
ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਲਖ ਅਸੰਖ ਲਲਲਖ ਲਲਲਖ ਭਾਨੁ ॥ ਭਲਨ ਭਾਲਨਐ ਸਚੁ ਸੁਰਲਿ ਵਖਾਨੁ ॥ ਕਥਨੀ 
ਫਦਨੀ ਲਿ ਲਿ ਬਾਰੁ ॥ ਲਖ ਅਸੰਖ ਅਲਖੁ ਅਾਰੁ ॥੧॥ ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਿੂੰ ਏਕ ਜਾਣੁ ॥ ਜੰਭਣੁ 
ਭਰਣਾ ਹੁਕਭੁ ਛਾਣੁ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਾਇਆ ਭਲਹ ਜਗੁ ਫਾਧਾ ਜਭਕਾਲਲ ॥ ਫਾਂਧਾ ਛੂਟ ਨਾਭੁ 
ਸਭਹਾਲਲ ॥ ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬਾਲਲ ॥ ਹਲਲਿ ਲਲਿ ਲਨਫਹੀ ਿੁਧੁ ਨਾਲਲ ॥੨॥ ਸਫਲਦ ਭਰ 
ਿਾਂ ਏਕ ਲਲਵ ਲਾਏ ॥ ਅਚਰੁ ਚਰ ਿਾਂ ਬਰਭੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਜੀਵਨ ਭੁ ਕਿੁ ਭਲਨ ਨਾਭੁ ਵਸਾਏ ॥ 
ਗੁਰਭੁਲਖ ਹਇ ਿ ਸਲਚ ਸਭਾਏ ॥੩॥ ਲਜਲਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨੁ ਅਕਾਸੁ ॥ ਲਜਲਨ ਸਬ ਥਾੀ ਥਾਲ 
ਉਥਾਲ ॥ ਸਰਫ ਲਨਰੰਿਲਰ ਆ ਆਲ ॥ ਲਕਸ ਨ ੂਛ ਫਖਸ ਆਲ ॥ ੪॥ ਿੂ ੁਰੁ ਸਾਗਰੁ 
ਭਾਣਕ ਹੀਰੁ ॥ ਿੂ ਲਨਰਭਲੁ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥ ਸੁਖੁ ਭਾਨ ਬਟ ਗੁਰ ੀਰੁ ॥ ਏਕ ਸਾਲਹਫੁ ਏਕੁ 
ਵਜੀਰੁ ॥੫॥ ਜਗੁ ਫੰਦੀ ਭੁਕਿ ਹਉ ਭਾਰੀ ॥ ਜਲਗ ਲਗਆਨੀ ਲਵਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥ ਜਲਗ ੰਲਿਿੁ 
ਲਵਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਲਫਨੁ ਸਲਿਗੁਰੁ ਬਟ ਸਬ ਲਪਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ੬॥ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ 
ਕਇ ॥ ਜਗੁ ਰਗੀ ਬਗੀ ਗੁਣ ਰਇ ॥ ਜਗੁ ਉਜ ਲਫਨਸ ਲਿ ਖਇ ॥ ਗੁਰਭੁਲਖ ਹਵ ਫੂਝ ਸਇ 
॥੭॥ ਭਹਘ ਭਲਲ ਬਾਲਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਅਟਲ ਅਛਲੁ ਗੁਰਭਿੀ ਧਾਰੁ ॥ ਬਾਇ ਲਭਲ ਬਾਵ ਬਇਕਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਫੀਚਾਰੁ ॥੮॥੩॥ {ੰਨਾ 412-413} 

ਦਅਯਥ:- ਅਸੰਖ—ਅਣਗਗਣਤ। ਗਰਗਖ ਗਰਗਖ—ਗਰਖ ਗਰਖ ਕ। ਭਾਨੁ—ਗ ਿੱਗਦਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਯ। ਭਗਨ 

ਭਾਗਨਐ—ਜ ਭਨ (ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਮਾਦ ਗ ਚ) ਗਗਿੱਝ ਜਾਏ। ਸਚੁ ਸੁਯਗਤ—ਜ ਸੁਯਗਤ ਗ ਚ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ 

(ਗਿਕ ਜਾਏ)।  ਖਾਨੁ— ਗਖਆਨ, (ਅਸਰ) ਰਖ। ਕਥਨੀ ਫਦਨੀ—ਕਗਹਣ ਨਾਰ, ਫਰਣ ਨਾਰ। ਬਾਯ—ੁ

(ਹਉਭ ਦਾ) ਬਾਯ। ਅਰਖ—ੁਉਹ ਰਬੂ ਗਜਸ ਦ ਸਯੂ ਨੰੂ ਕਈ ਰਖ ਗਫਆਨ ਨਾਹ ਕਯ ਸਕ।1।  

ਐਸਾ—ਅਜਹ ਗੁਣਾਾਂ  ਾਰਾ। ਸਾਚਾ—ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਗਹਣ  ਾਰਾ। ਤੰੂ—(ਹ ਬਾਈ!) ਤੰੂ। ਏਕ—ਇਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਹੀ।1। ਯਹਾਉ।  

ਭਗਹ—ਭਹ ਦ ਕਾਯਨ। ਜਭ ਕਾਗਰ—ਕਾਰ ਨ , ਜਨਭ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਨ। ਸਭ੍੍ਾਗਰ—ਚਤ ਕਯ ਕ। ਹਰਗਤ—

ਇਸ ਰਕ ਗ ਚ। ਰਗਤ—ਯਰਕ ਗ ਚ। ਗਨਫਹੀ—ਿੱਕਾ ਸਾਥ ਗਨਫਾਹਗਾ।2।  

ਸਫਗਦ—ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਗ ਚ ਜੁੜ ਕ। ਅਚਯ—ੁ{ਅ-ਚਯ} ਗਜਸ ਨੰੂ ਖਾਧਾ ਨਾਹ ਜਾ ਸਕ। ਚਯ—ਖਾ ਰਏ, ਭੁਕਾ 

ਦ । ਬਯਭੁ—ਬਿਕਣਾ। ਭਗਨ—ਭਨ ਗ ਚ। ਭੁਕਤੁ—ਗ ਕਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਸਗਚ—ਸਿੱਚ ਗ ਚ।3।  

ਗਜਗਨ—ਗਜਸ ਰਬੂ ਨ। ਧਯ—ਧਯਤੀ। ਗਗਨੁ—ਆਕਾਸ਼। ਸਬ—ਸਾਯੀ ਗਸਰਸ਼ਿੀ। ਥਾਗ—ਯਚ ਕ। ਉਥਾਗ—

ਉਥਾ, ਨਾਸ ਕਯਦਾ ਹ। ਗਨਯੰਤਗਯ—ਗ ਿੱਥ ਤੋਂ ਗਫਨਾ, ਇਕ-ਯਸ ਗ ਆਕ।4।  

ੁਯ—ੁਬਗਯਆ ਹਇਆ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਯ—ੁਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਏਕ—ਇਕ ਆ ਹੀ।5।  

ਫੰਦੀ—ਕਦ ਗ ਚ। ਭੁਕਤ—(ਉਹ ਹਨ) ਆਜ਼ਾਦ। ਜਗਗ—ਜਗਤ ਗ ਚ। ਆਚਾਯੀ—ਗਗਆਨ ਅਨੁਸਾਯ 

ਕਯਣੀ  ਾਰਾ।  ੀਚਾਯੀ—ਗ ਚਾਯ ਾਨ।6।  

ਕਇ—ਕਈ ਗ ਯਰਾ। ਬਗੀ—ਬਗਾਾਂ ਗ ਚ ਪਗਸਆ ਹਇਆ। ਗੁਣ ਯਇ—ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਯੋਂਦਾ ਹ, ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਤਯਸਦਾ 

ਹ। ਗਤ—ਇਿੱਜ਼ਤ।7।  

ਭਹਘ ਭਗਰ—ਭੁਿੱਰ ਗ ਚ ਭਹਘਾ, ਜ ਕਈ ਭੁਿੱਰ ਦ ਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਉਹ ਭੁਿੱਰ ਫਹੁਤ ਹੀ 



 ਧੀਕ ਹ। ਬਾਗਯ—ਤਗਰ ਗ ਚ। ਅਪਾਯ—ੁਫਅੰਤ। ਬਾਗਯ ਅਪਾਯ—ੁਜ ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦ ਕ 

ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। ਧਾਯ—ੁ(ਹ ਬਾਈ! ਗਹਯਦ ਗ ਚ) ਸਾਾਂਬ। 

ਬਾ —ਚੰਗਾ ਰਿੱਗਦਾ ਹ। ਬਇਕਾਯ—ੁਬਇ ਕਾਯੁ, ਬਉ ਗ ਚ ਗਿਕ ਯਗਹਣ  ਾਰਾ ਕੰਭ।8।  

ਅਯਥ:- (ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸਯੂ ਫਾਯ) ਅਣਗਗਣਤ (ਗ ਚਾਯ-ਬਯ) ਰਖ ਗਰਖ ਗਰਖ ਕ (ਗਰਖਣ  ਾਗਰਆਾਂ ਦ 

ਭਨ ਗ ਚ ਆਣੀ ਗ ਗਦਆ ਤ ਗ ਚਾਯ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ) ਭਾਣ ਹੀ (ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ)। ਫਸ਼ਿੱਕ ਅਣਗਗਣਤ ਰਖ ਗਰਖ 

ਜਾਣ, ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸਯੂ ਗਫਆਨ ਤੋਂ, ਰਖ ਤੋਂ ਯ ਹ, ਉਸ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਾਯਰਾ ਫੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਬ ਸਕਦਾ। 

ਉਸ ਦ ਗੁਣ ਕਹਣ ਨਾਰ ਫਰਣ ਨਾਰ ਤ ਭੁੜ ਭੁੜ ੜ੍ ਕ ਬੀ (ਭਨ ਉਤ ਹਉਭ ਦਾ) ਬਾਯ (ਹੀ  ਧਦਾ) ਹ। 

(ਯ ਹਾਾਂ) ਜ ਭਨੁਿੱਖ ਦਾ ਭਨ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਗੁਣਾਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਗ ਚ ਗਗਿੱਝ ਜਾਏ, ਜ (ਭਨੁਿੱਖ ਦੀ) ਸੁਯਗਤ ਗ ਚ 

ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ (ਗਿਕ ਜਾਏ) ਤਾਾਂ ਫਿੱਸ! ਇਹੀ ਹ ਅਸਰ ਰਖ (ਜ ਉਸ ਨੰੂ ਯ ਾਨ ਹ)।1।  

(ਹ ਬਾਈ!) ਇਹ ਗਜਹਾ (ਅਰਖ) ਤ ਸਦਾ ਕਾਇਭ ਯਗਹਣ  ਾਰਾ ਤੰੂ ਗਸਯ ਇਕ ਰਬੂ ਨੰੂ ਹੀ ਜਾਣ (ਫਾਕੀ ਸਾਯਾ 

ਜਗਤ ਜੰਭਣ ਭਯਨ ਦ ਗੜ ਗ ਚ ਹ, ਤ ਇਹ) ਜੰਭਣਾ ਭਯਨਾ ਬੀ ਤੰੂ ਉਸ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਹੁਕਭ ਹੀ ਸਭਝ।1। 

ਯਹਾਉ।  

(ਹ ਬਾਈ! ਉਸ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗ ਸਾਯ ਕ) ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਦ ਕਾਯਨ ਜਗਤ ਭਤ ਦ ਸਹਭ ਗ ਚ ਫਿੱਝਾ 

ਗਆ ਹ, ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੰੂ ਹੀ ਸੰਬਾਰ ਕ ਫਿੱਝਾ ਛੁਿ ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਨਾਭ ਹੀ (ਹ ਬਾਈ!) ਇਸ ਰਕ ਤ 

ਯਰਕ ਗ ਚ ਤਯ ਨਾਰ ਗਨਬ ਸਕਦਾ ਹ, (ਯ ਇਹ ਨਾਭ ਗੁਯ ੂਦੀ ਯਾਹੀਂ ਹੀ ਗਭਰ ਸਕਦਾ ਹ) ਗੁਯ ੂਹੀ (ਨਾਭ 

ਦੀ ਦਾਗਤ ਦ ਕ) ਆਤਭਕ ਸੁਖ ਦਣ  ਾਰਾ ਹ, (ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਗਫਨਾ ਇਹ ਦਾਗਤ ਦਣ  ਾਰਾ) ਕਈ ਹਯ ਨ ਰਿੱਬਦਾ 

ਗਪਯ।2।  

(ਯ ਜਗਤ ਤਾਾਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਹ ਗ ਚ ਪਗਸਆ ਗਆ ਹ, ਨਾਭ ਗ ਚ ਜੁੜ ਗਕ ੇਂ? ਜੀ ) ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਕ 

ਯਭਾਤਭਾ ਗ ਚ ਸੁਯਗਤ ਜੜ ਸਕਦਾ ਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਯ ੂਦ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਭਹ  ਰੋਂ) ਭਯ ਜਾਏ (ਭਹ ਦਾ ਰਬਾ  

ਆਣ  ਉਤ ਣ ਨ ਦ )। ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀ  ਭਾਇਆ  ਰ ਭਨ ਦੀ ਬਿਕਣਾ ਦੂਯ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ, ਜ (ਗੁਯ ੂਦ 

ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਯਾਹੀਂ ਕਾਭਾਗਦਕ ੰਜਾਾਂ ਦ) ਨਾਹ ਭੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ  ਾਰ  ਿਰ  (ਦ ਰਬਾ  ਨੰੂ) ਭੁਕਾ ਦ । ਜਹੜਾ 

ਭਨੁਿੱਖ ਆਣ  ਭਨ ਗ ਚ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ  ਸਾ ਰੈਂਦਾ ਹ ਉਹ ਇਸ ਗਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ਗ ਚ ਹੀ (ਇਹਨਾਾਂ ੰਜਾਾਂ ਦ 

ਰਬਾ  ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹ ਜਾਾਂਦਾ ਹ; ਯ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ (ਦ ਨਾਭ) ਗ ਚ ਉਹੀ ਭਨੁਿੱਖ ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ਜ ਗੁਯੂ ਦ 

ਸਨਭੁਖ ਯਹ।3।  

(ਹ ਬਾਈ! ਅਜਹਾ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਗਸਯ ਇਕ ਯਭਾਤਭਾ ਹੀ ਹ) ਗਜਸ ਨ  ਇਹ ਧਯਤੀ ਤ ਅਕਾਸ਼ ਆਗਦਕ ਯਚ 

ਹਨ, ਗਜਸ ਨ  ਸਾਯੀ ਗਸਰਸ਼ਿੀ ਯਚੀ ਹ, ਜ ਯਚ ਕ ਨਾਸ ਕਯਨ ਦ ਬੀ ਸਭਯਿੱਥ ਹ। ਗਪਯ ਉਹ ਆ ਹੀ ਆ ਸਬ ਦ 

ਅੰਦਯ ਇਕ-ਯਸ ਭਜੂਦ ਹ, ਆ ਹੀ (ਸਬ ਜੀ ਾਾਂ ਉਤ) ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਹ (ਇਹ ਫਖ਼ਸ਼ਸ਼  ਾਸਤ) ਗਕਸ ਹਯ 

ਦੀ ਸਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੈਂਦਾ।4।  

ਹ ਰਬੂ! ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਬਗਯਆ ਹਇਆ ਇਹ (ਸੰਸਾਯ-) ਸਭੰੁਦਯ ਹੈਂ ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਇਸ ਗ ਚ ਭਾਣਕ-ਹੀਯਾ ਹੈਂ, ਤੰੂ 

ਗ ਤਰ-ਸਯੂ ਹੈਂ, ਸਦਾ-ਗਥਯ ਯਗਹਣ  ਾਰਾ ਹੈਂ, ਤ ਸਾਯ ਗੁਣਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ। ਤੰੂ ਆ ਹੀ ਆ ਫਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਤ 

ਆ ਹੀ ਆਣਾ (ਸਰਾਹਕਾਯ)  ਜ਼ੀਯ ਹੈਂ। ਗਜਸ ਭਨੁਿੱਖ ਨੰੂ (ਤਯੀ ਭਹਯ ਨਾਰ) ਗੁਯ-ੂੀਯ ਗਭਰ ੈਂਦਾ ਹ, ਉਹ 

(ਤਯ ਗਭਰਾ ਦਾ ਆਤਭਕ) ਆਨੰਦ ਭਾਣਦਾ ਹ।5।  

(ਹ ਬਾਈ! ਉਸ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗ ਸਾਯ ਕ) ਜਗਤ (ਹਉਭ ਦੀ) ਕਦ ਗ ਚ ਹ, ਇਸ ਕਦ ਗ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ 

ਉਹੀ ਹਨ (ਗਜਨ੍ਾਾਂ ਨ  ਗੁਯੂ ਦੀ ਸਯਨ  ਕ ਇਸ) ਹਉਭ ਨੰੂ ਭਾਗਯਆ ਹ। ਜਗਤ ਗ ਚ ਗਗਆਨ ਾਨ ਕਈ 



ਗ ਯਰਾ ਉਹੀ ਹ, ਗਜਸ ਦਾ ਗਨਿੱਤ-ਆਚਯਨ ਉਸ ਗਗਆਨ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਹ, ਜਗਤ ਗ ਚ ੰਗਿਤ ਬੀ ਕਈ ਗ ਯਰਾ 

ਹੀ ਹ ਜਹੜਾ (ਗ ਿੱਗਦਆ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਹੀ) ਗ ਚਾਯ ਾਨ ਬੀ ਹ, (ਯ) ਇਹ ਉੱਚਾ ਆਚਯਨ ਤ ਉੱਚੀ ਗ ਚਾਯ 

ਗੁਯ ੂਤੋਂ ਹੀ ਗਭਰਦ ਹਨ। ਗੁਯੂ ਨੰੂ ਗਭਰਣ ਤੋਂ ਗਫਨਾ ਸਾਯੀ ਗਸਰਸ਼ਿੀ ਅਹੰਕਾਯ ਗ ਚ ਬਿਕਦੀ ਗਪਯਦੀ ਹ।6।  

(ਹ ਬਾਈ! ਉਸ ਸਦਾ-ਗਥਯ ਰਬੂ ਨੰੂ ਗ ਸਾਯ ਕ) ਜਗਤ ਦੁਖੀ ਹ ਗਯਹਾ ਹ, ਕਈ ਗ ਯਰਾ ਭਨੁਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹ। ਜਗਤ 

(ਗ ਕਾਯਾਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਆਤਭਕ ਤਯ ਤ) ਯਗੀ ਹ ਗਯਹਾ ਹ, ਬਗਾਾਂ ਗ ਚ ਯਗ ਯਤ ਹ ਤ ਆਤਭਕ ਗੁਣਾਾਂ ਰਈ 

ਤਯਸਦਾ ਹ। (ਰਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਕ) ਜਗਤ ਇਿੱਜ਼ਤ ਗ ਾ ਕ ਜੰਭਦਾ ਹ ਭਯਦਾ ਹ, ਭਯਦਾ ਹ ਜੰਭਦਾ ਹ। ਜਹੜਾ 

ਭਨੁਿੱਖ ਗੁਯ ੂਦੀ ਸਯਨ ਆਉਂਦਾ ਹ, ਉਹ ਇਸ ਬਦ ਨੰੂ ਸਭਝਦਾ ਹ।7।  

(ਹ ਬਾਈ! ਗ਼ਯੀਫ ਨਾਨਕ ਤਨੰੂ ਇਹ ਗ ਚਾਯ ਦੀ ਗਿੱਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ਗਕ ਜ ਕਈ ਭੁਿੱਰ ਦ ਕ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਰਾਤ 

ਕਯਨਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਉਹ ਭੁਿੱਰ ਫਹੁਤ ਹੀ  ਧੀਕ ਹ (ਗਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਜ ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦ 

ਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹ। (ਹ ਬਾਈ!) ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਗਤ ਰ  ਕ 

ਉਸ ਨੰੂ (ਆਣ  ਗਹਯਦ ਗ ਚ) ਸਾਾਂਬ ਕ ਯਿੱਖ। (ਗੁਯ ੂਦੀ ਭਗਤ ਇਹ ਹ ਗਕ) ਉਹ ਰਬੂ ਰਭ ਦੀ ਯਾਹੀਂ (ਰਭ ਦ 

ਭੁਿੱਰ) ਗਭਰਦਾ ਹ, ਜੀ  ਦਾ ਉਸ ਦ ਿਯ-ਅਦਫ ਗ ਚ ਯਗਹਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਰਿੱਗਦਾ ਹ।8।3।  

 


