ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤਿਆ ਜਗੁ
ਧੰਧੜ ਲਾਇਆ ॥ ਦਾਤਨ ਤਰ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਤਤਨ ਚੰਦੁ ਦੀਾਇਆ ॥ ਚੰਦ ਦੀਾਇਆ ਦਾਤਨ
ਹਤਰ ਕ ਦੁਿੁ ਅੰਧਰਾ ਉਤਠ ਗਇਆ ॥ ਗੁਣ ਜੰਞ ਲਾੜ ਨਾਤਲ ਸਹ ਰਤਿ ਮਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥
ਵੀਵਾਹੁ ਹਆ ਸਭ ਸਤੀ ੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ ॥ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤਿਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜ
ਲਾਇਆ ॥੧॥ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਤਜਨ ਤਸਉ ਗਾਤਡਆ ਮਨੁ
ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ॥ ਲੀਆ ਤ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ਤਜਨਹ ਤਸਉ ਸ ਸਜਨ ਤਕਉ ਵੀਸਰਤਹ ॥ ਤਜਨਹ ਤਦਤਸ
ਆਇਆ ਹਤਹ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸਤੀ ਗਤਹ ਰਹਤਹ ॥ ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣੁ ਨ ਕਈ

ਹਤਹ ਨੀਤਾ

ਨੀਤਾ ॥ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥੨॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹਵ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜ
॥ ਜ ਗੁਣ ਹਵਤਨਹ ਸਾਜਨਾ ਤਮਤਲ ਸਾਝ ਕਰੀਜ ॥ ਸਾਝ ਕਰੀਜ ਗੁਣਹ ਕਰੀ ਛਤਡ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ
॥ ਤਹਰ ਟੰਬਰ ਕਤਰ ਅਡੰਬਰ ਆਣਾ ਤੜੁ ਮਲੀਐ ॥ ਤਜਥ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝਤਲ
ਅੰਤਮਰਤੁ ੀਜ ॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹ ਵ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜ ॥੩॥ ਆਤ ਕਰ ਤਕਸੁ ਆਿੀਐ ਹਰੁ
ਕਰ ਨ ਕਈ ॥ ਆਿਣ ਤਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜ ਭੂਲੜਾ ਹਈ ॥ ਜ ਹਇ ਭੂਲਾ ਜਾਇ ਕਹੀਐ ਆਤ
ਕਰਤਾ ਤਕਉ ਭੁਲ ॥ ਸੁਣ ਦਿ ਬਾਝੁ ਕਤਹਐ ਦਾਨੁ ਅਣਮੰਤਗਆ ਤਦਵ ॥ ਦਾਨੁ ਦਇ ਦਾਤਾ ਜਤਗ
ਤਬਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਸਈ ॥ ਆਤ ਕਰ ਤਕਸੁ ਆਿੀਐ ਹਰੁ ਕਰ ਨ ਕਈ ॥ ੪॥੧॥੪॥ {ੰਨਾ
765-766}
ਦਅਰਥ:- ਜਜਜਨ—ਜਜਸ ਨ , (ਹ ਰਬੂ!) ਜਜਸ ਤੈਂ ਨ । ਕੀਆ—ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ। ਜਤਜਨ—ਉਸ ਨ (ਹ ਰਬੂ!)
ਉਸ ਤੈਂ ਨ ਹੀ। ਦਜਖਆ—ਸੰਬਾਲ ਕੀਤੀ ਹਈ ਹ। ਧੰਧੜ—ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਜਿਚ। ਦਾਜਨ ਤਰ—
 ਤਰੀ
ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ। ਘਜਟ—ਜੀਿ ਦ ਜਹਰਦ ਜਿਚ। ਤਜਨ—ਸਰੀਰ ਜਿਚ। ਚੰਦੁ ਦੀਾਇਆ—ਚੰਦ ਚਭਕ ਜਰਹਾ ਹ,
ਸੀਤਲਤਾ ਹੁਲਾਰ ਦ ਰਹੀ ਹ। ਦਾਜਨ ਹਜਰ ਕ—ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ। ਸਹ—ਸਬਦੀ ਹ। ਰਜਖ—
ਰਖ ਕ। ਭਹਣੀ—ਭਨ ਨੂ ੰ ਭਹ ਲ ਣ ਿਾਲੀ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰ ੀ, ਉਹ ਜੀਿ-ਇਸਤਰ ੀ ਜਜਸ ਨ ਆਣਾ ਜੀਿਨ
ਸੁੰਦਰ ਫਣਾ ਜਲਆ ਹ। ਭਹਣੀਐ—ਸੁੰਦਰ ਜੀਿ-ਇਸਤਰ ੀ ਨ । ਸਤੀ—ਨਾਲ। ਸਬ—ਸਬਾ। ਿੀਿਾਹੁ—ਜੀਿਇਸਤਰ ੀ ਦਾ ਰਬੂ ਨਾਲ ਜਭਲਾ। ੰਚ ਸਫਦ—ੰਜ ਜਕਸਭਾਾਂ ਦ ਸਾਜਾਾਂ ਦ ਿੱਜਣ ਦੀਆਾਂ ਆਿਾਜ਼ਾਾਂ। ੰਚ ਸਫਦ
ਧੁਜਨ—ੰਚ ਜਕਸਭਾਾਂ ਦ ਸਾਜਾਾਂ ਦ ਿੱਜਣ ਤੋਂ ਦਾ ਹਈ ਜਭਲਿੀਂ ਸੁਰ, ਇਕ-ਰਸ ਆਨੰਦ। ੰਚ ਸਫਦੀ—ਇਕਰਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਣ ਿਾਲਾ ਰਬੂ। ਆਇਆ—ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਰਗਟ ਹਇਆ।1।
ਹਉ—ਭੈਂ। ਅਿਰੀਤਾ—{Avãq} ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਆ। ਜਜਨ ਜਸਉ ਗਾਜਡਆ—
ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਜਭਲਾਇਆ ਹ। ਤਨੁ —ਸਰੀਰ। ਭਨੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ—ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਭਨ ਜਲਆ ਹ ਤ ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਆਣਾ ਭਨ ਜਦੱਤਾ ਹ, ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਜਦਲ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਹ। ਭਾਨੁ —ਭਨ। ਿੀਸਰਜਹ—ਬੁ ੱਲ ਜਾਣ। ਜਦਜਸ
ਆਇਆ—ਦੀਦਾਰ ਕੀਜਤਆਾਂ। ਹਜਹ ਰਲੀਆ—ਆਤਭਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੀਅ ਸਤੀ—ਜਜੰਦ
ਨਾਲ। ਗਜਹ ਰਹਜਹ—ਪੜ ਰੱਖਦ ਹਨ, ਲਾ ਰੱਖਦ ਹਨ। ਸਗਲ—ਸਾਰ। ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ—ਜਨੱਤ ਹੀ ਜਨੱਤ, ਸਦਾ
ਹੀ।2।
ਿਾਸ—{vwsu—to make fragrant ਸੁਗੰਜਧਤ ਕਰਨਾ} ਸੁਗੰਧੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਫੂ। ਿਾਸੁਲਾ—ਸੁਗੰਧੀ ਦਣ
ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਡੱਫਾ। ਕਜਢ—ਕੱਢ ਕ। ਲਈਜ—ਲ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਸਾਜਨਾ ਜਭਜਲ—ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਨਾਲ
ਜਭਲ ਕ। ਸਾਝ—ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝ। ਕਰੀਜ—ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਗੁਣਹ ਕਰੀ—ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ। ਕਰੀ—ਦੀ।

ਛਜਡ—ਜਤਆਗ ਕ। ਚਲੀਐ—ਜੀਿਨ-ਸਰ ਜਿਚ ਤੁ ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਜਹਰ—ਜਹਜਰ, ਜਹਨ ਕ।
ਟੰਫਰ—{ਟ-ਅੰਫਰ} ਰਸ਼ਭ ਦ ਕੱੜ, ਕਭਲਤਾ ਤ ਰਭ ਦਾ ਿਰਤਾਿ। ਅਡੰਫਰ—ਹਾਰ-ਜਸੰਗਾਰ, ਸਹਣ
ਉੱਦਭ। ਭਲੀਐ—ਭੱਲ ਲ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਭੱਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ। ਆਣਾ ਜੜੁ ਭਲੀਐ—ਦੁ ਨੀਆ ਦ
ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ ਜੜ ਭੱਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਟਾਕਰ ਤ ਕੁ ਸ਼ਤੀ ਜਜੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ {ਨ ਟ:ਜਗਤ ਜਿਚ ਜੀਿ, ਭਾਨ , ਜਹਲਿਾਨ ਹ। ਕਾਭਾਜਦਕ ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁ ਸ਼ਤੀ ਹ ਰਹੀ ਹ। ਜਹੜਾ ਹਾਰ
ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਉਹ ਜੜ ਜਿਚੋਂ ਬੱਜ ਜਾਾਂਦਾ ਹ}। ਜੜ—ਉਹ ਥਾਾਂ ਜਜੱਥ ਕੁ ਸ਼ਤੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਘਲ ਹੁੰਦ ਹਨ।
ਕਹੀਐ—ਕਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਝਜਲ—ਜਹਲਾ ਕ, ਜਨਤਾਰ ਕ, ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ ਫੂਰ ਆਜਦਕ ਨੂ ੰ ਰ ਹਟਾ ਕ।
ਅੰਜਭਰਤੁ—ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਜਲ। ੀਜ—ੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।3।
ਜਕਸੁ ਆਖੀਐ—ਹਰ ਜਕਸ ਅੱਗ ਜਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾ ਕਉ—ਉਸ (ਰਭਾਤਭਾ) ਨੂ ੰ। ਜਾਇ—
ਜਾ ਕ। ਜਕਉ ਬੁ ਲ—ਨਹੀਂ ਬੁ ੱਲ ਸਕਦਾ। ਫਾਝੁ ਕਜਹਐ—(ਜੀਿਾਾਂ ਦ) ਆਖਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹੀ। ਜਦਿ—ਦੇਂਦਾ ਹ,
ਦਿ। ਦਇ—ਦੇਂਦਾ ਹ। ਜਜਗ—ਜਗਤ ਜਿਚ (ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਨੂ ੰ)। ਜਫਧਾਤਾ—ਜਸਰਜਣਹਾਰ। ਸਚੁ—ਸਦਾ-ਜਥਰ
ਰਜਹਣ ਿਾਲਾ।4।
ਅਰਥ:- ਜਜਸ ਰਬੂ ਨ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ਉਸ ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਬਾਲ ਕੀਤੀ ਹਈ ਹ, ਉਸ ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜ-ਬੱਜ ਜਿਚ ਲਾਇਆ ਹਇਆ ਹ।
(ਰ ਹ ਰਬੂ!) ਤਰੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ (ਜਕਸ ਸੁਬਾਗ) ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਤਰੀ ਜਜਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹ, (ਜਕਸ ਸੁਬਾਗ)
ਸਰੀਰ ਜਿਚ ਚੰਦ ਚਭਕਦਾ ਹ (ਤਰ ਨਾਭ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁਲਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹ)।
ਰਬੂ ਦੀ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਜਜਸ ਜਹਰਦ ਜਿਚ (ਰਬੂ-ਨਾਭ ਦੀ) ਸੀਤਲਤਾ ਜਲਸ਼ਕ ਭਾਰਦੀ ਹ ਉਸ ਜਹਰਦ ਜਿਚੋਂ
(ਅਜਗਆਨਤਾ ਦਾ) ਹਨ ਰਾ ਤ ਦੁ ੱਖ-ਕਲ ਸ਼ ਦੂ ਰ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ। ਜਜਿੇਂ ਜੰਞ ਲਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹ, ਜਤਿੇਂ
ਜੀਿ-ਇਸਤਰ ੀ ਦ ਗੁਣ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਬਦ ਹਨ ਜ ਰਬੂ-ਤੀ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਿੱਸਦਾ ਹਿ। ਜਜਸ ਜੀਿ-ਇਸਤਰ ੀ ਨ
ਆਣ ਜੀਿਨ ਨੂ ੰ ਰਬੂ ਦੀ ਜਸਜਤ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਫਣਾ ਜਲਆ ਹ, ਉਸ ਨ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਸਭਝ ਕ ਰਬੂ
ਨੂ ੰ ਆਣ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਿਸਾ ਜਲਆ ਹ। ਉਸ ਦਾ ਰਬੂ-ਤੀ ਨਾਲ ਜਭਲਾ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ, (ਲ ਕ ਰਲ ਕ ਜਿਚ)
ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਬਾ ਬੀ ਜਭਲਦੀ ਹ, ਇਕ-ਰਸ ਆਤਭਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਬੂ ਉਸ ਦ ਜਹਰਦ ਜਿਚ ਰਗਟ ਹ ਜਾਾਂਦਾ
ਹ।
ਜਜਸ ਰਬੂ ਨ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹ, ਉਸ ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ ਭਾਇਆ ਦੀ ਦੜਬੱਜ ਜਿਚ ਲਾਇਆ ਹਇਆ ਹ।1।
ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੱਜਣਾਾਂ ਜਭੱਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕ ਹਾਾਂ ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਆ ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਜਤ ਕਰ ਕ
ਭੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਜਦਲੀ ਸਾਾਂਝ ਾਈ ਹ। ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਨਾਲ ਜਦਲੀ ਸਾਾਂਝ  ਸਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਦ ਬੀ ਬੁ ੱਲਣ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕੀਜਤਆਾਂ ਆਤਭਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਜਣ (ਆਣ
ਸਤਸੰਗੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਆਣੀ) ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਦ ਹਨ (ਜਜੰਦ ਤੋਂ ਜਆਰਾ ਸਭਝਦ ਹਨ)। ਉਹਨਾਾਂ ਜਿਚ ਸਾਰ ਗੁਣ
ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦ ਹਨ, ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ਨ ੜ ਨਹੀਂ ਢੁ ਕਦ।
ਭੈਂ ਸਦਕ ਹਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੱਜਣਾਾਂ ਜਭੱਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਜਜਨ੍ ਾਾਂ ਉਤ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਬਾਿ ਨਹੀਂ ਜਆ।2।
(ਜ ਜਕਸ ਭਨੁ ੱਖ ਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਬਜਰਆ ਡੱਫਾ ਹਿ, ਉਸ ਡੱਫ ਦਾ ਲਾਬ ਉਸ ਨੂ ੰ ਤਦੋਂ
ਹੀ ਹ ਜ ਉਹ ਡੱਫਾ ਖਹਲ ਕ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲਏ। ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਜਤ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਡੱਫਾ ਹ) ਜ ਜਕਸ ਨੂ ੰ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ
ਡੱਫਾ ਲੱਬ ਏ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਡੱਫਾ ਖਹਲ ਕ (ਡੱਫ ਜਿਚਲੀ) ਸੁਗੰਧੀ ਲ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਜ ਤੂ ੰ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹੈਂ ਜਕ ਤਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਦਾ ਹਣ, ਤਾਾਂ ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਭਲ ਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
(ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਨਾਲ) ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ (ਅੰਦਰੋਂ) ਔਗੁਣ ਜਤਆਗ ਕ ਜੀਿਨ-ਰਾਹ ਤ
ਤੁ ਰ ਸਕੀਦਾ ਹ, ਸਬ ਨਾਲ ਰਭ ਿਾਲਾ ਿਰਤਾਿ ਕਰ ਕ ਤ ਬਲਾਈ ਦ ਸਹਣ ਉੱਦਭ ਕਰ ਕ ਜਿਕਾਰਾਾਂ ਦ
ਟਾਕਰ ਤ ਜੀਿਨ-ਘਲ ਜਜੱਜਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
(ਗੁਰਭੁਖਾਾਂ ਦੀ ਸੰਗਜਤ ਦੀ ਫਰਕਜਤ ਨਾਲ ਜਪਰ) ਜਜੱਥ ਬੀ ਜਾ ਕ ਫਠੀਏ ਬਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹ, ਤ ਭੰਦ ਾਸ ਿਲੋਂ ਹਟ ਕ ਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦਣ ਿਾਲਾ ਨਾਭ-ਜਲ ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।
(ਹ ਬਾਈ!) ਜ ਜਕਸ ਨੂ ੰ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਡੱਫਾ ਲੱਬ ਏ ਤਾਾਂ ਉਹ ਡੱਫਾ ਖਹਲ ਕ (ਡੱਫ ਜਿਚਲੀ) ਸੁਗੰਧੀ ਲ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹ।3।
(ਜਗਤ ਜਿਚ ਅਨ ਕਾਾਂ ਜੀਿ ਗੁਣ ਜਿਹਾਝ ਰਹ ਹਨ, ਅਨ ਕਾਾਂ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਭਾ ਰਹ ਹਨ। ਇਹ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ
ਆਣੀ ਹੀ ਰਚੀ ਖਡ ਹ) ਰਭਾਤਭਾ ਆ ਹੀ (ਇਹ ਸਬ ਕੁ ਝ) ਕਰ ਜਰਹਾ ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹਰ ਕਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ, (ਤਾਹੀਏਂ) ਜਕਸ ਹਰ ਦ ਾਸ (ਇਸ ਦ ਸੰਫੰਧ ਜਿਚ) ਕਈ ਜਗਲਾ ਆਜਦਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। (ਜਪਰ ਜ ਕੁ ਝ ਉਹ ਰਬੂ ਕਰਦਾ ਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹ) ਉਹ ਖੁੰਜਝਆ ਹਇਆ ਨਹੀਂ ਹ, ਇਸ ਿਾਸਤ (ਜਕਸ
ਖੁੰਝਾਈ ਫਾਰ) ਉਸ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਆਖਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲ ੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ੈਂਦੀ। ਜ ਉਹ ਖੁੰਜਝਆ ਹਇਆ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜਾ ਕ ਕੁ ਝ
ਆਖੀਏ ਬੀ, ਰ ਆ ਕਰਤਾਰ ਕਈ ਬੁ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਰਦਾਸਾਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹ
ਉਹ ਸਬ ਜੀਿਾਾਂ ਦ ਕੀਤ ਕੰਭ ਿਖਦਾ ਹ, ਭੰਗਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਹੀ ਸਬ ਨੂ ੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਜਗਤ ਜਿਚ
ਹਰਕ ਜੀਿ ਨੂ ੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹ। ਹ ਨਾਨਕ! ਉਹ ਜਸਰਜਣਹਾਰ ਹੀ ਸਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਹਣ ਿਾਲਾ ਹ। ਉਹ ਸਬ ਕੁ ਝ
ਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹ, ਕਈ ਹਰ (ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹ ਕ) ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਕਸ ਹਰ ਦ ਾਸ ਜਾ ਕ ਕਈ
ਜਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।4।1।4।

