
ੁਣਣਐ ਣਧ ੀਯ ੁਣਯ ਨਾਥ ॥ ੁਣਣਐ ਧਯਣਤ ਧਵਰ ਆਕਾ ॥ ੁਣਣਐ ਦੀ ਰਅ ਾਤਾਰ ॥ ੁਣਣਐ ਣਸ 

ਨ ਕ ਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਣਵਗਾ ੁ॥ ੁਣਣਐ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾ ੁ॥੮॥ 

ਦਅਯਥ:- ੁਣਣਐ-ੁਣਣਆਂ, ੁਣਨ ਨਾਰ, ਜ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਣਤ ਜੜੀ ਜਾਏ। ਣਧ-ਉਸ ਜਗੀ ਣਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਘਾਰ 

ਕਭਾਈ ਪਰ ਸ ਚੁਕੀ ਸ। ੁਣਯ-ਦਵਤ। ਧਵਰ-ਫਰਦ, ਧਯਤੀ ਦਾ ਆਯਾ। ਦੀ-ਧਯਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦ ਤ 

ਦੀ। ਰਅ-ਰਕ, ਬਵਣ। ਣਸ ਨ ਕ-ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, ਡਯਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ, ਆਣਾ ਯਬਾਵ ਨਸੀਂ ਾ 

ਕਦਾ। ਣਵਗਾ-ੁਣਖੜਾਉ, ਉਭਾਸ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਣਤ ਜੜਨ ਵਾਰ) ਬਗਤ ਜਨਾਂ ਦ ਣਸਯਦ ਣਵਚ ਦਾ 

ਣਖੜਾਉ ਫਣਣਆ ਯਣਸੰਦਾ ਸ, (ਣਕੳਂਣਕ) ਉ ਦੀ ਣਣਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਕਯ ਕ (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਦੁੱਖਾ ਂਤ ਾਾਂ 

ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਇਸ ਨਾਭ ਣਸਯਦ ਣਵਚ ਣਿਕਣ ਦੀ ਸੀ ਫਯਕਣਤ ਸ ਣਕ (ਾਦਾਯਨ ਭਨੱੁਖ) ਣੱਧਾ,ਂ ੀਯਾ,ਂ 

ਦਵਣਤਆਂ ਤ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਦਵੀ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ ਤ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਝੀ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ ਣਕ ਧਯਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ 

ਆਯਾ ਉਸ ਰਬੂ ਸ, ਜ ਾਯ ਦੀਾ,ਂ ਰਕਾਂ, ਾਤਾਰਾਂ ਣਵਚ ਣਵਆਕ ਸ।8।  

ਬਾਵ:- ਣਣਤ-ਾਰਾਸ ਣਵਚ ਜੁੜ ਕ ਾਧਾਯਨ ਭਨੱੁਖ ਬੀ ਉੱਚ ਆਤਭਕ ਭਯਾਤਫ ਉਤ ਜਾ ਅੱੜਦ ਸਨ। 

ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਯਤੱਖ ਜਾਦਾ ਸ ਣਕ ਰਬੂ ਾਯ ਖੰਡਾਂ ਫਰਣਸਭੰਡਾ ਂਣਵਚ ਣਵਆਕ ਸ, ਤ ਧਯਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਯਾ 

ਸ। ਇਉਂ ਸਯ ਥਾਂ ਰਬੂ ਦਾ ਦੀਦਾਯ ਸਇਆਂ ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ਭਤ ਦਾ ਡਯ ਬੀ ਸ ਨਸੀਂ ਕਦਾ।8।  

ੁਣਣਐ ਈਯ ੁਫਯਭਾ ਇੰਦੁ ॥ ੁਣਣਐ ਭੁਣਖ ਾਰਾਸਣ ਭੰਦੁ ॥ ੁਣਣਐ ਜਗ ਜੁਗਣਤ ਤਣਨ ਬਦ ॥ ੁਣਣਐ 

ਾਤ ਣਣਭਰਣਤ ਵਦ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਣਵਗਾ ੁ॥ ੁਣਣਐ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾ ੁ॥੯॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਈਯੁ-ਣਸ਼ਵ। ਇੰਦੁ-ਇੰਦਯ ਦਵਤਾ। ਭੁਣਖ-ਭੂੰਸ ਨਾਰ, ਭੂੰਸੋਂ। ਾਰਾਸਣ-ਣਤ-ਾਰਾਸਾ,ਂ ਯੱਫ 

ਦੀਆ ਂਵਣਡਆਈਆਂ। ਭੰਦੁ-ਬੜਾ ਭਨੱੁਖ। ਜਗ ਜੁਗਣਤ-ਜਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਜਗ ਦ ਾਧਨ। ਤਣਨ-ਯੀਯ ਣਵਚ ਦ। 

ਬਦ-ਗੱਰਾਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਨਾਭ ਨਾਰ ਰੀਤ ਕਯਨ ਵਾਰ) ਬਗਤ ਜਨਾਂ ਦ ਣਸਯਦ ਣਵਚ ਦਾ ਣਖੜਾਉ ਫਣਣਆ 

ਯਣਸੰਦਾ ਸ; (ਣਕਉਂਣਕ) ਯੱਫ ਦੀ ਣਣਤ ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਕਯਕ (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਦੁਖਾ ਂਤ ਾਾ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। 

ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਤ ਜੜਨ ਦਾ ਦਕਾ ਾਧਾਯਨ ਭਨੱੁਖ ਣਸ਼ਵ, ਫਰਸਭਾ ਤ ਇੰਦਯ ਦੀ ਦਵੀ ’ਤ 

ਅੱੜ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭੰਦਾ ਭਨੱੁਖ ਬੀ ਭੂੰਸੋਂ ਯੱਫ ਦੀਆ ਂਣਤਾ ਂਕਯਨ ਰੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, (ਾਧਾਯਨ ਫੱੁਧ ਵਾਰ  ਨੰੂ ਬੀ) 

ਯੀਯ ਣਵਚ ਦੀਆ ਂਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਰਾਂ, (ਬਾਵ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਜੀਬ ਆਣਦਕ ਇੰਦਯੀਆ ਂਦ ਚਾਣਰਆਂ ਤ ਣਵਕਾਯ 

ਆਣਦਕਾਂ ਵੱਰ ਦੜ-ਬੱਜ) ਦ ਬਦ ਦਾ ਤਾ ਰੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਰਬੂ-ਭਰ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ, ਸ਼ਾਤਰਾਂ 

ਣਣਭਰਤੀਆਂ ਤ ਵਦਾਂ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਧਾਯਣਭਕ ੁਤਕਾਂ ਦਾ ਅਰ ਉੱਚਾ ਣਨਸ਼ਾਨਾ ਤਦੋਂ ਭਝ 

ੈਂਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਤ ਜੜਦ ਸਾ,ਂ ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਣਨਯ ਰਜ਼ਾ ਂ ਨੰੂ ਸੀ ੜ੍ ਛਡਦ ਸਾ,ਂ ਉ ਅਰੀ 

ਜਜ਼ਫ ਣਵਚ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚਦ ਣਜ ਜਜ਼ਫ ਣਵਚ ਅੜ ਕ ਉਸ ਧਾਯਣਭਕ ੁਤਕਾਂ ਉਚਾਯੀਆ ਂਸੁੰਦੀਆਂ ਸਨ)।9।  

ਨਿ:- ੁਣਣਐ ਭੁਣਖ ਾਰਾਸਣ ਭੰਦੁ।  

ਕਈ ਿੀਕਾਕਾਯ ੱਜਣ ਇ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਅਯਥ ਕਯਦ ਸਨ: 

‘ੁਣਨ ਕਯਕ ਭੰਦ ੁਯਖ ਬੀ ਭੂੰਸੌਂ ਾਰਾਸ ਜ਼ਾਦ ਸਨ’ ਜਾਂ ‘ੁਣਨ ਦ ਨਾਰ ਭੰਦ ਆਦਭੀ ਬੀ ਭੁਖੀ ਅਤ 

ਸ਼ਰਾਘਾ-ਮਗ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ। ’ ਯ: 

ਗੁਯਫਾਣੀ ਣਵਆਕਯਣ ਅਨੁਾਯ ਇ ਅਯਥ ਦ ਯਾਸ ਣਵਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਸਨ। ਰਜ਼ ‘ਭੰਦੁ’ ਇਕ-ਵਚਨ ਸ, 



ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਭੰਦਾ ਭਨੱੁਖ’। ਰਜ਼ ‘ਾਰਾਸਣ’ ਣਿਆ ਨਸੀਂ ਸ। ‘ਰਾਸ ਜਾਂਦ ਸਨ’ ਣਵਆਕਯਣ 

ਅਨੁਾਯ ਵਯਤਭਾਨ ਕਾਰ, ਅੱਨ ੁਯਖ, ਫਸੁ-ਵਚਨ, ਕਯਭ ਵਾਚ (passive voice) ਸ, ੁਯਾਣੀ ੰਜਾਫੀ 

ਣਵਚ ਇ ਦ ਵਾਤ ਰਜ਼ ‘ਾਰਾਸੀਅਣਨ’ ਸ, ਣਜਵੇਂ ‘ਾਵਣਸ’ (active voice) ‘ਕਯਤਯੀ ਵਾਚ’ ਤ 

‘ਾਈਅਣਸ’ ਅਤ ‘ਬਵਾਵਣਸ’ ਤੋਂ ‘ਬਵਾਈਅਣਸ’ ਸ, ਣਜਵੇਂ ਉੜੀ ਨੰ: 2 ਣਵਚ:- 

ਸੁਕਭੀ ਉਤਭ ੁ ਨੀਚ, ਸੁਕਣਭ ਣਰਣਖ ਦੁਖ ੁਖ ‘ਾਈਅਣਸ’ ॥ 

ਇਕਨਾ ਸੁਕਭੀ ਫਖੀ ਇਣਕ ਸੁਕਭੀ ਦਾ ‘ਬਵਾਈਅਣਸ’ ॥ 

‘ਰਾਸੁੰਦ ਸਨ’ ਕਯਤਯੀ ਵਾਚ (active voice) ਵਯਤਭਾਨ ਕਾਰ, ਅੱਨ ੁਯਖ, ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ, ੁਯਾਣੀ 

ੰਜਾਫੀ ਣਵਚ ਇ ਦ ਥਾਂ ‘ਾਰਾਸਣਨ’ ਸ। ਇਸ ਯਕ ਬੀ ਚਤ ਯੱਖਣ ਵਾਰਾ ਸ, ‘ਣ’ ਨਸੀਂ ਸ, ‘ਨ’ ਸ ਅਤ 

ਇ ਦ ਨਾਰ  (ਣ ) ਸ, ਣਜਵੇਂ:- 

ਗੁਯਭੁਣਖ ਾਰਾਸਣਨ  ਾਦੁ ਾਇਣਨ ਭੀਠਾ ਅੰਣਭਰਤੁ ਾਯੁ। (ਰਬਾਤੀ ਭ: 3 

ਤੁਧੁ ਾਰਾਸਣਨ ਣਤਨੁ ਧਨੁ ਰ , ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਈ। (ਰਬਾਤੀ ਭ: 1 

ਾਰਾਸਣਨ-ਰਾਸੁੰਦ ਸਨ।  

, ਇ ਣਵਚਾਯ-ਜਗ ਤੁਕ ਣਵਚ ਰਜ਼ ‘ਾਰਾਸਣੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ‘ਰਾਸੁੰਦ ਸਨ’ ਜਾਂ ‘ਰਾਸ ਜਾਂਦ ਸਨ’ ਨਸੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ।  

‘ਾਰਾਸਣ’ ‘ਨਾਂਵ’ ੁਣਰੰਗ ਫਸ-ੁਵਚਨ ਸ, ਇ ਦਾ ਇਕ-ਵਚਨ ‘ਾਰਾਸਣ’ ਸ ਅਤ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

‘ਣਣਤ’, ਣਜਵੇਂ:- 

ਚੁ ਾਰਾਸਣੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਇਐ।  (ਭਾਝ ਭ: 5 

ਣਪਣਤ ਰਾਸਣੁ ਛਣਡ ਕ, ਕਯੰਗੀ ਰਗਾ ਸੰੁ।2।16। (ਭ: 1 ੂਸੀ ਕੀ ਵਾਯ 

ਉੜੀ ਦਾ ਬਾਵ:- ਣਜਉਂ ਣਜਉਂ ੁਯਤ ਨਾਭ ਣਵਚ ਜੁੜਦੀ ਸ ਜ ਭਨੱੁਖ ਣਸਰਾਂ ਣਵਕਾਯੀ ੀ, ਉਸ ਬੀ ਣਵਕਾਯ 

ਛੱਡ ਕ ਣਣਤ-ਾਰਾਸ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ੁਬਾਉ ਕਾਅ ਰਂ ਦਾ ਂਸ। ਇ ਤਯ੍ਾ ਂਇਸ ਭਝ ਆਉਂਦੀ ਸ ਣਕ 

ਕੁਯਾਸ ਏ ਸਏ ਣਗਆਨ-ਇੰਦਯ ਣਕਵੇਂ ਰਬੂ ਨਾਰੋਂ  ਣਵੱਥ ਕਯਾਈ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਤ ਇ ਣਵੱਥ ਨੰੂ ਣਭਿਾਣ ਦਾ 

ਣਕਸੜਾ ਤਯੀਕਾ ਸ। ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਣਤ ਜੁਣੜਆਂ ਸੀ ਧਯਭ-ੁਤਕਾਂ ਦਾ ਣਗਆਨ ਭਨੱੁਖ ਦ ਭਨ ਣਵਚ ਖੁਰ੍ਦਾ 

ਸ।9।  

ੁਣਣਐ ਤੁ ੰਤਖ ੁਣਗਆਨੁ ॥ ੁਣਣਐ ਅਠਣਠ ਕਾ ਇਨਾਨੁ ॥ ੁਣਣਐ ਣੜ ਣੜ ਾਵਣਸ ਭਾਨੁ ॥ ੁਣਣਐ 

ਰਾਗ ਸਣਜ ਣਧਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਣਵਗਾ ੁ॥ ੁਣਣਐ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾ ੁ॥ਫ਼॥ 

ਦਅਯਥ:- ਤੁ ੰਤਖੁ-ਦਾਨ ਤ ੰਤਖ।  

ਤੁ-ਇ ਰਜ਼ ਦ ਣਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖਯ ਯੂ ਣਭਰਦ ਸਨ:- ‘ਣਤ, ਤੁ, ਤ’। ਇਸਨਾਂ ਦ ਅਯਥ ਭਝਣ ਰਈ 

ਸਠ ਣਰਖ ਰਭਾਣ ਗਸ ੁਨਾਰ ੜ੍:- 

(ੳ)  ਤੁ ੰਤਖ ੁਸਵ ਅਯਦਾਣ। ਤਾ ੁਣਣ ਣਦ ਫਸਾਰ  ਾਣ।1।  (ਯਾਭਕਰੀ ਭਸਰਾ 1) 

(ਅ)  ਜਤੁ ਤੁ ੰਜਭ ੁਚੁ ੁਚੀਤੁ। ਨਾਨਕ ਜਗੀ ਣਤਰਬਵਨ ਭੀਤੁ।8।2।  (ਯਾਭਕਰੀ ਭਸਰਾ 1) 

(ੲ)  ਤੀਆ ਭਣਨ ੰਤਖ ੁਉਜ, ਦਣ  ਕ ਵੀਚਾਣਯ।  (ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਭਸਰਾ 1, ਉੜੀ 6) 

()  ਗੁਯ ਕਾ ਫਦੁ ਕਣਯ ਦੀਕ, ਇਸ ਤ ਕੀ ਜ ਣਫਛਾਇ ਯੀ।3।16।118।  (ਆਾ ਭਸਰਾ 1) 



(ਸ)  ਤੀ ਸਯੀ ਤੁ ਬਰਾ, ਫਸੀਐ ਣੜਆ ਾਣ।  (ਭਾਝ ਕੀ ਵਾਯ, ਸ਼ਰਕ ਭਸਰਾ 2, ਉੜੀ 18) 

ਇਸਨਾਂ ਉਯਰ  ਰਭਾਣਾਂ ਦ ਅੰਕ ਨੰ: (ੳ) ਣਵਚ ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਸ਼ਫਦ ‘ੰਤਖ’ੁ ਦ ਨਾਰ ਵਯਣਤਆ ਣਗਆ ਸ। 

ਅੰਕ ਨ:ੰ (ਅ) ਣਵਚ ‘ਤੁ’ ਸ਼ਫਦ ‘ਜਤੁ’ ਨਾਰ ਆਇਆ ਸ। ਅੰਕ ਨ:ੰ (ਸ) ਣਵਚ ‘ਤੁ’ (ਤੀ) ੰਣਿਤ ਦਾ 

‘ਤ’ ਸ, ਣਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੱਤ ਦੀ ਣਗਣਤੀ’।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ੰਣਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ‘ਅ’ ਤੋਂ ਫਣਣਆ ਸ, ਣਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਸੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ’।  ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

ਦਾਨੁ। ਅੰਕ ਨ:ੰ (ੲ) ਣਵਚ ਆਾ ਦੀ ਵਾਯ ਵਾਰ  ਰਭਾਣ ਤੋਂ ਾ ਯਗਿ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਣਜੱਥ ‘ਤੀਆ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ ‘ਦਾਨੀ ਭਨੱੁਖਾ’ਂ। “ਤੀ ਦਇ ੰਤਖੀ ਖਾਇ” ਆਭ ਯਚਰਤ ਤੁਕ ਸ, ਣਜ ਣਵਚ ‘ਤੀਆ’ ਦਾ 

ਅਯਥ ਸ “ਦਾਨੀ”। ‘ਦਾਨੀ’ ਤ ‘ੰਤਖੀ’ ਦਾ ਆ ਣਵਚ ਫਸੁਤ ਡੂੰਘਾ ੰਫੰਧ ਸ। ‘ਦਾਨੀ’ ਉਸੀ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜ 

‘ੰਤਖੀ’ ਬੀ ਸ, ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਜ ਆ ਣਤਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਣਯਆ ਸਇਆ ਸਵ, ਉਸ ਆਣ  ਸੱਥੋਂ ਣਕ ਸਯ ਨੰੂ ਕੀਸ ਦ 

ਕਦਾ ਸ? ਗੁਯ ੂਾਣਸਫ ਇਸਨਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਫਸੁਤ ਥਾਈਂ ਇਕੱਠਾ ਵਯਤਦ ਜਨ। , ਅੰਕ ਨੰ: (ੳ) ਣਵਚ 

‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ “ਦਾਨ ,ਦਾਨ ਕਯਨ ਦਾ ੁਬਾਉ”।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਦੁਜਾ ਅਯਥ ਸ “ੁੱਚਾ ਆਚਯਨ, ਣਤਫਰਤਾ ਧਯਭ, ਇਤਰੀ-ਫਰਤ ਧਯਭ”। ਇ ਅਯਥ ਣਵਚ 

ਇ ਸ਼ਫਦ ਦਾ ੰਫੰਧ ਸ਼ਫਦ ‘ਜਤੁ’ ਨਾਰ ਚੰਗਾ ਢੁਕਦਾ ਸ।  ਅੰਕ ਨੰ: (ਅ) ਣਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ੁੱਚਾ 

ਆਚਯਨ’।  

ਅੰਕ ਨ:ੰ (ੲ) ਣਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਦਾਨ’। ਅੰਕ ਨੰ: () ਣਵਚ ‘ਤੁ’ ਦਾ ਅਯਥ ਣਪਯ ‘ੁੱਚਾ ਆਚਯਨ’ ਸ।  

ਸ਼ਫਦ ‘ਣਤ’ ਬੀ ੰਣਿਤ ਦ ਧਾਤੂ ‘ਅ’ ਤੋਂ ਫਣਣਆ ਸ, ਣਜ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਸਣਾ’।  ‘ਣਤ’ ਦਾ ਅਯਥ ਸ 

“ਸੋਂਦ ਵਾਰਾ, ੱਚ”।  

ਜੁਜੀ ਾਣਸਫ ਣਵਚ ‘ਣਤ’ ਅਤ ‘ਤੁ’ ਵਾਰੀਆਂ ਸਠ-ਣਰਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਨ:- 

(1)  ‘ਣਤਨਾਭ’ੁ   (ਭੂਰ ਭੰਤਯ ਣਵਚ) 

(2)  ੁਣਣਐ, ਤੁ ੰਤਖ ੁਣਗਆਨੁ।  (ਉੜੀ 10) 

(3)  ਅੰਖ ਤੀ ਅੰਖ ਦਾਤਾਯ।  (ਉੜੀ 17) 

(4)  ਣਤ ੁਸਾਣੁ ਦਾ ਭਣਨ ਚਾਉ।  (ਉੜੀ 21) 

(5)  ਗਾਵਣਨ ਜਤੀ ਤੀ ੰਤਖੀ ਗਾਵਣਸ ਵੀਯ ਕਯਾਯ। 27।  

ਅਠਣਠ-ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥ। ਣੜ ਣੜ-ਣਵੱਣਦਆ ੜ੍ ਕ। ਾਵਣਸ-ਾਂਦ ਸਨ। ਸਣਜ-ਸਜ ਅਵਥਾ ਣਵਚ। 

ਸਜ-(ਸਜ) ਸ-ਾਥ, ਨਾਰ ਜ-ਜਨਣਭਆ, ਦਾ ਸਇਆ, ਉਸ ੁਬਾਉ ਜ ੁੱਧ-ਯੂ ਆਤਭਾ ਦ ਨਾਰ 

ਜਨਣਭਆ ਸ, ਸ਼ੁੱਧ-ਯੂ ਆਤਭਾ ਦਾ ਆਣਾ ਅਰੀ ਧਯਭ, ਭਾਇਆ ਦ ਣਤੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰੰਘ ਕ ਉਯ ਦੀ 

ਅਵਥਾ, ਤੁਯੀਆ ਅਵਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ , ਅਡਰਤਾ। ਣਧਆਨੁ-ੁਯਤ, ਣਫਰਤੀ। ਣਗਆਨੁ-ਾਯ ਜਗਤ ਨੰੂ ਰਬੂ-ਣਤਾ 

ਦਾ ਇਕ ਿੱਫਯ ਭਝਣ ਦੀ ੂਝ, ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਛਾਣ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਤ ਜੜਨ ਵਾਰ) ਬਗਤ ਜਨਾਂ ਦ ਣਸਯਦ ਣਵਚ ਦਾ 

ਣਖੜਾਉ ਫਣਣਆ ਯਣਸੰਦਾ ਸ, (ਣਕਂਉਣਕ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦੀ ਣਣਤ-ਾਰਾਸ ੁਣਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਦੱਖਾ ਂਤ 

ਾਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਯੱਫ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ਜੁੜਨ ਨਾਰ (ਣਸਯਦ ਣਵਚ) ਦਾਨ (ਦਣ ਦਾ ੁਬਾਉ), ੰਤਖ ਤ 

ਰਕਾਸ਼ ਯਗਿ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਭਾਨ , ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਸੀ) ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਬਾਵ, ਅਠਾਯਠ ਤੀਯਥਾ ਂ

ਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਭ ਜਣ ਦ ਣਵਚ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦ ਸਨ)। ਜ ਤਕਾਯ (ਭਨੱੁਖ ਣਵੱਣਦਆ) ੜ੍ ਕ ਾਂਦ ਸਨ ਉਸ 



ਬਗਤ ਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ਜੁੜ ਕ ਸੀ ਣਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਨਾਭ ੁਣਨ ਦਾ ਦਕਾ ਅਡਰਤਾ 

ਣਵਚ ਣਚੱਤ ਦੀ ਣਫਰਤੀ ਣਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸ।10।  

ਬਾਵ:- ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਤ ਜਣੜਆਂ ਸੀ ਭਨ ਣਵਸ਼ਾਰ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਰੜਵੰਣਦਆ ਂਦੀ ਵਾ ਤ ੰਤਖ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ 

ਫਣਦਾ ਸ। ਨਾਭ ਣਵਚ ਚੁੱਬੀ ਸੀ ਅਠਾਸਠ ਤੀਯਥਾ ਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ। ਜਗਤ ਦ ਣਕ ਭਾਣ-ਆਦਯ ਦੀ ਯਵਾਸ 

ਨਸੀਂ ਯਣਸ ਜਾਂਦੀ, ਭਨ ਸਣਜ ਅਵਥਾ ਣਵਚ, ਅਡਰਤਾ ਣਵਚ, ਭਗਨ ਯਣਸੰਦਾ ਸ।10।  

ੁਣਣਐ ਯਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਸ ॥ ੁਣਣਐ ਖ ੀਯ ਾਣਤਾਸ ॥ ੁਣਣਐ ਅੰਧ ਾਵਣਸ ਯਾਸ ੁ॥ ੁਣਣਐ ਸਾਥ ਸਵ 

ਅਗਾਸ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਣਵਗਾ ੁ॥ ੁਣਣਐ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾ ੁ॥॥ 

ਦਅਯਥ:-  ਯਾ ਗੁਣਾ ਕ-ਗੁਣਾਂ ਦ ਯਵਯਾਂ ਦ, ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦ। ਗਾਸ-ਗਾਸੁਣ ਵਾਰ , ੂਝ ਵਾਰ , ਵਾਕੀ 

ਵਾਰ । ਯਾਸ-ੁਯਤਾ। ਅਗਾਸ-ੁਡੂੰਘਾ ਭੰੁਦਯ, ੰਾਯ। ਸਾਥ-ਸ਼ਫਦ ‘ਸਾਥ’ ਇਤਰੀ-ਣਰੰਗ ਸ, ਇ ਵਾਤ 

ਇਕ-ਵਚਨ ਣਵਚ ਬੀ ਇ ਦ ਅੰਤ ਣਵਚ (—) ਨਸੀਂ ਸ। ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ‘ਡੂੰਣਘਆਈ ਦੀ ਭਝ’। ਯ ਜਦੋਂ 

ਇਸ ੁਣਰੰਗ ਸਵ ਤਦੋਂ ਇ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਅੰਗ ‘ਸੱਥ’। ਣਜਵੇਂ:- 

(1)  ਸਾਥ ੁਾਣਯ ਕ ਕ ਜਨ ਕਉ, ਫਣਰ ਨ ਕ ਅੰਦਾਜਾ।1। (ਣਫਰਾਵਰ ਕਫੀਯ ਜੀ) 

ਫਸ-ੁਵਚਨ ‘ਸਾਥ’ ਦਾ ਯੂ ਇਤਰੀ-ਣਰੰਗ ‘ਸਾਥ’ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸ, ਣਜਵੇਂ: 

ਸਾਥ ਦਇ ਯਾਖ ਯਭਣਯ, ਗਰਾ ਦੁਯਤੁ ਣਭਿਾਇਆ।1।7।16। (ਗੂਜਯੀ ਭਸਰਾਂ 5) 

ਸਾਥ ਸਵ-ਸਾਥ ਸ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਡੂੰਣਘਆਈ ਦਾ ਤਾ ਰੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਅਰੀਅਤ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਂਦੀ ਸ।11।  

ਅਯਥ:- ਸ ਨਾਨਕ! (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਣਤ ਜੜਨ ਵਾਰ) ਬਗਤ ਜਨਾਂ ਦ ਣਸਯਦ ਣਵਚ ਦਾ 

ਣਖੜਾਉ ਫਣਣਆ ਯਣਸੰਦਾ ਸ, (ਣਕਉਂਣਕ) ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦਾ ਨਾਭ ੁਣਨ ਨਾਰ (ਭਨੱੁਖ ਦ) ਦੁੱਖਾ ਂਤ ਾਾ ਂਦਾ 

ਨਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ੁਯਣਤ ਜੜਨ ਨਾਰ (ਾਧਾਯਨ ਭਨੱੁਖ) ਫਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ੂਝ 

ਵਾਰ  ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਸ਼ਖ ੀਯ ਤ ਾਣਤਸ਼ਾਸਾ ਂਦੀ ਦਵੀ ਾ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਭ ੁਣਨ ਦੀ ਸੀ ਫਯਕਣਤ ਸ 

ਣਕ ਅੰਨ੍  ਣਗਆਨ-ਸੀਣ ਭਨੱੁਖ ਬੀ (ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਨੰੂ ਣਭਰਣ ਦਾ) ਯਾਸ ਰੱਬ ਰੈਂਦ ਸਨ। ਅਕਾਰ ੁਯਖ ਦ ਨਾਭ 

ਣਵਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਦਕਾ ਇ ਡੂੰਘ ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਦੀ ਅਰੀਅਤ ਭਝ ਣਵਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ।11।  

ਬਾਵ:- ਣਜਉਂ ਣਜਉਂ ੁਯਣਤ ਨਾਭ ਣਵੱਚ ਜੁੜਦੀ ਸ, ਭਨੱੁਖ ਯੱਫੀ ਗੁਣਾਂ ਦ ਭੰੁਦਯ ਣਵੱਚ ਚੁੱਬੀ ਰਾਂਦਾ ਸ। ੰਾਯ 

ਅਥਾਸ ਭੰੁਦਯ ਸ, ਣਜਥ ਯੱਫ ਨਾਰੋਂ  ਣਵਛਣੜਆ ਸਇਆ ਜੀਵ ਅੰਣਨ੍ਆਂ ਵਾਂਗ ਸੱਥ ਯ ਭਾਯਦਾ ਸ। ਯ ਨਾਭ 

ਣਵੱਚ ਜੁਣੜਆ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਾਸ ਰੱਬ ਰੈਂਦਾ ਸ।11।  

 


