗੀ ਬੰਡਾਯਾ ਖਾਣ ਿੇਰੇ ਇਕ ਨਾਦੀ ਿਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਜ ਉਿਨਾਾਂ ਆਣੇ ਗਰ ਧਿਚ 

ਰਟਕਾਈ ਿ ੰਦੀ ਿੈ)। ਆਧ-ਅਕਾਰ  ਯਖ ਆ। ਨਾਥੀ-ਨੱਥੀ ਿਈ, ਿੱਸ ਧਿਚ। ਸਬ-ਸਾਯੀ ਧਸਰਸ਼ਟੀ। ਧਯਧਧ-

ਯਤਾ, ਿਧਡਆਈ। ਧਸਧਧ-ਜਗੀਆਾਂ ਧਿਚ ਅੱਠ ਿੱਡੀਆਾਂ ਧਸੱਧੀਆਾਂ ਭੰਨੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਨ। ‘ਧਸਧਧ ਦੇ ਅਖਯੀ 

ਅਯਥ ਿਨ ‘ਸਰਤਾ’ ਕਯਾਭਾਤ। (ਅੱਠ ਧਸੱਧੀਆਾਂ ਇਿ ਿਨ:- ‘ਅਧਣਭਾ, ਰਧਘਭਾ, ਰਾਤੀ, ਰਾਕਾਭਮ, 

ਭਧਿਭਾ, ਈਧਸ਼ੱਤਰ, ਿਧਸ਼ਤਰ, ਕਾਭਾਿਸਾਇਤਾ। ਅਧਣਭਾ-ਇਕ ਅਣੂ (ਧਕਣਕੇ) ਧਜਤਨਾ ਛਟਾ ਫਣ ਜਾਣਾ। 

ਰਧਘਭਾ-ਫਿ ਤ ਿੀ ਿਰੇ ਬਾਯ ਦਾ ਿ ਜਾਣਾ। ਰਾਤੀ-ਿਯੇਕ ਦਾਯਥ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਸਭਯਥਾ। ਰਾਕਾਭਮ-

ਸ ਤੰਤਯ ਭਯਜ਼ੀ, ਧਜਸ ਦੀ ਕਈ ਧਿਯਧਤਾ ਨਾਿ ਕਯ ਸਕੇ। ਭਧਿਭਾ-ਆਣੇ ਆ ਨੰੂ ਧਜਤਨਾ ਚਾਿ ੇਉਤਨਾ ਿੱਡਾ 

ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਈਧਸ਼ੱਤਰ-ਰਬਤਾ। ਿਧਸ਼ਤਰ-ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਆਣੇ ਿੱਸ ਧਿਚ ਕਯ ਰੈਣਾ। ਕਾਭਾਿਾਸਾਇਤਾ-ਕਾਭ 

ਆਧਦਕ ਧਿਕਾਯਾਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫ ੂਧਿਚ ਯੱਖਣ ਦਾ ਫਰ।) ਅਿਯਾ-ਿਯ, ਅਕਾਰ  ਯਖ ਤੋਂ ਰਾਾਂਬ ਿਰ ਰੈ ਜਾਣ ਿਾਰੇ। 

ਸਾਦ-ਸ ਆਦ, ਚਸਕੇ। ਸੰਜਗ -ਭੇਰ, ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਦਾ ਉਿ ਅੰਸ਼ ਧਜਸ ਨਾਰ ਜੀਿ ਧਭਰਦ ੇਿਨ, ਜਾਾਂ 

ਸੰਸਾਯ ਦੇ ਿਯ ਕਾਯਜ ਿ ੰਦੇ ਿਨ। ਧਿਜਗ -ਧਿਛੜਾ, ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਦਾ ਉਿ ਅੰਸ਼ ਧਜਸ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਜੀਿ 

ਧਿਛੜਦ ੇ ਿਨ, ਜਾਾਂ ਕਈ ਿੋਂਦ ਿਾਰੇ ਦਾਯਥ ਨਾਸ ਿ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। ਦ ਇ-ਦਿੇਂ। ਕਾਯ-ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਕਾਯ। 

ਚਰਾਿਧਿ-ਚਰਾ ਯਿੇ ਿਨ। (ਜਗੀਆਾਂ ਧਿਚ ਬੰਡਾਯੇ ਿਾਸਤ ੇਇਕ ਭਨ ੱਖ ਯਸਦ ਧਰਆਉਣ ਿਾਰਾ ਿ ੰਦਾ ਿੈ; ਇਿ 

ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ‘ਸੰਜਗ ’-ਯੂ ਸੱਤਾ ਸਭਝ ਰਿ। ਦੂਜਾ ਿਯਤਾਣ ਿਾਰਾ ਿ ੰਦਾ ਿੈ, ਜ ‘ਧਿਜਗ ’ ਸਤਾ ਿੈ)। ਰੇਖ-ੇ

ਕੀਤੇ ਕਯਭਾਾਂ ਦੇ ਰੇਖ ੇਅਨ ਸਾਯ। ਆਿਧਿ-ਆਉਂਦ ੇਿਨ, ਧਭਰਦੇ ਿਨ। ਬਾਗ-ਆ ਆਣੇ ਧਿੱਸ,ੇ ਆਣੇ ਆਣੇ 

ਛਾਾਂਦੇ। (ਜਗੀ ਬੰਡਾਯਾ ਿਯਤਾਣ ਿੇਰੇ ਿਯੇਕ ਨੰੂ ਦਯਜਾ-ਫ-ਦਯਜਾ ਛਾਾਂਦਾ ਦੇਈ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ, ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀਆਾਂ 

‘ਸੰਜਗ ’ ‘ਧਿਜਗ ’ ਸੱਤਾ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਯਭਾਾਂ ਦੇ ਰੇਖ ਅਨ ਸਾਯ ਸ ਖ ਦ ਖ ਦੇ ਛਾਾਂਦੇ ਿਯਤਾ 

ਯਿੀਆਾਂ ਿਨ)।  

ਅਯਥ:- (ਿੇ ਜਗੀ! ਜੇ) ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ ਸਯਫ-ਧਿਆਕਤਾ ਦਾ ਧਗਆਨ ਤੇਯ ੇਰਈ ਬੰਡਾਯਾ (ਚੂਯਭਾ) ਿਿੇ, 

ਦਇਆ ਇਸ (ਧਗਆਨ-ਯੂ) ਬੰਡਾਯੇ ਦੀ ਿਯਤਾਈ ਿਿੇ, ਿਯੇਕ ਜੀਿ ਦੇ ਅੰਦਯ ਧਜਿੜੀ (ਧਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਯ ਚੱਰ 

ਯਿੀ ਿੈ, (ਬੰਡਾਯਾ ਛਕਣ ਿੇਰੇ ਜੇ ਤੇਯੇ ਅੰਦਯ) ਇਿ ਨਾਦੀ ਿੱਜ ਯਿੀ ਿਿੇ, ਤੇਯਾ ਨਾਥ ਆ ਅਕਾਰ  ਯਖ ਿਿੇ, 

ਧਜਸ ਦ ੇਿੱਸ ਧਿਚ ਸਾਯੀ ਧਸਰਸ਼ਟੀ ਿੈ, (ਤਾਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇਯੇ ਅੰਦਯੋਂ ਟ ੱਟ ਕੇ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰੋਂ  ਤੇਯੀ ਧਿੱਥ ਧਭਟ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜਗ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਰਾਤ ਿਈਆਾਂ ਧਯੱਧੀਆਾਂ ਧਿਅਯਥ ਿਨ, ਇਿ) ਧਯੱਧੀਆਾਂ ਤੇ ਧਸੱਧੀਆਾਂ (ਤਾਾਂ) 

ਧਕਸੇ ਿਯ ਾਸ ੇਖੜਨ ਿਾਰੇ ਸ ਆਦ ਿਨ। ਅਕਾਰ  ਯਖ ਦੀ “ਸੰਜਗ” ਸੱਤਾ ਤੇ “ਧਿਜਗ” ਸੱਤਾ ਦਿੇਂ (ਧਭਰ ਕੇ 

ਇਸ ਸੰਸਾਯ ਦੀ) ਕਾਯ ਨੰੂ ਚਰਾ ਯਿੀਆਾਂ ਿਨ (ਬਾਿ, ਧਛਰੇ ਸੰਜਗਾਾਂ ਕਯ ਕੇ ਟੱਫਯ ਆਧਦਕਾਾਂ ਦੇ ਜੀਿ ਇੱਥੇ ਆ 

ਇਕੱਠੇ ਿ ੰਦ ੇਿਨ। ਯਜ਼ਾ ਧਿਚ ਧਪਯ ਧਿਛੜ ਧਿਛੜ ਕੇ ਆ-ਆਣੀ ਿਾਯੀ ਇੱਥੋਂ ਤ ਯ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ) ਅਤੇ (ਸਬ 

ਜੀਿਾਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਯਭਾਾਂ ਦੇ) ਰੇਖ ਅਨ ਸਾਯ (ਦਯਜਾ-ਫ-ਦਯਜਾ ਸ ਖ ਦ ਖ ਦੇ) ਛਾਾਂਦੇ ਧਭਰ ਯਿੇ ਿਨ (ਜੇ ਇਿ 



ਮਕੀਨ ਫਣ ਜਾਏ ਤਾਾਂ ਅੰਦਯੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟ ੱਟ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।) 

ਆਦੇਸ  ਧਤਸ ੈਆਦੇਸ  ॥ ਆਧਦ ਅਨੀਰ  ਅਨਾਧਦ ਅਨਾਿਧਤ ਜ ਗ  ਜ ਗ  ਏਕ ਿੇਸ  ॥੨੯॥ 

ਅਯਥ:- (ਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਯ ਕਯਨ ਰਈ) ਕੇਿਰ ਉਸ (ਅਕਾਰ  ਯਖ) ਨੰੂ ਰਣਾਭ ਕਯ, ਜ (ਸਬ ਦਾ) ਭ ੱਢ 

ਿੈ, ਜ ਸ ੱਧ ਸਯੂ ਿੈ, ਧਜਸ ਦਾ ਕਈ ਭ ੱਢ ਨਿੀਂ (ਰੱਬ ਸਕਦਾ), ਜ ਨਾਸ ਯਧਿਤ ਿੈ ਅਤੇ ਜ ਸਦਾ ਇਕ ਧਜਿਾ 

ਯਧਿੰਦਾ ਿੈ। 29।  

ਬਾਿ:- ਧਸਭਯਨ ਦੀ ਫਯਕਧਤ ਨਾਰ ਇਿ ਧਗਆਨ ੈਦਾ ਿਿੇਗਾ ਧਕ ਰਬੂ ਸਬ ਥਾਾਂ ਬਯੂਯ ਿੈ ਤੇ ਸਬ ਦਾ ਸਾਈਂ 

ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਜ਼ਾ ਧਿਚ ਜੀਿ ਇੱਥ ੇਆ ਇਕੱਠੇ ਿ ੰਦ ੇਿਨ ਤੇ ਯਜ਼ਾ ਧਿਚ ਿੀ ਇਥੋਂ ਤ ਯ ੈਂਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਧਗਆਨ 

ੈਦਾ ਿਇਆ ਖਰਕਤ ਨਾਰ ਧਆਯ ਕਯਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਿੇਗੀ। ਜਗ-ਅਧਬਆਸ ਦੀ ਯਾਿੀਂ ਰਾਤ ਿਈਆਾਂ 

ਧਯੱਧੀਆਾਂ ਧਸੱਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਜੀਿਨ ਸਭਝ ਰੈਣਾ ਬ ੱਰ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਾਂ ਸਗੋਂ ਕ ਯਾਿ ੇਰੈ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। (ਇਿਨਾਾਂ ਦੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਰ ਜਗੀ ਰਕ ਆਭ ਜਨਤਾ ਉੱਤ ੇਦਫਾਉ ਾ ਕੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡੇਗਦੇ ਿਨ)। 29।  

 


