
ਉੜੀ ਏੀ ਵਾ ਧਸਪਾ 4 
ਵਾ ਠਾ ਦਾਵ 

ਣਉੜੀ-ਵਾ: 

1. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਢੀ ਇਏ ਸਝੀ  ੁੰਠ ਏਾ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ  ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਇਸ 

ਏਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਸਵਔ ਪੀਢ ਸਸ ਏੇ ੁੰਾ-ਧ ੁੰਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੁੰ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

2. ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਇਏ-ਧਢ ਸ ਏੇ ਢਾਧ ਸਧਠ ੇਸਢ; ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਾ ੇਠ ੁੱਐ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਢ।  

3.   ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਸਧਢ ਏਸਠਆਾਂ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਇਸ ਨਏੀਢ ਥਝਠਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਣਰਦੂ 

ਸ ਉਞੇ ਾਐਾ ਸੈ, ਦ ਏ ਗ ਉੇ ਠੀ ਜ਼ਾ ਸਵਔ ਸ ਸਸਾ ਸੈ। ਇ ਸ਼ਡਾ ਠੇ ਥਸਝਆਾਂ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਔੁੰਞਾ-ਗੇ 

ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।  

4.   ੂਠੇ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਧਢ ਏੀਸਞਆਾਂ ਇਸ ਧਗ ਆ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ ਸਏ ਦ ਏ ਗ ਏਢ ਠੇ ਧੁੱਟ 

ਣਧਾਞਧਾ ਖਞ ਠਾ ਣਰਥੁੰਡ ਔਪਾਝ ਸਵਔ ਏਈ ਉਏਾਈ ਢਸੀਂ ਐਾਾਂਠਾ, ਖ ਏ ਗ ਏਠਾ ਸੈ ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਦਪੇ ਪਈ 

ਏਠਾ ਸੈ। ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਥੁੰਠੀ ਏਢ ਵਾਪੇ ਠੇ ਾ ੇਠ ੁੱਐ ਞੇ ਗੇ ਸਧਙ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।  

5. ਸਞ ੂ ਠੇ ਠੁੱ ੇਾਸ ਞੇ ਞ  ਏੇ ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸੈ, ਣਰਦੂ ਉ ਢੂੁੰ ਧਢ 

ਸਵਔ ਸਣਆਾ ਪੁੱਝ ਪੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਇ ਸਣਆ ਠੀ ਸਐੁੱਔ ਢਾਪ ਉਸ ਣਰਦੂ ਸਵਔ ਆਣਾ ਪੀਢ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ।  

6. ਢਾਧ ਸਧਢ ਠੀ ਥਏਸਞ ਢਾਪ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਧਞ ਠਾ ਛ ਢਸੀਂ ਣਸ ਏਠਾ, ਞੇ ਉਸ ਠਾ ਸਐੜ ੇਧੁੱਟ ੇਸੀ 

ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਣ ਸਖ ਠੇ ਅੁੰਠ ਸਢੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਪਢ ਸੈ, ਉਸਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਏੂੜ ਏਣਙ ਸਝ ਏਏੇ ਉ 

ਠਾ ਸਔਸਾ ਦਸਸ਼ਸਙਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ।  

7.   ੂਠੀ ਢ ਣੈ ਏੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏੀਸਞਆਾਂ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਣਕਪੇ  ਝ  ਞੇ ਸੀ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, 

ਏਈ ਖ਼ਾ ਉਔੇਔ ਢਸੀਂ ਏਢਾ ਣੈਂਠਾ।  

8. ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਉਞੇ   ੂਸਧਸ ਏਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਣਧਾਞਧਾ ਸਧਪਠਾ ਸੈ, ਸਏਉਂਸਏ ਣੁੰਖ ੇਏਾਧਾਸਠਏਾਾਂ ਢੂੁੰ ਵੁੱ 

ਏਢ ਏਏੇ   ੂਞੇ ਣਧਾਞਧਾ ਇੁੱਏ-ੂਣ ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਣੈਝ ਠੇ ਟਾਾਂ ਆਣਝੇ ਆਣ ਢੂੁੰ ਵੁੱਛਾ 

ਅਐਵਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਦਸਸ਼ਸਙਆਾਂ ਸਇਆਾਂ ਢੂੁੰ ਠਾ ਸਤਙਏਾਾਾਂ ਸੀ ਣੈਂਠੀਆਾਂ ਸਢ।  

9. ਣੂੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਞਾਾਂ 'ਸਞ ੂਣ' ਸੈ, ਇ ਥਾਝੀ ਠਾ ਆਾ ਪੈ ਏੇ 'ਸਞ ੂਣ' ਸੀ ਥਝ ਖਾਈਠਾ 

ਸੈ। ਣ ਖ ਅੁੰਠੋਂ ਸ ਞੇ ਥਾਸੋਂ ਸ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੀ ੀ ਏ ਏੇ 'ਏਔ  ਸਣਔ ' ਥਪਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣਾਖ 

ਐ ਪ੍ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ ਞਾਾਂ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਸੀ ਗਐਾਾਂ ਧਠੇ ਸਢ।  

10. ਞੇ, ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਸਵਾ ਏੇ ਸ ਣਾ ੇਧਾਇਆ ਆਸਠਏ ਸਵਔ ਸਔੁੱਞ ਖੜਠ ੇਸਢ ਉਸ ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ 

ਸਢ। ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਏਈ ਣਾਾਂਇਆਾਂ ਢਸੀਂ, ਸ ਧੂਐ ਖ਼ ਆ ਸੀ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ।  

11. ਥੜ ੇਸਵਪੇ ਸਢ ਉਸ ਖ ਇਏ-ਧਢ ਸ ਏੇ ਢਾਧ ਸਧਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਆਾ ਪੈ ਏੇ ਸ ਦੀ ਞ ਖਾਾਂਠੇ 

ਸਢ। ਣ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਢਾ ਐਾਝ ਣੀਝ ਣਸਸਢਝ ਠਾ ਔਏਾ ਸੈ, ਉਸ ਏਸੜ ਠੇ ਧਾ ੇਸ ਾਸਧਝੇ ਞਾਾਂ ਸਧੁੱਚੀਆਾਂ 

ੁੱਪਾਾਂ ਏਠ ੇਸਢ, ਣ ਸਣਕੋਂ ੁੱਖ ਏੇ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਅਖੇਸ ੇਐਙੇ ਥੁੰਠੇ ੁੱਥ ਞੋਂ ਠੂ ਸਵੁੱਕੜੇ ਣ ਸਢ।  

12. ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੁੰਠੀ ਏਢ ਵਾਪੇ ੁੰਞ-ਖਢ ਞਾਾਂ ਾ ੇਖਞ ਸਵਔ ਦਾ ਣਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਣ ਖ ਧੂਐ ਉਸਢਾਾਂ ਢਾਪ 

ਵੈ ਥਝਾ ਪੈਂਠੇ ਸਢ, ਉਸ ਏਠੇ  ਐੀ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠ,ੇ ਸਢਵੈ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ, ਅਸੁੰਏਾ ਞੇ ਈਐਾ ਠੀ ਅੁੱ 

ਸਵਔ ੜਠੇ ਸਢ। ਅਖੇਸ ੇਥੁੰਠੇ ਧ ੁੱਜੋਂ ਵੁੱਜ ੇਸ  ੁੱਐ ਵਾਾਂ ਸਢ ਸਖ ਠੇ ਙਾਸਝੇ ਆਣ ੇ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਇਸਢਾਾਂ 



 -ਸਢੁੰਠਏਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ ਦੀ ਏਈ  ਝ ਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

13. ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਠੇ  ਸਵਔ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਣਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਵਾਪੀ ਥਾਝੀ-ੂਣ 

ਾਸਠਾੀ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਾਸ ਸਵਔ ਏਾਧਾਸਠਏ ਸਵਏਾ ਏ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠ,ੇ ਸਏਉਂਸਏ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਧਾਞਧਾ 

ਠਾ ਞਾਝ-ਞਏੀਆ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਣ ਇਸ ਠਾਸਞ ਸਞ ੂ ਞੋਂ ਸੀ ਸਧਪਠੀ ਸੈ।  

14. ਇਸ ਖਞ, ਧਾਢ , ਵਣਾ ਠੀ ਧੁੰਛੀ ਸੈ, ਣਧਾਞਧਾ-ਸ਼ਾਸ ਢੇ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ ਟ ੇਵਝਖ ਏਢ ਦੇਸਖਆ ਸੈ। ਖ 

ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਞੇ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ ਵਣਾ ਏਠੇ ਸਢ ਉਸ  ਖ਼ੂ ਸ ਏੇ ਉ ਣਾ ਅੁੱਣੜਠੇ ਸਢ ਣ 

ਇਸ ਵਣਾ ਸਞ ੂ ਠਾ ਆਾ ਸਪਆਾਂ ਸੀ ਸ ਏਠਾ ਸੈ।  

15. ਣ ਇਸ 'ਢਾਧ'-ਵਣਾ ਸਏਞੇ ਥਾਸ ਖੁੰਪਾਾਂ ਸਵਔ ਖਾ ਏੇ ਢਸੀਂ ਏਢਾ, ਇਸ ਧੂਐਾਾਂ ਵਾਪੀ ਦਙਏਝਾ ਸੈ। 

ਇਸ ਧਢ ੁੱਐਾ-ੀ, ਧਾਢ , ਇਏ ਸਏਪ੍ਾ ਸੈ ਞੇ ਇ ਠੇ ਅੁੰਠ ਸੀ, ਧਾਢ , ਥਜ਼ਾ ਥਝੇ ਣ ਸਢ। ਧਢ ਢੂੁੰ   ੂਠੀ 

ਸੈਞਾ ਢਾਪ ਅੁੰਠ ਵਪ ਸੀ ਧੜ ਏੇ ਣਧਾਞਧਾ ਠੇ ਢਾਧ ਞੇ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ੂਣ ਸੀ ੇਧਞੀਆਾਂ ਠਾ ਵਝਖ 

ਏਢਾ ਸੈ।  

16. ਇਸ ਧਢ ੁੱਐਾ-ੀ ਸੀ 'ਡਧ' ਏਧਾਝ ਠੀ ਟਾਾਂ ਸੈ; ਇ ਸਵਔ ਧਾਢ ,  ੁੱਗ ੇਪਾਪ ਪ ਏੇ ਣ ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਸ਼ਢੀ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਇਸ ਪਾਪ ਪੁੱਦਝ ਠੀ ਖਾਔ ਆ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ। ਸਤ ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਉਸ ਢਾਧ 

ਸਧਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ ਸ ਟਾਾਂ ਞਾਝੇ-ਣੇਙੇ ਵਾਾਂ ਉਸਝਆ ਣਰਞਾ ਸਇਆ ਣਧਾਞਧਾ ਸਠੁੱਠਾ ਸੈ।  

17.   ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਸਣਆਾਂ,   ੂਠਾ ਠੀਠਾ ਏੀਸਞਆਾਂ, ਧਢ ਸਵਔ ਸਪਾ ਣੈਠਾ ਸ ਏੇ ਧਢ ੁੱਐ ਏਾਧਾਸਠਏ ਛਾਏੂਆਾਂ 

ਠਾ ਙਾਏਾ ਏਢ-ਖਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਸਏਉਂਸਏ   ੂਆਣ ਆਣਝੇ ਅੁੰਠੋਂ ਇਸਢਾਾਂ ਏਾਧਾਸਠਏਾਾਂ ਢੂੁੰ ਧਾ ਧ ਏਾ ਏੇ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ੂਣ ਸ ਔ ਏਾ ਸੈ।   ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸਇਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ਥਾਜ਼ੀ ਸਖੁੱਞੀ ਖਾ ਏਠੀ ਸੈ।  

18. ਸਞ ੂ ਠੇ ਠੁੱ ੇਸ ਾਸ ਞੇ ਞ  ਏੇ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਧਢ 

ਸਵਔ ਸਧਢ ਠੇ ਆਢੁੰਠ ਠਾ ਇਞਢਾ ਛੂੁੰਾ ਅ ਣੈਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਠ ਢੀਆ ਵਾਪੇ ਾ ੇ ਆਠ ਇ ਠੇ ਾਸਧਝੇ 

ਸਤੁੱਏੇ ਖਾਣਠੇ ਸਢ,  ਉਸ ਉਸਢਾਾਂ ਾਾਂ ਵਪ ਧੂੁੰਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਉਂਗ ਇ ਆਞਧਏ ਆਢੁੰਠ ਠਾ ੂਣ ਪਜ਼ਾਾਂ 

ਠੀ ਾਸੀਂ ਸਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ,  ੁੰ ੇਠੇ ਸਧਸਚਆਈ ਐਾਝ ਵਾਾਂ ਸੀ ਸੈ।  

19. ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸਧਠ ੇਸਢ, ਣਰਦੂ ਆਣ ਾਐਾ ਸ ਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਵਏਾਾਾਂ ਵਪੋਂ  ਥਔਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏਉਂਸਏ 

'ਞੂੁੰ, ਞੂੁੰ' ਏਸਠਆਾਂ ਏਸਠਆਾਂ ਉਸ ਆਣਝੀ 'ਧੈਂ' ਢੂੁੰ 'ਞੂੁੰ' ਸਵਔ ਸੀ ਧ ਏਾ ਠੇਂਠੇ ਸਢ। ਣ ਥੁੰਠੀ ਞੋਂ ਐ ੁੰਗੇ ਸ 

ਆਣ-ਸ ਠ ੇਧਢ ੁੱਐ ਦਙਏਠੇ ਸਢ ਞੇ ਸ਼ਾਥੀਆਾਂ ਵਾਾਂ ਊਪ-ਖਪੂਪ ਥਪਠ ੇਸਢ।  

20. ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਸਵਔ ਧਢ ਸਦੁੱਖਠਾ ਸੈ, ਸਧਢ ਵਪ ਸ ਵਡੀਏ ਸਐੁੱਔ ਥਝਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ, 

ਇਟੋਂ ਞਏ ਸਏ ਠ ਢੀਆਵੀ  ਇੁੰਸਠਰਆਾਂ ਢੂੁੰ ਆਣਝੇ ਣਾ ੇਸਐੁੱਔ ਸੀ ਢਸੀਂ ਏਠੇ,  ੇਧਢ ੁੱਐ ਪਏ ਣਪਏ ਠਸੀਂ 

ਟਾਈਂ 'ਸ਼ਾਥਾਸ਼'ੇ ਐੁੱਙਠੇ ਸਢ।  

21. ਸਧਢ ਏਸਠਆਾਂ ਏਸਠਆਾਂ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਇਞਢਾ ਸਣਆ ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਉਸ  ੁੱਞੇ 

ਖਾਠੇ ਸ ਵੇਪੇ ਉ ਠੀ ਨਾਠ ਸਵਔ ਧਞ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ, ਇਸ ਸਣਆ ਏਠੇ ਦੀ ਸਤੁੱਏਾ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ। ਇ ਸਵੁੱਔ 

ਸ਼ੁੱਏ ਢਸੀਂ ਸਏ ਅਖੇਸ ੇਉਔੇ ਸਣਆ ਵਾਪੇ ਥੁੰਠੇ ਸ ੁੰਠ ੇਸਵਪੇ ਸਵਪੇ ਸੀ ਸਢ।  

22. ਖ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਸਧਢ ਞੇ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਦਾਪ ਏਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਆਣਝੇ ਅੁੰਠੋਂ ਸੀ 

ਣਰਦੂ ਪੁੱਦ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਠਾ ਧਞ ਠਾ ਛ ਦੀ ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ ਆਣਝਾ ਆਣ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ 

ਇਏ-ਸਧਏ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  



23. ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਧਢ ੁੱਐ  ੂ ਠੇ ਠੁੱ ੇਾਸ ਞੇ ਞ  ਏੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸੈ ਸਞਉਂ ਸਞਉਂ ਉ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ 

ਠੀਆਾਂ ਵਸਛਆਈਆਾਂ ਣਰਞੁੱਐ ਞ ਞੇ ਉ ਠੀ ਥਝਾਈ ਸਈ ਏ ਠਞ ਸਵਔ ਸਠੁੱ ਣੈਂਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਇ ਠਾ ਸੁੱਙਾ 

ਇਸ ਸਢਏਪਠਾ ਸੈ ਸਏ ਉ ਧਢ ੁੱਐ ਠੀ ਸਞਰਸ਼ਢਾ ਸਧਙ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।  

24. ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ, ਧਾਇਆ ਠੇ ਣਰਦਾਵ ਠ ੇਏਾਢ, ਸਔੁੰਞਾ ਆਸਠਏ ਠੇ ਤ ਢੇ ਉਚਠ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ। ਣ ਖ 

ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਣੈ ਏੇ ਸਧਢ ਏਠ ੇਸਢ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸ ਟਾਾਂ ਣਰਦੂ ਠੇ ਏੀਞੇ ਔਖ ਸਠੁੱਠੇ ਸਢ, ਇ ਪਈ 

ਧਾਇਆ ਠਾ ਏਈ ਅਛੁੰਥ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਵਪੋਂ  ਸਟੜਏਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

25. ਖ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠਾ ਉਣਠੇਸ਼ ਸ  ਢਾਪ  ਝ ਏੇ   ੂਠੇ ਠੁੱ ੇਾਸ ਞੇ ਞ ਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਣਾਣ ਸਵਏਾ ਠੂ 

ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਉ ਠਾ ਸਔਸਾ ਸਐੜ ਆਉਂਠਾ ਸੈ। ਇਸ ਞਾ ਸਢਾਪਾ ਸੀ ਖਾਣਠਾ ਸੈ ਣ ਇਸ ੁੱਔ ਸੈ ਸਏ 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਸੀ ਸੁੱਸਐਆ  ਝ ਏੇ ਧਢ ਣਧਾਞਧਾ ਠੇ ਸਣਆ ਸਵਔ ਸਦੁੱਖ ਏਠਾ ਸੈ।  

26. ਣ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠਾ ਧਢ ਧਾਇਆ ਸਵਔ ਣਞੀਸਖਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਣਾ ਆਉਝ ਠਾ  ਆਠ 

ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ ਸਏਉਂਸਏ ੁੱਔ ਞੇ ਏੂੜ ਠਾ ਧੇਪ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ, ਏੂੜ ਠੇ ਵਝਖਾ ੇਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀਆਾਂ ਣਾ ਸੀ 

ਖਾਝਾ ਣੁੰਠ ਏਠ ੇਸਢ।  

27. ਔ ਾਞ ਠੇ ਸਢੇ ੇ ਸਵਔ ਇਸ ਧਗ ਏੇ ਸਏ ਸ ਝ ਏਈ ਢਸੀਂ ਵੇਐਠਾ ਔੀ ਏਢ ਞ  ਣੈਂਠੇ ਸਢ, ੁੰਢ੍ਾਾਂ 

ਪਾਉਂਠ ੇਸਢ, ਣਾਈਆਾਂ ਇਞਰੀਆਾਂ ਵੁੱਪ ਸਵਏਾ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਞੁੱਏਠੇ ਸਢ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਇਸ ਸਵਏਾ 

ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਢਸੀਂ ਪ ਏ ਏਠੇ। ਆਖ਼ ਉ ਠੇ ਥੁੱਡੇ ਸਢਨਧਾਾਂ ਅਢ ਾ ਸਵਏਾੀ ਥੁੰਠੇ ਠ ੁੱਐੀ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ ਞੇ 

ਣਕ ਞਾਾਂਠੇ ਸਢ।  

28. ਸਵਏਾਾਾਂ ਠਾ ਚੇਜਾ ਐਾ ਏੇ, ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਠੇ ਸੀ ਾਸ ਞੋਂ ਐ ੁੰਗਾ ਸਇਆ ਧਢ ੁੱਐ ਥੇਅੁੰਞ ਣਾਣ ਏਠਾ ਸਤਠਾ ਸੈ, 

ਠੂਸਖਆਾਂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਸਵਔ ਣੈ ਏੇ ਠਾ ਪੜਠਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ। ਇ ਠਜ਼ਖ਼ ਠੀ ਅੁੱ ਞੋਂ ਉ ਢੂੁੰ ਥਔਾਵੇ ਏਝ? 

29. ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ   ੂਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਾ ੇਗੇ ਞੇ ਏਾਧਾਸਠਏ ਸਵਏਾ ਢਾ ਸ 

ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ ਸਏਉਂਸਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਪਈ ਸੀ ਆਾ ਸੈ।  

30. ਸਵਏਾੀ ਣਾਣੀ ਧਢ ੁੱਐ ਥੁੰਠੀ ਏਢ ਵਾਪੇ ਠਾ ਏਈ ਢ ਏਾਢ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, ੋਂ ਆਣਝੇ ਧੁੰਠ ਏਧਾਾਂ 

ਠੇ ਏਾਢ ਆਣ ਠ ੁੱਐੀ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ।  

31. ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੁੰਠੀ ਏਢ ਵਾਪੇ ੁੰਞ ਖਢ ਞਾਾਂ ਾ ੇਖਞ ਸਵਔ ਦਾ ਣਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਣ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਉਸਢਾਾਂ ਢਾਪ 

ਵੈ ਥਝਾ ਪੈਂਠੇ ਸਢ ਉਸ ਏਠੇ  ਐੀ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠ,ੇ ਸਢਵੈ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠੇ ਸਢ, ਅਸੁੰਏਾ ਞੇ ਈਐਾ ਠੀ ਅੁੱ 

ਸਵਔ ੜਠੇ ਸਢ। ਅਖੇਸ ੇਧਢ ੁੱਐ ਧ ਜੋਂ ਵੁੱਜ ੇਸ  ੁੱਐ ਵਾਾਂ ਸਢ ਸਖ ਠੇ ਙਾਸਝੇ ਆਣ ੇ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਇਸਢਾਾਂ 

ਠਐੀਆਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ ਏਈ  ਝ ਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

32. ਧਢਧ ਐ ਧਾਇਆਡਾੀ ਣਾਈ ਸਢੁੰਠਾ ਆਸਠਏ ਸਵਔ ਉਧ ਅਜ਼ਾਈਂ  ਜ਼ਾ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਅਸੁੰਏਾ ਠੇ ਏਾਢ 

ਆਾਂਜ  ਆਾਂਜ ਏਈ ਢ ਏਈ ਗੜਾ ਐੜਾ ਏੀ ੁੱਐਠਾ ਸੈ। ਆਖ਼ ਇਸ ਪੂਝਸਾਧੀ ਪਏ ਣਪਏ ਠਵੇਂ ਵਾ 

ਏੇ ਟੋਂ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

33. ਧਢਧ ਐ ਠੇ ਦੀ ਏੀਸ ਵੁੱ? ਇਸ ਸਖੁੰਠ ਞੇ ੀ ਦ ਏ ਗ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ। ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ 

ਆਣਝੇ ਣਾ ੇਸਪਆਉਝਾ ਔਾਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਅੁੰਠਪੇ ਧੁੰਠ ੇੁੰਏਾ ਆਣ ਸੀ ਠੂ ਏ ਏੇ ਉ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ 

ਠੀ ੇਵਾ ਸਵਔ ਪਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਖੀਵ ਠੀ ਏਈ ਆਣਝੀ ਸਆਝਣ ਔਞ ਾਈ ਏੁੰਧ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠੀ। ਖਞ ਠੇ ਥੇਅੁੰਞ 

ਸਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ ਇਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਙੇਏ ਧੁੱਟ ਸੈ।  



ਢਙ:- ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 26 ਠੇ ਦਾਵ ਢੂੁੰ ਸ ਵਡੀਏ ਧਗਾਝ ਪਈ   ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ ਢੇ ਟ ੇਣੁੰਖ ਣਉੜੀਆਾਂ (27 

ਞੋਂ 31 ਞਏ) ਆਣਝੇ ਵਪੋਂ  ਖੜ ਸਠੁੱਞੀਆਾਂ ਸਢ।  

ਧ ੁੱਔਾ ਦਾਵ 

1. (1 ਞੋਂ 7 ਞਏ) ਇਢਾਢ ਢੂੁੰ ਖੀਵਢ ਸਵਔ ਏਈ ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਏਪੇਸ਼ਾਾਂ ਢਾਪ ਵਾਸ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਏਈ ਸਔੁੰਞਾ-ਗੇ ਵਾਣਠੇ 

ਸਢ, ਧਞ ਆਸਠਏ ਠਾ ਸਸਧ ਸਣਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਣ ਖ ਧਢ ੁੱਐ  ੂ ਠੀ ਸ਼ਢ ਣੈ ਏੇ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਠੀ 

ਸਝੀ ਏਾ ਏਢ ਪੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਇਸ ਨਏੀਢ ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਣਰਦੂ ਸ ਞੇ ਾਐਾ ਸੈ ਞੇ ਦ ਏ ਗ 

ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਸਵਔ ਸ ਸਸਾ ਸੈ; ਠੂਖ,ੇ ਉ ਢੂੁੰ ਧਗ ਆ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ ਸਏ ਖਞ ਠਾ ਣਰਥੁੰਡ ਔਪਾਝ ਸਵਔ 

ਣਧਾਞਧਾ ਏਈ ਉਏਾਈ ਢਸੀਂ ਐਾ ਸਸਾ, ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਦਪੇ ਪਈ ਏਠਾ ਸੈ; ਞੀਖ,ੇ ਨਾਠ ਠੀ ਥਏਸਞ ਢਾਪ ਣਰਦੂ 

ਧਢ ਸਵਔ ਸਣਆਾ ਪੁੱਝ ਪੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਸੁੱਙਾ ਇਸ ਸਢਏਪਠਾ ਸੈ ਸਏ ਏਈ ਠ ਐ, ਏਈ ਸਔੁੰਞਾ, ਏਈ ਸਸਧ 

ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਾੇ  ਝ ਦੀ  ਞੇ ਸੀ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।  

2. (8 ਞੋਂ 12 ਞਏ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੀ ਢ ਣੈਝ ਠੀ ਟਾਾਂ ਆਣਝੇ ਆਣ ਢੂੁੰ ਵੁੱਛਾ ਅਐਵਾਾਂਠੇ ਸਢ,   ੂਠੀ ੀ 

ਏਠ ੇਸਢ, ਧੂੁੰਸ ਠੇ ਸਧੁੱਚੇ ਞੇ ਧਢ ਠੇ ਐਙੇ  -ਸਢੁੰਠਏ ਦੀ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣਾਖ ਐ ਪ੍ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ 

ਸਤਙਏਾਾਾਂ ਸੀ ਣੈਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਉਸ ਗ਼ਜ਼ਧੁੰਠ ਏਸੜੀ ਅਸੁੰਏਾ ਞੇ ਈਐਾ ਠੀ ਅੁੱ ਸਵਔ ੜਠੇ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ, 

ਏਈ  ਝ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ ਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

3. (13 ਞੋਂ 17 ਞਏ) ਣਾ ਠੇਸ਼ ਸਵਔ  ਞੇ ਖਾਝ ਪੁੱਸਆਾਂ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਣਾ ਾਸਠਾੀ ਠਾ ਸਝਾ ਜ਼ੂੀ ਸੈ, 

ਢਸੀਂ ਞਾਾਂ ਏਠਧ ਏਠਧ ਞੇ ਏ ਣੀ। ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਠੇ  ਸਵਔ ਦੀ ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ-ਵਣਾੀ ਠੇ ਣਾ ' -ਸ਼ਥਠ' 

ਠੀ ਾਸਠਾੀ ਸੈ, ਏਾਧਾਸਠਏ ਧੂਪੀ ਉ ਠੇ ਾਸ ਸਵਔ ਏਈ ਏ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੇ, ਣ ਇਸ ਢਾਧ-ਵਣਾ 

ੀ-ਸਏਪੇ੍ ਠੇ ਅੁੰਠ ਸੀ ਏਢਾ ਸੈ, ਖੁੰਪਾਾਂ ਸਵਔ ਦਙਏਝ ਠੀ ਪੜ ਢਸੀਂ; ੀ ਸੀ ਡਧ ਏਧਾਝ ਠੀ ਟਾਾਂ 

ਸੈ। ਇ ੇਸਵਔ  ੁੱਗੇ ਪਾਪ ਪ ਏੇ ਣ ਸਢ।   ੂਠੀ ਢ ਸਣਆਾਂ ਇਏ ਞਾਾਂ ਇਸ ਪਾਪ ਸਵਸਾਗਝ ਠੀ ਖਾਔ ਆ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ, ਠੂਖ,ੇ ਇਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਪ ੁੱਙਝ ਵਾਪੇ ਏਾਧਾਸਠਏ ਛਾਏੂਆਾਂ ਠਾ ਧ ਏਥਪਾ ਏਢ ਪਈ ਸੌਂਪਾ ਥਝ ਆਉਂਠਾ 

ਸੈ।  

4. (18 ਞੋਂ 25 ਞਏ) ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਸਧਢ ਠੇ ਅਢੁੰਠ ਠਾ ਧਢ ਞੇ ਛੂੁੰਾ ਅ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, 'ਞੂੁੰ ਞੂੁੰ' ਏਸਠਆਾਂ ਧਢ ੁੱਐ 

ਠੀ 'ਧੈਂ ਧੈਂ' 'ਞੂੁੰ' ਸਵਔ ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ। ਸਧਢ ਵਪ ਇਞਢੀ ਵਡੀਏ ਸਐੁੱਔ ਥਝਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ ਸਏ ਠ ਢੀਆਵੀ  

ਇੁੰਸਠਰਆਾਂ ਢੂੁੰ ਸਐੁੱਔ ਸੀ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੇ, ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਏ ਗ ਅਸਖਸਾ ਸਣਆ ਣੈਂਠਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ  ੁੱਸਞਆਾਂ 

ਖਾਸਠਆਾਂ ਉੇ ਠੀ ਨਾਠ ਸਣਆੀ ਪੁੱਠੀ ਸੈ। ਸਤ ਞਾਾਂ ਅੁੰਠ ਵੁੱਠਾ ਦੀ ਉਸੀ ਸਠੁੱਠਾ ਸੈ ਞੇ ਥਾਸ 

ਏ ਠਞ ਸਵਔ ਦੀ ਉੇ ਠਾ ਖਪਵਾ ਢਜ਼ੀਂ ਆਉਂਠਾ ਸੈ। ਞਠੋਂ, ਸਖਵੇਂ ਧ ੁੱਵ ਢੂੁੰ ਉ ਠੀ ਆਣਝੀ ਥਝਾਈ  ੁੰਠ 

ਞਵੀ ਧਸ ਢਸੀਂ ਏਠੀ, ਸਞਵੇਂ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਇੁੱਏ-ਸਧਏ ਸ ਥੁੰਠੇ ਢੂੁੰ ਧਾਇਆ ਠੇ ਸਝੇ ਔਖ ਧਸ ਢਸੀਂ ਏਠੇ, 

ਣ ਇਸ ਾੀ ਥਏਸਞ  ੂ ਠੀ ਸ਼ਢ ਸਣਆਾਂ ਸੀ ਸਧਪਠੀ ਸੈ।  

5. (26 ਞੋਂ 33 ਞਏ) ਸਖ ਧੁੰਠਦਾੀ ਢੂੁੰ ਧਾਇਆ ਠਾ ਔਏਾ ਣੈ ਖਾ, ਉਸ   ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਆਉਝ ਠੇ ਟਾਾਂ ਣ-

ਡਢ, ਣ-ਞਢ ਞੇ ਣਾਈ ਸਢੁੰਠਾ ਆਸਠਏ ਣਾਣਾਾਂ ਸਵਔ ਣੈ ਏੇ, ਧਾਢ , ਠਜ਼ਏ ਠੀ ਅੁੱ ਸਵਔ ੜਠਾ ਸੈ। ਇਟੋਂ ਞਏ 

ਏ ਾਸ ੇਣੈ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਦਸਪਆਾਂ ਞੇ ਸਢਵੈ ਣ ਐਾਾਂ ਢਾਪ ਦੀ ਈਐਾ ਏਠਾ ਸੈ; ਧ ਜੋਂ ਏੁੱਙੇ  ੁੱਐ ਵਾਾਂ ਉ ਠੇ 

ਅੁੰਠ ਏਈ  ਝ ਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ਣ ਖੀਵ ਠੀ ਏਈ ਆਣਝੀ ਸਆਝਣ ਔਞ ਾਈ ਏੁੰਧ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠੀ। ਣਰਦੂ ਸਖ ਉਞੇ ਸਧਸ ਏਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਔਢੀਂ ਣਾ ਏੇ ਸਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  



ਧ ੁੱਐ ਦਾਵ 
ੁੰਾ-ਧ ੁੰਠ ਸਵਔ ਅਢੇਏਾਾਂ ਠ ੁੱਐ ਞੇ ਸਵਏਾ ਸਢ। ਖੇਸੜਾ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਣ ੈਏੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸਧਠਾ 

ਸੈ, ਉਸ ਇਸਢਾਾਂ ਸਵਔੋਂ ਸੀ-ਪਾਧਞ ਣਾ ਪੁੰ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਣ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਆਣਝੇ ਵਛੁੱਣਝ ਸਵਔ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, 

ਉਸ ਞੁੰ ਸਵਔ ਆਉਝ ਠੀ ਟਾਾਂ  ਧ ਐਾਾਂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਉ ਠੇ ਅੁੰਠ ਦਪੇ  ਝ ਧਪ 

ਸੀ ਢਸੀਂ ਏਠੇ।  

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੪ ॥ ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ 
ਦਇਆਰੁ ਹ ਤਿਸ ਨ ਸਭਤੁ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਕ ਤਦਰਸਤਿ ਕਤਯ ਦਖਦਾ ਭਨ ਬਾਵਨੀ ਤ ਤਸਤਧ ਹਇ 
॥ ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਿ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹ ਹਤਯ ਉਤਭੁ ਹਤਯ ਦੁ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਕਯਾ ਤ ਹਤਯ ਤਧਆਈ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਾਵ ਕਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 300} 

ਣਠਅਟ:- ਧਞ —ਇਏ ਸਖਸਾ। ਸਠਰਸ਼ਸਙ—ਢਜ਼। ਦਾਵਢੀ—ਸ਼ਡਾ। ਸਸਡ—ਤਪਞਾ। ਸਸ ਣਠ —

ਸੀ ਢਾਪ ਸਧਪਾਣ।1।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਦ ਖੀਆਾਂ ਞੇ ਸਧਸ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਸੇਏ ਖੀਵ ਇਏ ਸਖਸਾ ਸੈ। ਉਸ ਦਢਾਾਂ ਵਪ 

ਇਏ ਸਢਾਸ ਢਾਪ ਵੇਐਠਾ ਸੈ, ਣ (ਖੀਵ ਢੂੁੰ ਆਣਝੇ ਉੱਠਧ ਠੀ) ਤਪਞਾ ਆਣਝੇ ਧਢ ਠੀ ਦਾਵਢਾ ਏਏੇ 

ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ (ਦਾਵ ਸਖਸੀ ਧਢ ਠੀ ਦਾਵਢਾ ਞੇਸੀ ਧ ਾਠ ਸਧਪਠੀ ਸੈ)। ਸਞ ੂ ਠੇ ਏਪ ਸੀ ਠੇ ਰੇਸ਼ਙ ਢਾਧ ਠਾ 

ਅੁੰਸਧਰਞ ਸੈ (ਣ) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਇਸੀ ਸੀ-ਢਾਧ ਖੀਵ (ਣਰਦੂ ਠੀ) ਸਏਣਾ ਢਾਪ ਸਧਠਾ ਸੈ, ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ 

ਸ ਏੇ ਏਈ (ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ) ਸਾਪ ਏ ਏਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਉਭ ਭਾਇਆ ਸਬ ਤਫਖੁ ਹ ਤਨਤ ਿਤਗ ਤਿਾ ਸੰਸਾਤਯ ॥ ਰਾਹਾ ਹਤਯ ਧਨੁ ਖਤਿਆ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਫਦੁ ਵੀਿਾਤਯ ॥ ਹਉਭ ਭਰੁ ਤਫਖੁ ਉਤਯ ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹਤਯ ਉਯ ਧਾਤਯ ॥ ਸਤਬ ਕਾਯਿ 
ਤਤਨ ਕ ਤਸਤਧ ਹਤਹ ਤਿਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਕਯਾ ਧਾਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਿ ਧੁਤਯ ਤਭਰ ਸ ਤਭਤਰ ਯਹ ਹਤਯ 
ਭਰ ਤਸਯਿਣਹਾਤਯ ॥੨॥ {ੰਨਾ 300-301} 

ਣਠਅਟ:- ਸਥਐ —ਜ਼ਸਸ। ਉ—ਸਸਠਾ। ਸਡ—ਤਪ, (ਸਸਡ—ਤਪਞਾ)। ਸਖਝਸਾਸ—

ਸਖਝਸਾਸ ਢੇ।2।  

ਅਟ:- ਧਾਇਆ ਞੋਂ ਉਣਖੀ ਸਈ ਸਉਧ ੈਸਢਪ ਜ਼ਸਸ (ਠਾ ਏੁੰਧ ਏਠੀ) ਸੈ, ਇ ਠ ੇਸਣਕ ੇਪੁੱਸਆਾਂ ਠਾ 

ਖਞ ਸਵਔ ਾਙਾ ਸੈ। ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਡਢ ਠਾ ਪਾਸਾ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸ ਏੇ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਵੀਔਾ ਠ ਆਾ 

ਐੁੱਸਙਆ (ਖਾ ਏਠਾ ਸੈ), ਞੇ ਸਉਧ-ੈਧੈਪ (ੂਣ) ਜ਼ਸਸ ਣਰਦੂ ਠਾ ਅੁੰਸਧਰਞ ਢਾਧ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਡਾਢ ਏੀਸਞਆਾਂ 

ਉਞ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ। (ਇਸ ਢਾਧ ਠੀ ਠਾਸਞ ਣਰਦੂ ਠੇ ਸੁੱਟ ਸੈ), ਸਖਢ੍ਾਾਂ  ਧ ਐਾਾਂ ਞੇ ਉਸ ਸਏਣਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ੇ

ਾ ੇਏੁੰਧ ਤਪ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, (ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਠੇ ਅਪ ਵਝਖ ਸਵਔ ਾਙਾ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ), (ਣ) ਸੇ 

ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਉਸੀ ਸਧਪੇ ਸਢ; ਖ ਠਾਸ ਞੋਂ ਸਧਪੇ ਸਢ, ਞੇ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਖਝਸਾ ਸੀ ਢੇ ਆਣ ਧੇਸਪਆ 

ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਿੁ ਹ ਸਿੁ ਸਿਾ ਗਸਾਈ ॥ ਤੁਧੁਨ ਸਬ ਤਧਆਇਦੀ ਸਬ ਰਗ ਤਯੀ 
ਾਈ ॥ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰਉ ਸਯੂ ਹ ਤਿਤਨ ਕੀਤੀ ਤਤਸੁ ਾਤਯ ਰਘਾਈ ॥ ਗੁਯਭੁਖਾ ਨ ਪਰੁ 
ਾਇਦਾ ਸਤਿ ਨਾਤਭ ਸਭਾਈ ॥ ਵਡ ਭਯ ਸਾਤਹਫਾ ਵਡੀ ਤਯੀ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 301} 



ਣਠਅਟ:- ਔਾ—ੁੱਔਾ, ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ। ਾਈ—ਡਞੀ ਠਾ ਖ਼ਧ। ਣਾਈ—ਣੈਾਾਂ ਞੇ, ਔਢਾਾਂ 

ਞੇ।  ਆਸਪ—ਸਝੀ ( ਆਸਪਉ—ਸਝਾ)। ਢਾਸਧ—ਢਾਧ ਸਵਔ।1।  

ਅਟ:- ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ ਞੇ ਸਣਰਟਵੀ ਠਾ ੁੱਔਾ ਾਈਂ ਸੈਂ, ਾੀ ਸਰਸ਼ਙੀ ਞੇਾ 

ਸਡਆਢ ਸੈ ਞੇ ਦ ਖੀਅ-ਖੁੰਞ ਞੇ ੇਅੇ ਸ ਸਢਵਾਉਂਠੇ ਸਢ। ਞੇੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਢੀ ਇਏ ਸਝੀ 

 ੁੰਠ ਏਾ ਸੈ। ਸਖ ਢੇ ਏੀਞੀ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ (ੁੰਾ-ਾ ਞੋਂ) ਣਾ ਉਞਾਠੀ ਸੈ। ਸੇ ਣਰਦੂ! ਖ ਖੀਵ ਸਞ ੂ ਠੇ 

ਢਧ ਐ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ; ਞੂੁੰ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਾਪ (ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਠੀ ਾਪ) ਤਪ ਏਠਾ ਸੈਂ, ਞੇ ੇੁੱਔੇ ਢਾਧ 

ਸਵਔ ਉਸ ਪੀਢ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਸੇ ਧੇੇ ਧਾਸਪਏ (ਣਰਦੂ! ਸਖਸਾ) ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੈਂ (ਸਞਸੀ) ਞੇੀ ਵਸਛਆਈ (ਦੀ) ਵੁੱਛੀ 

(ਦਾਵ, ਵੁੱਛ ੇ ਝ ਣੈਠਾ ਏਢ ਵਾਪੀ) ਸੈ।1।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਹਯੁ ਸਰਾਹਣਾ ਸਬੁ ਫਰਣੁ ਤਪਕਾ ਸਾਦੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਅਹੰਕਾਯੁ ਸਰਾਹਦ 
ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਵਾਦੁ ॥ ਤਿਨ ਸਾਰਾਹਤਨ ਸ ਭਯਤਹ ਖਤ ਿਾਵ ਸਬੁ ਅਵਾਦੁ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਉਫਯ ਿਤ ਹਤਯ ਹਤਯ ਯਭਾਨਾਦੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਾਠ — ਆਠ, ਔਏਾ। ਸਤਏਾ ਾਠ —ਸਵਅਟ ਔਏਾ। ਪਾਸਠੇ—ਔੁੰਾ ਧਗਠ ੇ ਸਢ। 

ਧਧਞਾ—ਅਣਝੁੱਞ। ਵਾਠ —ਗੜਾ, ਗੁੰਥੇਪਾ, ਪੁੰਧੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ। ਅਣਵਾਠ —ਗੜਾ, ਏਗਾ ਗੜਾ। 

ਣਧਾਢਾਠ —ਣਧ-ਅਢੁੰਠ ਸੀ।1।  

ਅਟ:- ਸੀ ਠੇ ਢਾਧ ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਸਏੇ ਸ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਏਢੀ—ਇਸ ਥਪਝ ਠਾ ਾਾ (ਉੱਠਧ) ਥੇ-

 ਆਠਾ ਏੁੰਧ ਸੈ (ਦਾਵ, ਇ ਸਵਔ ਅਪੀ ਅਢੁੰਠ ਢਸੀਂ ਸੈ)। ਧਢਧ ਐ ਖੀਵ ਅਸੁੰਏਾ ਸਉਧ ੈਞੇ ਅਣਝੁੱਞ ਠੀਆਾਂ 

ੁੱਪਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣੁੰਠ ਏਠ ੇਸਢ, ਦਾਵ, ਇਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅਡਾ ਞੇ ਸਏੇ ਧਢ ੁੱਐ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠ ੇਸਢ ਞੇ ਇਸਢਾਾਂ ਠਾ ਾਾ 

ਗੜਾ (ਦਾਵ, ਉਞਸਞ ਸਢੁੰਠਾ ਠੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਠਾ ਸਪਸਪਾ) ਸਵਅਟ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਞ ੂ ਠ ੇ

ਢਧ ਐ ਸਸਝ ਵਾਪੇ ਧਢ ੁੱਐ ਣੂਢ ਅਢੁੰਠ ੂਣ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਧਢ ਏ ਏੇ (ਠੂਖ ੇਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੀ ਉਞਸਞ ਸਢੁੰਠਾ ਠ ੇ

ਔਏੇ ਞੋਂ) ਥਔ ਸਢਏਪਠੇ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਹਤਯ ਰਬੁ ਦਤਸ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਭਤਨ ਹਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਵਤੁ ਹਤਯ ਭੁਤਖ 
ਫਰੀ ਸਤਬ ਦੁਖ ਯਹਯੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਸਞ —ਸੇ ਸਞ ੂ! ਸਡਆਈ—ਧੈਂ ਸਡਆਵਾਾਂ। ਧਸਢ—ਧਢ ਸਵਔ। ਧ ਸਐ—ਧੂੁੰਸੋਂ। ਣਸੀ—

ਧੈਂ ਠੂ ਏਾਾਂ।2।  

ਅਟ:- ਸੇ ਸਞ ੂ! ਧੈਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਠੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ  ਝਾ (ਸਖ ਏਏੇ) ਧੈਂ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸਧ ਏਾਾਂ। ਸੇ 

ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਣਸਵੁੱਞਰ  ਸੈ (ਇ ਏਏੇ ਧਢ ਪਔਠਾ ਸੈ ਸਏ ਧੈਂ ਦੀ) ਧੂੁੰਸੋਂ ਉਔਾਢ ਏ ਏੇ (ਆਣਝੇ) ਾ ੇ

ਠ ੁੱਐ ਠੂ ਏ ਪਵਾਾਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਆ ਆਤ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਤਨਯੰਿਨ ਹਤਯ ਯਾ ਇਆ ॥ ਤਿਨੀ ਤੂ ਇਕ ਭਤਨ ਸਿੁ 
ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਬੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਤਯਾ ਸਯੀਕੁ ਕ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨ ਰਵ ਰਾਇ 
ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਤੁਧੁ ਿਵਡੁ ਦਾਤਾ ਤੂਹ ਤਨਯੰਿਨਾ ਤੂਹ ਸਿੁ ਭਯ ਭਤਨ ਬਾਇਆ ॥ ਸਿ ਭਯ ਸਾਤਹਫਾ 
ਸਿ ਸਿੁ ਨਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਸਢੁੰਏਾ —ਅਏਾ-ਸਸਞ। ਸਢੁੰਖਢ—ਸੇ ਧਾਇਆ ਠੇ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਸਸਞ ਸੀ! ਪਵੈ ਪਾਇ—



ਥਾਥੀ ਠੇ ਏੇ। ਔ —ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪੀ। ਢਾਇਆ—ਢਾਈ, ਵਸਛਆਈ।2।  

ਅਟ:- ਸੇ ਔਾਢਝਾ ਥਖ਼ਸ਼ਝ ਵਾਪੇ ਧਾਇਆ ਞੋਂ ਸਸਞ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਆਣ ਸਢੁੰਏਾ ਸੈਂ। ਸੇ ੁੱਔੇ (ਾਈਂ)! 

ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਇਏਾ ਸ ਏੇ ਞੇਾ ਸਧਢ ਏੀਞਾ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਞੂੁੰ ਦ ਠ ੁੱਐ ਠੂ ਏ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ। (ੁੰਾ ਸਵਔ) 

ਞੇਾ ਸ਼ੀਏ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸਖ ਢੂੁੰ ਥਾਥੀ ਠੇ ਏੇ (ਞੇ ੇਵਾ) ਆਐੀ। ਸੇ ਧਾਇਆ ਞੋਂ ਸਸਞ ੁੱਔੇ ਸੀ! ਞੇ ੇ

ਖੇਛਾ ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਠਾਞਾ ਸੈਂ, ਞੂੁੰ ਸੀ ਧੇੇ ਧਢ ਸਵਔ ਸਣਆਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈਂ। ਸੇ ਧੇੇ ੁੱਔੇ ਾਸਸਥ! ਞੇੀ ਵਸਛਆਈ 

ਠਾ ਏਾਇਧ ਸਸਝ ਵਾਪੀ ਸੈ।2।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭਨ ਅੰਤਤਯ ਹਉਭ ਯਗੁ ਹ ਬਰਤਭ ਬੂਰ ਭਨਭੁਖ ਦੁਯਿਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਯਗੁ ਗਵਾਇ 
ਤਭਤਰ ਸਤਤਗੁਯ ਸਾਧੂ ਸਿਨਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 301} 

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਸਉਧ ੈਠਾ  ਸੈ, ਉਸ ਧਢ-ਠੇ-ਧ ੀਠ ਸਵਏਾੀ ਥੁੰਠੇ ਦਧ ਸਵਔ ਦ ੁੱਪੇ ਸ ਸਢ। 

ਸੇ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਸਉਧ ੈਠਾ  ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪ ਏੇ ਞੇ ਞੁੰ ਸਵਔ ਸਸ ਏੇ ਠੂ ਏ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਯਤਾ ਯੰਗ ਤਸਉ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਤਯ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਸਯਣਾਗਤੀ ਹਤਯ 
ਭਰ ਗੁਯ ਸਾਫਾਤਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ੁੰ ਸਉ—ਣਰੇਧ ਢਾਪ।  ਝਞਾ — ਝਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸੀ।   ਾਥਾਸ—  ੂਵਪੋਂ  ਸ਼ਾਥਾਸ਼,ੇ 

  ੂਠੀ ਟਾਣਝਾ।2।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸਝ ਵਾਪੇ ਧਢ ੁੱਐ ਠਾ ਧਢ ਞੇ ੀ  ਝ-ਸਢਡਾਢ ਸੀ ਠੇ ਣਰੇਧ ਢਾਪ ੁੰਸਆ 

ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਖ ਖਢ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਠੀ ਟਾਣਝਾ ਸਧਪਠੀ ਸੈ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਸ਼ਝੀ ਣ ਉ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ 

(ਆਣਝੇ ਢਾਪ) ਧੇਪ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਅਗੰਭੁ ਹ ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਤੂ ਵੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਿਵਡੁ ਹਇ ਸੁ ਆਖੀ ਤੁਧੁ 
ਿਹਾ ਤੂਹ ੜੀ ॥ ਤੂ ਘਤਿ ਘਤਿ ਇਕੁ ਵਯਤਦਾ ਗੁਯਭੁਤਖ  ਯਗੜੀ ॥ ਤੂ ਸਿਾ ਸਬਸ ਦਾ 
ਖਸਭੁ ਹ ਸਬ ਦੂ ਤੂ ਿੜੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਹ ਸੁ ਸਿ ਹਇਸੀ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਕੜੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਣ ਐ —ਦ ਸਵਔ ਸਵਆਣਏ। ਵੜੀ—ਞ ਪਢਾ ਠੇਈ। ਏਾਇਞ —ਸਏਉਂ? ਏੜੀ—ਸਔੁੰਞਾ 

ਏੀ।3।  

ਅਟ:- ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ (ਾੀ ਸਰਸ਼ਙੀ ਠਾ) ਔਢ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, (ਸਰਸ਼ਙੀ ਸਵਔ) ਸਵਆਣਏ ਸੈਂ (ਞੇ ਤੇ ਦੀ) ਣਸ ੁੰਔ ਞੋਂ 

ਣ ੇਸੈਂ। ਸਏੇ ਠੇ ਢਾਪ ਞੈਢੂੁੰ ਞ ਪਢਾ ਢਸੀਂ ਠੇ ਏੀਠੀ। ਸਏ ਠਾ ਢਾਧ ਪਈ? ਞੇ ੇਖੇਛਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ, ਞੈਢੂੁੰ 

ਸੀ ਞੇ ੇਸਖਸਾ ਆਐ ਏਠੇ ਸਾਾਂ। (ਸੇ ਸੀ!) ਞੂੁੰ ਸ ਇਏ ੀ ਸਵਔ ਸਵਆਣਏ ਸੈਂ, (ਣ ਇਸ ੁੱਪ) ਉਸਢਾਾਂ ਞੇ 

ਣਙ (ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ) ਖ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ (ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ)। (ਸੇ ਣਰਦੂ!) ਞੂੁੰ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਦ ਠਾ ਧਾਪਏ 

ਸੈਂ ਞੇ ਦ ਞੋਂ  ੁੰਠ (ਰੇਸ਼ਙ) ਸੈਂ। ਸੇ ੁੱਔੇ (ਸੀ!) (ਖੇ ਾਢੂੁੰ ਇਸ ਸਢਸ਼ਔਾ ਸ ਖਾ ਸਏ) ਖ ਞੂੁੰ ਏਠਾ ਸੈਂ ਈ ਸ ੁੰਠਾ 

ਸੈ, ਞਾਾਂ ਅੀਂ ਸਏਉਂ ਗੂੀ?।3।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰਭੁ ਤਯੰਭ ਕਾ ਅਠ ਹਯ ਰਗੰਤਨ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਕਯਾ ਧਾਤਯ 
ਰਬ ਸਤਤਗੁਯ ਸੁਤਖ ਵਸੰਤਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਧੈ ਧਸਢ—ਧੇੇ ਧਢ ਸਵਔ। ਢਙ:- ਪਜ਼ 'ਪੁੰਸਢ' ਅਞੇ 'ਵੁੰਸਢ' ਵਞਧਾਢ ਏਾਪ, ਅੁੱਢ ਣ ਐ, 

ਥਸ -ਵਔਢ ਸਵਔ ਸਢ। 'ਵੁੰਸਢ' ਠਾ ਅਟ ‘ਧੈਂ ਵਠਾ ਸਾਾਂ’ ਏਢਾ ਗ਼ਪਞ ਸੈ (ਵੇਐ, ' ਥਾਝੀ 



ਸਵਆਏਝ')। ਡਾਸ—ਡਾੀ ਸੈ।1।  

ਅਟ:- (ਧਢ ਪਔਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਅੁੱਚੇ ਣਸਸ ਪੁੱ ਖਾਝ (ਦਾਵ,  ਜ਼ ਖਾਝ) (ਣ) ਧੇੇ ਸਸਠ ੇਞੇ ੀ ਸਵਔ 

ਸਣਆੇ ਠਾ ਸਣਆ (ਪੁੱਾ ਸੇ, ਦਾਵ, ਢਾ ਧ ੁੱਏੇ) (ਸਏਉਂਸਏ) ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਸਖਢ੍ਾਾਂ) ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਞੇ ਸੀ (ਇਸ ਸਖਸੀ) 

ਸਏਣਾ ਏਠਾ ਸੈ ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੇ (ਥਖ਼ਸ਼ੇ ਸ)  ਐ ਸਵਔ (ਠਾ) ਵੁੱਠੇ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਨ ਅੰਦਤਯ ਰੀਤਤ ਤਯੰਭ ਕੀ ਤਿਉ ਫਰਤਨ ਤਤਵ ਸਹੰਤਨ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਆ ਿਾਣਦਾ 
ਤਿਤਨ ਰਾਈ ਰੀਤਤ ਤਯੰਤਨ ॥੨॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਢਙ:- ਸਣਕਪਾ ਪਏ ਞੇ ਇਸ ਪਏ ਠਵੇਂ ਧਸਪੇ ਔਟੇ ਠੇ ਸਢ, ਪਜ਼ 'ਪੁੰਸਢ' ‘ਵੁੰਸਢ’ ਞੇ 

'ਸੁੰਸਢ' ਇਏ ਸੀ ਸਏਧ ਠੇ ਸਢ। ਸੁੰਸਢ—ਦਠੇ ਸਢ। ਸਣੁੰਧ ਏੀ—ਸਣਆੇ ਠੀ। ਸਖਸਢ—ਸਖ ਢੇ (ਪਜ਼ 

'ਸਖਢ' ਥਸ -ਵਔਢ ਸੈ ਞੇ 'ਸਖਸਢ' ਇਏ-ਵਔਢ)। ਸਣੁੰਸਢ—ਸਣ ਢੇ, ਖ਼ਧ ਢੇ। ਸਖਸਢ ਸਣੁੰਸਢ—ਸਖ ਸਣ 

ਢੇ।2।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਣਆ ਸੈ, ਉਸ ਸਖਵੇਂ ਥਪਠ ੇਸਢ, ਸਞਵੇਂ ਸੀ ਦਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ 

ਠਾ ਥਸਪਆ ਸਧੁੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ) (ਇਸ ਇਏ ਅਔਖ ਏਞਏ ਸੈ)। ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਇ ਦੇਞ ਠੀ ਖੀਵ ਢੂੁੰ ਾ ਢਸੀਂ 

ਆ ਏਠੀ) ਸਖ ਸਣ (ਣਰਦੂ) ਢੇ ਇਸ ਸਣਆ ਪਾਇਆ ਸੈ, ਉਸ ਆਣ ੇਸੀ ਖਾਝਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਾ ਆਤ ਅਬੁਰੁ ਹ ਬੁਰਣ ਤਵਤਿ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਹ ਸੁ ਸਿ ਬਰਾ ਹ ਗੁਯ 
ਸਫਤਦ ਫੁਝਾਹੀ ॥ ਤੂ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਹ ਦੂਿਾ ਕ ਨਾਹੀ ॥ ਤੂ ਸਾਤਹਫੁ ਅਗਭੁ ਦਇਆਰੁ ਹ 
ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਤਧਆਹੀ ॥ ਸਤਬ ਿੀਅ ਤਯ ਤੂ ਸਬਸ ਦਾ ਤੂ ਸਬ ਛਡਾਹੀ ॥੪॥ {ੰਨਾ 301} 

ਣਠਅਟ:- ਥ ਗਾਸੀ—ਞੂੁੰ ਧਗ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ। ਏਝ—ਖਞ। ਅਧ —ਅਣਸ ੁੰਔ। ਕਛਾਸੀ—ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਗਸਆਾਂ ਞੋਂ ਞੂੁੰ 

ਕਛਾਾਂਠਾ ਸੈਂ (ਵੇਐ, ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 2, 3 ਸਵਔ 'ਠ ਐ ਞੇ ਏਾੜਾ')।4।  

ਅਟ:- ਸੇ (ਸਰਸ਼ਙੀ ਠ)ੇ ਔਢਸਾ! ਞੂੁੰ ਆਣ ਅਦ ੁੱਪ ਸੈਂ, ਦ ੁੱਪਝ ਸਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ। ਸੇ ੁੱਔੇ! ਸਞ ੂ ਠ ੇ

ਸ਼ਥਠ ਾਸੀਂ ਞੂੁੰ ਇਸ ਧਗਾਉਂਠਾ ਸੈਂ ਸਏ ਖ ਞੂੁੰ ਏਠਾ ਸੈਂ  ਔੁੰਾ ਏਠਾ ਸੈਂ। ਸੇ ਸੀ! ਞੇਾ ਏਈ ਸ਼ੀਏ ਢਸੀਂ 

ਞੇ ਸਰਸ਼ਙੀ ਠੇ ਇ ਾ ੇਣਣੁੰਔ ਠਾ ਧੂਪ ਞੂੁੰ ਆਣ ੇਸੀ ਸੈਂ ਞੇ ਧੁੱਟਾ ਵਾਪਾ ਸੈਂ। ਞੂੁੰ ਠਇਆ ਏਢ ਵਾਪਾ 

ਧਾਪਏ ਸੈਂ (ਣ) ਞੇ ੇਞਾਈਂ ਣਸ ੁੰਔ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ; ਦ ਖੀਵ ਖੁੰਞ ਞੈਢੂੁੰ ਸਧਠ ੇਸਢ। ਦ ਖੀਵ ਞੇ ੇ(ਔੇ 

ਸ) ਸਢ, ਞੂੁੰ ਦਢਾਾਂ ਠਾ (ਧਾਪਏ) ਸੈਂ, ਞੂੁੰ ਾਸਆਾਂ ਢੂੁੰ (ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਞੇ ਗਸਆਾਂ ਞੋਂ) ਆਣ ਕਛਾਾਂਠਾ ਸੈਂ।4।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਰਭ ਸੰਦਸਯਾ ਅਖੀ ਤਾਯ ਰਗੰਤਨ ॥ ਗੁਤਯ ਤੁਠ ਸਿਣੁ ਭਤਰਆ ਿਨ 
ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਵੰਤਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਅਐੀ—ਅੁੱਐਾਾਂ।  ਸ—  ੂਢੇ। ਵੁੰਸਢ—ਉਂਠੇ ਸਢ, ਪੀਢ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ।1।  

ਅਟ:- ੁੱਖਝ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਣਆ-ਦਸਆ  ਢੇਸਾ  ਝ ਏੇ (ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀਆਾਂ) ਅੁੱਐੀਆਾਂ ਞਾ ਸਵਔ (ਦਾਵ, ਠੀਠਾ 

ਠੀ ਞਾਾਂ ਸਵਔ) ਪੁੱ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ; ਸੇ ਢਾਢਏ!   ੂਢੇ ਣਰੁੰਢ ਸ ਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ੁੱਖਝ ਸਧਪਾਇਆ ਸੈ, ਞੇ ਉਸ 

 ਐ ਸਵਔ ਸਙਏੇ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਦਾਤਾ ਦਇਆਰੁ ਹ ਤਿਸ ਨ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਅੰਦਯਹੁ ਤਨਯਵਯੁ 
ਹ ਸਬੁ ਦਖ ਫਰਹਭੁ ਇਕੁ ਸਇ ॥ ਤਨਯਵਯਾ ਨਾਤਰ ਤਿ ਵਯੁ ਿਰਾਇਦ ਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਤਤਸਤਿਆ ਨ 



ਕਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਬਨਾ ਦਾ ਬਰਾ ਭਨਾਇਦਾ ਤਤਸ ਦਾ ਫੁਯਾ ਤਕਉ ਹਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਨ ਿਹਾ ਕ 
ਇਛਦਾ ਤਹਾ ਪਰੁ ਾ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ ਤਿਦੂ ਤਕਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹਇ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਸਞਸਙਆ—ਸਙਸਏਆ, ਸ਼ਾਾਂਞ-ਸਔੁੱਞ ਸਇਆ।  ਗਾ—ਪ ਸਏਆ।2।  

ਅਟ:- ਠਾਞਾਾਂ ਥਖ਼ਸ਼ਝ ਵਾਪਾ ਸਞ ੂ ਠਇਆ ਠਾ  ਸੈ, ਉ ਠੇ (ਸਸਠ)ੇ ਸਵਔ ਠਾ ਠਇਆ (ਸੀ 

ਠਇਆ) ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠੇ (ਸਸਠ)ੇ ਸਵਔ ਸਏੇ ਢਾਪ ਵੈ ਢਸੀਂ, ਉਸ ਦ ਟਾਈਂ ਇਏ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਵੇਐ ਸਸਾ ਸੈ 

(ਇ ਪਈ ਉਸ ਵੈ ਸਏ ਠੇ ਢਾਪ ਏ?ੇ ਣ ਏਈ ਧੂਐ ਧਢ ੁੱਐ ਸਢਵੈ   ੂਢਾਪ ਦੀ ਵੈ ਏਢੋਂ  ਢਸੀਂ 

ਧ ੜਠੇ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਢਵੈਾਾਂ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਸਵਔੋਂ ਸ਼ਾਾਂਞੀ ਏਠੀ ਸਏੇ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਢਸੀਂ ਆਈ 

(ਦਾਵ, ਉਸ ਠਾ ਠ ਐੀ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ;) (ਞੇ) ਸਞ ੂ ਠਾ ਥ ਾ ਞਾਾਂ ਸ ਸੀ ਢਸੀਂ ਏਠਾ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ ਦਢਾਾਂ 

ਠਾ ਦਪਾ ਔਠਾ ਸੈ। ਸਖ ਦਵਢਾ ਢਾਪ ਏਈ ਖੀਵ ਸਞ ੂ ਣਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਉਸ ਸਖਸਾ ਤਪ ਸਧਪ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਜ਼ਾਸਠਾੀ ਤਪ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ); ਸਏਉਂਸਏ ਸੇ ਢਾਢਏ! ਔਢਸਾ ਣਰਦੂ ਣਾੋਂ ਏਈ ੁੱਪ ਪ ਏਾਈ 

ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠੀ, ਉਸ (ਅੁੰਠਪੀ ਥਾਸਪੀ) ਦ ਖਾਝਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਿਸ ਨ ਸਾਤਹਫੁ ਵਡਾ ਕਯ ਸਈ ਵਡ ਿਾਣੀ ॥ ਤਿਸੁ ਸਾਤਹਫ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਫਖਤਸ ਰ ਸ 
ਸਾਤਹਫ ਭਤਨ ਬਾਣੀ ॥ ਿ ਕ ਸ ਦੀ ਯੀਸ ਕਯ ਸ ਭੂੜ ਅਿਾਣੀ ॥ ਤਿਸ ਨ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਰ ਸੁ ਗੁਣ 
ਯਵ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਸਿੁ ਹ ਫੁਤਝ ਸਤਿ ਸਭਾਣੀ ॥੫॥ {ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਾਸਸਥ ਧਸਢ—ਾਸਸਥ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ। ਸਔ—ਠਾ-ਸਟ ਣਰਦੂ ਸਵਔ।5।  

ਅਟ:- ਸਖ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀ) ਢੂੁੰ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਵਸਛਆ, ਉਸੀ (ਅਪ) ਵੁੱਛੀ ਧਗਝੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸੈ। ਸਖ ਢੂੁੰ 

ਔਾਸ ੇਣਰਦੂ ਧਾਪਏ ਥਖ਼ਸ਼ ਪੈਂਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਉਸ ਾਸਸਥ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਸਣਆੀ ਪੁੱਠੀ ਸੈ। ਉਸ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀ) 

ਧੂਐ ਞੇ ਅੁੰਘਾਝ ਸੈ ਖ ਉ ਠੀ ੀ ਏਠੀ ਸੈ, (ਸਏਉਂਸਏ ੀ ਏੀਸਞਆਾਂ ਏ ਗ ਸੁੱਟ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ, ਇਟ ੇਞਾਾਂ) 

ਸਖ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਧੇਪਠਾ ਸੈ (ਉਸੀ ਸਧਪਠੀ ਸੈ ਞੇ) (ਸੀ ਠੀ) ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਸੀ ਉਔਾਢ ਏ ਏੇ (ਸਢਾਾਂ 

ਢੂੁੰ  ਝਾਉਂਠੀ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈ, (ਇ ੁੱਪ ਢੂੁੰ ਔੁੰੀ ਞ੍ਾਾਂ) ਧਗ ਏੇ (ਉਸ ਖੀਵ-

ਇਞਰੀ) ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਸਵਔ ਪੀਢ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।5।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਯ ਸਤਤ ਤਨਯੰਿਨ ਅਭਯੁ ਹ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ॥ ਤਿਨ ਿਤਆ ਇਕ 
ਭਤਨ ਇਕ ਤਿਤਤ ਤਤਨ  ਰਥਾ ਹਉਭ ਬਾਯੁ ॥ ਤਿਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਤਯ ਆਯਾਤਧਆ ਤਤਨ ਸੰਤ ਿਨਾ 
ਿਕਾਯੁ ॥ ਕਈ ਤਨੰਦਾ ਕਯ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕੀ ਤਤਸ ਨ ਤਪਿੁ ਤਪਿੁ ਕਹ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ ਸਤਤਗੁਯ 
ਤਵਤਿ ਆਤ ਵਯਤਦਾ ਹਤਯ ਆ ਯਖਣਹਾਯੁ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਯੂ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਤਤਸ ਨ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਨਭਸਕਾਯੁ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕਉ ਵਾਤਯਆ ਤਿਨ ਿਤਆ ਤਸਯਿਣਹਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਸਢੁੰਖਢ —ਸਢ-ਅੁੰਖਢ। ਅੁੰਖਢ—ਏਾਪਐ, ਧਾਇਆ ਠਾ ਣਰਦਾਵ। ਸਢਦਉ—ਸਖ ਢੂੁੰ ਏਈ ਛ 

ਢਸੀਂ। ਸਢੁੰਏਾ —ਸਖ ਠਾ ਏਈ ਖ਼ਾ ੀ ਢਸੀਂ। ਇਏ ਧਸਢ—ਇਏ ਧਢ ਠੀ ਾਸੀਂ, ਧਢ ਪਾ ਏੇ, ਧਢ 

ਇਏ ਸੀ ਵੁੱਪ ਪਾ ਏੇ।  ਧ ਸਐ—  ੂਵਪ ਧੂੁੰਸ ਏ ਏੇ। ਖੈਏਾ —ਵਸਛਆਈ। ਸਤਙ  ਸਤਙ  ਏਸੈ—ਸਤਙਏਾਾਾਂ 

ਣਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਵਞਠਾ—ਧਖੂਠ ਸੈ। ਡੁੰਢ —ਧ ਥਾਸਏ। ਵਾਸਆ—ਠਏੇ।1।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਔ-ਧ ਔ ਸੈ, ਧਾਇਆ ਞੋਂ ਸਢਪੇਣ ਸੈ, ਏਾਪ-ਸਸਞ ਸਢਦਉ ਸਢਵੈ ਞੇ ਆਏਾ-ਸਸਞ ਸੈ, 



ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਇਏਾ ਧਢ ਸ ਏੇ ਉ ਠਾ ਸਧਢ ਏੀਞਾ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਞੋਂ ਸਉਧੈ ਠਾ ਥਗ ਪਸਸ ਸਆ ਸੈ। 

(ਣ) ਉਸਢਾਾਂ ੁੰਞ ਖਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸੀ ਵਸਛਆਈ ਸਧਪਠੀ ਸੈ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ   ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਸਧਢ ਏੀਞਾ ਸੈ। ਖ 

ਏਈ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ ਾਾ ੁੰਾ ਸਤਙਏਾਾਾਂ ਣਾਉਂਠਾ ਸੈ, (ਉਸ ਸਢੁੰਠਏ ਸਞ ੂ 

ਠਾ ਏ ਗ ਸਵਾੜ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਸਏਉਂਸਏ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਸਞ  ਸਵਔ ਵੁੱਠਾ ਸੈ ਞੇ ਉਸ ਆਣ ੁੱਸਐਆ ਏਢ 

ਵਾਪਾ ਸੈ। ਡੁੰਢ ਸੈ   ੂਖ ਸੀ ਠੇ  ਝ ਾਉਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਅੁੱੇ ਠਾ ਸ ਸਢਵਾਉਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸੈ। (ਆਐ) 

ਸੇ ਢਾਢਏ! ਧੈਂ ਠਏੇ ਸਾਾਂ, ਉਸਢਾਾਂ ਸੀ ਠੇ ਠਾਾਾਂ ਞੋਂ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਸਖਝਸਾ ਢੂੁੰ ਆਾਸਡਆ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਆ ਧਯਤੀ ਸਾਿੀਅਨੁ ਆ ਆਕਾਸੁ ॥ ਤਵਤਿ ਆ ਿੰਤ ਉਾਇਅਨੁ ਭੁਤਖ ਆ 
ਦਇ ਤਗਯਾਸੁ ॥ ਸਬੁ ਆ ਆਤ ਵਯਤਦਾ ਆ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਤੂ 
ਸਤਬ ਤਕਰਤਵਖ ਕਿ ਤਾਸੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਾਖੀਅਢ —ਾਖੀ ਉ ਢੇ। ਉਣਾਇਅਢ —ਉਣਾ ਉ ਢੇ। ਸਾ —ਾਸੀ, ਖ਼ ਾਏ। ਦ —

ਸ ਟਾਾਂ।  ਝਞਾ — ਝਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਸਦ—ਾੇ। ਸਏਪਸਵਐ—ਣਾਣ। ਞਾ —ਉ ਠੇ।2।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਸੀ ਡਞੀ ਾਖੀ ਞੇ ਆਣ ਸੀ ਅਏਾਸ਼। ਇ ਡਞੀ ਸਵਔ ਉ ਢੇ ਖੀਅ ਖੁੰਞ ਣੈਠਾ ਏੀਞ ੇ

ਞੇ ਆਣ ਸੀ (ਖੀਵਾਾਂ ਠ)ੇ ਧੂੁੰਸ ਸਵਔ ਾਸੀ ਠੇਂਠਾ ਸੈ।  ਝਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ (ਸੀ) ਆਣ ਸੀ ਦ ਖੀਆਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ 

ਸਵਆਣਏ ਸੈ। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣ, (ਸਖ ਢੇ ਖਸਣਆ ਸੈ) ਉ ਠੇ ਾ ੇਣਾਣ ਣਰਦੂ ਠੂ 

ਏਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਿੁ ਹ ਸਿੁ ਸਿ ਬਾਵ ॥ ਿ ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਸਰਾਹਦ ਤਤਨ ਿਭ ਕੰਕਯੁ ਨਤੜ 
ਨ ਆਵ ॥ ਤਤਨ ਕ ਭੁਖ ਦਤਯ ਉਿਰ ਤਿਨ ਹਤਯ ਤਹਯਦ ਸਿਾ ਬਾਵ ॥ ਕੂਤੜਆਯ ਤਛਾਹਾ 
ਸਿੀਅਤਨ ਕੂੜੁ ਤਹਯਦ ਕਿੁ ਭਹਾ ਦੁਖੁ ਾਵ ॥ ਭੁਹ ਕਾਰ ਕੂਤੜਆਯੀਆ ਕੂਤੜਆਯ ਕੂੜ ਹਇ 
ਿਾਵ ॥੬॥ {ੰਨਾ 302} 

ਣਠਅਟ:- ਖਧ ਏੁੰਏ —ਖਧ ਠਾ ੇਵਏ, ਖਧਠੂਞ। ਉਖਪੇ—ਸਐੜ ੇ ਸ। ਙੀਅਸਢ—ੁੱਙੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। 

ਸਸਠ—ੈਸਸਠ ੇਸਵਔ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਸੀ।6।  

ਅਟ:- ਸੇ ਸੀ! ਞੂੁੰ ੁੱਔਾ ਞੇ ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਞੈਢੂੁੰ ੁੱਔ ਸੀ ਸਣਆਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ। ਸੇ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ! ਖ 

ਖੀਵ ਞੇੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠ ੇਸਢ, ਖਧਠੂਞ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਢੇੜ ੇਢਸੀਂ ਜ ਏਠਾ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ੁੱਔਾ 

ਣਰਦੂ ਸਣਆਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਠਾਸ ਸਵਔ ਉੱਖਪੇ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, (ਣ) ਏੂੜ ਠਾ ਵਣਾ ਏਢ 

ਵਾਸਪਆਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਏੂੜ ਞੇ ਏਣਙ ਸਝ ਏਏੇ ਉਸ ਸਣਕ ੇਸੁੱਙੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ ਞੇ ਥੜਾ ਏਪੇਸ਼ ਉਚਾਾਂਠੇ ਸਢ। 

ਏੂਸੜਆਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ (ਠਾਸ ਸਵਔ) ਏਾਪੇ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਏੂੜ ਠਾ ਸਢਞਾਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।6।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਧਯਤੀ ਧਯਭ ਹ ਤਤਸੁ ਤਵਤਿ ਿਹਾ ਕ ਫੀਿ ਤਹਾ ਪਰੁ ਾ ॥ ਗੁਯਤਸਖੀ 
ਅੰਤਭਰਤੁ ਫੀਤਿਆ ਤਤਨ ਅੰਤਭਰਤ ਪਰੁ ਹਤਯ ਾ ॥ ਨਾ ਹਰਤਤ ਰਤਤ ਭੁਖ ਉਿਰ ਇ ਹਤਯ 
ਦਯਗਹ ਸਿੀ ਨਾ ॥ ਇਕਨਹਾ ਅੰਦਤਯ ਖਿੁ ਤਨਤ ਖਿੁ ਕਭਾਵਤਹ ਹੁ ਿਹਾ ਫੀਿ ਤਹਾ ਪਰੁ 
ਖਾ ॥ ਿਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਯਾਪੁ ਨਦਤਯ ਕਤਯ ਦਖ ਸੁਆਵਗੀਯ ਸਤਬ ਉਘਤੜ ਆ  ॥ ਇ ਿਹਾ 
ਤਿਤਵਤਹ ਤਨਤ ਤਹਾ ਾਇਤਨ ਇ ਤਹ ਿਹ ਦਤਮ ਵਿਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਹੀ ਤਸਯੀ ਖਸਭੁ ਆ 
ਵਯਤ ਤਨਤ ਕਤਯ ਕਤਯ ਦਖ ਿਰਤ ਸਫਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 302-303} 



ਣਠਅਟ:-  ਸਐੀ— ੂ ਠੇ ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੇ। ਸਪਸਞ—ਇ ਪਏ ਸਵਔ। ਣਪਸਞ—ਣਪਏ ਸਵਔ। ਣੈਢਾ—

ਧੁੰਢੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਆਠ ਸਠੁੱਞਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਇ—(ਪਜ਼ 'ਸ ' ਞੋਂ ਥਸ -ਵਔਢ)।  ਆਵੀ— ਆਟ ਢੂੁੰ 

ਤੜਢ ਵਾਪੇ। ਠਨ —ਐਧ। ਠਸਨ—ਐਧ ਢੇ। ਵਖਾ—ਣਙ ਏੀਞੇ। ਸੀ—ਸੀਂ, ਣਾੀਂ। ਔਪਞ—

ਏਞਏ। ਥਾ—ਾੇ।1।  

ਅਟ:- (ਡਞੀ ਠੇ  ਦਾਵ ਵਾਾਂ) ਸਞ ੂ (ਦੀ) ਡਧ ਠੀ ਦਏਂ ਸੈ, ਸਖ ਞ੍ਾਾਂ (ਠੀ ਦਾਵਢਾ) ਠਾ ਥੀਖ ਏਈ 

ਥੀਖਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਸਖਸਾ ਤਪ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੇ ਢਾਧ-ਅੁੰਸਧਰਞ ਥੀਸਖਆ ਸੈ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ-ਣਰਾਣਞੀ-

ੂਣ ਅੁੰਸਧਰਞ ਤਪ ਸੀ ਸਧਪ ਸਆ ਸੈ। ਇ ੁੰਾ ਸਵਔ ਞੇ ਅਪੇ ਖਸਾਢ ਸਵਔ ਉਸ  ਖ਼ੂ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਞੇ ਣਰਦੂ 

ਠੀ ੁੱਔੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਆਠ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ। ਇਏਢਾਾਂ ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਐਙ (ਸਝ ਏਏੇ) ਉਸ 

ਠਾ ਐਙੇ ਏਧ ਏਠ ੇਸਢ। ਾ ਥੁੰਠਾ ਉਸ ਸਖਸਾ ਤਪ ਸੀ ਐਾਾਂਠਾ ਸੈ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਖਠੋਂ ਾ ਸਞ ੂ ਸ  

ਢਾਪ ਣਐਠਾ ਸੈ ਞਾਾਂ ਾੇ ਖ਼ ਠਗ਼ਜ਼ ਣਙ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ਪ ਏੇ ਢਸੀਂ ਸਸ ਏਠੇ)। ਸਖਸ ਸਖਸੀ 

ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਠੀ ਦਾਵਢਾ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ, ਸਞਸ ਸਖਸਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਤਪ ਸਧਪਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਐਧ ਣਰਦੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਉਸ 

ਉੇ ਞ੍ਾਾਂ ਢਸ਼ ਏ ਸਠੁੱਞੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, (ਣ) ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਖੀਵ ਠੇ ਏੀਸ ਵੁੱ?) ਇਸ ਾ ੇਏਞਏ ਣਰਦੂ ਆਣ 

ਠਾ ਏ ਏੇ ਵੇਐ ਸਸਾ ਸੈ ਞੇ ਠਸੀਂ ਣਾੀਂ ( ਸਐਾਾਂ ਸਵਔ ਞੇ  ਆਵੀਾਾਂ ਸਵਔ) ਆਣ ਸੀ ਣਧਾਞਧਾ ਧਖੂਠ 

ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਇਕੁ ਭਨੁ ਇਕੁ ਵਯਤਦਾ ਤਿਤੁ ਰਗ ਸ ਥਾਇ ਾਇ ॥ ਕਈ ਗਰਾ ਕਯ ਘਨਯੀਆ ਤਿ 
ਘਤਯ ਵਥੁ ਹਵ ਸਾਈ ਖਾਇ ॥ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸਝੀ ਨਾ ਵ ਅਹੰਕਾਯੁ ਨ ਤਵਿਹੁ ਿਾਇ ॥ 
ਅਹੰਕਾਯੀਆ ਨ ਦੁਖ ਬੁਖ ਹ ਹਥੁ ਤਡਤਹ ਘਤਯ ਘਤਯ ਭੰਗਾਇ ॥ ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਯਹ ਭੁਰੰਭਾ 
ਾਿੁ ਰਤਹ ਿਾਇ ॥ ਤਿਸੁ ਹਵ ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਆ ਤਤਸੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਰ ਰਬੁ ਆਇ ॥ ਤਿਉ ਰਹਾ 
ਾਯਤਸ ਬਿੀ ਤਭਤਰ ਸੰਗਤਤ ਸੁਵਯਨੁ ਹਇ ਿਾਇ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਤੂ  ਧਣੀ ਤਿਉ ਬਾਵ 
ਤਤਵ ਿਰਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 303} 

ਣਠਅਟ:- ਸਖਞ —ਸਖਟੇ। ਟਾਇ ਣਾਇ—ਸਾਪ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। ਵਟ —ਔੀਜ਼। ਸ ਸ—ਸੇਏ  

ਸਵਔ।  ਗੀ—ਪ ਏੀ। ਧ ਪੁੰਧਾ ਣਾਖ —ਸਵਐਾਵਾ। ਣਾਸ—ਣਾ ਢਾਪ।  ਵਢ —ਢਾ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ।  

ਅਟ:- ਧਢ ਇੁੱਏ ਸੈ ਞੇ ਇੁੱਏ ਣਾ ੇਸੀ ਪੁੱ ਏਠਾ ਸੈ, ਸਖਟੇ ਖ ੜਠਾ ਸੈ, ਟ ੇਤਪਞਾ ਸਾਪ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। 

ਥਸ ਞੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਥਾਸੋਂ ਥਾਸੋਂ ਏਈ ਸਣਆ ਏ ੇ(ਦਾਵ, ੁੱਪਾਾਂ ਏਢ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ ਢਸੀਂ), ਐਾ ਞੇ ਉਸ ਔੀਜ਼ 

ਏਠਾ ਸੈ ਖੇਸੜੀ  ਸਵਔ ਸਵੇ (ਦਾਵ, ਧਢ ਸਖਟੇ ਪੁੱਾ ਸਇਆ ਸੈ, ਣਰਾਣਞ ਞਾਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈ ਸਝੀ ਸੈ)। ਧਢ ਢੂੁੰ 

ਸਞ ੂ ਠੇ ਅਡੀਢ ਏੀਞੇ ਸਥਢਾ (ਇਸ) ਧਗ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ ਞੇ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔੋਂ ਅਸੁੰਏਾ ਠੂ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ। 

ਅਸੁੰਏਾੀ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਠਾ) ਸਞਰਸ਼ਢਾ ਞੇ ਠ ੁੱਐ (ਞਾਉਂਠੇ ਸਢ), (ਸਞਰਸ਼ਢਾ ਠੇ ਏਾਢ) ਸੁੱਟ ਅੁੱਛ ਏੇ   

ਧੁੰਠ ੇਸਤਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਸਞਰਣਞੀ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠੀ ਞੇ ਇ ੇਏਏੇ ਠ ਐੀ ਸਸੁੰਠੇ ਸਢ)। ਉਢ੍ਾਾਂ ਠਾ ਧ ਪੁੰਧਾ 

ਣਾਖ (ਸਠਐਾਵਾ) ਪਸਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਅਞੇ ਏੂੜ ਞੇ ਚੁੱੀ ਪ ਏੀ ਢਸੀਂ ਸਸ ਏਠੀ, (ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਸਵਔਾਸਆਾਂ ਠੇ ਦੀ 

ਏੀਸ ਵੁੱ)? ਸਣਕਪੇ (ਏੀਞੇ ਔੁੰ ੇਏੁੰਧਾਾਂ ਠੇ ਅਢ ਾ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਞੇ ਦਪੇ ੁੰਏਾ) ਸਪਐ ੇਸ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ 

ਢੂੁੰ ਣੂਾ ਸਞ ੂ ਸਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਸਖਵੇਂ ਣਾ ਢਾਪ ਪੁੱ ਏੇ ਪਸਾ ਢਾ ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਞਵੇਂ ੁੰਸਞ ਸਵਔ 

ਪ ਏੇ (ਉਸ ਦੀ ਔੁੰ ੇਥਝ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ)। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ ਠੇ ਣਰਦੂ! (ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਸੁੱਟ ਏ ਗ ਢਸੀਂ) ਞੂੁੰ ਆਣ ਦ ਠਾ 

ਧਾਪਏ ਸੈਂ ਸਖਵੇਂ ਞੈਢੂੁੰ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ ਸਞਵੇਂ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞਠਾ ਸੈਂ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਤਿਨ ਹਤਯ ਤਹਯਦ ਸਤਵਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ਆਤ ਤਭਰਾ ॥ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਤਝ ਤਤਨ ਤਸਉ 
ਕਯੀ ਸਤਬ ਅਵਗਣ ਸਫਤਦ ਿਰਾ ॥ ਅਉਗਣ ਤਵਕਤਣ ਰਯੀ ਤਿਸੁ ਦਤਹ ਸੁ  ਸਿ ਾ ॥ 
ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਿਤਨ ਅਉਗਣ ਭਤਿ ਗੁਣ ਯਗਿੀਆ ॥ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡ ਕੀ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਆਰਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 303} 

ਣਠਅਟ:- ਸਵਏਸਝ—ਵੇਔਝ ਪਈ। ਣਪੀ—ਣਾਪੀ ਠੇ ਵੁੱਙੇ। (ਢਙ:- ਪਜ਼ 'ਸਵਏਸਝ' ਠਾ ਅਟ ‘ਸਵਏਠੇ 

ਸਢ’ ਏਢਾ ਗ਼ਪਞ ਸੈ; ਉਸ ਪਜ਼ 'ਸਵਏਸਢ' ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ)। ਆਪਾ—ਉਔਾਠਾ ਸੈ।7।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਖੀਵਾਾਂ ਢੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਧਢ ਏੀਞਾ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ (ਆਣਝੇ ਸਵਔ) ਸਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ, 

ਉਸਢਾਾਂ ਢਾਪ (ਉਸਢਾਾਂ ਠ)ੇ  ਝਾਾਂ ਠੀ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਸਦਆਪੀ ਏੀਞੀ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਾ ੇਣਾਣ ਸ਼ਥਠ ਠ ਆਾ ਾੜ ੇ

ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। (ਣ) ਸੇ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ!  ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਾਪੀ ਠੇ ਦਾ ਵੇਔਝ ਪਈ (ਦਾਵ, ਸਪੇ ਸੀ ਢਾ ਏਢ ਪਈ) 

 ਝਾਾਂ ਠੀ ਇਸ ਾਾਂਗ ਉੇ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠੀ ਸੈ ਸਖ ਢੂੁੰ ਞੂੁੰ ਆਣ ਠੇਂਠਾ ਸੈ। ਧੈਂ ਠਏੇ ਸਾਾਂ ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਞੋਂ ਸਖ ਢੇ 

(ਖੀਵ ਠੇ) ਣਾਣ ਠੂ ਏ ਏੇ  ਝ ਣਙ ਏੀਞੇ ਸਢ। ਖ ਖੀਵ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਉਸੀ ਵੁੱਛ ੇਣਰਦੂ 

ਠੀ ਵੁੱਛੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਪੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ।7।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਿ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਿ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਹਤਯ 
ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਯਭਤ ਸੁਿ ਸੰਿਭੁ ਹਤਯ ਨਾਭ ਹੀ ਤਤਰਤਾਵ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਾਣੁ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਯ 
ਨਾਭ ਯਖ ਕਯਾਵ ॥ ਿ ਤਿਤੁ ਰਾਇ ੂਿ ਗੁਯ ਭੂਯਤਤ ਸ ਭਨ ਇਛ ਪਰ ਾਵ ॥ {ੰਨਾ 303} 

ਣਠਅਟ:- ਵਸਛਆਈ— ਝ। ਅਢਸਠਢ —ਸ ਜ਼। ਧਞ—ਸਧਢਾ। ਞਾਝ —ਥਪ। ਠੀਥਾਝ —

ਆਾ। ਐ—ੁੱਸਐਆ।   ਧੂਸਞ—  ੂਠਾ ਇਸ ੂਣ (ਸਖ ਠਾ ਸਜ਼ਏ ਉਣ ਏੀਞਾ ਸਆ ਸੈ)।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਸਵਔ ਇਸ ਦਾਾ  ਝ ਸੈ ਸਏ ਉਸ ਸ ਜ਼ ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਠਾ ਸਧਢ ਏਠਾ ਸੈ, ਸਞ ੂ ਠੀ 

 ੁੱਔ ਞੇ ੁੰਖਧ ਸਸ-ਢਾਧ ਠਾ ਖਾਣ ਸੈ ਞੇ ਉਸ ਸਸ-ਢਾਧ ਸਵਔ ਸੀ ਸਞਰਣਞ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ; ਸਸ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਆਾ 

ਞੇ ਢਾਧ ਸੀ ਸਞ ੂ ਪਈ ੁੱਸਐਆ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਇ  -ਧੂਞੀ ਠਾ ਣੂਖਢ ਸਔੁੱਞ ਪਾ ਏੇ ਏਠਾ 

ਸੈ (ਦਾਵ, ਖ ਖੀਵ ਸ  ਢਾਪ ਸਞ ੂ ਠੇ ਉਣ-ਸਪਐ ੇ ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ ਡਾਢ ਏਠਾ ਸੈ) ਉ ਢੂੁੰ ਉਸੀ ਤਪ ਸਧਪ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਖ ਠੀ ਧਢ ਸਵਔ ਇੁੱਕਾ ਏੇ।  

ਿ ਤਨੰਦਾ ਕਯ ਸਤਤਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਤਤਸੁ ਕਯਤਾ ਭਾਯ ਤਦਵਾਵ ॥ ਪਤਯ ਹ ਵਰਾ ਸੁ ਹਤਥ ਨ ਆਵ 
ਹੁ ਆਣਾ ਫੀਤਿਆ ਆ ਖਾਵ ॥ ਨਯਤਕ ਘਤਯ ਭੁਤਹ ਕਾਰ ਖਤੜਆ ਤਿਉ ਤਸਕਯੁ ਾਇ 
ਗਰਾਵ ॥ ਤਪਤਯ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਸਯਣੀ ਵ ਤਾ ਉਫਯ ਿਾ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਹਤਯ ਫਾਤਾ 
ਆਤਖ ਸੁਣਾ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਯਤ ਵ ਬਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 303} 

ਣਠਅਟ:- ਧਾ—ਜ਼ਾ (ਢਙ:- ਈਐਾ ਠੇ ਏਾਢ ਸੀ ਧਢ ੁੱਐ ਠੂਖ ੇਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ  ਸਢੁੰਠਾ ਏਢ ਵੇਪੇ 

ਉਸ ਈਐਾ ਠੀ ਅੁੱ-ੂਣ  ਢਏ ਸਵਔ ੜ ਸਸਾ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਣਾ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ ਉਸਢਾਾਂ 

ਠੀਆਾਂ ਢਜ਼ਾਾਂ ਸਵਔ ਦੀ ਸਪਾ ਣੈਂਠਾ ਸੈ। , ੜਢ ਞੇ ਧ ਏਾਪਐ ਇਸ ਠ ਸਏਧ ਠੀ ਧਾ ਸਢੁੰਠਏ ਢੂੁੰ ਣੈਂਠੀ ਸੈ)। 

ਞਏ —ਔ। ਪਾਵ—ੈਪ ਠੀ ੁੱੀ।1।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਧਾ ਣਵਾਉਂਠਾ ਸੈ, ਆਣਝੀ ਸੁੱਟੀਂ ਸਢੁੰਠਾ ਠਾ 

ਥੀਖ ਥੀਖ ੇਠਾ ਤਪ ਉ ਢੂੁੰ ਦਝਾ ਣੈਂਠਾ ਸੈ (ਞਠੋਂ ਣਕਞਾਉਂਠਾ ਸੈ, ਣ) ਤੇ ਖ ਵੇਪਾ (ਸਢੁੰਠਾ ਏਢ ਸਵਔ ਥੀਞ 



ਸਆ ਸੈ) ਉ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠਾ ਢਸੀਂ, ਞੇ ਸਖਵੇਂ ਔ ਢੂੁੰ ਪ ਸਵਔ ੁੱੀ ਣਾ ਏੇ ਪੈ ਖਾਈਠਾ ਸੈ ਸਞਵੇਂ ਏਾਪਾ ਧੂੁੰਸ ਏ 

ਏੇ (ਧਾਢ) ਛਾਉਝੇ ਢਏ ਸਵਔ (ਉ ਢੂੁੰ ਦੀ) ਣਾਇਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਤੇ ਇ (ਸਢੁੰਠਾ-ੂਣ  ਢਏ ਸਵਔੋਂ) ਞਾਾਂ ਸੀ ਥਔਠਾ ਸੈ, ਖੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਢੀ ਣੈ ਏੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣੇ। 

ਢਾਢਏ ਣਧਾਞਧਾ (ਠੇ ਠ) ਠੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਆਐ ਏੇ  ਝਾ ਸਸਾ ਸੈ; ਣਧਾਞਧਾ ਢੂੁੰ ਇਉਂ ਸੀ ਦਾਉਂਠਾ ਸੈ (ਸਏ 

ਸਢੁੰਠਏ ਈਐਾ ਠੇ ਢਏ ਸਵਔ ਆਣ ੇਸੀ ਸਣਆ ੜੇ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ੂਯ ਗੁਯ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਨ ਭੰਨ ਹੁ ਭਨਭੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ਭੁਠਾ ਤਫਖੁ ਭਾਇਆ ॥ ਸੁ 
ਅੰਦਤਯ ਕੂੜੁ ਕੂੜ ਕਤਯ ਫੁਝ ਅਣਹਦ ਝਗੜ ਦਤਮ ਸ ਦ ਗਤਰ ਾਇਆ ॥ ਹੁ ਗਰ ਪਯਸੀ 
ਕਯ ਫਹੁਤਯੀ ਸ ਦਾ ਫਤਰਆ ਤਕਸ ਨ ਬਾਇਆ ॥ ਹੁ ਘਤਯ ਘਤਯ ਹੰਢ ਤਿਉ ਯੰਨ ਦੁਹਾਗਤਣ 
ਸੁ ਨਾਤਰ ਭੁਹੁ ਿੜ ਸੁ ਬੀ ਰਛਣੁ ਰਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 303} 

ਣਠਅਟ:- ਸਥਐ —ਜ਼ਸਸ। ਅਝਸਠੇ—ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀ ਏਈ ਸੋਂਠ ਢਸੀਂ, ਸਢਏੁੰਧੇ। ਠਨ —ਐਧ। ਠਸਨ—ਐਧ 

ਢੇ। ਸਪ—ਪ ਸਵਔ। ਪ ਤੀ—ੁੱਪਾਾਂ ਵੇਔਝੀਆਾਂ, ੁੱਪਾਾਂ ਠੀ ਐੁੱਙੀ ਐਾਝੀ। ਠ ਸਾਸਝ—(ਅੁੱਐ 'ਠ' ਠ ੇ

ਢਾਪ  (  ੁ) ਣੜ੍ਢਾ ਸੈ, ਅਪ ਪਜ਼ 'ਠਸਾਸਝ' ਸੈ)। ਪਕਝ —ਏਪੁੰਏ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠਾ ਸ ਏਧ ਢਸੀਂ ਧੁੰਢਠਾ, ਸ ਆਣਝੇ ਧਢ ਠੇ ਸਣੁੱਕ ੇਞ ਢ ਵਾਪਾ ਥੇ-ਧਗ ਥੁੰਠਾ 

ਧਾਇਆ (ੂਣ ਜ਼ਸਸ) ਠਾ ਚੁੱਸਆ (ਸਇਆ ਸੈ,) ਉ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਗੂਚ ਸੈ (ੁੱਔ ਢੂੁੰ ਦੀ ਉਸ) ਗੂਚ ਸੀ 

ਧਗਠਾ ਸੈ, ਇ ਵਾਞ ੇਐਧ ਢੇ (ਗੂਚ ਥਪਝ ਞੋਂ ਣੈਠਾ ਸ) ਸਵਅਟ ਗੜੇ ਉ ਠੇ ਪ ਣਾ ਸਠੁੱਞੇ ਸਢ, 

ਊਪ-ਖਪੂਪ ਥਪ ਏੇ ਙੀ ਏਧਾਉਝ ਠੇ ਉਸ ਥਟੇ ੇਖਞਢ ਏਠਾ ਸੈ, ਣ ਉ ਠੇ ਥਔਢ ਸਏੇ ਢੂੁੰ ਔੁੰ ੇਢਸੀਂ 

ਪੁੱਠ;ੇ ਕ ੁੱਙੜ ੁੰਢ ਵਾਾਂਓ ਉਸ   ਸਤਠਾ ਸੈ, ਖ ਧਢ ੁੱੁੁੱਐ ਉ ਢਾਪ ਧੇਪ-ਧ ਪਾਏਾਞ ੁੱਐਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ 

ਦੀ ਏਪੁੰਏ ਪੁੱ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਇ ਸੁ ਅਤਰਤ ਵਯਤ ਸ ਦਾ ਾਸੁ ਛਤਡ ਗੁਯ ਾਤਸ ਫਤਹ ਿਾਇਆ ॥ ਿ ਗੁਯੁ ਗ 
ਆਣਾ ਸੁ ਬਰਾ ਨਾਹੀ ੰਿਹੁ ਤਨ ਰਾਹਾ ਭੂਰੁ ਸਬੁ ਗਵਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 303-304} 

ਣਠਅਟ:- ਅਸਪਣਞ—ਵੁੱਐਾ, ਸਢਾਪਾ। ਣਾ —ਣਾਾ, ਾਟ। ਣ—ੇਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ। ਸਢ—ਉ ਢੇ। 

ਪਾਸਾ—ਐੁੱਙੀ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਉਸ ਧਢਧ ਐ ਞੋਂ ਵੁੱਐਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਧਢਧ ਐ ਠਾ ਾਟ ਕੁੱਛ ਏੇ 

ਸਞ  ੂਠੀ ੁੰਞ ਏਠਾ ਸੈ। ਸੇ ੁੰਞ ਖਢੋਂ ! (ਧ ਏਠੀ ੁੱਪ ਇਸ ਸੈ ਸਏ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ 

ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਔੁੰਾ ਢਸੀਂ, (ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਸਵਔ) ਖ ਐੁੱਙਝਾ ੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ ਞੇ (ਧਢ ੁੱਐ-ਖਢਧ-ੂਣ) 

ਧੂਪ ਦੀ ਵਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਤਹਰਾ ਆਗਭੁ ਤਨਗਭੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾ ੂਯ ਗੁਯ ਕਾ ਫਿਨੁ ਉਤਯ ਆਇਆ ॥ ਗੁਯਤਸਖਾ 
ਵਤਡਆਈ ਬਾਵ ਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਭਨਭੁਖਾ ਹ ਵਰਾ ਹਤਥ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਆਧ —ਸ਼ਾਞਰ। ਸਢਧ —ਵੇਠ। ਉਣਸ ਆਇਆ—(ਦ ਞੋਂ ਵਡੀਏ) ਣਰਧਾਸਝਏ ਸੈ। ਸਸਟ ਢ 

ਆਵ—ੈਢਸੀਂ ਸਧਪਠਾ।2।  

ਅਟ:- ਢਾਢਏ ਆਐ ਏੇ  ਝਾਉਂਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਢਾਢਏ ਇ ੁੱਪ ਞੇ ਜ਼ ਠੇ ਏੇ ਆਐਠਾ ਸੈ ਸਏ) ( ਸੁੱਐ ਪਈ 

ਇਸ) ਣਸਸਪਾ ਆਧ ਸਢਧ ਸੈ (ਇਸ ਸੀ ਸੈ ਵੇਠ ਸ਼ਾਞਰਾਾਂ ਠਾ ਉੱਞਧ ਸੁੱਡਾਾਂਞ ਸਏ) ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠਾ ਥਔਢ 



(ਦ ਞੋਂ) ਵਡੀਏ ਣਰਧਾਝੀਏ ਸੈ। (ਇ ਵਾਞ)ੇ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਔੁੰੀ ਪੁੱਠੀ ਸੈ 

(ਣ) ਧਢਧ ਐਾਾਂ ਢੂੁੰ   ੂਠੀ ਵਸਛਆਈ ਧਗਝ ਠਾ ਉਸ ਧਾਾਂ ਸੁੱਟ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਬ ਦੂ ਵਡਾ ਹ ਸ ਰ ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਿਕ ॥ ਸ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਿ ਸਿੁ 
ਤਧਆਇਦਾ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਇਕ ॥ ਸਈ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ ਹ ਤਿਤਨ ੰਿ ਦੂਤ ਕੀਤ ਵਤਸ 
ਤਛਕ ॥ ਤਿ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸਵ ਆੁ ਗਣਾਇਦ ਤਤਨ ਅੰਦਤਯ ਕੂੜੁ ਤਪਿੁ ਤਪਿੁ ਭੁਹ ਤਪਕ ॥ ਇ 
ਫਰ ਤਕਸ ਨ ਬਾਵਨੀ ਭੁਹ ਕਾਰ ਸਤਤਗੁਯ ਤ ਿੁਕ ॥੮॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਸਙਏੇ—ਸਙੁੱਏੇ, ਸਞਪਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਅੀ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਸਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏਠਾ ਸੈ। (ਢਙ:- 'ਸਙੁੱਏੇ' ਠਾ 

ਅਟ ੁੱਠੀ ਠੇਝਾ ਗ਼ਪਞ ਸੈ। ੁੱਠੀ ਞਾਾਂ   ੂਸਥੁੰਠ ਸੁੰ ਖੀ ਞੋਂ ਸਣਕੋਂ ਸਏੇ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਢਸੀਂ ਸਧਪੀ। ਏੀ ' 'ੂ 

ਥਝਢ ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਸਏੇ ਸ ਢੂੁੰ ਣਧਾਞਧਾ ਢਸੀਂ ਸਧਪ ਏਠਾ?) 8।  

ਅਟ:- ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਖ ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਦ ਞੋਂ ਵੁੱਛਾ ਸੈ, ਉ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠਾ ਸੈ ਸਖ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ 

ਸਞਪਏ ਠੇਵ ੇ(ਦਾਵ, ਅੀ ਠੇਵ)ੇ। ਸਞ ੂ ਦੀ ਉਸੀ ਸੈ ਖ ਠਾ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਔੇਞੇ ੁੱਐਠਾ ਸੈ (ਅਞੇ ਇ ਞ੍ਾਾਂ) 

ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਞੇ ਸਞ ੂ ਇੁੱਏ-ੂਣ (ਸ  ਸਢ,) ਸਖ ਢੇ (ਏਾਧਾਸਠਏ) ਣੁੰਖ ੇਵੈੀ ਸਐੁੱਔ ਏੇ ਵੁੱ ਏ ਪ ਸਢ। 

ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੀ ੇਵਾ ਞੋਂ ਵਾਾਂਖ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ ਞੇ ਆਣਝੇ ਆਣ ਢੂੁੰ ਵੁੱਛਾ ਅਐਵਾਉਂਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇ

ਸਵਔ ਗੂਚ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ (ਇ ਏਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ) ਧੂੁੰਸ ਸਤੁੱਏਾ (ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਞੇ ਢਾਧ ਠੀ ਪਾਪੀ 

ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠੀ ਞੇ) ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਠਾ ਸਤਙਏਾ ਣੈਂਠੀ ਸੈ; ਸਏੇ ਢੂੁੰ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਥਔਢ ਸੁੱਕੇ ਢਸੀਂ ਪੁੱਠ ੇ(ਅੁੰਠ ਏੂੜ 

ਸਝ ਏਏੇ) ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਦੀ ਦਸਸ਼ਙੇ ਸ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ) ਉਸ ਸਞ  ਞੋਂ ਦ ੁੱਪੇ ਸ ਸਢ।8।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਯ ਰਬ ਕਾ ਸਬੁ ਖਤੁ ਹ ਹਤਯ ਆਤ ਤਕਯਸਾਣੀ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਫਖਤਸ 
ਿਭਾਈਅਨੁ ਭਨਭੁਖੀ ਭੂਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਸਏਾਝੀ—ਵਾਸੀ। ਥਐਸ—ਥਖ਼ਸ਼ ਏੇ, ਸਧਸ ਏ ਏੇ। ਖਧਾਈਅਢ —ਖਧਾ ਸਠੁੱਞੀ ਸੈ ਉ ਢੇ, 

ਉਾ ਸਠੁੱਞੀ ਸੈ ਉ ਢੇ।  

ਅਟ:- ਾਾ ੁੰਾ ਣਰਦੂ ਠੀ (ਧਾਢ) ਣੈਪੀ ਸੈ (ਸਖ ਸਵਔ) ਣਰਦੂ ਢੇ (ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ) ਵਾਸੀ ਠੇ ਏੁੰਧ ਸਵਔ ਖਸੜਆ ਸੈ 

(ਦਾਵ, ਢਾਧ ਖਣਝ ਪਈ ਦੇਸਖਆ ਸਇਆ ਸੈ)। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ (ਐੇਞੀ) 

ਣਰਦੂ ਢੇ ਸਧਸ ਏ ਏੇ ਉਾ ਸਠੁੱਞੀ ਸੈ, (ਣ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਧਢ ਠੇ ਸਣਕ ੇਦ ੁੱਪੇ ਸੇ, ਉਸਢਾਾਂ ਧੂਪ ਦੀ ਵਾ ਸਪਆ 

(ਦਾਵ, ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਸੁੱਟੋਂ ਐਸ ਸਪਆ)।  

ਸਬੁ ਕ ਫੀਿ ਆਣ ਬਰ ਨ ਹਤਯ ਬਾਵ ਸ ਖਤੁ ਿਭਾਇਆ ॥ ਗੁਯਤਸਖੀ ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤੁ ਫੀਤਿਆ 
ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਪਰੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਦ  ਏ—ਸੇਏ ਖੀਵ। ਦਾਵ—ੈਔੁੰਾ ਪੁੱੇ।  

ਅਟ:- (ਆਣਝੇ ਵਪੋਂ) ਸ ਏਈ ਆਣਝੇ ਦਪੇ ਪਈ ਥੀਖਠਾ ਸੈ (ਣ) ਉਸੀ ਐੇਞ ਔੁੰਾ ਉੱਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, 

ਉਸੀ ਏਧਾਈ ਤਪ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ) ਖ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ। (ਇ ਏਏੇ ਸੀ ਠੀ ਣਰੁੰਢਞਾ ਪਈ) ਸਞ ੂ ਠ ੇ

ਸੁੱਐ ਅਧ ਏਢ ਵਾਪੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੇਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ਥੀਖਠੇ ਸਢ ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਸਢਾਧ-ੂਣ 

ਅੁੰਸਧਰਞ ਤਪ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।  



ਿਭੁ ਿੂਹਾ ਤਕਯਸ ਤਨਤ ਕੁਯਕਦਾ ਹਤਯ ਕਯਤ ਭਾਤਯ ਕਢਾਇਆ ॥ ਤਕਯਸਾਣੀ ਿੰਭੀ ਬਾਉ ਕਤਯ 
ਹਤਯ ਫਹਰ ਫਖਸ ਿਭਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਸਏ—ਪ, ਐੇਞੀ। ਏ ਏਠਾ—ਙ ੁੱਏਠਾ, ਏ ਞਠਾ। ਸਏਾਝੀ—ਪ। ਦਾਉ ਏਸ—

ਪ੍ਰੁੁੇਧ ਏ ਏੇ, ਤੁੱਥ ਏੇ। ਥਐ—ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼।  

ਅਟ:- (ਧਢਧ ਐਾਾਂ ਠੀ) ਸਏਾਝੀ ਢੂੁੰ ਖ ਖਧ (ੂਣ) ਔੂਸਾ ਠਾ ਙ ੁੱਏੀ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਠਾ ਉਸ ਏਈ 

ਸਵਾੜ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਸਖਝਸਾ ਣਰਦੂ ਢੇ ਧਾ ਏੇ ਉ ਢੂੁੰ ਏੁੱਜ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ (ਦਾਵ,  ਸੁੱਐਾਾਂ 

ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਧਾਇਆ ਵਾਪਾ ਣਰਦਾਵ ਸੀ ਢਸੀਂ ਸਸਝ ਸਠੁੱਞਾ), (ਇ ਵਾਞ ੇਉਸਢਾਾਂ ਠੀ) ਪ ਣਰੇਧ ਢਾਪ 

(ਦਾਵ, ਔੁੰੀ ਤੁੱਥ ਏੇ) ਉੱਠੀ ਸੈ ਞੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਧਸ-ੂਣੀ ਥਸਪ ਠਾ ਜੇ ਪੁੱ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਤਤਨ ਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦਸਾ ਸਬੁ ਰਾਤਹਨੁ ਤਿਨੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ 
ਅਯਾਤਧਆ ਆਤ ਤਤਯਆ ਸਬੁ ਿਗਤੁ ਤਯਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਪਾਸਸਢ —ਪਾਸ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ।1।  

ਅਟ:- ਖੇਸੜ ੇਧਢ ੁੱਐ ਸਞ  ਣ ਐ ਠਾ ਸਡਆਢ ਡਠੇ ਸਢ, ਣਰਦੂ ਢੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਾਾ ਗਾ ਞੇ ਸਔੁੰਞਾ ਪਾਸ 

ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਠਾ ਸਧਢ ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਆਣ (ਇ ਏਾੜੇ ਅੁੰਠੇ-ੇਦੇ 

ਧ ੁੰਠ ਸਵਔੋਂ) ਞ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਾ ੇੁੰਾ ਢੂੁੰ ਞਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਾਯਾ ਤਦਨੁ ਰਾਰਤਿ ਅਤਿਆ ਭਨਭੁਤਖ ਹਯ ਗਰਾ ॥ ਯਾਤੀ ਊਘ ਦਤਫਆ ਨਵ ਸਤ ਸਤਬ 
ਤਢਰਾ ॥ ਭਨਭੁਖਾ ਦ ਤਸਤਯ ਿਯਾ ਅਭਯੁ ਹ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਬਰਾ ॥ ਿਯਾ ਦਾ ਆਤਖਆ ੁਯਖ 
ਕਭਾਵਦ ਸ ਅਤਵਤ ਅਭਧ ਖਰਾ ॥ ਕਾਤਭ ਤਵਆ ਕੁਸੁਧ ਨਯ ਸ ਿਯਾ ੁਤਛ ਿਰਾ ॥  {ੰਨਾ 
304} 

ਣਠਅਟ:- ਪਾਪਸਔ—ਪਾਪਔ ਸਵਔ। ਅਸਙਆ—ਅੁੱਸਙਆ, ਸਪਥਸੜਆ ਸਇਆ। ਊੈ—ਢੀਂਠ ਸਵਔ। 

ਞ—ਇੁੰਠੇ। ਸਸ—ਸ ਉਞੇ। ਖਾ—ਇਞਰੀਆਾਂ। ਅਧ —ਸ ਏਧ। ਦਪਾ—ਔੁੰੀਆਾਂ ਔੀਜ਼ਾਾਂ। ਅਧੇਡ—

ਧਸਞ-ਸੀਢ। ਐਪ—ਧੂਐ। ਏ  ਡ—ਐਙੇ।  

ਅਟ:- ਧਢ ਠੇ ਅਡੀਢ ਸਇਆ ਧਢ ੁੱਐ ਾਾ ਸਠਢ ਪਾਪਔ ਸਵਔ ਸਪੁੱਥਸੜਆ ਸਇਆ (ਢਾਧ ਞਾਂੁ ਕ ਙ) ਸ 

ਸ ੁੱਪਾਾਂ ਏਠਾ ਸਤਠਾ ਸੈ। (ਸਠਢ ਠੀ ਸਏਞ-ਏਾ ਏ ਏੇ ਟੁੱਸਏਆ ਸਇਆ) ਾਞ ਢੂੁੰ ਢੀਂਠ ਸਵਔ  ੁੱਸਙਆ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਾ ੇਢ  ਸੀ ਇੁੰਠ ੇਸਜੁੱਪੇ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। (ਇਸ ਸਖਸ)ੇ ਧਢਧ ਐਾਾਂ ਠੇ ਸ ਞੇ ਇਞਰੀਆਾਂ ਠਾ 

ਸ ਏਧ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਉਸ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਸੀ) ਠਾ ਔੁੰ ੇਔੁੰ ੇਣਠਾਟ ਸਪਆ ਏੇ ਠੇਂਠੇ ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਇਞਰੀਆਾਂ ਠੇ 

ਏਸ ੇਸਵਔ ਙ ਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ਆਣਝਾ ਵਜ਼ੀ ਖਾਝ ਏੇ ਪਾਸ ਢਸੀ ਪੈਂਠ,ੇ ੋਂ ਸਢਪ ਖ ਇਞਰੀਆਾਂ ਆਐਝ 

ਉਸੀ ਏਠ ੇਸਢ), ਉਸ (ਆਧ ਞ ਞੇ) ਧਪੀਢ-ਧਸਞ ਥ ਡ-ਸੀਢ ਞੇ ਧੂਐ ਸ ੁੰਠੇ ਸਢ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਖ ਸਵਸ਼ੇ ਠੇ ਧਾ ੇ

ਸ ੁੰਠੇ ਆਔਢ ਵਾਪੇ ਸ ੁੰਠੇ ਸਢ, ਉਸ ਸੀ ਇਞਰੀਆਾਂ ਠੇ ਏਸ ੇਸਵਔ ਸੀ ਞ ਠੇ ਸਢ।  

ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਆਤਖ ਿ ਿਰ ਸ ਸਤਤ ੁਯਖੁ ਬਰ ਬਰਾ ॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਆਸਐ—ਆਐ ੇਅਢ ਾ। {ਢਙ:- ਪਜ਼ 'ਆਐੀ' ਅਞੇ 'ਆਸਐ' ਸਵਔ ਠਾ ਏ ਔੇਞੇ ੁੱਐਝ-

ਖ ਸੈ}। ਦਪ ਦਪਾ—ਦਸਪਆਾਂ ਞੋਂ ਦਪਾ।  

ਅਟ:- ੁੱਔਾ ਞੇ ਔੁੰ ੇਞੋਂ ਔੁੰਾ ਧਢ ੁੱਐ ਉਸ ਸੈ, ਖ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ ਏਧ ਸਵਔ ਔਪਠਾ ਸੈ।  



ਿਯਾ ੁਯਖ ਸਤਬ ਆਤ ਉਾਇਅਨੁ ਹਤਯ ਖਰ ਸਤਬ ਤਖਰਾ ॥ ਸਬ ਤਯੀ ਫਣਤ ਫਣਾਵਣੀ ਨਾਨਕ 
ਬਰ ਬਰਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਉਣਾਇਅਢ —ਉਣਾ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ। ਸਦ ਐੇਪ—ਾ ੇਏਞਏ। ਸਐਪਾ—ਐੇਛ ੇਸਢ।2।  

ਅਟ:- (ਣ, ਇਞਰੀ ਖਾਾਂ ਧਢਧ ਐ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਏੀਸ ਇਖ਼ਸਞਆ? ਦ ਇਞਰੀਆਾਂ ਞੇ ਧਢ ੁੱਐ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਣੈਠਾ 

ਏੀਞੇ ਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਆਐ ਸਏ) ਸੇ ਣਰਦੂ! (ੁੰਾ ਠੀ) ਇਸ ਾੀ ਥਝਞ ਞੇੀ ਥਝਾਈ ਸਈ ਸੈ, ਖ ਏ ੁੱਗ ਞੂੁੰ 

ਏੀਞਾ ਸੈ ਦ ਦਪਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਵਯਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਹ ਅਤੁਰੁ ਤਕਉ ਤੁਰੀ ॥ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ਤਿ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਦ ਤਿਨ 
ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਰੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਫਾਣੀ ਸਤਤ ਸਯੂੁ ਹ ਗੁਯਫਾਣੀ ਫਣੀ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਯੀਸ 
ਹਤਯ ਕਿੁ ਤਿੁ ਫਰਦ ਸ ਕੂਤੜਆਯ ਕੂੜ ਝਤੜ ੜੀ ॥ ਨਹਾ ਅੰਦਤਯ ਹਯੁ ਭੁਤਖ ਹ ਯੁ ਹ ਤਫਖੁ 
ਭਾਇਆ ਨ ਝਤਖ ਭਯਦ ਕੜੀ ॥੯॥ {ੰਨਾ 304} 

ਣਠਅਟ:- ਥਝੀ—ਥਝ ਖਾਈਠਾ ਸੈ। ਸਸ—ਏਈ ਸ ਧਢ ੁੱਐ। ਏੂਸੜਆ—ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ। ਗਸੜ 

ਣੜੀ—ਸਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। {ਢਙ:- ਪਜ਼ 'ਸਸ' ਞੇ 'ਸ  ਠਾ ਏ ਵੇਐਝ-ਖ ਸੈ}।9।  

ਅਟ:- ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੈਢੂੁੰ ਸਏਵੇਂ ਞਪੀ? ਞੂੁੰ ਵੇਣਵਾਸ, ਅਟਾਸ ਞੇ ਅਞਪ ਸੈਂ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਸਧਪਠਾ ਸੈ ਞੇ 

ਖੇਸੜ ੇਞੇਾ ਸਧਢ ਏਠੇ ਸਢ, ਉਸ ਵੁੱਛ ੇਦਾਾਾਂ ਵਾਪੇ ਸਢ। ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ੂਣ ਸੈ 

(ਸਏਉਂਸਏ ਇਸ ਸਢਪ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਸੈ) ਞੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਾਸੀਂ (ਸਞ ੂਣ) ਥਝ 

ਖਾਈਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ ਖ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸੈ ਉਸ ਢਾਧ ਸਵਔ ਧਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ)। ਏਈ ਸ ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ ਸਞ ੂ ਠੀ 

ੀ ਏ ਏੇ ਏੁੱਔੀ-ਸਣੁੱਪੀ ਥਾਝੀ ਉਔਾਠੇ ਸਢ, ਣ ਉਸ (ਸਸਠ ੇਸਵਔ) ਏੂੜ ਸਝ ਏਏੇ ਗੜ ਣੈਂਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਥੀ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠੇ, ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣਾਖ ਐ ੁੱਪ੍ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ), ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਏ ੁੱਗ ਸ 

ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਞੇ ਧੂੁੰਸ ਸਵਔ ਸ, ਉਸ ਸਵਸ -ਧਾਇਆ ਢੂੁੰ ਇਏੁੱਞ ਏਢ ਪਈ ਗ ਠ ੇਸਢ ਞੇ ਐਣ ਐਣ ਧਠੇ ਸਢ।9।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਸਵਾ ਤਨਯਭਰੀ ਤਨਯਭਰ ਿਨੁ ਹਇ ਸੁ ਸਵਾ ਘਾਰ ॥ ਤਿਨ ਅੰਦਤਯ 
ਕਿੁ ਤਵਕਾਯੁ ਝੂਠੁ ਇ ਆ ਸਿ ਵਤਖ ਕਢ ਿਿਭਾਰ ॥ ਸਤਿਆਯ ਤਸਖ ਫਤਹ ਸਤਤਗੁਯ ਾਤਸ 
ਘਾਰਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਨ ਰਬਨੀ ਤਕਤ ਥਾਇ ਬਾਰ ॥ {ੰਨਾ 304-305} 

ਣਠਅਟ:- ਸਞ  ਏੀ ੇਵਾ—  ੂਠਾ ਠੁੱਸਆ ਸਇਆ ਞਾ। ਖਖਧਾਪੇ—ਖਜ਼ਾਧੀ, ਏੜੇ੍। ਸਔਆ—

ੁੱਔ ਠ ੇਵਣਾੀ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੀ (ਠੁੱੀ) ੇਵਾ (ਇਏ) ਣਸਵਰਞ (ਏੁੰਧ) ਸੈ, ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਢਧਪ ਸਵੇ (ਦਾਵ, ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਠਾ 

ਸਸਠਾ ਧਪੀਢ ਢਾ ਸਵੇ) ਉਸ ਸੀ ਇਸ ਐੀ ਏਾ ਏ ਏਠਾ ਸੈ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਡਐਾ ਸਵਏਾ ਞੇ ਗੂਚ 

ਸੈ, ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਸੀ ਉਸਢਾਾਂ ਏਸੜ੍ਆਾਂ ਢੂੁੰ (  ੂਞੋਂ) ਵੁੱਐੇ ਏ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ। ੁੱਔ ਠੇ ਵਣਾੀ ਸੁੱਐ ਞਾਾਂ ਸਞ ੂ 

ਠੇ ਣਾ ਥਸਸ ਏੇ (ੇਵਾ ਠੀ) ਾਪ ਾਪਠੇ ਸਢ, ਣ ਉਟ ੇਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ ਸਏਞੇ ਪੁੱਸਦਆਾਂ ਦੀ ਢਸੀਂ ਪੁੱਦਠੇ।  

ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਯ ਕਾ ਆਤਖਆ ਸੁਖਾਵ ਨਾਹੀ ਤਤਨਾ ਭੁਹ ਬਰਯ ਤਪਯਤਹ ਦਤਮ ਗਾਰ ॥ ਤਿਨ ਅਦੰਤਯ 
ਰੀਤਤ ਨਹੀ ਹਤਯ ਕਯੀ ਸ ਤਕਿਯਕੁ ਵਯਾਈਅਤਨ ਭਨਭੁਖ ਫਤਾਰ ॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਦਪੇ—ੇਧੁੰਠੇ, ਦਸਸ਼ਙੇ ਸ। ਠਸਨ—ਐਧ ਵਪੋਂ। ਵੇਾਈਅਸਢ—ਸਵਔਾ ਖਾ ਏਠੇ ਸਢ। 

ਥੇਞਾਪ—ਥੇਟਵੇ੍, ਦੂਞ।  



ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਠੇ ਥਔਢ ਔੁੰ ੇਢਸੀ ਪੁੱਠ ੇਉਸਢਾਾਂ ਠ ੇਧੂੁੰਸ ਦਸਸ਼ਙ ੇਸ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਉਸ 

ਐਧ ਵਪੋਂ  ਸਤਙਏਾ ੇਸ ਸਤਠੇ ਸਢ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਣਆ ਢਸੀ, ਏਠ ਞਾਈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ 

ਡੀਖ ਸਠੁੱਞੀ ਖਾ ਏਠੀ ਸੈ? 

ਉਸ ਧਢ ਠੇ ਧ ੀਠ ਥੁੰੁੁੰਠ ੇਦੂਞਾਾਂ ਵਾਾਂ ਸੀ ਦਙਏਠ ੇਸਢ।  

ਸਤਤਗੁਯ ਨ ਤਭਰ ਸੁ ਆਣਾ ਭਨੁ ਥਾਇ ਯਖ ਹੁ ਆਤ ਵਯਤ ਆਣੀ ਵਥੁ ਨਾਰ ॥ ਿਨ 
ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗੁਯੁ ਭਤਰ ਸੁਖੁ ਦਵ ਇਤਕ ਆ ਵਤਖ ਕਢ ਠਗਵਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਟਾਇ—ਟਾਾਂ ਸ। ਵਟ —ਔੀਜ਼। ਢਾਪੇ—ਅਞੇ। ਇਸਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਚਵਾਪੇ—ਚੁੱੀ ਏਢ 

ਵਾਪੇ।1।  

ਅਟ:- ਖੇਸੜਾ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠਾ ਸੈ ਉਸ (ਇਏ ਞਾਾਂ) ਆਣਝੇ ਧਢ ਢੂੁੰ (ਸਵਏਾਾਾਂ ਵੁੱਪੋਂ  ਏ ਏੇ) 

ਸਙਏਾਝੇ ੁੱਐਠਾ ਸੈ, ਢਾਪੇ (ਦਾਵ, ਞੇ ਸ) ਆਣਝੀ ਵਞੂ ਢੂੁੰ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਵਞਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਏਾਧਾਸਠਏ ਵੈੀ 

ਉ ਠ ੇਆਞਧਏ ਆਢੁੰਠ ਢੂੁੰ ਖ਼ਾਥ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠੇ), (ਣ) ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! (ਖੀਵ ਠੇ ਸੁੱਟ ਸਵਔ ਏ ੁੱਗ ਢਸੀਂ) 

ਇਏਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਸਞ ੂ ਸਧਪਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ  ਐ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈ ਅਞੇ ਇਏਢਾਾਂ ਚੁੱੀ ਏਢ ਵਾਸਪਆਾਂ ਢੂੁੰ ਵੁੱਐ 

ਏ   ਠੇਂਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸਞ ੂ ਸਧਪਝ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਨਾ ਅੰਦਤਯ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਯ ਤਤਨ ਕ ਕਾਿ ਦਤਮ ਆਦ ਯਾਤਸ ॥ ਤਤਨ ਿੂਕੀ 
ਭੁਹਤਾਿੀ ਰਕਨ ਕੀ ਹਤਯ ਰਬੁ ਅੰਗੁ ਕਤਯ ਫਠਾ ਾਤਸ ॥ ਿਾਂ ਕਯਤਾ ਵਤਰ ਤਾ ਸਬੁ ਕ ਵਤਰ ਸਤਬ 
ਦਯਸਨੁ ਦਤਖ ਕਯਤਹ ਸਾਫਾਤਸ ॥ ਸਾਹੁ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਬੁ ਹਤਯ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਬ ਿਨ ਕਉ ਆਇ 
ਕਯਤਹ ਯਹਯਾਤਸ ॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਸਢਡਾਢ —ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਠਸਨ—ਖ਼ਧ ਢੇ। ਾਸ ਆਠੇ—ਸ ੇਔਾੜ੍ ਸਠੁੱਞੇ। ਅੁੰ  ਏਸ—ਣੁੱਐ ਏ 

ਏੇ। ਸਾਸ—ਥੇਢਞੀ, ਅਠਾ।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸੈ, ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਏੁੰਧ ਆਣ ਸ ੇਔਾੜੇ੍ ਸਢ; 

ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਪਏਾਾਂ ਠੀ ਧ ਟਾਖੀ ਏਢ ਠੀ ਪੜ ਢਸੀਂ ਸਸੁੰਠੀ (ਸਏਉਂਸਏ) ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣੁੱਐ ਏ ਏੇ (ਠਾ) 

ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰ-ੁੰ ਸੈ। (ਧ ਟਾਖੀ ਞਾਾਂ ਸਏਞੇ ਸੀ, ੋਂ) ਦ ਪਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏ ਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ 

ਵਸਛਆਈ ਏਠ ੇਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ) ਖਠੋਂ ਸਖਢਸਾ ਆਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣੁੱਐ ਏਠਾ ਸੈ ਞਾਾਂ ਸ ਸਏੇ ਢੇ ਣੁੱਐ 

ਏਢਾ ਸਇਆ, (ਇਟੋਂ ਞਏ ਸਏ) ਸ਼ਾਸ ਣਾਞਸ਼ਾਸ (ਦੀ) ਾ ੇਸੀ ਠੇ ਠਾ ਠੇ ਅੁੱੇ ਸ ਸਢਵਾਉਂਠ ੇਸਢ 

(ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ ਦੀ ਞਾਾਂ) ਾੇ ਣਰਦੂ ਠੇ ਸੀ ਥਝਾ ਸ ਸਢ (ਣਰਦੂ ਠੇ ਠਾ ਞੋਂ ਆਏੀ ਸਏਵੇਂ ਸਝ)? 

ਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਹਤਯ ਵਡਾ ਸਤਵ ਅਤੁਰੁ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਗੁਤਯ ੂਯ ਦਾਨੁ ਦੀਆ 
ਹਤਯ ਤਨਹਿਰੁ ਤਨਤ ਫਖਸ ਿੜ ਸਵਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:-  ਸ ਣੂ—ੈਣੂ ੇ  ੂਠੀ ਾਸੀਂ। ਸਢਸਔਪ —ਅਙੁੱਪ, ਢਾ ਧ ੁੱਏਝ ਵਾਪਾ। ਔੜੈ ਵਾਇਆ—

ਵਡਠਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- (ਇਸੀ) ਵੁੱਛੀ ਵਸਛਆਈ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਸੀ ਸੈ (ਸਏ ਸੀ ਠੇ ਠਾ ਠਾ ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਣਾਞਸ਼ਾਸਾਾਂ ਧੇਞ ਪਏ 

ਆਠ ਏਠ ੇਸਢ, ਞੇ ਉਸ) ਵੁੱਛ ੇਸੀ ਠੀ ੇਵਾ ਏ ਏੇ ਅਞ ਪ  ਐ ਣਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ ਢੇ 

(ਖ ਆਣਝੇ ਢਾਧ ਠਾ) ਠਾਢ (ਆਣਝੇ ੇਵਏ ਢੂੁੰ) ਥਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸੈ ਉਸ ਧ ੁੱਏਠਾ ਢਸੀਂ, ਸਏਉਂਸਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ 



ਏੀ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਉਸ ਠਾਢ (ਸਠਢ  ਸਠਢ) ਵਡਠਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ।  

ਕਈ ਤਨੰਦਕੁ ਵਤਡਆਈ ਦਤਖ ਨ ਸਕ ਸ ਕਯਤ ਆਤ ਿਾਇਆ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਫਰ 
ਕਯਤ ਕ ਬਗਤਾ ਨ ਸਦਾ ਯਖਦਾ ਆਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਠੇਸਐ ਢ ਏੈ—ਵੇਐ ਏੇ ਸਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਏਞ—ੈਏਞਾ ਢੇ। ਣਔਾਇਆ—ਾਸੜਆ ਸੈ।2।  

ਅਟ:- ਖੇਸੜਾ ਏਈ ਸਢੁੰਠਏ (ਇਸ ਸਖਸ ੇਸੀ ਠੇ ਠਾ ਠੀ) ਵਸਛਆਈ ਵੇਐ ਏੇ ਖ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਉ ਢੂੁੰ 

ਸਖਝਸਾ ਢੇ ਆਣ (ਈਐਾ ਠੀ ਅੁੱ ਸਵਔ) ਠ ਐੀ ਏੀਞਾ ਸੈ। ਧੈਂ ਠਾ ਢਾਢਏ ਸਖਝਸਾ ਠੇ  ਝ 

ਾਉਂਠਾ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਆਣਝੇ ਦਞਾਾਂ ਠੀ ਠਾ ਾਐੀ ਏਠਾ ਆਇਆ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਾਤਹਫੁ ਅਗਭ ਦਇਆਰੁ ਹ ਵਡ ਦਾਤਾ ਦਾਣਾ ॥ ਤੁਧੁ ਿਵਡੁ ਭ ਹਯੁ ਕ ਤਦਤਸ ਨ 
ਆਵਈ ਤੂਹੈਂ ਸੁਘੜੁ ਭਯ ਭਤਨ ਬਾਣਾ ॥ ਭਹੁ ਕੁਿੰਫੁ ਤਦਤਸ ਆਵਦਾ ਸਬੁ ਿਰਣਹਾਯਾ ਆਵਣ 
ਿਾਣਾ ॥ ਿ ਤਫਨੁ ਸਿ ਹਯਤੁ ਤਿਤੁ ਰਾਇਦ ਸ ਕੂਤੜਆਯ ਕੂੜਾ ਤਤਨ ਭਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿੁ 
ਤਧਆਇ ਤੂ ਤਫਨੁ ਸਿ ਤਿ ਤਿ ਭੁ ਅਿਾਣਾ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਅਧ —ਅ+ਧ , ਸਖ ਞਏ ਣਸ ੁੰਔ ਢਾ ਸ ਏੇ। ਠਾਝਾ—ਠਾਢਾ, ਸਆਝਾ।  ੜ —ਸਝੀ 

ਾੜਞ ਵਾਪਾ,  ਔੁੱਖਾ। ਸਞ —ਸ ਟਾਾਂ। ਣਸਔ ਣਸਔ—ੜ ੜ ਏੇ।10।  

ਅਟ:- ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਅਣਸ ੁੰਔ ਞੇ ਸਠਆਪ ਧਾਪਏ ਸੈਂ ਵੁੱਛਾ ਠਾਞਾ ਞੇ ਸਆਝਾ ਸੈਂ; ਧੈਢੂੁੰ ਞੇੇ ਖੇਛਾ ਵੁੱਛਾ ਸ ਏਈ 

ਦੀ ਸਠਐਾਈ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ, ਞੂੁੰ ਸੀ ਸਆਝਾ ਧੇੇ ਧਢ ਸਵਔ ਸਣਆਾ ਪੁੱਾ ਸੈਂ। (ਖ) ਧਸ (ੂਣ) ਏ ਙੁੰਥ ਸਠਐਾਈ 

ਠੇਂਠਾ ਸੈ ਦ ਸਥਢਢਸਾ ਸੈ ਞੇ (ੁੰਾ ਸਵਔ) ਖੁੰਧਝ ਧਢ (ਠਾ ਏਾਢ ਥਝਠਾ ਸੈ)। (ਇ ਏਏੇ) ੁੱਔੇ ਸੀ 

ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਏੇ ਸ ਢਾਪ ਧਢ ਖੜਠ ੇਸਢ ਉਸ ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ ਸਢ, ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ (ਇ ਞੇ) ਧਾਝ 

ਗੂਚਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਧਢ ਏ, (ਸਏਉਂਸਏ) ੁੱਔੇ ਞੋਂ ਵਾਾਂਖ ੇਸ ਧੂਐ ਖੀਵ ਠ ਐੀ ਸ ਏੇ ਆਞਧਏ 

ਧਞ ਸੇੜੀ ੁੱਐਠੇ ਸਢ।10।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਅਗ ਦ ਸਤ ਬਾਉ ਨ ਤਦਿ ਤਛ ਦ ਆਤਖਆ ਕੰਤਭ ਨ ਆਵ ॥ ਅਧ ਤਵਤਿ ਤਪਯ 
ਭਨਭੁਖੁ ਵਿਾਯਾ ਗਰੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਰੀਤਤ ਨਹੀ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵ 
ਕੂੜੀ ਿਾਵ ॥ {ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਅ ਠ—ੇਣਸਸਪਾਾਂ। ਞ ਦਾਉ—ਆਠ, ਢੇਏ-ਦਾਵ, ਔੁੰਾ ਪੂਏ। ਅਡ ਸਵਸਔ—ਠ ਸਔੁੱਞਾ-ਣਢ 

ਸਵਔ। ਏੂੜੀ—ਗੂਚ ਧੂਚ ਸੀ; ਪਏਾਔਾੀ ਸੀ। ਸਠਔ—ੈਸਠੁੱਞਾ ਖਾ। ਸਣਕਠ—ੇਧਾ ਸਵਸਾ ਖਾਝ ਞੇ।  

ਅਟ:- ਧਢ ਠਾ ਧ ੀਠ ਧਢ ੁੱਐ ਣਸਸਪਾਾਂ ਞਾਾਂ (  ੂਠੇ ਥਔਢਾਾਂ ਢੂੁੰ) ਆਠ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ, ਸਣਕੋਂ ਉ ਠੇ ਆਐਝ ਠਾ 

ਏਈ ਪਾਦ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ, ਉਸ ਅਦਾਾ ਠ ਸਔੁੱਞਾ-ਣਢ ਸਵਔ ਸੀ ਦਙਏਠਾ ਸੈ (ਖੇ ਸ਼ਡਾ ਸਣਆ ਢਾ ਸਵੇ ਞਾਾਂ) 

ਸਢੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਏ ਏੇ ਸਏਵੇਂ  ਐ ਸਧਪ ਖਾ? ਸਖ ਠੇ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਸਞ ੂ ਠਾ ਸਣਆ ਢਸੀਂ, ਉਸ 

ਪਏਾਔਾੀ ( -ੂਠ ਞੇ) ਆਉਂਠਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਉ ਠਾ ਆਉਝ ਖਾਝ ਪਏਾਔਾੀ ਸੀ ਸੈ)।  

ਿ ਤਿਾ ਕਯ ਭਯਾ ਹਤਯ ਰਬੁ ਕਯਤਾ ਤਾਂ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਯਫਰਹਭੁ ਨਦਯੀ ਆਵ ॥ ਤਾ ਅਤਉ ੀਵ 
ਸਫਦੁ ਗੁਯ ਕਯਾ ਸਬੁ ਕਾੜਾ ਅੰਦਸਾ ਬਯਭੁ ਿੁਕਾਵ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਿਨ ਨਾਨਕ 
ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਯ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 305} 



ਣਠਅਟ:- ਅਸਣਉ—ਅੁੰਸਧਰਞ, ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੇਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ। ਏੇਾ—ਠਾ। ਦਧ —ਦਙਏਝਾ। 

ਅਢੁੰਸਠ—ਅਢੁੰਠ ਸਵਔ।1।  

ਅਟ:- ਖੇ ਧੇਾ ਸਖਝਸਾ-ਣਰਦੂ ਸਧਸ ਏੇ ਞਾਾਂ (ਉ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਦੀ) ਸਠੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ ਸਏ ਸਞ ੂ ਣਾਥਰਸਧ 

(ਠਾ ੂਣ ਸੈ) ਉਸ ਸਞ ੂ ਠਾ ਸ਼ਥਠ-ੂਣ ਅੁੰਸਧਰਞ ਣੀਂਠਾ ਸੈ ਅਞੇ ਗਾ, ਸਔੁੰਞਾ ਞੇ ਦਙਏਝਾ ਦ ਧ ਏਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। 

ਸੇ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸ ਜ਼ ਣਰਦੂ ਠੇ  ਝ ਉਂਠਾ ਸੈ ਉਸ ਸਠਢ ਾਞ ਠਾ  ਐ ਸਵਔ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਕਾ ਿ ਤਸਖੁ ਅਖਾ ਸੁ ਬਰਕ ਉਤਠ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਉਦਭੁ ਕਯ 
ਬਰਕ ਯਬਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਯ ਅੰਤਭਰਤ ਸਤਯ ਨਾਵ ॥ ਉਦਤਸ ਗੁਯੂ ਹਤਯ ਹਤਯ ਿੁ ਿਾ ਸਤਬ 
ਤਕਰਤਵਖ ਾ ਦਖ ਰਤਹ ਿਾਵ ॥ ਤਪਤਯ ਿੜ ਤਦਵਸੁ ਗੁਯਫਾਣੀ ਗਾਵ ਫਹਤਦਆ ਉਠਤਦਆ ਹਤਯ 
ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ ਿ ਸਾਤਸ ਤਗਯਾ ਤਸ ਤਧਆ ਭਯਾ ਹਤਯ ਹਤਯ ਸ ਗੁਯਤਸਖੁ ਗੁਯੂ ਭਤਨ ਬਾਵ ॥  
{ੰਨਾ 305} 

ਣਠਅਟ:- ਦਪਏੇ—ਸਢੁੱਞ ਵੇੇ। ਅੁੰਸਧਰਞਸ—ਢਾਧ-ੂਣ ਅੁੰਸਧਰਞ ਠੇ ਵ ਸਵਔ। ਉਣਠੇਸ—ਉਣਠੇਸ਼ 

ਠੀ ਾਸੀਂ। ਸਏਪਸਵਐ—ਣਾਣ। ਾਸ—ਾਸ ਠੇ ਢਾਪ। ਸਾਸ—ਸਾਸੀ ਠੇ ਢਾਪ। ਾਸ ਸਾਸ—ਸ 

ਠਧ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠਾ (ੁੱਔਾ) ਸੁੱਐ ਅਐਵਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸਖ ਢੂੁੰ ਪਏ ੁੱਔਾ ਸੁੱਐ ਆਐਠ ੇਸਢ) ਉਸ 

ਜ਼ ਵੇ ੇਉੱਚ ਏੇ ਸਸ-ਢਾਧ ਠਾ ਸਧਢ ਏਠਾ ਸੈ, ਸ ਜ਼ ਵੇੇ ਉੱਠਧ ਏਠਾ ਸੈ, ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਠਾ ਸੈ 

(ਞੇ ਸਤ ਢਾਧ-ੂਣ) ਅੁੰਸਧਰਞ ਠੇ ਵ ਸਵਔ ਙ ੁੱਦੀ ਪਾਉਂਠਾ ਸੈ, ਸਞ ੂ ਠੇ ਉਣਠੇਸ਼ ਠ ਆਾ ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਠਾ 

ਖਾਣ ਖਣਠਾ ਸੈ ਞੇ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਉ ਠੇ ਾੇ ਣਾਣ-ਸਵਏਾ ਪਸਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ; ਸਤ ਸਠਢ ਔੜੇ੍ ਸਞ ੂ ਠੀ 

ਥਾਝੀ ਠਾ ਏੀਞਢ ਏਠਾ ਸੈ ਞੇ (ਸਠਸਾੜੀ) ਥਸਸੁੰਸਠਆਾਂ ਉੱਚਸਠਆਾਂ (ਦਾਵ, ਏਾ-ਸਏਞ ਏਸਠਆਾਂ) ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਢਾਧ ਸਧਠਾ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਉਸ ਸੁੱਐ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ ਖ ਸਣਆੇ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਸ ਠਧ ਨਾਠ ਏਠਾ 

ਸੈ।  

ਤਿਸ ਨ ਦਇਆਰੁ ਹਵ ਭਯਾ ਸੁਆਭੀ ਤਤਸੁ ਗੁਯਤਸਖ ਗੁਯੂ ਉਦਸੁ ਸੁਣਾਵ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂਤੜ 
ਭੰਗ ਤਤਸੁ ਗੁਯਤਸਖ ਕੀ ਿ ਆਤ ਿ ਅਵਯਹ ਨਾਭੁ ਿਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਅਵਸ—ਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ।2।  

ਅਟ:- ਸਖ ਞੇ ਸਣਆਾ ਣਰਦੂ ਸਠਆਪ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਉ  ਸੁੱਐ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਸੁੱਸਐਆ ਠੇਂਠਾ ਸੈ। ਠਾ ਢਾਢਏ 

(ਦੀ) ਉ  ਸੁੱਐ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਧੁੰਠਾ ਸੈ ਖ ਆਣ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਖਣਾਉਂਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਿ ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਤਧਆਇਦ ਸ ਤਵਯਰ ਥੜ ॥ ਿ ਭਤਨ ਤਿਤਤ ਇਕੁ ਅਯਾਧਦ ਤਤਨ ਕੀ 
ਫਯਕਤਤ ਖਾਤਹ ਅਸੰਖ ਕਯੜ ॥ ਤੁਧੁਨ ਸਬ ਤਧਆਇਦੀ ਸ ਥਾਇ  ਿ ਸਾਤਹਫ ਰੜ ॥ ਿ ਤਫਨੁ 
ਸਤਤਗੁਯ ਸਵ ਖਾਦ ਨਦ ਸ ਭੁ ਭਤਯ ਿੰਭ ਕੜਹ ॥ ਇ ਹਾਿਯੁ ਤਭਠਾ ਫਰਦ ਫਾਹਤਯ ਤਵਸੁ 
ਕਢਤਹ ਭੁਤਖ ਘਰ ॥ ਭਤਨ ਖਿ ਦਤਮ ਤਵਛੜ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਥਏਸਞ—ਏਧਾਈ। ਥਏਸਞ ਐਾਸਸ—ਏਧਾਈ ਐਾਾਂਠ ੇਸਢ, ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਠਏਾ ਸ ਦੀ 

ਢਾਧ ਸਧਠ ੇਸਢ।11।  

ਅਟ:- ਸੇ ੁੱਔੇ ਣਰ੍੍ਦੂ! ਉਸ ਥਸ ਞ ਟਸੜੇ ਖੀਵ ਸਢ, ਖ (ਇਏਾ ਸਔੁੱਞ) ਞੇਾ ਸਧਢ ਏਠ ੇਸਢ। ਣੂਢ 



ਇਏਾਰਞਾ ਸਵਔ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਇੁੱਏ ਠਾ ਅਾਡਢ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਏਧਾਈ ਥੇਅੁੰਞ ਖੀਵ ਐਾਾਂਠ ੇਸਢ। ਸੇ ਸੀ! 

(ਉਂਘ ਞਾਾਂ) ਾੀ ਸਰਸ਼ਙੀ ਞੇਾ ਸਡਆਢ ਡਠੀ ਸੈ, ਣ ਣਵਾਢ ਉਸ ਸ ੁੰਠੇ ਸਢ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞੂੁੰ ਧਾਪਏ ਣੁੰਠ 

ਏਠਾ ਸੈਂ। ਸਞ ੂ ਠੀ ੇਵਾ ਞੋਂ ੁੱਐਝੇ ਸਸ ਏੇ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਐਾਝ ਣੀਝ ਞੇ ਣੈਢਝ ਠੇ ਾਾਂ ਸਵਔ ਪੁੱ ੇਸ ਸਢ, 

ਉਸ ਏੜੇ੍ ਧ ੜ ਧ ੜ ਖੁੰਧਠੇ ਸਢ। ਇਸ ਸਖਸ ੇਧਢ ੁੱਐ ਾਸਧਝੇ (ਞਾਾਂ) ਸਧੁੱਚੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਏਠੇ ਸਢ (ਣ) ਸਣਕੋਂ ਧੂੁੰਸ 

ਸਵਔੋਂ ਸਵਸ  ਪ ਏੇ ਏੁੱਜਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ੁੱਖ ਏੇ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠ ੇਸਢ)। ਇਸ ਸਖਸ ੇਧਢੋਂ  ਐਸਙਆਾਂ ਢੂੁੰ ਐਧ ਢੇ 

(ਆਣਝੇ ਢਾਪੋਂ) ਸਵਕੜ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭਰੁ ਿੂਈ ਬਤਯਆ ਨੀਰਾ ਕਾਰਾ ਤਖਧਰੜਾ ਤਤਤਨ ਵਭੁਤਖ ਵਭੁਖ ਨ ਾਇਆ ॥ 
ਾਤਸ ਨ ਦਈ ਕਈ ਫਹਤਣ ਿਗਤ ਭਤਹ ਗੂਹ ਤੜ ਸਗਵੀ ਭਰੁ ਰਾਇ ਭਨਭੁਖੁ ਆਇਆ ॥ {ੰਨਾ 
306} 

ਣਠਅਟ:- ਸਐਡਪੜਾ—ਖ ੁੱਪਾ। ੂਸ—ੁੰਠ। ਵੀ—ੋਂ ਵਡੇੀ।  

ਅਟ:- ਧਪ ਞੇ ਖੂਆਾਂ ਢਾਪ ਦਸਆ ਸਇਆ ਢੀਪਾ ਞੇ ਏਾਪਾ ਖ ੁੱਪਾ ਉ ਥੇ-ਧ ਐ ਢੇ ਥੇ-ਧ ਐ ਢੂੁੰ ਣਾ ਸਠੁੱਞਾ, ੁੰਾ 

ਸਵਔ ਉ ਢੂੁੰ ਏਈ ਏਪ ਥਸਸਝ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ, ੁੰਠ ਣ ੈਏੇ ੋਂ ਥਸ ਞੀ ਧੈਪ ਪਾ ਏੇ ਧਢਧ ਐ (ਵਾਣ) ਆਇਆ।  

ਯਾਈ ਿ ਤਨੰਦਾ ਿੁਗਰੀ ਨ ਵਭੁਖੁ ਕਤਯ ਕ ਬਤਿਆ ਥ ਬੀ ਭੁਹੁ ਕਾਰਾ ਦੁਹਾ ਵਭੁਖਾ ਦਾ 
ਕਯਾਇਆ ॥ ਤੜ ਸੁਤਣਆ ਸਬਤੁ ਿਗਤ ਤਵਤਿ ਬਾਈ ਵਭੁਖੁ ਸਣ ਨਪਯ ਉਰੀ ਉਦੀ ਪਾਵਾ 
ਹਇ ਕ ਉਤਠ ਘਤਯ ਆਇਆ ॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਞੜ—ਞੜੁੱਏ, ਞ ਞ। ਦਞ —ਦ ਟਾਾਂ। ਝੈ—ਧੇਞ। ਢਤ—ਢਏ। ਣਉਪੀ ਣਉਠੀ—

ਖ ੁੱਞੀਆਾਂ ਣੈਂਸਠਆਾਂ। ਤਾਵਾ—ਥਉਾ, ਣਾਪ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢਧ ਐ ਣਾਈ ਸਢੁੰਠਾ ਞੇ ਔ ਪੀ ਏਢ ਪਈ (ਾਪਾਸ) ਏ ਏੇ ਦੇਸਖਆ ਸਆ ੀ, ਉਟ ੇਦੀ ਠਸਾਾਂ 

ਠਾ ਧੂੁੰਸ ਏਾਪਾ ਏੀਞਾ ਸਆ। ੁੰਾ ਸਵਔ ਦਢੀਂ ਣਾੀਂ ਞ ਞ  ਸਝਆ ਸਆ ਸਏ ਸੇ ਦਾਈ! ਥੇਧ ਐ ਢੂੁੰ ਢਏ 

ਧੇਞ ਖ ੁੱਞੀਆਾਂ ਣਈਆਾਂ ਞੇ ਔੁੰਾ ਸਪਾ ਸ ਏੇ  ਢੂੁੰ ਉੱਚ ਆਇਆ ਸੈ।  

ਅਗ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਭੀ ਵਭੁਖੁ ਯਰਣਾ ਨ ਤਭਰ ਤਾ ਵਹੁਿੀ ਬਤੀਿੀ ਤਪਤਯ ਆਤਣ ਘਤਯ ਾਇਆ ॥ 
ਹਰਤੁ ਰਤੁ ਦਵ ਗ ਤਨਤ ਬੁਖਾ ਕੂਕ ਤਤਹਾਇਆ ॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਦਞੀਖੀ—ਦਞੀਸਖਆਾਂ ਢੇ। ਆਸਝ—ਸਪਆ ਏੇ।  

ਅਟ:- ਅੁੱੋਂ ੁੰਞਾਾਂ ਞੇ ਏ ੜਧਾਾਂ (ਦਾਵ, ਾਏਾਾਂ ਅੁੰਾਾਂ) ਸਵਔ ਥੇਧ ਐ ਢੂੁੰ ਥਸਸਝਾ ਢਾ ਸਧਪੇ, ਞਾਾਂ ਸਤ ਵਸ ਙੀ ਞੇ 

ਦਞੀਸਖਆਾਂ ਢੇ ਸਪਆ ਏੇ  ਸਵਔ ਸਙਏਾਝਾ ਸਠੁੱਞਾ, ਉ ਠੇ ਪਏ ਣਪਏ ਠਵੇਂ ਅਖਾਈਂ  ਞੇ (ਸ ਝ) ਦ ੁੱਐਾ ਞੇ 

ਸਞਸਾਇਆ ਏੂਏਠਾ ਸੈ।  

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਭੀ ਕਯਤਾ ੁਯਖੁ ਹ ਤਿਤਨ ਤਨਆਉ ਸਿੁ ਫਤਹ ਆਤ ਕਯਾਇਆ ॥ ਿ ਤਨਦੰਾ ਕਯ 
ਸਤਤਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਸ ਸਾਿ ਭਾਤਯ ਿਾਇਆ ॥ ਹੁ ਅਖਯੁ ਤਤਤਨ ਆਤਖਆ ਤਿਤਨ ਿਗਤੁ ਸਬੁ 
ਉਾਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਥਸਸ—ਥੈਚ ਏੇ, (ਦਾਵ,)  ਸ ਢਾਪ। ਣਔਾਇਆ—ਖ਼ ਆ ਏੀਞਾ। ਅਐ —ਥਔਢ, ਸਢਆਾਂ ਠਾ 

ਥਔਢ। ਸਞਸਢ—ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ।1।  



ਅਟ:- ਡੁੰਢ ਸਖਝਸਾ ਧਾਪਏ ਸੈ ਸਖ ਢੇ ਆਣ ਸ  ਢਾਪ ੁੱਔਾ ਸਢਆਉਂ ਏਾਇਆ ਸੈ, (ਸਏ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ 

ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ, ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਉ ਢੂੁੰ ਆਣ (ਆਞਧਏ ਧਞ) ਧਾ ਏੇ ਠ ਐੀ ਏਠਾ ਸੈ,—

(ਇਸ) ਸਢਆਾਂ ਠਾ ਥਔਢ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਆਸਐਆ ਸੈ ਸਖ ਢੇ ਾਾ ੁੰਾ ਣੈਠਾ ਏੀਞਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਾਤਹਫੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਬੁਖਾ ਹਵ ਤਤਸ ਦਾ ਨਪਯੁ ਤਕਥਹੁ ਯਤਿ ਖਾ ॥ ਤਿ ਸਾਤਹਫ ਕ 
ਘਤਯ ਵਥੁ ਹਵ ਸੁ ਨਪਯ ਹਤਥ ਆਵ ਅਣਹਦੀ ਤਕਥਹੁ ਾ ॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਢੁੰਾ ਦ ਐਾ—ਏੁੰਾਪ। ਵਟ —ਔੀਜ਼। ਸਸਟ ਆਵ—ੈਸੁੱਟ ਸਵਔ ਆਉਂਠੀ ਸੈ, ਸਧਪਠੀ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਢਏ ਠਾ ਧਾਪਏ ਏੁੰਾਪ ਸਵੇ, ਉ ਠੇ ਢਏ ਢੇ ਸਏੁੱਟੋਂ ੁੱਖ ਏੇ ਐਾਝਾ ਸਇਆ? ਢਏ ਢੂੁੰ ਉਸ 

ਵਞ ਸਧਪ ਏਠੀ ਸੈ ਖ ਧਾਪਏ ਠੇ  ਸਵਔ ਸਵੇ, ਖੇ  ਸਵਔ ਸੀ ਢਾ ਸਵੇ ਞਾਾਂ ਉ ਢੂੁੰ ਸਏੁੱਟੋਂ ਸਧਪੇ? 

ਤਿਸ ਦੀ ਸਵਾ ਕੀਤੀ ਤਪਤਯ ਰਖਾ ਭੰਗੀ ਸਾ ਸਵਾ ਅਉਖੀ ਹਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਵਾ ਕਯਹੁ ਹਤਯ ਗੁਯ 
ਸਪਰ ਦਯਸਨ ਕੀ ਤਪਤਯ ਰਖਾ ਭੰਗ ਨ ਕਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 306} 

ਅਟ:- ਸਖ ਠੀ ੇਵਾ ਏੀਸਞਆਾਂ ਸਤ ਦੀ ਪੇਐਾ ਧੁੰਸਆ ਖਾਝਾ ਸਵੇ, ਉਸ ੇਵਾ ਧ ਸ਼ਏਪ ਸੈ (ਦਾਵ, ਉਸਠ ੇ

ਏਢ ਠਾ ਏੀਸ ਪਾਸ ਸੈ?) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਖ ਸੀ ਞੇ ਸਞ ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ (ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਢੂੁੰ) ਤਪਾ (ਏਠਾ) 

ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ੇਵਾ ਏਸ  (ਞਾਸਏ) ਸਤ ਏਈ ਪੇਐਾ ਢਾ ਧੁੰੇ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਿਾਯਤਹ ਸੰਤ ਿਨ ਿਾਤਯ ਵਦ ਕਹੰਦ ॥ ਬਗਤ ਭੁਖ ਤ ਫਰਦ ਸ ਵਿਨ ਹਵੰਦ 
॥ ਰਗਿ ਹਾਯਾ ਿਾਦਾ ਸਤਬ ਰਕ ਸੁਣੰਦ ॥ ਸੁਖੁ  ਨ ਾਇਤਨ ਭੁਗਧ ਨਯ ਸੰਤ ਨਾਤਰ ਖਹੰਦ ॥ 
ਇ ਰਿਤਨ ਨਾ ਗੁਣ ਨ ਇ ਅਹੰਕਾਤਯ ਸੜੰਦ ॥ ਇ ਤਵਿਾਯ ਤਕਆ ਕਯਤਹ ਿਾ ਬਾਗ ਧੁਤਯ 
ਭੰਦ ॥ ਿ ਭਾਯ ਤਤਤਨ ਾਯਫਰਹਤਭ ਸ ਤਕਸ ਨ ਸੰਦ ॥ ਵਯੁ ਕਯਤਹ ਤਨਯਵਯ ਨਾਤਰ ਧਯਭ ਤਨਆਇ 
ਿੰਦ ॥ ਿ ਿ ਸੰਤਤ ਸਯਾਤਆ ਸ ਤਪਯਤਹ ਬਵੰਦ ॥ ਡੁ ਭੁੰਢਾਹੂੰ ਕਤਿਆ ਤਤਸੁ ਡਾਰ ਸੁ ਕੰਦ 
॥੧੨॥ {ੰਨਾ 306} 

ਣਠਅਟ:- ਢਾਢਏ—ਸੇ ਢਾਢਏ! ਧ ਐੈ ਞੇ—ਧੂੁੰਸ ਞੋਂ। ਸਵੁੰਠੇ—ਵਞ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਣਸਾਾ—ੁੰਾ ਸਵਔ। 

ਸਦ—ਾੇ। ਧ ਡ—ਧੂਐ। ਐਸੁੰਠੇ—(ਖ) ਗੜਾ ਣਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਇ—ਉਸ ਧ ਡ ਢ {ਥਸ -ਵਔਢ}। ਢਾ 

 ਝੈ ਢ—ਉਸਢਾਾਂ ੁੰਞ-ਖਢਾਾਂ ਠੇ  ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ। ਅਸੁੰਏਾਸ—ਅਸੁੰਏਾ ਸਵਔ। ਸਞਸਢ—ਉ ਢੇ। ੁੰਠ—ੇਠੇ। 

ਸਢਆਇ—ਸਢਆਾਂ ਅਢ ਾ। ਣਔੁੰਠ—ੇੜਠੇ ਸਢ। ੁੰਸਞ—ੁੰਞ ਵਪੋਂ। ਣੇਛ —ਥੂਙਾ। ਾਸਣਆ—

ਸਤਙਏਾਸਆ ਸਇਆ, ਠ ਏਾਸਆ ਸਇਆ, ਣ ੇਸਸਙਆ ਸਇਆ।12।  

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! ੁੰਞ (ਆਣਝੀ) ਵੀਔਾ ਠੁੱਠ ੇਸਢ ਞੇ ਔਾ ੇਵੇਠ (ਦਾਵ, ਣ ਾਞਢ ਡਧ ਣ ਞਏ ਦੀ ਇਸੀ 

ੁੱਪ) ਆਐਠ ੇਸਢ (ਸਏ) ਦਞ ਖਢ ਖ ਥਔਢ ਧੂੁੰਸੋਂ ਥਪਠੇ ਸਢ ਉਸ ਸੀ ਸ ੁੰਠੇ ਸਢ। (ਦਞ) ਾ ੇਖਞ ਸਵਔ 

ਉੱੇ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਦਾ ਾ ੇਪਏ  ਝਠ ੇਸਢ।  

ਖ ਧੂਐ ਧਢ ੁੱਐ (ਅਖੇਸ)ੇ ੁੰਞਾਾਂ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ ਉਸ  ਐ ਢਸੀਂ ਣਾਾਂਠ,ੇ (ਉਸ ਠਐੀ) ੜਠੇ ਞਾਾਂ ਅਸੁੰਏਾ 

ਸਵਔ ਸਢ, ਣ ੁੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠੇ  ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞਠੇ ਸਢ।  

ਇਸਢਾਾਂ ਠਐੀ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਵੁੱ ਦੀ ਏੀਸ ਸੈ? ਧ ੁੱਜ ਞੋਂ (ਧੁੰਠੇ ਏਧ ਏਢ ਏਏੇ) ਧੁੰਠ ੇੁੰਏਾ ਸੀ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ 

ਦਾ ਸੈ (ਞੇ ਇਸਢਾਾਂ ੁੰਏਾਾਾਂ ਠੇ ਣਰੇ ੇਸ ਧੁੰਠ ੇਣਾ ੇਣ ਸਸੁੰਠੇ ਸਢ)। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੱਥ ਵਪੋਂ  ਧ ਸ ਸਢ, ਉਸ 

ਸਏੇ ਠ ੇ(ੁੱਏੇ) ਢਸੀਂ। ਸਢਵੈਾਾਂ ਢਾਪ ਦੀ ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ ਞੇ ਣਧਾਞਧਾ ਠੇ ਡਧ ਸਢਆਾਂ-ਅਢ ਾ ਠ ਐੀ ਸ ੁੰਠ ੇ



ਸਢ। ਖ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੰਞ ( ੂ) ਵਪੋਂ  ਸਤਙਏਾ ੇਸ ਸਢ (ਦਾਵ,   ੂਠੇ ਠ ਞੋਂ ਵਾਾਂਖ ੇਸ ਸਢ) ਉਸ ਦਙਏਠ ੇ

ਸਤਠੇ ਸਢ। ਖ  ੁੱਐ ਧ ਜੋਂ ਣ ਸਙਆ ਖਾ, ਉ ਠੇ ਙਾਸਝ ਦੀ  ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।12।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਗੁਯੂ ਤਧਆਇਦਾ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਤੁਤਸ ਤਦਤੀ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ 
ਘਿ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਤਰੁ ਤਕਸ ਦੀ ਘਿਾਈ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਞ ਸ—ਤਰੁੁੱਚ ਏੇ। ਣੂ—ੈਣੂ ੇ(ਣਰਦੂ) ਢੇ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਵੁੱਛੀ ਸੈ (ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ) ਸੀ ਢੂੁੰ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਸਧਠਾ ਸੈ; ਣੂ ੇਣਰਦੂ ਢੇ 

ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਣਰੁੰਢ ਸ ਏੇ (ਇਸੀ ਵਸਛਆਈ) ਥਖ਼ਸ਼ੀ ਸੈ (ਇ ਏਏੇ) ਸਏੇ ਠੇ ਙਾਇਆਾਂ ਞਾ ਦੀ ਢਸੀਂ 

ਙਠੀ।  

ਸਿੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕ ਵਤਰ ਹ ਤਾਂ ਝਤਖ ਝਤਖ ਭਯ ਸਬ ਰੁਕਾਈ ॥ ਤਨੰਦਕਾ ਕ ਭੁਹ ਕਾਰ ਕਯ 
ਹਤਯ ਕਯਤ ਆਤ ਵਧਾਈ ॥ ਤਿਉ ਤਿਉ ਤਨੰਦਕ ਤਨੰਦ ਕਯਤਹ ਤਤਉ ਤਤਉ ਤਨਤ ਤਨਤ ਿੜ ਸਵਾਈ 
॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਆਯਾਤਧਆ ਤਤਤਨ ਯੀ ਆਤਣ ਸਬ ਾਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਗਸਐ ਗਸਐ—ਐਣ ਐਣ ਏੇ। ਪ ਏਾਈ—(  ੁ) ਣੜ੍ਢਾ ਸੈ, ਅਪ ਣਾਚ ਸੈ 'ਪਏਾਈ', ਸਰਸ਼ਙੀ। 

ਏਞ—ੈਏਞ ੇ ਢੇ। ਔੜੈ ਵਾਈ—ਵਡਠੀ ਸੈ। ਸਞਸਢ—ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ। ਆਸਝ—ਸਪਆ ਏੇ। ਦ—ਾੀ 

ਪ ਏਾਈ।1।  

ਅਟ:- ਖਠੋਂ ੁੱਔਾ ਐਧ ਣਰਦੂ ਸਞ ੂ ਠਾ ਅੁੰ ਣਾਪਠਾ ਸੈ, ਞਾਾਂ ਾੀ ਠ ਢੀਆ (ਦਾਵੇਂ) ਣਈ ਗਐਾਾਂ ਧਾ ੇ

(ਸਞ ੂ ਠਾ ਏ ਗ ਸਵਾੜ ਢਸੀਂ ਏਠੀ); ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਸਖਝਸਾ ਢੇ ਆਣ ਵਡਾਈ ਸੈ ਞੇ 

ਠਐੀਆਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਏਾਪੇ ਏੀਞੇ ਸਢ। ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਸਢੁੰਠਏ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਸਞਉਂ ਸਞਉਂ 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਵਡਠੀ ਸੈ। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! (ਸਞ ੂ ਢੇ ਸਖ) ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਧਢ ਏੀਞਾ ਸੈ, ਉ 

(ਣਰਦੂ) ਢੇ ਾੀ ਪ ਏਾਈ ਸਪਆ ਏੇ ਸਞ ੂ ਠੇ ਣੈਾਾਂ ਞੇ ਣਾ ਸਠੁੱਞੀ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਸਤੀ ਗਣਤ ਤਿ ਯਖ ਹਰਤੁ ਰਤੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਕਾ ਗਇਆ ॥ ਤਨਤ ਝਹੀਆ 
ਾ ਝਗੂ ਸੁਿ ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝਤੜ ਇਆ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਝਞ—ਸਏੜ, ਵੈ। ਗਸੀਆ ਣਾ—ਏਔੀਔੀਆਾਂ ਵੁੱਙਠਾ ਸੈ। ਗ ੂ ਙ—ੇਸਪਏੇ ਏ ੁੱਞੇ ਵਾਾਂ ਟ ੁੱਏਾਾਂ 

 ੁੱਙਠਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਢਾਪ ਸਏੜ ੁੱਐਠਾ ਸੈ, ਉ ਠਾ ਪਏ ਞੇ ਣਪਏ ਧ ੁੱਔੇ ਸੀ ਸਵਅਟ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। 

(ਉ ਠੀ ਣੇਸ਼ ਞਾਾਂ ਖਾਾਂਠੀ ਢਸੀਂ, ਇ ਏਏੇ ਉਸ) ਠਾ ਏਔੀਔੀਆਾਂ ਵੁੱਙਠਾ ਸੈ ਞੇ ਠੁੰਠ ਣੀਂਸਠਾ ਸੈ (ਞੇ ਅੁੰਞ ਢੂੁੰ) 

ਐਣਠਾ ਐਣਠਾ ਢਸ਼ਙ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੇੜ ਪੈਂਠਾ ਸੈ)।  

ਤਨਤ ਉਾਵ ਕਯ ਭਾਇਆ ਧਨ ਕਾਯਤਣ ਅਗਰਾ ਧਨੁ ਬੀ ਉਤਡ ਗਇਆ ॥ ਤਕਆ ਹੁ ਖਿ 
ਤਕਆ ਹੁ ਖਾਵ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਇਆ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਉਣਾਵ—ਸਵਓਂਞਾਾਂ। ਏਾਸਝ—ਵਾਞੇ। ਸਾ—ਞਖ਼ਪਾ।  

ਅਟ:- (ਸਞ ੂ ਠਾ ਉਸ ਠਐੀ) ਠਾ ਧਾਇਆ ਪਈ ਸਵਓਂਞਾਾਂ ਏਠਾ ਸੈ, ਣ ਉ ਠਾ ਅਪਾ (ਏਧਾਇਆ 

ਸਇਆ) ਦੀ ਸੁੱਟੋਂ ਖਾਾਂਠਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ। ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਗਾ ਞੇ ਾੜਾ ਸਵੇ, ਉ ਢੇ ਐੁੱਙਝਾ ਏੀਸ ਞੇ 



ਐਾਝਾ ਏੀਸ? (ਦਾਵ, ਉਸ ਢਾ ਏ ਗ ਐੁੱਙ ਏਠਾ ਸੈ ਞੇ ਢਾ ਐੁੱਙੇ ਸ ਠਾ ਆਢੁੰਠ ਪੈ ਏਠਾ ਸੈ)।  

ਤਨਯਵਯ ਨਾਤਰ ਤਿ ਵਯੁ ਯਿਾ ਸਬੁ ਾੁ ਿਗਤ ਕਾ ਤਤਤਨ ਤਸਤਯ ਰਇਆ ॥ ਸੁ ਅਗ ਤਛ 
ਢਈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਤਨੰਦਾ ਭੁਤਹ ਅੰਫੁ ਇਆ ॥ ਿ ਸੁਇਨ ਨ ਹੁ ਹਥੁ ਾ ਤਾ ਖਹੂ ਸਤੀ 
ਯਤਰ ਗਇਆ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਸਸ—ਸ ਞੇ। ਅੈ ਸਣਕ—ੈਣਪਏ ਸਵਔ ਞੇ ਇ ਪਏ ਸਵਔ। ਧ ਸਸ—ਧੂੁੰਸ ਸਵਔ। ਅੁੰਥ —

(ਦਾਵ) ਸਧਚਾ। ਐੇਸੂ ੇਞੀ— ਆਸ ਢਾਪ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਢਵੈ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠਾ ਸੈ ਉਸ ਾ ੇੁੰਾ ਠੇ ਣਾਣਾਾਂ (ਠਾ ਦਾ) ਆਣਝੇ ਸ ਞੇ ਪੈਂਠਾ 

ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਪਏ ਣਪਏ ਸਵਔ ਏਈ ਆਾ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ। ਸਖ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਞਾਾਂ ਸਢੁੰਠਾ ਸਵੇ, ਣ ਧੂੁੰਸ ਸਵਔ 

ਅੁੰਥ ਸਣਆ ਸਵੇ (ਦਾਵ, ਖ ਧੂੁੰਸੋਂ ਸਧੁੱਚਾ ਥਪੇ), ਇਸ ਸਖਸਾ ਐਙਾ ਧਢ ੁੱਐ ਖੇ ਢੇ ਢੂੁੰ ਸੁੱਟ ਣਾ ਉਸ ਦੀ  ਆਸ ਢਾਪ 

ਪ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਿ ਗੁਯ ਕੀ ਸਯਣੀ ਤਪਤਯ ਹੁ ਆਵ ਤਾ ਤਛਰ ਅਉਗਣ ਫਖਤਸ ਰਇਆ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ 
ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਤਸਭਯਤ ਤਕਰਤਵਖ ਾ ਗਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 307} 

ਅਟ:- ਸਤ ਦੀ (ਦਾਵ, ਇਸ ਸਖਸਾ ਣਾਣੀ ਸ ੁੰਸਠਆਾਂ ਦੀ) ਖੇ ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੀ ਔਢੀਂ ਜਸਸ ਣਵ ੇਞਾਾਂ ਸਞ ੂ 

ਉ ਠ ੇਸਣਕਪੇ ਅਉ ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ ਥਖ਼ਸ਼ ਠੇਂਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢ ੁੱਐ (ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਝ ਣ ੈਏੇ) ਸ ਜ਼ ਢਾਧ 

ਖਣਠਾ ਸੈ, ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਸਧਸਠਆਾਂ ਉ ਠੇ ਾ ੇਣਾਣ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂਹ ਸਿਾ ਸਿੁ ਤੂ ਸਬ ਦੂ ਉਤਯ ਤੂ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਿ ਤੁਧੁ ਸਿੁ  ਤਧਆਇਦ ਸਿੁ ਸਵਤਨ 
ਸਿ ਤਯਾ ਭਾਣੁ ॥ ਨਾ ਅੰਦਤਯ ਸਿੁ ਭੁਖ ਉਿਰ ਸਿੁ ਫਰਤਨ ਸਿ ਤਯਾ ਤਾਣੁ ॥ ਸ ਬਗਤ ਤਿਨੀ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਾਰਾਤਹਆ ਸਿੁ ਸਫਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਸਿੁ ਤਿ ਸਿ ਸਵਦ ਤਤਨ ਵਾਯੀ ਸਦ ਕੁਯਫਾਣੁ 
॥੧੩॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਠੂ—ਞੋਂ। ਉਣਸ—ਵੁੱਛਾ। ਠੀਥਾਝ —ਆਾ। ਉਖਪੇ—ਸਐੜ ੇਸ।  ਧ ਸਐ—  ੂਠੇ ਢਧ ਐ 

ਸ ਏੇ। ਢੀਾਝ —ਢੀਸ਼ਾਢ, ਣਵਾਢਾ, ਾਸਠਾੀ।13।  

ਅਟ:- ਸੇ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਸੀ ਦ ਞੋਂ ਵੁੱਛਾ (ਖੀਵਾਾਂ ਠਾ) ਆਾ ਸੈਂ। ਖ ਞੇਾ ਸਧਢ ਏਠ ੇਸਢ, ਞੇੀ ੇਵਾ 

ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞੇਾ ਸੀ ਧਾਝ ਸੈ। ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ੁੱਔ ਸੈ (ਇ ਏਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ) ਧੁੱਟ ੇਸਐੜ ੇ

ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ ਞੇ ਸੇ ੁੱਔੇ ਸੀ! ਉਸ ਞੇਾ ਠਾ-ਸਟ ਢਾਧ ਉਔਾਠ ੇਸਢ, ਞੇ ਞੇਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞਾਝ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ 

ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸ ਏੇ ਸੀ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠੇ ਸਢ, ਉਸੀ ੁੱਔੇ ਦਞ ਸਢ ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਣਾ ੁੱਔਾ 

ਸ਼ਥਠ-ੂਣ ਸਢਸ਼ਾਢ ਸੈ। ਧੈਂ ਠਏੇ ਸਾਾਂ ਏ ਥਾਢ ਸਾਾਂ ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਖ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਞਢੋਂ  ਧਢੋਂ  ਸਧਠੇ ਸਢ।13।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਧੁਤਯ ਭਾਯ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸਈ ਹੁਤਣ ਸਤਤਗੁਤਯ ਭਾਯ ॥ ਿ ਭਰਣ ਨ ਫਹੁਤਯਾ 
ਰਿੀ ਨ ਦਈ ਤਭਰਣ ਕਯਤਾਯ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਢਈ ਨਾ ਰਹਤਨ ਤਵਤਿ ਸੰਗਤਤ ਗੁਤਯ ਵੀਿਾਯ ॥ 
ਕਈ ਿਾਇ ਤਭਰ ਹੁਤਣ ਨਾ ਨ ਤਤਸੁ ਭਾਯ ਿਭੁ ਿੰਦਾਯ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਡ ਸ—ਡ  ਞੋਂ। ਸਞ ਸ—  ੂਢੇ। ਖੁੰਠਾ—ਅਵੈੜਾ।  

ਅਟ:- ਖੇਸੜ ੇਣਸਸਪਾਾਂ ਞੋਂ ਸੀ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਢੇ ਸਤਙਏਾ ੇਸਢ, ਉਸ ਸ ਝ (ਸਤ) ਸਞ ੂ ਵਪੋਂ  ਧਾ ੇ ਸਢ 



(ਦਾਵ, ਸਞ ੂ ਵਪੋਂ  ਧਢਧ ਐ ਸ ਸਢ)। ਖੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਸਞ ੂ ਢਾਪ) ਧੇਪਝ ਪਈ ਥਟੇੀ ਞਾਾਂ ਦੀ ਏੀ 

(ਞਾਾਂ ਦੀ) ਸਖਝਸਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਧਪਝ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ। ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞੁੰ ਸਵਔ ਦੀ ਜਈ ਢਸੀਂ ਸਧਪਠੀ—  ੂ

ਢੇ ਦੀ ੁੰਸਞ ਸਵਔ ਸੀ ਸਵਔਾ ਏੀਞੀ ਸੈ।  ਵੇਪੇ ਖੇ ਏਈ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਖਾ ਏੇ ਾਟੀ ਥਝੇ, ਉ ਢੂੁੰ ਦੀ 

ਖਧਠੂਞ ਞਾੜਢਾ ਏਠਾ ਸੈ (ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਦੀ ਧਢ-ਧ ਐਞਾ ਵਾਪੇ ਏੁੰਧ ਸੀ ਏੇਾ, ਸਖ ਏਏੇ ਖੁੰਧ-ਧਾ ਠਾ 

ਦਾੀ ਥਝੇਾ)।  

ਗੁਤਯ ਫਾਫ ਤਪਿਕ ਸ ਤਪਿ ਗੁਤਯ ਅੰਗਤਦ ਕੀਤ ਕੂਤੜਆਯ ॥ ਗੁਤਯ ਤੀਿੀ ੀੜੀ ਵੀਿਾਤਯਆ 
ਤਕਆ ਹਤਥ ਨਾ ਵਿਾਯ ॥ ਗੁਯੁ ਿਉਥੀ ੀੜੀ ਤਿਤਕਆ ਤਤਤਨ ਤਨੰਦਕ ਦੁਸਿ ਸਤਬ ਤਾਯ ॥ {ੰਨਾ 
307} 

ਣਠਅਟ:- ਸਤਙਏ—ੇਸਤਙਏਾ ਣਾਈ। ੇ ਸਤਙ—ੇਉਸ ਸਤੁੱਙੇ ਸ ਅੁੰਸਏਾੀ।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ ਥਾਥ ੇ (  ੂਢਾਢਏ ਠੇਵ) ਢੇ ਧਢਧ ਐ ਏਾ ਸਠੁੱਞਾ, ਉਸਢਾਾਂ ਅਸੁੰਏਾੀਆਾਂ ਢੂੁੰ   ੂ

ਅੁੰਠ ਢੇ ਦੀ ਗੂਚਾ ਸਧਸਟਆ। ਞੀਖ ੇਟਾਾਂ ਥੈਚੇ   ੂਢੇ, ਸਖ ਢੇ ਔਟ ੇਟਾਾਂ ਥੈਚੇ ਢੂੁੰ   ੂਟਾਸਣਆ, ਸਵਔਾ ਏੀਞੀ ਸਏ 

ਇਸਢਾਾਂ ਏੁੰਾਪਾਾਂ ਠੇ ਏੀਸ ਵੁੱ?  ਉ ਢੇ ਾ ੇ ਸਢੁੰਠਏ ਞੇ ਠ ਸ਼ਙ ਞਾ ਸਠੁੱਞ ੇ (ਦਾਵ, ਅਸੁੰਏਾ ਞੇ ਸਤਙੇਵੇਂ ਞੋਂ 

ਥਔਾ ਪ)।  

ਕਈ ੁਤੁ ਤਸਖੁ ਸਵਾ ਕਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕੀ ਤਤਸੁ ਕਾਯਿ ਸਤਬ ਸਵਾਯ ॥ ਿ ਇਛ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ  
ੁਤੁ ਧਨੁ ਰਖਭੀ ਖਤੜ ਭਰ ਹਤਯ ਤਨਸਤਾਯ ॥ ਸਤਬ ਤਨਧਾਨ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਵਤਿ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਹਤਯ 
ਉਯ ਧਾਯ ॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਸਦ—ਾੇ। ਐਸੜ—ਐੜ ਏੇ, ਪੈ ਖਾ ਏੇ। ਉ—ਸਸਠਾ।  

ਅਟ:- ਣ ੁੱਞ ਸਵੇ ਔਾਸ ੇ ਸੁੱਐ, ਖ ਏਈ (ਦੀ) ਸਞ ੂ ਠੀ ੇਵਾ ਏਠਾ ਸੈ ਸਞ ੂ ਉ ਠੇ ਾ ੇਏਾਖ 

ਵਾਠਾ ਸੈ—ਣ ੁੱਞ, ਡਢ, ਪੁੱਕਧੀ, ਸਖ ਦੀ ਸ਼ੈ ਠੀ ਉਸ ਇੁੱਕਾ ਏ,ੇ ਉਸੀ ਤਪ ਉ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠਾ ਸੈ, 

(ਸਞ ੂ) ਉ ਢੂੁੰ ਪੈ ਖਾ ਏੇ (ਣਰਦੂ ਢਾਪ) ਧੇਪਠਾ ਸੈ ਞੇ ਣਰਦੂ (ਉ ਢੂੁੰ) ਣਾ ਉਞਾਠਾ ਸੈ। (ਧ ਏਠੀ ੁੱਪ), 

ਸਖ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਸਙਸਏਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਉ ਸਵਔ ਾ ੇਖ਼ਜ਼ਾਢੇ ਸਢ।  

ਸ ਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਿਸੁ ਤਰਤਖਆ ਤਰਖਤੁ ਤਰਰਾਯ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਾਗ ਧੂਤੜ ਤਤਨ ਿ 
ਗੁਯਤਸਖ ਤਭਤ ਤਆਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 307} 

ਣਠਅਟ:- ਸਪਪਾ—ੇਧੁੱਟ ੇਞੇ।1।  

ਅਟ:- ਸਖ (ਧਢ ੁੱਐ) ਠੇ ਧੁੱਟੇ ਞੇ (ਸਣਕਪੇ ਏੀਞੇ ਔੁੰੇ ਏੁੰਧਾਾਂ ਠੇ ੁੰਏਾ-ੂਣੀ) ਪੇਐ ਸਪਐ ੇਸ ਸਢ, ਉਸ ਣੂ ੇ

ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸੈ। (ਇਸ ਸਖਸ)ੇ ਖ ਸਧੁੱਞ ਸਣਆੇ   ੂਏੇ ਸੁੱਐ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਠਾ 

ਢਾਢਏ (ਦੀ) ਧੁੰਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਆਤ ਦਇ ਵਤਡਆਈ ਿਗਤੁ ਬੀ ਆ ਆਤਣ ਤਤਨ ਕਉ ਯੀ ਾ ॥ 
ਡਯੀ ਤਾਂ ਿ ਤਕਛੁ ਆ ਦੂ ਕੀਿ ਸਬੁ ਕਯਤਾ ਆਣੀ ਕਰਾ ਵਧਾ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਆਣ ਵਸਛਆਈ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਔਢੀਂ ਾ ੇੁੰਾ ਢੂੁੰ ਦੀ ਸਪਆ ਏੇ ਣਾਾਂਠਾ ਸੈ; 

(ਇ ਵਸਛਆਈ ਢੂੁੰ ਆਉਂਠਾ ਵੇਐ ਏੇ) ਞਠ ਛੀ, ਖੇ ਅੀਂ ਏ ਗ ਆਣਝੇ ਵਪੋਂ  ਏਠ ੇਸਵੀ, ਇਸ ਞਾਾਂ 

ਏਞਾ ਆਣਝੀ ਏਪਾ ਆਣ ਵਡਾ ਸਸਾ ਸੈ।  



ਦਖਹੁ ਬਾਈ ਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਤਯ ਰੀਤਭ ਸਿ ਕਾ ਤਿਤਨ ਆਣ ਿਤਯ ਸਤਬ ਆਤਣ ਤਨਵਾ ॥ 
ਆਤਣਆ ਬਗਤਾ ਕੀ ਯਖ ਕਯ ਹਤਯ ਸੁਆਭੀ ਤਨੰਦਕਾ ਦੁਸਿਾ ਕ ਭੁਹ ਕਾਰ ਕਯਾ ॥ ਸਤਤਗੁਯ 
ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਤਨਤ ਿੜ ਸਵਾਈ ਹਤਯ ਕੀਯਤਤ ਬਗਤਤ ਤਨਤ ਆਤ ਕਯਾ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਆਣਝੈ ਖਸ—ਆਣਝੇ ਥਪ ਢਾਪ। ਧ ਸ ਏਾਪੇ ਏਾ—ਸ਼ਸਧੁੰਠੀ ਠੇਂਠਾ ਸੈ। ਔੜੈ ਵਾਈ—

ਵਡਠੀ ਸੈ। ਏੀਸਞ—ਦਾ, ਵਸਛਆਈ। ਦਸਞ—ਥੁੰਠੀ।  

ਅਟ:- ਸੇ ਦਾਈ! ਔੇਞਾ ੁੱਐ, ਸਖ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣਝੇ ਥਪ ਢਾਪ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਪਆ ਏੇ (ਸਞ ੂ ਠੇ ਅੁੱ)ੇ 

ਸਢਵਾਇਆ ਸੈ, ਉ ੁੱਔੇ ਣਰੀਞਧ ਠਾ ਇਸ ੁੰਾ (ਇਏ) ਅਐਾੜਾ ਸੈ, (ਸਖ ਸਵਔ) ਉਸ  ਆਧੀ ਣਰਦੂ ਆਣਝੇ 

ਦਞਾਾਂ ਠੀ ੁੱਸਐਆ ਏਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸਢੁੰਠਏਾਾਂ ਠ ਸ਼ਙਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਏਾਪੇ ਏਾਉਂਠਾ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠੀ ਧਸਸਧਾ ਠਾ 

ਵਡਠੀ ਸੈ ਸਏਉਂਸਏ ਸੀ ਆਣਝੀ ਏੀਞੀ ਞੇ ਦਞੀ ਠਾ ਆਣ ਸਞ ੂ ਣਾੋਂ ਏਾਉਂਠਾ ਸੈ।  

ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਭੁ ਿਹੁ ਗੁਯਤਸਖਹੁ ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਘਯੀ ਵਸਾ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਫਾਣੀ ਸਤਤ 
ਸਤਤ ਕਤਯ ਿਾਣਹੁ ਗੁਯਤਸਖਹੁ ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਆਤ ਭੁਹਹੁ ਕਢਾ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਅਟ:- ਸੇ  -ਸਐ! ਸ ਜ਼ (ਦਾਵ, ਸ ਵੇਪੇ) ਢਾਧ ਖਣ (ਞਾ ਸਏ) ਸਖਢਸਾ ਸੀ (ਇਸ ਸਖਸਾ) 

ਸਞ ੂ (ਞ ਸਾਛ)ੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਵਾ ਠੇਵੇ। ਸੇ  -ਸਐ! ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਸਢਪ ੁੱਔ ਧਗ (ਸਏਉਂਸਏ) 

ਸਖਢਸਾ ਣਰਦੂ ਆਣ ਇਸ ਥਾਝੀ ਸਞ ੂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਞੋਂ ਅਐਵਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਗੁਯਤਸਖਾ ਕ ਭੁਹ ਉਿਰ ਕਯ ਹਤਯ ਤਆਯਾ ਗੁਯ ਕਾ ਿਕਾਯੁ ਸੰਸਾਤਯ ਸਬਤੁ ਕਯਾ ॥ ਿਨੁ 
ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਤਯ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਤਯ ਿ ਯਖਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ੁੰਾਸ—ੁੰਾ ਸਵਔ। ਦਞ —ਸ ਟਾਾਂ। ਣੈਖ—ਪਾਖ।2।  

ਅਟ:- ਸਣਆਾ ਸੀ  -ਸੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਧੂੁੰਸ ਉਖਪੇ ਏਠਾ ਸੈ ਞੇ ੁੰਾ ਸਵਔ ਦਢੀਂ ਣਾੀਂ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਖੁੱਞ 

ਏਾਉਂਠਾ ਸੈ। ਠਾ ਢਾਢਏ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ੇਵਏ ਸੈ; ਣਰਦੂ ਆਣਝੇ ਠਾਾਾਂ ਠੀ ਪਾਖ ਆਣ ੁੱਐਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਆਤ ਹ ਸਿੁ ਸਾਹ ਹਭਾਯ ॥ ਸਿੁ ੂਿੀ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਇ ਰਬ ਵਣਿਾਯ 
ਥਾਯ ॥ ਸਿੁ ਸਵਤਹ ਸਿੁ ਵਣੰਤਿ ਰਤਹ ਗੁਣ ਕਥਹ ਤਨਯਾਯ ॥ ਸਵਕ ਬਾਇ ਸ ਿਨ ਤਭਰ ਗੁਯ 
ਸਫਤਦ ਸਵਾਯ ॥ ਤੂ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਅਰਖੁ ਹ ਗੁਯ ਸਫਤਦ ਰਖਾਯ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਸਠਰੜਾਇ—ਸਠਰੜ ਏਾ, ਸਢਔ ੇਏਾ। ੇਵਏ ਦਾਇ—ਠਾ-ਦਾਵਢਾ ਢਾਪ।14।  

ਅਟ:- ਸੇ ਾਛੇ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪੇ ਸ਼ਾਸ! ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ੁੱਔਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਸੇ ਣਰਦੂ! ਅੀਂ ਞੇ ੇਵਝਖਾ ੇਸਾਾਂ, 

ਾਢੂੁੰ ਇਸ ਸਢਔ ੇਏਾ ਸਏ ਢਾਧ ਠੀ ਣੂੁੰਖੀ ਠਾ ਏਾਇਧ ਸਸਝ ਵਾਪੀ ਸੈ। ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ਼ਥਠ 

ਠ ਆਾ  ਡ ਏੇ ੇਵਏ  ਦਾਉ ਵਾਪੇ ਸ ਏੇ ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪਠ ੇਸਢ ਖ ਠਾ-ਸਟ ਢਾਧ ਸਧਠ ੇਸਢ, ੁੱਔੇ 

ਢਾਧ ਠਾ ਉਠਾ ਖ਼ੀਠਠ ੇਸਢ ਞੇ ਸਢਾਪੇ ਣਰਦੂ ਠੇ  ਝ ਉਔਾਠ ੇਸਢ। ਸੇ ਸੀ! ਞੂੁੰ ੁੱਔਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਞੈਢੂੁੰ ਏਈ 

ਧਗ ਢਸੀਂ ਏਠਾ (ਣ) ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ਼ਥਠ ਠ ਆਾ ਞੇੀ ੂਗ ਣੈਂਠੀ ਸੈ।14।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਤਾਤਤ ਯਾਈ ਹਵ ਤਤਸ ਦਾ ਕਦ ਨ ਹਵੀ ਬਰਾ ॥ ਸ ਦ ਆਤਖ 
ਕਈ ਨ ਰਗ ਤਨਤ ਿਾੜੀ ੂਕਾਯ ਖਰਾ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਸਖ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਣਾਈ ਈਐਾ ਸਵੇ, ਉ ਠਾ ਆਣਝਾ ਦੀ ਏਠੇ ਦਪਾ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ, ਉ ਠੇ 



ਥਔਢ ਞੇ ਏਈ ਇਞਥਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਉਸ ਠਾ (ਧਾਢ) ਉਖਾੜ ਸਵਔ ਐਪਞਾ ਏੂਏਠਾ ਸੈ।  

ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਿੁਗਰੀ ਿੁਗਰ ਵਿ ਕੀਤਾ ਕਯਤਤਆ ਸ ਦਾ ਸਬੁ ਗਇਆ ॥ ਤਨਤ ਿੁਗਰੀ ਕਯ 
ਅਣਹਦੀ ਯਾਈ ਭੁਹੁ ਕਤਢ ਨ ਸਕ ਸ ਦਾ ਕਾਰਾ ਬਇਆ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਵਖੈ—ਵੁੱਖੈ, ਧਸ਼ਸੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਅਝਸਠੀ—ਗੂਚੀ, ਸਖ ਠੀ ਅਪੀਅਞ ਢਸੀਂ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਔ ਗ਼ਪੀ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ ਉਸ ਔ ਗ਼ਪ (ਠੇ ਢਾਧ ਢਾਪ) ਸੀ ਧਸ਼ਸੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, 

ਉ ਠੀ (ਸਣਕਪੀ) ਾੀ ਏੀਞੀ ਸਈ ਏਧਾਈ ਸਵਅਟ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ, ਉਸ ਠਾ ਣਾਈ ਗੂਚੀ ਔ ਗ਼ਪੀ ਏਠਾ ਸੈ, 

ਇ ਧ ਏਾਪਐ ਏਏੇ ਉਸ ਸਏੇ ਠੇ ਧੁੱਟ ੇਦੀ ਢਸੀਂ ਪੁੱ ਏਠਾ (ਉ ਠਾ ਧੂੁੰਸ ਏਾਪਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸਵਐਾ ਢਸੀਂ 

ਏਠਾ)।  

ਕਯਭ ਧਯਤੀ ਸਯੀਯੁ ਕਤਰਿੁਗ ਤਵਤਿ ਿਹਾ ਕ ਫੀਿ ਤਹਾ ਕ ਖਾ ॥ ਗਰਾ ਉਤਯ ਤਾਵਸੁ ਨ 
ਹਈ ਤਵਸੁ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਰ ਭਤਯ ਿਾ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠ ਅਟ:- ਞਣਾਵ —ਸਢਆਾਂ, ਸਢਥੇੜਾ। ਸਵ —ਜ਼ਸਸ।  

ਅਟ:- ਇ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਸਵਔ ੀ ਏਧ-(ੂਣ ਥੀਖ ਥੀਖਝ ਪਈ) ਦ ੁੰਏਂ ਸੈ, ਇ ਸਵਔ ਸਖ ਞ੍ਾਾਂ ਠਾ 

ਥੀਖ ਧਢ ੁੱਐ ਥੀਖਠਾ ਸੈ, ਉੇ ਞ੍ਾਾਂ ਠਾ ਤਪ ਐਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਏੀਞੇ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਸਢਥੇੜਾ ੁੱਪਾਾਂ ਉਞੇ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ, ਖੇ ਸਵਸ  

ਐਾਡੀ ਖਾ ਞਾਾਂ (ਅੁੰਸਧਰਞ ਠੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਏਸਠਆਾਂ ਦੀ ਧਢ ੁੱਐ ਥਔ ਢਸੀਂ ਏਠਾ) ਞ ੁੰਞ ਧ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਬਾਈ ਵਖਹੁ ਤਨਆਉ ਸਿੁ ਕਯਤ ਕਾ ਿਹਾ ਕਈ ਕਯ ਤਹਾ ਕਈ ਾ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਬ 
ਸਝੀ ਾਈ ਹਤਯ ਦਯ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਆਤਖ ਸੁਣਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 308} 

ਅਟ:- ਸੇ ਦਾਈ! ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸਢਆਉਂ ਵੇਐ, ਸਖ ਞ੍ਾਾਂ ਠਾ ਏਈ ਏੁੰਧ ਏਠਾ ਸੈ, ਸ ਸਖਸਾ ਉ ਠਾ ਤਪ ਣਾ 

ਪੈਂਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਖ ਠਾ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਇਸ ਧਗਝ ਠੀ ਾੀ ਥ ਸਡ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਣਰਦੂ ਠੇ ਠ ਠੀਆਾਂ 

ਇਸ ੁੱਪਾਾਂ ਏ ਏੇ  ਝਾਉਂਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਹਦ ਯਤਤਖ ਗੁਯੂ ਿ ਤਵਛੁੜ ਤਤਨ ਕਉ ਦਤਯ ਢਈ ਨਾਹੀ ॥ ਕਈ ਿਾਇ ਤਭਰ ਤਤਨ 
ਤਨੰਦਕਾ ਭੁਹ ਤਪਕ ਥੁਕ ਥੁਕ ਭੁਤਹ ਾਹੀ ॥ ਿ ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਪਿਕ ਸ ਸਬ ਿਗਤਤ ਤਪਿਕ ਤਨਤ 
ਬੰਬਰ ਬੂਸ ਖਾਹੀ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਸਠ—ੈਸ ੁੰਸਠਆਾਂ। ਠਸ—(ਣਰਦੂ ਠੇ) ਠ ਞੇ। ਜਈ—ਆਾ। ਸਤਏੇ—ਦਸਸ਼ਙੇ ਸ। 

ਸਞ ਸ—  ੂਵਪੋਂ। ਸਤਙਏੇ—ਸਤਙਏਾ ੇਸ, ਸਵਕੜੇ ਸ। ਦੁੰਦਪਦੂ—ੇਛੁੱਏ-ਛਪੇ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੇ ਣਞੁੱਐ ਸ ੁੰਸਠਆਾਂ ਦੀ ਖ ਸਢੁੰਠਏ (  ਞੋਂ) ਸਵੁੱਕੜ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਠਾਸ ਸਵਔ 

ਜਈ ਢਸੀਂ ਸਧਪਠੀ। ਖ ਏਈ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ੁੰ ਦੀ ਏਠਾ ਸੈ ਉ ਠਾ ਦੀ ਧੂੁੰਸ ਸਤੁੱਏਾ ਞੇ ਧੂੁੰਸ ਞੇ ਸਢੀ ਟ ੁੱਏ ਣੈਂਠੀ 

ਸੈ (ਦਾਵ, ਪਏ ਧੂੁੰਸ ਞੇ ਸਤਙਏਾਾਂ ਣਾਾਂਠੇ ਸਢ) (ਸਏਉਂਸਏ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ   ੂਵਪੋਂ  ਸਵੁੱਕੜ ੇਸ ਸਢ, ਉਸ ੁੰਾ ਸਵਔ 

ਦੀ ਸਤਙਏਾ ੇਸ ਸਢ ਞੇ ਠਾ ਛਏ-ਛਪੇ ਐਾਾਂਠ ੇਸਤਠੇ ਸਢ।  

ਤਿਨ ਗੁਯੁ ਗਤਆ ਆਣਾ ਸ ਰਦ ਢਹਾ ਤਪਯਾਹੀ ॥ ਤਤਨ ਕੀ ਬੁਖ ਕਦ ਨ ਉਤਯ ਤਨਤ ਬੁਖਾ ਬੁਖ 
ਕੂਕਾਹੀ ॥ ਨਾ ਦਾ ਆਤਖਆ ਕ ਨਾ ਸੁਣ ਤਨਤ ਹਉਰ ਹਉਤਰ ਭਯਾਹੀ ॥ {ੰਨਾ 308} 

ਣਠਅਟ:- ਸਣਆ—ਸਢੁੰਠਾ ਏੀਞੀ ਸੈ। ਜਸਾ—ਜਾਸਾਾਂ। ਦ ਐ—ਸਞਰਸ਼ਢਾ। ਸਉਸਪ—ਸਉਪ ਸਵਔ, ਡ ੜਏੂ 



ਸਵਔ। ਸਉਪੇ—ਸਉਪ ਸਵਔ ਸੀ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਣਆੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਠਾ (ਧਾਢ) ਜਾਸਾਾਂ ਧਾਠ ੇ ਸਤਠੇ ਸਢ। 

ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਸਞਰਸ਼ਢਾ ਏਠੇ ਢਸੀਂ ਉਞਠੀ, ਞੇ ਠਾ ਦ ੁੱਐ ਦ ੁੱਐ ਏੂਏਠੇ ਸਢ, ਏਈ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ੁੱਪ ਠਾ ਇਞਥਾ 

ਢਸੀਂ ਏਠਾ (ਇ ਏਏੇ) ਉਸ ਠਾ ਸਔੁੰਞਾ ਸਏ ਸਵਔ ਸੀ ਐਣਠ ੇਸਢ।  

ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਤਖ ਨ ਸਕਨੀ ਨਾ ਅਗ ਤਛ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥ ਿ ਸਤਤਗੁਤਯ ਭਾਯ ਤਤਨ 
ਿਾਇ ਤਭਰਤਹ ਯਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਬ ਤਤ ਗਵਾਹੀ ॥ ਇ ਅਗ ਕੁਸਿੀ ਗੁਯ ਕ ਤਪਿਕ ਤਿ ਸੁ 
ਤਭਰ ਤਤਸੁ ਕੁਸਿੁ ਉਠਾਹੀ ॥ {ੰਨਾ 308-309} 

ਣਠਅਟ:- ਅੈ—ਅੁੱ,ੇ ਣਪਏ ਸਵਔ। ਸਞ ਸ—  ੂਵਪੋਂ। ਣਸਞ—ਇੁੱਜ਼ਞ। ਸਤਙਏੇ—ਸਤਙਏਾ ੇਸ। 

ਸਖ—ਖੇਸੜਾ ਧਢ ੁੱਐ। ਉਚਾਸੀ—ਔਧੜ ਠੇਂਠੇ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੀ ਧਸਸਧਾ ਖ ਢਸੀਂ ਏਠੇ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਪਏ ਣਪਏ ਸਵਔ ਸਙਏਾਝਾ ਢਸੀਂ 

ਸਧਪਠਾ।   ੂਞੋਂ ਖ ਸਵੁੱਕੜੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਖਾ ਸਧਪਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਦੀ ਆਣਝੀ ਧਾੜੀ ਧਙੀ ਾੀ 

ਇੁੱਜ਼ਞ ਵਾ ਪੈਂਠੇ ਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ)   ੂਞੋਂ ਐ ੁੰਗੇ ਸ ਉਸ ਞਾਾਂ ਅੁੱੇ ਸੀ ਏਸੜੇ ਸਢ, ਖ ਏਈ ਅਖੇਸ ੇਧਢ ੁੱਐ ਠਾ 

ੁੰ ਏਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ ਦੀ ਏਸੜ ਔਧੜ ਠੇਂਠੇ ਸਢ।  

ਹਤਯ ਤਤਨ ਕਾ ਦਯਸਨੁ ਨਾ ਕਯਹੁ ਿ ਦੂਿ ਬਾਇ ਤਿਤੁ ਰਾਹੀ ॥ ਧੁਤਯ ਕਯਤ ਆਤ ਤਰਤਖ ਾਇਆ 
ਤਤਸੁ ਨਾਤਰ ਤਕਹੁ ਿਾਯਾ ਨਾਹੀ ॥ {ੰਨਾ 309} 

ਅਟ:- (ਸੇ ਸੁੱਐ!) ੁੱਥ ਏਏੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਦੀ ਢਾ ਏ ਖ (ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਕੁੱਛ ਏੇ) ਧਾਇਆ ਠੇ ਸਣਆ 

ਸਵਔ ਸਔਞ ਖੜਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢਾਪ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ  ਡਾਢ ਪਈ) ਏਈ ਉਣਾਵ ਏਾ ਢਸੀਂ ਸ 

ਏਠਾ, ਸਏਉਂਸਏ ਏਞਾ ਢੇ ਧ ੁੱਜ ਞੋਂ ਸੀ (ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਏੀਞੇ ਏਧਾਾਂ ਅਢ ਾ ਇਸ ਸਖਸੇ ਠੂਖ ੇਦਾਵ ਠੇ ੁੰਏਾ 

ਸੀ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ) ਸਪਐ ਏੇ ਣਾ ਸਠੁੱਞੇ ਸਢ।  

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਯਾਤਧ ਤੂ ਤਤਸੁ ਅਤੜ ਕ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥ ਨਾਵ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹ ਤਨਤ 
ਸਵਾਈ ਿੜ ਿੜਾਹੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 309} 

ਅਟ:- ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਢਾਧ ਖਣ, ਢਾਧ ਖਣਝ ਵਾਪੇ ਠੀ ਥਾਥੀ ਏਈ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, ਢਾਧ ਠੀ 

ਧਸਸਧਾ ਥਸ ਞ ਵੁੱਛੀ ਸੈ, ਸਠਢ  ਸਠਢ ਵਡਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।2।  

ਭਃ ੪ ॥ ਤਿ ਹੈਂਦ ਗੁਯੂ ਫਤਹ ਤਿਤਕਆ ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੀ ਹਈ ॥ ਤਤਸੁ ਕਉ ਿਗਤੁ 
ਤਨਤਵਆ ਸਬੁ ਯੀ ਇਆ ਿਸੁ ਵਯਤਤਆ ਰਈ ॥ ਤਤਸ ਕਉ ਖੰਡ ਫਰਹਭੰਡ ਨਭਸਕਾਯੁ ਕਯਤਹ 
ਤਿਸ ਕ ਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਧਤਯਆ ਗੁਤਯ ੂਯ ਸ ੂਯਾ ਹਈ ॥ ਗੁਯ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਤਨਤ ਿੜ ਸਵਾਈ 
ਅਤੜ ਕ ਨ ਸਕਈ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਯਤ ਆਤ ਫਤਹ ਤਿਤਕਆ ਆ ਿ ਯਖ ਰਬੁ ਸਈ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 309} 

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਢੇ ਆਣ ਸ ੁੰਸਠਆਾਂ ਥਸਸ ਏੇ (ਦਾਵ, ਆਣਝੀ ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਸਵਔ ਆਣਝੀ ਸੁੱਟੀਂ) 

ਸਞਪਏ ਸਠੁੱਞਾ ਸਵੇ, ਉ ਠੀ ਥਸ ਞ ਦਾ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ। ਉ ਠੇ ਅੁੱੇ ਾਾ ੁੰਾ ਸਢਊਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਉ ਠੀ ਔਢੀਂ 

ਪੁੱਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੀ ਦਾ ਾੇ ਖਞ ਸਵਔ ਸਐੁੱਪ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ। ਸਖ ਠੇ ਧਟ ੇਞੇ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਢੇ ਸੁੱਟ ੁੱਸਐਆ 



ਸਵੇ (ਦਾਵ, ਸਖ ਠੀ ਸਾਇਞਾ ਸਞ ੂ ਢੇ ਏੀਞੀ) ਉਸ (ਦ  ਝਾਾਂ ਸਵਔ) ਣੂਢ ਸ ਸਆ ਞੇ ਦ ਐੁੰਛਾਾਂ-

ਥਰਸਧੁੰਛਾਾਂ ਠੇ ਖੀਆ-ਖੁੰਞ ਉ ਢੂੁੰ ਢਧਏਾ ਏਠ ੇਸਢ। ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਸਠਢ -ਸਠਢ ਵਡਠੀ ਸੈ, ਏਈ 

ਧਢ ੁੱਐ ਉ ਠੀ ਥਾਥੀ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਆਣਝੇ ੇਵਏ ਢਾਢਏ ਢੂੁੰ ਸਖਢਸਾ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ 

ਧਾਝ ਥਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸੈ, (ਇ ਏਏੇ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਪਾਖ ੁੱਐਠਾ ਸੈ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਕਿੁ ਅਾਯੁ ਹ ਅੰਦਤਯ ਹਿਨਾਰ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਉਦਾ ਿ ਕਯ ਹਤਯ ਵਸਤੁ 
ਸਭਾਰ ॥ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਯ ਵਣਿੀ ਹੀਯ ਯਵਾਰ ॥ ਤਵਣੁ ਕਾਇਆ ਤਿ ਹਯ ਥ ਧਨੁ ਖਿਦ ਸ 
ਭੂੜ ਫਤਾਰ ॥ ਸ ਉਝਤੜ ਬਯਤਭ ਬਵਾਈਅਤਹ ਤਿਉ ਝਾੜ ਤਭਯਗੁ ਬਾਰ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 309} 

ਣਠਅਟ:- ਏਙ —ਸਏਪ੍ਾ। ਸਙਢਾਪੇ—ਥਾਜ਼ਾ। ਏਾਇਆ—ੀ। ਉਗਸੜ—ਉਖਾੜ ਸਵਔ। 

ਦਵਾਈਅਸਸ—ਦਵਾ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਸਧ —ਸਢ।15।  

ਅਟ:- (ਧਢ ੁੱਐਾ) ੀ ਇਏ  ੁੰਠ ਸਏਪ੍ਾ ਸੈ, ਸਖ ਸਵਔ (ਧਾਢ ,  ੁੰਠ) ਥਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਢ, (ਦਾਵ, ਸਆਢ-

ਇੁੰਠ ੇਸੁੱਙੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਏਞਾਾਾਂ ਸਢ)। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਵਣਾ ਏਠਾ ਸੈ; ਉਸ ਸੀ ਠਾ 

ਢਾਧ-ਵੁੱਐ ਾਾਂਦ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। (ੀ ਸਏਪੇ੍ ਸਵਔ ਸੀ) ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਵਝਸਖਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸੈ, (ਇਸ 

ਵੁੱਐ ਠਾ ਢਾਪ ਸਢਦਝ ਵਾਪੇ) ਸੀ ੇਞੇ ਧੂੁੰ ੇਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਇ ਵੁੱਐ ਢੂੁੰ ੀ ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਸਏੇ ਸ ਟਾਾਂ 

ਦਾਪਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਧੂਐ ਸਢ ਞੇ (ਧਢ ੁੱਐਾ ੀ ਸਵਔ ਆ ਸ) ਦੂਞ ਸਢ। ਸਖਵੇਂ (ਏਞੂੀ ਢੂੁੰ ਆਣਝੀ ਸੀ 

ਢਾਦੀ ਸਵਔ ਢਾਸ ਖਾਝਠਾ ਸਇਆ) ਸਢ (ਏਞੂੀ ਠੀ ਵਾਸ਼ਢਾ ਪਈ) ਗਾੜਾਾਂ ਢੂੁੰ ਦਾਪਠਾ ਸਤਠਾ ਸੈ, ਸਞਵੇਂ 

ਇਸ ਸਖਸ ੇਧਢ ੁੱਐ ਦਧ ਸਵਔ (ਤ ੇਸ) ਥਢਾਾਂ ਸਵਔ ਦਉਂਠੇ ਸਤਠੇ ਸਢ।15।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਿ ਤਨੰਦਾ ਕਯ ਸਤਤਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਸੁ ਅਉਖਾ ਿਗ ਭਤਹ ਹਇਆ ॥ ਨਯਕ ਘਯੁ ਦੁਖ 
ਖੂਹੁ ਹ ਥ ਕਤੜ ਹੁ ਢਇਆ ॥ ਕੂਕ ੁਕਾਯ ਕ ਨ ਸੁਣ ਹੁ ਅਉਖਾ ਹਇ ਹਇ ਯਇਆ ॥ 
ਤਨ ਹਰਤੁ ਰਤੁ ਸਬੁ ਗਵਾਇਆ ਰਾਹਾ ਭੂਰੁ ਸਬੁ ਖਇਆ ॥ ਹੁ ਤਰੀ ਸੰਦਾ ਫਰਦੁ ਕਤਯ ਤਨਤ 
ਬਰਕ ਉਤਠ ਰਤਬ ਿਇਆ ॥ {ੰਨਾ 309} 

ਣਠਅਟ:- ਜਇਆ—ਣਾਇਆ ਸਆ। ਸਢ—ਉ ਢੇ। ਸਪਞ —ਇਸ ਪਏ। ਣਪਞ —ਣਪਏ। 

ਐਇਆ—ਵਾ ਸਪਆ। ਣਰਸਦ—ਣਰਦੂ ਢੇ। ੁੰਠਾ—ਠਾ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸ ੁੰਾ ਸਵਔ (ਦਾਵ, ਾੀ ਉਧ) ਠ ਐੀ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ। 

ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਠਾ ਐੂਸ-ੂਣ ਖ  ਢਏ ਸੈ, ਉ ਸਢੁੰਠਏ ਢੂੁੰ ਣਏੜ ਏੇ ਉ (ਐੂਸ) ਸਵਔ ਣਾਇਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, (ਸਖਟੇ) 

ਉ ਠ ੇਸਾੜੇ-ਞਸਪਆਾਂ ਵਪ ਏਈ ਸ  ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਞੇ ਉਸ ਸਖਉਂ ਸਖਉਂ ਠ ਐੀ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਸਞਉਂ ਸਞਉਂ (ਵਡੀਏ) 

ੋਂਠਾ ਸੈ। ਪਏ ਞੇ ਣਪਏ, ਦਖਢ-ੂਣ ਪਾਦ ਞੇ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ-ੂਣ ਧੂਪ—ਇਸ ਦ ਏ ਗ ਸਢੁੰਠਏ ਢੇ ਵਾ ਪ 

ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਞੇਪੀ ਠਾ ਥਪਠ ਥਝਾ ਏੇ ਸਢੁੱਞ ਢਵੇਂ-ੂਖ ਉਸ ਣਰਦੂ ਠੇ ਸ ਏਧ ਸਵਔ ਖਇਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸਖਵੇਂ 

ਞੇਪੀ ਠਾ ਥਪਠ ਸ ਜ਼ ਵੇੇ ਏਸਪੂ ਅੁੱੇ ਖ ਣਠਾ ਸੈ, ਸਞਵੇਂ ਉਸ ਸਢੁੰਠਏ ਸਢੁੱਞ ਸਢੁੰਠਾ ਠੇ ੇੜ ਸਵਔ ਣ ੈਏੇ ਠ ੁੱਐ 

ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ)।  

ਹਤਯ ਵਖ ਸੁਣ ਤਨਤ ਸਬੁ ਤਕ ਛੁ ਤਤਦੂ ਤਕਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹਇਆ ॥ ਿਸਾ ਫੀਿ ਸ ਰੁਣ ਿਹਾ ੁਯਤਫ 
ਤਕਨ ਫਇਆ ॥ {ੰਨਾ 309} 

ਣਠਅਟ:- ਸਞਠੂ—ਸਞ ਣਰਦੂ ਞੋਂ।  



ਅਟ:- ਸੀ ਠਾ (ਇਸ) ਦ ਏ ਗ ਵੇਐਠਾ ਞੇ  ਝਠਾ ਸੈ, ਉ ਞੋਂ ਏਈ ੁੱਪ ਪ ਏੀ ਢਸੀਂ ਸਸ ਏਠੀ। (ਇਸ 

ਣਰਦੂ ਠੇ ਸ ਏਧ ਸਵਔ ਸੀ ਸੈ ਸਏ) ਸਖਸਾ ਥੀਖ ਸਏੇ ਖੀਵ ਢੇ ਧ ੁੱਜ ਞੋਂ ਥੀਸਖਆ ਸੈ ਞੇ ਸਖਸਾ ਸ ਝ ਥੀਖ ਸਸਾ ਸੈ, ਉਸ 

ਸਖਸਾ ਤਪ ਉਸ ਐਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਤਿਸੁ ਤਿਾ ਕਯ ਰਬੁ ਆਣੀ ਤਤਸੁ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਿਯਣ ਧਇਆ ॥ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਤਛ ਤਤਯ 
ਗਇਆ ਤਿਉ ਰਹਾ ਕਾਠ ਸੰਗਇਆ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ ਤੂ ਿਤ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਸੁਖੁ 
ਹਇਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 309} 

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਞੇ ਣਰਰਦੂ ਆਣਝੀ ਸਧਸ ਏ,ੇ ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੇ ਔਢ ਡੋਂਠਾ ਸੈ। ਸਖਵੇਂ ਪਸਾ ਏਾਚ ਠੇ ੁੰ 

ਞਠਾ ਸੈ ਸਞਵੇਂ ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੇ ਣੂਸਢਆਾਂ ਞੇ ਞ  ਏੇ (ੁੰਾ-ਾ ਞੋਂ) ਞ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। (ਇ ਵਾਞ)ੇ ਸੇ 

ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਢਾਧ ਖਣ  (ਸਏਉਂਸਏ) ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਸਣਆਾਂ  ਐ ਸਧਪਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਵਡਬਾਗੀਆ ਸਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਯਾਇ ॥ ਅੰਤਯ ਿਤਤ ਰਗਾਸੀਆ 
ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 309} 

ਣਠਅਟ:- ਅੁੰਞ—ਅੁੰਠਪੀ। ਢਾਸਧ—ਢਾਧ ਸਵਔ।2।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸ ਏੇ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਏਾਸ਼-ੂਣ ਣਰਦੂ ਸਧਪ ਸਣਆ ਸੈ, ਉਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਾਂ ਵੁੱਛ ੇ

ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀਆਾਂ ਞੇ ਖੀਊਂਠੇ ਐਧ ਵਾਪੀਆਾਂ ਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਢਾਧ ਸਵਔ ਪੀਢ ਸਇਆਾਂ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਠੀ 

ਖਸਞ ਖ ਣੈਂਠੀ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਹੁ ਸਯੀਯੁ ਸਬੁ ਧਯਭੁ ਹ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਸਿ ਕੀ ਤਵਤਿ ਿਤਤ ॥ ਗੁਹਿ ਯਤਨ ਤਵਤਿ 
ਰੁਤਕ ਯਹ ਕਈ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਵਕੁ ਕਢ ਖਤਤ ॥ ਸਬੁ ਆਤਭ ਯਾਭੁ ਛਾਤਣਆ ਤਾਂ ਇਕੁ ਯਤਵਆ 
ਇਕ ਤਤ ਤਤ ॥ ਇਕੁ ਦਤਖਆ ਇਕੁ ਭੰਤਨਆ ਇਕ ਸੁਤਣਆ ਸਰਵਣ ਸਯਤਤ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ 
ਸਰਾਤਹ ਤ ੂਸਿੁ ਸਿ ਸਵਾ ਤਯੀ ਹਤਤ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 309} 

ਣਠਅਟ:-  ਸਖ ਞਢ— ੁੱਗ ੇਪਾਪ। ਐਸਞ—ਐਞ ਏੇ। ਦ —ਸ ਟਾਾਂ। ਆਞਧ ਾਧ —ਣਧਾਞਧਾ। 

ਸਞ—ਉਝੇ ਸ ਸਵਔ। ਣਸਞ—ਣਞ ੇਸ ਸਵਔ (ਞਾਝੇ ਞੇ ਣੇਙੇ ਸਵਔ)। 16।  

ਅਟ:- ਇਸ ਾਾ (ਧਢ ੁੱਐਾ) ੀ ਡਧ (ਏਧਾਉਝ ਠੀ ਟਾਾਂ) ਸੈ, ਇ ਸਵਔ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਖਸਞ ਪ ਏੀ ਸਈ 

ਸੈ। ਇ (ੀ) ਸਵਔ (ਠੈਵੀ  ਝ-ੂਣ)  ੁੱਗ ੇਪਾਪ ਪ ਏੇ ਸ ਸਢ। ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਇਆਾਂ ਏਈ 

ਸਵਪਾ ੇਵਏ ਇਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣ ੁੱਙ ਏੇ (ਦਾਵ, ਛੂੁੰੀ ਸਵਔਾ ਢਾਪ) ਏੁੱਜਠਾ ਸੈ। (ਖਠੋਂ ਉਸ ੇਵਏ ਇਸ ਪਾਪ ਪੁੱਦ 

ਪੈਂਠਾ ਸੈ) ਞਠੋਂ ਇਏ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਾੀ ਸਰਸ਼ਙੀ ਸਵਔ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਸਵਆ ਸਇਆ ਣਕਾਝਠਾ ਸੈ, ਸਖਵੇਂ ਞਾਝੇ ਞੇ 

ਣੇਙੇ ਸਵਔ ਇੁੱਏ ੂਞ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ। (ਞਠੋਂ ਉਸ ੇਵਏ ਾ ੇੁੰਾ ਸਵਔ) ਇਏ ਸੀ ਢੂੁੰ ਸੀ ਵੇਐਠਾ ਸੈ, ਇਏ ਸੀ ਞੇ 

ਸੀ ਦਾ ੁੱਐਠਾ ਸੈ ਞੇ ਆਣਝੀ ਏੁੰਢੀਂ ਇਏ ਸੀ ਠੀਆਾਂ ਸੀ ੁੱਪਾਾਂ  ਝਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ (ਦੀ ਇ ੇ

ਞ੍ਾਾਂ) ਢਾਧ ਠੀ ਉਞਸਞ ਏ, ੁੱਔ-ਧ ਔ ਞੇੀ ਇਸ ੇਵਾ ਣਰਦੂ ਠੇ ਠ ਞੇ ਏਥੂਪ ਸਵੇੀ। 16।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਬ ਯਸ ਤਤਨ ਕ ਤਯਦ ਹਤਹ ਤਿਨ ਹਤਯ ਵਤਸਆ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਹਤਯ ਦਯਗਤਹ ਤ 
ਭੁਖ ਉਿਰ ਤਤਨ ਕਉ ਸਤਬ ਦਖਣ ਿਾਤਹ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਰਦੂ ਵੁੱ ਸਣਆ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਧਢ ਸਵਔ ਅਢ ਦਵ ਏ ਸਪਆ ਸੈ), 

ਾ ੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ੁੰਾਏ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੇ ਾਾਂ ਠਾ  ਆਠ ਪੈਝ ਪਈ ਉਸ ਖੀਵ ਆਣਝੇ 



ਧਢ ਢੂੁੰ ਧਾਇਆ ਵਪ ਠੜਢ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠੇ, ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਢਾਧ- ਠਾ ਆਢੁੰਠ ਪੈਂਠੇ ਸਢ, ਖ ਦ ਾਾਂ ਞੋਂ ਉੱਞਧ 

 ਸੈ)। ਸੀ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਉਸ ਸਐੜੇ-ਧੁੱਟ ੇਖਾਾਂਠੇ ਸਢ; ਞੇ ਾ ੇਪਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਪਔਠ ੇਸਢ।  

ਤਿਨ ਤਨਯਬਉ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਕਉ ਬਉ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ ਹਤਯ ਉਤਭੁ ਤਤਨੀ ਸਯਤਵਆ 
ਤਿਨ ਕਉ ਧੁਤਯ ਤਰਤਖਆ ਆਤਹ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ੇਸਵਆ—ਸਧਸਆ। ਡ ਸ—ਧ ਜ ਞੋਂ। ਆਸਸ—ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਸਢਦਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸਧਸਆ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਆਣ ਢੂੁੰ ਦੀ) ਏਈ ਛ ਢਸੀਂ ਸਸ ਖਾਾਂਠਾ; 

(ਣ ਇਸ) ਉੱਞਧ ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੇ ਸੀ ਸਧਸਆ ਸੈ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਧ ੁੱਜ ਞੋਂ (ਔੁੰ ੇਏੀਞੇ ਸ 

ਏੁੰਧਾਾਂ ਠ ੇੁੰਏਾ) ਸਪਐ ੇਸ ਸਢ।  

ਤ ਹਤਯ ਦਯਗਤਹ ਨਾਈਅਤਹ ਤਿਨ ਹਤਯ ਵੁਠਾ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਇ ਆਤ ਤਯ ਸਬ ਕੁਿੰਫ ਤਸਉ 
ਤਤਨ ਤਛ ਸਬੁ ਿਗਤੁ ਛਡਾਤਹ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਭਤਰ ਿਨ ਤਤਨ ਵਤਖ ਵਤਖ ਹਭ ਿੀਵਾਤਹ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਣੈਢਾਈਅਸਸ—ਧੁੰਢੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਣਾ ਸਠੁੱਞਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਵ ਚਾ—ਵ ੁੱਚਾ, ਵੁੱਸਆ। ਸਞਢ 

ਸਣਕ—ੈਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਣੂਸਢਆਾਂ ਞੇ।1।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਣਰਦੂ ਵੁੱਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਣਙ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ) ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਉ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਸਵਔ ਆਠ 

ਸਧਪਠਾ ਸੈ। ਉਸ ਆਣ ਾੇ ਣਵਾ ਧੇਞ (ੁੰਾ-ਾ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੁੰ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਞੇ, ਆਣਝੇ ਣੂਸਢਆਾਂ 

ਞੇ ਞ ਏੇ ਾ ੇੁੰਾ ਢੂੁੰ (ਸਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ) ਥਔਾ ਪੈਂਠੇ ਸਢ। ਸੇ ਸੀ! (ਇਸ ਸਖਸ ੇਆਣਝੇ) ਥੁੰਠੇ ਠਾ ਢਾਢਏ ਢੂੁੰ ਦੀ 

ਸਧਪਾ। ਅੀਂ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਵੇਐ ਵੇਐ ਏੇ ਖੀਵੀ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਾ ਧਯਤੀ ਬਈ ਹਯੀਆਵਰੀ ਤਿਥ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਫਠਾ ਆਇ ॥ ਸ ਿੰਤ ਬ 
ਹਯੀਆਵਰ ਤਿਨੀ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਦਤਖਆ ਿਾਇ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਅਟ:- ਸਖ  ਦਏਂ ਞੇ ਸਣਆਾ ਸਞ ੂ ਆ ਏੇ ਥੈਚਾ ਸੈ, ਉਸ ਦਏਂ ਸੀ-ਦੀ ਸ ਈ ਸੈ। ਉਸ ਖੀਵ ਸੇ ਸ  

ਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇਸਐੜ ਆ ਸਢ) ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਖਾ ਏੇ ਸਣਆੇ ਸਞ ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏੀਞਾ ਸੈ।  

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਰੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਿ ਨਨੀ ਤਿਤਨ ਗੁਯੂ ਿਤਣਆ ਭਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਯੂ 
ਤਿਤਨ ਨਾਭੁ ਅਯਾਤਧਆ ਆਤ ਤਤਯਆ ਤਿਨੀ ਤਡਠਾ ਤਤਨਾ ਰ ਛਡਾਇ ॥ ਹਤਯ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਰਹੁ 
ਦਇਆ ਕਤਯ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧਵ ਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਡੁੰਢ—ਧ ਥਾਸਏ, ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ। ਖਢਢੀ—ਧਾਾਂ। ਧਾਇ—ਸੇ ਧਾਾਂ! ਣਾਇ—ਣੈ।2।  

ਅਟ:- ਸੇ ਧਾਾਂ! ਉਸ ਸਣਉ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ ਸੈ, ਉਸ ਏ ਪ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀ ਸੈ ਸਖ ਢੇ ਸਞ ੂ ਖਸਝਆ ਸੈ। ਉਸ 

ਸਞ ੂ ਡੁੰਢ ਸੈ ਸਖ ਢੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸਧਸਆ ਸੈ; (ਢਾਧ ਸਧ ਏੇ) ਆਣ ਞਸਆ ਸੈ ਞੇ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਉ ਠਾ 

ਠਸ਼ਢ ਏੀਞਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਦੀ (ਸਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ) ਕ ਛਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਸੀ! ਸਧਸ ਏ ਏੇ ਧੈਢੂੁੰ ਦੀ (ਅਖੇਸਾ) ਸਞ ੂ 

ਸਧਪਾਵ, ਠਾ ਢਾਢਏ ਉ ਠੇ ਣੈ ਡਵੇ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਅਭਯੁ ਹ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਹਤਯ ਉਤਯ ਧਾਤਯਆ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ 
ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ ਹ ਤਿਤਨ ਕਾਭੁ ਿਧੁ ਤਫਖੁ ਭਾਤਯਆ ॥ ਿਾ ਤਡਠਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਾਂ ਅੰਦਯਹੁ ਭਨੁ 



ਸਾਧਾਤਯਆ ॥ ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁਤਭ ਵਾਤਯਆ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਿਤਾ ਭਨਭੁਤਖ 
ਹਾਤਯਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਉਸ—ਸਸਠੇ ਸਵਔ। ਸਖ  ਅੁੰਠਸ—ਸਖ   ੂ ਠੇ ਅੁੰਠ। ਸਖਸਢ—ਸਖ ( )ੂ ਢੇ। 

ਾਡਾਸਆ—ਆਡਾ ਵਾਪਾ ਡੀਖ ਵਾਪਾ ਸ ਸਆ।  ਸਧ ਵਾਸਆ—ਠਏੇ ਵਾੀ ਸਾਾਂ। 17।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪੇ ਅਧ ਣਰਦੂ ਠਾ ੂਣ ਸੈ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਉ ਢੇ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਆਣਝੇ ਅੁੰਠ 

ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਣਞਾ ਸਇਆ ਸੈ, (ਞੇ ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਉ ਢੇ (ਸਸਠ ੇਸਵਔੋਂ ਏਾਧ ਏਡ ਆਸਠਏ ਠੇ) ਸਵਸ  ਢੂੁੰ ਏੁੱਜ 

ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ। ਖਠੋਂ ਧੈਂ (ਅਖੇਸਾ ਇਸ) ਣੂਾ ਸਞ ੂ ਵੇਸਐਆ, ਞਠੋਂ ਧੇੇ ਧਢ ਢੂੁੰ ਅੁੰਠ ਡੀਖ ਆ ਈ (ਇ 

ਪਈ) ਧੈਂ ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਞੋਂ ਠਾ ਵਾਢੇ ਞੇ ਠਏੇ ਖਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ।  ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢ ੁੱਐ (ਧਢ ੁੱਐਾ 

ਖਢਧ ਠੀ ਥਾਜ਼ੀ) ਸਖੁੱਞ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਧਢ ਠੇ ਸਣੁੱਕ ੇਞ ਢ ਵਾਪਾ ਸਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। 17।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰਨੁ ਭੁਤਖ ਗੁਯਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਸੀ ॥ ਸ ਕਯ ਤਿ 
ਸਤਤਗੁਯ ਬਾਵਸੀ ਗੁਯੁ ੂਯਾ ਘਯੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥ ਤਿਨ ਅੰਦਤਯ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਤਤਨ ਕਾ ਬਉ ਸਬੁ 
ਗਵਾਇਸੀ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਧੇਸਪਢ —ਸਧਪਾਇਆ ਸੈ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ। ਧ ਸਐ—ਧੂੁੰਸ ਢਾਪ। ਸਞ —  ੂ ਢੂੁੰ। ੀ—

ਸਸਠ ੇਸਵਔ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ਸਏਣਾ ਏ ਏੇ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ ਸਞ ੂ ਸਧਪਾਇਆ ਸੈ, ਉਸ  ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਧੂੁੰਸੋਂ 

ਢਾਧ ਸਧਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਉਸ ਏ ਗ ਏਠਾ ਸੈ ਖ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ, ਣੂਾ ਸਞ ੂ (ਅੋਂ) ਉ ਠ ੇ

ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ('ਢਾਧ  ਸਢਡਾਢ') ਵਾ ਠੇਂਠਾ ਸੈ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਢਾਧ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ (ਵੁੱ ਣੈਂਠਾ) ਸੈ, 

ਸਞ ੂ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਾਾ ਛ ਠੂ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ।  

ਤਿਨ ਯਖਣ ਕਉ ਹਤਯ ਆਤ ਹਇ ਹਯ ਕਤੀ ਝਤਖ ਝਤਖ ਿਾਇਸੀ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇ 
ਤੂ ਹਤਯ ਹਰਤਤ ਰਤਤ ਛਡਾਇਸੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਸਪਸਞ—ਇ ਪਏ ਸਵਔ। ਣਪਸਞ—ਣਪਏ ਸਵਔ।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀ ੁੱਸਐਆ ਏਢ ਪਈ ਣਰਦੂ ਆਣ (ਸਞਆ) ਸਵੇ, ਸ ਸਏਞਢੀ ਸੀ ਠ ਢੀਆ ਐਣ ਐਣ ਧੇ 

(ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਏ ਗ ਸਵਾੜ ਢਸੀਂ ਏਠੀ)। (ਇ ਵਾਞ)ੇ ਸੇ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਢਾਧ ਖਣ, ਣਰਦੂ ਇ ਪਏ ਸਵਔ ਞੇ 

ਣਪਏ ਸਵਔ (ਸੇਏ ਸਏਧ ਠੇ ਛ ਞੋਂ) ਥਔਾ ਪਾ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਗੁਯਤਸਖਾ ਕ ਭਤਨ ਬਾਵਦੀ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਹਤਯ ਯਾਖਹੁ ਿ ਸਤਤਗੁਯੂ 
ਕੀ ਤਨਤ ਿੜ ਸਵਾਈ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਅਟ:-  ਸੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਸਣਆੀ ਪੁੱਠੀ ਸੈ। ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਸਞ ੂ ਠੀ 

ਣੈਖ ੁੱਐਠਾ ਸੈਂ, ਞੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਸਠਢ  ਸਠਢ ਵਡਠੀ ਸੈ।  

ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਭਤਨ ਾਯਫਰਹਭੁ ਹ ਾਯਫਰਹਭੁ ਛਡਾ ਈ ॥ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਤਾਣੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹਤਯ 
ਤਤਤਨ ਸਬ ਆਤਣ ਤਨਵਾਈ ॥ {ੰਨਾ 310} 

ਣਠਅਟ:- ਞਾਝ —ਞਾਏਞ। ਠੀਥਾਝ —ਆਾ। ਸਞਸਢ—ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ। ਆਸਝ—ਸਪਆ ਏੇ।  



ਅਟ:- ਖ ਣਾਥਰਸਧ (ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਵਏਾ ਆਸਠਏਾਾਂ ਞੋਂ) ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਣਾਥਰਸਧ  ੂ ਸਞ ੂ ਠੇ 

ਧਢ ਸਵਔ (ਠਾ ਵੁੱਠਾ ਸੈ)। ਣਰਦੂ ਸੀ ਸਞ ੂ ਠਾ ਥਪ ਞੇ ਆਾ ਸੈ, ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ ਸੀ ਾ ੇਖੀਵ ਸਞ ੂ 

ਅੁੱੇ ਸਪਆ ਸਢਵਾ ਸਢ।  

ਤਿਨੀ ਤਡਠਾ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਾਉ ਕਤਯ ਤਤਨ ਕ ਸਤਬ ਾ ਗਵਾਈ ॥ ਹਤਯ ਦਯਗਹ ਤ ਭੁਖ 
ਉਿਰ ਫਹੁ ਸਬਾ ਾਈ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੰਗ ਧੂਤੜ ਤਤਨ ਿ ਗੁਯ ਕ ਤਸਖ ਭਯ ਬਾਈ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
310} 

ਣਠਅਟ:- ਡੂਸੜ ਸਞਢ—ਉਸਢਾਾਂ (ਠੇ ਔਢਾਾਂ) ਠੀ ਡੂੜ।  

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ (ਸਸਠ ੇਸਵਔ) ਸਣਆ ੁੱਐ ਏੇ ਸਣਆੇ ਸਞ ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏੀਞਾ ਸੈ, ਸਞ ੂ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ੇ

ਾ ੇਣਾਣ ਠੂ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਸੀ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਉਸ ਸਐੜ ੇਧੁੱਟ ੇਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਥੜੀ ਦਾ 

ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ। ਖ ਧੇੇ ਵੀ ਸਞ ੂ ਠੇ (ਇਸ ਸਖਸ)ੇ ਸੁੱਐ ਸਢ, ਠਾ ਢਾਢਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਧੁੰਠਾ 

ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਆਤਖ ਸਰਾਹੀ ਤਸਪਤਤ ਸਿੁ ਸਿੁ ਸਿ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਸਾਰਾਹੀ ਸਿੁ ਸਰਾਹ 
ਸਿੁ ਸਿੁ ਕੀਭਤਤ ਤਕਨ ਨ ਾਈ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਯਸੁ ਤਿਨੀ ਿਤਖਆ ਸ ਤਤਰਤਤ ਯਹ ਆਘਾਈ ॥ 
ਇਹੁ ਹਤਯ ਯਸੁ ਸਈ ਿਾਣਦ ਤਿਉ ਗੂੰਗ ਤਭਤਠਆਈ ਖਾਈ ॥ ਗੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਰਬੁ ਸਤਵਆ ਭਤਨ 
ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 310-311} 

ਣਠਅਟ:- ਸਉ—ਧੈਂ। ਾਪਾਸ—ਪਾਸ ਝ-ਖ। ਆਾਈ ਸੇ—ਆਾਇ ਸੇ, ੁੱਖ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ।  ਸ—

  ੂਠੀ ਾਸੀਂ। ਵਖੀ ਵਾਡਾਈ—ਵਡਾਈ ਵੁੱਖਠੀ ਸੈ, ਔੜ੍ਠੀ ਏਪਾ ਜ਼ਾਾਂ ਸਵਔ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ।  

ਅਟ:- (ਸਖ) ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ ਏਈ ਧਢ ੁੱਐ ਏੀਧਞ ਢਸੀਂ ਣਾ ਸਏਆ, ਉਸ ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਪਾਸ ਝ-ਖ ਸੈ ਞੇ ਉ 

ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਏਢੀ ਠਾ ਢਾਪ ਸਢਦਝ ਵਾਪੀ ਏਾ ਸੈ, (ਇ ਵਾਞ ੇਧੇੀ ਦੀ ਇਸ ਅਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਧੈਂ ੁੱਔੇ 

ਣਰਦੂ ਠੀ ੁੱਔੀ ਵਸਛਆਈ ਞੇ ੁੱਔੇ  ਝ ਆਐ ਆਐ ਏੇ ਪਾਸਵਾਾਂ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਠਾ  ਆਠ 

ਔੁੱਸਐਆ ਸੈ, ਉਸ (ਧਾਇਆ ਵਪੋਂ) ਸਞਰਣਞ ਸ ਏੇ ੁੱਖੇ ਸਸੁੰਠੇ ਸਢ, ਇ  ਆਠ ਢੂੁੰ ਖਾਝਠੇ ਦੀ ਉਸੀ ਸਢ, (ਣ 

ਸਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠੇ) ਸਖਵੇਂ ੂੁੰਾ ਸਧਸਚਆਈ ਐਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਞੇ  ਆਠ ਢਸੀਂ ਠੁੱ ਏਠਾ)। ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠੀ 

ਾਸੀਂ ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਸਣਆ ਸੈ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਉਞਸ਼ਾਸ ਥਸਝਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ੇ

ਧਢ ਸਐੜ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ)। 19।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਨਾ ਅੰਦਤਯ ਉਭਯਥਰ ਸਈ ਿਾਣਤਨ ਸੂਰੀਆ ॥ ਹਤਯ ਿਾਣਤਹ ਸਈ ਤਫਯਹੁ 
ਹਉ ਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਸਦ ਘੁਤਭ ਘਰੀਆ ॥ ਹਤਯ ਭਰਹੁ ਸਿਣੁ ੁਯਖੁ ਭਯਾ ਤਸਯੁ ਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਤਰ 
ਯਰੀਆ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਣਠਅਟ:- ਉਧਟਪ—ੁੱਠਸ ਡਾਝਾ, ਅੁੰਠ ਠਾ ਤੜਾ। ੂਪੀ—ਸਞਰ ੁੱਐੀ ਣੀੜ। ਸਥਸ —ਸਵਕੜ ੇਞੋਂ ਉਣਸਖਆ 

ਸਣਆ। ਞਪ—ਔਢਾਾਂ ਠੇ ਸੇਚ।  

ਅਟ:- (ਸਖਵੇਂ) ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ ੀ ਸਵਔ ੁੱਠਸ ਡਾਝਾ ਤੜਾ ਸੈ ਉਸ ਸੀ ਉ ਠੀ ਣੀੜਾ ਢੂੁੰ ਖਾਝਠੇ ਸਢ (ਸਞਵੇਂ 

ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ੇਸਸਠ ੇਸਵਔ ਸਵਕੜੇ ਠਾ ੁੱਪ ਸੈ ਉਸ ਸੀ ਉ ਠੀ ਣੀੜਾ ਢੂੁੰ ਖਾਝਠ ੇਸਢ, ਞੇ) ਸਵਕੜ ੇਞੋਂ ਣੈਠਾ ਸ 

ਸਣਆ ਢੂੁੰ ਦੀ ਉਸੀ ਧਗਠੇ ਸਢ—ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਠਾ ਠਏੇ ਸਾਾਂ। ਸੇ ਸੀ! ਧੈਢੂੁੰ ਏਈ ਅਖੇਸਾ ਸੀ ੁੱਖਝ ਧਠ 



ਸਧਪਾ, ਅਖੇਸ ੇਥੁੰਸਠਆਾਂ (ਠੇ ਠੀਠਾ) ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਧੇਾ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਣੈਾਾਂ ਸੇਚ  ਪੇ।  

ਿ ਤਸਖ ਗੁਯ ਕਾਯ ਕਭਾਵਤਹ ਹਉ ਗੁਰਭੁ ਤਤਨਾ ਕਾ ਗਰੀਆ ॥ ਹਤਯ ਯੰਤਗ ਿਰੂਰ ਿ ਯਤ ਤਤਨ 
ਤਬਨੀ ਹਤਯ ਯੰਤਗ ਿਰੀਆ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਨਾਨਕ ਭਤਰ ਗੁਯ ਤਹ ਤਸਯੁ ਵਤਿਆ ਭਰੀਆ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 311} 

ਣਠਅਟ:- ਔਪੂਪਾ—ੂੜ੍ਾ। ੁੰਸ ਔਪੂਪੈ—ੂੜੇ੍ ੁੰ ਸਵਔ। ਸਦਢੀ—ਸਦੁੱਖੀ ਸਈ।  

ਅਟ:- ਖ ਸੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੀ ਠੁੱੀ ਸਈ ਏਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਗ਼ ਪਾਧਾਾਂ ਠਾ ਗ਼ ਪਾਧ ਸਾਾਂ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ੇ

ਧਢ ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਠੇ ੂੜੇ੍ ੁੰ ਸਵਔ ੁੰ ੇਸ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਔਪੇ (ਦੀ, ਦਾਵ, ੀ) ਣਰਦੂ ਠੇ ਸਣਆ ਸਵਔ 

ਸਦੁੱਖ ੇਸ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਢੇ ਸਏਣਾ ਏ ਏੇ   ੂਢਾਪ ਸਧਪਾਇਆ ਸੈ, ਞੇ ਉਸਢਾਾਂ 

ਆਣਝਾ ਸ   ੂਅੁੱੇ ਵੇਔ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਅਉਗਣੀ ਬਤਯਆ ਸਯੀਯੁ ਹ ਤਕਉ ਸੰਤਹੁ ਤਨਯਭਰੁ ਹਇ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- (ਣਰਸ਼ਢ) ਸੇ ੁੰਞ ਖਢ ! (ਇਸ) ੀ ਅਉਝਾਾਂ ਢਾਪ ਦਸਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਾ ਸਏਵੇਂ ਸ ਏਠਾ ਸੈ? 

ਗੁਯਭੁਤਖ ਗੁਣ ਵਹਾਝੀਅਤਹ ਭਰੁ ਹਉਭ ਕਢ ਧਇ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- (ਉੱਞ) ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ  ਝ ਖ਼ੀਠੇ ਖਾਝ, ਞਾਾਂ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾ ੀ ਸਵਔੋਂ) ਸਉਧ-ੈ

ੂਣ ਧੈਪ ਏਈ ਡ ਏੇ ਏੁੱਜ ਏਠਾ ਸੈ।  

ਸਿੁ ਵਣੰਿਤਹ ਯੰਗ ਤਸਉ ਸਿੁ ਸਉਦਾ ਹਇ ॥ ਤਿਾ ਭੂਤਰ ਨ ਆਵਈ ਰਾਹਾ ਹਤਯ ਬਾਵ ਸਇ ॥  
{ੰਨਾ 311} 

ਣਠਅਟ:- ਵਝੁੰਖਸਸ—ਵਝਖਠੇ ਸਢ। ੁੰ—ਸਣਆ। ਪਾਸਾ—ਪਾਦ, ਢਾ। ਞਙਾ—ਾਙਾ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਣਆ ਢਾਪ ੁੱਔ ਢੂੁੰ (ਦਾਵ, ੁੱਔੇ ਠੇ ਢਾਧ ਢੂੁੰ) ਖ਼ੀਠਠੇ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਇਸ ਠਾ ਠਾ 

ਢਾਪ ਸਢਦਠਾ ਸੈ, (ਇ ਠੇ ਸਵਔ) ਾਙਾ ਏਠੇ ਸ ੁੰਠਾ ਸੀ ਢਸੀਂ; (ਞੇ, ਠ ੇਸਵਔੋਂ) ਪਾਦ (ਇਸ ਸਧਪਠਾ) ਸੈ ਸਏ 

ਣਧਾਞਧਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਣਆਾ ਪੁੱਝ ਪੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਸਿੁ ਵਣਤੰਿਆ ਤਿਨਾ ਧੁਤਯ ਤਰਤਖਆ ਯਾਤਤ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! ੁੱਔੇ ਢਾਧ ਠੀ ਖ਼ੀਠ ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਏਠੇ ਸਢ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਇਸ ੁੱਔਾ ਢਾਧ) ਧ ਜ ਞੋਂ (ਏੀਞ ੇ

ਸ ਦਪੇ ਏਧਾਾਂ ਠੇ ੁੰਏਾਾਾਂ ਅਢ ਾ) (ਸਸਠ ੇਸਵਔ) ਉੱਏਸਆ ਸਇਆ ਸਧਪਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਾਰਾਹੀ ਸਿੁ ਸਾਰਾਹਣਾ ਸਿੁ ਸਿਾ ੁਯਖੁ ਤਨਯਾਰ ॥ ਸਿੁ ਸਵੀ ਸਿੁ ਭਤਨ ਵਸ ਸਿੁ 
ਸਿਾ ਹਤਯ ਯਖਵਾਰ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਤਿਨੀ ਅਯਾਤਧਆ ਸ ਿਾਇ ਯਰ ਸਿ ਨਾਰ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਤਿਨੀ 
ਨ ਸਤਵਆ ਸ ਭਨਭੁਖ ਭੂੜ ਫਤਾਰ ॥ ਹ ਆਰੁ ਤਾਰੁ ਭੁਹਹੁ ਫਰਦ ਤਿਉ ੀਤ ਭਤਦ ਭਤਵਾਰ 
॥੧੯॥ {ੰਨਾ 311} 

ਣਠਅਟ:- ਆਪ  ਣਞਾਪ —ਅਏਾਸ਼ ਣਞਾਪ, ਉੱਔਾ ਢੀਵਾਾਂ, ਥਏਵਾ। ਧਸਠ—ਸ਼ਾਥ ਠੇ ਏਾਢ। 

ਧਞਵਾਪੇ—ਸ਼ਾਥੀ, ਧਞ।  

ਅਟ:- (ਧੇਾ ਸਔੁੱਞ ਔਾਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਖ ਸਢਾਪਾ ਣ ਐ ੁੱਔਾ ਸੀ ਸੈ, ਉ ੁੱਔੇ ਸੀ ਠੀ ਸਸਞ ਏਾਾਂ, ਉ 



ਠੀ ਸਸਞ ਏੀਞੀ ਸਈ ਠਾ ਢਾਪ ਸਢਦਠੀ ਸੈ, (ਸਔੁੱਞ ਪਔਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਖ ੁੱਔਾ ਸੀ ਦ ਠਾ ਾਐਾ ਸੈ ਉ ਠੀ 

ੇਵਾ ਏਾਾਂ, ਞੇ ੁੱਔਾ ਸੀ ਧੇੇ ਧਢ ਸਵਔ ਸਢਵਾ ਏੇ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ੁੱਔ-ਧ ਔ ੁੱਔਾ ਸੀ ੇਸਵਆ ਸੈ ਉਸ ਉ ੁੱਔੇ 

ਠੇ ਢਾਪ ਖਾ ਪੇ ਸਢ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੇ ੁੱਔੇ ਸੀ ਢੂੁੰ ਢਸੀਂ ੇਸਵਆ, ਉਸ ਧਢਧ ਐ ਧੂਐ ਞੇ ਦੂਞਢੇ ਧੂੁੰਸੋਂ ਅਸਖਸਾ 

ਥਏਵਾ ਏਠ ੇਸਢ ਸਖਵੇਂ ਸ਼ਾਥ ਣੀਸਞਆਾਂ ਸ਼ਾਥੀ (ਥਏਵਾ ਏਠ ੇਸਢ)। 19।  

ਸਰਕ ਭਹਰਾ ੩ ॥ ਗਉੜੀ ਯਾਤਗ ਸੁਰਖਣੀ ਿ ਖਸਭ ਤਿਤਤ ਕਯਇ ॥ ਬਾਣ ਿਰ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕ 
ਸਾ ਸੀਗਾਯੁ ਕਯਇ ॥ ਸਿਾ ਸਫਦੁ ਬਤਾਯੁ ਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਯਾਵਇ ॥ ਤਿਉ ਉਫਰੀ ਭਿੀਠ ਯੰਗੁ 
ਗਹਗਹਾ ਤਤਉ ਸਿ ਨ ਿੀਉ ਦਇ ॥ ਯੰਤਗ ਿਰੂਰ ਅਤਤ ਯਤੀ ਸਿ ਤਸਉ ਰਗਾ ਨਹੁ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਣਠਅਟ:- ਸਸਾ—ੂੜ੍ਾ।  

ਅਟ:- (ਖੀਵ-ੂਣੀ ਇਞਰੀ) ਉੜੀ ਾਝੀ ਠ ਆਾ ਞਾਾਂ ਸੀ ਔੁੰ ੇਪੁੱਕਝਾਾਂ ਵਾਪੀ ਸ ਏਠੀ ਸੈ ਖੇ ਣਰਦੂ-ਣਞੀ 

ਢੂੁੰ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਵਾ; ਸਞ ੂ ਠੇ ਦਾਝੇ ਸਵਔ ਞ —ੇਇਸ ਸਖਸਾ ਸਸ਼ੁੰਾ ਏ;ੇ ੁੱਔਾ ਸ਼ਥਠ (ੂਣ ਖ) ਐਧ 

(ਸੈ) ਉ ਠਾ ਠਾ ਆਢੁੰਠ ਪ (ਦਾਵ, ਉ ਢੂੁੰ ਠਾ ਖਣ)ੇ। ਸਖਵੇਂ ਧਖੀਚ ਉਥਾਪਾ ਸਾਠੀ ਸੈ ਞੇ ਉ ਠਾ 

ੁੰ ੂੜ੍ਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਸਞਵੇਂ (ਖੀਵ ੂਣ ਇਞਰੀ) ਆਣਝਾ ਆਣ ਐਧ ਞੋਂ ਠਏੇ ਏੇ, (ਇ ਢੂੁੰ ਦੀ ਢਾਧ ਠਾ 

ੂੜ੍ਾ ੁੰ ਔੜ੍ ਖਾ) ਞਾਾਂ ਉ ਠਾ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਸਣਆ ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਉਸ (ਢਾਧ ਠੇ) ੂੜੇ੍ ੁੰ ਸਵਔ ੁੱਞੀ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।  

ਕੂੜੁ ਠਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਯਹ ਕੂੜੁ ਭੁਰੰਭਾ ਰਤਿ ਧਯਹੁ ॥ ਕੂੜੀ ਕਯਤਨ ਵਡਾਈਆ ਕੂੜ ਤਸਉ ਰਗਾ 
ਨਹੁ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- ਏੂੜ (ੂਣ) ਧ ਪੁੰਧਾ (ਥੇਸ਼ੁੱਏ ੁੱਔ ਢਾਪ) ਪਣੇਙ ਏੇ ਐ, (ਸਤ ਦੀ) ਖ ਗੂਚ ਞੇ ਚੁੱੀ ਸੈ ਉਸ ਪ ਏੇ ਢਸੀਂ 

ਸਸ ਏਠੇ। (ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਚੁੱੀ ੁੱਐਝ ਵਾਪੇ ਵੇਂ) ਗੂਚੀ ਵਸਛਆਈ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਸਣਆ ਗੂਚ 

ਢਾਪ ਸੀ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ (ਞੇ ਇਸ ੁੱਪ ਪ ਏੀ ਢਸੀਂ ਸਸੁੰਠੀ)।  

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਆਤ ਹ ਆ ਨਦਤਯ ਕਯਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- (ਣ) ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਇਸ ਸਏੇ ਠੇ ਵੁੱ ਢਸੀਂ) ਖ ਸੀ ੁੱਔਾ ਆਣ ਸੈ ਉਸ ਸੀ ਸਧਸ ਏਠਾ ਸੈ (ਞੇ 

ਸਸਠ ੇਸਵਔੋਂ ਚੁੱੀ ਠੂ ਸ ਏਠੀ ਸੈ)।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਭਤਹ ਹਤਯ ਉਸਤਤਤ ਹ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਤਭਰ ਤਆਤਯਆ ॥ ਇ ੁਯਖ ਰਾਣੀ 
ਧੰਤਨ ਿਨ ਹਤਹ ਉਦਸੁ ਕਯਤਹ ਯਉਕਾਤਯਆ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਵਤਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸੁਣਾਵਤਹ 
ਹਤਯ ਨਾਭ ਿਗੁ ਤਨਸਤਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- ਞੁੰ ਸਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ (ਸਏਉਂਸਏ ਟ)ੇ ਸਣਆੇ ( ਸੁੱਐ, ੁੰਞ 

ਖਢ) ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਾਪ ਸਧਪਠੇ ਸਢ। ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਧ ਥਾਸਏ ਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ) ਣਉਣਏਾ ਪਈ ਉਸ (ਸਢਾਾਂ 

ਢੂੁੰ ਦੀ) ਉਣਠੇਸ਼ ਏਠ ੇਸਢ, ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਸਵਔ ਸਠਏ ਥੁੰਢ੍ਾਉਂਠੇ ਸਢ, ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ  ਝਾਉਂਠ ੇਸਢ ਞੇ ਣਰਦੂ 

ਠੇ ਢਾਧ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ੁੰਾ ਢੂੁੰ ਞਾਠੇ ਸਢ, (ਇਸ ਾੀ ਥਏਸਞ ਇ ਪਈ ਸੈ ਸਏ ਉਸ ਵਛਦਾੀ 

ਞੁੰਸਞ ਸਵਔ ਖਾ ਏੇ ਸਞ ੂ ਸਵਔ ਖ ੜਠ ੇਸਢ)।  



ਗੁਯ ਵਖਣ ਕਉ ਸਬੁ ਕਈ ਰਿ ਨਵ ਖੰਡ ਿਗਤਤ ਨਭਸਕਾਤਯਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆ ਆੁ ਯਤਖਆ 
ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਿ ਗੁਯੁ ਆ ਤੁਧੁ ਸਵਾਤਯਆ ॥ ਤੂ ਆ ੂਿਤਹ ੂਿ ਕਯਾਵਤਹ ਸਤਤਗੁਯ ਕਉ 
ਤਸਯਿਣਹਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 311} 

ਅਟ:- (ਇਸ ਥਏਞਾਾਂ  ਝ ਏੇ) ਸੇਏ ਖੀਵ ਸਞ ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏਢ ਢੂੁੰ ਞਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ੁੰਾ ਸਵਔ ਢਵਾਾਂ 

ਐੁੰਛਾਾਂ (ਠ ੇਖੀਵ) ਸਞ ੂ ਠੇ ਅੁੱੇ ਸ ਸਢਵਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਣੈਠਾ ਏਢ ਵਾਪੇ ਸੇ ਣਰਦੂ! ਞੂੁੰ ਆਣਝਾ ਆਣ 

ਸਞ ੂ ਸਵਔ ਪ ਏਾ ੁੱਸਐਆ ਸੈ ਞੇ ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ  ੁੰਠ ਥਝਾਇਆ ਸੈ। ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ 

ਵਸਛਆਈ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ ਞੇ ਆਣ ਸੀ (ਸਢਾਾਂ ਣਾੋਂ   ੂਠੀ) ਵਸਛਆਈ ਏਾਉਂਠਾ ਸੈਂ।  

ਕਈ ਤਵਛੁਤੜ ਿਾਇ ਸਤਤਗੁਯੂ ਾਸਹੁ ਤਤਸੁ ਕਾਰਾ ਭੁਹੁ ਿਤਭ ਭਾਤਯਆ ॥ ਤਤਸੁ ਅਗ ਤਛ ਢਈ 
ਨਾਹੀ ਗੁਯਤਸਖੀ ਭਤਨ ਵੀਿਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਏਪੋਂ  ਸਵੁੱਕੜ ਖਾ, ਉ ਠਾ ਧੂੁੰਸ ਏਾਪਾ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਞੇ ਖਧਾਖ ਣਾੋਂ ਉ ਢੂੁੰ ਧਾ 

ਣੈਂਠੀ ਸੈ, (ਦਾਵ, ਉਸ ਖਞ ਸਵਔ ਇਏ ਞਾਾਂ ਧ ਏਾਪਐ ਐੁੱਙਠਾ ਸੈ, ਠੂਖ ੇਧਞ ਆਸਠਏ ਠਾ ਉ ਢੂੁੰ ਠਾ ਸਸਧ 

ਸਣਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ)। ਉ ਢੂੁੰ ਢਾ ਇ ਪਏ ਸਵਔ ਞੇ ਢਾ ਸੀ ਣਪਏ ਸਵਔ ਸਏਞੇ ਦੀ ਆਾ ਢਸੀਂ ਸਧਪਠਾ—

ਦ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੇ ਧਢ ਸਵਔ ਇਸ ਸਵਔਾ ਏੀਞੀ ਸੈ।  

ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ ਤਭਰ ਸਈ ਿਨ ਉਫਯ ਤਿਨ ਤਹਯਦ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਯਆ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ਗੁਯਤਸਖ 
ੁਤਹਹੁ ਹਤਯ ਿਤਅਹੁ ਹਤਯ ਤਨਸਤਾਤਯਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਖਾ ਸਧਪਠ ੇਸਢ, ਉਸ (ੁੰਾ ਾ ਞੋਂ) ਥਔ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸ ਸਸਠ ੇ

ਸਵਔ ਢਾਧ ਢੂੁੰ ੁੰਦਾਪਠੇ ਸਢ। (ਇ ਪਈ ਣਰਦੂ ਠੇ) ਠਾ ਢਾਢਏ ਠੇ ਸੁੱਐ ਣ ੁੱਞ! ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣ, (ਸਏਉਂਸਏ) 

ਣਰਦੂ (ੁੰਾ ਞੋਂ) ਣਾ ਉਞਾਠਾ ਸੈ।2।  

ਭਹਰਾ ੩ ॥ ਹਉਭ ਿਗਤੁ ਬੁਰਾਇਆ ਦੁਯਭਤਤ ਤਫਤਖਆ ਤਫਕਾਯ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਰ ਤ ਨਦਤਯ 
ਹਇ ਭਨਭੁਖ ਅੰਧ ਅੰਤਧਆਯ ॥ ਨਾਨਕ ਆ ਭਤਰ ਰ ਤਿਸ ਨ ਸਫਤਦ ਰਾ ਤਆਯੁ ॥ ੩॥ 
{ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- ਸਉਧ ੈਢੇ ਖਞ ਢੂੁੰ ਏ ਾਸ ੇਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਐਙੀ ਧਸਞ ਞੇ ਧਾਇਆ ਸਵਔ (ਤ ਏੇ) ਸਵਏਾ ਏੀ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ   ੂਸਧਪਠਾ ਸੈ ਉ ਞੇ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਧਸ ਠੀ) ਢਜ਼ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ, ਧਢ ਠੇ ਧ ੀਠ ਧਢ ੁੱਐ 

ਢਠਾ ਅੁੰਢੇ੍ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸੀ ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਠਾ ਸਣਆ ਸ਼ਥਠ ਸਵਔ ਪਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਸੀ ਆਣ 

ਸੀ ਆਣਝੇ ਢਾਪ ਧੇਪ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸਿ ਕੀ ਤਸਪਤਤ ਸਰਾਹ ਹ ਸ ਕਯ ਤਿਸੁ ਅੰਦਯੁ ਤਬਿ ॥ ਤਿਨੀ ਇਕ ਭਤਨ ਇਕੁ 
ਅਯਾਤਧਆ ਤਤਨ ਕਾ ਕੰਧੁ ਨ ਕਫਹੂ ਤਛਿ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ੁਯਖ ਸਾਫਾਤਸ ਹ ਤਿਨ ਸਿੁ ਯਸਨਾ ਅੰਤਭਰਤੁ 
ਤਿ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਤਿਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦਾ ਸ ਭਤਨ ਸਿੀ ਦਯਗਹ ਤਰਿ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ  ਿਨਭੁ 
ਸਤਿਆਯੀਆ ਭੁਖ ਉਿਰ ਸਿੁ ਕਤਯਿ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 312} 

ਣਠਅਟ:- ਅੁੰਠ —ਸਸਠਾ। ਇਸਏ ਧਸਢ—ਇਏ ਧਢ ਢਾਪ, ਧਢ ਪਾ ਏੇ। ਏੁੰਡ —ੀ। ਧਸਢ ਸਪਖ—ੈਧੁੰਢ 

ਪ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਆਠ ਣਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਸਔਆੀਆ—ਸਔਆਸਆਾਂ, ੁੱਔ ਠੇ ਵਣਾੀਆਾਂ ਠਾ।  



ਅਟ:- ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ (ਏੀਞੀ ਸਈ) ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪੀ ਸੈ; (ਇਸ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ) 

ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਏ ਏਠਾ ਸੈ ਸਖ ਠਾ ਸਸਠਾ (ਦੀ) (ਸਸਞ ਸਵਔ) ਸਦੁੱਖਾ ਸਇਆ ਸਵੇ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਏਾ-

ਸਔੁੱਞ ਸ ਏੇ ਇਏ ਸੀ ਠਾ ਸਧਢ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ੀ ਏਠੀ ਸਕੁੱਖਠਾ ਢਸੀਂ (ਸਵਏਾਾਾਂ ਸਵਔ ਐਸਔਞ 

ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ)। ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਡੁੰਢ ਸਢ, ਸ਼ਾਥਾਸ਼ ੇਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਖ ਖੀਦ ਢਾਪ ੁੱਔਾ ਢਾਧ ਅੁੰਸਧਰਞ ਣੀਂਠੇ ਸਢ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ੇ

ਧਢ ਸਵਔ ੁੱਔਾ ਸੀ ਔਧ ਔ ਸਣਆਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ ਉਸ ੁੱਔੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਞਏਾੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ੁੱਔ ਠੇ 

ਵਣਾੀਆਾਂ ਠਾ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਤਪਾ ਸੈ (ਸਏਉਂਸਏ ਠਾਸ ਸਵਔ) ਉਸ  ਖ਼ ੂ ਏੀਞੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।2।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਸਾਕਤ ਿਾਇ ਤਨਵਤਹ ਗੁਯ ਆਗ  ਭਤਨ ਖਿ ਕੂਤੜ ਕੂਤੜਆਯ ॥ ਿਾ ਗੁਯੁ ਕਹ 
ਉਠਹੁ ਭਯ ਬਾਈ ਫਤਹ ਿਾਤਹ ਘੁਸਤਯ ਫਗੁਰਾਯ ॥ {ੰਨਾ 312} 

ਣਠਅਟ:- ਾਏਞ—ੁੱਥ ਢਾਪੋਂ  ਙ ਙੇ ਸ ਥੁੰਠੇ।  

ਅਟ:- ਖੇ ਾਏਞ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਅੁੱੇ ਖਾ ਦੀ ਸਢਊਝ, (ਞਾਾਂ ਦੀ) ਉਸ ਧਢੋਂ  ਐਙੇ (ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ) ਞੇ ਐਙੇ ਸਝ 

ਏਏੇ ਏੂੜ ਠੇ ਸੀ ਵਣਾੀ ਥਝੇ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ। ਖਠੋਂ ਸਞ ੂ (ਦ ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ) ਆਐਠਾ ਸੈ—'ਸੇ ਧੇੇ ਦਾਵ, 

 ਔੇਞ ਸਵ!' (ਞਾਾਂ ਇਸ ਾਏਞ ਦੀ) ਥਸਪਆਾਂ ਵਾਾਂ (ਸੁੱਐਾਾਂ ਸਵਔ) ਪ ਏੇ ਥਸਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ।  

ਗੁਯਤਸਖਾ ਅੰਦਤਯ ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਯਤ ਿੁਤਣ ਕਢ ਰਧਵਾਯ ॥ ਇ ਅਗ ਤਛ ਫਤਹ ਭੁਹੁ ਛਾਇਤਨ ਨ 
ਯਰਨੀ ਖਿਆਯ ॥ {ੰਨਾ 312} 

ਣਠਅਟ:- ਅੁੰਠਸ—ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 20 ਠੇ ਪਜ਼ 'ਅੁੰਠ ' ਞੇ ਇ ਪਤਜ਼ ਠਾ ਏ ਔੇਞੇ ੁੱਐਝ-ਖ ਸੈ। 

ਪਡਵਾ—ੇਪਾਡ-ਣਐ ਠੇ ਵੇਪੇ, ਖਠੋਂ ਣਐ ਏੀਞੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।  

ਅਟ:- (ਣ ਾਏਞਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਏੂੜ ਵੁੱਠਾ ਸੈ) ਞੇ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਸਞ ੂ ਵੁੱਠਾ ਸੈ, 

(ਇ ਏਏੇ ਸੁੱਐਾਾਂ ਸਵਔ ਪ ਏੇ ਥੈਚੇ ਸ ਦੀ ਾਏਞ) ਪਾਡ ਠੇ ਵੇਪੇ ਔ ਝ ਏੇ ਏੁੱਜੇ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਉਸ ਅਾਾਂਸ 

ਸਣਕਾਾਂਸ ਸ ਏੇ ਧੂੁੰਸ ਞਾਾਂ ਥਟੇਾ ਪ ਏਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਣ ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀ (ਸੁੱਐਾਾਂ ਸਵਔ) ਪ ਢਸੀਂ ਏਠੇ।  

ਨਾ ਦਾ ਬਖੁ ਸੁ ਥ ਨਾਹੀ ਿਾਇ ਕੂੜੁ ਰਹਤਨ ਬਡਾਯ ॥ ਿ ਸਾਕਤੁ ਨਯੁ ਖਾਵਾਈ ਰਿੀ ਤਫਖੁ 
ਕਢ ਭੁਤਖ ਉਗਰਾਯ ॥ {ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- ਾਏਞਾਾਂ ਠਾ ਐਾਝਾ ਟ ੇ( ਸਐਾਾਂ ਠੇ ੁੰ ਸਵਔ) ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ, (ਇ ਵਾਞੇ) ਦੇਛਾਾਂ ਵਾਾਂ (ਸਏੇ ਸ 

ਟਾਾਂ) ਖਾ ਏੇ ਏੂੜ ਢੂੁੰ ਪੁੱਦਠੇ ਸਢ। ਖੇ ਾਏਞ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ (ਢਾਧ-ੂਣ) ਔੁੰਾ ਣਠਾਟ ਐਵਾਝ ਠੀ ਇੁੱਕਾ ਦੀ ਏੀ 

ਞਾਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧੂੁੰਸੋਂ (ਸਢੁੰਠਾ-ੂਣ) ਸਵਸ  ਸੀ ਉਪ ਏੇ ਏੁੱਜਠਾ ਸੈ।  

ਹਤਯ ਸਾਕਤ ਸਤੀ ਸੰਗੁ ਨ ਕਯੀਅਹੁ ਇ ਭਾਯ ਤਸਯਿਣਹਾਯ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਇਹੁ ਖਰੁ  ਸਈ ਕਤਯ 
ਵਖ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਭਾਯ ॥੧॥ {ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- (ਸੇ ੁੰਞ ਖਢੋਂ !) ੁੱਥ ਞੋਂ ਙ ੁੱਙੇ ਸ ਢਾਪ ਾਟ ਢਾ ਏਸ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਸਖਢਸਾ ਢੇ ਆਣ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ 

(ਢਾਧ ਵਪੋਂ) ਧ ਠਾ ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਸੈ, (ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸੁੱਡੇ ਾਸ ਞੇ ਸਪਆਉਝਾ ਸਏੇ ਖੀਵ ਠੇ ਵੁੱ ਢਸੀਂ), ਸਖ 

ਣਰਦੂ ਠਾ ਇਸ ਐੇਪ ਸੈ ਉਸ ਆਣ ਇ ਐੇਪ ਢੂੁੰ ਔ ਏੇ ਵੇਐ ਸਸਾ ਸੈ। ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ 

ੁੰਦਾਪ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ ਅਗੰਭੁ ਹ ਤਿਸੁ ਅੰਦਤਯ ਹਤਯ ਉਤਯ ਧਾਤਯਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ ਅਤੜ 
ਕਇ ਨ ਸਕਈ ਤਿਸੁ ਵਤਰ ਤਸਯਿਣਹਾਤਯਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕਾ ਖੜਗੁ ਸੰਿਉ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਹ ਤਿਤੁ 



ਕਾਰੁ ਕੰਿਕੁ ਭਾਤਯ ਤਵਡਾਤਯਆ ॥ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕਾ ਯਖਣਹਾਯਾ ਹਤਯ ਆਤ ਹ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕ ਤਛ ਹਤਯ 
ਸਤਬ ਉਫਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 312} 

ਣਠਅਟ:- ਅੁੰਧ —ਣਸ ੁੰਔ ਞੋਂ ਣੇ। ਐੜ —ਞਪਵਾ। ੁੰਖਉ—ਸਜ਼ਸ-ਥਏਞ, ਖੁੰ ਸਵਔ ੀ ਠੀ 

ਾਐੀ ਵਾਞ ੇਣਾਈ ਸਈ ਪਸੇ ਠੀ ਣ ਸ਼ਾਏ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਅੁੰਧ ਣ ਐ ਸੈ ਸਖ ਢੇ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਣਞਾ ਸਇਆ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠੀ ਥਾਥੀ 

ਏਈ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, ਸਏਉਂਸਏ ਸਖਢਸਾ ਉ ਠੇ ਵੁੱਪ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠੀ ਐੜ ਞੇ ੁੰਖਅ ਣਰਦੂ ਠੀ ਦਞੀ 

ਸੈ ਸਖ ਢਾਪ ਉ ਢੇ ਏਾਪ (-ੂਣ) ਏੁੰਛੇ ਢੂੁੰ (ਦਾਵ, ਧਞ ਠੇ ਛ ਢੂੁੰ) ਧਾ ਏੇ ਣੇ  ੁੱਸਙਆ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਠਾ 

ਾਐਾ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੈ ਞੇ ਸਞ ੂ ਠੇ ਣੂਸਢਆਾਂ ਞੇ ਞ ਢ ਵਾਪੇ ਦਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਦੀ ਣਰਦੂ ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਿ ਭੰਦਾ ਤਿਤਵ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਕਾ ਸ ਆਤ ਉਾਵਣਹਾਯ ਭਾਤਯਆ ॥ ਹ ਗਰ ਹਵ ਹਤਯ 
ਦਯਗਹ ਸਿ ਕੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਗਭੁ ਵੀਿਾਤਯਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 312} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਠਾ ਥ ਾ ਪਔਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਆਣ ਏਞਾ ਧਾਠਾ ਸੈ। ੁੱਔੇ ਸੀ ਠੀ 

ਠਾਸ ਸਵਔ ਇਸ ਸਢਆਾਂ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਸੇ ਢਾਢਏ! ਅੁੰਧ ਸੀ ਠਾ ਸਧਢ ਏੀਸਞਆਾਂ (ਇਸ ਧਗ ਣੈਂਠੀ 

ਸੈ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸੁਤਤਆ ਤਿਨੀ ਅਯਾਤਧਆ ਿਾ ਉਠ ਤਾ ਸਿੁ ਿਵ ॥ ਸ ਤਵਯਰ ਿੁਗ ਭਤਹ 
ਿਾਣੀਅਤਹ ਿ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਿੁ ਯਵ ॥ ਹਉ ਫਤਰਹਾਯੀ ਤਤਨ ਕਉ ਤਿ ਅਨਤਦਨੁ ਸਿੁ ਰਵ ॥ ਤਿਨ 
ਭਤਨ ਤਤਨ ਸਿਾ ਬਾਵਦਾ ਸ ਸਿੀ ਦਯਗਹ ਗਵ ॥ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਫਰ ਸਿੁ ਨਾਭੁ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਦਾ 
ਨਵ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 312} 

ਣਠਅਟ:- ਔਵੇ—ਥਪਠੇ ਸਢ। ਖ —ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ। ਵੇ—ਸਧਠ ੇਸਢ। ਪਵੇ—ਥਪਠ ੇਸਢ। ਵ—ੇ

ਣਸ ੁੰਔਠੇ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ  ੁੱਞੇ ਸ ਦੀ ੁੱਔੇ ਸੀ ਢੂੁੰ ਸਧਠ ੇਸਢ ਞੇ ਉੱਚ ਏੇ ਦੀ ਉੇ ਠਾ ਢਾਧ ਉਔਾਠੇ ਸਢ, ਧਢ ੁੱਐਾ 

ਖਢਧ ਸਵਔ ਇਸ ਸਖਸ ੇਧਢ ੁੱਐ ਸਵਪੇ ਸੀ ਪੁੱਦਠੇ ਸਢ ਖ   ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸ ਏੇ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ੁੱਔੇ ਢਾਧ ਠਾ 

ਆਢੁੰਠ ਪੈਂਠੇ ਸਢ। ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਠਏੇ ਸਾਾਂ ਖ ਜ਼ (ਦਾਵ, ਸ ਵੇਪੇ) ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਉਔਾਠੇ ਸਢ।  

ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ ਧਢ ਸਵਔ ਞੇ ੀ ਸਵਔ ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਸਣਆਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸੀ ਠੀ ਨਾਠ ਦੀ ਞੇ 

ਸੀ ਠੀ ਏਾ ਦੀ ਸਣਆੀ ਪੁੱਠੀ ਸੈ) ਉਸ ੁੱਔੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਣਸ ੁੰਔਠੇ ਸਢ। ਠਾ ਢਾਢਏ ਦੀ ਉ ਸੀ ਠਾ 

ਢਾਧ ਉਔਾਠਾ ਸੈ, ਖ ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਸ ਵੇਪੇ ਸਣਆਾ ਪੁੱਝ ਵਾਪਾ ਸੈ)। 21।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਤਕਆ ਸਵਣਾ ਤਕਆ ਿਾਗਣਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤ ਯਵਾਣੁ ॥ ਤਿਨਾ ਸਾਤਸ ਤਗਯਾਤਸ ਨ 
ਤਵਸਯ ਸ ੂਯ ੁਯਖ ਯਧਾਨ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- ਝਾ ਏੀਸ ਞੇ ਖਾਝਾ ਏੀਸ, ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਢ ਉਸਢਾਾਂ ਪਈ ਇਸ ਠਵੇਂ ਸਾਪਞਾਾਂ ਇਏ 

ਸਖਸੀਆਾਂ ਸਢ—ਸਏ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਇਏ ਠਧ ਦੀ ਢਸੀਂ ਸਵੁੱਠਾ ਞੇ ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ (ਥ  ਝ) ੁੰਣੂਝ ਞੇ 

ਉੱਞਧ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ (ਦਾਵ,  ੁੱਞੇ ਸ ਦੀ ਢਾਧ ਸਵੁੱਔ ਖ ੜ ੇਸਸੁੰਠ ੇਸਢ ਞੇ ਖਾਠੇ ਦੀ। ਪਏਾਾਂ ਢੂੁੰ ਉਸ  ੁੱਞੇ ਖਾਾਂ ਖਾਠ ੇ

ਸਠੁੱਠੇ ਸਢ, ਉਸ ਠਾ ਢਾਧ ਸਵਔ ਪੀਢ ਸਸੁੰਠ ੇਸਢ)।  



ਕਯਭੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਈ ਅਨਤਦਨੁ ਰਗ ਤਧਆਨੁ ॥ ਤਤਨ ਕੀ ਸੰਗਤਤ ਤਭਤਰ ਯਹਾ ਦਯਗਹ ਾਈ 
ਭਾਨੁ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ ਠੀ) ਸਧਸ ਢਾਪ ਸਞ ੂ ਸਧਪਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸ ਵੇਪੇ ( ੁੱਸਞਆਾਂ ਞੇ ਖਾਸਠਆਾਂ ਸਧਸ ਢਾਪ ਸੀ) 

ਖੀਵ ਠਾ ਸਡਆਢ (ਢਾਧ ਸਵਔ ਖ ਸੜਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ)। (ਸਔੁੱਞ ਪਔਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਧੈਂ ਦੀ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ੁੰਸਞ ਏਾਾਂ ਞੇ 

ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਸਵਔ ਆਠ ਣਾਵਾਾਂ।  

ਸਉਦ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਿਯਤਹ ਉਠਦ ਬੀ ਵਾਹੁ ਕਯਤਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਿਰ ਤਿ ਤਨਤ ਉਤਠ 
ਸੰਭਾਰਤਨ ॥੧॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਵਾਸ  ਵਾਸ —ਸਸਞ-ਾਪਾਸ। ਉਸਚ—ਉੱਚ ਏੇ,  ਔੇਞ ਸ ਏੇ।  

ਅਟ:- (ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਸ ਉਸ ਵਛਦਾੀ ਖੀਉੜੇ) ਝ ਪੁੱ ੇਦੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠ ੇਸਢ ਞੇ 

ਉਚਝ ਵੇਪੇ ਦੀ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧੂੁੰਸ ਉੱਖਪੇ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਖ ਠਾ  ਔੇਞ ਸਸ ਏੇ ਢਾਧ ਔੇਞੇ ੁੱਐਠੇ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਵੀ ਆਣਾ ਾਈ ਨਾਭੁ ਅਾਯੁ ॥ ਬਉਿਤਰ ਡੁਫਤਦਆ ਕਤਢ ਰ ਹਤਯ 
ਦਾਤਤ ਕਯ ਦਾਤਾਯੁ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਠੁੱੀ ਸਈ ਏਾ ਏੀ, ਞਾਾਂ ਢਾਸ ਧ ੁੱਏਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ (ਦਾਵ, ਢਾਧ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ) 

ਸਧਪ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਠਾਞਾਾਂ ਠੇਝ ਵਾਪਾ ਸੀ (ਢਾਧ ਠੀ ਇਸ) ਠਾਸਞ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈ ਞੇ (ਢਾਧ) ੁੰਾ-ਾ ਸਵਔ 

ਛ ਥੁੱਠੇ ਢੂੁੰ ਏੁੱਜ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸ ਸਾਹ ਹ ਤਿ ਨਾਤਭ ਕਯਤਹ ਵਾਾਯੁ ॥ ਵਣਿਾਯ ਤਸਖ ਆਵਦ ਸਫਤਦ ਰਘਾਵਣਹਾਯੁ ॥ 
{ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- ਖ ਸ਼ਾਸ ਢਾਧ (ਠੀ ਾਸ) ਢਾਪ ਵਣਾ ਏਠ ੇਸਢ ਉਸ ਵਛਦਾੀ ਸਢ, (ਸਏਉਂਸਏ ਇਸ ਸਖਸਾ) ਵਝਖ 

ਏਢ ਵਾਪੇ ਖ ਸੁੱਐ (ਸਞ ੂ ਠੇ ਏਪ) ਆਉਂਠ ੇਸਢ, (ਸਞ ੂ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਆਣਝੇ) ਸ਼ਥਠ ਾਸੀਂ (ਦਉਖਪ 

ਞੋਂ) ਣਾ ਉਞਾ ਠੇਂਠਾ ਸੈ।  

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਾ ਬਈ ਤਤਨ ਸਤਵਆ ਤਸਯਿਣਹਾਯੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- (ਣ) ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਸਖਝਸਾ ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੁੰਠੀ ਉਸੀ ਧਢ ੁੱਐ ਏਠ ੇਸਢ, ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਞੇ ਣਰਦੂ ਆਣ 

ਸਧਸ ਏਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸਿ ਕ ਿਨ ਬਗਤ ਹਤਹ ਸਿੁ ਸਿਾ ਤਿਨੀ ਅਯਾਤਧਆ ॥ ਤਿਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਖਤਿ 
ਢੰਢਤਰਆ ਤਤਨ ਅੰਦਯਹੁ ਹੀ ਸਿੁ ਰਾਤਧਆ ॥ ਸਿੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਿੁ ਤਿਨੀ ਸਤਵਆ ਕਾਰੁ ਕੰਿਕੁ 
ਭਾਤਯ ਤਤਨੀ ਸਾਤਧਆ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਬ ਦੂ ਵਡਾ ਹ ਸਿੁ ਸਵਤਨ ਸ ਸਤਿ ਯਰਾਤਧਆ ॥ ਸਿੁ ਸਿ 
ਨ ਸਾਫਾਤਸ ਹ ਸਿੁ ਸਿਾ ਸਤਵ ਪਰਾਤਧਆ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਏੁੰਙਏ —ਏੁੰਛਾ। ੇਵਸਢ—ਸਧਠ ੇਸਢ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੱਔੇ ਸੀ ਠਾ ਔ-ਧ ਔ ਦਖਢ ਏਠੇ ਸਢ, ਉਸ ਸੀ ੁੱਔੇ ਠੇ ਦਞ (ਏਸੀਠੇ) ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ 

  ੂਠ ੇਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਐਖ ਏੇ ਜੂੁੰਜਠੇ ਸਢ (ਦਾਵ, ਖਞਢ ਢਾਪ ਦਾਪਠ ੇਸਢ) ਉਸ ਆਣਝੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਸੀ ਣਰਦੂ 



ਢੂੁੰ ਪੁੱਦ ਪੈਂਠੇ ਸਢ। ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੇ ੁੱਔਾ ਾਈਂ ਔ-ਧ ਔ ੇਸਵਆ ਸੈ ਉਸਢਾਾਂ ਢੇ ਠ ਐਠਾਈ ਏਾਪ ਢੂੁੰ ਧਾ ਏੇ 

ਏਾਥ ੂਏ ਸਪਆ ਸੈ, (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਏਾਪ ਏੁੰਛੇ ਵਾਾਂ ਠ ਐਠਾਈ ਢਸੀਂ ਖਾਣਠਾ)। ਖ ੁੱਔਾ ਸੀ ਦ ਞੋਂ ਵੁੱਛਾ 

ਸੈ, ਉ ਠੀ ਥੁੰਠੀ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਉ ਸਵਔ ਸੀ ਪੀਢ ਸ ਖਾਾਂਠ ੇਸਢ। ਡੁੰਢ ਸੈ ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ, ਡੁੰਢ ਸੈ 

ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਔ-ਧ ਔ ੁੱਔੇ ਠੀ ਅਾਡਢਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਉੱਞਧ ਤਪ ਣਰਾਣਞ ਸ ੁੰਠਾ 

ਸੈ (ਦਾਵ, ਉਸ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਢੂੁੰ ਤਪਾ ਏ ਪੈਂਠੇ ਸਢ)। 22।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਰਾਣੀ ਭੁਗਧੁ ਹ ਨਾਭਹੀਣ ਬਯਭਾਇ ॥ ਤਫਨੁ ਗੁਯ ਭਨੂਆ ਨਾ ਤਿਕ ਤਪਤਯ 
ਤਪਤਯ ਿੂਨੀ ਾਇ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਧ ਡ —ਧੂਐ। ਧਢੂਆ—ਸਕਾ ਧਢ।  

ਅਟ:- ਧਢਧ ਐ ਧਢ ੁੱਐ ਧੂਐ ਸੈ, ਢਾਧ ਞੋਂ ੁੱਐਝਾ ਦਙਏਠਾ ਸਤਠਾ ਸੈ। ਸਞ ੂ ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਉ ਠਾ ਸਕਾ ਧਢ 

(ਸਏੇ ਆੇ ਞੇ) ਸਙਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ (ਇ ਵਾਞ)ੇ ਸਤ ਸਤ ਖੂਢਾਾਂ ਸਵਔ ਣੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਹਤਯ ਰਬੁ ਆਤ ਦਇਆਰ ਹਤਹ ਤਾਂ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਆਇ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਰਾਤਹ ਤੂ 
ਿਨਭ ਭਯਣ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਖਢਧ ਧਝ ਠ ਐ —ਖਢਧ ਞੋਂ ਧਢ ਞੁੱਏ ਠਾ ਠ ੁੱਐ, ਾੀ ਉਧ ਠਾ ਠ ਐ।  

ਅਟ:- ਖੇ ਸੀ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸਧਸ ਏ ੇਞਾਾਂ ਸਞ ੂ ਆ ਏੇ ਸਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸੈ (ਞੇ ਢਾਧ ਠੇ ਆੇ ਸਙਏਾ ਏੇ ਦਙਏਝ 

ਞੋਂ ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ)। (ਇ ਵਾਞੇ) ਸੇ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਞੂੁੰ ਦੀ ਢਾਧ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏ (ਞਾ ਸਏ) ਞੇਾ ਾੀ 

ਉਧ ਠਾ ਠ ੁੱਐ ਧ ੁੱਏ ਖਾ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਗੁਯੁ ਸਾਰਾਹੀ ਆਣਾ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਯੰਤਗ ਸੁਬਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਯਤਾ ਯਤਖਆ 
ਫਣਤ ਫਣਾਇ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਥਸ  ਸਥਸਡ—ਏਈ ਞ੍ਾਾਂ। ੁੰਸ—ਸਣਆ ਸਵਔ।  ਦਾਇ— ਦਾਉ ਸਵਔ। ੇਞੀ—ਢਾਪ।  

ਅਟ:- (ਧਢ ਪਔਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਏਈ ਞ੍ਾਾਂ (ਦਾਵ, ਏਈ ਞ੍ਾਾਂ ਠੇ ਵਪਵਸਪਆਾਂ ਢਾਪ) ਸਣਆੇ ਸਞ ੂ ਠੇ 

ਸਣਆ ਸਵਔ ਞੇ  ਦਾਉ ਸਵਔ (ਪੀਢ ਸ ਏੇ) ਉ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਾਾਂ। ਧੇਾ ਧਢ ਸਣਆੇ ਸਞ ੂ ਢਾਪ 

ੁੰਸਆ ਸਆ ਸੈ, (  ੂਢੇ ਧੇੇ ਧਢ ਢੂੁੰ) ਵਾ ਥਝਾ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।  

ਤਿਹਵਾ ਸਾਰਾਤਹ ਨ ਯਿਈ ਹਤਯ ਰੀਤਭ ਤਿਤੁ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਕੀ ਭਤਨ ਬੁਖ ਹ ਭਨੁ ਤਤਰਤ 
ਹਤਯ ਯਸੁ ਖਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- ਧੇੀ ਖੀਦ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏ ਏੇ ਢਸੀਂ ੁੱਖਠੀ ਞੇ ਧਢ ਣਰੀਞਧ ਣਰਦੂ ਢਾਪ (ਸਢਸ ਾਂ) ਪਾ ਏੇ ਢਸੀਂ 

ੁੱਖਠਾ। (ੁੱਖ ੇਦੀ ਸਏਵੇਂ?) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਧਢ ਸਵਔ ਞਾਾਂ ਢਾਧ ਠੀ ਦ ੁੱਐ ਸੈ, ਧਢ ਞਾਾਂ ਸੀ ੁੱਖ ੇ ਖੇ ਣਰਦੂ ਠੇ ਢਾਧ ਠਾ 

 ਆਠ ਔੁੱਐ ਪ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਿੁ ਸਿਾ ਕੁਦਯਤਤ ਿਾਣੀ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਤਿਤਨ ਫਣਾਈਆ ॥ ਸ ਸਿੁ ਸਰਾਹੀ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਸਿੁ ਸਿ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ ਸਾਰਾਹੀ ਸਿੁ ਸਰਾਹ ਸਿੁ ਸਿੁ ਕੀਭਤਤ ਤਕਨ ਨ 
ਾਈਆ ॥ ਿਾ ਤਭਤਰਆ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਾ ਹਾਿਯੁ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ ਸਿੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਿਨੀ 
ਸਰਾਤਹਆ ਤਤਨਾ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 313} 



ਣਠਅਟ:- ਸਾਖ —ਣਰਞੁੱਐ।  ਧ ਸਐ—  ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਣਰਦੂ ਢੇ ਸਠਢ ਞੇ ਾਞ (ਵ ੇਏਞਏ) ਥਝਾ ਸਢ, ਉਸ ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ (ਇ) ਏ ਠਸਞ ਞੋਂ ਸੀ ਔ-

ਧ ਔ (ਵੁੱਛੀਆਾਂ ਵਸਛਆਈਆਾਂ ਵਾਪਾ) ਧਪੂਧ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ; (ਧੇਾ ਧਢ ਔਾਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਧੈਂ ਠਾ ਉ ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਾਾਂ ਞੇ ਵਸਛਆਈ ਆਐਾਾਂ। ਪਾਸ ਝ-ਖ ਸੀ ੁੱਔਾ ਸੈ, ਉ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਦੀ ਸਟ ਸਸਝ 

ਵਾਪੀ ਸੈ, ਣ ਸਏੇ ਉ ਠੀ ਏੀਧਞ ਢਸੀਂ ਣਾਈ, ਖਠੋਂ ਣੂਢ ਸਞ ੂ ਸਧਪਠਾ ਸੈ ਞਾਾਂ ਉਸ ਵਸਛਆਈਆਾਂ 

ਣਰਞੁੱਐ ਸਠੁੱ ਣੈਂਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ (ਦਾਵ, ਆਣਾ ਵਾ ਏੇ) ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਵਸਛਆਈ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਾੀਆਾਂ ਦ ੁੱਐਾਾਂ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ। 23।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭ ਭਨੁ ਤਨੁ ਖਤਿ ਖਿਤਦਆ ਸ ਰਬੁ ਰਧਾ ਰਤੜ ॥ ਤਵਸਿੁ ਗੁਯੂ ਭ ਾਇਆ ਤਿਤਨ 
ਹਤਯ ਰਬੁ ਤਦਤਾ ਿਤੜ ॥੧॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਸਵਙ —ਸਵਔਪਾ। ਸਖਸਢ—ਸਖ   ੂਢੇ।  

ਅਟ:- ਧਢ ਞੇ ੀ ਢੂੁੰ ਐਖਸਠਆਾਂ ਐਖਸਠਆਾਂ ਧੈਂ (ਅੁੰਞ ਢੂੁੰ) ਦਾਪ ਏੇ ਣਰਦੂ ਪੁੱਦ ਸੀ ਸਪਆ (ਣ ਧੈਂ ਆਣਝੇ ਥਪ 

ਠੇ ਆੇ ਪੁੱਦ ਢਸੀ ਾਾਂ ਏਠਾ)। ਧੈਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਵਏੀਪ ਸਧਪ ਸਣਆ, ਸਖ ਢੇ ਸੀ ਣਰਦੂ ਧੇਪ ਸਠੁੱਞਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਾਇਆਧਾਯੀ ਅਤਤ ਅੰਨਾ ਫਰਾ ॥ ਸਫਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਫਹੁ ਯਰ ਘਿਰਾ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:- ਪ ਔਪਾ— ਪਾ-ਪਾ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੇ (ਸਸਠੇ ਸਵਔ) ਧਾਇਆ (ਠਾ ਸਣਆ) ਡਾਢ ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਸੈ ਉਸ (ਸਞ ੂ ਵਪੋਂ) 

ਅੁੰਢ੍ਾ ਞੇ ਥਪਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਢਾ ਸਞ ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏ ਏੇ ਣਞੀਖ ਏਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਢਾ ਸੀ ਉਣਠੇਸ਼  ਝ ਏੇ)। ਉਸ 

ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ਼ਥਠ ਵਪ ਸਡਆਢ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ, (ਣ) (ਧਾਇਆ ਠਾ) ਐਣਾਉਝ ਵਾਪਾ (ਦਾਵ, ਸ-

ਠਠੀ ਏਾਉਝ ਵਾਪਾ) ਪਾ ਥਸ ਞ (ਣੁੰਠ ਏਠਾ ਸੈ)।  

ਗੁਯਭੁਤਖ ਿਾ ਸਫਤਦ ਤਰਵ ਰਾਇ ॥ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸੁਤਣ ਭੰਨ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥ {ੰਨਾ 313} 

ਣਠਅਟ:-  ਧ ਸਐ ਖਾਣੈ— ਧ ਐ ਠੀ ਣਕਾਝ ਇਸ ਸੈ ਸਏ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, (ਉਸ ਇਉਂ) ਸਠੁੱ ਣੈਂਠਾ ਸੈ (ਸਏ) ਉਸ   ੂਠੇ ਸ਼ਥਠ ਸਵਔ 

ਸਥਞੀ ਖੜਠਾ ਸੈ, ਸੀ ਠੇ ਢਾਧ ਢੂੁੰ  ਝ ਏੇ ਉ ਞੇ ਸਠਏ ਸਪਆਉਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸੀ ਠੇ ਢਾਧ ਸਵਔ (ਸੀ) ਪੀਢ ਸ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਿ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਕਯ ਕਯਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਦਾ ਿੰਤੁ ਵਿਾਇਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 313} 

ਅਟ:- (ਣ ਧਾਇਆਡਾੀ ਖਾਾਂ  ਧ ਸਐ ਠੇ ਏੀਸ ਸੁੱਟ?) ਖ ਏ ੁੱਗ ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ ਸੈ (ਉ ਠੇ 

ਅਢ ਾ) ਇਸ ਖੀਵ ਏਵਾਇਆ ਏੁੰਧ ਏਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਖੀਵ (ਵਾਖ ੇਵਾਾਂ) ਵਖਾਇਆ ਵੁੱਖਠਾ ਸੈ 

(ਦਾਵ, ਥ ਪਾਇਆਾਂ ਥਪਠਾ ਸੈ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ ਿ ਿੀਆ ਅੰਦਤਯ ਵਯਤ ॥ ਤੂ ਕਯਤਾ ਆਤ ਅਗਣਤੁ ਹ 
ਸਬੁ ਿਗੁ ਤਵਤਿ ਗਣਤ ॥ ਸਬੁ ਕੀਤਾ ਤਯਾ ਵਯਤਦਾ ਸਬ ਤਯੀ ਫਣਤ ॥ ਤੂ ਘਤਿ ਘਤਿ ਇਕੁ 
ਵਯਤਦਾ ਸਿੁ ਸਾਤਹਫ ਿਰਤ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਨ ਤਭਰ ਸੁ ਹਤਯ ਤਭਰ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਯਤ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 
314} 



ਣਠਅਟ:- ਝਞ—ਸਔੁੰਞਾ ਸਏ। ਣਞ—ੈ{ਇ ਠਾ ਅਟ 'ਣ ਞੋਂ' ਏਢਾ ਗ਼ਪਞ ਸੈ, 'ਞੋਂ' ਵਾਞ ੇਪਜ਼ 

'ਞੇ' ਔਾਸੀਠਾ ੀ। 'ਣਞ'ੈ ਇਏੁੱਚਾ ਇਏ ਪਜ਼ ਸੈ} ਣਸਞਆ, ਣਞਾਇਆ।  

ਅਟ:- ਸੇ ਸਖਝਸਾ! ਖ ਏ ਗ ਖੀਵਾਾਂ ਠੇ ਧਢਾਾਂ ਸਵਔ ਵਞਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਖ ਤ ਢੇ ਤ ਠੇ ਸਢ), ਞੂੁੰ ਉਸ ਾਾ 

ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਾਾ ੁੰਾ ਸੀ ਇ ਝਞ (ਪਾਸ ੇਞਙੇ ਠੀ ਸਵਔਾ, ਸਔੁੰਞਾ ਠੇ ਤ ਢੇ) ਸਵਔ ਸੈ, ਸੇ ਸਖਝਸਾ! 

ਇਏ ਞੂੁੰ ਇ ਞੋਂ ਣੇ ਸੈਂ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਖ ਏ ਗ ਸ ਸਸਾ ਸੈ ਦ ਞੇਾ ਏੀਞਾ ਸ ਸਸਾ ਸੈ, ਾੀ (ਸਰਸ਼ਙੀ ਠੀ) 

ਥਢਾਵਙ ਸੀ ਞੇੀ ਥਝਾਈ ਸਈ ਸੈ। ਸੇ ਸੀ! ਞੂੁੰ ਸੇਏ ਙ ਸਵਔ ਸਵਆਣਏ ਸੈਂ, ਞੇ ੇਏਞਏ (ਅਔਖ) ਸਢ। 

(ਦ ਟਾਈਂ ਸਵਆਣਏ ਸ ੁੰਠੇ ਸ ਸੀ ਢੂੁੰ ਦੀ ਆਣਝੇ ਆਣ ਏਈ ਢਸੀਂ ਪੁੱਦ ਸਏਆ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ 

ਸਧਸਪਆ ਸੈ, ਉੇ ਢੇ ਸੀ ਸੀ ਢੂੁੰ ਪੁੱਦਾ ਸੈ, (ਧਾਇਆ) ਠੇ ਸਏੇ (ਅਛੁੰਥ) ਢੇ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸੀ ਵਪੋਂ  ਣਞਾਇਆ 

ਢਸੀਂ। 24।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੪ ॥ ਇਹੁ ਭਨੂਆ ਤਦਰੜੁ ਕਤਯ ਯਖੀ ਗੁਯਭਤੁਖ ਰਾਈ ਤਿਤੁ ॥ ਤਕਉ ਸਾਤਸ ਤਗਯਾਤਸ 
ਤਵਸਾਯੀ ਫਹਤਦਆ ਉਠਤਦਆ ਤਨਤ ॥ ਭਯਣ ਿੀਵਣ ਕੀ ਤਿੰਤਾ ਗਈ ਇਹੁ ਿੀਅੜਾ ਹਤਯ ਰਬ 
ਵਤਸ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਸਠਰੜ —ਣੁੱਏਾ।  ਧ ਸਐ—  ੂਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ। ਧਝ ਖੀਵਝ ਏੀ ਸਔੁੰਞਾ—ਾੀ ਉਧ ਠੀ 

ਸਔੁੰਞਾ।  

ਅਟ:- (ਖੇ) ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸ ਏੇ ਧਢ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਸਵਔ) ਖੜੀ (ਞੇ) ਇ ਧਢ ਢੂੁੰ ਣੁੱਏਾ ਏ ਏੇ 

ੁੱਐੀ (ਸਖਵੇਂ ਇਸ ਧਾਇਆ ਵਪ ਢਾ ਠੜ)ੇ, (ਞੇ ਖੇ) ਥਸਸੁੰਸਠਆਾਂ ਉਚਸਠਆਾਂ (ਦਾਵ, ਏਾ ਸਏਞ ਏਸਠਆਾਂ) 

ਏਠੇ ਇਏ ਠਧ ਦੀ (ਢਾਧ) ਢਾ ਸਵਾੀ, (ਞਾਾਂ) ਇਸ ਖੀਵ ਸੀ ਠੇ ਵੁੱ ਸਵਔ (ਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ। ਦਾਵ, ਆਣਝਾ 

ਆਣਾ ਉ ਠੇ ਸਵਾਪੇ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਞੇ) ਇ ਠੀ ਾੀ ਸਔੁੰਞਾ ਸਧਙ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ।  

ਤਿਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਖੁ ਤੂ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਫਖਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 314} 

ਅਟ:- (ਸੇ ਸੀ!) ਸਖਵੇਂ ਞੈਢੂੁੰ ਔੁੰਾ ਪੁੱ ੇਸਞਵੇਂ (ਧੈਢੂੁੰ) ਠਾ ਢਾਢਏ ਢੂੁੰ ਢਾਧ ਠੀ ਠਾਸਞ ਥਖ਼ਸ਼ (ਸਏਉਂਸਏ ਢਾਧ 

ਸੀ ਸੈ ਖ ਧਢ ਠੀ ਸਔੁੰਞਾ ਗੇ ਢੂੁੰ ਸਧਙਾ ਏਠਾ ਸੈ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਅਹੰਕਾਯੀ ਭਹਰੁ ਨ ਿਾਣ ਤਖਨੁ ਆਗ ਤਖਨੁ ੀਛ ॥ ਸਦਾ ਫੁਰਾਈ ਭਹਤਰ ਨ 
ਆਵ ਤਕਉ ਕਤਯ ਦਯਗਹ ਸੀਝ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਸਐਢ —ਣਪਏ ਸਵਔ। ੀਗੈ—ਏਾਧਨਾਥ ਸਵੇ।  

ਅਟ:- ਅਸੁੰਏਾ ਸਵਔ ਧੁੱਞਾ ਸਇਆ ਧਢਧ ਐ (ਸਞ ੂ ਠੇ) ਸਢਵਾ-ਅਟਾਢ (ਦਾਵ, ਞੁੰ) ਢੂੁੰ ਢਸੀਂ 

ਣਕਾਝਠਾ ਸ ਵੇਪੇ ਖਏ-ਞੁੱਸਏਆਾਂ ਸਵਔ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ੜੀ ਞਪਾ ੜੀ ਧਾਾ)। ਠਾ ੁੱਠਠ ੇਸੀ ਞਾਾਂ 

ਦੀ ਉਸ ਞੁੰ ਸਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ (ਇ ਵਾਞੇ) ਉਸ ਸੀ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਦੀ ਸਏਵੇਂ  ਖ਼ੂ ਸਵੇ? 

(ਦਾਵ, ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ)! 

ਸਤਤਗੁਯ ਕਾ ਭਹਰੁ ਤਵਯਰਾ ਿਾਣ ਸਦਾ ਯਹ ਕਯ ਿਤੜ ॥ ਆਣੀ ਤਿਾ ਕਯ ਹਤਯ ਭਯਾ ਨਾਨਕ 
ਰ ਫਹਤੜ ॥੨॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਏ—ਸੁੱਟ। ਪ ਥਸਸੜ—(ਧਢਧ ਐਞਾ ਵਪੋਂ) ਧੜ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੇ ਸਙਏਾਝੇ ਠੀ (ਦਾਵ, ਞੁੰ ਠੀ) ਸਏੇ ਉ ਸਵਪੇ ਢੂੁੰ ਾ ਆਉਂਠੀ ਸੈ ਖ ਠਾ ਸੁੱਟ 



ਖੜੀ ੁੱਐੇ (ਦਾਵ, ਧਢ ਢੀਵਾਾਂ ੁੱਐ ਏੇ ਨਾਠ ਸਵਔ ਖ ਸੜਆ ਸੇ)। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਖ ਞੇ ਸਣਆਾ ਣਰਦੂ ਆਣਝੀ 

ਸਧਸ ਏ,ੇ ਉ ਢੂੁੰ (ਧਢਧ ਐਞਾ ਵਪੋਂ) ਧੜ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਾ ਸਵਾ ਕੀਤੀ ਸਪਰ ਹ ਤਿਤੁ ਸਤਤਗਯੁ ਕਾ ਭਨੁ ਭੰਨ ॥ ਿਾ ਸਤਤਗੁਯ ਕਾ ਭਨੁ ਭੰਤਨਆ 
ਤਾ ਾ ਕਸੰਭਰ ਬੰਨ ॥ ਉਦਸੁ ਤਿ ਤਦਤਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸ ਸੁਤਣਆ ਤਸਖੀ ਕੰਨ ॥ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਯ 
ਕਾ ਬਾਣਾ ਭੰਤਨਆ ਤਤਨ ਿੜੀ ਿਵਗਤਣ ਵੰਨ ॥ ਇਹ ਿਾਰ ਤਨਯਾਰੀ ਗੁਯਭੁਖੀ ਗੁਯ ਦੀਤਖਆ ਸੁਤਣ 
ਭਨੁ ਤਬੰਨ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠ ਅਟ: —ਏੁੰਧਪ—ਣਾਣ। ਦੁੰਢੇ—ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਏੁੰਢੀ  ਸਝਆ—ਸ  ਢਾਪ  ਸਝਆ। ਵੁੰਢ—

ੁੰਝ। ਠੀਸਐਆ—ਸੁੱਸਐਆ।  

ਅਟ:- ਸਖ ੇਵਾ ਢਾਪ ਸਞ ੂ ਠਾ ਧਢ (ਸੁੱਐ ਞੇ) ਣਞੀਖ ਖਾ, ਉਸ ੇਵਾ ਏੀਞੀ ਸਈ ਪਾਸੇਵੁੰਠੀ ਸੈ, 

(ਸਏਉਂਸਏ ਖਠੋਂ) ਸਞ ੂ ਠਾ ਧਢ ਣਞੀਖ,ੇ ਞਠੋਂ ਸੀ ਸਵਏਾ ਣਾਣ ਦੀ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। (ਣਞੀਖ ਏੇ) ਸਞ ੂ 

ਖ ਉਣਠੇਸ਼ ਸੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ ਠੇਂਠਾ ਸੈ ਉਸ ਸ  ਢਾਪ ਉ ਢੂੁੰ  ਝਠੇ ਸਢ, (ਤੇ) ਖ ਸੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਦਾਝੇ ਞੇ ਸਠਏ 

ਸਪਆਉਂਠ ੇਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ (ਅੁੱੇ ਢਾਪੋਂ) ਔਝੀ ੁੰਝ ਔੜ੍ ਖਾਾਂਠੀ ਸੈ। 'ਸਞ ੂ ਠੀ ਸੀ ਸੁੱਸਐਆ  ਝ ਏੇ ਧਢ 

(ਸੀ ਠ ੇਸਣਆ ਸਵਔ) ਸਦੁੱਖਠਾ ਸੈ'—ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਇਸ ਞਾ (ੁੰਾ ਠੇ ਸ ਧਞਾਾਂ 

ਢਾਪੋਂ) ਸਢਾਪਾ ਸੈ। 25।  

ਸਰਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਤਿਤਨ ਗੁਯੁ ਗਤਆ ਆਣਾ ਤਤਸੁ ਠਉਯ ਨ ਠਾਉ ॥ ਹਰਤੁ ਰਤੁ ਦਵ ਗ 
ਦਯਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੇ ਆਣਝੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏੀਞੀ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ ਢਾ ਟਾਾਂ ਢਾਸ ਸਐੁੱਞਾ। ਉ ਠਾ ਇਸ ਪਏ 

ਞੇ ਣਪਏ ਠਵੇਂ ਵਾਔ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਸੀ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ (ਦੀ) ਟਾਾਂ ਢਸੀਂ ੂ ਸਧਪਠੀ।  

ਹ ਵਰਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਤਪਤਯ ਸਤਤਗੁਯ ਰਗਤਹ ਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕੀ ਗਣਤ ਘੁਸੀ ਦੁਖ 
ਦੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਝਞ—ਸਢੁੰਸਠਆ।  

ਅਟ:- (ਅਸਖਸੇ ਥੁੰਸਠਆਾਂ ਢੂੁੰ) ਤੇ ਉਸ ਧਏਾ ਢਸੀਂ ਸਧਪਠਾ ਸਏ ਸਞ ੂ ਠੀ ਔਢੀਂ ਪੁੱ ਏਝ, (ਸਏਉਂਸਏ) 

ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਢੁੰਠਾ ਏਢ ਸਵਔ (ਇਏ ਵਾੀ ਖੇ) ਐ ੁੰਗ ਖਾਈ ਞਾਾਂ ਸਢਪ ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਸਵਔ ਸੀ ਉਧ ਥੀਞਠੀ ਸੈ।  

ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਖੁ ਤਨਯਵਯੁ ਹ ਆ ਰ ਤਿਸੁ ਰਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਯਸਨੁ ਤਿਨਾ ਵਖਾਤਰਨੁ ਤਤਨਾ 
ਦਯਗਹ ਰ ਛਡਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਸਖ —ਉ (ਸਢੁੰਠਏ) ਢੂੁੰ। ਵੇਐਾਸਪਢ —ਸਵਐਾਸਪਆ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੇ।  

ਅਟ:- (ਣ) ਧਠ (ਦਾਵ, ੂਧਾ) ਸਞ ੂ (ਅਸਖਸਾ) ਸਢਵੈ ਸੈ ਸਏ ਉ (ਸਢੁੰਠਏ) ਢੂੁੰ ਦੀ ਆਣ ੇ(ਦਾਵ, 

ਆਣਝੇ ਆਣ ਸਧਸ ਏ ਏੇ ਔਢੀਂ) ਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ, ਞੇ ਸੈ ਢਾਢਏ! ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸੀ,  ੂ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏਾਉਂਠਾ 

ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਠਾਸ ਸਵਔ ਕ ਛਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ਦੁਯਭਤਤ ਅਹੰਕਾਯੀ ॥ ਅੰਤਤਯ ਿਧੁ ਿੂ ਭਤਤ ਹਾਯੀ ॥  {ੰਨਾ 
314} 



ਣਠਅਟ:- ਅਸਆਢ —ਸਵਔਾ-ਸੀਝ।  

ਅਟ:- ਧਢਧ ਐ ਸਵਔਾ-ਸੀਝ, ਐਙੀ ਥ ਸਡ ਵਾਪਾ ਞੇ ਅਸੁੰਏਾੀ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ, ਉ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਕ੍ਰਡ ਸੈ ਞੇ ਉਸ 

(ਸਵਸਸ਼ਆਾਂ ਠੇ) ਖੂ ਸਵਔ ਅਏਪ ਵਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਹੁ ਾ ਕਭਾਵ ॥ ਤਕਆ ਹੁ ਸੁਣ ਤਕਆ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਅਟ:- ਉਸ (ਠਾ) ਗੂਚ, ੇਥ ਞੇ ਣਾਣ ਠੇ ਏੁੰਧ ਏਠਾ ਸੈ (ਇ ਵਾਞ)ੇ ਉਸ  ਝੇ ਏੀਸ ਞੇ (ਸਏੇ ਢੂੁੰ) ਆਐ 

ਏੇ  ਝਾਵ ੇਏੀਸ? (ਦਾਵ, ਏੂੜ-ਏ ੁੱਞ ਠੇ ਏੁੰਧ ਏਢ ਢਾਪ ਉ ਠਾ ਧਢ ਞਾਾਂ ਣਾਣੀ ਸਇਆ ਸਣਆ ਸੈ, ਢਾਸ ਉਸ 

ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੁੰਠੀ ਠੀ ੁੱਪ  ਝਠਾ ਸੈ ਞੇ ਢਾ ਸਏੇ ਢੂੁੰ  ਝਾਾਂਠਾ ਸੈ)।  

ਅੰਨਾ ਫਰਾ ਖੁਇ ਉਝਤੜ ਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਅੰਧਾ ਆਵ ਿਾਇ ॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਐ ਇ—ਐ ੁੰਗ ਏੇ। ਉਗਸੜ—ਏ ਾਸੇ।  

ਅਟ:- (ਸਞ ੂ ਠੇ ਠਸ਼ਢ ਵਪੋਂ) ਅੁੰਢ੍ਾ (ਞੇ ਉਣਠੇਸ਼ ਵਪੋਂ) ਥਪਾ ਐ ੁੰਗ ਏੇ ਅੁੰਢ੍ਾ ਧਢਧ ਐ ਏ ਾਸੇ ਸਣਆ 

ਸਇਆ ਸੈ ਞੇ ਸਢੁੱਞ ਖੁੰਧਠਾ ਧਠਾ ਸੈ।  

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਬਿ ਥਾਇ ਨ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਆ ਕਭਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 314} 

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪਝ ਞੋਂ ਸਥਢਾ (ਠਾਸ ਸਵਔ) ਏਥੂਪ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਧ ਜ ਞੋਂ 

(ਏੀਞੇ ਧੁੰਠ ੇਏਧਾਾਂ ਠੇ ਅਢ ਾ ਖ ੁੰਏਾ ਉ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ) ਸਪਐ ੇ ਸਢ (ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅਢ ਾ ਸ ਝ ਦੀ 

ਧੁੰਠ ੇਏੁੰਧ ਸੀ) ਏੀ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਿਨ ਕ ਤਿਤ ਕਠਯ ਹਤਹ ਸ ਫਹਤਹ ਨ ਸਤਤਗੁਯ ਾਤਸ ॥ ਥ ਸਿੁ ਵਯਤਦਾ 
ਕੂਤੜਆਯਾ ਤਿਤ ਉਦਾਤਸ ॥ ਇ ਵਰੁ ਛਰੁ ਕਤਯ ਝਤਤ ਕਢਦ ਤਪਤਯ ਿਾਇ ਫਹਤਹ ਕੂਤੜਆਯਾ 
ਾਤਸ ॥ ਤਵਤਿ ਸਿ ਕੂੜੁ ਨ ਗਡਈ ਭਤਨ ਵਖਹੁ ਕ ਤਨਯਿਾਤਸ ॥ ਕੂਤੜਆਯ ਕੂਤੜਆਯੀ ਿਾਇ 
ਯਰ ਸਤਿਆਯ ਤਸਖ ਫਠ ਸਤਤਗੁਯ ਾਤਸ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 314} 

ਣਠਅਟ:- ਸਔਞ—ਸਔੁੱਞ ਢੂੁੰ। ਉਠਾਸ—ਉਠਾੀ। ਗਸਞ ਏਜਠੇ—ਧਾ ਪੁੰਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਛਈ—ਪਠਾ। 

ਸਢਖਾਸ—ਸਢਐੜੇਾ ਏ ਏੇ।  

ਅਟ—ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਧਢ ਏੜ ੇ(ਦਾਵ, ਸਢਠਈ) ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੇ ਏਪ ਢਸੀਂ ਥਸਸ ਏਠੇ। 

ਟ ੇ(ਸਞ ੂ ਠੀ ੁੰਞ ਸਵਔ ਞਾਾਂ) ੁੱਔ ਠੀਆਾਂ ੁੱਪਾਾਂ ਸ ੁੰਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਏੂੜ ਠੇ ਵਣਾੀਆਾਂ ਠੇ ਧਢ ਢੂੁੰ ਉਠਾੀ 

ਪੁੱੀ ਸਸੁੰਠੀ ਸੈ। (ਸਞ ੂ ਠੀ ੁੰਞ ਸਵਔ) ਸ ਵਪ-ੇਥ ਏ ਏੇ ਧਾਾਂ ਪੁੰਾਉਂਠੇ ਸਢ, (ਉਟੋਂ ਉਚ ਏੇ) 

ਤੇ ਗੂਸਚਆਾਂ ਣਾ ਸੀ ਖਾ ਥਸਸੁੰਠੇ ਸਢ। ਏਈ ਸਡ ਧਢ ਸਵਔ ਸਢਢਾ ਏ ਏੇ ਵੇਐ ਪਵ, ੁੱਔੇ (ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਸਠ ੇ

ਸਵਔ) ਗੂਚ ਢਸੀਂ ਪ ਏਠਾ (ਦਾਵ, ਆਣਝਾ ਛੂੁੰਾ ਣਰਦਾਵ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ)। ਗੂਚੇ ਗੂਸਚਆਾਂ ਸਵਔ ਸੀ ਖਾ 

ਪਠੇ ਸਢ ਞੇ ੁੱਔੇ ਸੁੱਐ ਸਞ ੂ ਏਪ ਸੀ ਖਾ ਥੈਚਠੇ ਸਢ। 26।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਯਹਦ ਖੁਹਦ ਤਨੰਦਕ ਭਾਤਯਅਨੁ ਕਤਯ ਆ ਆਹਯੁ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ 
ਵਯਤ ਸਬ ਿਾਹਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 315} 

ਅਟ:- (ਖਢਧ ਖਢਧਾਾਂਞਾਾਂ ਞ ਣਾਣ ਏ ਏੇ ਸਢੁੰਠਏ ਧਢ ੁੱਐ ਥਸ ਞਾ ਏ ਗ ਞਾਾਂ ਅੁੱੇ ਸੀ ਢਾਧ ਵਪੋਂ  ਧ ਔ ਏਠ ੇ

ਸਢ) ਥਾਏੀ ਖ ਟੜ ੇਥਸ ਞ (ਦਪੇ ੁੰਏਾ ਸਸ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ) ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਉੱਠਧ ਏ ਏੇ (ਦਾਵ, 



ਸਢੁੰਠਏਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਢੁੰਠਾ ਵਾਪੇ ਣਾੇ ਪਾ ਏੇ ਧ ਏਾ ਸਠੁੱਞਾ) ਞੇ, ਸੇ ਢਾਢਏ! ੁੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠਾ ਾਐਾ ਸੀ ਦ ਟਾਈਂ ਣਙ 

ਐੇਪ ਏ ਸਸਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੁੰਢਹੁ ਬੁਰ ਭੁੰਢ ਤ ਤਕਥ ਾਇਤਨ ਹਥੁ ॥ ਤਤੰਨ ਭਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਿ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 315} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਣਸਸਪੋਂ  ਞੋਂ ਸੀ ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ਐ ੁੰਗੇ ਸ ਸਢ, ਉਸ ਸ ਸਏਸੜਾ ਆਾ ਪੈਝ? (ਸਏਉਂਸਏ) ਸੇ 

ਢਾਢਏ! ਇਸ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਧਾ ੇਸ ਸਢ, ਖ ਾੀ ਸਰਸ਼ਙੀ ਢੂੁੰ ਔਢ ਠੇ ਧੁੱਟ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ੫ ॥ ਰ ਪਾਹ ਯਾਤੀ ਤੁਯਤਹ ਰਬੁ ਿਾਣ ਰਾਣੀ ॥ ਤਕਤਹ ਨਾਤਯ ਯਾਈਆ ਰੁਤਕ ਅੰਦਤਯ 
ਠਾਣੀ ॥ ਸੰਨਹੀ ਦਤਨਹ ਤਵਖੰਭ ਥਾਇ ਤਭਠਾ ਭਦੁ ਭਾਣੀ ॥ ਕਯਭੀ ਆ ਆਣੀ ਆ ਛੁਤਾਣੀ ॥ 

ਅਿਯਾਈਰੁ ਪਯਸਤਾ ਤਤਰ ੀੜ ਘਾਣੀ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਤਾਸ—ੇਏਧੁੰਠ। ਅੁੰਠਸ ਚਾਝੀ—ਅੁੰਠਪੇ ਟਾਈਂ। ਪ ਸਏ—ਪ ਏ ਏੇ। ਸਵਐੁੰਧ—ਐਾ। ਧਠ -

ਸ਼ਾਥ।  

ਅਟ:- ਧਢ ੁੱਐ ਾਞ ਢੂੁੰ ਤਾਸੇ ਪੈ ਏੇ (ਣਾ ਾਾਂ ਢੂੁੰ ਪ ੁੱਙਝ ਪਈ) ਞ ਠੇ ਸਢ (ਣ) ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਖਾਝਠਾ 

ਸੈ, ਅੁੰਠਪੇ ਟਾਈਂ ਪ ਏ ਏੇ ਣਾਈਆਾਂ ਇਞਰੀਆਾਂ ਵਪ ਞੁੱਏਠ ੇਸਢ, ਐ ੇਟਾਈਂ ੁੰਢ੍ ਪਾਉਂਠ ੇਸਢ ਞੇ ਸ਼ਾਥ ਢੂੁੰ 

ਸਧੁੱਚਾ ਏ ਏੇ ਧਾਝਠੇ ਸਢ। (ਅੁੰਞ ਢੂੁੰ) ਆਣ ਆਣਝੇ ਏੀਞੇ ਏਧਾਾਂ ਅਢ ਾ ਆਣ ਸੀ ਣਕਞਾਉਂਠ ੇ ਸਢ, 

(ਸਏਉਂਸਏ) ਧਞ ਠਾ ਸਸ਼ਞਾ ਧਾੜ ੇਏੁੰਧ ਏਢ ਵਾਸਪਆਾਂ ਢੂੁੰ ਇਉਂ ਣੀੜਠਾ ਸੈ ਸਖਵੇਂ ਾਝੀ ਸਵਔ ਸਞਪ। 27।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਸਵਕ ਸਿ ਸਾਹ ਕ ਸਈ ਯਵਾਣੁ ॥ ਦੂਿਾ ਸਵਤਨ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਿ ਤਿ ਭੁ 
ਅਿਾਣ ॥੧॥ {ੰਨਾ 315} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੱਔੇ ਸ਼ਾਸ (ਣਰਦੂ) ਠੇ ੇਵਏ ਸਢ ਉਸ ਸੀ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਸਵਔ) ਏਥੂਪ ਣੈਂਠੇ ਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! 

ਖ (ਉ ੁੱਔੇ ਸ਼ਾਸ ਢੂੁੰ ਕੁੱਛ ਏੇ) ਠੂਖ ੇਠੀ ੇਵਾ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਧੂਐ ਐਣ ਐਣ ਏੇ ਧਠੇ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਿ ਧੁਤਯ ਤਰਤਖਆ ਰਖੁ ਰਬ ਭਿਣਾ ਨ ਿਾਇ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਵਖਯ ਨਾਨਕ ਸਦਾ 
ਤਧਆਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 315} 

ਅਟ:- ਸੇ ਣਰਦੂ! ਧ ਜ ਞੋਂ (ਏੀਞੇ ਏੁੰਧਾਾਂ ਠੇ ਅਢ ਾ) ਖ (ੁੰਏਾ-ੂਣ) ਪੇਐ (ਸਸਠ ੇਸਵਔ) ਉੱਏਸਆ ਸਆ 

ਸੈ, ਉਸ ਸਧਙਾਇਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ। (ਣ ਸਾਾਂ) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ-ਡਢ ਞੇ ਠਾ (ਇਏੁੱਚਾ ਏ), ਢਾਧ 

ਠਾ ਸਧ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਸਣਕਪਾ ਪੇਐ ਸਧਙ ਏਠਾ ਸੈ)।2।  

ਉੜੀ ੫ ॥ ਨਾਯਾਇਤਣ ਰਇਆ ਨਾਠੂੰਗੜਾ ਯ ਤਕਥ ਯਖ ॥ ਕਯਦਾ ਾ ਅਤਭਤਤਆ ਤਨਤ ਤਵਸ 
ਿਖ ॥ ਤਨੰਦਾ ਕਯਦਾ ਤਿ ਭੁਆ ਤਵਤਿ ਦਹੀ ਬਖ ॥ ਸਿ ਸਾਤਹਫ ਭਾਤਯਆ ਕਉਣੁ ਤਤਸ ਨ ਯਖ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਸਯਣਾਗਤੀ ਿ ੁਯਖੁ ਅਰਖ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਢਾਾਇਸਝ—ਢਾਾਇਝ ਞੋਂ। ਢਾਚੂੁੰੜਾ—ਚੇਛਾ, ਢੁੱਚਝ ਪਈ ਡੁੱਏਾ। ਅਸਧਸਞਆ-ਥੇਅੁੰਞ। ਸਵ—

ਸਵਸ  ਸੀ। ਦਐੈ—ਏਠਾ ਸੈ। ਅਪਐੈ—ਅਪੁੱਐ, ਅਸਠਰਸ਼ਙ।  

ਅਟ:- ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਢੂੁੰ ੁੱਥ ਵਪੋਂ  ਸੀ ਚੇਛਾ ਵੁੱਖੇ, ਉਸ (ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਠੇ ਸੀ ਾਸ ਞੇ) ਸਙਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਉਸ 

ਥੇਅੁੰਞ ਣਾਣ ਏਠਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਠਾ (ਸਵਏਾਾਾਂ ਠੀ) ਸਵਸ  ਸੀ ਔੁੱਐਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਉ ਢੂੁੰ ਸਵਏਾਾਾਂ ਠਾ ਔਏਾ 



ਸਣਆ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ)। ਠੂਸਖਆਾਂ ਠੇ ਥ ਜੂੁੰਜ ਜੂੁੰਜ ਏੇ ਖ਼ ਆ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ ਞੇ ਆਣਝੇ ਆਣ ਸਵਔ ੜਠਾ ਸੈ। ਉਸ 

(ਧਗ) ੁੱਔੇ ਣਧਾਞਧਾ ਵਪੋਂ  ਧਾਸਆ ਸਇਆ ਸੈ, ਏਈ ਉ ਠੀ ਸਾਇਞਾ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ। ਸੇ ਢਾਢਏ! 

(ਇ ਸਵਸ  ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ) ਉ ਅਏਾਪ ਣ ਐ ਠੀ ਸ਼ਢ ਣਉ ਖ ਅਪੁੱਐ ਸੈ। 28।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਨਯਕ ਘਯ ਫਹੁ ਦੁਖ ਘਣ ਅਤਕਯਤਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ ਤਤਤਨ ਰਤਬ ਭਾਯ ਨਾਨਕਾ 
ਹਇ ਹਇ ਭੁ ਹਯਾਭੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਅਸਏਞਝ—ਏੀਞੇ ਉਣਏਾ ਢੂੁੰ ਸਵਾਢ ਵਾਪੇ, ਠਾਞਾ ਢੂੁੰ ਦ ਪਾਝ ਵਾਪੇ।  

ਅਟ:- ਅਸਏਞਝ ਧਢ ੁੱਐ ਉ ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ਧਾ ੇਸ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ, ਥਸ ਞ ਦਾ ੇਠ ੁੱਐ-ੂਣ  ਢਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ 

ਸਙਏਾਝਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਇਸਢਾਾਂ ਠ ੁੱਐਾਾਂ ਸਵਔ) ਉਸ ਖ਼ ਆ ਸ ਸ ਏੇ ਧਠੇ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਅਵਖਧ ਸਬ ਕੀਤਤਅਨੁ ਤਨੰਦਕ ਕਾ ਦਾਯੂ ਨਾਤਹ ॥ ਆਤ ਬੁਰਾ ਨਾਨਕਾ ਤਿ ਤਿ 
ਿਨੀ ਾਤਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਅਵਐਡ—ਠਵਾਈਆਾਂ, ਠਾੂ। ਏੀਸਞਅਢ —ਏੀਞੇ ਸਢ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ। ਣਾਸਸ—ਣੈਂਠੇ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਾ ੇਾਾਂ ਠੇ ਠਾ ੂਉ ਣਰਦੂ ਢੇ ਥਝਾ ਸਢ (ਦਾਵ, ਸ ਏਠੇ ਸਢ), ਣ ਸਢੁੰਠਏਾਾਂ (ਠੇ ਸਢੁੰਠਾ- ਠਾ) 

ਏਈ ਇਪਾਖ ਢਸੀਂ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਉਸ ਦ ਪੇਐੇ ਸਵਔ ਣਾ ਸ ਸਢ (ਇ ਆਣਝੇ ਏੀਞੇ ਠੇ 

ਅਢ ਾ) ਸਢੁੰਠਏ ਐਣ ਐਣ ਏੇ ਖੂਢੀਆਾਂ ਸਵਔ ਣੈਂਠੇ ਸਢ।2।  

ਉੜੀ ੫ ॥ ਤੁਤਸ ਤਦਤਾ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯੂ ਹਤਯ ਧਨੁ ਸਿੁ ਅਖੁਿੁ ॥ ਸਤਬ ਅੰਦਸ ਤਭਤਿ ਗ ਿਭ ਕਾ 
ਬਉ ਛੁਿੁ ॥ ਕਾਭ ਿਧ ਫੁਤਯਆਈਆਂ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਤੁਿੁ ॥ ਤਵਣੁ ਸਿ ਦੂਿਾ ਸਵਦ ਹੁਇ ਭਯਸਤਨ 
ਫੁਿੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਯ ਫਖਤਸਆ ਨਾਭ ਸੰਤਗ ਿੁਿੁ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠ ਅਟ—ਞ ਸ—ਞ ੁੱਚ ਏੇ। ਥ ਙ —ਥਙ ਵਾਾਂ ਸਢਆੇ।  

ਅਟ:- (ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੂੁੰ) ਣੂ ੇਸਞ ੂ ਢੇ ਣਰਦੂ ਠਾ ੁੱਔਾ ਞੇ ਢਾ ਧ ੁੱਏਝ ਵਾਪਾ ਡਢ ਣੁੰਢ ਸ ਏੇ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ, 

ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਾ ੇ ਸਏ ਸਧਙ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ ਞੇ ਧਞ ਠਾ ਛ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਅਞੇ ਉਸਢਾਾਂ ਠ)ੇ ਏਾਧ ਏਡ 

ਆਸਠਏ ਣਾਣ ੁੰਞਾਾਂ ਠੀ ੁੰਞ ਸਵਔ ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ; ਣ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੱਔੇ ਸੀ ਞੋਂ ਸਥਢਾ ਸਏੇ ਸ ਠੀ ੇਵਾ 

ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਥਙ ਸ ਏੇ (ਦਾਵ, ਸਢਆ ੇਸ ਏੇ) ਧਠੇ ਸਢ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਖ ਧਢ ੁੱਐ ਞੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ਾਸੀਂ 

ਣਰਦੂ ਢੇ ਥਖ਼ਸਸ਼ਸ਼ ਏੀਞੀ ਸੈ ਉਸ ਸਢਪ ਢਾਧ ਸਵਔ ਖ ਸਙਆ ਸਇਆ ਸੈ। 29।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਤਾ ਨ ਹਵ ਅੰਦਰਹੁ ਰਬੀ ਤਨਤ ਭਾਇਆ ਨ ਤਪਯ ਿਿਭਾਤਰਆ ॥ ਅਗ ਦ 
ਸਤਦਆ ਸਤ ਦੀ ਤਬਤਖਆ ਰ ਨਾਹੀ ਤਛ ਦ ਛੁਤਾਇ ਕ ਆਤਣ ਤ ੁਤੁ ਤਵਤਿ ਫਹਾਤਰਆ ॥ 
{ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਖਖਧਾਸਪਆ—ਏਸੜੀ। ਅਠ—ੇਣਸਸਪਾਾਂ। ਞੈ ਠੀ—ਆਠ ਠੀ। ਆਸਝ—ਸਪਆ ਏੇ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਅੁੰਠੋਂ ਪਦੀ ਸਵੇ ਞੇ ਖ ਏਸੜੀ ਠਾ ਧਾਇਆ ਵਾਞ ੇਦਙਏਠਾ ਸਤੇ, ਉਸ (ੁੱਔਾ) ਞਣੁੱਵੀ 

ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ। ਇਸ ਞਣਾ ਣਸਸਪਾਾਂ (ਆਣਝੇ ਆਣ) ੁੱਸਠਆਾਂ ਆਠ ਠੀ ਸਦੁੱਸਕਆ ਪੈਂਠਾ ਢਸੀਂ ੀ, ਞੇ ਸਣਕੋਂ 

ਣਕਞਾ ਏੇ ਇ ਢੇ ਣ ੁੱਞ ਢੂੁੰ ਸਪਆ ਏੇ (ਣੁੰਸਞ) ਸਵਔ ਸਥਚਾਪ ਸਠੁੱਞਾ।  



ੰਿ ਰਗ ਸਤਬ ਹਸਣ ਰਗ ਤਾ ਰਤਬ ਰਹਤਯ ਹ ਗਾਤਰਆ ॥ ਤਿਥ ਥੜਾ ਧਨੁ ਵਖ ਤਤਥ ਤਾ 
ਤਬਿ ਨਾਹੀ ਧਤਨ ਫਹੁਤ ਤਡਠ ਤ ਧਯਭੁ ਹਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਪ ਸਦ—ਪਦ ਸਵਔ।  

ਅਟ:- (ਢ ਠ)ੇ ਧ ਐੀ ਥੁੰਠੇ ਾ ੇਸੁੱਝ ਪੁੱ ਣ (ਞੇ ਆਐਝ ਪੁੱ ੇਸਏ) ਇਸ ਞਣਾ ਪਦ ਠੀ ਪਸਸ ਸਵਔ 

ਸਪਆ ਸਣਆ ਸੈ। ਸਖੁੱਟੇ ਟਸੜਾ ਡਢ ਵੇਐਠਾ ਸੈ, ਟ ੇਞਾਾਂ ਢੇੜ ੇਕੋਂਸਠਾ ਦੀ ਢਸੀਂ, ਞੇ ਥਸ ਞਾ ਡਢ ਵੇਸਐਆਾਂ (ਵੇਐ 

ਏੇ) ਞਣ ੇਢੇ ਆਣਝਾ ਡਧ ਸਾ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।  

ਬਾਈ ਹੁ ਤਾ ਨ ਹਵੀ ਫਗੁਰਾ ਹ ਫਤਹ ਸਾਧ ਿਨਾ ਵੀਿਾਤਯਆ ॥ ਸਤ ੁਯਖ ਕੀ ਤਾ ਤਨੰਦਾ 
ਕਯ ਸੰਸਾਯ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਤਵਤਿ ਹਵ ਤੁ ਦਖ ਤਾ ਦਤਮ ਭਾਤਯਆ ॥ {ੰਨਾ 315} 

ਣਠਅਟ:- ਞ  ਠਐ—ੈਇ ਥ ਠੇ ਏਾਢ। ਠਸਨ—ਐਧ ਢੇ।  

ਅਟ:- ਦਪੇ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਢੇ ਇਏੁੱਚੇ ਸ ਏੇ ਸਵਔਾ ਏੀਞੀ ਸੈ (ਞੇ ੈਪਾ ਏੀਞਾ ਸੈ) ਸਏ ਸੇ ਦਾਈ! ਇਸ (ੁੱਔਾ) ਞਣਾ 

ਢਸੀਂ ਸੈ ਥ ਪਾ (ਦਾਵ, ਣਐੁੰਛੀ) ਸੈ। ਦਪੇ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੀ ਇਸ ਞਣਾ ਸਢੁੰਠਾ ਏਠਾ ਸੈ ਞੇ ੁੰਾ ਠੀ ਉਞਸਞ ਸਵਔ 

ਸੈ (ਦਾਵ, ੁੰਾੀ ਖੀਵਾਾਂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਸਵਔ ਖ਼ ਸ਼ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ) ਇ ਠੂਸ਼ਝ ਏਏੇ ਇ ਞਣ ੇਢੂੁੰ ਐਧ ਣਰਦੂ ਢੇ 

(ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਵਪੋਂ) ਧ ਠਾ ਏ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।  

ਭਹਾ ੁਯਖਾਂ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਾ ਵਖੁ ਤਿ ਤ ਨ ਪਰੁ ਰਗਾ ਸਬੁ ਗਇਆ ਤ ਕਾ ਘਾਤਰਆ ॥ ਫਾਹਤਯ 
ਫਹ ੰਿਾ ਤਵਤਿ ਤਾ ਸਦਾ ॥ ਅੰਦਤਯ ਫਹ ਤਾ ਾ ਕਭਾ ॥ ਹਤਯ ਅੰਦਯਰਾ ਾੁ ੰਿਾ ਨ 
ਉਘਾ ਕਤਯ ਵਖਾਤਰਆ ॥ {ੰਨਾ 315-316} 

ਅਟ:- ਵੇਐ! ਧਸਾਾਂ ਣ ਐਾਾਂ ਠੀ ਸਢੁੰਸਠਆ ਏਢ ਠਾ ਇ ਞਣ ੇ ਢੂੁੰ ਇਸ ਤਪ ਸਧਸਪਆ ਸੈ ਸਏ ਇ ਠੀ (ਸ ਝ 

ਞਾਈਂ ਠੀ ਏੀਞੀ ਸਈ) ਾੀ ਾਪ ਸਢਤਪ ਈ ਸੈ। ਥਾਸ ਢ ਠੇ ਧ ਐੀ ਥੁੰਸਠਆਾਂ ਸਵਔ ਥੈਚ ਏੇ ਆਣਝੇ 

ਆਣ ਢੂੁੰ ਞਣਾ ਅਐਵਾਉਂਠਾ ਸੈ ਅਞੇ ਅੁੰਠ ਥਸਸ ਏੇ ਞਣਾ ਧੁੰਠ ੇਏਧ ਏਠਾ ਸੈ, ਣਰਦੂ ਢੇ ਞਣ ੇਠਾ ਅੁੰਠਪਾ 

(ਪ ਏਵਾਾਂ) ਣਾਣ ਣੁੰਔਾਾਂ ਢੂੁੰ ਣਙ ਏ ਏੇ ਸਵਐਾਪ ਸਠੁੱਞਾ।  

ਧਯਭ ਯਾਇ ਿਭਕੰਕਯਾ ਨ ਆਤਖ ਛਤਡਆ ਸੁ ਤ ਨ ਤਤਥ ਖਤੜ ਾਇਹੁ ਤਿਥ ਭਹਾ ਭਹਾਂ 
ਹਤਤਆਤਯਆ ॥ ਤਪਤਯ ਸੁ ਤ ਦ ਭੁਤਹ ਕਈ ਰਗਹੁ ਨਾਹੀ ਹੁ ਸਤਤਗੁਤਯ ਹ ਤਪਿਕਾਤਯਆ ॥  
{ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:- ਏੁੰਏ—ਸਏੁੰਏ, ਠਾ, ਠੂਞ। ਐਸੜ—ਪੈ ਖਾ ਏੇ।  

ਅਟ:- ਡਧਾਖ ਢੇ ਆਣਝੇ ਖਧਠੂਞਾਾਂ ਢੂੁੰ ਆਐ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ ਸਏ ਇ ਞਣ ੇਢੂੁੰ ਪੈ ਖਾ ਏੇ ਉ ਟਾਾਂ ਣਾਇ ਸਖਟ ੇ

ਵੁੱਛ ੇਞੋਂ ਵੁੱਛ ੇਣਾਣੀ (ਣਾਈਠੇ ਸਢ), ਤੇ ( ਟ ੇਦੀ) ਇ ਞਣ ੇਠੇ ਧੂੁੰਸ ਏਈ ਢਾ ਪੁੱਸ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਇਸ ਞਣਾ 

ਸਞ ੂ ਵਪੋਂ  ਸਤਙਏਾਸਆ ਸਇਆ ਸੈ (  ੂਞੋਂ ਸਵੁੱਕ ਸੜਆ ਸਇਆ ਸੈ)।  

ਹਤਯ ਕ ਦਤਯ ਵਯਤਤਆ ਸੁ ਨਾਨਤਕ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਸ ਫੂਝ ਿੁ ਦਤਮ ਸਵਾਤਯਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 
316} 

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! ਖ ਇਸ ਏ ਗ ਣਰਦੂ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਵਸਞਆ ਸੈ ਉਸ ਆਐ ਏੇ  ਝਾ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ, ਇ ੁੱਪ 

ਢੂੁੰ ਉਸ ਧਢ ੁੱਐ ਧਗਠਾ ਸੈ ਸਖ ਢੂੁੰ ਐਧ ਣਰਦੂ ਢੇ ਵਾਸਆ ਸਇਆ ਸੈ।1।  



ਭਃ ੪ ॥ ਹਤਯ ਬਗਤਾਂ ਹਤਯ ਆਯਾਤਧਆ ਹਤਯ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਹਤਯ ਕੀਯਤਨੁ ਬਗਤ ਤਨਤ 
ਗਾਂਵਦ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਅਟ:- ਸੀ ਠੇ ਦਞ ਸੀ ਢੂੁੰ ਸਧਠ ੇਸਢ ਞੇ ਸੀ ਠੀ ਸਸਞ-ਾਪਾਸ ਏਠ ੇਸਢ, ਦਞ ਠਾ ਸੀ ਠਾ 

ਏੀਞਢ ਾਾਂਠੇ ਸਢ ਞੇ ਸੀ ਠਾ  ਐਠਾਈ ਢਾਧ (ਖਣਠ ੇਸਢ)।  

ਹਤਯ ਬਗਤਾਂ ਨ ਤਨਤ ਨਾਵ ਦੀ ਵਤਡਆਈ ਫਖਸੀਅਨੁ ਤਨਤ ਿੜ ਸਵਾਈ ॥ ਹਤਯ ਬਗਤਾਂ ਨ ਤਥਯੁ 
ਘਯੀ ਫਹਾਤਰਅਨੁ ਅਣੀ ਿ ਯਖਾਈ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:- ਥਐੀਅਢ —ਥਖ਼ਸ਼ੀ ਸੈ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ। ਥਸਾਸਪਅਢ —ਥਸਾਪੇ ਸਢ ਉ ਣਰਦੂ ਢੇ। (ਵੇਐ ' ਥਾਝੀ 

ਸਵਆਏਝ')।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਢੇ ਦਞਾਾਂ ਢੂੁੰ ਠਾ ਪਈ ਢਾਧ (ਖਣਝ) ਠਾ  ਝ ਥਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸੈ ਖ ਸਠਢੋਂ  ਸਠਢ ਵਾਇਆ ਵਡਠਾ 

ਸੈ। ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣਝੇ ਸਥਠ ਠੀ ਪਾਖ ੁੱਐੀ ਸੈ ਞੇ ਆਣਝੇ ਦਞਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ਅਛਪ ਏ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ (ਦਾਵ, 

ਧਾਇਆ ਠੇ ਸਣਕ ੇਢਸੀਂ ਛਪਝ ਠੇਂਠਾ)।  

ਤਨੰਦਕਾਂ ਾਸਹੁ ਹਤਯ ਰਖਾ ਭੰਗਸੀ ਫਹੁ ਦਇ ਸਿਾਈ ॥ ਿਹਾ ਤਨੰਦਕ ਅਣ ਿੀਇ ਕਭਾਵਦ ਤਹ 
ਪਰੁ ਾਈ ॥ ਅੰਦਤਯ ਕਭਾਣਾ ਸਯਯ ਉਘੜ ਬਾਵ ਕਈ ਫਤਹ ਧਯਤੀ ਤਵਤਿ ਕਭਾਈ ॥  {ੰਨਾ 
316} 

ਣਠਅਟ:- ਖੀਇ—ਸਸਠੇ ਸਵਔ। ਣ—ਜ਼ੂ।  

ਅਟ:- ਸਢੁੰਠਏਾਾਂ ਏਪੋਂ  ਣਰਦੂ ਪੇਐਾ ਧੁੰਠਾ ਸੈ ਞੇ ਥਸ ਞੀ ਜ਼ਾ ਸਠੁੰਠਾ ਸੈ। ਸਢੁੰਠਏ ਸਖਸ ਸਖਸਾ ਆਣਝੇ ਧਢ ਸਵਔ 

ਏਧਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਸਞਸ ਸਖਸਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਤਪ ਸਧਪਠਾ ਸੈ (ਸਏਉਂਸਏ) ਅੁੰਠ ਥੈਚ ਏੇ ਦੀ ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਏੁੰਧ ਜ਼ੂ 

ਣਙ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਦਾਵੇਂ ਏਈ ਡਞੀ ਸਵਔ (ਪ ਏ ਏੇ) ਏੇ।  

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਦਤਖ ਤਵਗਤਸਆ ਹਤਯ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 316} 

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ ਠਾ) ਠਾ ਢਾਢਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਸਛਆਈ ਵੇਐ ਏੇ ਣਰੁੰਢ ਸ ਸਸਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ਭਃ ੫ ॥ ਬਗਤ ਿਨਾਂ ਕਾ ਯਾਖਾ ਹਤਯ ਆਤ ਹ ਤਕਆ ਾੀ ਕਯੀ ॥ ਗੁਭਾਨੁ ਕਯਤਹ 
ਭੂੜ ਗੁਭਾਨੀਆ ਤਵਸੁ ਖਾਧੀ ਭਯੀ ॥ ਆਇ ਰਗ ਨੀ ਤਦਹ ਥੜੜ ਤਿਉ ਕਾ ਖਤੁ ਰੁਣੀ ॥ 
ਿਹ ਕਯਭ ਕਭਾਵਦ ਤਵਹ ਬਣੀ ॥ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਭੁ ਵਡਾ ਹ ਸਬਨਾ ਦਾ ਧਣੀ ॥੩੦॥ 
{ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:- ਆਇ ਪ ੇਢੀ—ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। ਪ ਝੀ—ਏੁੱਙੀਠਾ ਸੈ। ਦਝੀ—ਅਐਵਾਾਂਠ ੇਸਢ। ਡਝੀ—

ਡਝੀ, ਐਧ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ (ਆਣਝੇ) ਦਞਾਾਂ ਠਾ ਆਣ ਾਐਾ ਸੈ, ਣਾਣ ਸਔਞਵਢ ਵਾਪਾ (ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ) ਏੀਸ ਸਵਾੜ ਏਠਾ 

ਸੈ? (ਦਾਵ, ਏ ਗ ਸਵਾੜ ਢਸੀਂ ਏਠਾ)। ਧੂਐ ਅਸੁੰਏਾੀ ਧਢ ੁੱਐ ਅਸੁੰਏਾ ਏਠ ੇਸਢ ਞੇ (ਅਸੁੰਏਾ ੂਣੀ) 

ਜ਼ਸਸ ਐਾਸਡਆਾਂ ਧਠੇ ਸਢ (ਸਏਉਂਸਏ ਸਖ ਸਜ਼ੁੰਠੀ ਞੇ ਧਾਝ ਏਠ ੇਸਢ ਉ ਠੇ ਸਝਞੀ ਠ)ੇ ਟਸੜੇ ਸਠਢ 

ਆਖ਼ ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਸਖਵੇਂ ਣੁੱਏਾ ਪ ਏੁੱਙੀਠਾ ਸੈ ਅਞ ੇਉਸ ਸਖਸ ਸਖਸ ੇ (ਅਸੁੰਏਾ ਠੇ) ਏੁੰਧ ਏਠ ੇਸਢ, 

(ਠਾਸ ਸਵਔ ਦੀ) ਉਸ ਸਖਸੇ ਅਐਵਾਉਂਠ ੇਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸ ਸਖਸਾ ਤਪ ਣਾਉਂਠੇ ਸਢ)। (ਣ) ਖ ਣਰਦੂ ਦ ਠਾ 



ਧਾਪਏ ਸੈ, ਞੇ ਵੁੱਛਾ ਸੈ ਉਸ (ਆਣਝੇ) ਠਾ ਢਾਢਏ ਠਾ ਾਐਾ ਸੈ। 30।  

ਸਰਕ ਭਃ ੪ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭੂਰਹੁ ਬੁਤਰਆ ਤਵਤਿ ਰਫੁ ਰਬੁ ਅਹੰਕਾਯੁ ॥ ਝਗੜਾ ਕਯਤਦਆ ਅਨਤਦਨੁ 
ਗੁਦਯ ਸਫਤਦ ਨ ਕਯਤਹ ਵੀਿਾਯੁ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂਪਸ —ਧ ੁੱਜ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਞੋਂ ਦ ੁੱਪੇ ਸ ਧਢ ੁੱਐ ਧੂਪ ਞੋਂ ਦ ੁੱਪੇ ਸ ਸਢ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ ਅੁੰਠ ਪੁੱਥ, ਪਦ ਞੇ ਅਸੁੰਏਾ 

ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਸੇਏ ਸਠਸਾੜਾ (ਦਾਵ, ਾੀ ਉਧ) ਪੁੱਥ ਪਦ ਅਸੁੰਏਾ (ੁੰਥੁੰਡੀ) ਗੜਾ ਏਸਠਆਾਂ  ਜ਼ਠਾ 

ਸੈ, ਉਸ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ਼ਥਠ ਸਵਔ ਸਵਔਾ ਢਸੀਂ ਏਠੇ।  

ਸੁਤਧ ਭਤਤ ਕਯਤ  ਸਬ ਤਹਤਯ ਰਈ ਫਰਤਨ ਸਬੁ ਤਵਕਾਯੁ ॥ ਤਦਤ ਤਕਤ ਨ ਸੰਤਖੀਅਤਹ ਅੰਤਤਯ 
ਤਤਸਨਾ ਫਹੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾਯੁ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:-  ਸਡ—ਸਸ਼। ਸਸਸ ਪਈ—ਐਸ ਪਈ। ਢ ੁੰਞਐੀਅਸਸ—ੁੱਖਠ ੇ ਢਸੀਂ। ਸਞਢਾ—ਪਾਪਔ। 

ਅੁੰਡ੍੍ਾ —ਸਢੇਾ।  

ਅਟ:- ਏਞਾ ਢੇ ਉਸਢਾਾਂ (ਧਢਧ ਐਾਾਂ) ਠੀ ਸਸ਼ ਞੇ ਅਏਪ ਐਸ ਪਈ ਸੈ, ਸਢਾ ਸਵਏਾ ਸੀ ਥਪਠ ੇਸਢ (ਦਾਵ, 

ਸਢੇ ਸਵਏਾਾਾਂ ਠੇ ਥਔਢ ਸੀ ਏਠ ੇਸਢ); ਉਸ ਸਏੇ ਦੀ ਠਾਞ (ਠੇ ਸਧਪਝ) ਞੇ ੁੱਖਠ ੇਢਸੀਂ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠੇ 

ਧਢ ਸਵਔ ਥੜੀ ਸਞਰਸ਼ਢਾ ਅਸਆਢ ਞੇ ਸਢੇਾ ਸੈ।  

ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਖਾ ਨਾਰ ਤੁਿੀ ਬਰੀ ਤਿਨ ਭਾਇਆ ਭਹ ਤਆਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 316} 

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! (ਇਸ ਸਖਸ)ੇ ਧਢਧ ਐਾਾਂ ਢਾਪੋਂ  ੁੰਥੁੰਡ ਙ ੁੱਙਾ ਸਇਆ ਸੀ ਔੁੰਾ ਸੈ, ਸਏਉਂਸਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਸ 

ਸਣਆ ਞਾਾਂ ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਤਿਨਾ ਅੰਦਤਯ ਦੂਿਾ ਬਾਉ ਹ ਤਤਨਹਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ਰੀਤਤ ਨ ਹਇ ॥ ਹੁ ਆਵ ਿਾਇ 
ਬਵਾਈ ਸੁਨ ਸੁਖੁ ਨ ਕਇ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਅਟ:- ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇ ਸਵਔ ਧਾਇਆ ਠਾ ਸਣਆ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ (ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ) ਸਞ ੂ ਠ ੇ

ਢਧ ਐ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਸਢਸ ਾਂ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠਾ।  

ਕੂੜੁ ਕਭਾਵ ਕੂੜੁ ਉਿਯ ਕੂਤੜ ਰਤਗਆ ਕੂੜੁ ਹਇ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਸਬੁ ਦੁਖੁ ਹ ਦੁਤਖ ਤਫਨਸ ਦੁਖੁ 
ਯਇ ॥ {ੰਨਾ 316} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ (ਧਾਇਆ ਧਸ-ੂਣ) ਏੂੜਾ ਏੁੰਧ ਏਠਾ ਸੈ, ਞੇ (ਜ਼ਥਾਢ ਞੋਂ ਦੀ) ਏੂੜ ਥਪਠਾ ਸੈ ਞੇ ਏੂੜ ਸਵਔ 

ਪੁੱ ਏੇ ਏੂੜ (ਠਾ ੂਣ ਸੀ) ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, ਉ ਢੂੁੰ  ਣਢੇ ਸਵਔ ਦੀ  ਐ ਢਸੀਂ ਸਧਪਠਾ ਞੇ ਉਸ ਖੁੰਧਝ ਧਢ ਸਵਔ 

ਦਉਂਠਾ ਸਤਠਾ ਸੈ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ (-ੂਣ ਏੂੜ) ਸਢਪ ਠ ੁੱਐ (ਠਾ ਏਾਢ) ਸੈ (ਇ ਪਈ ਉਸ) 

ਠ ੁੱਐ ਸਵਔ ਸੀ ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਠ ੁੱਐ (ਠਾ ਝਾ ਸੀ) ੋਂਠਾ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ।  

ਨਾਨਕ ਧਾਤੁ ਤਰਵ ਿੜੁ ਨ ਆਵਈ ਿ ਰਿ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਤ ੁੰਨੁ ਇਆ ਤਤਨਾ ਗੁਯ 
ਸਫਦੀ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 316} 

ਣਠਅਟ:- ਡਾਞ —ਧਾਇਆ। ਸਪਵ—(ਣਰਦੂ ਠਾ) ਸਣਆ। ਣਞ—ੈ(ਾ:) ਖ਼ਜ਼ਾਢੇ ਸਵਔ।  



ਅਟ:- ਦਾਵੇਂ ਸੇਏ ਧਢ ੁੱਐ ਸਣਆ ਞਾਾਂ ਏ ੇ(ਣ) ਸੇ ਢਾਢਏ! ਧਾਇਆ ਞੇ ਸਪਵ ਠਾ ਧੇਪ ਤਥ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, 

(ਸਣਕਪੇ ਏੀਞੇ ਸ ਦਪੇ ਏਧਾਾਂ ਅਢ ਾ) ਸਖਢ੍ਾਾਂ ਠੇ (ਧਢ-ੂਣ) ਣੁੱਪੇ ਸਵਔ (ਦਪੇ ੁੰਏਾਾਾਂ ਠਾ ਇਏੁੱਚ-ੂਣ) 

ਣ ੁੰਢ (ਉੱਏਸਆ) ਸਇਆ ਸੈ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਞ ੂ ਠੇ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ  ਐ ਸਧਪਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਵੀਿਾਯਤਹ ਸੰਤ ਭੁਤਨ ਿਨਾਂ ਿਾਤਯ ਵਦ ਕਹੰਦ ॥ ਬਗਤ ਭੁਖ ਤ ਫਰਦ ਸ 
ਵਿਨ ਹਵੰਦ ॥ ਯਗਿ ਾਹਾਯ ਿਾਦ ਸਤਬ ਰਕ ਸੁਣੰਦ ॥ ਸੁਖੁ ਨ ਾਇਤਨ ਭੁਗਧ ਨਯ ਸੰਤ 
ਨਾਤਰ ਖਹੰਦ ॥ ਇ ਰਿਤਨ ਨਾ ਗੁਣਾ ਨ ਇ ਅਹੰਕਾਤਯ ਸੜੰਦ ॥ ਇ ਵਿਾਯ ਤਕਆ ਕਯਤਹ 
ਿਾਂ ਬਾਗ ਧੁਤਯ ਭੰਦ ॥ ਿ ਭਾਯ ਤਤਤਨ ਾਯਫਰਹਤਭ ਸ ਤਕਸ ਨ ਸੰਦ ॥ ਵਯੁ ਕਯਤਨ ਤਨਯਵਯ ਨਾਤਰ 
ਧਯਤਭ ਤਨਆਇ ਿੰਦ ॥ ਿ ਿ ਸੰਤਤ ਸਯਾਤਆ ਸ ਤਪਯਤਹ ਬਵੰਦ ॥ ਡੁ ਭੁੰਢਾਹੂ ਕਤਿਆ ਤਤਸੁ 
ਡਾਰ ਸੁਕੰਦ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 316-317} 

ਣਠਅਟ:- ਣਾਸਾ—ੈੁੰਾ ਸਵਔ, ਣਾ ੇਸਵਔ। ਧ ਡ—ਧੂਐ। ਸਞਸਢ ਣਾਥਰਸਸਧ—ਉ ਣਾਥਰਸਧ ਢੇ। 

ਸਢਆਇ—ਸਢਆਾਂ ਅਢ ਾ।  

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! ੁੰਞ ਞੇ ਧ ਢੀ ਖਢ (ਆਣਝੀ) ਸਵਔਾ ਠੁੱਠ ੇਸਢ ਞੇ ਔਾੇ ਵੇਠ (ਦਾਵ, ਣ ਾਞਢ ਡਧ-

ਣ ਞਏ) ਦੀ (ਇਸੀ ੁੱਪ) ਆਐਠ ੇਸਢ, (ਸਏ) ਦਞ ਖਢ ਖ ਥਔਢ ਧੂੁੰਸੋਂ ਥਪਠ ੇਸਢ ਉਸ (ਸੀ) ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ। 

(ਦਞ) ਾ ੇੁੰਾ ਸਵਔ ਣਰਞੁੱਐ ਣਸੁੱਡ ਸ ੁੰਠ ੇਸਢ ਞੇ (ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਦਾ) ਾ ੇਪਏ  ਝਠ ੇਸਢ। ਖ ਧੂਐ 

ਧਢ ੁੱਐ (ਅਖੇਸ)ੇ ੁੰਞਾਾਂ ਢਾਪ ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ  ਐ ਢਸੀਂ ਣਾਾਂਠੇ, (ਉਸ ਠਐੀ) ੜਠੇ ਞਾਾਂ ਅਸੁੰਏਾ ਸਵਔ ਸਢ, 

(ਣ) ਦਞ ਖਢਾਾਂ ਠੇ  ਝਾਾਂ ਢੂੁੰ ਞਠੇ ਸਢ। ਇਸਢਾਾਂ ਠਐੀ ਧਢ ੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਵੁੱ ਦੀ ਏੀਸ ਸੈ? ਸਏਉਂਸਏ ਧ ੁੱਜ ਞੋਂ (ਧੁੰਠ ੇ

ਏੁੰਧ ਏਢ ਏਏੇ) ਧੁੰਠ ੇ(ੁੰਏਾ ਸੀ) ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਸਸੁੱਾ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੱਥ ਵਪੋਂ  ਧ ਸ ਸਢ, ਉਸ ਸਏੇ ਠ ੇ

(ੁੱਏੇ) ਢਸੀਂ। ਸਢਵੈਾਾਂ ਢਾਪ (ਦੀ) ਵੈ ਏਠ ੇਸਢ, ਞੇ (ਣਧਾਞਧਾ ਠ)ੇ ਡਧ ਸਢਆਾਂ ਅਢ ਾ ਠ ਐੀ ਸ ੁੰਠ ੇ

ਸਢ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੁੰਞਾਾਂ ਵਪੋਂ  ਸਤਙਏਾ ੇਸ ਸਢ, ਉਸ (ਖਢਧ ਧਢ ਸਵਔ) ਦਙਏਠ ੇਸਤਠ ੇਸਢ। (ਇਸ ਣਸ਼ਙ 

ੁੱਪ ਸੈ ਸਏ) ਖ  ੁੱਐ ਧ ੁੱਜੋਂ ਏੁੱਸਙਆ ਖਾ, ਉ ਠੇ ਙਾਸਝ ਦੀ  ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ। 31।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਗੁਯ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਇਆ ਬੰਨਣ ਘੜਣ ਸਭਯਥੁ ॥ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਭਾਰਤਹ 
ਤਭਤਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਫਾਇਆ ਰਥੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਸਠਰੜਾਇਆ—ਸਠਰ ੜ੍ ਏਾ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ, ਣੁੱਏਾ ਏਾ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸੇ ਢਾਢਏ! ਖ ਸੀ ੀਾਾਂ ਢੂੁੰ ਸਸਖੇ ਸੀ ਜਾਸ ਞੇ ਥਝਾ ਏਠਾ ਸੈ, ਸਞ ੂ ਢੇ ਉ ਸੀ ਠਾ ਢਾਧ 

(ਾਛੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ) ਣ ਸਠੁੱਞਾ ਸੈ (ਞੇ ਾਛਾ ਦ ਠ ੁੱਐ ਠੂ ਸ ਸਆ ਸੈ)। ਸੇ ਸਧੁੱਞ! ਖੇ ਞੂੁੰ (ਦੀ) ਣਰਦੂ ਢੂੁੰ ਠਾ 

ਨਾਠ ਏੇਂ, ਞਾਾਂ (ਞੇਾ ਦੀ) ਦ ਠ ੁੱਐ ਪਸਸ ਖਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਖੁਤਧਆਵੰਤੁ ਨ ਿਾਣਈ ਰਾਿ ਕੁਰਾਿ ਕੁਫਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਭਾਂਗ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਕਤਯ ਤਕਯਾ 
ਸੰਿਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਐ ਸਡਆ—ਦ ੁੱਐ। ੁੰਖ —ਸਧਪਾਣ।  

ਅਟ:- (ਸਖਵੇਂ) ਦ ੁੱਐਾ ਧਢ ੁੱਐ ਆਠ (ਠੇ ਥਔਢ) ਖਾਾਂ ਸਢਾਠੀ ਠੇ ਧੁੰਠ ੇਥਔਢ ਢੂੁੰ ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ (ਦਾਵ, 

ਣਵਾਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ ਞੇ ਙੀ ਵਾਞ ੇਵਾਪ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ, ਸਞਵੇਂ) ਸੇ ਸੀ! ਢਾਢਏ (ਦੀ) ਞੇਾ ਢਾਧ ਧੁੰਠਾ 

ਸੈ, ਸਧਸ ਏ ਞੇ ਸਧਪਾਣ ਥਖ਼ਸ਼।2।  



ਉੜੀ ॥ ਿਵਹ ਕਯਭ ਕਭਾਵਦਾ ਤਵਹ ਪਰਤ ॥ ਿਫ ਤਤਾ ਰਹ ਸਾਯੁ ਤਵਤਿ ਸੰਘ ਰਤ ॥  
{ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਤਪਞੇ—ਤਪ ਠੇਂਠੇ ਸਢ। ਾ —ਏੜਾ। ਣਪਞ—ੇਔ ੁੱਦ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- (ਅਸਏਞ-ਝ) ਧਢ ੁੱਐ ਸਖਸ ਸਖਸ ੇਏਧ ਏਠਾ ਸੈ, ਉਸ ਏਧ ਉਸ ਸਖਸਾ ਤਪ ਠੇਂਠਾ ਸੈ; ਖੇ ਏਈ 

ਞੁੱਞਾ ਞੇ ਏੜਾ ਪਸਾ ਔੁੱਥੇ ਞਾਾਂ ਉਸ ੁੰ ਸਵਔ ਸੀ ਔ ੁੱਦ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ।  

ਘਤਤ ਗਰਾਵਾਂ ਿਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਦੂਤਤ ਅਭਰ ਤ ॥ ਕਾਈ ਆਸ ਨ ੁੰਨੀਆ ਤਨਤ ਯ ਭਰੁ ਤਹਯਤ 
॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਸਞ—ਣਾ ਏੇ। ਪਾਵਾਾਂ—ਪ ਠਾ ੁੱਾ। ਸਞਸਢ ਠੂਸਞ—ਉ ਖਧਠੂਞ ਢੇ। ਔਾਸਪਆ—ਅੁੱੇ ਪਾ 

ਸਪਆ। ਣ ੁੰਢੀਆ—ਸ ੇਔੜ੍ੀ, ਣੂੀ ਸਈ। ਣ ਧਪ —ਣਾਈ ਧੈਪ। ਸਸਞ—ੇਔ ਾਾਂਸਠਆਾਂ।  

ਅਟ:- ਉਸ ਖਧਠੂਞ (ਉਸਢਾਾਂ ਐਙੇ) ਏਧਾਾਂ ਠੇ ਏਾਢ ਪ ਸਵਔ ੁੱਾ ਣਾ ਏੇ (ਦਾਵ, ਸਢਾਠੀ ਠਾ ਵਞਾਉ 

ਏ ਏੇ) ਅੁੱੇ ਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। ਠਾ ਣਾਈ ਧੈਪ ਔ ਾਉਂਠੇ ਠੀ (ਦਾਵ, ਸਢੁੰਠਾ ਏ ਏੇ ਠਾ ਣਾ ਣਾਣ ਸ ਞੇ 

ਪੈਂਠੇ ਠੀ) ਏਈ ਆ ਦੀ ਣੂੀ ਢਸੀਂ ਸ ੁੰਠੀ (ਪਏ ਞੇ ਣਪਏ ਠਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ)।  

ਕੀਆ ਨ ਿਾਣ ਅਤਕਯਤਘਣ ਤਵਤਿ ਿਨੀ ਤਪਯਤ ॥ ਸਬ ਤਧਯਾਂ ਤਨਖੁਿੀਅਸੁ ਤਹਤਯ ਰਈਅਸੁ ਧਯ 
ਤ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਅਟ:- ਖੂਢਾਾਂ ਸਵਔ ਦਙਏਠਾ ਦਙਏਠਾ ਉਸ ਅਸਏਞਝ ਣਰਦੂ ਠਾ ਉਣਏਾ ਢਸੀਂ ਧਗਠਾ (ਸਏ ਉ ਢੇ 

ਸਧਸ ਏ ਏੇ ਧਢ ੁੱਐਾ ਖਢਧ ਥਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸੈ), (ਸਢੁੰਠਾ ਆਸਠਏ ਠੇ ਾ ੇਠਾਉ-ਣੇਔਾਾਂ ਠੇ) ਉ ਠੇ ਾ ੇਞਾਝ ਖਠੋਂ 

ਧ ੁੱਏ ਖਾਾਂਠੇ ਸਢ, ਞਾਾਂ (ਤਪ ਦਝ ਪਈ) ਣਰਦੂ ਉ ਢੂੁੰ ਡਞੀ ਞੋਂ ਔ ੁੱਏ ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਤਵਝਣ ਕਰਹ ਨ ਦਵਦਾ ਤਾਂ ਰਇਆ ਕਯਤ ॥ ਿ ਿ ਕਯਤ ਅਹੰਭਉ ਝਤੜ ਧਯਤੀ ੜਤ ॥੩੨॥ 
{ੰਨਾ 317} 

ਅਟ:- ਖਠੋਂ (ਔਾ ੇ ਥੁੰਢੇ) ਗੜੇ ਢੂੁੰ (ਅਸਏਞਝ) ਧ ੁੱਏਝ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ (ਦਾਵ, ਅੁੱਞ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸੈ) ਞਾਾਂ 

ਏਞਾ (ਉ ਢੂੁੰ) ਉਚਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈ। (ਧ ੁੱਏਠੀ ੁੱਪ ਇਸ ਸਏ) ਖ ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਅਸੁੰਏਾ ਏਠੇ ਸਢ ਉਸ ਜਸਸ ਏੇ 

ਦਇਾਂ ਞੇ ਸਛੁੱਠੇ ਸਢ। 32।  

ਸਰਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਫਫਕ ਫੁਤਧ ਹਇ ॥ ਹਤਯ ਗੁਣ ਗਾਵ ਤਹਯਦ ਹਾਯੁ ਯਇ ॥ 
ਤਵਤੁ ਾਵਨੁ ਯਭ ਫੀਿਾਯੀ ॥ ਤਿ ਸੁ ਤਭਰ ਤਤਸੁ ਾਤਯ ਉਤਾਯੀ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਸਥਥੇਏ—ਣਐ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਢਧ ਐ ਸਸੁੰਠਾ ਸੈ, ਉ ਸਵਔ ਸਆਢ ਞੇ ਸਵਔਾ ਵਾਪੀ ਅਏਸਪ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ; ਉਸ 

ਸੀ ਠ ੇ ਝ ਾਉਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ਸਸਠ ੇਸਵਔ ( ਝਾਾਂ ਠਾ) ਸਾ ਣਰ ਪੈਂਠਾ ਸੈ, (ਆਔਢ ਠਾ) ਥੜਾ  ੁੱਡ ਞੇ ਉੱਔੀ 

ਧਸਞ ਵਾਪਾ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਉ ਠੀ ੁੰਸਞ ਏਠਾ ਸੈ ਉ ਢੂੁੰ ਦੀ ਉਸ (ੁੰਾ-ਾ ਞੋਂ) ਣਾ ਉਞਾ 

ਪੈਂਠਾ ਸੈ।  

ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਫਾਸਨਾ ਸਭਾਣੀ ॥ ਹਤਯ ਦਤਯ ਸਬਾ ਭਹਾ ਉਤਭ ਫਾਣੀ ॥ ਤਿ ੁਯਖੁ ਸੁਣ ਸੁ 
ਹਇ ਤਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਾਇਆ ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਭਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 317} 



ਣਠਅਟ:- ਥਾਢਾ— ੁੰਡੀ।  

ਅਟ:- ਉ ਧਢ ੁੱਐ ਠੇ ਸਸਠੇ ਸਵਔ ਸੀ ਠੇ ਢਾਧ (ੂਣੀ)  ੁੰਡੀ ਧਾਈ ਸਈ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ, (ਸਖ ਏਏੇ) ਉ 

ਠੀ ਥੜੀ ਉੱਞਧ ਥਪੀ ਞੇ ਸੀ ਠੀ ਠਾਸ ਸਵਔ ਦਾ ਸ ੁੰਠੀ ਸੈ; ਖ ਧਢ ੁੱਐ (ਉ ਥਪੀ ਢੂੁੰ)  ਝਠਾ ਸੈ, ਉਸ 

ਣੁੰਢ ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ। ਸੇ ਢਾਢਏ! ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਸਧਪ ਏੇ ਉ ਢੇ ਇਸ ਢਾਧ (ੂਣ) ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਣਰਾਣਞ ਏੀਞਾ ਸਇਆ 

ਸ ੁੰਠਾ ਸੈ।1।  

ਭਃ ੪ ॥ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਿੀਅ ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਿਾ ਤਕ ੂਯ ਸਤਤਗੁਯ ਬਾਵ ॥ ਗੁਯਤਸਖਾਂ ਅੰਦਤਯ 
ਸਤਤਗੁਯੂ ਵਯਤ ਿ ਤਸਖਾਂ ਨ ਰਿ ਸ ਗੁਯ ਖੁਸੀ ਆਵ ॥ ਸਤਤਗੁਯੁ ਆਖ ਸੁ ਕਾਯ ਕਭਾਵਤਨ ਸੁ ਿੁ 
ਕਭਾਵਤਹ ਗੁਯਤਸਖਾਂ ਕੀ ਘਾਰ ਸਿਾ ਥਾਇ ਾਵ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਾ—ਦੇਞ। ਢ ਖਾਣੈ—ਧਸਗਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ। ਟਾਇ ਣਾਵ—ੈਏਥੂਪ ਏਠਾ ਸੈ।  

ਅਟ:- ਸਞ ੂ ਠੇ ਸਸਠੇ ਠਾ ਦੇਞ ਧਢ ੁੱਐ ਠੀ ਧਗ ਸਵਔ ਢਸੀਂ ਣ ੈਏਠਾ ਸਏ ਸਞ ੂ ਢੂੁੰ ਏੀਸ ਔੁੰਾ ਪੁੱਠਾ 

ਸੈ ( ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਸਞ ੂ ਠੀ ਣਰੁੰਢਞਾ ਸਾਪ ਏਢੀ ਏਚਢ ਸੈ); (ਣ ਸਾਾਂ) ਸਞ ੂ ੁੱਔੇ ਸੁੱਐਾਾਂ ਠੇ ਸਸਠ ੇ

ਸਵਔ ਸਵਆਣਏ ਸੈ, ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ (ੇਵਾ ਠੀ) ਞਾਾਂ ਏਠਾ ਸੈ ਉਸ ਸਞ ੂ ਣਰੁੰਢਞਾ ਠੇ (ਸਪਏੇ) ਸਵਔ 

ਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, (ਸਏਉਂਸਏ) ਖ ਆਸਆ ਸਞ ੂ ਠੇਂਠਾ ਸੈ ਉਸ ਏੁੰਧ  ਸੁੱਐ ਏਠ ੇਸਢ, ਉਸ ਦਖਢ ਏਠੇ 

ਸਢ, ੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਸੁੱਐਾਾਂ ਠੀ ਸਧਸਢਞ ਏਥੂਪ ਏਠਾ ਸੈ।  

ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਹੁਕਭ ਤਿ ਗੁਯਤਸਖਾਂ ਾਸਹੁ ਕੰਭੁ ਕਯਾਇਆ ਰੜ ਤਤਸੁ ਗੁਯਤਸਖੁ ਤਪਤਯ ਨਤੜ ਨ 
ਆਵ ॥ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਅਗ ਕ ਿੀਉ ਰਾਇ ਘਾਰ ਤਤਸੁ ਅਗ ਗੁਯਤਸਖੁ ਕਾਯ ਕਭਾਵ ॥ ਤਿ ਠਗੀ 
ਆਵ ਠਗੀ ਉਤਠ ਿਾਇ ਤਤਸੁ ਨੜ ਗੁਯਤਸਖੁ ਭੂਤਰ ਨ ਆਵ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਅਟ:- ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੇ ਆਸ਼ ੇਠੇ ਸਵ ੁੱਡ  ਸੁੱਐਾਾਂ ਣਾੋਂ ਏੁੰਧ ਏਾਝਾ ਔਾਸ,ੇ  ੂ ਠਾ ਸੁੱਐ ਤੇ ਉ ਠ ੇ

ਢੇੜ ੇਢਸੀਂ ਜ ਏਠਾ, (ਣ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ ਸਞ ੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਸਵਔ ਸਔੁੱਞ ਖੜ ਏੇ (ੇਵਾ ਠੀ ਾਪ) ਾਪੇ,  ਸੁੱਐ 

ਉ ਠੀ ਏਾ ਏਧਾਉਂਠਾ ਸੈ। ਖ ਧਢ ੁੱਐ ੇਥ ਏਢ ਆਉਂਠਾ ਸੈ ਞੇ ੇਥ ਠੇ ਸਖ਼ਆਪ ਸਵਔ ਔਪਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈ, 

ਉ ਠ ੇਢੇੜ ੇ  ੂਏਾ ਸੁੱਐ ਉੱਏਾ ਸੀ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ।  

ਫਰਹਭੁ ਫੀਿਾਯੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵ ॥ ਤਿ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਕ ਭਨੁ ਭੰਨ ਕੰਭੁ ਕਯਾ ਸ ਿੰਤੁ ਭਹਾ 
ਦੁਖੁ ਾਵ ॥੨॥ {ੰਨਾ 317} 

ਣਠਅਟ:- ਥਰਸਧ  ਥੀਔਾ —ੁੱਥੀ ਸਵਔਾ।  

ਅਟ:- ਢਾਢਏ ਆਐ ਏੇ  ਝਾਾਂਠਾ ਸੈ (ਦਾਵ, ਜ਼ ਠੇ ਏੇ  ਝਾਾਂਠਾ ਸੈ ਸਏ) ਸਢਪ ੁੱਔੀ ਸਵਔਾ (ਠੀ ੁੱਪ ਇਸ ਸੈ 

ਸਏ) ਸਞ ੂ ਠਾ ਧਢ ਣਞੀਖਝ ਞੋਂ ਸਥਢਾ (ਦਾਵ,  -ਅਸ਼ ੇਠੇ ਸਵ ੁੱਡ) ਖ ਧਢ ੁੱਐ (ਚੁੱੀ ਆਸਠਏ ਏ ਏੇ 

 ਸੁੱਐਾਾਂ ਣਾੋਂ) ਏੁੰਧ ਏਾ (ਦਾਵ, ਆਣਝੀ ੇਵਾ ਏਾ), ਉਸ ਥੜਾ ਠ ੁੱਐ ਣਾਉਂਠਾ ਸੈ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਅਤਤ ਵਡਾ ਤੁਤਹ ਿਵਡੁ ਤੂੰ ਵਡ ਵਡ ॥ ਤਿਸੁ ਤੂੰ ਭਰਤਹ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਰ 
ਤੂੰ ਆ ਫਖਤਸ ਰਤਹ ਰਖਾ ਛਡ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਅਟ:- ਸੇ ਵੁੱਸਛਆਾਂ ਞੋਂ ਵੁੱਛੇ! ਞੂੁੰ ੁੱਔਾ ਧਾਪਏ ਞੇ ਥੜਾ ਵੁੱਛਾ ਸੈਂ, ਆਣਝੇ ਖੇਛਾ ਞੂੁੰ ਆਣ ਸੀ ਸੈਂ। ਸੀ ਧਢ ੁੱਐ ਞੈਢੂੁੰ 

ਸਧਪਠਾ ਸੈ, ਸਖ ਢੂੁੰ ਞੂੁੰ ਆਣ ਧੇਪਠਾ ਸੈਂ ਞੇ ਸਖ ਠਾ ਪੇਐਾ ਕੁੱਛ ਏੇ ਞੂੁੰ ਆਣ ਥਖ਼ਸ਼ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ।  



ਤਿਸ ਨ ਤੂੰ ਆਤ ਤਭਰਾਇਦਾ ਸ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਵ ਭਨੁ ਗਡ ਗਡ ॥ ਤੂੰ ਸਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਿੁ ਤੂ ਸਬੁ 
ਿੀਉ ਤੰਡੁ ਿੰਭੁ ਤਯਾ ਹਡ ॥ {ੰਨਾ 317} 

ਅਟ:- ਸਖ ਢੂੁੰ ਞੂੁੰ ਆਣ ਸਧਪਾਉਂਠਾ ਸੈਂ ਉਸ ਸੀ ਧਢ ੁੱਛ ਏੇ ਸਞ ੂ ਠੀ ੇਵਾ ਏਠਾ ਸੈ। ਞੂੁੰ ੁੱਔਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, 

ਠਾ-ਸਟ ਸਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਖੀਵਾਾਂ ਠਾ ਦ ਏ ਗ—ਸਖੁੰਠ, ੀ, ਔੁੰਧ, ਸੁੱਛ—ਞੇਾ ਥਖ਼ਸਸ਼ਆ ਸਇਆ ਸੈ।  

ਤਿਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਖੁ ਤੂੰ ਸਤਿਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਆਸ ਤਯੀ ਵਡ ਵਡ ॥ ੩੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ੰਨਾ 
318} 

ਅਟ:- ਸੇ ਵੁੱਸਛਆਾਂ ਞੋਂ ਵੁੱਛੇ, ੁੱਔੇ ਣਰਦੂ! ਸਖਵੇਂ ਞੈਢੂੁੰ ਦਾਵ ੇਸਞਵੇਂ ਸੀ ਾਢੂੁੰ ੁੱਐ ਪੈ, ਢਾਢਏ ਠੇ ਧਢ ਸਵਔ ਞੇੀ ਸੀ 

ਆ ਸੈ। 33।1।  ਡ।  

ਥਝਞ 
ਇਸ ਵਾ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਠੀ ਉਔਾੀ ਸਈ ਸੈ। ਇ ਸਵਔ ਏ ੁੱਪ 33 ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਢ, ਣਸਸਪੀਆਾਂ 26 

ਣਉੜੀਆਾਂ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਢੁੰ: 27 ਞੋਂ ਪੈ ਏੇ ਢੁੰ: 31 ਞਏ ਣੁੰਖ ਣਉੜੀਆਾਂ   ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ 

ਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਅਖ਼ੀਪੀਆਾਂ ਠ ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਤ   ੂ ਾਧਠਾ ਖੀ ਠੀਆਾਂ।  33 ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਵਔੋਂ 28 

ਣਉੜੀਆਾਂ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਣਸਸਪਾਾਂ ਣਸਸਪ ਇਸ ਵਾ 28 ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੀ ਸੀ ੀ, ਸਣਕੋਂ   ੂ

ਅਖਢ ਾਸਸਥ ਢੇ ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 26 ਠੇ ਢਾਪ ਆਣਝੀਆਾਂ ਣੁੰਖ ਣਉੜੀਆਾਂ ਸ ਪਾਈਆਾਂ।  

ਾ ੇਪਏਾਾਂ ਠੀ ਸਝਞੀ 68 ਸੈ, ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 15 ਞੇ 20 ਞੋਂ ਕ ਙ ਥਾਏੀ ਸੇਏ ਣਉੜੀ ਢਾਪ ਠ ਠ ਸ਼ਪਏ ਸਢ 

(ਖੜ—62), ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਣਉੜੀਆਾਂ ਢਾਪ ਸਞੁੰਢ ਸਞੁੰਢ ਸ਼ਪਏ ਸਢ ਞੇ ਏ ੁੱਪ ਖੜ 68 ਸੈ।  

ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਠਾ ਵੇਵਾ ਇਉਂ ਸੈਂ: 

 . . ਸ਼ਪਏ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਠੇ . . — 53 

 . . ਸ਼ਪਏ   ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ ਠੇ —  8 

 . . ਸ਼ਪਏ   ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠੇ . — 7 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . ——— 

 . . . . . . . . . . . ਖੜ — . . . 68 

ਖਠੋਂ ਇਸ 'ਵਾ'   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਢੇ ਸਪਐੀ, ਞਠੋਂ ਇਸ ਸਢੀਆਾਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਸੀ ਢ। ਇ ਠੇ ਢਾਪ ਸ਼ਪਏ 

  ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ ਢੇ ਠਖ ਏੀਞੇ, ਦਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਪਏ ਸਜ਼ਆਠਾ-ਞ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਠੇ ਸੀ ਸਢ। ਖੇ   ੂ

ਾਧਠਾ ਖੀ ਆਣ ਸੀ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੇ ਢਾਪ ਸ਼ਪਏ ਦੀ ਸਪਐਠੇ ਞਾਾਂ ਏਸਵਞਾ ਠੇ ਸਠਰਸ਼ਙੀਏਝ ਞੋਂ ਏਈ ਖ਼ਾ ਇੁੱਏ-

ਾ ਥਝਞ ਸ ੁੰਠੀ। ਇਸ ਢਸੀਂ ੀ ਸ ਏਠਾ ਸਏ ਸਏੇ ਣਉੜੀ ਠੇ ਢਾਪ ਸ਼ਪਏ ਸਪਐ ਠੇਂਠੇ ਞੇ ਏਈ ਖ਼ਾਪੀ ਸਸ 

ਖਾਾਂਠੀ। ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 32 ਠੇ ਢਾਪ ਠਵੇਂ ਸ਼ਪਏ   ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ ਠੇ ਸਢ, ਞੇ ਇਸ ਸ਼ਪਏ   ੂਅਖਢ 

ਾਸਸਥ ਸੀ ਠਖ ਏ ਏਠ ੇਢ। ਇਸ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ ੀ ਸਏ   ੂਾਧਠਾ ਖੀ ਆਣਝੀਆਾਂ 28 ਣਉੜੀਆਾਂ 

ਸਵਔੋਂ 27 ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੇ ਢਾਪ ਞਾਾਂ ਆਣਝੇ ਖਾਾਂ   ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠੇ ਸ਼ਪਏ ਠਖ ਏੀ ਖਾਾਂਠੇ ਞੇ ਆਣਝੀ 

ਣਉੜੀ ਢੁੰ: 32 ਢੂੁੰ ਉੱਏਾ ਖ਼ਾਪੀ ਸਸਝ ਠੇਂਠੇ। ਸਤ, ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਠਾ ਧਜ਼ਧੂਢ ਇਸ ਠੁੱਠਾ ਸੈ ਸਏ ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਧਸਏਆਾਂ 

ਠੇ ਸਢ, ਵੁੱਐ ਵੁੱਐ ਧੇ ਞੇ ਉਔਾੇ  ਸਢ।  

, ਇੁੱਏ ਸੀ ਢਞੀਖਾ ਸਢਏਪ ਏਠਾ ਸੈ ਸਏ 'ਵਾ' ਠੀਆਾਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੇ ਢਾਪ ਸ਼ਪਏ   ੂਅਖਢ ਾਸਸਥ ਢੇ 

ਠਖ ਏੀਞੇ ਢ। 


