
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਆਵਹ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ 
ਗਤਵੰਦ ਕਰ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰਮੁਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਘਤਰ ਵਾਜਤਹ ਸਬਦ ਘਨਰ ਰਾਮ ॥ ਸਬਦ ਘਨਰ 
ਹਤਰ ਰਭ ਤਰ ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ 
॥ ਅਨਤਦਨੁ ਸਹਤਜ ਰਹ ਰੰਤਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੂਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਿ ਏਕੁ ਛਾਣ 
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਦੂਜਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 775} 

ਦਅਰਥ:- ਆਵਸ—ਆਵਸੁ, ਆ। ੰਤ ਜਨਸੁ—ਸ ੰਤ ਜਨ ! ਕਾਵਸ—ਆ, ਅੀਂ ਕਾਵੀਏ। ਓਰ—ਦ। 

ਕੁਰਮੁਖਔ—ਕੁਰ ੂਦ ਨਮੁਔ ਸ ਓ। ਖਮਖਿ ਰਸੀਐ—(ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਖਵਚ) ਔੜ ਰਖਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਖਖਰ—

(ਖਸਰਦ-) ਖਰ ਖਵਚ। ਵਾਜਖਸ—ਵੱਜ ੈਂਦ ਸਨ, ਆਣਾ ਰਭਾਵ ਾਈ ਰੱਔਦ ਸਨ। ਬਦ—(ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 

ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਦ) ਸ਼ਬਦ। ਖਨਰ—ਅਨਓਾਾਂ, ਬਸੁਤ। ਰਭ—ਸ ਰਭੂ! ਥਾਈ—ਥਾਈਂ, ਥਾਵਾਾਂ ਖਵਚ। ਅਖਸ—

ਖਦਨ। ਖਨਖ—ਰਾਤ। ਜੀ—ਜੀਂ, ਮੈਂ ਜਦਾ ਰਸਾਾਂ। ਾਿਾਸੀ—ਾਿਾਸੀਂ, ਮੈਂ ਿਾਸੁੰਦਾ ਰਸਾਾਂ। ਾਚ 

ਬਖਦ—ਦਾ-ਖਥਰ ਰਭੂ ਦੀ ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਦ ਸ਼ਬਦ ਖਵਚ। ਖਿਵ ਿਾਈ—ਖਿਵ ਿਾਈਂ, ੁਰਖਤ ਜੜੀ 

ਰੱਔਾਾਂ। ਅਨਖਦਨੁ—{Anuidnwz} ਸਰ ਰਜ਼, ਸਰ ਵਿ । ਸਖਜ—ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ। ਰੰਖਕ—ਰਮ-

ਰੰਕ ਖਵਚ। ਰਾਤਾ ਰਸ—ਰੰਖਕਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ। ਖਰਦ ੂਜਾ—ਖਸਰਦ ਦੀ ੂਜਾ (ਬਣਾਾਂਦਾ ਸ)।1।  

ਅਰਥ:- ਸ ੰਤ ਜਨ ! ਆ, (ਾਧ ੰਕਖਤ ਖਵਚ ਖਮਿ ਓ) ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਕੁਣ ਕਾਾਂਦ ਰਸੀਏ। (ਸ ੰਤ ਜਨ !) 

ਕੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਓ (ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਖਵਚ) ਜੁੜ ਰਖਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (ਰਭੂ-ਚਰਨਾਾਂ ਖਵਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਰਓਤ ਨਾਿ) 

ਖਸਰਦ-ਖਰ ਖਵਚ ਰਭੂ ਦੀ ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਦ ਸ਼ਬਦ ਆਣਾ ਰਭਾਵ ਾਈ ਰੱਔਦ ਸਨ।  

ਸ ਰਭੂ! (ਖਜਉਂ ਖਜਉਂ) ਤਰੀ ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਦ ਸ਼ਬਦ (ਮਨੱੁਔ ਦ ਖਸਰਦ ਖਵਚ) ਰਭਾਵ ਾਾਂਦ ਸਨ, (ਖਤਉਂ 

ਖਤਉਂ ਤੰੂ) ਉ ਨੰੂ ਭ ਥਾਈਂ ਵੱਦਾ ਖਦੱਦਾ ਸੈਂ। (ਸ ਰਭੂ! ਮਰ ਉੱਤ ਭੀ ਖਮਸਰ ਓਰ) ਮੈਂ ਖਦਨ ਰਾਤ ਤਰਾ ਨਾਮ 

ਜਦਾ ਰਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਦਾ ਤਰੀ ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਓਰਦਾ ਰਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਤਰੀ ਦਾ-ਖਥਰ ਖਖਤ-ਾਿਾਸ ਖਵਚ ੁਰਖਤ 

ਜੜੀ ਰੱਔਾਾਂ।  

ਸ ਨਾਨਓ! ਖਜਸੜਾ ਮਨੱੁਔ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਨੰੂ ਆਣ  ਖਸਰਦ ਦੀ ੂਜਾ ਬਣਾਾਂਦਾ ਸ (ਭਾਵ, ਸਰ ਵਿ  ਖਸਰਦ 

ਖਵਚ ਵਾਈ ਰੱਔਦਾ ਸ) ਉਸ ਮਨੱੁਔ ਸਰ ਵਿ  ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ ਖਿਖਓਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਮਨੱੁਔ 

ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਰਮ-ਰੰਕ ਖਵਚ ਰੰਖਕਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ। ਕੁਰ ੂਦੀ ਰਨ  ਓ ਉਸ ਇਓ ਰਭੂ ਨਾਿ ਸੀ ਾਾਂਝ ਾਈ 

ਰੱਔਦਾ ਸ, ਖਓ ਸਰ ਦੂਜ ਨਾਿ ਡੂੰਖੀ ਾਾਂਝ ਨਸੀਂ ਾਾਂਦਾ।1।  

ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸ ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਰਵ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸ ਰਭੁ ਮਰਾ 
ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥ ਰਭੁ ਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵਆ ਸਈ ॥ ਗੁਰਮਤਤ ਸਚੁ 
ਾਈਐ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈਐ ਤਤਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਸਹਜ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜ ਰਭ ਭਾਵਾ ਆ 
ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਰਭੁ ਸਬਦ ਜਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੨॥ {ੰਨਾ 775} 

ਦਅਰਥ:- ਰਖਵ ਰਖਸਆ—ਖਵਆਓ ਸ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ—ਸਰਓ ਦ ਖਦਿ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਿਾ। ਬਖਦ—

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਰਵ—ਖਮਰਦਾ ਸ। ਖਖਿ ਖਖਿ—ਸਰਓ ਰੀਰ ਖਵਚ। ਰਖਵਆ—ਖਵਆਓ। ਈ—

ਉਸੀ। ਚੁ—ਦਾ-ਖਥਰ ਰਭੂ। ਾਈਐ—ਖਮਿਦਾ ਸ। ਸਖਜ—ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ। ਮਾਈਐ—ਖਿਓ 

ਰਸੀਦਾ ਸ। ਅਵਰ—ੁਸਰ। ਸਜ—ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ (ਖਿਓ ਓ)। ਕਾਵਾ—ਕਾਵਾਾਂ, ਮੈਂ ਕਾ ਓਦਾ ਸਾਾਂ। 

ਰਭ ਭਾਵਾ—ਰਭੂ ਨੰੂ ਭਾਵਾਾਂ, ਰਭੂ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਿੱਕਾਾਂ। ਆ—ਆ ਸੀ। ਬਦ—ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਜਾ—



ਜਾਖਣਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ, ਡੂੰਖੀ ਾਾਂਝ  ਓਦੀ ਸ। ਅਖਸ—ਖਦਨ। ਖਨਖ—ਰਾਤ।2।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਓ ਦ ਖਦਿ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਿਾ ਸ, ਅਤ ਭ ਜੀਵਾਾਂ ਖਵਚ ਖਵਆਓ ਸ। 

(ਰ ਖਜਸੜਾ ਮਨੱੁਔ) ਕੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ (ਉ ਨੰੂ) ਖਮਰਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਸੀ ਉਸ ਮਾਿਓ-ਰਭੂ (ਭ 

ਥਾਈਂ) ਖਵਆਓ ਖਦੱਦਾ ਸ। (ਉ ਮਨੱੁਔ ਨੰੂ ਸੀ ਇਸ ਖਨਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਸ ਖਓ) ਮਾਿਓ-ਰਭੂ ਸਰਓ ਦ ਖਦਿ ਦੀ 

ਜਾਣਨ ਵਾਿਾ ਸ, ਅਤ ਸਰਓ ਰੀਰ ਖਵਚ ਮਜੂਦ ਸ।  

ਸ ਭਾਈ! ਕੁਰ ੂਦੀ ਮਖਤ ਉਤ ਤੁਖਰਆਾਂ ਦਾ-ਖਥਰ ਰਭੂ ਖਮਿ ੈਂਦਾ ਸ, (ਕੁਰ ੂਦੀ ਮਖਤ ਦੀ ਬਰਓਖਤ ਨਾਿ) 

ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ ਿੀਨ ਰਖਸ ਓੀਦਾ ਸ (ਅਤ ਇਸ ਖਨਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਸ ਖਓ ਖਓਤ ਭੀ) ਉ ਰਮਾਤਮਾ 

ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਸਰ ਓਈ ਨਸੀਂ।  

ਸ ਭਾਈ! (ਰਭੂ ਦੀ ਆਣੀ ਸੀ ਖਮਸਰ ਨਾਿ) ਜ ਮੈਂ ਉ ਰਭੂ ਨੰੂ ਚੰਕਾ ਿੱਕ ਵਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਆਤਮਓ ਅਡਿਤਾ ਖਵਚ 

ਖਿਓ ਓ ਮੈਂ ਉ ਦ ਕੁਣ ਕਾ ਓਦਾ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਆ ਸੀ (ਜੀਵ ਨੰੂ ਆਣ  ਨਾਿ) ਖਮਿਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਨਾਨਓ! ਕੁਰ ੂ

ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਸੀ ਉ ਰਭੂ ਨਾਿ ਡੂੰਖੀ ਾਾਂਝ  ਓਦੀ ਸ (ਖਜਸੜਾ ਮਨੱੁਔ ਸ਼ਬਦ ਖਵਚ) ਜੁੜਦਾ ਸ, 

(ਉਸ) ਖਦਨ ਰਾਤ ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਮਰਦਾ ਰਖਸੰਦਾ ਸ।2।  

ਇਹੁ ਜਗ ਦੁਤਰੁ ਮਨਮੁਿੁ ਾਤਰ ਨ ਾਈ ਰਾਮ ॥ ਅੰਤਰ ਹਉਮ ਮਮਤਾ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰਧੁ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ 
॥ ਅੰਤਤਰ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਜਮ ਮਤਗ ਦੁਿੁ ਾਵ ਚਿਾ ਿਾਵ 
ਅੰਤਤ ਗਇਆ ਛੁਤਾਇਆ ॥ ਤਬਨੁ ਨਾਵ ਕ ਬਲੀ ਨਾਹੀ ੁਤੁ ਕੁ ਿੰਬੁ ਸੁਤੁ ਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ 
ਮਾਇਆ ਮਹੁ ਸਾਰਾ ਆਗ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 775} 

ਦਅਰਥ:- ਜਕ—ਜਕ,ੁ ਜਕਤ। ਦੁਤਰ—ੁ{duÔqr} ਖਜ ਤੋਂ ਾਰ ਿੰਖਣਾ ਔਾ ਸ। ਮਨਮੁਔ—ੁਆਣ  

ਮਨ ਦ ਖੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਿਾ ਮਨੱੁਔ। ਾਖਰ ਨ ਾਈ—ਰਿ  ਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚ ਓਦਾ। ਅੰਤਰ—(ਮਨਮੁਔ ਦ) 

ਅੰਦਰ ਸੀ। ਮਮਤਾ—ਅਣੱਤ, ਮਿਓੀਅਤ ਦੀ ਿਾਿਾ। ਥਾਇ—ਥਾਾਂ ਖਵਚ। ਥਾਇ ਨ ਾਈ—(ਰਭੂ ਦੀ 

ਸਜ਼ੂਰੀ ਖਵਚ) ਰਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ। ਖਬਰਥਾ—ਖਵਅਰਥ {ÒXQw}। ਜਮ ਮਖਕ—ਜਮਰਾਜ ਦ ਰਤ ਉੱਤ। 

ਾਵ—ਖਸੰਦਾ ਸ। ਅੰਖਤ—ਆਖ਼ਰ ਵਿ , ਅੰਤ ਵਿ । ਓ—ਓਈ ਮਨੱੁਔ। ਬਿੀ—ਮਦਦਕਾਰ। ੁਤੁ—ੁੱਤਰ। 

ਭਾਈ—ਭਰਾ। ਾਰਾ—ਖਔਿਾਰਾ। ਆਕ—ਰਿਓ ਖਵਚ। ਾਖਥ—ਨਾਿ।3।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! ਇਸ ਜਕਤ (ਇਓ ਅਖਜਸਾ ਮੰੁਦਰ ਸ, ਖਜ ਤੋਂ) ਾਰ ਿੰਖਣਾ ਔਾ ਸ। ਆਣ  ਮਨ ਦ 

ਖੱਛ ਤੁਰਨ ਵਾਿਾ ਮਨੱੁਔ (ਇ ਦ) ਾਰਿ  ਾ ਨਸੀਂ ਸੁੰਚ ਓਦਾ, (ਖਓਉਂਖਓ ਉ ਦ) ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਸੰਓਾਰ, 

ਅਿੀਅਤ ਦੀ ਿਾਿਾ, ਓਾਮ, ਕ੍ਰਧ, ਚਤੁਰਾਈ (ਆਖਦਓ ਭੜ) ਖਿਓ ਰਖਸੰਦ ਸਨ।  

ਸ ਭਾਈ! (ਖਜ ਮਨੱੁਔ ਦ) ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਖਆਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖਿਖਓਆ ਰਖਸੰਦਾ ਸ ਉਸ ਮਨੱੁਔ (ਰਭੂ-ਦਰ ਤ) 

ਰਵਾਨ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਣਾ ਮਨੱੁਔਾ ਜਨਮ ਖਵਅਰਥ ਕਵਾ ਿੈਂਦਾ ਸ। (ਉਸ ਮਨੱੁਔ ਾਰੀ ਉਮਰ) 

ਜਮਰਾਜ ਦ ਰਤ ਉਤ ਤੁਰਦਾ ਸ, ਦੁੱਔ ਸਾਰਦਾ ਸ, (ਆਤਮਓ ਮਤ ਦੀਆਾਂ) ਚਿਾਾਂ ਔਾਾਂਦਾ ਰਖਸੰਦਾ ਸ, ਅੰਤ 

ਵਿ  ਇਥੋਂ ਸੱਥ ਮਿਦਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਸ ਭਾਈ! (ਜੀਵਨ-ਰ ਖਵਚ ਇੱਥ) ੁੱਤਰ, ਰਵਾਰ, ਭਰਾ—ਇਸਨਾਾਂ ਖਵਚੋਂ 

ਓਈ ਭੀ ਮਦਦਕਾਰ ਨਸੀਂ, ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਬਨਾ ਓਈ ਬਿੀ ਨਸੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ ਨਾਨਓ! ਇਸ ਾਰਾ 

ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਦਾ (ਸੀ) ਖਔਿਾਰਾ ਸ, ਰਿਓ ਖਵਚ (ਭੀ ਮਨੱੁਔ ਦ) ਨਾਿ ਨਸੀਂ ਜਾਾਂਦਾ।3।  

ਹਉ ੂਛਉ ਅਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ 
ਜੀਵਤਤਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ॥ ਜੀਵਤਤਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਤਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ॥ 



ੂਰਾ ੁਰਿੁ ਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਵ ॥ ਮਤਤ ਰਗਾਸੁ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ 
ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਡਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਭੁ ਾਇਆ ਸਬਤਦ ਤਮਲਾਇਆ ਜਤੀ ਜਤਤ ਤਮਲਾਈ 
॥੪॥੧॥੪॥ {ੰਨਾ 775-776} 

ਦਅਰਥ:- ਸਉ—ਸਉਂ, ਮੈਂ। ੂਛਉ—ੂਛਉਂ, ਮੈਂ ੁੱਛਦਾ ਸਾਾਂ। ਖਓਨ ਖਬਖਧ—ਖਓ ਤਰੀਓ ਨਾਿ? ਦੁਤਰ—ੁ

ਖਔਆਈ ਨਾਿ ਤਖਰਆ ਜਾ ਓਣ ਵਾਿਾ ਮੰੁਦਰ। ਤਰੀਐ—ਤਖਰਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ। ਖਤਕੁਰ ਭਾਇ—ਕੁਰ ੂ

ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖਵਚ। ਇਵ—ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ। ਮਰੀਐ—ਮਰ ਓੀਦਾ ਸ, ਖਵਓਾਰਾਾਂ ਵਿੋਂ  ਮੁਰਦਾ ਸ ਜਾਈਦਾ ਸ। 

ਭਉਜਿੁ—ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ। ਕੁਰਮੁਖਔ—ਕੁਰ ੂ ਦ ਨਮੁਔ ਰਖਸਣ ਵਾਿਾ ਮਨੱੁਔ। ਨਾਖਮ—ਨਾਮ ਖਵਚ। 

ਮਾਵ—ਿੀਨ ਰਖਸੰਦਾ ਸ। ਵਡਭਾਕੀ—ਵੱਡ ਭਾਕਾਾਂ ਨਾਿ। ਖਚ—ਦਾ-ਖਥਰ ਖਵਚ। ਖਚ ਨਾਖਮ—ਦਾ-

ਖਥਰ ਸਖਰ-ਨਾਮ ਖਵਚ। ਖਿਵ ਿਾਵ—ੁਰਖਤ ਜੜੀ ਰੱਔਦਾ ਸ। ਰਕਾ—ੁਆਤਮਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਨਾਿ 

ਰਸ਼ਨ। ਮਾਖਨਆ—ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਵਖਡਆਈ—ਇੱਜ਼ਤ, ਭਾ। ਬਖਦ—ਕੁਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। 

ਜਤੀ—ਰਭੂ ਦੀ ਜਖਤ ਖਵਚ। ਜਖਤ—ਖਜੰਦ।4।  

ਅਰਥ:- ਸ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ) ਮੈਂ (ਨਾਮ ਦੀ) ਦਾਖਤ ਦਣ ਵਾਿ  ਆਣ  ਕੁਰ ੂਨੰੂ ੁੱਛਦਾ ਸਾਾਂ ਖਓ ਇਸ ਦੁੱਤਰ ੰਾਰ-

ਮੰੁਦਰ ਖਓ ਤਰੀਓ ਨਾਿ ਿੰਖਖਆ ਜਾ ਓਦਾ ਸ (ਤਾਾਂ ਅੱਕੋਂ ਉੱਤਰ ਖਮਿਦਾ ਸ ਖਓ) ਕੁਰ ੂਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖਵਚ 

(ਜੀਵਨ-ਤਰ) ਤੁਰਦ ਰਸ, ਇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਓਰਤ-ਓਾਰ ਓਰਖਦਆਾਂ ਸੀ ਖਵਓਾਰਾਾਂ ਵਿੋਂ  ਬਚ ਰਸੀਦਾ ਸ। 

(ਕੁਰ ੂਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖਵਚ ਤੁਖਰਆਾਂ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਓਾਰ ਓਰਖਦਆਾਂ ਖਵਓਾਰਾਾਂ ਵਿੋਂ  ਮਰ ਰਸੀਦਾ ਸ, ੰਾਰ-ਮੰੁਦਰ ਤੋਂ 

ਾਰ ਿੰਖ ਜਾਈਦਾ ਸ। (ਖਓਉਂਖਓ) ਖਜਸੜਾ ਮਨੱੁਔ ਕੁਰ ੂਦ ਨਮੁਔ ਰਖਸੰਦਾ ਸ, ਉਸ ਰਮਾਤਮਾ ਦ ਨਾਮ ਖਵਚ 

ਿੀਨ ਰਖਸੰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਖਓਮਤ ਨਾਿ ਾਰ ਕੁਣਾਾਂ ਨਾਿ ਭਰੂਰ ਰਭੂ ਖਮਿ ੈਂਦਾ ਸ, ਦਾ-ਖਥਰ ਸਖਰ-

ਨਾਮ ਖਵਚ ਉਸ ੁਰਖਤ ਜੜੀ ਰੱਔਦਾ ਸ। ਉ ਦੀ ਮਖਤ ਖਵਚ ਆਤਮਓ ਜੀਵਨ ਦੀ ੂਝ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, 

ਉ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਖਵਚ ਤੀਜ ਜਾਾਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਓਖਤ ਨਾਿ (ਿਓ ਰਿਓ ਦੀ) ਇੱਜ਼ਤ ਖਮਿ 

ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਸ ਨਾਨਓ! ਖਜਸੜਾ ਮਨੱੁਔ ਕੁਰ ੂਦ ਸ਼ਬਦ ਖਵਚ ਜੁੜਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ ਰਭੂ ਖਮਿ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਦੀ ਖਜੰਦ 

ਰਭੂ ਦੀ ਜਖਤ ਖਵਚ ਇਓ-ਖਮਓ ਸਈ ਰਖਸੰਦੀ ਸ।4।1।4।  

  


