
ਸੂਹੀ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਸਫਦਦ ਸਚ ਸਚੁ ਸਦਹਲਾ ਦਜਥ ਸਚ ਕਾ ਹਇ ਵੀਚਾਰ ਰਾਭ ॥ ਹਉਭ ਸਦਬ 
ਦਕਲਦਵਖ ਕਾਟ ਸਾਚੁ ਰਦਖਆ ਉਦਰ ਧਾਰ ਰਾਭ ॥ ਸਚੁ ਰਦਖਆ ਉਰ ਧਾਰ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰ ਦਪਦਰ 
ਬਵਜਲੁ ਤਰਣੁ ਨ ਹਈ ॥ ਸਚਾ ਸਦਤਗੁਰੁ ਸਚੀ ਫਾਣੀ ਦਜਦਨ ਸਚੁ ਦਵਖਾਦਲਆ ਸਈ ॥ ਸਾਚ ਗੁਣ 
ਗਾਵ ਸਦਚ ਸਭਾਵ ਸਚੁ ਵਖ ਸਬੁ ਸਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਦਹਫੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸਚੁ ਦਨਸਤਾਰਾ ਹਈ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 769} 

ਦਅਯਥ:- ਫਦਦ ਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ ਵਾਰ  ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਦਸਰਾ—{suK 

kyl:} ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਦਣ ਵਾਰਾ ਗੀਿ। ਦਜਥ—ਦਜ ਦਸਯਦ-ਘਯ ਦਵਚ। ਦਬ ਦਕਰਦਵਖ—ਾਯ ਾ। 

ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਯ। ਉਦਯ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ। ਦੁਿਯ—ੁਦਜ ਨੰੂ ਿਯਨਾ ਫਸੁਿ ਔਖਾ ਸ। ਬਵਜਰੁ—ੰਾਯ-

ਭੰੁਦਯ। ਿਯਣੁ ਨ ਸਈ—ਿਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ। ਚੀ ਫਾਣੀ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ 

ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਫਾਣੀ। ਦਜਦਨ—ਦਜ (ਗੁਯ)ੂ ਨ। ਚੁ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ। ਦਚ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  

ਰਬੂ ਦਵਚ। ਨਾਈ—ਵਦਿਆਈ {Ônw, ਅਯਫੀ ਰਜ਼}। ਚੁ ਦਨਿਾਯਾ—ਦਾ ਰਈ ਾਯ-ਉਿਾਯਾ।1।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਦਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਦਸਯਦ-ਘਯ ਦਵਚ ੁੱਚ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਸੀਂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ 

ਦਾ ਗੀਿ ਸੁੰਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਦਵਚਾਯ ਸੁੰਦੀ ਯਦਸੰਦੀ ਸ, ਉ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਸਉਭ 

ਆਦਦਕ ਾਯ ਾ ਕੁੱਟ ਜਾਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਿਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਦਸਯਦ ਦਵਚ 

ਵਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਸ। ਉਸ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਵਾਈ ਯੁੱਖਦਾ ਸ, ਔਖ ਿਯ ਜਾਣ ਵਾਰ  

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਿੋਂ ਾਯ ਰੰਘ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਿੋਂ ਾਯ ਰੰਘਣ ਦੀ ਭੁੜ ਭੁੜ ਉ ਨੰੂ ਰੜ ਨਸੀਂ 

ਯਦਸੰਦੀ। ਸ ਬਾਈ! ਦਜ ਗੁਯੂ ਨ  ਉ ਨੰੂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਦਯਨ ਕਯਾ ਦਦੁੱਿਾ ਸ, ਉਸ ਆ ਬੀ ਦਾ-ਦਥਯ 

ਰਬੂ ਦਾ ਯੂ ਸ, ਉ ਦੀ ਫਾਣੀ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਸ। (ਗੁਯ ੂਦੀ ਦਕਯਾ ਨਾਰ) ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, ਉ ਦਵਚ ਸੀ ਰੀਨ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, ਅਿ ਉ ਨੰੂ ਸਯ ਥਾਾਂ ਵੁੱਦਆ 

ਵਖਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਕ! ਜਸੜਾ ਯਭਾਿਭਾ ਆ ਦਾ-ਦਥਯ ਸ, ਦਜ ਦੀ ਵਦਿਆਈ ਦਾ-ਦਥਯ ਸ ਉਸ ਉ 

ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ ਦਾ ਰਈ ਾਯ-ਉਿਾਯਾ ਕਯ ਦੇਂਦਾ ਸ।1।  

ਸਾਚ ਸਦਤਗੁਦਰ ਸਾਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ਦਤ ਰਾਖ ਸਚੁ ਸਈ ਰਾਭ ॥ ਸਚਾ ਬਜਨੁ ਬਾਉ ਸਚਾ ਹ ਸਚ 
ਨਾਦਭ ਸੁਖੁ ਹਈ ਰਾਭ ॥ ਸਾਚ ਨਾਦਭ ਸੁਖੁ ਹਈ ਭਰ ਨ ਕਈ ਗਰਦਬ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ ॥ ਜਤੀ ਜਦਤ 
ਦਭਲਾਈ ਸਦਚ ਸਭਾਈ ਸਦਚ ਨਾਇ ਰਗਾਸਾ ॥ ਦਜਨੀ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸ ਸਚ ਹਏ ਅਨਦਦਨੁ ਸਚੁ 
ਦਧਆਇਦਨ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਦਜਨ ਦਹਰਦ ਵਦਸਆ ਨਾ ਵੀਛੁਦਿ ਦੁਖੁ ਾਇ ਦਨ ॥੨॥ {ੰਨਾ 
769} 

ਦਅਯਥ:- ਚ ਦਿਗੁਦਯ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨ। ਾਚ—ੁਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ। ਦਿ—ਇੁੱਜ਼ਿ। ਬਾਉ 

ਚਾ—ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ ਵਾਰਾ ਰਭ। ਨਾਦਭ—ਨਾਭ ਦਵਚ। ਭਯ ਨ—ਆਿਭਕ ਭਿ ਨਸੀਂ ਸੜਦਾ। 

ਗਯਦਬ—ਭਾਾਂ ਦ ਟ ਦਵਚ। ਜਿੀ—ਯਭਾਿਭਾ ਦੀ ਜਦਿ ਦਵਚ। ਦਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ। ਦਚ ਨਾਇ—

ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਦਿ ਨਾਰ। ਦਜਦਨ—ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ। ਜਾਿਾ—ਿੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾ ਰਈ। 

ਅਨਦਦਨੁ—ਸਯ ਯਜ਼, ਸਯ ਵਰ । ਦਧਆਇਦਨ—ਦਧਆਉਂਦ ਸਨ। ਦਸਯਦ—ਦਸਯਦ ਦਵਚ। ਵੀਛੁਦੜ—ਦਵਛੁੜ 

ਕ। ਨ ਾਇਦਨ—ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ।2।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਯੂ ਗੁਯ ੂਨ  ਦਜ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਦਗਆਨ ਦ ਦਦੁੱਿਾ ਉ ਦੀ 



ਰਾਜ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਆ ਯੁੱਖਦਾ ਸ। ਰਬੂ-ਚਯਨਾਾਂ ਨਾਰ ਅਟੁੱਰ ਦਆਯ ਉ ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ ਆਿਭਕ ਖ਼ੁਯਾਕ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਉ ਨੰੂ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਰਾਿ ਸੁੰਦਾ ਸ। ਦਜ ਬੀ ਭਨੁੁੱਖ ਨੰੂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ 

ਦ ਨਾਭ ਦਵਚ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਰੁੱਬਦਾ ਸ, ਉਸ ਕਦ ਆਿਭਕ ਭਿ ਨਸੀਂ ਸੜਦਾ, ਉਸ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ 

ਦਵਚ ਜੂਨਾਾਂ ਦਵਚ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ। (ਗੁਯ ੂਨ  ਦਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦੀ) ੁਯਦਿ ਯਭਾਿਭਾ ਦੀ ਜਦਿ ਦਵਚ ਦਭਰਾ ਦਦੁੱਿੀ, ਉਸ 

ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ ਰੀਨ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦੀ ਫਯਕਦਿ ਨਾਰ (ਉ ਦ ਅੰਦਯ 

ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਦਾ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਬਾਈ! ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਨ  ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਿੂੰਘੀ ਾਾਂਝ 

ਾ ਰਈ ਉਸ ਉ ਦਾ ਯੂ ਫਣ ਗਏ, ਉਸ ਸਯ ਵਰ  ਉ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਦਭਯਦ ਯਦਸੰਦ ਸਨ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਭਨੁੁੱਖਾਾਂ ਦ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਵੁੱ ੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਪਯ ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਚਯਨਾਾਂ 

ਿੋਂ ਦਵਛੁੜ ਕ ਦੁੁੱਖ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦ।2।  

ਸਚੀ ਫਾਣੀ ਸਚ ਗੁਣ ਗਾ ਵਦਹ ਦਤਤੁ ਘਦਰ ਸਦਹਲਾ ਹਈ ਰਾਭ ॥ ਦਨਰਭਲ ਗੁਣ ਸਾਚ ਤਨੁ ਭਨੁ 
ਸਾਚਾ ਦਵਦਚ ਸਾਚਾ ੁਰਖੁ ਰਬੁ ਸਈ ਰਾਭ ॥ ਸਬੁ ਸਚੁ ਵਰਤ ਸਚ ਫਲ ਜ ਸਚੁ ਕਰ ਸੁ ਹਈ ॥ 
ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਸਚੁ ਸਦਰਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਈ ॥ ਸਚ ਉਜ ਸਦਚ ਸਭਾਵ ਭਦਰ ਜਨਭ ਦੂਜਾ 
ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਦਕਛੁ ਆ ਕਰਤਾ ਆਦ ਕਰਾਵ ਸਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 769} 

ਦਅਯਥ:- ਚੀ ਫਾਣੀ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਗਾਵਦਸ—ਗਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਦਿਿੁ ਘਦਯ—(ਉਸਨਾਾਂ ਦ) ਉ ਦਸਯਦ-ਘਯ ਦਵਚ। ਦਸਰਾ—{suK kyl:} ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਿ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਯ। 

ਚਾ—ਦਾ-ਦਥਯ, ਅਿਰ। ਬੁ—ਸਯ ਥਾਾਂ। ਚ—ੁੱਚ ਸੀ, ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਸੀ। ਜਸ ਦਖਾ—ਦਜਧਯ ਉਸਨਾਾਂ 

ਵਦਖਆ। ਿਸ—ਉਧਯ (ਸੀ)। ਚ ਉਜ—(ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ) ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਿੋਂ ਨਵਾਾਂ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਰੈਂਦਾ 

ਸ। ਦਚ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ।3।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! (ਜਸੜ ਭਨੁੁੱਖ ਆਣ  ਦਸਯਦ ਦਵਚ) ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦੀ 

ਯਾਸੀਂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਗੁਣ ਗਾਾਂਦ ਸਨ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀ) ਉ ਦਸਯਦ-ਘਯ ਦਵਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਯ ਫਣੀ ਯਦਸੰਦੀ ਸ। 

ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਦਵਿਰ  ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਫਯਕਦਿ ਨਾਰ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਉਸਨਾਾਂ ਦਾ ਿਨ (ਦਵਕਾਯਾਾਂ ਵਰੋਂ) ਅਿਰ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ-ੁਯਖ ਯਿੁੱਖ ਯਗਟ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। (ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਕੀਨ ਫਣ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਦਕ) ਸਯ ਥਾਾਂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਕੰਭ ਕਯ ਦਯਸਾ ਸ, ਉਸ ਸੀ ਫਰ ਦਯਸਾ ਸ, ਜ ਕੁਝ ਉਸ ਕਯਦਾ ਸ ਉਸੀ 

ਸੁੰਦਾ ਸ। ਦਜਧਯ ਵੀ ਉਸਨਾਾਂ ਦਨਗਾਸ ਕੀਿੀ, ਉਧਯ ਸੀ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਾਯਾ ਦਦੁੱਦਆ। ਰਬੂ ਿੋਂ 

ਦਫਨਾ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ (ਦਕਿ ਬੀ) ਕਈ ਸਯ ਨਸੀਂ ਦਦੁੱਦਾ।  

ਸ ਬਾਈ! ਜਸੜਾ ਭਨੁੁੱਖ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਿੋਂ ਨਵਾਾਂ ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਰਾਿ ਕਯਦਾ ਸ, ਉਸ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਵਚ 

ਸੀ ਰੀਨ ਯਦਸੰਦਾ ਸ। ਯ ਭਾਇਆ ਨਾਰ ਦਆਯ ਕਯਨ ਵਾਰਾ ਜਨਭ ਭਯਨ ਦਵਚ ਦਆ ਯਦਸੰਦਾ ਸ। ਸ 

ਨਾਨਕ! ਕਯਿਾਯ ਆ ਸੀ ਬ ਕੁਝ ਕਯ ਦਯਸਾ ਸ, ਆ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਾੋਂ ਕਯਾ ਦਯਸਾ ਸ।3।  

ਸਚ ਬਗਤ ਸਹਦਹ ਦਰਵਾਰ ਸਚ ਸਚੁ ਵਖਾਣ ਰਾਭ ॥ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਾਚੀ ਫਾਣੀ ਸਾਚ ਆਦ 
ਛਾਣ ਰਾਭ ॥ ਆੁ ਛਾਣਦਹ ਤਾ ਸਚੁ ਜਾਣਦਹ ਸਾਚ ਸਝੀ ਹਈ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਹ ਸਬਾ 
ਸਾਚ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਸਾਦਚ ਰਤ ਬਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਜਸ ਕਉ 
ਭਸਤਦਕ ਦਲਦਖਆ ਦਤਸੁ ਸਚੁ ਰਾਦਤ ਹਈ ॥੪॥੨॥੩॥ {ੰਨਾ 769} 

ਦਅਯਥ:- ਚ ਬਗਿ—ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦ ਬਗਿ। ਦਯਵਾਯ—ਦਯਫਾਦਯ, (ਰਬੂ ਦੀ) ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਵਚ। ਚ 



ਚੁ—ਚੁ ਸੀ ਚੁ, ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਨਾਭ। ਅੰਿਯ—ਅੰਦਯ। ਘਟ—ਦਸਯਦਾ। ਾਚੀ ਫਾਣੀ—

ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਾਚ—ਾਚ ੁਸੀ, ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਸੀ। ਆਦ—ਆਣ 

ਅੰਦਯ। ਆ—ੁਆਣ  ਆ ਨੰੂ, ਆਣ  ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ। ਜਾਣਦਸ—ਿੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਾਦਚ—

ਦਾ-ਦਥਯ ਸਦਯ-ਨਾਭ ਦਵਚ। ਇਕ ਯੰਗੀ—ਇਕ ਰਬੂ ਦ ਸੀ ਰਭ-ਯੰਗ ਵਾਰ । ਦਜ ਕਉ—{ਰਜ਼ ‘ਦਜ’ੁ ਦਾ 

  ੁੁ  ੰਫੰਧਕ ‘ਕਉ’ ਦ ਕਾਯਨ ਉੱਿ ਦਗਆ ਸ}। ਭਿਦਕ—ਭੁੱਥ ਉਿ।4।  

ਅਯਥ:- ਸ ਬਾਈ! ਦਾ-ਦਥਯ ਯਦਸਣ ਵਾਰ  ਯਭਾਿਭਾ ਦ ਬਗਿ ਉ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦਾ ਨਾਭ ਸੀ ਸਯ ਵਰ  

ਉਚਾਯ ਉਚਾਯ ਕ ਉ ਦੀ ਸਜ਼ੂਯੀ ਦਵਚ ਬਾ ਾਾਂਦ ਸਨ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਸਯਦ ਦਵਚ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-

ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ ਦਾ ਵੁੱਦੀ ਸ। ਉਸ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ ਵੁੱਦਾ ਵਖਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਗਿ-

ਜਨ ਆਣ  ਆਿਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ੜਿਾਰ ਕਯਦ ਸਨ, ਿਦੋਂ ਉਸ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਨਾਰ ਿੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਾਾਂਦ ਸਨ, 

ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਉ ਦਾ-ਦਥਯ ਰਬੂ ਦੀ ਜਾਣ-ਛਾਣ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਬੂ ਦੀ ਦਦਿ-ਾਰਾਸ 

ਵਾਰਾ ਗੁਯ-ਸ਼ਫਦ ਵੁੱਦਾ ਯਦਸੰਦਾ ਸ, (ਇ ਕਯ ਕ ਰਕ ਯਰਕ ਦਵਚ) ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਰਈ ਬਾ ਦਭਰ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਰਬੂ ਦਵਚ ਜੁੜਨ ਕਯ ਕ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਿਭਕ ਆਨੰਦ ਦਭਦਰਆ ਯਦਸੰਦਾ ਸ। ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ 

ਵਾਰ  ਯਭਾਿਭਾ (ਦ ਰਭ-ਯੰਗ) ਦਵਚ ਯੰਗ ਸਏ ਬਗਿ ਜਨ ਇਕ ਰਬੂ-ਰਭ ਦ ਯੰਗ ਦਵਚ ਸੀ ਯਦਸਦੰ ਸਨ। ਕਈ 

ਸਯ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਆਦਦਕ ਦਾ) ਯੰਗ ਉਸਨਾਾਂ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਚੜ੍ਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਦਜ ਭਨੁੁੱਖ ਦ ਭੁੱਥ ਉਿ (ਰਬੂ-ਦਭਰਾ ਦਾ ਰਖ) ਦਰਦਖਆ ਸੁੰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਦਾ ਕਾਇਭ ਯਦਸਣ 

ਵਾਰ  ਯਭਾਿਭਾ ਦਾ ਦਭਰਾ ਰਾਿ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।4।2।3।  

  


