
ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੧ ਅਸਟਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਈ ਚੰਦੁ ਚੜਤਹ ਸ ਿਾਰ ਸਈ 
ਤਦਨੀਅਰੁ ਿਿ ਰਹ ॥ ਸਾ ਧਰਿੀ ਸ ਉਣੁ ਝੁਲਾਰ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖਲ ਥਾਵ ਕਸ ॥ ੧॥ ਜੀਵਨ 
ਿਲਫ ਤਨਵਾਤਰ ॥  ਹਵ ਰਵਾਣਾ ਕਰਤਹ ਤਧਙਾਣਾ ਕਤਲ ਲਖਣ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਕਿ 
ਦਤਸ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਿੀਰਥ ਾਤਸ ਨ ਫਠਾ ॥ ਦਾਿਾ ਦਾਨੁ ਕਰ ਿਹ ਨਾਹੀ ਭਹਲ ਉਸਾਤਰ ਨ 
ਫਠਾ ॥੨॥ ਜ ਕ ਸਿੁ ਕਰ ਸ ਛੀਜ ਿ ਘਤਰ ਿੁ ਨ ਹਈ ॥ ਜ ਕ ਨਾਉ ਲ ਫਦਨਾਵੀ ਕਤਲ ਕ 
ਲਖਣ ਈ ॥ ੩॥ ਤਜਸੁ ਤਸਕਦਾਰੀ ਤਿਸਤਹ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕਹ ਡਰਣਾ ॥ ਜਾ ਤਸਕਦਾਰ ਵ 
ਜੰਜੀਰੀ ਿਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਭਰਣਾ ॥ ੪॥ ਆਖੁ ਗੁਣਾ ਕਤਲ ਆਈ ॥ ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕਰਾ ਰਤਹਆ 
ਿਾਵਸੁ ਜ ਗੁਣ ਦਤਹ ਿ ਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸਰਾ ਤਨਫੜੀ ਕਾਜੀ ਤਿਸਨਾ 
ਹਆ ॥ ਫਾਣੀ ਫਰਹਭਾ ਫਦੁ ਅਥਰਫਣੁ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਲਤਹਆ ॥੫॥ ਤਿ ਤਵਣੁ ੂਜਾ ਸਿ ਤਵਣੁ 
ਸੰਜਭੁ ਜਿ ਤਵਣੁ ਕਾਹ ਜਨਊ ॥ ਨਾਵਹੁ  ਧਵਹੁ ਤਿਲਕੁ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਤਵਣੁ ਸਚ ਨ ਹਈ ॥ ੬॥ 

ਕਤਲ ਰਵਾਣੁ ਕਿਫ ਕੁਰਾਣੁ ॥ ਥੀ ੰਤਡਿ ਰਹ ੁਰਾਣ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬਇਆ ਰਹਭਾਣੁ ॥ 
ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਿੂ ਕ ਜਾਣੁ ॥ ੭॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਭਲ ਵਤਡਆਈ ਦੂ ਉਤਰ ਕਰਭੁ ਨਹੀ ॥ ਜ 
ਘਤਰ ਹਦ ਭੰਗਤਣ ਜਾਈ ਤਪਤਰ ਲਾਭਾ ਤਭਲ ਿਹੀ ॥੮॥੧॥ {ੰਨਾ 902-903} 

ਦਅਰਥ:- ਈ—ਉਸੀ। ਚੜਹਸ—ਚੜਹਦ ਸਨ। ਹਦਨੀਅਰ—ੁ{idnkr} ੂਰਜ। ਾ—ਉਸੀ {ਨਟ:- 

ੜਨਾਾਂਵ ‘ਾ’ ਇਤਰੀ ਹ ਿੰਗ ਸ ਅਤ ‘’ ੁਹ ਿੰਗ ਸ}। ਝੁ ਾਰ—ਝੁ ਦੀ ਸ। ਜੁਗ ਜੀਅ ਖ —ਜੁਗ (ਦਾ 

ਰਬਾਵ) ਜੀਵਾਾਂ (ਦ ਭਨ) ਹਵਚ ਖਡ ਹਰਸਾ ਸ। ਥਾਵ ਕ—ਥਾਵਾਾਂ ਉਤ ਹਕਵੇਂ (ਖਡ ਕਦਾ ਸ)? ਨਟ:-  ਜ਼ 

‘ਥਾਵ’  ਜ਼ ‘ਥਾਉ’ ਤੋਂ ਫਸੁ-ਵਚਨ ਸ}।1।  

ਜੀਵਨ ਤ ਫ—ਜੀਵਨ ਦੀ ਤ ਫ, ੁਆਰਥ। ਤ ਫ— ੜ, ਇੱਛਾ। ਹਨਵਾਹਰ—ਦੂਰ ਕਰ। ਸਵ 

ਰਵਾਣਾ—(ਹਨਆਾਂ) ਭਿੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਹਧਙਾਣਾ—ਜ਼ਰ, ਧੱਕਾ, ਜ਼ੁ ਭ।  ਖਣ— ੱਛਣ, ਹਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ। 

ਵੀਚਾਹਰ—ਭਝ।1। ਰਸਾਉ।  

ਹਕਤ ਦਹ—ਹਕ ਬੀ ਦ ਹਵਚ। ਤਸ—ਉਥ, ਉ ਥਾਾਂ। ਉਾਹਰ—ਉਾਰ ਕ, ਫਣਾ ਕ।2।  

ਤੁ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। ਛੀਜ—ਹਛੱਜਦਾ ਸ, ( ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਹਵਚ) ਹਡੱਗਦਾ ਸ। ਤ ਘਹਰ—ਤ ਦ 

ਘਰ ਹਵਚ, ਹਜ ਦ ਘਰ ਹਵਚ ਤ ਸ, ਤਵੀ। ਨਾਉ—ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ। ਈ—ਇਸੀ (ਸਨ)।3।  

ਹਕਦਾਰੀ—ਰਦਾਰੀ, ਚਧਰ। ਖੁਆਰੀ—ਹਜ਼ੱ ਤ, ਦੁਰਗਹਤ। ਕਸ—ਕਾਸਦ ਵਾਤ? ਹਕਦਾਰ—

ਹਕਦਾਰ ਨੂਿੰ।4।  

ਆਖ ੁਗੁਣਾ—(ਰਭਾਤਭਾ ਦ) ਗੁਣ ਆਖ। ਕਹ  ਆਈ—(ਜ) ਕਹ ਜੁਗ (ਬੀ) ਆਇਆ ਭਿੰਨ ਹ ਆ 

ਜਾ। ਕਰਾ—ਦਾ। ਹਤਸ ੁ ਜੁਗ ਕਰਾ—ਹਤਿੰਨਾਾਂ ਸੀ ਜੁਗਾਾਂ ਦਾ। ਰਹਸਆ—ਰਹਸ ਹਗਆ ਸ, ਭੁੱਕ ਹਗਆ ਸ। 

ਤਾਵੁ—ਹਨਆਾਂ, ਰਬਾਵ। ਦਹਸ—(ਸ ਰਬੂ!) ਤੂਿੰ ਦਵੇਂ। ਤ ਾਈ—ਤਾਾਂ (ਇਸ ਗੁਣ ਸੀ) ਰਾਤ ਕਰਨ ਜਗ 

ਸਨ।1। ਰਸਾਉ।  

ਕਹ —(ਇਸੀ) ਕ ਜੁਗ (ਸ)। ਕ  ਵਾ ੀ—ਕ ਸ ਵਾ ੀ, ਝਗੜ ਵਧਾਣ ਵਾ ੀ। ਰਾ—ਸ਼ਰਸ, ਧਾਰਭਕ 

ਕਾਨੂਿੰਨ। ਹਨਫੜੀ—ਹਨਫੜਾ ਕਰਨ ਵਾ ੀ,  ਾ ਦਣ ਵਾ ੀ, ਹਨਆਾਂ ਕਰਨ ਵਾ ੀ। ਕਾਜੀ—ਝਗਹੜਆਾਂ ਦ 

   ਕਰਨ ਵਾ ਾ ਸਾਕਭ। ਹਿਸ਼ਨਾ—ਕਾ ਾ, ਕਾ   ਹਦ  ਵਾ ਾ, ਵੱਢੀ-ਖ਼ਰ। ਕਰਣੀ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। 



ਕੀਰਹਤ—ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾ ਾਸ।  ਹਸਆ—( ਕਾਾਂ ਦ ਭਨਾਾਂ ਤੋਂ)  ਹਸ ਗ ਸਨ।5।  

ੂਜਾ—ਦਵ-ੂਜਾ, ਦਵਹਤਆਾਂ ਦੀ ੂਜਾ। ਹਤ—ਰਬੂ-ਤੀ। ਤ—ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ। ਿੰਜਭ—ੁਇਿੰਹਦਰਆਾਂ ਨੂਿੰ 

ਰਕਣ ਦਾ ਜਤਨ। ਜਤ—ਕਾਭ-ਵਾਨਾ ਨੂਿੰ ਰਕਣਾ। ਕਾਸ—ਕੀਸ  ਾਬ? ਹਵਅਰਥ। ੁਚ—ਹਵਤਰਤਾ।6।  

ਕਹ —ਇਸ ਸ ਕਹ ਜੁਗ। ਰਵਾਣੁ—(ਜਸੜ “ਹਧਙਾਣਾ ਕਰਹਸ” ਉਸਨਾਾਂ ਦ ਦਫਾਉ ਸਠ) ਭਿੰਨ  ਜਾ ਰਸ 

ਸਨ। ਰਸ—ਰਹਸ ਗ ਸਨ।7।  

ਦੂ ਉਹਰ—ਇ ਤੋਂ ਰਸ਼ਟ।  ਾਭਾ—ਹਗ ਾ, ਸ਼ਰਭ-ਾਰੀ। ਤਸੀ—ਉਥ।8।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਿੰਹਡਤ! ਆਣ ਭਨ ਹਵਚੋਂ) ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰ (ਇਸ ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਕਹ ਜੁਗ ਸ। ਇ ਖ਼ੁਦ-

ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦ ਅਰ ਸਠ ਜਰਵਾਣ   ਕ ਕਭਜ਼ਰਾਾਂ ਉਤ) ਧੱਕਾ ਕਰਦ ਸਨ ਤ (ਉਸਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਹਵਚ) ਇਸ 

ਧੱਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਹਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਤ ਦੂਹਜਆਾਂ ਉਤ ਧੱਕਾ—ਸ ਿੰਹਡਤ! ਇਸਨਾਾਂ ਨੂਿੰ) ਕਹ ਜੁਗ ਦ 

 ੱਛਣ ਭਝ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਹਜ ਅ  ਕਹ ਜੁਗ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਅਾਾਂ ਕੀਤਾ ਸ ਉ) ਕਹ ਜੁਗ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਭਨਾਾਂ ਹਵਚ (ਖਡਾਾਂ) 

ਖਡਦਾ ਸ ਹਕ ਖ਼ਾ ਥਾਵਾਾਂ ਹਵਚ ਨਸੀਂ ਖਡ ਕਦਾ (ਹਕਉਂਹਕ ਤਜੁਗ ਤਰ ਤਾ ਦੁਆੁਰ ਆਹਦਕ ਾਰ ਸੀ 

ਹਭਆਾਂ ਹਵਚ) ਉਸੀ ਚਿੰਦਰਭਾ ਚੜਹਦਾ ਆਇਆ ਸ, ਉਸੀ ਤਾਰ ਚੜਹਦ ਆ ਰਸ ਸਨ, ਉਸੀ ੂਰਜ ਚਭਕਦਾ ਆ 

ਹਰਸਾ ਸ, ਉਸੀ ਧਰਤੀ ਸ ਤ ਉਸੀ ਸਵਾ ਝੁ ਦੀ ਆ ਰਸੀ ਸ।1।  

ਹਕ ਨ  ਕਦ ਨਸੀਂ ੁਹਣਆ ਹਕ ਕਹ ਜੁਗ ਹਕ ਖ਼ਾ ਦ ਹਵਚ ਆਇਆ ਸਇਆ ਸ, ਹਕ ਖ਼ਾ ਤੀਰਥ ਕ  

ਫਠਾ ਸਇਆ ਸ। ਹਜਥ ਕਈ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸ ਉਥ ਬੀ ਫਠਾ ਸਇਆ ਹਕ ਨਸੀਂ ੁਹਣਆ, ਹਕ ਥਾਾਂ 

ਕਹ ਜੁਗ ਭਸ  ਉਾਰ ਕ ਨਸੀਂ ਫਠ ਹਰਸਾ।2।  

ਜ ਕਈ ਭਨੱੁਖ ਆਣਾ ਆਚਰਨ ਉੱਚਾ ਫਣਾਾਂਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਉਸ (ਗੋਂ  ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜ਼ਰਾਾਂ ਹਵਚ) ਹਡੱਗਦਾ ਸ, ਜ 

ਕਈ ਤੀ ਸਣ ਦਾ ਦਾਸਵਾ ਕਰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ਉ ਦ ਇਿੰਦ੍ਰੁੇ ਆਣ  ਵੱ ਹਵਚ ਨਸੀਂ ਸਨ, ਜ ਜਈ ਰਭਾਤਭਾ 

ਦਾ ਨਾਭ ਹਭਰਦਾ ਸ ਤਾਾਂ ( ਕਾਾਂ ਹਵਚ ਗੋਂ ਉ ਦੀ) ਫਦਨਾਭੀ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। (ਸ ਿੰਹਡਤ! ਬੜਾ ਆਚਰਨ, ਇਿੰਦਰ  

ਵੱ ਹਵਚ ਨਾਸ ਸਣ, ਰਬੂ-ਨਾਭ ਵੱ ੋਂ  ਨਰਤ—) ਇਸ ਸਨ ਕਹ ਜੁਗ ਦ  ੱਛਣ।3।  

(ਰ ਇਸ ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਤ ਕਭਜ਼ਰਾਾਂ ਉਤ ਧੱਕਾ ੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਤਾ ਨਸੀਂ) ਹਜ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ ਦੂਹਜਆਾਂ ਉਤ 

ਰਦਾਰੀ ਹਭ ਦੀ ਸ (ਤ ਉਸ ਕਭਜ਼ਰਾਾਂ ਉਤ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸ) ਉ ਦੀ ਸੀ (ਇ ਧੱਕ-ਜ਼ੁ ਭ ਦ ਕਾਰਨ 

ਆਖ਼ਰ) ਦੁਰਗਹਤ ਸੁਿੰਦੀ ਸ। ਨਕਰਾਾਂ ਨੂਿੰ (ਉ ਦੁਰਗਹਤ ਤੋਂ ਕਈ) ਖ਼ਤਰਾ ਨਸੀਂ ਸੁਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉ ਰਦਾਰ ਦ 

ਗ  ਹਵਚ ਪਾਸਾ ੈਂਦਾ ਸ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਉਸਨਾਾਂ ਨਕਰਾਾਂ ਦ ਸੱਥੋਂ ਸੀ ਭਰਦਾ ਸ।4।  

(ਸ ਿੰਹਡਤ! ਤਰ ਕਹਸਣ ਅਨੁਾਰ ਜ ਸੁਣ) ਕਹ ਜੁਗ ਦਾ ਭਾ ਸੀ ਆ ਹਗਆ ਸ (ਤਾਾਂ ਬੀ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਆਹਦਕ 

ਕਰਭ ਕਾਾਂਡ ਦਾ ਰਤਾ ਛੱਡ ਕ) ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਹਹਤ-ਾ ਾਸ ਕਰ (ਹਕਉਂਹਕ ਤਰ ਧਰਭ ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਅਨੁਾਰ 

ਕਹ ਜੁਗ ਹਵਚ ਹਹਤ-ਾ ਾਸ ਸੀ ਰਵਾਨ ਸ, ਤ) ਹਸ   ਹਤਿੰਨ ਜੁਗਾਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸੁਣ ਭੁੱਕ ਚੁਕਾ ਸ। (, ਸ 

ਿੰਹਡਤ! ਰਭਾਤਭਾ ਅਗ ਇਉਂ ਅਰਜ਼ਈ ਕਰ—ਸ ਰਬੂ! ਜ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ ਤਾਾਂ ਆਣ) ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ, ਇਸ ਸੀ ਰਾਤ ਕਰਨ-ਜਗ ਸ।1। ਰਸਾਉ।  

(ਸ ਿੰਹਡਤ) ਕਹ ਜੁਗ ਇਸ ਸ (ਹਕ ਭੁ ਭਾਨੀ ਸਕੂਭਤ ਹਵਚ ਧੱਕ-ਜ਼ਰ ਨਾ ) ਝਗੜ ਵਧਾਣ ਵਾ ਾ 

ਇ ਾਭੀ ਕਾਨੂਿੰਨ ਸੀ    ਕਰਨ ਵਾ ਾ ਫਹਣਆ ਸਇਆ ਸ, ਤ ਹਨਆਾਂ ਕਰਨ ਵਾ ਾ ਕਾਜ਼ੀ-ਸਾਕਭ ਵੱਢੀ-

ਖ਼ਰ ਸ ਚੁਕਾ ਸ। ਜਾਦੂ ਟੂਹਣਆਾਂ ਦਾ ਰਚਾਰਕ) ਅਥਰਫਣ ਵਦ ਫਰਸਭਾ ਦੀ ਫਾਣੀ ਰਧਾਨ ਸ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ 

ਤ ਹਹਤ-ਾ ਾਸ  ਕਾਾਂ ਦ ਭਨਾਾਂ ਤੋਂ  ਹਸ ਗ ਸਨ—ਇਸੀ ਸ ਕਹ ਜੁਗ।5।  



ਤੀ-ਰਭਾਤਭਾ ਨੂਿੰ ਹਵਾਰ ਕ ਇਸ ਦਵ-ੂਜਾ ਹਕ ਅਰਥ? ਉੱਚ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾ ੀ ਰਹਸ ਕ ਇ ਿੰਜਭ ਦਾ 

ਕੀਸ  ਾਬ? ਜ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਵ ੋਂ  ਰਕ-ਥਿੰਭ ਨਸੀਂ ਤਾਾਂ ਜਨਊ ਕੀਸ ਿੰਵਾਰਦਾ ਸ? (ਸ ਿੰਹਡਤ!) ਤੁੀ (ਤੀਰਥਾਾਂ ਤ) 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦ ਸ, (ਰੀਰ ਭ  ਭ  ਕ) ਧੋਂਦ ਸ, (ਭੱਥ ਉਤ) ਹਤ ਕ  ਾਾਂਦ ਸ (ਤ ਇ ਨੂਿੰ ਹਵਤਰ  ਕਰਭ 

ਭਝਦ ਸ), ਰ ਹਵਤਰ  ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਹਫਨਾ ਇਸ ਫਾਸਰ ੀ ਹਵਤਰਤਾ ਕਈ ਭੁੱ  ਨਸੀਂ ਰੱਖਦੀ। (ਅ  ਹਵਚ 

ਇਸ ਬੁ ਖਾ ਬੀ ਕਹ ਜੁਗ ਸੀ ਸ)।6।  

(ਇ ਾਭੀ ਸਕੂਭਤ ਦ ਧੱਕ ਜ਼ਰ ਦ ਸਠ) ਸ਼ਾਭੀ ਹਕਤਾਫਾਾਂ ਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂਿੰ ਰਵਾਨਗੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾ ਰਸੀ ਸ, ਿੰਹਡਤਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ੁਰਾਣ ਆਹਦਕ ੁਤਕਾਾਂ ਰਹਸ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। ਸ ਨਾਨਕ! (ਇ ਜ਼ਰ ਧੱਕ ਸਠ ਸੀ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ 

‘ਰਸਭਾਨ’ ਆਹਖਆ ਜਾ ਹਰਸਾ ਸ—ਇਸ ਬੀ, ਸ ਿੰਹਡਤ! ਕਹ ਜੁਗ (ਦਾ  ੱਛਣ) ਸ (ਹਕ ਦ ਧਾਰਹਭਕ 

ਹਵਸ਼ਵਾ ਨੂਿੰ ਧੱਕ ਜ਼ਰ ਨਾ  ‘ਹਧਙਾਣ’ ਨਾ  ਦਫਾਣਾ ਕਹ ਜੁਗ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸ)। ਸ ਿੰਹਡਤ! ਸਰ ਇਕ ਕਰਤਾਰ 

ਸ ਸੀ ਇਸ ਬ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾ ਾ ਜਾਣ।7।  

ਸ ਨਾਨਕ! ਜ ਭਨੱੁਖ ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਦਾ ਸ ਉ ਨੂਿੰ ( ਕ ਰ ਕ ਹਵਚ) ਇੱਜ਼ਤ ਹਭ ਦੀ ਸ, ਨਾਭ 

ਜਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਚਿੰਗਾ ਸਰ ਕਈ ਕਰਭ ਨਸੀਂ ਸ (ਿੰਹਡਤ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਆਹਦਕ ਕਰਭਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੀ  ਾਸੁਿੰਦਾ 

ਰਹਸਿੰਦਾ ਸ)। (ਰਭਾਤਭਾ ਸਰਕ ਦ ਹਸਰਦ ਹਵਚ ਵੱਦਾ ਸ, ਉ ਦਾ ਨਾਭ ਬੁ ਾਇਆਾਂ ਇਸ ੂਝ ਨਸੀਂ ਰਹਸਿੰਦੀ 

ਤ ਭਨੱੁਖ ਸਰ ਸਰ ਆਰ ਤੱਕਦਾ ਹਪਰਦਾ ਸ) ਰਭਾਤਭਾ ਦਾਤਾਰ ਹਸਰਦ-ਘਰ ਹਵਚ ਸਵ ਤ ਬੱੁ ੜ ਜੀਵ 

ਫਾਸਰ ਦਵੀ ਦਵਹਤਆਾਂ ਆਹਦਕ ਤੋਂ ਭਿੰਗਦਾ ਹਪਰ, ਇਸ ਦਸ਼ ਜੀਵ ਦ ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸ।8।1।  

 


