
ਵਡਹੰਸੁ ਭਹਲਾ ੩ ॥  ਭਨ ਭਰਿਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਸੰਸਾਿੁ ਹ ਅੰਰਿ ਸਰਿ ਰਨਫੜਾ ਿਾਭ ॥ ਆ 
ਸਿਾ ਫਖਰਸ ਲ ਰਪਰਿ ਹਇ ਨ ਪਿਾ ਿਾਭ ॥ ਰਪਰਿ ਹਇ ਨ ਪਿਾ ਅੰਰਿ ਸਰਿ ਰਨਫੜਾ ਗੁਿਭੁਰਖ 
ਰਭਲ ਵਰਡਆਈ ॥ ਸਾਿ ਿੰਰਗ ਿਾਿ ਸਹਜ ਭਾਿ ਸਹਜ ਿਹ ਸਭਾਈ ॥ ਸਿਾ ਭਰਨ ਬਾਇਆ ਸਿੁ 
ਵਸਾਇਆ ਸਫਰਿ ਿਿ ਅੰਰਿ ਰਨਫਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਰਭ ਿਿ ਸ ਸਰਿ ਸਭਾਣ ਫਹੁਰਿ ਨ ਬਵਜਰਲ 
ਪਿਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 571} 

ਦਅਰਥ:- ਆਵਾਗਉਣੁ—(ਜਗਤ ਵਵਚ) ਆਉਣਾ ਤ (ਜਗਤ ਤੋਂ) ਜਾਣਾ, ਜਨਭ ਭਰਨ। ੰਾਵਰ—ਜਗਤ 

(ਦਾ ਭਸ)। ਅੰਵਤ—ਆਖ਼ਰ ਨੰੂ। ਵਚ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਵਵਚ (ਜੁਵਿਆਂ)। ਵਨਫਿਾ—

(ਆਵਾਗਉਣ ਦਾ) ਖ਼ਾਤਭਾ। ਚਾ—ਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ। ਗੁਰਭੁਵਿ—ਗੁਰ ੂ ਦੀ ਰਨ ਵਆਂ। 

ਰੰਵਗ—ਰਭ-ਰੰਗ ਵਵਚ। ਰਾਤ—ਰੰਗ ਸਏ। ਸਜ—ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਵਵਚ। ਭਾਤ—ਭਤ। ਭਵਨ—ਭਨ 

ਵਵਚ। ਚੁ—ਦਾ-ਵਥਰ-ਰਬੂ। ਫਵਦ—ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਫਸੁਵਰ—ਭੁਿ, ਵਪਰ। 

ਬਵਜਵਲ—ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ ਵਵਚ।1।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਰ ਭਨ! ਜਗਤ (ਦਾ ਭਸ ਜੀਵ ਵਾਤ) ਜਨਭ ਭਰਨ (ਦਾ ਗਿ ਵਲਆਉਂਦਾ) ਸ, ਆਖ਼ਰ ਦਾ 

ਕਾਇਭ ਰਵਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਵਵਚ ਜੁਵਿਆਂ (ਜਨਭ ਭਰਨ ਦ ਗਿ ਦਾ) ਖ਼ਾਤਭਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਵਜ ਭਨੁੁੱਿ 

ਨੰੂ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਜਗਤ ਵਵਚ ਭੁਿ ਭੁਿ ਪਰਾ ਨਸੀਂ ਾਣਾ ੈਂਦਾ। 

ਉ ਨੰੂ ਭੁਿ ਭੁਿ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਗਿ ਨਸੀਂ ਵਭਲਦਾ, ਦਾ-ਵਥਰ ਸਵਰ-ਨਾਭ ਵਵਚ ਲੀਨ ਸਣ ਕਰ ਕ ਉ ਦ 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਤਭਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ, ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਉ ਨੰੂ (ਲਕ ਰਲਕ ਵਵਚ) ਇੁੱਜ਼ਤ 

ਵਭਲਦੀ ਸ। ਜਸਿ ਭਨੁੁੱਿ ਦਾ-ਵਥਰ ਸਰੀ ਦ ਰਭ-ਰੰਗ ਵਵਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਵਵਚ 

ਭਤ ਰਵਸੰਦ ਸਨ, ਤ, ਆਤਭਕ ਅਡਲਤਾ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਵਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।  

ਸ ਭਰ ਭਨ! ਵਜਨ੍ਾਂ ਭਨੁੁੱਿਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ ਭਨ ਵਵਚ ਵਆਰਾ ਲੁੱਗਣ ਲੁੱਗ ੈਂਦਾ ਸ, ਜਸਿ 

ਭਨੁੁੱਿ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ ਭਨ ਵਵਚ ਵਾ ਲੈਂਦ ਸਨ, ਜਸਿ ਭਨੁੁੱਿ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਵਵਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦ ਸਨ, 

ਉਸਨਾਂ ਦ ਜਨਭ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਤਭਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਵਵਚ ਰੰਗ ਸਏ ਭਨੁੁੱਿ 

ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਵਵਚ ਲੀਨ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਨੰੂ ੰਾਰ-ਭੰੁਦਰ ਵਵਚ ਭੁਿ ਭੁਿ ਪਰਾ ਨਸੀਂ ਾਣਾ ੈਂਦਾ।1।  

ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਸਬੁ ਫਿਲੁ ਹ ਿੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਈ ਿਾਭ ॥ ਭਾਿਾ ਰਿਾ ਸਬੁ ਹਿੁ ਹ ਹਿ ਲਿਾਈ 
ਿਾਭ ॥ ਹਿ ਲਿਾਈ ੁਿਰਫ ਕਭਾਈ ਭਰਿ ਨ ਸਕ ਕਈ ॥ ਰਜਰਨ ਰਸਿਸਰਿ ਸਾਜੀ ਸ ਕਰਿ ਵਖ 
ਰਿਸੁ ਜਵਡੁ ਅਵਿੁ ਨ ਕਈ ॥ ਭਨਭੁਰਖ ਅੰਧਾ ਿਰ ਿਰ ਖ ਰਫਨੁ ਸਫਿ ਸਾਂਰਿ ਨ ਆਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਰਫਨੁ ਨਾਵ ਸਬੁ ਕਈ ਬੁਲਾ ਭਾਇਆ ਭਰਹ ਖੁਆਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 571} 

ਦਅਰਥ:- ਬੁ—ਾਰਾ, ਵਨਰਾ। ਫਰਲੁ—ਾਗਲ-ਨ, ਝੁੱਲ। ਦੂਜ ਬਾਇ—ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ। 

ਿੁਆਈ—ਕੁਰਾਸ ਈ ਸਈ ਸ। ਸਤੁ—ਭਸ। ਸਤ—ਭਸ ਵਵਚ ਸੀ। ਲਚਾਈ—ਉਲਝੀ ਸਈ, ਪੀ ਸਈ। 

ੁਰਵਫ—ਵਸਲ  ਜਨਭ ਵਵਚ। ਵਜਵਨ—ਵਜ (ਕਰਤਾਰ) ਨ। ਕਵਰ—ਕਰ ਕ, ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਰਚ ਕ। 

ਭਨਭੁਵਿ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵਛ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਵ ਤਵ—ਿ ਿ ਕ। ਿ—ਦੁਿੀ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਭਵਸ—ਭਸ 

ਵਵਚ।2।  

ਅਰਥ:- ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਵਨਰਾ-ੁਰਾ ਾਗਲ-ਨ ਸ (ਜ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਚੰਫਵਿਆ ਸਇਆ ਸ, ਦੁਨੀਆ ਇ) 

ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤੋਂ ਿੁੰਝੀ ਜਾ ਰਸੀ ਸ। (ਇਸ ਭਰੀ) ਭਾ ਂ(ਸ, ਇਸ ਭਰਾ) ਵਉ (ਸ ਇਸ 



ਭਰੀ ਇਤਰੀ ਸ, ਇਸ ਭਰਾ ੁੁੱਤਰ ਸ—ਇਸ ਬੀ) ਵਨਰਾ ਭਸ ਸ, ਇ ਭਸ ਵਵਚ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝੀ ਈ ਸ। 

ੂਰਫਲ  ਜਨਭ ਵਵਚ ਕੀਤ ਕਰਭਾਂ ਅਨੁਾਰ (ਲੁਕਾਈ ੰਫੰਧੀਆ ਂਦ) ਭਸ ਵਵਚ ਪੀ ਰਵਸੰਦੀ ਸ, (ਆਣੀ 

ਵਕ ਵਆਣ-ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ੂਰਫਲ  ਕਰਭਾਂ ਦ ੰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ) ਕਈ ਭਨੁੁੱਿ ਵਭਟਾ ਨਸੀਂ ਕਦਾ। ਵਜ 

ਕਰਤਾਰ ਨ  ਇਸ ਵਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ, ਉਸ ਇਸ ਭਾਇਆ ਦਾ ਭਸ ਰਚ ਕ (ਤਭਾਸ਼ਾ) ਵਿ ਵਰਸਾ ਸ (ਕਈ 

ਉ ਦ ਰਾਸ ਵਵਚ ਰਕ ਨਸੀਂ ਾ ਕਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ) ਉ ਦ ਫਰਾਫਰ ਦਾ ਸਰ ਕਈ ਨਸੀਂ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਵੁੱਛ 

ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਭਨੁੁੱਿ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਵਵਚ ਅੰਨ੍ਾ ਸ ਕ (ਭਸ ਵਵਚ) ਿ ਿ ਕ ਦੁੁੱਿੀ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ 

ਵਫਨਾ ਉ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਂ ਵਭਲ ਕਦੀ। ਸ ਨਾਨਕ! ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਸਰਕ ਜੀਵ ਕੁਰਾਸ ਵਆ 

ਸਇਆ ਸ, ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤੋਂ ਿੁੰਝਾ ਸਇਆ ਸ।2।  

ਹੁ ਜਗੁ ਜਲਿਾ ਿਰਖ ਕ ਬਰਜ  ਹਰਿ ਸਿਣਾਈ ਿਾਭ ॥ ਅਿਿਾਰਸ ਕਿੀ ਗੁਿ ੂਿ ਆਗ 
ਿਰਖ ਲਵਹੁ ਿਹੁ ਵਡਾਈ ਿਾਭ ॥ ਿਰਖ ਲਵਹੁ ਸਿਣਾਈ ਹਰਿ ਨਾਭੁ ਵਡਾਈ ਿੁਧੁ ਜਵਡੁ ਅਵਿੁ ਨ 
ਿਾਿਾ ॥ ਸਵਾ ਲਾਗ ਸ ਵਡਬਾਗ ਜੁਰਗ ਜੁਰਗ ਕ ਜਾਿਾ ॥ ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਭੁ ਕਿਭ ਕਭਾਵ ਰਫਨੁ 
ਗੁਿ ਗਰਿ ਨਹੀ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਿਸ ਨ ਸਫਿੁ ਫੁਝਾ ਜ ਜਾਇ ਵ ਹਰਿ ਸਿਣਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 
571} 

ਦਅਰਥ:- ਦਵਿ ਕ—ਦਵਿ ਕਵਰ, ਵਿ ਕ। ਕਰੀ—ਭੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਵਡਾਈ—ਇੁੱਜ਼ਤ। ਦਾਤਾ—ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਂ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਵਰ—ੁਕਈ ਸਰ। ਜੁਵਗ ਜੁਵਗ ਏਕ—ਜ ਸਰਕ ਜੁਗ ਵਵਚ ਇਕ ਆ ਸੀ ਆ ਸ। ਜਾਤਾ—

ਡੂੰਘੀ ਾਂਝ ਾਈ। ਜਤੁ—ਕਾਭ-ਵਾਨਾ ਨੰੂ ਰਕਣ ਦਾ ਜਤਨ। ਤੁ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। ੰਜਭ—ੁਇੰਵਦਰਆਂ ਨੰੂ 

ਵੁੱ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ। ਗਵਤ—ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ। ਵਤ ਨ  {ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਵਤ ੁਦਾ   ੁੁ  ੰਫੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ 

ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਵਗਆ ਸ}।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਇ ੰਾਰ ਨੰੂ (ਵਵਕਾਰਾਂ ਵਵਚ) ਿਦਾ ਵਿ ਕ (ਜਸਿ ਭਨੁੁੱਿ) ਦਿ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਰਨ ਜਾ ੈਂਦ ਸਨ (ਉਸ ਿਨੋਂ  ਫਚ ਜਾਂਦ ਸਨ)। ਭੈਂ (ਬੀ) ੂਰ ਗੁਰ ੂਅੁੱਗ ਅਰਜ਼ਈ ਕਰਦਾ ਸਾ—ਂਭਨੰੂ 

(ਵਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਨ ਤੋਂ) ਫਚਾ ਲ , ਭਨੰੂ (ਇਸ) ਵਵਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼। ਭਨੰੂ ਆਣੀ ਰਨ ਵਵਚ ਰੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਜਣ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਫਖ਼ਸ਼। ਇਸ ਦਾਵਤ ਫਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਭਰੁੱਥਾ ਰੁੱਿਣ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਡਾ ਸਰ ਕਈ 

ਨਸੀਂ। ਸ ਬਾਈ! ਜਸਿ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਵਾ-ਬਗਤੀ ਵਵਚ ਲੁੱਗਦ ਸਨ, ਉਸ ਵੁੱਡ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲ  ਸਨ, ਉਸ 

ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਾਂਝ ਾ ਲੈਂਦ ਸਨ ਜਸਿਾ ਸਰਕ ਜੁਗ ਵਵਚ ਇਕ ਆ ਸੀ ਆ ਸ।  

(ਸ ਬਾਈ! ਜ ਕਈ ਭਨੁੁੱਿ) ਜਤ ਤ ੰਜਭ (ਆਵਦਕ) ਕਰਭ ਕਭਾਂਦਾ ਸ (ਉ ਦਾ ਇਸ ਉੱਦਭ ਵਵਅਰਥ 

ਜਾਂਦਾ ਸ), ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਣ ਤੋਂ ਵਫਨਾ ਉੱਚੀ ਆਤਭਕ ਅਵਥਾ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸਿਾ 

ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਨ ਜਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਰਭਾਤਭਾ ਉ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਦਾ ਸ਼ਫਦ ਭਝਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ 

ਸ।3।  

ਜ ਹਰਿ ਭਰਿ ਿਇ ਸਾ ਊਜ ਹਿ ਭਰਿ ਨ ਕਾਈ ਿਾਭ ॥ ਅੰਿਰਿ ਫਾਹਰਿ ਕੁ ਿੂ ਆ  ਿਰਹ 
ਫੁਝਾਈ ਿਾਭ ॥ ਆ ਿਰਹ ਫੁਝਾਈ ਅਵਿ ਨ ਬਾਈ ਗੁਿਭੁਰਖ ਹਰਿ ਿਸੁ ਿਾਰਖਆ ॥ ਿਰਿ ਸਾਿ 
ਸਿਾ ਹ ਸਾਿਾ ਸਾਿ ਸਫਰਿ ਸੁਬਾਰਖਆ ॥ ਘਿ ਭਰਹ ਰਨਜ ਘਿੁ ਾਇਆ ਸਰਿਗੁਿੁ ਿਇ ਵਡਾਈ 
॥ ਨਾਨਕ ਜ ਨਾਰਭ ਿਿ ਸਈ ਭਹਲੁ ਾਇਰਨ ਭਰਿ ਿਵਾਣੁ ਸਿੁ ਸਾਈ ॥੪॥੬॥ {ੰਨਾ 571} 

ਦਅਰਥ:- ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਦਵਸ—ਦੇਂਵਸ, ਤੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ। ਫੁਝਾਈ—ਭਝ। ਨ ਬਾਈ—ੰਦ ਨਸੀਂ ਆਉਂਦੀ। 



ਦਵਰ—ਦਰ ਤ। ਾਚ ਦਵਰ—ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤ। ਾਚ ਫਵਦ—ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਲਾਸ ਦ ਸ਼ਫਦ 

ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ੁਬਾਵਿਆ—ਵਫ਼ਵਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸ। ਘਰ ਭਵਸ—ਵਸਰਦ ਵਵਚ। ਵਨਜ ਘਰੁ—ਆਣਾ ਅਲ 

ਘਰ, ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ। ਨਾਵਭ—ਨਾਭ ਵਵਚ। ਈ—ਉਸ ਫੰਦ ਸੀ। ਾਇਵਨ—ਾ ਲੈਂਦ ਸਨ। ਚੁ—ਦਾ-

ਵਥਰ ਰਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਬੂ। ਾਈ ਭਵਤ—ਉਸੀ ਅਕਲ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਜਸਿੀ ਅਕਲ (ਭਨੁੁੱਿ ਨੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਅੰਦਰ) ਉਸੀ ਭਵਤ ਰਗਟ ਸੁੰਦੀ 

ਸ। (ਰਬੂ ਦੀ ਵਦੁੱਤੀ ਭਵਤ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਸਰ ਕਈ ਭਵਤ (ਭਨੁੁੱਿ ਗਰਵਸਣ) ਨਸੀਂ (ਕਰ ਕਦਾ)।  

ਸ ਰਬੂ! (ਸਰਕ ਜੀਵ ਦ) ਅੰਦਰ ਤ ਫਾਸਰ ਵਰਫ਼ ਤੰੂ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਆ ਸੀ ਜੀਵ ਨੰੂ ਭਝ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ। 

(ਸ ਰਬੂ!) ਤੰੂ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ) ਅਕਲ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ (ਤਰੀ ਵਦੁੱਤੀ ਸਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵਫਨਾ) ਕਈ ਸਰ (ਅਕਲ ਜੀਵ 

ਨੰੂ) ੰਦ ਸੀ ਨਸੀਂ ਆ ਕਦੀ। (ਤਾਂਸੀਏ, ਸ ਬਾਈ!) ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਣ ਵਾਲਾ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ 

ਦਾ ਵਾਦ ਚੁੱਿਦਾ ਸ। ਗੁਰੂ ਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਜਸਿਾ ਭਨੁੁੱਿ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦੀ ਵਫ਼ਵਤ-ਾਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸ, 

ਉਸ ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤ ਦਾ ਅਡਲ ਵਚੁੱਤ ਵਟਵਕਆ ਰਵਸੰਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਵਜ ਭਨੁੁੱਿ ਨੰੂ ਵਤਗੁਰੂ 

ਵਵਡਆਈ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਆਣ  ਵਸਰਦ ਵਵਚ ਸੀ ਰਬੂ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸਿ ਭਨੁੁੱਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਵਵਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਰਾਤ 

ਕਰਦ ਸਨ, ਦਾ-ਵਥਰ ਰਬੂ ਉਸਨਾਂ ਦੀ ਉਸ (ਨਾਭ ਵਭਰਨ ਵਾਲੀ) ਅਕਲ ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸ।4।6।  

  


