
ਭਾਰੂ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਹੁਕਭੁ ਬਇਆ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਧੁਰਰ ਪਾਟ ਚੀਰ ॥ ਹੁ ਭਨੁ ਅਵਗਰਣ ਫਾਰਧਆ 
ਸਹੁ ਦਹ ਸ ਰੀਰ ॥ ੂਰ ਗੁਰਰ ਫਖਸਾਈਅਰਹ ਸਰਬ ਗੁਨਹ ਪਕੀਰ ॥ ੧॥ ਰਕਉ ਰਹੀ ਉਰਿ 
ਚਲਣਾ ਫੁਝੁ ਸਫਦ ਫੀਚਾਰਾ ॥ ਰਜਸੁ ਤੂ ਭਲਰਹ ਸ ਰਭਲ ਧੁਰਰ ਹੁਕਭੁ ਅਾਰਾ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰਜਉ ਤੂ ਰਾਖਰਹ ਰਤਉ ਰਹਾ ਜ ਦਰਹ ਸੁ ਖਾਉ ॥ ਰਜਉ ਤੂ ਚਲਾਵਰਹ ਰਤਉ ਚਲਾ ਭੁਰਖ ਅੰਰਭਿਤ ਨਾਉ 
॥ ਭਰ ਿਾਕੁਰ ਹਰਥ ਵਰਿਆਈਆ ਭਲਰਹ ਭਰਨ ਚਾਉ ॥੨॥ ਕੀਤਾ ਰਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਰਰ ਦਖ 
ਸਈ ॥ ਰਜਰਨ ਕੀਆ ਸ ਭਰਨ ਵਸ ਭ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਸ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚੀ ਰਤ ਹਈ 
॥੩॥ ੰਰਿਤੁ ਰਿ ਨ ਹੁਚਈ ਫਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਾ ੁੰਨ ਦੁਇ ਸੰਗਭ ਖੁਰਧਆ ਜਭਕਾਲਾ 
॥ ਰਵਛਿਾ ਬਉ ਵੀਸਰ ੂਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥੪॥ ਰਜਨ ਕੀ ਲਖ ਰਤ ਵ ਸ ੂਰ ਬਾਈ ॥ ੂਰ ੂਰੀ 
ਭਰਤ ਹ ਸਚੀ ਵਰਿਆਈ ॥ ਦਦ ਤਰਟ ਨ ਆਵਈ ਲ ਲ ਥਰਕ ਾਈ ॥੫॥ ਖਾਰ ਸਭੁਦੁ ਢੰਢਲੀ 
ਇਕੁ ਭਣੀਆ ਾਵ ॥ ਦੁਇ ਰਦਨ ਚਾਰਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਭਾਟੀ ਰਤਸੁ ਖਾਵ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਰਤ ਸਵੀ 
ਦ ਤਰਟ ਨ ਆਵ ॥ ੬॥ ਭਰ ਿਬ ਬਾਵਰਨ ਸ ਊਜਲ ਸਬ ਭਲੁ ਬਰੀਜ ॥ ਭਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀ 
ਾਰਸ ਸੰਰਗ ਬੀਜ ॥ ਵੰਨੀ ਸਾਚ ਲਾਲ ਕੀ ਰਕਰਨ ਕੀਭਰਤ ਕੀਜ ॥੭॥ ਬਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਬਈ ਤੀਰਰਥ 
ਨਹੀ ਦਾਨ ॥ ੂਛਉ ਫਦ ਿੰਰਤਆ ਭੂਿੀ ਰਵਣੁ ਭਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਭਰਤ ਸ ਕਰ ੂਰਾ ਗੁਰੁ 
ਰਗਆਨ ॥੮॥੬॥ {ੰਨਾ 1012} 

ਦਅਰਥ:- ਬਇਆ—(ਜਦੋਂ) ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ। ਧੁਰਰ—ਧੁਰੋਂ, ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ। ਚੀਰੀ—ਰਚਿੱਠੀ। ਪਾਟ 

ਚੀਰ—ਜ ਰਚਿੱਠੀ ਾਟ ਜਾ {ਨਟ:- ਾਡ ਦ ਦਾ ਰਰਵਾਜ ਸ ਰਿ ਰਿ ਦੀ ਭਤ ਦੀ ਖ਼ਫਰ ਬਜਣ ਵਲ  ਰਚਿੱਠੀ 

ਇਿ ਾ ਵਲੋਂ  ਰਤਾ ਿੁ ਾੜ ਦਈਦੀ ਸ}। ਸੁ—ਸਾਰ। ਦਸ—ਰੀਰ। ਦਸ ਰੀਰ—ਰੀਰ ਉਤ। 

ਗੁਰਰ—ਗੁਰ ੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ਰਬ—ਾਰ। ਗੁਨਸ—ਗੁਨਾਸ, ਾ। ਫਖਾਈਅਰਸ—ਫਖ਼ਸ਼ਾ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। 

ਪਿੀਰ—ਿੀਰ ਦ, ਭੰਗਤ ਦ, ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਦ ਜ ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਭਸਰ ਦੀ ਦਾਰਤ ਭੰਗ।1।  

ਰਿਉ ਰਸੀ—ਨਸੀਂ ਰਰਸ ਿੀਦਾ। ਅਾਰਾ—ਸ ਅਾਰ! ਸ ਫਅੰਤ ਰਬੂ!।1। ਰਸਾਉ।  

ਰਸਾ—ਭੈਂ ਰਰਸੰਦਾ ਸਾਾਂ। ਖਾਉ—ਭੈਂ ਖਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਚਲਾ—ਭੈਂ (ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤ) ਤੁਰਦਾ ਸਾਾਂ। ਭੁਰਖ—ਭੂੰਸ ਰਵਚ 

(ਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ)। ਅੰਰਭਰਤ ਨਾਉ—ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾਭ। ਸਰਥ—ਸਿੱਥ ਰਵਚ। ਭਰਨ—ਭਨ ਰਵਚ। 

ਚਾਉ—ਤਾਾਂਘ।2।  

ਿਰਰ—ਦਾ ਿਰ ਿ। ਦਖ—ੰਬਾਲ ਿਰਦਾ ਸ। ਰਜਰਨ—ਰਜ ਰਭਾਤਭਾ ਨ। ਭ—ਭਨੰੂ।3।  

ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ—{AwlX—ਘਰ} ਘਰ ਦ ਧੰਧ। ਦੁਇ—ਦਵ , ਦੁਰਫਧਾ। ੰਗਭ—ਨਾਲ। ਖੁਰਧਆ—(ਭਾਇਆ 

ਦੀ) ਬੁਿੱਖ।4।  

ਰਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ। ਬਾਈ—ਸ ਬਾਈ! ਦ—ਦ ਿ। ਤਰਟ—ਘਾਟਾ। ਥਰਿ ਾਈ—ਜੀਵ ਥਿੱਿ ੈਂਦਾ ਸ।5।  

ਖਾਰ—ਖਾਰਾ। ਭਣੀਆ—ਰਤਨ। ਾਵ—ਲਿੱਬ ਲ। ਰਤ—ੁਉ (ਭਣੀ) ਨੰੂ। ਗੁਰ ੁਾਗਰ ੁਰਤ—ਰਤਗੁਰੂ 

ਭੰੁਦਰ। ਦ—ਦੇਂਦਾ ਸ।6।  

—ਉਸ ਫੰਦ। ਊਜਲ—ਰਵਤਰ। ਬ—ਾਰੀ ਲਿਾਈ। ਤਾ—ਤਦੋਂ। ਥੀ—ਸੁੰਦਾ। ੰਰਗ—ਨਾਲ। ਵੰਨੀ—

ਰੰਗ। ਾਚ—ਦਾ-ਰਥਰ ਦੀ। ਰਿਰਨ—ਰਿ ਨ? ਰਿ ਾੋਂ? ਿੀਜ—ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਦੀ ਸ।7।  



ਬਖ—ਬਖ ਧਾਰਨ ਿੀਰਤਆਾਂ। ਸਾਥ—ਡੂੰਘਾਈ। ਤੀਰਰਥ—ਤੀਰਥ ਤ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੀਰਤਆਾਂ)। ਦਾਨ—ਦਾਰਨ, 

ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸੀਂ। ੂਛਉ—ਭੈਂ ੁਿੱਛਦਾ ਸਾਾਂ। ਭੂਠੀ-(ਾਰੀ ਲਿਾਈ) ਠਿੱਗੀ ਜਾ ਰਸੀ ਸ। ਭਾਨ—ਭੰਨ । ਰਵਣੁ 

ਭਾਨ—ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਰਫਨਾ, ਜਦ ਤਿ ਭਨ ਨਸੀਂ ਭੰਨਦਾ। ਿੀਭਰਤ—ਿਦਰ।8।  

ਅਰਥ:- (ਸ ਬਾਈ! ਸੁਣ  ਸੁਣ  ਵਲਾ ਸ) ਗੁਰ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਰਵਚਾਰ ਭਝ, (ਇਥ ਦਾ) ਰਟਿ ਨਸੀਂ ਰਰਸ 

ਿੀਦਾ, (ਜਦੋਂ ਰਬੂ ਦਾ ਸੁਿਭ ਆਇਆ, ਤਦੋਂ) ਇਥੋਂ ਚਿੱਲਣਾ ਸੀ ਗਾ। (ਰ, ਸ ਰਬੂ! ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਿੀਸ ਵਿੱ?) 

ਸ ਫਅੰਤ ਰਬੂ! ਤਨੰੂ ਉਸੀ ਭਨੁਿੱਖ ਰਭਲ ਿਦਾ ਸ ਰਜ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆ ਰਭਲਾਏਂ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਤਰਾ (ਅਜਸਾ ਸੀ) ਸੁਿਭ ਸ 

(ਅਜਸੀ ਸੀ ਰਜ਼ਾ ਸ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਦੋਂ (ਰਭਾਤਭਾ ਦਾ) ਸੁਿਭ ਸ ਜਾਾਂਦਾ ਸ ਜਦੋਂ (ਰਿ ਦੀ) ਰਚਿੱਠੀ ਧੁਰ (ਦਰਗਾਸ) ਤੋਂ ਾਟ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਤਾਾਂ ਉਸ 

(ਇ ੰਾਰ ਰਵਚ) ਰਰਸ ਨਸੀਂ ਿਦਾ। (ਸ ਬਾਈ! ਜਦ ਤਿ ਤਰਾ) ਇਸ ਭਨ ਔਗੁਣਾਾਂ (ਦੀ ਪਾਸੀ) ਰਵਚ ਫਿੱਝਾ 

ਸਇਆ ਸ (ਤਦ ਤਿ ਆਣ  ਇ) ਰੀਰ ਰਵਚ (ਦੁਿੱਖ) ਸਾਰ। ਜਸੜਾ ਭਨੁਿੱਖ ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸੀਂ ਰਭਾਤਭਾ 

ਦ ਦਰ ਦਾ ਭੰਗਤਾ ਫਣਦਾ ਸ ਉ ਦ ਾਰ ਗੁਨਾਸ ਫਖ਼ਸ਼ ਜਾਾਂਦ ਸਨ।1।  

(ਰ ਅਾਾਂ ਜੀਵਾਾਂ ਦ ਵਿੱ ਦੀ ਗਿੱਲ ਨਸੀਂ) ਸ ਰਬੂ! ਰਜ ਸਾਲਤ ਰਵਚ ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਰਿੱਖਦਾ ਸੈਂ, ਭੈਂ ਉ ਸਾਲਤ ਰਵਚ 

ਰਰਸ ਿਦਾ ਸਾਾਂ, ਜਸੜੀ (ਆਤਭਿ ਖ਼ੁਰਾਿ) ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਭੈਂ ਉਸੀ ਖਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। (ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਦ ਰਤ 

ਤ) ਰਜ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੰੂ ਭਨੰੂ ਤਰਦਾ ਸੈਂ ਭੈਂ ਉ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤੁਰਦਾ ਸਾਾਂ, ਤ ਆਣ  ਭੂੰਸ ਰਵਚ ਆਤਭਿ ਜੀਵਨ ਦਣ ਵਾਲਾ 

ਤਰਾ ਨਾਭ ਾਾਂਦਾ ਸਾਾਂ। ਸ ਭਰ ਠਾਿੁਰ! ਤਰ ਆਣ  ਸਿੱਥ ਰਵਚ ਵਰਡਆਈਆਾਂ ਸਨ (ਰਜ ਨੰੂ ਤੰੂ ਵਰਡਆਈ 

ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸੈਂ ਰਜ ਨੰੂ ਤੰੂ ਆਣ  ਚਰਨਾਾਂ ਰਵਚ) ਜੜਦਾ ਸੈਂ ਉ ਦ ਭਨ ਰਵਚ (ਤਰੀ ਬਗਤੀ ਦਾ) ਚਾਉ ਦਾ ਸ 

ਜਾਾਂਦਾ ਸ।2।  

(ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਰਤ-ਾਲਾਸ ਛਿੱਡ ਿ ਰਭਾਤਭਾ ਦ) ਦਾ ਿੀਤ ਸ ਦੀ ਵਰਡਆਈ ਿਰਨ ਤੋਂ ਿਈ 

(ਆਤਭਿ) ਲਾਬ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ (ਵਰਡਆਈਆਾਂ ਉ ਿਰਤਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਰ) ਜ (ਜਗਤ-ਰਚਨਾ) ਿਰ ਿ ਆ 

ਸੀ (ਉ ਦੀ) ੰਬਾਲ ਬੀ ਿਰਦਾ ਸ। ਰਜ ਿਰਤਾਰ ਨ  ਜਗਤ ਰਰਚਆ ਸ ਉਸੀ (ਭਰ) ਭਨ ਰਵਚ ਵਿੱਦਾ ਸ। 

ਭਨੰੂ ਉ ਵਰਗਾ ਿਈ ਸਰ ਨਸੀਂ ਰਦਿੱਦਾ। ਉ ਦਾ-ਰਥਰ ਰਰਸਣ ਵਾਲ  ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੀ ਰਰਤ-ਾਲਾਸ 

ਿਰਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ (ਜਸੜਾ ਿਰਦਾ ਸ ਉ ਨੰੂ) ਦਾ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਰਭਲ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।3।  

ੰਰਡਤ (ਸ਼ਾਤਰ  ੁਰਾਣ ਆਰਦਿ ਧਰਭ-ੁਤਿਾਾਂ ਰਨਰੀਆਾਂ) ੜ੍ ਿ (ਉ ਅਵਥਾ ਤ) ਨਸੀਂ ਸੁੰਚਦਾ (ਰਜਥ 

ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲੋਂ  ਰਵਛੜਾ ਭੁਿੱਿ ਜਾ, ਰਿਉਂਰਿ ੜ੍ ੜ੍ ਿ ਬੀ) ਉਸ ਭਾਇਆ ਦ ਜੰਜਾਲਾਾਂ ਰਵਚ ਫਸੁਤ ਪਰਆ 

ਰਰਸੰਦਾ ਸ। (ਧਰਭ ਸ਼ਾਤਰਾਾਂ ਅਨੁਾਰ) ਾ ਿੀਸ ਸ ਤ ੁੰਨ ਿੀਸ ਸ ਇਸ ਰਵਚਾਰ ਿਰਦਾ ਸਇਆ ਬੀ ਉਸ 

ਦਵ ਤ ਦੀ ਪਾਸੀ ਰਵਚ ਸੀ ਰਰਸੰਦਾ ਸ, ਭਾਇਆ ਦੀ ਬੁਿੱਖ ਤ ਆਤਭਿ ਭਤ (ਭਤ ਦਾ ਡਰ) ਉ ਦ ਰਰ ਤ ਿਾਇਭ 

ਰਰਸੰਦ ਸਨ।  

ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਰਵਛੜਾ ਤ ਰਸਭ ਉ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਸੀ ਭੁਿੱਿਦਾ ਸ ਰਜ ਦ ਭਨ ਰਵਚ ਸਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰਿੱਰਖਆ 

ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਰਭਾਤਭਾ ਵਿੱਰਆ ਰਰਸੰਦਾ ਸ।4।  

ਸ ਬਾਈ! ਿੀਤ ਿਰਭਾਾਂ ਦਾ ਰਸਾਫ ਸਣ ਤ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਜ਼ਤ ਰਭਲਦੀ ਸ ਉਸ ੂਰ ਬਾਾਂਡ ਭਝ ਜਾਾਂਦ ਸਨ। ਅਜਸ 

ੂਰਨ ਗੁਣਵਾਨ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਭਰਤ ਬੀ ੂਰੀ ਸੀ ਰਭਲਦੀ ਸ (ਰਜ ਿਰਿ ਉਸ ਬੁਿੱਲਣ ਵਾਲ  

ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਤ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ) ਤ ਦਾ-ਰਥਰ ਰਰਸਣ ਵਾਲੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ। (ਉਸ ਰਭਾਤਭਾ ਫਅੰਤ 

ਦਾਤਾਾਂ ਦਾ ਭਾਲਿ ਸ, ਜੀਵ ਨੰੂ) ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਸ (ਉ ਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨ  ਰਵਚ) ਘਾਟਾ ਨਸੀਂ ੈਂਦਾ, ਜੀਵ ਦਾਤਾਾਂ ਲ  ਲ  ਿ 

ਥਿੱਿ ਜਾਾਂਦਾ ਸ।5।  



(ਇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫੜੀ ਵਰਡਆਈ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਰਿ ਦਵਰਤਆਾਂ ਨ  ਭੰੁਦਰ ਰਰੜਰਿਆ ਤ ਉ ਰਵਚੋਂ ਚਦਾਾਂ 

ਰਤਨ ਰਨਿਲ , ਬਲਾ) ਜ ਖਾਰਾ ਭੰੁਦਰ ਰਰੜਰਿਆ ਜਾ, ਉ ਰਵਚੋਂ ਿਈ ਭਨੁਿੱਖ ਇਿ ਰਤਨ ਲਿੱਬ ਲ (ਤਾਾਂ ਬੀ 

ਆਖ਼ਰ ਿਸੜੀ ਭਿੱਲ ਭਾਰ ਲਈ? ਉਸ ਰਤਨ) ਦ ਚਾਰ ਰਦਨ ਸੀ ਸਣਾ ਲਿੱਗਦਾ ਸ (ਅੰਤ) ਉ ਰਤਨ ਨੰੂ ਿਦ 

ਰਭਿੱਟੀ ਸੀ ਖਾ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।  

(ਰਤਗੁਰੂ ਅਲ ਭੰੁਦਰ ਸ) ਜ ਰਤਗੁਰੂ ਭੰੁਦਰ ਨੰੂ ਰਵਆ ਜਾ (ਜ ਗੁਰ-ੂਭੰੁਦਰ ਦੀ ਰਨ ਈ, ਤਾਾਂ 

ਗੁਰ-ੂਭੰੁਦਰ ਾ ਨਾਭ-ਰਤਨ) ਦੇਂਦਾ ਸ ਰਜ ਨੰੂ ਿਦ ਘਾਟਾ ਨਸੀਂ  ਿਦਾ।6।  

ਾਰੀ ਲਿਾਈ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦੀ) ਭਲ ਨਾਲ ਬਰੀ ਸਈ ਸ, ਰਰ ਉਸ ਫੰਦ ਾ-ੁਥਰ ਸਨ ਜਸੜ 

ਰਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਰਆਰ ਲਿੱਗਦ ਸਨ। (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਨਾਲ) ਭਲੀਨ-ਭਨ ਸਇਆ ਫੰਦਾ ਤਦੋਂ ਸੀ ਰਵਤਰ  ਸ 

ਿਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰ-ੂਾਰ ਦੀ ੰਗਰਤ ਰਵਚ ਰਰਸ ਿ (ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ-ਅੰਰਭਰਤ ਨਾਲ) ਰਬਿੱਜਦਾ ਸ। 

ਦਾ-ਰਥਰ ਰਬੂ-ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਉ ਨੰੂ ਾ ਚੜ੍ਦਾ ਸ ਰਿ ਰਿ ਾੋਂ ਉ ਦਾ ਭੁਿੱਲ ਨਸੀਂ  ਿਦਾ।7।  

ਰ ਉ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਫਾਸਰਲ  ਧਾਰਰਭਿ ਰਸਰਾਰਵਆਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਂ ਲਿੱਬ ਿਦੀ, ਤੀਰਥ ਤ 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਿੀਰਤਆਾਂ ਤ ਦਾਨ-ੁੰਨ ਿੀਰਤਆਾਂ ਬੀ ਨਸੀਂ ਲਿੱਬਦੀ। ਭੈਂ ਵਦ ੜ੍ਨ ਵਾਰਲਆਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦ ੁਿੱਛਦਾ ਸਾਾਂ 

(ਧਾਰਰਭਿ ੁਤਿਾਾਂ ੜ੍ਨ ਨਾਲ ਬੀ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਭਝ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ)। ਜਦ ਤਿ ਨਾਭ-ਰੰਗ ਰਵਚ 

ਭਨ ਨਸੀਂ ਭੰਨਦਾ (ਭਨ ਨਸੀਂ ਰਬਿੱਜਦਾ ਤਦ ਤਿ ਾਰੀ ਲਿਾਈ ਸੀ ਭਾਇਆ-ਭਸ ਰਵਚ) ਠਿੱਗੀ ਜਾ ਰਸੀ ਸ।  

ਸ ਨਾਨਿ! ਨਾਭ-ਰੰਗ ਦੀ ਿਦਰ ਉਸੀ ਭਨੁਿੱਖ ਿਰਦਾ ਸ ਰਜ ਨੰੂ ੂਰਾ ਗੁਰੂ ਰਭਲਦਾ ਸ ਤ (ਗੁਰ ੂਦੀ ਰਾਸੀਂ 

ਰਭਾਤਭਾ ਨਾਲ) ਡੂੰਘੀ ਾਾਂਝ ਰਾਤ ਸੁੰਦੀ ਸ।8।6।  

 


