
ਏਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਿਆਈ ਤਤਤਨ ਚਰ  ਯਿਾਣੁ ॥ ਇਕੁ ਸੰਸਾਯੀ ਇਕੁ ਬੰਡਾਯੀ ਇਕੁ ਰਾਏ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਏਕਾ-ਇਕੱਰੀ। ਭਾਈ-ਭਾਇਆ। ਜੁਗਤਤ-ਜੁਗਤੀ ਨਾਰ, ਤਯੀਕ ਨਾਰ। ਤਿਆਈ-ਰਸੂਤ ਹਈ। 

ਤਤਤਨ-ਇਸ ਰਜ਼ ਦ ਤਤੰਨ ਸਯੂ ਹਨ: ‘ਤਤਨ’, ਤਤਤਨ ਅਤ ‘ਤੀਤਨ’। ‘ਤੀਤਨ’ ਦਾ ਅਯਥ ਹ ਤਰ । ‘ਤਤਤਨ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਬੀ ‘ਤਰ ’ ਹ, ਯ ਇਸ ਦਾ ਅਯਥ ਹਯ ਬੀ ਹ।  

‘ਤਤਨ’ ੜਨਾਾਂਿ ਫਹ-ੁਿਚਨ ਹ ਅਤ ‘ਤਤਤਨ’ ੜਨਾਾਂਿ ਇਕ-ਿਚਨ ਹ।  

ਇਹਨਾਾਂ ਦ ਟਾਕਯ ’ਤ ‘ਤਜਨ’ ਫਹ-ੁਿਚਨ ਤ ‘ਤਜਤਨ’ ਇਕ-ਿਚਨ।  

(1)  ਤਤਤਨ-ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਨ  (ਇਕ-ਿਚਨ) 

‘ਤਜਤਨ ਸਤਿਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ’।  (ਉੜੀ 5 

(2)  ਤਤਨ-ਉਹਨਾਾਂ ਭਨੱੁਖਾਾਂ ਨ  (ਫਹੁ-ਿਚਨ)।  

ਤਜਨ ਹਤਯ ਜਤਆ ਤਤਨ ਪਰੁ ਾਇਆ, 

ਸਤਬ ਤੂਟ ਭਾਇਆ ਪੰਦ।3।  

ਯਿਾਣੁ-ਸ਼ਫਦ ‘ਯਿਾਣੁ’ ਿਰ ਬੀ ਯਤਾ ਗਹ ੁਕਯਨ ਦੀ ਰੜ ਹ। ਜੁਜੀ ਸਾਤਹਫ ਤਿਚ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਹਠ-

ਤਰਖੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਤਿਚ ਆਇਆ ਹ:- 

(1)  ੰਚ ਯਿਾਣ, ੰਚ ਯਧਾਨੁ।  (ਉੜੀ 16) 

(2)  ਅਭੁਰੁ ਤੁਰੁ, ਅਭੁਰੁ ਯਿਾਣੁ।  (ਉੜੀ 26) 

(3)  ਏਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਿਆਈ ਤਤਤਨ ਚਰ  ਯਿਾਣੁ।  

(4)  ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਯਿਾਣੁ।  (ਉੜੀ 34) 

ਸੰਸਤਿਤ ਤਿਚ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ‘ਰਭਾਣ’ ਹ, ਤਜਸ ਦ ਕਈ ਅਯਥ ਹਨ, ਤਜਿੇਂ:- 

(ੳ) ਿੱਟਾ 

(ਅ) ਤਿੱਤ 

(ੲ) ਸਫੂਤ, ਗਿਾਹੀ।  

(ਸ) ਇਖ਼ਤਤਆਯ ਿਾਰਾ ਭੰਤਨਆ-ਰਭੰਤਨਆ। ਇਸ ਅਯਥ ਤਿਚ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਦ ਤਯ੍ਾਾਂ ਿਯਤਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। 

ਤਜਿੇਂ, ‘ਤਿਆਕਯਣ  ਾਤਣਤਨ ਰਭਾਣੰ’ ਅਤ ‘ਿਦਾਹ ਰਭਾਣਾਹ’, ਬਾਿ, ਇਕ-ਿਚਨ ਤਿਚ ਬੀ ਤ ਫਹੁ-ਿਚਨ 

ਤਿਚ ਬੀ।  

ਸ, ਤੁਕ ਨੰ: 1 ਤਿਚ ‘ਯਿਾਣ’ (ਫਹ-ੁਿਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਹ ‘ਭੰਨ -ਰਭੰਨ  ਹਏ’। ਤੁਕ ਨੰ: 2 ਤਿਚ ‘ਯਿਾਣੁ’ 

(ਇਕ-ਿਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਹ ‘ਿੱਟਾ’। ਤੁਕ ਨ:ੰ 3, 4 ਤਿਚ ‘ਯਿਾਣੁ’ (ਇਕ-ਿਚਨ) ਦਾ ਅਯਥ ਹ ‘ਭੰਨ -ਰਭੰਨ  

ਤਯ ’ਤ, ਯਤੱਖ ਤਯ ’ਤ’।  

ਯਿਾਣੁ-ਯਤੱਖ। ਸੰਸਾਯੀ-ਘਯਫਾਯੀ। ਬੰਡਾਯੀ-ਬੰਡਾਯ ਦਾ ਭਾਰਕ, ਤਯਜ਼ਕ ਦਣ ਿਾਰਾ। ਰਾਏ-ਰਾਉਂਦਾ ਹ। 

ਦੀਫਾਣੁ-ਦਯਫਾਯ, ਕਚਤਹਯੀ।  

ਅਯਥ:- (ਰਕਾਾਂ ਤਿਚ ਇਹ ਤਖ਼ਆਰ ਆਭ ਰਚੱਰਤ ਹ ਤਕ) ਇਕੱਰੀ ਭਾਇਆ (ਤਕਸ) ਜੁਗਤੀ ਨਾਰ ਰਸੂਤ ਹਈ 

ਤ ਯਤੱਖ ਤਯ ’ਤ ਉਸ ਦ ਤਤੰਨ ੁੱਤਯ ਜੰਭ ਏ। ਉਹਨਾਾਂ ਤਿਚੋਂ ਇਕ (ਫਰਹਭਾ) ਘਯਫਾਯੀ ਫਣ ਤਗਆ (ਬਾਿ, 

ਜੀਿ-ਜੰਤਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਰੱਗ ਤਆ), ਇਕ (ਤਿਸ਼ਨੰੂ) ਬੰਡਾਯ ਦਾ ਭਾਰਕ ਫਣ ਤਗਆ (ਬਾਿ, ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ 



ਤਯਜ਼ਕ ਅੜਾਣ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਨ ਰੱਗਾ), ਅਤ ਇੱਕ (ਤਸ਼ਿ) ਕਚਤਹਯੀ ਰਾਉਂਦਾ ਹ (ਬਾਿ, ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਘਾਯਦਾ 

ਹ)।  

ਤਜਿ ਤਤਸ ੁਬਾਿ ਤਤਿ ਚਰਾਿ ਤਜਿ ਹਿ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥ ਓਹ ੁਿਖ ਓਨਾ ਨਦਤਯ ਨ ਆਿ ਫਹੁਤਾ ਏਹ ੁਤਿਡਾਣੁ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤਜਿ-ਤਜਿੇਂ, ਤਜਸ ਤਯ੍ਾਾਂ। ਤਤਸ-ੁਉਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ। ਚਰਾਿ-(ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਕਾਯ) ਤਯਦਾ ਹ। 

ਪੁਯਭਾਣੁ-ਹੁਕਭ। ਓਹੁ-ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਓਨਾ-ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ। ਨਦਤਯ ਨ ਆਿ-ਤਦਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਡਾਣੁ-ਅਸਚਯਜ 

ਕਤਕ।  

ਅਯਥ:- (ਯ ਅਸਰ ਗੱਰ ਇਹ ਹ ਤਕ) ਤਜਿੇਂ ਉਸ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਬਾਉਂਦਾ ਹ ਅਤ ਤਜਿੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਭ 

ਹੁੰਦਾ ਹ, ਤਤਿੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਕਾਯ ਚਰਾ ਤਯਹਾ ਹ, (ਇਹਨਾਾਂ ਫਰਹਭਾ, ਤਿਸ਼ਨੰੂ ਅਤ ਤਸ਼ਿ ਦ ਕੁਝ ਹੱਥ 

ਨਹੀਂ)। ਇਹ ਫੜਾ ਅਸਚਯਜ ਕਤਕ ਹ ਤਕ ਉਹ ਅਕਾਰ ੁਯਖ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ) ਿਖ ਤਯਹਾ ਹ ਯ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨਹੀਂ ਤਦੱਸਦਾ।  

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਰੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਏਕ ਿਸੁ ॥੩ਫ਼॥ 

ਅਯਥ:- (ਸ ਫਰਹਭਾ, ਤਿਸ਼ਨੰੂ, ਤਸ਼ਿ ਆਤਦਕ ਦ ਥਾਾਂ) ਕਿਰ ਉਸ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਨੰੂ ਰਣਾਭ ਕਯ ਜ (ਸਬ ਦਾ) 

ਭੁੱਢ ਹ, ਜ ਸ਼ੁੱਧ ਸਯੂ ਹ, ਤਜਸ ਦਾ ਕਈ ਭੁੱਢ ਨਹੀਂ (ਰੱਬ ਸਕਦਾ), ਜ ਨਾਸ ਯਤਹਤ ਹ ਅਤ ਜ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ 

ਤਜਹਾ ਯਤਹੰਦਾ ਹ। (ਇਹੀ ਹ ਿਸੀਰਾ ਉਸ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਿੱਥ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦਾ)। 30।  

ਬਾਿ:- ਤਜਉਂ ਤਜਉਂ ਭਨੱੁਖ ਰਬੂ ਦੀ ਮਾਦ ਤਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹ, ਤਤਉਂ ਤਤਉਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਤਖ਼ਆਰ ਕੱਚ ਜਾਦ ਹਨ 

ਤਕ ਫਰਹਭਾ, ਤਿਸ਼ਨੰੂ, ਤਸ਼ਿ ਆਤਦਕ ਕਈ ਿੱਖਯੀਆਾਂ ਹਸਤੀਆਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਯਫੰਧ ਚਰਾ ਯਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਤਸਭਯਨ 

ਿਾਰ  ਨੰੂ ਮਕੀਨ ਹ ਤਕ ਰਬੂ ਆ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾ ਤਿਚ ਆਣ  ਹੁਕਭ ਅਨੁਸਾਯ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਯ ਚਰਾ ਤਯਹਾ ਹ, 

ਬਾਿੇਂ ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨਾਰ ਉਹ ਤਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। 30।  

ਆਸਣੁ ਰਇ ਰਇ ਬੰਡਾਯ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਿਾਯ ॥ ਕਤਯ ਕਤਯ ਿਖ ਤਸਯਜਣਹਾਯ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ 

ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਯ ॥ 

ਦਅਯਥ:- ਆਸਣੁ-ਤਟਕਾਣਾ। ਰਇ-ਰਕ ਤਿਚ। ਰਇ ਰਇ-ਹਯਕ ਬਿਨ ਤਿਚ। ਆਸਣੁ ਬੰਡਾਯ-ਬੰਡਾਤਯਆਾਂ 

ਦਾ ਤਟਕਾਣਾ। ਾਇਆ-ਤਉ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਾ ਤਦੱਤਾ ਹ। ਕਤਯ ਕਤਯ-(ਜੀਿਾਾਂ ਨੰੂ) ਦਾ ਕਯ ਕ। ਿਖ-ਸੰਬਾਰ 

ਕਯਦਾ ਹ। ਤਸਯਜਣਹਾਯ-ੁਤਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ। ਸਾਚੀ-ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਯਤਹਣ ਿਾਰੀ, 

ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰੀ।  

ਅਯਥ:- ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਬੰਡਾਤਯਆਾਂ ਦਾ ਤਟਕਾਣਾ ਹਯਕ ਬਿਨ ਤਿਚ ਹ (ਬਾਿ, ਹਯਕ ਬਿਨ ਤਿਚ ਅਕਾਰ 

ੁਯਖ ਦ ਬੰਡਾਯ ਚੱਰ ਯਹ ਹਨ)। ਜ ਕੁਝ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨ  ਉਹਨਾਾਂ ਬੰਡਾਤਯਆਾਂ ਤਿਚ) ਾਇਆ ਹ ਇਕ ਿਾਯੀ 

ਾ ਤਦੱਤਾ ਹ, (ਬਾਿ, ਉਸ ਦ ਬੰਡਾਯ ਸਦਾ ਅਖੁੱਟ ਹਨ)। ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਨੰੂ ਦਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਅਕਾਰ ੁਯਖ (ਜੀਿਾਾਂ 

ਨੰੂ) ਦਾ ਕਯ ਕ (ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ) ਸੰਬਾਰ ਕਯ ਤਯਹਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਸਦਾ-ਤਥਯ ਯਤਹਣ ਿਾਰ  (ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਦੀ 

(ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਬਾਾਂਰ ਿਾਰੀ) ਇਹ ਕਾਯ ਸਦਾ ਅਟੱਰ ਹ (ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰੀ ਹ)।  

ਆਦਸ ੁਤਤਸ ਆਦਸ ੁ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਰੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਏਕ ਿਸੁ ॥੩॥ 

ਅਯਥ:- (ਸ) ਕਿਰ ਉਸ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ) ਨੰੂ ਰਣਾਭ ਕਯ ਜ (ਸਬ ਦਾ) ਭੁੱਢ ਹ, ਜ ਸੁੱਧ-ਸਯੂ ਹ, ਤਜਸ ਦਾ 

ਕਈ ਭੁੱਢ ਨਹੀਂ (ਰੱਬ ਸਕਦਾ), ਜ ਨਾਸ-ਯਤਹਤ ਹ ਅਤ ਜ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਜਹਾ ਯਤਹੰਦਾ ਹ (ਇਹੀ ਹ ਤਯੀਕਾ, 

ਤਜਸ ਨਾਰ ਉਸ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਤਿੱਥ ਤਭਟ ਸਕਦੀ ਹ)। 31।  



ਬਾਿ:- ਫੰਦਗੀ ਦੀ ਫਯਕਤਤ ਨਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭਝ ੈਂਦੀ ਹ ਤਕ ਬਾਿੇਂ ਕਯਤਾਯ ਦੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਹਈ ਤਸਰਸ਼ਟੀ 

ਫਅੰਤ ਹ, ਤਪਯ ਬੀ ਇਸ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਰਈ ਉਸ ਦ ਬੰਡਾਯ ਬੀ ਫਅੰਤ ਹਨ, ਕਦੀ ਭੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦ। 

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਇਸ ਯਫੰਧ ਦ ਯਾਹ ਤਿਚ ਕਈ ਯਕ ਨਹੀਂ  ਸਕਦੀ। 31।  

 


