
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਤ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਿ ॥ ਆਣ ਤਰ ਕ ਰੰਤਗ ਰਤੀ ਮੁਈਏ ਸਭਾਵੰਤੀ 
ਨਾਰ ॥ ਸਚ ਸਬਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ ਤਰੁ ਰਾਵ ਭਾਇ ਤਆਰ ॥ ਸਚ ਭਾਇ ਤਆਰੀ ਕੰਤਤ 
ਸਵਾਰੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨਹੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ਤਾ ਤਰੁ ਾਇਆ ਗੁਰ ਕ ਸਬਤਿ 
ਸਮਾਇਆ ॥ ਸਾ ਧਨ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਈ ਰਮ ਕਸਾਈ ਅੰਤਤਰ ਰੀਤਤ ਤਆਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ 
ਮਤਲ ਲਈ ਤਤਰ ਆ ਸਾਚ ਸਾਤਹ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 567} 

ਦਅਰਥ:- ਪਰ—ਤੀ। ਕ ਰੰਪਿ—ਦ ਰਮ-ਰੰਿ ਪਿਚ। ਰਤੀ—ਰੰਿੀ ਹਈ। ਮੁਈਏ—ਹ ਮੁਈਏ! ਹ ਮਾਇਆ 

ਦ ਮਹ ਿੋਂ  ਅਛਹ ਹ ਚੁਕੀਏ! ਨਾਰ—ਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਏ! ਸਚ—ਸਦਾ-ਪਥਰ ਰਭੂ ਪਿਚ। ਸਬਪਦ—ਿੁਰ ੂਦ 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਿ—ਮਾਣਦਾ ਹ, ਪਮਪਆ ਹਇਆ ਹ। ਭਾਇ—ਰਮ ਦ ਕਾਰਨ। ਕੰਪਤ—ਕੰਤ ਨ। 

ਪਸਉ—ਨਾ। ਨਹ—ੁਪਆਰ। ਆ—ੁਆਾ-ਭਾਿ। ਸਾ ਧਨ—ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਸੁਹਾਈ—ਸਹਣ  ਜੀਿਨ 

ਿਾੀ। ਕਸਾਈ—ਪ ਿੱਚੀ ਹਈ। ਰਮ ਕਸਾਈ—ਰਮ ਦੀ ਪ ਿੱਚੀ ਹਈ। ਪਪਰ—ਪਰ ਨ  {ਨਟ:- ਜ਼ ‘ਪਰ’, 

‘ਪਰੁ’ ਅਤ ‘ਪਪਰ’ ਦ ਪਿਆਕਰਪਣਕ ਅਰਥ ਦਾ ਪ ਆ ਰਿੱ }। ਸਾਪਹ—ਸ਼ਾਪਹ, ਸ਼ਾਹ ਨ।1।  

ਅਰਥ:- ਹ ਮਾਇਆ ਦ ਮਹ ਿੋਂ  ਅਛਹ ਹ ਚੁਕੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਏ! ਤੰੂ ਸਭਾ ਿਾੀ ਹ ਿਈ ਹੈਂ, ਪਕਉਂਪਕ ਤੰੂ 

ਆਣ  ਤੀ-ਰਭੂ ਦ ਰਮ-ਰੰਿ ਪਿਚ ਰੰਿੀ ਿਈ ਹੈਂ। ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਪਤ ਨਾ ਤੰੂ ਸਦਾ-ਪਥਰ ਰਪਹਣ 

ਿਾ  ਰਭੂ ਪਿਚ ੀਨ ਰਪਹੰਦੀ ਹੈਂ, ਤਨੰੂ ਤਰ ਇਸ ਰਮ ਪਆਰ ਦ ਕਾਰਨ ਰਭੂ-ਤੀ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਪਿਚ ਜੜੀ 

ਰਿੱ ਦਾ ਹ।  

ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨ  ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਪਹਣ ਿਾ  ਰਭੂ ਪਿਚ ਪਆਰ ਾਇਆ, ਨਹੁ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਭੂ-ਤੀ 

ਨ  ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ ਸਹਣਾ ਬਣਾ ਪਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਆਾ-ਭਾਿ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਦੋਂ 

ਉਸ ਨ  (ਆਣ  ਅੰਦਰ ਹੀ) ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਿੱਭ ਪਆ, ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਪਤ ਨਾ (ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰਭੂ 

ਪਿਚ) ੀਨ ਹ ਪਿਆ।  

ਰਭੂ-ਰਮ ਦੀ ਪ ਿੱਚੀ ਹਈ ਸੁਚਿੱਜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਣ  ਜੀਿਨ ਿਾੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, 

ਉਸ ਦ ਪਹਰਦ ਪਿਚ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਰੀਪਤ ਪਟਕੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! (ਆ —) ਇਹ ਪਜਹੀ ਸੁਚਿੱਜੀ ਜੀਿ-

ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਰਭੂ-ਤੀ ਨ  ਆ ਹੀ ਆਣ  ਨਾ ਪਮਾ ਪਆ ਹ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਪਹਣ ਿਾ  ਸ਼ਾਹ ਨ  ਉਸ ਦਾ 

ਜੀਿਨ ਸੰਿਾਰ ਪਦਿੱਤਾ ਹ।1।  

ਤਨਰਗੁਣਵੰਤੜੀਏ ਤਰੁ ਿਤਿ ਹਿੂਰ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰਮੁਤਿ ਤਜਨੀ ਰਾਤਵਆ ਮੁਈਏ ਤਰ ੁਰਤਵ ਰਤਹਆ 
ਭਰੂਰ ਰਾਮ ॥ ਤਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰੂਰ ਵਿੁ ਹਜੂਰ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕ ਜਾਤਾ ॥ ਧਨ ਬਾਲੀ 
ਭਲੀ ਤਰੁ ਸਹਤਜ ਰਾਵ ਤਮਤਲਆ ਕਰਮ ਤਬਧਾਤਾ ॥ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਿਆ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਤਿਆ 
ਹਤਰ ਸਤਰ ਰਹੀ ਭਰੂਰ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਾ ਤਰ ਭਾਵ ਸਬਿ ਰਹ ਹਿੂਰ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 567-
568} 

ਦਅਰਥ:- ਪਨਰਿੁਣਿੰਤੜੀਏ—ਹ ਿੁਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱ ਣੀ ਪਜੰਦ! ਹਦੂਰ—ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਅੰਿ-ਸੰਿ। ਿੁਰਮੁਪ —

ਿੁਰ ੂਦੀ ਸਰਨ  ਕ। ਰਾਪਿਆ—ਪਹਰਦ ਪਿਚ ਿਸਾਇਆ। ਮੁਈਏ—ਹ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸਹੜ ਰਹੀ ਪਜੰਦ! ਰਪਿ 

ਰਪਹਆ—ਪਿਆਕ ਹ। ਹਜੂਰ—ਅੰਿ-ਸੰਿ। ਜੁਪਿ ਜੁਪਿ—ਹਰਕ ਜੁਿ ਪਿਚ। ਏਕ—ਇਕ ਰਭੂ ਹੀ। ਜਾਤਾ—

ਰਪਸਿੱਧ। ਧਨ—ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਬਾੀ—ਬਾ-ਸੁਭਾਿ ਿਾੀ। ਭੀ—ਭ  ਸੁਭਾਿ ਿਾੀ। ਸਹਪਜ—ਆਤਮਕ 

ਅਡਤਾ ਪਿਚ। ਕਰਮ ਪਿਧਾਤਾ—ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕਰਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਿਾਾ। ਪਜਪਨ—ਪਜਸ ਨ। 



ਸਬਪਦ—ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਭਾਪ ਆ—ਉਚਾਪਰਆ, ਪਸਪਤ-ਸਾਾਹ ਕੀਤੀ। ਹਪਰ ਸਪਰ—ਹਰੀ-

ਸਰਿਰ ਪਿਚ। ਕਾਮਪਣ—ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ। ਸਾ—ਉਹ {ਇਸਤਰੀ ਪੰਿ}। ਪਰ ਭਾਿ—ਪਰ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਿੱਿਦੀ 

ਹ।2।  

ਅਰਥ:- ਹ ਿੁਣ-ਹੀਣ ਪਜੰਦ! ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਿ-ਸੰਿ ਿਿੱਸਦਾ ਿਪ ਆ ਕਰ। ਹ ਪਜੰਦ! ਰਭੂ-ਤੀ ਜ਼ਿੱਰ 

ਜ਼ਿੱਰ ਪਿਚ ਪਿਆਕ ਹ; ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ ਥਾਾਂ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਿ । ਉਹ ਰਭੂ ਹੀ ਹਰਕ ਜੁਿ ਪਿਚ (ਜੀਊਂਦਾ-

ਜਾਿਦਾ) ਰਪਸਿੱਧ ਹ। ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਬਾ-ਸੁਭਾਿ ਹ ਕ ਭ  ਸੁਭਾਿ ਿਾੀ ਬਣ ਕ ਆਤਮਕ ਅਡਤਾ 

ਪਿਚ ਪਟਕ ਕ ਉਸ ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਪਸਰਜਣਹਾਰ ਪਮ ੈਂਦਾ ਹ। ਹ ਪਜੰਦ! 

ਪਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨ  ਹਪਰ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਿੱ  ਪਆ ਹ, ਪਜਸ ਨ  ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਭੂ ਦੀ 

ਪਸਪਤ-ਸਾਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਰਿਰ-ਰਭੂ ਪਿਚ ਹਰ ਿ  ਚੁਿੱਭੀ ਾਈ ਰਿੱ ਦੀ ਹ। ਹ 

ਨਾਨਕ! (ਆ —) ਉਹੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਪਆਰੀ ਿੱਿਦੀ ਹ ਜਹੜੀ ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ 

ਿ  ਉਸ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਪਿਚ ਜੁੜੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ।2।  

ਸਹਾਗਣੀ ਜਾਇ ੂਛਹੁ ਮੁਈਏ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਾਇਓ 
ਮੁਈਏ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਨ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਜਨੀ ਆੁ ਗਵਾ ਇਆ ਤਤਨੀ ਤਰੁ ਾਇਆ ਰੰਗ 
ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ॥ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਮਾਤੀ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਿਾਣ ॥ ਕਾਮਤਣ ਵਡਭਾਗੀ 
ਅੰਤਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਕਾ ਰਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਹਜ ਰਾਤੀ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ 
ਬਣਾਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 568} 

ਦਅਰਥ:- ਸਹਾਿਣੀ—ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀਆਾਂ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਰਸੰਨ ਕਰ ਪਆ ਹ। ਜਾਇ—ਜਾ ਕ। 

ਮੁਈਏ—ਹ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸਹੜ ਰਹੀ ਪਜੰਦ! ਆ—ੁਆਾ-ਭਾਿ। ਰੰਿ ਪਸਉ—ਆਨੰਦ ਨਾ। ਰੰਪਿ—ਰਮ-

ਰੰਿ ਪਿਚ। ਰਾਤੀ—ਰੰਿੀ ਹਈ। ਸਹਜ—ਆਤਮਕ ਅਡਤਾ ਪਿਚ। ਮਾਤੀ—ਮਸਤ। ਅਨਪਦਨੁ—ਹਰ ਰਜ਼, 

ਹਰ ਿ । ਸੁਭਾਇਆ—ਸੰਦ ਆਇਆ। ਪਜਪਨ—ਪਜਸ ਨ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਪਥਰ ਹਪਰ-ਨਾਮ।3।  

ਅਰਥ:- ਹ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸਹੜ ਰਹੀ ਪਜੰਦ! ਜਾ ਕ (ਉਹਨਾਾਂ) ਸੁਹਾਿਣਾਾਂ ਾਸੋਂ (ਜੀਿਨ-ਜੁਿਪਤ) ੁਿੱਛ, ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  

ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਆਾ-ਭਾਿ ਦੂਰ ਕਰ ਪਆ ਹ। ਰ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਆਾ-ਭਾਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ  ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ (ਪਿਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ) ਨਹੀਂ ਪਸਿੱ ੀ। ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਆਾ-ਭਾਿ ਦੂਰ ਕਰ ਪਆ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ  

(ਆਣ  ਅੰਦਰ ਹੀ) ਰਭੂ-ਤੀ ਨੰੂ ਿੱਭ ਪਆ, ਰਭੂ-ਤੀ ਰਮ ਨਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਣਾ ਪਮਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰਿੱ ਦਾ 

ਹ। ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਰਭੂ ਦ ਰਮ-ਰੰਿ ਪਿਚ ਰੰਿੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ, ਆਤਮਕ ਅਡਤਾ ਪਿਚ ਮਸਤ 

ਰਪਹੰਦੀ ਹ, ਉਹ ਹਰ ਿ  ਰਭੂ-ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸਮਰਦੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ। ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਿਿੱਡ ਭਾਿਾਾਂ ਿਾੀ ਹ, 

ਉਸ ਦ ਪਹਰਦ ਪਿਚ ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਦੀ ਿਨ ਬਣੀ ਰਪਹੰਦੀ ਹ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਭੂ ਦਾ ਪਆਰ ਚੰਿਾ ਿੱਿਦਾ ਹ। ਹ 

ਨਾਨਕ! ਪਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨ  ਸਦਾ-ਪਥਰ ਰਭੂ ਦ ਨਾਮ ਨੰੂ ਆਣੀ ਪਜ਼ੰਦਿੀ ਦਾ ਪਸ਼ੰਿਾਰ ਬਣਾ ਪਆ ਹ ਉਹ 

ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਅਡਤਾ ਪਿਚ ੀਨ ਰਪਹੰਦੀ ਹ।3।  

ਹਉਮ ਮਾਤਰ ਮੁਈਏ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕ ਭਾਏ ॥ ਹਤਰ ਵਰੁ ਰਾਵਤਹ  ਸਿਾ ਮੁਈਏ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ 
ਾਏ ॥ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਾਏ ਸਬਿੁ ਵਜਾਏ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਰੀ ॥ ਤਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜਬਨੁ 
ਬਾਲਾ ਅਨਤਿਨੁ ਕੰਤਤ ਸਵਾਰੀ ॥ ਹਤਰ ਵਰੁ ਸਹਾਗ ਮਸਤਤਕ ਭਾਗ ਸਚ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥ ਨਾਨਕ 
ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਤੀ ਜਾ ਚਲ ਸਤਤਗੁਰ ਭਾਏ ॥੪॥੧॥ {ੰਨਾ 568} 



ਦਅਰਥ:- ਿੁਰ ਕ ਭਾਏ—ਿੁਰ ਕ ਭਾਇ, ਿੁਰ ੂਦ ਰਮ ਪਿਚ, ਿੁਰ ੂਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਿਰੁ— ਸਮ। ਰਾਿਪਹ—ਤੰੂ 

ਪਮਾ ਰਾਤ ਕਰ ਏਂਿੀ। ਪਨਜ ਘਪਰ—ਆਣ  ਅਸ ਘਰ ਪਿਚ, ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਚ। ਾਏ—ਾਇ, 

ਾ ਕ। ਿਜਾਏ—ਿਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਰਭਾਿ ਪਹਰਦ ਪਿਚ ਿਸਾਾਂਦੀ ਹ। ਰੀਆਾ—ਰੀਆਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਆਨੰਦ ਦਾ 

ਸਮਾ। ਬਾਾ—ਜਿਾਨ। ਕੰਪਤ—ਕੰਤ ਨ। ਅਨਪਦਨੁ—ਹਰ ਰਜ਼। ਮਸਤਪਕ—ਮਿੱਥ ਉਤ। ਕਾਮਪਣ—ਜੀਿ-

ਇਸਤਰੀ। ਰੰਪਿ—ਰਮ ਪਿਚ।4।  

ਅਰਥ:- ਹ ਆਤਮਕ ਮਤ ਸਹੜ ਰਹੀ ਪਜੰਦ! ਤੰੂ (ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਮ ਦੂਰ ਕਰ, ਤ, ਿੁਰ ੂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹ ਕ 

(ਜੀਿਨ-ਤਰ) ਤੁਰ। (ਜ ਤੰੂ ਿੁਰ ੂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇਂਿੀ, ਤਾਾਂ) ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਚ ਪਨਿਾਸ ਹਾਸ ਕਰ ਕ ਤੰੂ 

ਸਦਾ ਈ ਰਭੂ-ਤੀ ਦਾ ਪਮਾ ਮਾਣਦੀ ਰਹੇਂਿੀ।  

ਹ ਪਜੰਦ! ਜਹੜੀ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਆਣ  ਪਹਰਦ ਪਿਚ ਿੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਿਸਾ ੈਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਚ ਥਾਾਂ 

ਰਾਤ ਕਰ ੈਂਦੀ ਹ, ਉਹ ਸਦਾ ਿਾਸਤ ਭਾਿਾਾਂ ਿਾੀ ਹ ਜਾਾਂਦੀ ਹ (ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਪਕ) ਰਭੂ-ਤੀ 

ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾ ਹ, ਰਭੂ-ਤੀ ਦਾ ਜਬਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਪਹਣ ਿਾਾ ਹ, ਉਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਰਭੂ-ਕੰਤ ਨ  

ਸਦਾ ਿਾਸਤ ਸਹਣ  ਜੀਿਨ ਿਾੀ ਬਣਾ ਪਦਿੱਤਾ।  

ਹ ਨਾਨਕ! ਜਦੋਂ ਜੀਿ-ਇਸਤਰੀ ਿੁਰ ੂਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਰਭੂ ਦ ਰਮ-ਰੰਿ ਪਿਚ ਰੰਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ, ਉਸ 

ਨੰੂ ਰਭੂ-ਤੀ ਸੁਹਾਿ ਪਮ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, ਉਸ ਦ ਮਿੱਥ ਉਤ ਭਾਿ ਜਾਿ ੈਂਦਾ ਹ, ਿੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ-

ਪਥਰ ਰਭੂ ਪਿਚ ੀਨ ਹ ਕ ਸਹਣ  ਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਿਾੀ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।4।  

  


