
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਕਾਇਆ ਕਾਭਣਣ ਅਣਤ ਸੁਆਣਲਿਉ ਣਰੁ ਵਸ ਣਜਸੁ ਨਾਲ ॥ ਣਰ ਸਚ ਤ ਸਦਾ 
ਸੁਹਾਗਣਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਸਭਿਾਲ ॥ ਹਣਰ ਕੀ ਬਗਣਤ ਸਦਾ ਰੰਣਗ ਰਾਤਾ ਹਉਭ ਣਵਚਹੁ ਜਾਲ ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ੂਰ ਗੁਰ ਤ ਉਜੀ ਸਾਣਚ ਸਭਾਣੀ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ 
ਅੰਦਣਰ ਸਬੁ ਣਕਛੁ ਵਸ ਖੰਡ ਭੰਡਲ ਾਤਾਲਾ ॥ ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ਸਬਨਾ 
ਕਰ ਰਣਤਾਲਾ ॥ ਕਾਇਆ ਕਾਭਣਣ ਸਦਾ ਸੁਹਲੀ ਗੁਰਭੁਣਖ ਨਾਭੁ ਸਭਿਾਲਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 754} 

ਅਰਥ:- ਕਾਇਆ—ਰੀਰ। ਕਾਭਣਣ—ਇਤਰੀ। ਅਣਤ—ਫਸੁਤ। ੁਆਣਿਓ—ਸਣੀ। ਣਰ—ੁਰਬੂ-ਤੀ। 

ਤ—ਤੋਂ, ਣਭਿਾ ਤੋਂ, ਣਭਿਾ ਦ ਕਾਰਨ। ੁਸਾਗਣਣ—ੁਸਾਗ-ਬਾਗ ਵਾਿੀ। ਭ੍੍ਾਿ—ੰਬਾਿਦੀ ਸ, ਣਸਰਦ 

ਣਵਚ ਵਾਾਂਦੀ ਸ। ਰੰਣਗ—ਰੰਗ ਣਵਚ। ਰਾਤਾ—ਰੰਣਗਆ ਸਇਆ। ਜਾਿ—ਾੜ ਿੈਂਦਾ ਸ।1।  

ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁਧੰਨ, ਧੰਨ। ਤ—ਤੋਂ, ਣਸਰਦ ਣਵਚੋਂ। ਾਣਚ—ਦਾ-ਣਥਰ ਰਬੂ ਣਵਚ। ਭਾਣੀ—ਿੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ 

ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਬੁ ਣਕਛੁ—ਸਰਕ ੁਖ! ਖੰਡ—ਦ। ਰਣਤਾਿਾ—ਾਿਣਾ। ੁਸਿੀ—ਖੀ। ਗੁਰਭੁਣਖ—ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  

ਕ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਧੰਨ ਸ ਧੰਨ ਸ। ਇਸ ਫਾਣੀ ੂਰ ਗੁਰ ੂਦ ਣਸਰਦ ਣਵਚੋਂ ਦਾ ਸੁੰਦੀ ਸ, ਅਤ 

(ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਇ ਨੰੂ ਆਣ  ਣਸਰਦ ਣਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਦਾ-ਣਥਰ ਰਣਸਣ ਵਾਿ  ਰਭਾਤਭਾ ਣਵਚ 

ਿੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

ਸ ਬਾਈ! (ਗੁਰ ੂਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਰਕਣਤ ਨਾਿ) ਣਜ ਕਾਾਂਇਆਾਂ ਣਵਚ ਰਬੂ-ਤੀ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਉਸ ਕਾਾਂਇਆਾਂ-

ਇਤਰੀ ਫਸੁਤ ੁੰਦਰ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਜਸੜੀ ਜੀਵ-ਇਤਰੀ ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਨੰੂ ਆਣ  ਣਸਰਦ ਣਵਚ ਵਾਾਂਦੀ ਸ, 

ਦਾ-ਣਥਰ ਰਬੂ-ਤੀ ਦ ਣਭਿਾ ਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਿਈ ੁਸਾਗ ਬਾਗ ਵਾਿੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਬਾਈ! 

(ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਰਕਣਤ ਨਾਿ ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ) ਆਣ  ਅੰਦਰੋਂ ਸਉਭ ਾੜ ਿੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਤ ਰਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਬਗਤੀ ਦ ਰੰਗ ਣਵਚ ਰੰਣਗਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।1।  

ਸ ਬਾਈ! ਖੰਡਾਾਂ ਭੰਡਿਾਾਂ ਾਤਾਿਾਾਂ (ਾਰ ਜਗਤ) ਦਾ ਸਰਕ ੁਖ ਉ ਰੀਰ ਦ ਅੰਦਰ ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਣਜ 

ਰੀਰ ਣਵਚ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾਤਾਰ-ਰਬੂ ਰਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜ ਾਰ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਾਿਣਾ ਕਰਦਾ ਸ। 

ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਆਣ  ਣਸਰਦ ਣਵਚ ਵਾਾਂਦਾ ਸ ਉ ਦੀ ਕਾਾਂਇਆਾਂ-

ਇਤਰੀ ਦਾ ੁਖੀ ਰਣਸੰਦੀ ਸ।2।  

ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਆ ਵਸ ਅਲਖੁ ਨ ਲਣਖਆ ਜਾਈ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਭੁਗਧੁ ਫੂਝ ਨਾਹੀ ਫਾਹਣਰ 
ਬਾਲਣਣ ਜਾਈ ॥ ਸਣਤਗੁਰੁ ਸਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਏ ਸਣਤਗੁਣਰ ਅਲਖੁ ਣਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥ ਕਾਇਆ 
ਅੰਦਣਰ ਰਤਨ ਦਾਰਥ ਬਗਣਤ ਬਰ ਬੰਡਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਨਉ ਖੰਡ ਣਰਥਭੀ ਹਾਟ 
ਟਣ ਫਾਜਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਨਾਭੁ ਨਉ ਣਨਣਧ ਾਈਐ ਗੁਰ ਕ ਸਫਣਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 
{ੰਨਾ 754} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—(ਰਬੂ) ਆ ਸੀ। ਅਿਖੁ—ਅਣਦਰਸ਼ਟ। ਭਨਭੁਖ—ੁਆਣ  ਭਨ ਦ ਣੁੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਿਾ 

ਭਨੁੁੱਖ। ਭੁਗਧ—ੁਭੂਰਖ। ਣਤਗੁਣਰ—ਗੁਰ ੂਨ। ਣਦਤਾ ਿਖਾਈ—ਿਖਾਇ ਣਦੁੱਤਾ, ਭਝਾ ਣਦੁੱਤਾ।3।  

ਬੰਡਾਰਾ—ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਨਉ ਖੰਡ ਣਰਥਭੀ—ਨ  ਖੰਡਾਾਂ ਵਾਿੀ ਧਰਤੀ, ਾਰੀ ਧਰਤੀ (ਦ)। ਸਾਟ—ਸੁੱਟ। ਟਣ—



ਸ਼ਸਰ। ਨਉਣਨਣਧ—ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ , ਧਰਤੀ ਦ ਾਰ ਸੀ ਨ  ਖ਼ਜ਼ਾਨ। ਕ ਫਣਦ—ਦ ਸ਼ਫਦ ਣਵਚ।4।  

ਸ ਬਾਈ! ਇ ਰੀਰ ਣਵਚ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਰ ਉਸ ਅਣਦਰਸ਼ਟ ਸ (ਧਾਰਨ ਤਰ ਤ) ਵਣਖਆ ਨਸੀਂ 

ਜਾ ਕਦਾ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਣੁੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਿਾ ਭੂਰਖ ਭਨੁੁੱਖ (ਇਸ ਬਤ) ਨਸੀਂ ਭਝਦਾ, (ਉ ਰਬੂ ਨੰੂ) ਫਾਸਰ 

(ਜੰਗਿ ਆਣਦਕ ਣਵਚ) ਿੁੱਬਣ ਤੁਰ ੈਂਦਾ ਸ। ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਆ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਭਕ 

ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਸ (ਣਕਉਂਣਕ ਜਸੜਾ ਬੀ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਆ ਣਆ) ਗੁਰ ੂਨ  (ਉ ਨੰੂ) ਅਣਦਰਸ਼ਟ 

ਰਭਾਤਭਾ (ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਵੁੱਦਾ) ਣਵਖਾ ਣਦੁੱਤਾ।3।  

ਸ ਬਾਈ! ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਬਗਤੀ (ਭਾਨ) ਰਤਨ ਦਾਰਥ ਸ (ਇਸਨਾਾਂ ਰਤਨਾਾਂ ਦਾਰਥਾਾਂ ਦ) ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਇ ਭਨੁੁੱਖ 

ਰੀਰ ਣਵਚ ਬਰ ਏ ਸਨ। ਇ ਰੀਰ ਦ ਅੰਦਰ ਸੀ (ਭਾਨ) ਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦ ਸੁੱਟ ਫਾਜ਼ਾਰ ਤ ਸ਼ਸਰ (ਵੁੱ ਰਸ 

ਸਨ। ਗਰੂੁ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਫਰਕਣਤ ਨਾਿ ਭਨੁੁੱਖ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾਭ ਧਨ ਣਵਸਾਝਦਾ ਸ)। ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ 

ਣਵਚਾਰ ਕਰ ਕ ਇ ਰੀਰ ਦ ਣਵਚੋਂ ਸੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਰਾਤ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜਸੜਾ (ਭਾਨ  ਧਰਤੀ ਦ) ਨ  

ਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਸ।4।  

ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਤਣਲ ਤੁਲਾਵ ਆ ਤਲਣਹਾਰਾ ॥ ਇਹੁ ਭਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵਾਹਰ ਭਾਣਕੁ ਣਤਸ ਕਾ 
ਭਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਭਣਲ ਣਕਤ ਹੀ ਨਾਭੁ ਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਭੁ ਾਈਐ ਗੁਰ ਫੀਚਾਰਾ ॥੫॥ ਗੁਰਭੁਣਖ 
ਹਵ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖਜ ਹਰ ਸਬ ਬਰਣਭ ਬੁਲਾਈ ॥ ਣਜਸ ਨ ਦਇ ਸਈ ਜਨੁ ਾਵ ਹਰ ਣਕਆ ਕ 
ਕਰ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਬਉ ਬਾਉ ਵਸ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਾਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 754} 

ਦਅਰਥ:- ਆ—ਰਬੂ ਆ ਸੀ। ਤਿਣਸਾਰ—ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦੀ ਰਖ ਕਰਨ ਵਾਿਾ। ਤਣਿ—ਨਾਭ-ਰਤਨ 

ਨੰੂ ਰਖ ਕ। ਤੁਿਾਵ—ਰਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਣਖਾਾਂਦਾ ਸ। ਅਪਾਰਾ—ਫਸੁਤ। ਣਤ ਕਾ—{ਿਜ਼ ‘ਣਤ’ੁ ਦਾ   ੁੁ  

ੰਫੰਧਕ ‘ਕਾ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਣਗਆ ਸ}। ਭਣਿ—ਭੁੁੱਿ ਨਾਿ। ਣਕਤ ਸੀ—ਣਕਤੁ ਸੀ {ਿਜ਼ ‘ਣਕਤੁ’ ਦਾ   ੁੁ  

ਣਿਆ ਣਵਸ਼ਸ਼ਣ ‘ਸੀ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਣਗਆ}। ਣਕਤ ਸੀ ਭਣਿ—ਣਕ ਬੀ ਭੁੁੱਿ ਨਾਿ।5।  

ਗੁਰਭੁਣਖ—ਗੁਰ ੂਦ ਨਭੁਖ। ਬਰਣਭ—ਬਟਕਣਾ ਣਵਚ ( ਕ)। ਬੁਿਾਈ—ਕੁਰਾਸ ਈ ਸ। ਣਜ ਨ—{ਿਜ਼ 

‘ਣਜ’ੁ ਦਾ   ੁੁ   ੰਫੰਧਕ  ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਣਗਆ ਸ}। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਸ। ਕ—ਕਈ ਭਨੁੁੱਖ। ਣਕਆ 

ਚਤੁਰਾਈ—ਕਸੜੀ ਣਆਣ? ਬਉ—ਡਰ-ਅਦਫ। ਬਾਉ—ਣਆਰ। ਰਾਦੀ—ਣਕਰਾ ਨਾਿ।6।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਇ ਭਨੁੁੱਖਾ ਰੀਰ ਣਵਚ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦੀ ਰਖ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਰਬੂ ਆ ਸੀ ਵੁੱਦਾ ਸ, ਉਸ 

ਆ ਰਖ ਕਰ ਕ ਨਾਭ-ਰਤਨ ਦੀ ਰਖ ਦੀ ਜਾਚ ਣਖਾਾਂਦਾ ਸ, (ਣਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਜਾਚ ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ) ਇਸ 

ਭਨ (ਭਾਨ) ਰਤਨ ਜਵਾਸਰ ਭਤੀ (ਵਰਗਾ ਕੀਭਤੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਇਤਨਾ ਕੀਭਤੀ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਣਕ) ਉ ਦਾ 

ਭੁੁੱਿ ਨਸੀਂ  ਕਦਾ। (ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਣਕ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਨਾਭ ਣਕ (ਦੁਨੀਆਵੀ) ਕੀਭਤ 

ਨਾਿ ਨਸੀਂ ਣਭਿ ਕਦਾ। ਣਤਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਣਵਚਾਰ ਦੀ ਫਰਕਣਤ ਨਾਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਣਭਿਦਾ 

ਸ।5।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਨ ੈਂਦਾ ਸ ਉਸ (ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਾਤ) ਆਣ  ਰੀਰ 

ਨੰੂ ਸੀ ਖਜਦਾ ਸ। ਫਾਕੀ ਦੀ ਿੁਕਾਈ ਬਟਕਣਾ ਣਵਚ  ਕ ਕੁਰਾਸ ਈ ਰਣਸੰਦੀ ਸ। ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਣਜ 

ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ (ਆਣ  ਨਾਭ ਦੀ ਦਾਣਤ) ਦੇਂਦਾ ਸ, ਉਸੀ ਭਨੁੁੱਖ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਸ। ਕਈ ਬੀ ਭਨੁੁੱਖ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ਤੋਂ 

ਣਫਨਾ) ਸਰ ਕਈ ਣਆਣ ਨਸੀਂ ਕਰ ਕਦਾ (ਣਜ ਨਾਿ ਨਾਭ ਰਾਤ ਕਰ ਕ)। ਗੁਰੂ ਦੀ ਣਕਰਾ ਨਾਿ ਸੀ 

ਨਾਭ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਣਜ ਨੰੂ ਰਾਤ ਸੁੰਦਾ ਸ ਉ ਦ ਰੀਰ ਣਵਚ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਡਰ-ਅਦਫ ਅਤ ਣਆਰ 

ਆ ਵੁੱਦਾ ਸ।6।  



ਕਾਇਆ ਅੰਦਣਰ ਫਰਹਭਾ ਣਫਸਨੁ ਭਹਸਾ ਸਬ ਣਤ ਣਜਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਸਚ ਆਣਾ ਖਲੁ 
ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਾਸਾਰਾ ॥ ੂਰ ਸਣਤਗੁਣਰ ਆਣ ਣਦਖਾਇਆ ਸਣਚ ਨਾਣਭ ਣਨਸਤਾਰਾ 
॥੭॥ ਸਾ ਕਾਇਆ ਜ ਸਣਤਗੁਰੁ ਸਵ ਸਚ ਆਣ ਸਵਾਰੀ ॥ ਣਵਣੁ ਨਾਵ ਦਣਰ ਢਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਜਭੁ 
ਕਰ ਖੁਆਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਣਡਆਈ ਾਏ ਣਜਸ ਨ ਹਣਰ ਣਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥ {ੰਨਾ 754} 

ਦਅਰਥ:- ਬ ਓਣਤ—ਾਰੀ ਉਤੁੱਤੀ। ਣਜਤੁ—ਣਜ (ਰਭਾਤਭਾ) ਤੋਂ। ਚ—ਦਾ-ਣਥਰ ਰਬੂ ਨ। 

ਆਵਾਗਉਣੁ—ਜੰਭਣ ਭਰਨ। ਾਾਰਾ—ਣਖਿਾਰਾ। ਣਤਗੁਣਰ—ਣਤਗੁਰੂ ਨ। ਣਚ ਨਾਣਭ—ਦਾ-ਣਥਰ 

ਰਣਸਣ ਵਾਿ  ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ।7।  

ਾ—ਉਸ {ਇਤਰੀ-ਣਿੰਗ}। ਦਣਰ—(ਰਬੂ ਦ) ਦਰ ਤ। ਢਈ—ਆਰਾ। ਣਜ ਨ—{ਿਜ਼ ‘ਣਜ’ੁ ਦਾ ੁੁ  

ੰਫੰਧਕ ‘ਨ ’ ਦ ਕਾਰਨ ਉੱਡ ਣਗਆ ਸ}। ਚੁ—ਦਾ-ਣਥਰ ਸਣਰ-ਨਾਭ।8।  

ਅਰਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਇ ਰੀਰ ਣਵਚ ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਵੁੱ ਣਰਸਾ ਸ, ਣਜ ਤੋਂ ਫਰਸਭਾ, ਣਫਸ਼ਨ, ਣਸ਼ਵ ਅਤ ਸਰ 

ਾਰੀ ਣਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਤੀ ਸਈ ਸ। ਦਾ-ਣਥਰ ਰਬੂ ਨ  (ਇਸ ਜਗਤ) ਆਣਾ ਇਕ ਤਭਾਸ਼ਾ ਰਣਚਆ ਸਇਆ 

ਸ ਇਸ ਜੰਭਣ ਭਰਨ ਇਕ ਣਖਿਾਰਾ ਣਖਿਾਰ ਣਦੁੱਤਾ ਸ। ਣਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ੂਰ ਗੁਰ ੂਨ  (ਇਸ ਅਿੀਅਤ) ਣਵਖਾ 

ਣਦੁੱਤੀ, ਦਾ-ਣਥਰ ਰਬੂ ਦ ਨਾਭ ਣਵਚ ਜੁੜ ਕ ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਸ ਣਗਆ।7।  

ਸ ਬਾਈ! ਉਸੀ ਰੀਰ ਪਿ ਸ ਜਸੜਾ ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਨ ੈਂਦਾ ਸ। ਉ ਰੀਰ ਨੰੂ ਦਾ-ਣਥਰ ਰਣਸਣ ਵਾਿ  

ਕਰਤਾਰ ਨ  ਆ ਸਣਾ ਫਣਾ ਣਦੁੱਤਾ। ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਤੋਂ ਣਫਨਾ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਦਰ ਤ ਖਿਣਾ ਨਸੀਂ 

ਣਭਿਦਾ। ਤਦੋਂ (ਅਜਸ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ) ਜਭਰਾਜ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਣਜ ਭਨੁੁੱਖ ਉਤ ਰਭਾਤਭਾ ਆ 

ਣਕਰਾ ਕਰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਆਣਾ ਦਾ-ਣਥਰ ਨਾਭ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ (ਇਸੀ ਉ ਵਾਤ ਬ ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ) ਇੁੱਜ਼ਤ 

ਸ।8।2।  

  


