
ੴ ਤਞੁ ਣਰਾਤਠ ॥ 

ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ ਧਸਪਾ 1 
ਣਉੜੀ ਵਾ ਦਾਵ: 

(I)  (1) ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਆਣਝਾ ਆਣ ਣਙ ਏ ਏ ਇਸ ਏੁਠਤਞ ਔੀ ਸ; ਇਸ, ਧਾਢ , ਉ ਠਾ ਠਥਾ 

ਸ, ਤਖ ਤਵਔ ਉਸ ਆਣ ਞਖ਼ਞ ਉਞ ਥਚਾ ਸਇਆ ਸ।  

(2) ਾੀ ਏੁਠਤਞ ਤਵਔ ਧਖੂਠ ਸ, ਣ ਸ ੁਣਞ; ਏਈ ਉ ਠਾ ‘ੂਣ’ ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏ ਤਏਆ।  

(3) ਖਞ ਢੂੂੰ ਉ ਢ  ਡੂੰਤਡਆਂ ਤਵਔ ਪਾ ੱਤਐਆ ਸ ਞ ਆਣ ਪੁਤਏਆ ਥਚਾ ਸ; ਖ ਵੱਛ ਵੱਛ ਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ 

ਡੂੰਤਡਆ ਂਤਵਔ ਸੀ ਸ।  

(4) ਇਸ ਖਞ, ਧਾਢ  ਦਪਵਾਢਾਂ ਠਾ ਅਐਾੜਾ ਸ; ਦਪਾਈ ਞ ਥੁਾਈ ਠਾ ਇਟ ਪ ਸ ਤਸਾ ਸ; ਇਸ ਤਕੂੰਗ 

ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਣਵਾ ਤਸਾ ਸ।  

(5) ਦਪਾਈ ਞ ਥੁਾਈ—ਇਸ ਠਵੇਂ ਡੜ ਉ ਢ  ਆਣ ਥਝਾ ਸਢ; ਗੜਾ ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ 

ਞ “ਡਧ” ਾਖ ਸ ਏ ਗੜ ਤਧਙਾਝ ਵਾਪਾ ਵਏੀਪ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ।  

(6) , ਤਖ ਏਞਾ ਢ  ਇਸ ਥਸੁ-ੂੰੀ ਠੁਢੀਆ ਥਝਾਈ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ਤਧ ਞਾਤਏ ਥੁਾਈ ਜ਼ ਢਾਸ ਣਾ ਏ; 

ਸ ਏਈ ਥਪੀ ਢਸੀਂ ਥਝ ਏਠਾ।  

(7) ਖਞ ਠ ਤਠੱਠ ਅਤਡਏਾ ਞ ਅਤਞਆਔਾ ਤਵੱਔ ਏਵਪ ਉਸੀ ੁਐੀ ਸਢ ਖ ਖਞ ਠ ਔਝਸਾ ਠ 

ਔਢਾਂ ਤਵੱਔ ਖੁੜ ਸ ਸਢ।  

(II) (8) ਖਞ-ਅਐਾੜ ਠੀ ਇ ਤਕੂੰਗ ਠੀ ਠੁਢੀਆ ਢੂੂੰ ਧਗ ਢਸੀਂ ਆਈ; ਆਣਝੀ ਧਗ ਤਣੱਕ ਪੱਝ ਵਾਪ  

ਖੀਵ ਥੁਾਈ ਠ ਵੱ ਸ ਏ ਇ ਪ ਤਵਔ ਸਾ ਸ ਸਢ।  

(9) ਖ ਵੱਛ ਵੱਛ ਦੀ ਅਐਵਾ  ਉਸਢਾਂ ਦੀ ਢਾਸ ਧਤਗਆ ਤਏ ਇਸ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ ਞ ਵਾਠ-ਤਵਵਾਠ ਣਰਦੂ 

ਢ  ਆਣ ਣਠਾ ਏੀਞ ਸਢ। ਖ ਧਢੱੁਐ ੁ-ੂਠ ਞ ਆ ਏ ਉਣਠਸ਼ ਏਧਾਂਠ ਸਢ ਉਸ ਅਪੀਅਞ ਢੂੂੰ ਧਗ ਏ ਇ 

ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠ ਅ ਞੋਂ ਥਔਠ ਸਢ।  

(10) ਦ ਏੁਗ ਣਰਦੂ ਆਣ ਏਠਾ ਏਾਂਠਾ ਸ, ਖੀਆਂ ਠ ਏਧਾ ਂਠਾ ਪਐਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਧੂੰਠਾ ਸ; ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ 

ਞੋਂ ਥਔਾਂਠਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ। ੁ-ੂਠ ਞ ਆਇਆਂ ਉ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਖੁੜੀਠਾ ਸ।  

(11) ਧਢਧੁਐ ਅਸੂੰਏਾ ਠ ਏਾਝ ਠੁਐੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ਖ ੁ-ੂਢ ਆ ਏ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਡਆ ਞਾ ਂਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਥੱੁਗ ਏ 

ਸ਼ਾਂਞੀ ਣਰਾਣਞ ਸੁੂੰਠੀ ਸ।  

(12) ਾਖ, ਸਏੂਧਞ, ਡਢ ਆਤਠਏ ਠਾ ਧਾਝ ਏਢ ਵਾਪ  ਆਖ਼ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠ ਸਢ, ਤਏਉਂਤਏ ਏੂੜ ਤਢਐੁੱਙ ਖਾਂਠਾ 

ਸ।  

(13) ਖ ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਆ-ਅਡੀਢ ਸ ਏ ਅਉਝ ਏਧਾਂਠ ਸਢ ਉਸ, ਧਾਢ , ਖੂ ਤਵਔ ਧਢੱੁਐਾ-ਖਢਧ ਸਾ ਖਾਂਠ 

ਸਢ, ਖਞ ਤਵਔ ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਆਉਝਾ ਥ-ਅਟ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

(14) ਢਾਧ ਤਵਾ ਏ ਧਢਧੁਐ ਥ-ਟਵਾ ਖੀਵਢ ਤਥਞਾਂਠ ਸਢ; ਅੂੰਠੋਂ ਏਾਪ , ਵਐਝ ਢੂੂੰ ਧਢੱੁਐ, ਉਸ ਅਪ ਤਵਔ 

ਣਸ਼-ੂਧਾਢ ਸਢ।  



(III) (15) ਣ ਖੂੰਪ ਤਵਔ ਖਾ ਏ ਧਾਡੀ ਪਾਝਾ, ਢੂੰ ਤਣੂੰਛ ਣਾਪਾ ਏੱਏ ਸਾਢਾ, ਤਣੂੰਛ ਞ ੁਆਸ 

ਧਪਝੀ, ਖਙਾਂ ਵਡਾ ਪਝੀਆ,ਂ ਡੂਝੀਆ ਂਞਣਾਝੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ ਞਾ ਢਸੀਂ।  

(16) ਵੜ ਤ ਠ ਵਾਪ ਣੁਙਾਂਠ ਸਢ, ਤਠਢ ਾਞ ੂੰਠ ਤਸੂੰਠ ਸਢ, ਖੂਚਾ ਐਾਂਠ ਸਢ—ਇਸ ਦੀ ਧਢੱੁਐ 

ਪਈ ਸੀ ਔਪਢ ਢਸੀਂ ਸ।  

(17) ਏਈ ਾ ਾਂਠ ਸਢ, ਏਈ ਾਾ ਂਣਾਂਠ ਸਢ, ਏਈ ਅੂੰਢ ਐਾਝਾ ਕੱਛ ਠੇਂਠ ਸਢ; ਣ ਅਖਸ ਸਚ-ਏਧ 

ਔਾਸ ਤਏਞਢ  ਵਡਾਈ ਔੱਪ , ਣਰਦੂ ਸਚ-ਏਧਾਂ ਢਾਪ ਣਰੂੰਢ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ।  

(18) ਣਧਾਞਧਾ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਤਧਪਠਾ ਸ; ਤਖ ਢ  ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਅੂੰਠ ਵੱਠ ਣਰਦੂ-ਞੀਟ ਉਞ 

ਧਢ ਠਾ ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਾਇਆ ਸ ਉਸ ੱਔਾ ਵਣਾੀ ਸ, ਉ ਠਾ ਖਢਧ ਧੁਥਾਏ ਸ।  

(19) ਣਰਦੂ ਦਞੀ ਞ ੀਗਠਾ ਸ, ਦਞੀ ਣਰਧ ਠ ਆ ਸ ਏਠੀ ਸ। ਇ ਣਰਧ-ਧਾ ਉਞ ਤਞੁੂ ਸੀ 

ਞਠਾ ਸ।  

(20) ੁ ੂਞੋਂ ਤਥਢਾ ਖਞ ਏਧਪਾ ਸਇਆ ਤਤਠਾ ਸ; ੁ ੂਣਾੋਂ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ ਞੁਢ ਠੀ ਖਾਔ 

ਤੱਐਠਾ ਸ ਞ ਆਣਝੀ ਧਜ਼ੀ ਞ ਞੁਢਾ ਕੱਛ ਠੇਂਠਾ ਸ।  

(21) ਖ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ੱਥ ਠੀ ਥੂੰਠਸ਼ (ਜ਼ਾ) ਤਵਔ ਞੁਠਾ ਸ ਉਸ ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ ਞੋਂ ਪੂੰ ਏ 

ਠਾਸ ਤਵਔ ਆਠ ਣਾਂਠਾ ਸ।  

(22) ਖਠ ਞਏ ਠੁਢੀਆ ਠਾ ਤਸਧ ਸ ਧਢ ਦਙਏਠਾ ਸ; ਦਙਏਝਾ ਠ ਏਾਢ ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਢਸੀਂ ਥਝਠੀ ਞ 

ਣਰਦੂ-ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਖੁੜ ਢਸੀਂ ਏੀਠਾ। ਇਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਛ ਠੁਢੀਆ ਠ ਤਸਧ ਧੁਏਾ ਠੇਂਠਾ ਸ ਞ ਇਸ ਣਰਦੂ-ਛ 

ੁ ੂਣਾੋਂ ਣਰਾਣਞ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।  

(IV) (23) ਖੀਵਢ-ਾਸ ਤਵਔ ਤਵੱਠਵਞਾ ਦੀ ਸਞਾ ਢਸੀਂ ਏਠੀ; ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਇਸ ਦੀ ਏੂੜ ਠਾ ਵਣਾ ਸੀ 

ਸ, ਤਵਏਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔਾ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ। ਣਰਦੂ-ਠ ਞ ਣਰਵਾਢ ਏਵਪ ‘ਢਾਧ’ ਸੀ ਸ ਞ ਇਸ ‘ਢਾਧ’ ੁ ੂਞੋਂ ਤਧਪਠਾ 

ਸ।  

(24) ਸ ਅਏਪਾਂ ਦ ਗੂਚੀਆ ਂਸਢ; ੋਂ, ਅਸੂੰਏਾ ਣਠਾ ਏਠੀਆਂ ਸਢ, ਥਪਠੀ ਉੱਞ (ਠੁਤਥਡਾ ਠਾ) ਞਪ 

ਣਾਂਠੀਆਂ ਸਢ; ਣਰਦੂ ਠਾ ‘ਢਾਧ’ ਸੀ ੱਔਾ ਵਣਾ ਸ।  

(25) ਦਵਾ ਵ ਏ ਏ ਠਾਂ ਠਾਂਞਾ ਂਤਵਔ ਦਝਾ ਦੀ ਖੀਵਢ-ਾਸ ਢਸੀਂ ਸ; ੱਥ ਞਾਂ ਅੂੰਠ ਵੱਠਾ ਸ ਞ 

ਇਸ ਠੀਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ।  

(26) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠਾ ਦਾਂਥੜ ਖਞ ਤਵਔ ਧਔ ਤਸਾ ਸ, ਇ ਠ ਅਡੀਢ ਖੀਵ-ਣੂੰਕੀ ਔ ਔੁ ਤਸਾ ਸ; ਤਖ ਢੂੂੰ 

ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ੁੂ-ਜ਼ਸਾਜ਼ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ ਉਸ ਥਔ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

(27) ਧ: 5। ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਾ ਤਵਏਾ ਪਤਸ ਖਾਂਠ ਸਢ; ੁਧੁਐਾਂ ਠੀ ੂੰਤਞ ਤਵਔ ਧਢੱੁਐ 

ਤਵਏਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਣ ਇਸ ਦ ਏੁਗ ਉ ਠੀ ਤਧਸ ਠਾ ਠਏਾ ਸ।  

(28) ਣਰਦੂ ਸ ਟਾਂ ਧਖੂਠ ਸ, ਣ ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੂੰਠ ਅਤਆਢ ਞ ਦਙਏਝਾ ਸ, ਠੀਠਾ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ। ਤਖ ਉਞ 

ਤਧਸ ਏ ਉਸ ‘ਢਾਧ’ ਤਧ ਏ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ ਸ।  

ਾ ਦਾਵ ਠਾ ੂੰਐਣ: 

(ੳ) (1 ਞੋਂ 7) ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਖਞ ਇਏ ਅਐਾੜਾ ਤਔਆ ਸ ਤਖਟ ਦਪਾਈ ਞ ਥੁਾਈ ਠ ਪ ਠੀ ਤਕੂੰਗ ਣ 



ਸੀ ਸ। ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ ਞ ਵਾਠ-ਤਵਵਾਠ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਔ ਸਢ, ਇ ਠ ਅ ਸਚ ਾਖ ਞ ਸਏੂਧਤਞ 

ਠਾ ਧਾਝ ਏਢ ਵਾਪ  ਆਖ਼ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠ ਸਢ ਞ ਖਢਧ ਤਵਅਟ ਵਾ ਖਾਂਠ ਸਢ।  

(ਅ) (8 ਞੋਂ 14) ਣ, ਖੂੰਪ ਤਵਔ ਖੀਆਂ ਵਾਪਾ ਵਾ, ਖੀਵ-ਤਸੂੰਾ ਥਾ ਵਤੜਆਂ ਵਾਪਾ ਵਤਸਧ, ਅੂੰਢ 

ਠਾ ਤਞਆ, ਖਾਂ, ਾਾ ਂਣਾਝੀਆਂ—ਇਸਢੀਂ ਏੂੰਧੀਂ ਇਸ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਥੱੁਗ ਢਸੀਂ ਏਠੀ।  

(ੲ) (15 ਞੋਂ 22) ਣਰਦੂ ਦਞੀ ਞ ੀਗਠਾ ਸ, ਦਞੀ ਣਰਧ ਠ ਆ ਸੁੂੰਠੀ ਸ; , ੁੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ ਣਰਧ-

ਧਾ ਞ ਞੁਢਾ ਸ, ਧਢ ਢੂੂੰ ਅੂੰਞ ਆਞਧ ਞੀਟ ਉਞ ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਾਝਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ ਥੂੰਠਸ਼ ਤਵਔ 

ਞੁਢ ਠੀ ਖਾਔ ਤੱਐਝੀ ਸ ਞ ਣਰਦੂ ਠ ਛ ਤਵਔ ਤਸ ਏ ਠੁਢੀਆ ਠ ਤਸਧ ਵਾਝ  ਸਢ।  

() (23 ਞੋਂ 28) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠ ਦਾਂਥੜ ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ ਤਵੱਠਵਞਾ ਦੀ ਸਞਾ ਢਸੀਂ ਏਠੀ; ਸ ਅਏਪਾਂ ਦੀ 

ਅਸੂੰਏਾ ਣਠਾ ਏ ਏ ੋਂ ਥਪਠੀ ਉਞ ਞਪ ਸੀ ਣਾਂਠੀਆਂ ਸਢ; ਦਵਾ ਵ ਞ ਠਸ਼-ਙਢ ਦੀ ਖ਼ੁਆ ਸੀ 

ਏਠ ਸਢ, ਇਏ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਸੀ ਾ ਤਵਏਾ ਤਧਙਠ ਸਢ, ਅਤਆਢ ਞ ਦਙਏਝਾ ਠੂ 

ਸੁੂੰਠੀ ਸ। ਣ, ਣਰਦੂ ੁ ੂਤਧਪਾਂਠਾ ਸ ਉ ਢੂੂੰ, ਤਖ ਉਞ ਆਣ ਤਧਸ ਏ।  

(ਣਰ:) ‘ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ’ ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ਏਠੋਂ ਤਪਐੀ? 

(ਉ:) ਇ ਣਰਸ਼ਢ ਢੂੂੰ ਤਵਔਾਢ ਪੱਤਆਂ ਣਤਸਪਾਂ ਇਸ ਣਰਸ਼ਢ ਉੱਚਠਾ ਸ ਤਏ ‘ਵਾ’ ਸੀ ਤਪਐਝ ਠਾ ਤਖ਼ਆਪ 

ਏਠੋਂ ਞ ਤਏਉਂ ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਣਠਾ ਸਇਆ।  

ਅਾਛ ਠਸ਼ ਤਵਔ ਖਤਡਆਂ ਠੀ ੂਧਞਾ ਠ ਣਰੂੰ ਾ ਏ ੁਝਾਢ ਠਾ ਤਵਾਖ ੀ, ਇ ਾ ਣਰੂੰ ਠਾ ਢਾਧ 

‘ਵਾ’ ਸੁੂੰਠਾ ੀ, , ‘ਵਾ’ ਆਧ ਞ ਞ ਖੂੰਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਥਾ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ੀ। ਖਠੋਂ ੂੰਢ 1521 ਤਵਔ ਥਾਥ ਢ  

ਤਸੂੰਠੁਞਾਢ ਉਞ ਸਧਪਾ ਏ ਏ ਧਢਾਥਾਠ ਢੂੂੰ ਅੱ ਪਾਈ ਞ ਸ਼ਤਸ ਤਵਔ ਸ ਅੱਤਞਆਔਾਾ ਂਞੋਂ ਇਪਾਵਾ 

ਏਞਪਾਧ ਦੀ ਏੀਞੀ ਞਾਂ ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ‘ਵਾ’ ਠਾ ਢਏਸ਼ਾ ਪਏਾਂ ਠੀ ਸੱਛੀਂ ਵਞਠਾ ਅੱਐੀਂ ਦੀ ਵਤਐਆ। 

ਸ ਜਾਜੀ ਞਾਂ ਅਖਸ ਧ ਆਣਝ  ਤਏ ਾਟੀ ੂਧ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਏ ਉੱ ਖੂੰੀ ਏਾਢਾਧ ਢੂੂੰ ਏਤਵਞਾ ਤਵਔ 

ਤਪਐਠ ਸਢ, ਤਖਵੇਂ ਇਏ ਏਵੀ ਢ  ‘ਢਾਠ ਠੀ ਵਾ’ ਤਪਐੀ ਸ; ਣ, ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਢੂੂੰ ਇਏ ਾ ਧਸਾਢ 

ਖਡਾ ਢਜ਼ੀਂ ਆ ਤਸਾ ੀ ਤਖ ਠ ਇਸ਼ਾ ਞ ਖਞ ਠ ਾ ਸੀ ਖੀਵ ਏਾਧਾਤਠਏ ਵੀਆਂ ਢਾਪ ਇਏ ਧਸਾਢ 

ਖੂੰ ਤਵਔ ਪੱ ਣ ਸਢ। ਧਢਾਥਾਠ ਠ ਖੂੰ ਢੂੂੰ ਵਐ ਏ, ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ਇਏ ਖੂੰੀ ਏਾਢਾਧ ਞ ਸੀ 

‘ਵਾ’ ਤਪਐੀ; ਣ ਉਸਢਾਂ ਠਾ ‘ਤਸ਼ਧਝੀ ਣਾਞਰ’ (Hero) ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਆਣ ੀ।  

ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਢ  ਤਞੂੰਢ ਵਾਾ ਂ ਤਪਐੀਆਂ ਸਢ—ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ, ਧਾਗ ਏੀ ਵਾ ਅਞ ਆਾ ਠੀ ਵਾ; 

ਦਾਵ, ਇਏ ਵਾ ‘ਧਪਾ’ ਾ ਤਵਔ ਸ, ਠੂਖੀ ‘ਧਾਗ’ ਾ ਤਵਔ ਞ ਞੀਖੀ ‘ਆਾ’ ਾ ਤਵਔ ਸ। ਇਸਢਾ ਂ

ਤਵਔੋਂ ‘ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ’ ੀ ਸ ਤਖ ਤਵਔ ਝ-ਦੂਧੀ ਠਾ ਞ ਪੜਢ ਵਾਪ  ੂਤਧਆਂ ਠਾ ਤਜ਼ਏ ਸ; ਤਖਵੇਂ: 

‘ਆਣ ਤਕੂੰਗ ਣਵਾਇ ਧਪਾਐਾੜਾ ਤਔਆ ॥ 

ਪਟ ਦੜਟ ੁਣਾਇ......॥ 

......ਧਾ ਣਕਾਤੜ......॥ 

ਆਤਣ ਤਦੜ ਧਾ......॥4॥ 

ਇ ਤਵਔਾ ਞੋਂ ਇਸ ਅਢੁਧਾਢ ਪਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ ਤਏ ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠੀ ਦ ਞੋਂ ਣਤਸਪੀ ‘ਵਾ’ 

ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ ਸ; ਧਢਾਥਾਠ ਠਾ ਖੂੰ ਵਐ ਏ ਉਸਢਾਂ ਢ  ਧਸਾਂ ਥਪੀ ਖਡ ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਠ ਉ ਖੂੰ ਠਾ 

ਸਾਪ ਤਪਤਐਆ ਖ ਾ ਖਞ-ੂਣ ਝ-ਦੂਧੀ ਤਵਔ ਸ ਤਸਾ ਸ। ਧਢਾਥਾਠ ਠੀ ਏਞਪਾਧ ਠੀ ਙਢਾ 1521 

ਤਵਔ ਞਠੋਂ ਸਈ ਖਠੋਂ ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਅਖ਼ੀਪੀ ਞੀਖੀ ‘ਉਠਾੀ’ ਞੋਂ ਵਾਣ ਧਢਾਥਾਠ ਆ। , ਇਸ 



‘ਵਾ’ 1521 ਤਵਔ ਏਞਾਣੁ ਤਪਐੀ ਈ।  

ਇ ‘ਵਾ’ ਠੀਆ ਂ28 ਣਉੜੀਆ ਂਸਢ, ਣ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 27 ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਠੀ ਸ, ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ 

ਠੀਆ ਂਤਪਐਞਾਂ ਸਈਆਂ ਤ 27 ਣਉੜੀਆ ਂਸਢ, ਞ ਸਏ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਅੱਚ ਅੱਚ ਞੁਏਾਂ ਸਢ। ਸੁਝ ਇ 

‘ਵਾ’ ਠਾ ਙਾਏਾ ਏ ‘ਧਾਗ ਏੀ ਵਾ’ ਢਾਪ; ਉ ਤਵਔ ਦੀ 27 ਣਉੜੀਆ ਂਸਢ ਞ ਸਏ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਅੱਚ-

ਅੱਚ ਞੁਏਾਂ ਸਢ। ਧਜ਼ਧੂਢ ਦੀ ਠਸਾਂ ਵਾਾ ਂਠਾ ਇਏ ਖਸਾ ਸ—‘ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ’। ‘ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ’ ਤਵਔ 

ਤਪਤਐਆ ਸ ‘ਅਤਢ ਦਐ ਦੜਸਾੜੁ ਅਢਤਠਢੁ ਦਐੀ’—26; ਞ ‘ਅਤਢ ਉਣਾਈ ਵਾਠੁ ਦੁਐ ਤਞਸਾਇਆ’—

9। ‘ਧਾਗ ਏੀ ਵਾ’ ਤਵਔ ਦੀ ‘ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ’ ਠਾ ਸੀ ਤਜ਼ਏ ਸ—‘ਤਞਰਢਾ ਅੂੰਠਤ ਅਤਢ ਸ ਢਾਸ ਤਞਣਞ ਦੁਐਾ 

ਤਞਸਾਇਆ’—2। ‘ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ’ ਤਵਔ ਤਪਤਐਆ ਸ ਤਏ ਇ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਅੱ ਞੋਂ ਖੂੰਪ-ਵਾ, ਵਤੜਆਂ 

ਵਾਪੀ ਏੁਔੀਪਞਾ, ਅੂੰਢ ਠਾ ਤਞਆ, ਤਵੱਠਵਞਾ ਞ ਦਵਾ ਵ ਆਤਠਏ ਥਔਾ ਢਸੀਂ ਏਠ, ਵਐ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 

15, 16, 17, 23 ਞ 25। ਧਾਗ ਏੀ ਵਾ ਤਵਔ ਦੀ ਇਸੀ ਤਜ਼ਏ ਸ; ਵਐ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 5 ਞ 6।  

ਇਸਢਾਂ ਠਸਾਂ ਵਾਾ ਂਠ ਇ ਙਾਏ ਞੋਂ ਇਸ ਅੂੰਠਾਜ਼ਾ ਪੱਠਾ ਸ ਤਏ ‘ਧਪਾ ਏੀ ਵਾ’ ਤਪਐਝ ਞੋਂ ਟੜਾ ਸੀ 

ਤਔ ਤਣਕੱੋਂ ਤਞੁੂ ਖੀ ਢ  ਇਸ ਠੂਖੀ ‘ਧਾਗ ਏੀ ਵਾ’ ਤਪਐੀ ੂੰਢ 1521 ਤਵਔ ਏਞਾਣੁ। ਞਰ ਵੇਂ ਉਠਾੀਆਂ 

ਧੁਏਾ ਏ ਅਖ ਏਞਾਣੁ ਤਙਏ ਸੀ ਢ; ਉਠਾੀਆਂ ਧ ਏਈ ਖੀਆਂ ੂੰਤਢਆੀਆਂ ਵਤੜਆਂ ਞ 

ਤਵਠਵਾਢ ਣੂੰਤਛਞ ਆਤਠਏਾ ਂਢੂੂੰ ਤਧਪ , ਉਸ ਤਖ਼ਆਪ ਅਖ ਤਠਪ ਤਵਔ ਞਾਜ਼ਾ ਢ ਖ ਇਸਢਾ ਂਠਸਾਂ ‘ਵਾਾ’ਂ ਤਵਔ 

ਣਙ ਏੀਞ ਸਢ ਤਖਵੇਂ ਉਣ ਠੱਤਆ ਤਆ ਸ।  

ਣ, ‘ਆਾ ਠੀ ਵਾ’ ਇਸਢਾ ਂ‘ਵਾਾ’ਂ ਞੋਂ ਵੱਐੀ ਤਏਧ ਠੀ ਸ। ਇ ਤਵਔ 24 ਣਉੜੀਆ ਂਸਢ, ਸਏ ਣਉੜੀ 

ਤਵਔ ਞੁਏਾਂ ਦੀ ਾਜ ਔਾ ਔਾ ਸਢ। ਧਜ਼ਧੂਢ ਦੀ ਸ ਞਾ ਂਠਾ ਸ। ਾੀ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ ਤਏਞ ਉਸਢਾਂ ਖੀਆਂ 

ੂੰਤਢਆੀਆਂ ਵਤੜਆਂ ਞ ਤਵਠਵਾਢ ਣੂੰਤਛਞਾਂ ਵਪ ਇਸ਼ਾਾ ਢਸੀਂ ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ‘ਉਠਾੀਆਂ’ ਤਵਔ ਤਧਪ  ਢ। 

ਇਏ  ‘ਖੀਵਢ’ ਠੀ ਞਵੀ ਇਟ ਤਠੱਞੀ ਈ ਸ ਤਖ ਠੀ ਸਏ ਢੂੂੰ ਪੜ ਸ, ਤਖ ਠਾ ਔਞਾ ਸਏ 

ਇਢਾਢ ਪਈ ਸ ਜ਼ ਏਢਾ ਜ਼ੂੀ ਤਖਸਾ ਖਾਣਠਾ ਸ; ਸ਼ਾਇਠ ਇ ਵਾਞ ਇ ‘ਵਾ’ ਠਾ ਏੀਞਢ 

ਤਢੱਞ ਏਢਾ ਤੱਐ ਧਨਾਠਾ ਤਵਔ ਠੱਤਆ ਤਆ ਸ। ‘ਆਾ ਠੀ ਵਾ’ ਏੀ ਸ? ਇੱਏ ਉੱਔ ਠਖ ਠੀ ਖੀਵਢ 

ਤਪਾੀ। ਧਢਾਥਾਠ ਠੀ ਏਞਪਾਧ, ਵਤੜਆਂ ਠੀ ਏੁਔੀਪਞਾ, ਣੂੰਤਛਞਾਂ ਠਾ ਤਵੱਤਠਆ-ਅਸੂੰਏਾ ਇ ਞੋਂ 

ਠੂ ਤਣਕਾਂਸ ਤਸ  ਸਢ। , ਇਸ ਔਢਾ ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠ ਖੀਵਢ- ਠ ਅਖ਼ੀਪ  ਤਸੱ ਠੀ 

ਖਾਣਠੀ ਸ, ਾਵੀ ਠ ਏੂੰਜ ਤਏ ਤਢਪ ੱਥੀ-ਇਏਾਂਞ ਤਵਔ ਥਤਚਆਂ।  

‘ਵਾ ਠੀ ਥਝਞ’ 

ਣਉੜੀਆਂ: 

ਇ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ 28 ਣਉੜੀਆ ਂਸਢ। ਸਏ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਅੱਚ ਅੱਚ ਞੁਏਾਂ ਸਢ। ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 27 ੁ ੂਅਖਢ 

ਾਤਸਥ ਠੀ ਸ। ਇਸ ‘ਵਾ’ ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠੀ ਤਪਐੀ ਸਈ ਸ; ਇ ਤਵਔ ਣਤਸਪਾਂ 27 ਣਉੜੀਆ ਂਸੀ 

ਢ।  

ਪਏ: 

ਇ ‘ਵਾ’ ਠੀਆ ਂ 28 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ਏੱੁਪ 58 ਪਏ ਸਢ। ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 21 ਠ ਢਾਪ 4 ਪਏ ਸਢ, 

ਥਾਏੀ 27 ਣਉੜੀਆ ਂਤਵਔ ਸਏ ਠ ਢਾਪ ਠ ਠ ਪਏ ਸਢ। ੁ-ਤਵਅਏਞੀਆਂ ਅਢੁਾ ਇਸਢਾਂ ਪਏਾਂ ਠਾ 

ਵਵਾ ਇਉਂ ਸ: 



ਧ: 1 . . . . 24 

ਧ: 2 . . . . 5 

ਧ: 3 . . . . 27 

ਧ: 5 . . . .  2 
 . . . . . . —— 

ਖੜ . . . . . 58 

ਪਏ ਧ: 1—ਸਚ-ਤਪਐੀਆਂ 8 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ  

ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠ ਠ ਠ ਪਏ ਸਢ: 
2, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 = 16 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 21 ਠ ਢਾਪ = 4 

ਸਚ-ਤਪਐੀਆਂ 4 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ਇਏ ਇਏ: 
1, 3, 23, 26 = 4 
 . . . . . . . . ——— 

 . . . . ਖੜ . . . 24 

ਪਏ ਧ: 2—ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 4 ਠ ਢਾਪ ਠਵੇਂ =2 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 3, 22, 26 ਢਾਪ ਇਏ ਇਏ = 3 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——— 

 . . . . ਖੜ . . . . . . . . . . . . . . . .5 

ਪਏ ਧ: 3: 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 5 ਞੋਂ 13 (9 ਣਉੜੀਆ)ਂ ਠ ਢਾਪ ਠ ਠ . = 18 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 15 ਞੋਂ 18 (4 ਣਉੜੀਆ)ਂ ਠ ਢਾਪ ਠ ਠ  = 8 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 1 ਠ ਢਾਪ ਇੱਏ . . . . . . . . . . . . . .= 1 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .——— 

 . . . . ਖੜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 27 

ਪਏ ਧ: 5—ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 14 ਠ ਢਾਪ ਠ . . . . . . = 2 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——— 

 . . . . ਖੜ . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . = 58 ਏੱੁਪ ਖੜ 

ਾ ਪਏ ੁੂ ਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ਠਖ ਏੀਞ: 

ਇ ‘ਵਾ’ ੁ ੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠੀ ਸ। ਖਠੋਂ ਤਪਐੀ ਈ ੀ ਞਠੋਂ ਇ ਠੀਆਂ 27 ਣਉੜੀਆ ਂ ਢ। 

ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ਠਖ ਪਏ ਦ ਞੋਂ ਵਡੀਏ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠ ਸਢ (27)। ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠ 

24 ਸਢ ਅਞ ੁ ੂਅੂੰਠ ਾਤਸਥ ਠ 5 ਸਢ।  

ਸਏ ਣਉੜੀ ਠੀਆ ਂਅੱਚ ਅੱਚ ਞੁਏਾਂ ਸਢ। ਏਾਤਵ ਠ ਤਠਰਸ਼ਙੀਏਝ ਞੋਂ ਾੀ ਸੀ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ ਇਏ-ਾਞਾ ਸ। 

ਇਸ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ ੀ ਤਏ ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਤਵਔੋਂ ਤਵਔੋਂ ਤ 9 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ਣੂ ਪਏ ਠਖ 

ਏਠ, 4 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ਢਾਪ ਇਏ ਪਏ ਠਖ ਏਠ, ਅਞ ਥਾਏੀ ਠੀਆ ਂ 14 ਣਉੜੀਆ ਂ ਤਥਪਏੁਪ 

ਖ਼ਾਪੀ ਤਸਝ ਠੇਂਠ।  

ਇਸ ਤਧਟ ਦੀ ਉੱਏੀ ਗ਼ਪਞ ਸਵੀ ਤਏ ਇਸਢਾਂ ਾੀਆਂ 27 ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਢ  



ਆਣਝ, ੁ ੂਅੂੰਠ ਾਤਸਥ ਠ ਅਞ ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠ ਪਏ ਠਖ ਏੀਞ। ਉਸਢਾਂ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 14 

ਖ਼ਾਪੀ ਤਏਉਂ ਕੱਛਝੀ ੀ? ਇ ਣਉੜੀ ਠ ਢਾਪ ਠਵੇਂ ਪਏ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਠ ਸਢ।  

 ਣੱਏ ਞ ਞ ਇ ਢਞੀਖ ਉਞ ਅਣੜਢਾ ਣਾ ਤਏ ਇ ‘ਵਾ’ ਠੀਆ ਂਾੀਆਂ ਸੀ ਣਉੜੀਆ ਂਠ ਢਾਪ 

ਪਏ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ਠਖ ਏੀਞ ਢ।  

ਣੂਢ  ੁ ੂਢਾਢਏ ਖੀ ਢ  ਣਾ: 

ਇਸ ਤਢਢਾ ਣੱਏਾ ਸ ਤਆ ਤਏ ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ਇਸ ‘ਵਾ’ ਤ ਣਉੜੀਆ ਂਠਾ ੂੰਰਸ ਥਝਾਇਆ 

ੀ। ‘ਵਾਾ’ਂ ਤਵਔੋਂ ਇਸ ‘ਵਾ’ ਉਸਢਾਂ ਠੀ ਣਤਸਪੀ ਔਢਾ ੀ। , ਇਸ ਣੂਢ  ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ਸੀ 

ਣਾ ਤਏ ਣਤਸਪ  ‘ਵਾਾ’ਂ ਤ ਣਉੜੀਆ ਂਠਾ ੂੰਰਸ ਸੁੂੰਠੀਆਂ ਢ। ਦ ‘ਵਾਾ’ਂ ਠ ਢਾਪ ਪਏ ੁ ੂਅਖਢ 

ਾਤਸਥ ਢ  ਠਖ ਏੀਞ। ਤਏਟੋਂ ਪ? ਸਏ ੁ-ਤਵਅਏਞੀ ਠ ਪਏਾਂ ਠ ੂੰਰਸ ਤਵਔੋਂ ਪ। ਤਖਸੜ ਪਏ ਇ 

ਔਝ ਞੋਂ ਵਡ , ਉਸ ੁੂ ਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ੁ ੂਰੂੰਟ ਾਤਸਥ ਠ ਅਖ਼ੀ ਞ ਤ-ਪਐ ‘ਪਏ ਵਾਾ ਂਞ 

ਵਡੀਏ’ ਠ ਸਚਾਂ ਠਖ ਏ ਤਠੱਞ।  

ਵਾਰ ਭਲਾਰ ਕੀ ਭਹਲਾ ੧ ਰਾਣ ਕਲਾਸ ਤਥਾ ਭਾਲਦ ਕੀ ਧੁਨਨ ॥ 

ਏਪਾ ਠਉ ਞ ਧਾਪ ਠਉ ਠ ੱਏ ਦਾ ਢ, ਖੂੰਧੂ ਏਸ਼ਧੀ ਠ ਾਖ ਞ ਖਸਾਂੀ ਠਾ ਸਾਪਾ ਦਠ ਢ। 

ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਏਧਜ਼ ਏਢ ਪਈ ਖਸਾਂੀ ਢ  ਤਏ ਦਞੀ ਢੂੂੰ ਤਵੱਔ ਣਾ ਏ ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਆਣ ਤਵਔ ਪੜਾ ਤਠੱਞਾ; 

ਞਏੜਾ ਖੁੱਡ ਧਤਔਆ, ਧਾਪ ਠਉ ਤਖੱਞ ਤਆ, ਏਪਾ ਠਉ ਣਏਤੜਆ ਤਆ। ਣ ਤਤ ਠਵੇਂ ਦਾ ੁਪਸ ਏ 

ਏ ਤਣਆ ਢਾਪ ਪ ਥਚ , ਅੱਡਾ ਅੱਡਾ ਾਖ ਵੂੰਛ ਤਪਆ। ਜਾਜੀਆ ਂਢ  ਇ ਖੂੰ ਠੀ ਵਾ ਤਪਐੀ। ਇ ‘ਵਾ’ 

ਤਵਔੋਂ ਢਧੂਢ  ਠੀ ਣਉੜੀ: 

ਡਞ ੜਾ, ਣਥਞ ਣਪਾਝ, ਤ ਙੱਙ ਅੂੰਥ ॥ ਢ   ਢਠੀ ਢਤੜੂੰਢਵ ਾਝਾ ਖਪ ਏੂੰਥ ॥ ਜੁਏਾ ਾਇ 

ਅਧੀ ਠਵ ਏਤ ਧ ਅਛੂੰਥ ॥ ਆਤਝਞ ਐੂੰਛਾ ਾਤਝਆਂ ਏਪਾਸ਼ ਅੂੰਠ ॥ ਤਥਖਪੀ ਤਖਉਂ ਔਧਏਾਝੀਆਂ ਞਾਂ 

ਤਵਔ ਅੂੰਥ ॥ ਧਾਪਠਉ ਏਪਾਸ਼ ਢੂੂੰ ਥੱਡਾ ਏਤ ੂੰਥ ॥ ਤਤ ਅੱਡਾ ਡਢ ਧਾਪਠਉ ਕਤਛਆ ੜ  ਅੂੰਠ ॥ 

ਧਾਪਠਉ ਖੁ ਐਤਙਆ ਵਾਂ ਸ਼ਾਸ ਤਏੂੰਠ ॥ 

ਤਖ ੁ ਤਵਔ ਧਾਪਠਉ ਠੀ ਇਸ ਵਾ ਪਏ ਾਉਂਠ ਢ, ਉ ੁ ਤਵਔ ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠੀ ਇਸ ਵਾ 

ਾਉਝ ਠੀ ਤਸਠਞ ਸ।  

ੴ ਸਨਤਗੁਰ ਰਸਾਨਦ ॥ ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਨਰ ਨਭਨਲ ਭਨੁ ਰਹਸੀ ਨਜਈ ਵੁਠ ਧਰਨਣ 
ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਬ ਨਦਸ ਹਰੀਅਵਲੀ ਸਰ ਬਰ ਸੁਬਰ ਤਾਲ ॥ ੰਦਰੁ ਰਚ ਸਚ ਰੰਨਗ ਨਜਈ ਭੰਜੀਠ 
ਲਾਲੁ ॥ ਕਭਲੁ ਨਵਗਸ ਸਚੁ ਭਨਨ ਗੁਰ ਕ ਸਫਨਦ ਨਨਹਾਲੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਦੂਜੀ ਤਰਪ ਹ ਵਖਹੁ ਨਦਨਰ 
ਨਨਹਾਨਲ ॥ ਪਾਹੀ ਪਾਥ ਨਭਰਗ ਨਜਈ ਨਸਨਰ ਦੀਸ ਜਭਕਾਲੁ ॥ ਖੁਨਧਅ ਨਤਰਸਨਾ ਨਨੰਦਾ ਫੁਰੀ ਕਾਭੁ 
ਕ੍ਰਧੁ ਨਵਕਰਾਲੁ ॥ ਊਨੀ ਖੀ ਨਦਨਰ ਨ ਅਵਇ ਨਜਚਰੁ ਸਫਨਦ ਨ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਵ 
ਸੰਤਖੀਆਂ ਚੂਕ ਅਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥ ਭੂਲੁ ਰਹ ਗੁਰੁ ਸਨਵ ਗੁਰ ਈੜੀ ਫਨਹਥੁ ॥ ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤਤੁ 
ਲ ਤੂੰ ਸਚਾ ਭਨਨ ਸਚੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1278-1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਤ ਤਧਤਪ—ਖ ੁ ੂ ਤਧਪ ਣ। ਸੀ—ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਵੁਚ—(ਧੀਂਸ) ਵੱਤਆਂ। 

ਡਤਞ—ਡਞੀ। —ਵ। ੁਦ—ੁ+ਦ ਢਏਾ-ਢਏ ਦ ਸ। ਞਾਪ—ਞਪਾ। ਅੂੰਠੁ—ਅੂੰਠਪਾ 



ਧਢ। ਤਵ—ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਤਢਸਾਪੁ—ਣਰੂੰਢ। ਞਤ—ਣਾਾ। ਢਠਤ ਤਢਸਾਤਪ—ਸ ੁਢਾਪ ਞੱਏ ਏ। 

ਐੁਤਡਆ—ਦੱੁਐ। ਥੁੀ—ਦੜੀ, ਔੂੰਠੀ। ਤਵਏਾਪੁ—ਛਾਉਝਾ। ਆਪ ਖੂੰਖਾਪੁ— ਠਾ ਖੂੰਖਾਪ। ਧੂਪੁ 

ਸ—ਾ (ਧੂਪ) ਥਔੀ ਤਸੂੰਠੀ ਸ। ਥਤਸਟ—ੁਖਸਾਜ਼। ਔਾ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। ਧਤਢ—ਧਢ 

ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਖ ੁ ੂਤਧਪ ਣ ਞਾਂ ਧਢ ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ ਤਖਵੇਂ ਧੀਂਸ ਤਣਆ ਂਡਞੀ ਠੀ ਖਾਵਙ ਥਝ ਖਾਂਠੀ ਸ, ਾੀ 

(ਡਞੀ) ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਤਠੱਠੀ ਸ ਵ ਞ ਞਪਾਥ ਢਏਾ ਢਏ ਣਾਝੀ ਢਾਪ ਦ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਇ ਞਾ ਂਤਖ 

ਢੂੂੰ ੁ ੂਤਧਪਠਾ ਸ ਉ ਠਾ) ਧਢ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ਔ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞ ਧਖੀਚ ਵਾਂ 

ੱਞਾ (ਣੱਏ ਤਣਆ-ੂੰ ਵਾਪਾ ਸ) ਖਾਂਠਾ ਸ, ਉ ਠਾ ਤਸਠਾ-ਏਉਪ ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ, ੱਔਾ ਣਰਦੂ (ਉ ਠ) ਧਢ 

ਤਵਔ (ਆ ਵੱਠਾ ਸ) ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਉਸ ਠਾ ਣਰੂੰਢ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।  

ਣ, ਸ ੁਢਾਪ ਞੱਏ ਏ ਵਐ, ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਠੂਖਾ ਣਾਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਉ ਠੀ ਸਾਪਞ 

ਇ ਠ ਉਪਙ ਸੁੂੰਠੀ ਸ) ਤਾਸੀ ਤਵਔ ਤ ਸਢ ਵਾਂ ਖਧਏਾਪ (ਦਾਵ, ਧਞ ਠਾ ਛ) ਠਾ ਉ ਠ ਤ ਉੱਞ 

(ਐੜਾ) ਤਠੱਠਾ ਸ; (ਆਞਧਏ ਧਞ ਉ ਉਞ ਆਣਝਾ ਜ਼ ਣਾਈ ੱਐਠੀ ਸ)। (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਔੂੰਠੀ ਦੱੁਐ ਞਰ ਸ 

ਞ ਤਢੂੰਤਠਆ, ਏਾਧ ਞ ਛਾਉਝਾ ਕ੍ਰਡ (ਉ ਢੂੂੰ ਠਾ ਞਾਂਠ ਸਢ, ਣ ਇਸ ਸਾਪਞ ਉ ਢੂੂੰ) ਇਸਢਾਂ ਅੱਐਾ ਂ

ਢਾਪ (ਞਠ ਞਏ) ਢਸੀਂ ਤਠੱਠੀ ਖਠ ਞਏ ਉਸ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਤਵਔ ਤਵਔਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। (ਸ ਣਰਦੂ!) ਖਠੋਂ ਞਢੂੂੰ 

ਦਾਵ ਞਾਂ (ਇਸ ਅੱਐਾ)ਂ ੂੰਞਐ ਤਵਔ ਆਉਂਠੀਆਂ ਸਢ (ਦਾਵ, ਐੁਤਡਆ ਤਞਰਢਾ ਤਧਙਠੀ ਸ) ਞ  ਠਾ ਖੂੰਖਾਪ 

ਧੁੱਏਠਾ ਸ।  

ੁ ੂ ਢੂੂੰ ਤਵਆਂ (ਦਾਵ, ੁੂ ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਞੁਤਆਂ) ਖੀਵ ਠੀ ਢਾਧ-ੂਣ ਾਤਔ ਥਔੀ ਤਸੂੰਠੀ ਸ, ੁ ੂਠੀ 

ਣਉੜੀ (ਦਾਵ, ਤਧਢ) ਠੀ ਾਸੀਂ (ਢਾਧ-ੂਣੀ) ਖਸਾਜ਼ ਣਰਾਣਞ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ 

(ਇ ਤਧਢ-ੂਣ ੁ-ਣਉੜੀ ਢੂੂੰ) ੂੰਦਾਪਠੀ ਸ ਉਸ ਅਪੀਅਞ ਪੱਦ ਪੈਂਠੀ ਸ। ਸ ਣਰਦੂ! ਞੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ 

ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਉ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਠਾ ਪਈ ਆ ਵੱਠਾ ਸੈਂ।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਹਕ ਾਧਰੁ ਹਕੁ ਦਰੁ ਗੁਰ ਈੜੀ ਨਨਜ ਥਾਨੁ ॥ ਰੂੜਈ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕਾ ਸਨਬ ਸੁਖ 
ਸਾਚਈ ਨਾਭੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣਾਡੁ—ਣੱਡਾ ਾਸ। ਸਏ—ਇਏ ਸੀ। ੁ ਣਉੜੀ—ੁ ੂਠੀ ਠੱੀ ਸਈ ਣਉੜੀ, (ਦਾਵ, 

ਤਧਢ)। ਤਢਖ—ਤਢਪ ਆਣਝਾ। ੂੜਉ—ਸਝਾ। ਤਦ—ਾ। ਚਾਏੁ—ੁਣਾਪਝਸਾ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! (ਇਏ ਣਰਦੂ ਸੀ) ਸਝਾ ਣਾਪਝਸਾ ਐਧ ਸ (ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ) ਇਏ ਠ (ਖੀਵ ਠਾ) 

ਤਢਪ ਆਣਝਾ ਟਾਂ ਸ (ਤਖੱਟੋਂ ਏਠ ਤਏ ਢ  ਠੁਏਾਢਾ ਢਸੀਂ, ਇ ‘ਠ’ ਞਏ ਅੱਣੜਢ ਪਈ) ੁ ੂਠੀ ਣਉੜੀ 

(ਦਾਵ, ਤਧਢ ਸੀ) ਇਏ ਤੱਡਾ ਞਾ ਸ, (ਣਰਦੂ ਠਾ) ੱਔਾ ਢਾਧ (ਤਧਢਾ) ਸੀ ਾ ੁਐਾਂ (ਠਾ ਧੂਪ) ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਅੀਨਹ ਅੁ ਸਾਨਜ ਅੁ ਛਾਨਣਅ ॥ ੰਫਰੁ ਧਰਨਤ ਨਵਛਨੜ ਚੰਦਅ ਤਾਨਣਅ ॥ 
ਨਵਣੁ ਥੰਭਹਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਆ ਸਫਦੁ ਨੀਸਾਨਣਅ ॥ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ ਈਾਆ ਜਨਤ ਸਭਾਨਣਅ ॥  ਕੀਊ 
ਰਾਨਤ ਨਦਨੰਤੁ ਚਜ ਨਵਡਾਨਣਅ ॥ ਤੀਰਥ ਧਰਭ ਵੀਚਾਰ ਨਾਵਣ ੁਰਫਾਨਣਅ ॥ ਤੁਧੁ ਸਨਰ ਵਰੁ 
ਨ ਕਆ ਨਕ ਅਨਖ ਵਖਾਨਣਅ ॥ ਸਚ ਤਖਨਤ ਨਨਵਾਸੁ ਹਰ ਅਵਣ ਜਾਨਣਅ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਆਣੀਢ—(ਢਙ—ਅੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢਾਪ ਅੱਡਾ ‘ਸ’ ਸ) “ਆਤਣ ਸੀ ਢ”, ਦਾਵ, (ਣਰਦੂ) ਢ  ਆਣ 

ਸੀ। ਪਜ਼ ‘ਸੀ’ ਠਾ ‘ਸ’ ਇਟੋਂ ਸੱਙ ਏ ‘ਢ ’ ਠ ਢਾਪ ਤਧਪ ਏ “ਆਤਣ ਈ ਢ” ਞੋਂ ਇਏੱਚਾ “ਆਣੀਢ” ਥਝ 



ਤਆ ਸ; ਵਐ “ਆਾ ਠੀ ਵਾ” ਣਉੜੀ 1। ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ। ਅੂੰਥਾੁ—ਆਏਾਸ਼। ਸਾਇ—ਤਙਏਾ 

ਏ। ਢੀਾਤਝਆ—‘ਤਢਾਝ’ ਥਝਾਇਆ ਸ, ਢਾਾ ਥਝਾਇਆ ਸ। ਥਠੁ—ਸੁਏਧ। ਔਖ—ਞਧਾਸ਼। 

ਤਵਛਾਤਝਆ—ਅਔਖ। ਣੁਥ—ਡਾਤਧਏ ਧਪ । ਤ—ਥਾਥ। ਤਏ—ਏੀਸ? ਸ—ਸ ਤਰਸ਼ਙੀ।  

ਅਟ:-  (ਣਰਦੂ ਢ) ਆਣ ਸੀ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਣਙ ਏ ਏ ਆਣਝਾ ਅਪਾ ਧਤਗਆ ਸ, ਆਏਾਸ਼ ਞ ਡਞੀ 

ਢੂੂੰ ਵਐ-ਵਐ ਏ ਏ (ਇਸ ਆਏਾਸ਼ ਉ ਢ  ਧਾਢ , ਆਣਝ  ਞਖ਼ਞ ਉਞ) ਔੂੰਠਆ ਞਾਤਝਆ ਸਇਆ ਸ; (ਾ 

ਖਞ-ੂਣ ਠਥਾ ਉਞ) ਆਏਾਸ਼ ਢੂੂੰ ਟੂੰਧਾਂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਤਙਏਾ ਏ ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਢੂੂੰ ਢਾਾ ਥਝਾਇਆ ਸੈਂ; 

ਆਣਝੀ) ਖਤਞ ਤਙਏਾਈ ਸ; (ਖੀਵਾ ਂਠ ਤਵਸਾ-ਏਾ ਪਈ) ਾਞ ਞ ਤਠਢ (-ੂਣ) ਅਔਖ ਞਧਾਸ਼ ਥਝਾ ਤਠੱਞ 

ਸਢ। ਣੁਥਾਂ ਧ ਞੀਟਾਂ ਉਞ ਢਾਉਝ ਆਤਠਏ ਡਧਾਂ ਠ ਤਖ਼ਆਪ (ਦੀ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਖੀਵਾ ਂਠ ਅੂੰਠ ਣਠਾ 

ਏੀਞ ਸਢ)।  

(ਸ ਣਰਦੂ!) (ਞੀ ਇ ਅਖ ਐਛ ਠਾ) ਏੀਸ ਤਥਆਢ ਏੀ? ਞ ਵਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸ; ਞੂੂੰ ਞਾਂ ਠਾ 

ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਞਖ਼ਞ ਉਞ ਥਚਾ ਸੈਂ ਞ ਸ (ਤਰਸ਼ਙੀ) ਖੂੰਧਠੀ ਸ (ਣਠਾ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਞ ਢਾ ਸੁੂੰਠੀ ਸ)।1।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਵਨਣ ਜ ਵਸ ਚਹੁ ਭਾਹਾ ਹਆ ॥ ਨਾਗਾਂ ਨਭਰਗਾਂ ਭਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ 
ਘਨਰ ਧਨੁ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਵਤਝ—ਾਵਝ (ਠ ਧਸੀਢ) ਤਵਔ। ਧਾਸਾ—ਔਾਉ। ੀਆ— ਠਾ ਆਸ਼ਏ। ਤ—

 ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਾਵਝ ਠ ਧਸੀਢ  ਧੀਂਸ ਣ ਞਾਂ ਔਾ ਤਡਾਂ ਢੂੂੰ ਔਾਉ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ੱਣਾ ਂ ਢੂੂੰ ਸਢਾਂ ਢੂੂੰ, 

ਧੱਕੀਆ ਂਢੂੂੰ ਞ ਾਂ ਠ ਆਸ਼ਏਾਂ ਢੂੂੰ ਤਖਢਾਂ ਠ  ਤਵਔ ( ਧਾਢਝ ਪਈ) ਡਢ ਸਵ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਵਨਣ ਜ ਵਸ ਚਹੁ ਵਛੜਾ ਹਆ  ॥ ਗਾਇ ੁਤਾ ਨਨਰਧਨਾ ੰਥੀ ਚਾਕਰੁ ਹਆ 
॥੨॥ 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਈਣੁਞ—ਥਪਠ। ਣੂੰਟੀ—ਾਸੀ, ਧੁਾਤ। ਔਾਏ—ੁਢਏ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ਾਵਝ ਤਵਔ ਖ ਧੀਂਸ ਣ ਞਾਂ ਔਾ ਤਡਾਂ ਢੂੂੰ (ਉਧਾਸ ਞੋਂ) ਤਵਕੜਾ (ਦੀ, ਦਾਵ, ਠੁੱਐ ਦੀ) 

ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਥਪਠਾਂ ਢੂੂੰ (ਤਏਉਂਤਏ ਧੀਂਸ ਤਣਆ ਂਇਸ ਸਪੀਂ ਖ ਖਾਂਠ ਸਢ), ੀਥਾਂ ਢੂੂੰ (ਤਖਢਾ ਂਠੀ ਧਸਢਤਞ-ਧਖੂੀ 

ਤਵਔ ਏ ਣੈਂਠੀ ਸ), ਾਸੀਆਂ ਢੂੂੰ ਞ ਢਏ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ ਢੂੂੰ।2।  

ਢਙ—ੁ ੂਠ ਠ ਞੋਂ ‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਵਐਾ ਸਝ ਞ ੁਧੁਐ ਞ ਧਢਧੁਐ ਉਞ ਵੱਐ-ਵੱਐਾ ਅ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।  

ਈੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਨਚਅਰੁ ਨਜਨਨ ਸਚੁ ਵਰਤਾਆਅ ॥ ਫਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਆ ਕਵਲੁ ਛਾਆਅ ॥ 
ਫਰਹਭ ਵਡਾ ਕਹਾਆ ੰਤੁ ਨ ਾਆਅ ॥  ਨਾ ਨਤਸੁ ਫਾੁ ਨ ਭਾਆ ਨਕਨਨ ਤੂ ਜਾਆਅ ॥ ਨਾ ਨਤਸੁ 
ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਵਰਨ ਸਫਾਆਅ ॥ ਨਾ ਨਤਸੁ ਬੁਖ ਨਅਸ ਰਜਾ ਧਾਆਅ ॥ ਗੁਰ ਭਨਹ ਅੁ ਸਭਆ 
ਸਫਦੁ ਵਰਤਾਆਅ ॥ ਸਚ ਹੀ ਤੀਅਆ ਸਨਚ ਸਭਾਆਅ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏਵਪੁ—ਣੁਾਝਾ ਤਖ਼ਆਪ ਸ ਤਏ ਥਰਸਧਾ ਢ  ਖਞ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਞ ਥਰਸਧਾ ਆਣ ‘ਏਵਪ’ ਞੋਂ 

ਖੂੰਤਧਆ, , ‘ਏਵਪ’ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਠਾ ਧੂਪ’। ਏਵਪੁ ਕਣਾਇਆ—ਤਰਸ਼ਙੀ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਢੂੂੰ ਪੁਏਾ ਏ, (ਦਾਵ,) 

ਅਖ ਖਞ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਢਸੀਂ ੀ ਸਈ। ਤਏਤਢ—ਤਏ ਢ? ਞੂ—ਞਢੂੂੰ। ਥਾਇਆ—ਾ। ਖਾ ਡਾਇਆ—

ੱਤਖਆ-ਣੁੱਤਖਆ। ਣਞੀਆਇ—ਣਞੀਖ ਏ। ਤਔ—ੱਔ ਣਰਦੂ ਤਵਔ, ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ 



ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ੀ ਸਞੀ ਠਾ ਧਾਪਏ (ਤਔਆੁ) ਸੈਂ ਤਏ ਤਖ ਢ  

(ਆਣਝੀ ਇਸ) ਸਞੀ (ਸ ਟਾਂ) ਵਞਾਈ ਸਈ ਸ; ਅਖ ਤਰਸ਼ਙੀ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਢਸੀਂ ੀ ਸਈ ਖਠੋਂ ਞੂੂੰ 

(ਆਣਝ  ਆਣ ਤਵਔ) ਧਾਡੀ ਪਾਈ ਥਚਾ ੈਂ, ਥਰਸਧਾ ਢ  (ਦੀ ਖ ਖਞ ਠਾ ਔਝ ਵਾਪਾ ਧੂੰਤਢਆ ਖਾਂਠਾ ਸ ਇਸ 

ਦਞ ਢਾਸ ਧਤਗਆ ਞ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਸੀ ਦ ਞੋਂ) ਵੱਛਾ ਅਐਵਾਇਆ, ਉ ਢੂੂੰ ਞੀ ਾ ਢਾਸ ਆਈ। (ਸ 

ਣਰਦੂ!) ਤਏ ਢ  ਞਢੂੂੰ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਸ? (ਦਾਵ, ਞਢੂੂੰ ਖਢਧ ਠਝ ਵਾਪਾ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸ)।  

(ਸ ਦਾਈ!) ਉ (ਣਰਦੂ) ਠਾ ਢਾ ਏਈ ਤਣਉ ਸ ਢਾ ਧਾ;ਂ ਢਾਸ ਉ ਠਾ ਏਈ (ਖ਼ਾ) ੂਣ ਸ ਢਾਸ ਤਢਸ਼ਾਢ; ਾ 

ੂਣ ੂੰ ਉ ਠ ਸਢ; ਉ ਢੂੂੰ ਏਈ ਦੱੁਐ ਞਰ ਸ ਦੀ ਢਸੀਂ ਸ, ੱਤਖਆ ਣੁੱਤਖਆ ਸਇਆ ਸ।  

(ਸ ਦਾਈ!) ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ੁ ੂ ਤਵਔ ਪੀਢ ਏ ਏ (ਆਣਝਾ) ਸ਼ਥਠ (ਦਾਵ, ਢਸਾ) (ਾ ਖਞ 

ਤਵਔ) ਵੂੰਛ ਤਸਾ ਸ, ਞ ੁੂ ਇ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਣਞੀਖ ਏ ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਸੀ 

ਖੁਤੜਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।2।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਵਦੁ ਫੁਲਾਆਅ ਵਦਗੀ  ਕਨੜ ਢੰਢਲ ਫਾਂਹ ॥ ਬਲਾ ਵਦੁ ਨ ਜਾਣਇ ਕਰਕ 
ਕਲਜ ਭਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏਏ—ਣੀੜ, (ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਵਕੜ ਠਾ) ਠੁੱਐ। ਵਠੀ—ਠਵਾਈ ਠਝ ਪਈ।  

ਅਟ:-  ਸਏੀਧ (ਧੀਜ਼ ਢੂੂੰ) ਠਵਾਈ ਠਝ ਪਈ ੱਤਠਆ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਉਸ (ਧੀਜ਼ ਠੀ) ਥਾਂਸ ਤੜ ਏ (ਢਾੜੀ) 

ਙਪਠਾ ਸ (ਞ ਧਜ਼ ਪੱਦਝ ਠਾ ਖਞਢ ਏਠਾ ਸ; ਣ) ਅੂੰਘਾਝ ਸਏੀਧ ਇਸ ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ ਤਏ (ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਵਕੜ 

ਠੀ) ਣੀੜ (ਤਥਸੀ ਥੂੰਤਠਆਂ ਠ) ਤਠਪ ਤਵਔ ਸਇਆ ਏਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਵਦਾ ਵਦੁ ਸੁਵਦੁ ਤੂ ਨਹਲਾਂ ਰਗੁ ਛਾਣੁ ॥ ਸਾ ਦਾਰੂ ਲਨੜ ਲਹੁ ਨਜਤੁ ਵੰਞ ਰਗਾ ਘਾਨਣ 
॥ ਨਜਤੁ ਦਾਰੂ ਰਗ ਈਨਠਨਹ ਤਨਨ ਸੁਖੁ ਵਸ ਅਆ ॥ ਰਗੁ ਗਵਾਆਨਹ ਅਣਾ ਤ ਨਾਨਕ ਵਦੁ 
ਸਦਾਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵੂੰਘ—ਠੂ ਸ ਖਾ। ਾ ਾਤਝ—ਾਂ ਠੀ ਾਝੀ, ਾਂ ਠਾ ਜ। ਤਖਞੁ ਠਾ—ੂਤਖ 

ਠਵਾਈ ਢਾਪ। ਉਤਚਅਤਸ—ਉਛਾ ਖਾ ਏਝ। ਞਤਢ—ੀ ਤਵਔ। ਆਇ—ਆ ਏ। ਵਾਇਤਸ—ਖ ਞੂੂੰ 

ਠੂ ਏ ਪਏਂ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਦਾਈ)! ਣਤਸਪਾ ਂ(ਆਣਝਾ ਸੀ ਆਞਧਏ)  ਪੱਦ (ਞ ਉ ਠੀ) ਅਖਸੀ ਠਵਾਈ ਦਾਪ ਪ  ਤਖ 

ਢਾਪ ਾ (ਆਞਧਏ)  ਠੂ ਸ ਖਾਝ ਤਖ ਠਵਾਈ ਢਾਪ (ਾ)  ਉਚਾ ਖਾ ਏਝ ਞ ੀ ਤਵਔ 

ੁਐ ਆ ਵੱ। (ਸ ਦਾਈ! ਞਾਂ ਸੀ) ਞੂੂੰ ਸਏੀਧਾਂ ਠਾ ਸਏੀਧ ਸੈਂ (ਦ ਞੋਂ ਵਡੀਆ ਸਏੀਧ ਸੈਂ) (ਞਾਂ ਸੀ) ਞੂੂੰ ਤਆਝਾ 

ਵਠ (ਅਐਵਾ ਏਠਾ) ਸੈਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—ਸ ਦਾਈ!) ਖ ਞੂੂੰ (ਣਤਸਪਾ)ਂ ਆਣਝਾ  ਠੂ ਏ ਪਏਂ ਞਾਂ (ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ) ਸਏੀਧ 

ਅਐਵਾ (ਅਐਵਾਝ ਠਾ ਸੱਏਠਾ ਸੈਂ)।  

ਈੜੀ ॥ ਫਰਹਭਾ ਨਫਸਨੁ ਭਹਸੁ ਦਵ ਈਾਆਅ ॥ ਫਰਹਭ ਨਦਤ ਫਦ ੂਜਾ ਲਾਆਅ ॥ ਦਸ 
ਵਤਾਰੀ ਰਾਭੁ ਰਾਜਾ ਅਆਅ ॥ ਦਤਾ ਭਾਰ ਧਾਆ ਹੁਕਨਭ ਸਫਾਆਅ ॥ ਇਸ ਭਹਸੁਰੁ ਸਵ 



ਨਤਨਹੀ ੰਤੁ ਨ ਾਆਅ ॥ ਸਚੀ ਕੀਭਨਤ ਾਆ ਤਖਤੁ ਰਚਾਆਅ ॥ ਦੁਨੀਅ ਧੰਧ ਲਾਆ ਅੁ 
ਛਾਆਅ ॥ ਧਰਭੁ ਕਰਾਊ ਕਰਭ ਧੁਰਹੁ ਪੁਰਭਾਆਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1279} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠ ਅਵਞਾੀ—(ਅਵਞਾੀਂ) ਠ ਅਵਞਾਾਂ ਤਵਔ (ਠ ਅਵਞਾ—ਵਾਸ, ਢਤੂੰ, 

ਥਾਵਢ (ਵਾਧਢ), ਣ ਾਧ, ਧੱਕ, ਏੱਕ, ਾਧ, ਤਕ੍ਰਸ਼ਢ; ਥਡ, ਞ ਏਪਏੀ—10)। ਸੁਏਤਧ—ਸੁਏਧ ਤਵਔ। ਈ 

ਧਸੁ—ਤਸ਼ਵ ਠ 11 (ੁੱਠਰ) ਅਵਞਾ। ਤਞਢ ੀ—ਉਸਢਾਂ 11 ਤਸ਼ਵ-ਅਵਞਾਾ ਂਢ।  

ਅਟ:-  (ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਆਣ ਸੀ) ਥਰਸਧਾ ਤਵਸ਼ਢੂ ਞ ਤਸ਼ਵ—(ਇਸ ਤਞੂੰਢ) ਠਵਞ ਣਠਾ ਏੀਞ। ਥਰਸਧਾ ਢੂੂੰ ਉ 

ਢ  ਵਠ ਠ ਤਠੱਞ (ਦਾਵ ਵਠਾਂ ਠਾ ਏਞਾ ਥਝਾਇਆ ਞ ਪਏਾਂ ਣਾੋਂ ਇਸਢਾਂ ਠੀ ਠੱੀ) ਣੂਖਾ ਏਾਝ ਤਵਔ ਇ 

ਢੂੂੰ ੁੂੰਢ ਤਠੱਞਾ। (ਤਵਸ਼ਢੂ) ਠ ਅਵਞਾਾ ਂ ਤਵਔ ਾਖਾ ਾਧ (ਆਤਠਏ) ੂਣ ਡਾਠਾ ਤਸਾ ਞ ਸੱਪ  ਏ ਏ 

ਠਞਾਂ ਢੂੂੰ ਧਾਠਾ ਤਸਾ (ਣ ਇਸ) ਾ (ਅਵਞਾ ਣਰਦੂ ਠ ਸੀ) ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਸ। ਤਸ਼ਵ (ਠ 11 ੁੱਠਰ) 

ਅਵਞਾਾ ਂਢ  ਵਾ ਏੀਞੀ (ਦਾਵ, ਞਣ ਾਡ, ਣ ਉਸਢਾਂ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠਾ) ਅੂੰਞ ਢ ਣਾਇਆ।  

(ਣਰਦੂ ਢ) ਠਾ ਅਙੱਪ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧੁੱਪ ਵਾਪੀ (ਆਣਝੀ ੱਤਞਆ) ਣਾ ਏ (ਇਸ ਖਞ, ਧਾਢ , ਆਣਝਾ) 

ਞਖ਼ਞ ਥਝਾਇਆ ਸ, ਇ ਤਵਔ ਠੁਢੀਆ (ਠ ਖੀਵਾ)ਂ ਢੂੂੰ ਡੂੰਡ ਤਵਔ ੁੂੰਢ ਏ (ਣਰਦੂ ਢ) ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਪੁਏਾ 

ੱਤਐਆ ਸ। (ਇਸ ਦੀ) ਡੁੋਂ (ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ) ੁਧਾਢ ਸ ਤਏ ਡਧ ਾਖ (ਖੀਵਾ ਂਞੋਂ ਔੂੰ ਧੂੰਠ) ਏੂੰਧ ਏਾ ਤਸਾ 

ਸ।3।  

ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਸਾਵਣੁ ਅਆਅ ਹ ਸਖੀ ਕੰਤ ਨਚਨਤ ਕਰਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਝੂਨਰ ਭਰਨਹ ਦਹਾਗਣੀ 
ਨਜਨਹ ਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨਹੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਔਤਞ—ਤਔੱਞ ਤਵਔ। ਢਸ—ੁਤਣਆ। ਏੂੰਞ—ਐਧ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ।  

ਅਟ:-  ਸ ਐੀ! ਾਵਝ (ਠਾ ਧਸੀਢਾ) ਆਇਆ ਸ (ਦਾਵ, ੁ ੂਵਪੋਂ  ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ ਠੀ ਵਐਾ ਸ ਸੀ ਸ) 

ਐਧ (-ਣਰਦੂ) ਢੂੂੰ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਰ ਪਉ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢਾਂ (ਖੀਵ-ਇਞੀਆਂ) ਠਾ ਤਣਆ (ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਢੂੂੰ ਕੱਛ 

ਏ) ਸਢਾਂ ਢਾਪ ਸ ਉਸ ਧੂੰਠ-ਦਾਝਾਂ ਠੁਐੀ ਸੁੂੰਠੀਆਂ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਸਾਵਣੁ ਅਆਅ ਹ ਸਖੀ ਜਲਹਰੁ ਫਰਸਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਨਖ ਸਵਨੁ ਸਹਾਗਣੀ ਨਜਨਹ 
ਸਹ ਨਾਨਲ ਨਅਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਖਪਸੁ—ਖਪਡ, ਥੱਠਪ। ੁਤਐ—ੁਐ ਤਵਔ। ਵਢੁ—(ਤਵਆਏਝ ਅਢੁਾ ਇਸ ਪਜ਼ 

‘ਸੁਏਧੀ ਦਤਵੱਐਞ’ ਅੱਢ ਣੁਐ, ਥਸ-ੁਵਔਢ ਸ; ਵਐ ‘ੁਥਾਝੀ ਤਵਆਏਝ’) ਥਸ਼ੱਏ ਉਝ, ਣਈਆਂ ਉਝ।  

ਅਟ:-  ਸ ਐੀ! ਾਵਝ (ਦਾਵ ‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਵਐਾ ਠਾ ਧਾ) ਆਇਆ ਸ, ਥੱਠਪ ਵਾਊ ਸ ਤਆ ਸ (ਦਾਵ, 

ੁ ੂਧਸ ਏ ਤਸਾ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! (ਇ ੁਸਾਵਝ  ਧ) ਤਖਢਾਂ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆ ਂਠਾ) ਐਧ (-ਣਰਦੂ) ਢਾਪ 

ਤਣਆ ਥਤਝਆ ਸ ਉਸ ਦਾਾਂ ਵਾਪੀਆਂ ਣਈਆਂ ੁਐ ਢਾਪ ਉਝ (ਦਾਵ, ੁਐੀ ਖੀਵਢ ਤਥਞੀਞ ਏਢ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ਅ ਨਛੰਝ ਵਾਆ ਭਲਾਖਾੜਾ ਰਨਚਅ ॥ ਲਥ ਬੜਥੂ ਾਆ ਗੁਰਭੁਨਖ ਭਨਚਅ ॥ 
ਭਨਭੁਖ ਭਾਰ ਛਾਨੜ ਭੂਰਖ ਕਨਚਅ ॥ ਅਨ ਨਬੜ ਭਾਰ ਅਨ ਅਨ ਕਾਰਜੁ ਰਨਚਅ ॥ 
ਸਬਨਾ ਖਸਭੁ ਊਕੁ ਹ ਗੁਰਭੁਨਖ ਜਾਣੀ ॥ ਹੁਕਭੀ ਨਲਖ ਨਸਨਰ ਲਖੁ ਨਵਣੁ ਕਲਭ ਭਸਵਾਣੀ ॥ 
ਸਤਸੰਗਨਤ ਭਲਾੁ ਨਜਥ ਹਨਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਸਲਾਨਹ ਸਚੁ 
ਛਾਣੀ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1280} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਧਪਾਐਾੜਾ—ਧੱਪ-ਅਐਾੜਾ, ਦਪਵਾਢਾਂ ਠ ੁਪਝ ਠਾ ਟਾਂ। ਦੜਟ—ੂਪਾ। ਧਤਔਆ—ਔੜਠੀ 

ਏਪਾ ਤਵਔ ਸਢ। ਧਵਾਝੀ—ਠਵਾਞ (ਧੁ—ਤਆਸੀ)।  

ਅਟ:-  (ਣਰਦੂ ਢ) ਆਣ ਸੀ ਤਕੂੰਘ ਣਵਾ ਏ (ਦਾਵ ਖਞ-ਔਢਾ ਏ ਏ) (ਇਸ ਖਞ, ਧਾਢ) ਦਪਵਾਢਾਂ ਠ 

ੁਪਝ ਠਾ ਟਾਂ ਥਝਾਇਆ ਸ; (ਖੀਵ-ੂਣ ਦਪਵਾਢ) ਪਾ ਣਾ ਏ (ਇਟ) ਆ ਉਞ ਸਢ (ਦਾਵ, ਥਅੂੰਞ ਖੀਵ 

ਠਥਾਠਥ ਖਞ ਤਵਔ ਖਢਧ ਪ  ਏ ਞੁ ਆ ਸ ਸਢ)। (ਇਸਢਾਂ ਤਵਔੋਂ) ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਖ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਢ 

ਔੜਠੀ ਏਪਾ ਤਵਔ ਸਢ, (ਣ) ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਏੱਔ ਧੂਐਾ ਂਢੂੂੰ ਣਙਏਾ ਏ (ਦਾਵ ਧੂੂੰਸ-ਦਾ) ਧਾਠਾ 

ਸ; (ਖੀਵਾ ਂਤਵਔ ਤਵਆਣਏ ਸ ਏ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਪੜ ਤਸਾ ਸ, ਆਣ ਸੀ ਧਾ ਤਸਾ ਸ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ (ਇਸ 

ਤਕੂੰਘ ਠਾ) ਏਾਖ ਤਔਆ ਸ।  

ਦਢਾਂ ਖੀਵਾ ਂਠਾ ਧਾਪਏ ਇਏ ਣਰਦੂ ਸ, ਇ ੱਪ ਠੀ ਧਗ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਂ ਆਉਂਠੀ ਸ, ਆਣਝ 

ਸੁਏਧ-ਅਢੁਾ ਸੀ (ਸਏ ਖੀਵ ਠ) ਤ ਉਞ ਏਪਧ ਠਵਾਞ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਸੀ (ਜ਼ਾ ਠਾ) ਪਐ ਤਪਐ ਤਸਾ ਸ।  

(ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ) ਤਧਪਾਣ ਞੂੰ ਤਵਔ ਸ ਏਠਾ ਸ ਤਖਟ ਠਾ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਏਟ ਖਾਂਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! (ੁ ੂ

ਠਾ) ੱਔਾ ਸ਼ਥਠ ਾ ਏ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਣਕਾਤਝਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਾ ਣੈਂਠੀ 

ਸ, ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਥਝਠੀ ਸ)।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਉਂਨਨਵ ਉਂਨਨਵ ਅਆਅ ਵਨਰ ਕਰਂਦਾ ਵੰਨ ॥ ਨਕਅ ਜਾਣਾ ਨਤਸੁ ਸਾਹ ਨਸਈ 
ਕਵ ਰਹਸੀ ਰੰਗੁ ॥ ਰੰਗੁ ਰਨਹਅ ਨਤਨਹ ਕਾਭਣੀ ਨਜਨਹ ਭਨਨ ਬਈ ਬਾਈ ਹਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬ ਬਾਆ 
ਫਾਹਰੀ ਨਤਨ ਤਨਨ ਸੁਖੁ ਨ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਊਂਢਤਵ—ਤਢਊਂ ਏ। ਅਵਤ—ਸ ਸ, ਏਈ ਞਾ ਂਠ। ਵੂੰਢ—ੂੰ। ਤਞ ੁਾਸ ਤਉ—ਉ 

ਸ਼ਾਸ ਢਾਪ (ਖ ਤਢਉਂ ਤਢਉਂ ਏ ਆਇਆ ਸ)। ਏਵ—ਤਏਵੇਂ? ੂੰ—ੁਤਣਆ। ਦਾਉ—ਣਰਧ। ਦਾਇ ਥਾਸੀ—

ਣਰਧ ਞੋਂ ਐਝੀਆਂ। ਦਉ—ਛ, ਅਠਥ।  

ਅਟ:-  (ੁ-ੂੂਣ ਥੱਠਪ) ਤਢਉਂ ਤਢਉਂ ਏ ਆਇਆ ਸ (ਦਾਵ, ਤਧਸ ਏਢ ਞ ਤਞਆ ਸ) ਞ ਏਈ ਞਾ ਂਠ 

ੂੰ ਤਵਐਾ ਤਸਾ ਸ (ਦਾਵ, ੁ ੂਏਈ ਤਏਧ ਠ ਏਉਞਏ ਏਠਾ ਸ); ਣ, ਏੀਸ ਣਞਾ ਧਾ ਉ (ਢਾਧ-ਖ਼ਜ਼ਾਢ  

ਠ) ਸ਼ਾਸ ਠ ਢਾਪ ਤਏਵੇਂ ਤਣਆ ਥਤਝਆ ਸਾ।  

(ਉ ਤਧਸਾਂ ਠ ਾਈਂ ਢਾਪ) ਉਸਢਾਂ (ਖੀਵ-) ਇਞੀਆਂ ਠਾ ਤਣਆ ਤਙਤਏਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ ਤਖਢਾਂ ਠ ਧਢ 

ਤਵਔ ਉ ਠਾ ਛ ਞ ਤਣਆ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਛ ਞ ਤਣਆ ਞੋਂ ੱਐਝੀਆਂ ਸਢ ਉਸਢਾਂ ਠ ੀ ਤਵਔ ੁਐ 

ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਉਂਨਨਵ ਉਂਨਨਵ ਅਆਅ ਵਰਸ ਨੀਰੁ ਨਨੰਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਨਤਨਹ ਕਾਭਣੀ ਨਜਨਹ 
ਕੰਤ ਨਸਈ ਭਨਨ ਬੰਗੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਢਣੂੰ—ੁ(ਤਢ+ਣੂੰ;ੁ ਣੂੰ—ੁਣੂੰਏ, ਤਔੱਏੜ) ਤਔੱਏੜ-ਤਸਞ, ਾ। ਦੂੰ—ੁਞਙ, ਤਵਕੜਾ। 

ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ੁ-ੂਥੱਠਪ) ਤਢਉਂ ਤਢਉਂ ਏ ਆਇਆ ਸ ਞ ਾ ਖਪ ਵ ਤਸਾ ਸ; ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸਢਾ ਂ

(ਖੀਵ-) ਇਞੀਆਂ ਢੂੂੰ (ਤਤ ਦੀ) ਠੁੱਐ ਤਵਆਣ ਤਸਾ ਸ ਤਖਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ  ਤਵਕੜਾ ਸ।1।  



ਈੜੀ ॥ ਦਵ ਤਰਪਾ ਈਾਆ ਆਕੁ ਵਰਨਤਅ ॥ ਫਦ ਫਾਣੀ ਵਰਤਾਆ ੰਦਨਰ ਵਾਦੁ ਘਨਤਅ ॥ 
ਰਨਵਰਨਤ ਨਨਰਨਵਰਨਤ ਹਾਠਾ ਦਵ ਨਵਨਚ ਧਰਭੁ ਨਪਰ ਰਫਾਨਰਅ ॥ ਭਨਭੁਖ ਕਚ ਕੂਨੜਅਰ 
ਨਤਨਹੀ ਨਨਹਚਈ ਦਰਗਹ ਹਾਨਰਅ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਸਫਨਦ ਸੂਰ ਹ ਕਾਭੁ ਕ੍ਰਧੁ ਨਜਨਹੀ ਭਾਨਰਅ ॥ ਸਚ 
ੰਦਨਰ ਭਹਨਲ ਸਫਨਦ ਸਵਾਨਰਅ ॥ ਸ ਬਗਤ ਤੁਧੁ ਬਾਵਦ ਸਚ ਨਾਆ ਨਅਨਰਅ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ 
ਸਵਨਨ ਅਣਾ ਨਤਨਹਾ ਨਵਟਹੁ ਹਈ ਵਾਨਰਅ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਢਙ:-  ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਧਾ ੂਏੀ ਵਾ ਠੀ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 10 ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਠਵ ਞਤਾ’ ਵਞਠ ਸਢ। ਇਸ 

‘ਵਾ’ ਉਸਢਾਂ ਣਾ ਧਖੂਠ ੀ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਞਤਾ—ਡੜ (‘ੁਧੁਐ’ ਞ ‘ਧਢਧੁਐ’ ਤਖਢਾ ਂਠਾ ਤਜ਼ਏ ਤਣਕਪੀ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਆਇਆ ਸ)। 

ਵਾਠੁ—ਗੜਾ। ਣਤਵਤਞ—ਠੁਢੀਆ ਤਵਔ ਧਢ ਠਾ ਤ ਖਾਝਾ। ਤਢਤਵਤਞ—ਠੁਢੀਆ ਵਪੋਂ  ਧਢ ਵੱਐਾ 

ਤਸਝਾ। ਸਾਚਾ—ਞਾ,ਂ ਣਾ। ਥਾਤਆ—ਸਥ, ਤਵਔਪਾ। ੂ—ੂਧ। ਢਾਇ—ਢਾਧ ਤਵਔ। 

ਧਸਤਪ—ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ। ਵਾਤਆ—ੁਖ਼ੂ ਸ ।  

ਅਟ:-  (‘ੁਧੁਐ’ ਞ ‘ਧਢਧੁਐ’) ਠਸਾਂ ਤਏਧਾ ਂਠ ਖੀਵ ਣਠਾ ਏ ਏ (ਠਸਾਂ ਤਵਔ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਧਖੂਠ ਸ, 

ਡਾਤਧਏ ਉਣਠਸ਼ (=ਥਠ ਥਾਝੀ) ਦੀ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਏੀਞਾ ਸ (ਞ ਇ ਞਾ ਂ ‘ੁਧੁਐ’ ਞ ‘ਧਢਧੁਐ’ ਠ 

ਅੂੰਠ ‘ਤਵਔਾ’ ਵਐ-ਵੱਐ ਣਾ ਏ, ਠਸਾਂ ਤਡਾਂ ਠ) ਅੂੰਠ ਗੜਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਣਾਇਆ ਸ। ਖਞ ਠ 

ਡੂੰਤਡਆ ਂਤਵਔ ਐਤਔਞ ਸਝਾ ਞ ਖਞ ਞੋਂ ਤਢਪਣ ਤਸਝਾ—ਇਸ ਠਵੇਂ ਣਾ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਥਝਾ ਤਠੱਞ ਸਢ 

ਞ ਆਣ ਸੀ ‘ਡਧ’ (-ੂਣ ਸ ਏ ਠਸਾਂ ਤਵਔ) ਤਵਔਪਾ ਥਤਝਆ ਸਇਆ ਸ; ਣ, ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  

ਧੂਐ ਏੂੜ ਠ ਵਣਾੀ ਸਢ ਉਸ ਜ਼ੂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਠਾਸ ਤਵਔ ਥਾਜ਼ੀ ਸਾ ਖਾਂਠ ਸਢ।  

ਤਖਢਾਂ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਠਾ ਆਾ ਤਪਆ ਉਸ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ੂਧ ਥਝ  ਤਏਉਂਤਏ 

ਉਸਢਾਂ ਏਾਧ ਞ ਕ੍ਰਡ ਤਖੱਞ ਤਪਆ; ਉਸ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ੱਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵੱਔ ੁਖ਼ੂ ਸ । (ਸ 

ਣਰਦੂ!) ਉਸ ਞ ਦਞ ਞਢੂੂੰ ਔੂੰ ਪੱਠ ਸਢ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਞ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਢਾਧ ਤਵਔ 

ਤਣਆ ਣਾਂਠ ਸਢ।  

ਖ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਤਞੁੂ ਢੂੂੰ ੇਂਵਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਖ ੁ ੂਠ ਏਸ ਉਞ ਞੁਠ ਸਢ), ਧੈਂ ਉਸਢਾਂ ਞੋਂ ਠਏ ਸਾਂ।5।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਉਂਨਨਵ ਉਂਨਨਵ ਅਆਅ ਵਰਸ ਲਾਆ ਝੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਬਾਣ ਚਲ ਕੰਤ ਕ ਸੁ ਭਾਣ 
ਸਦਾ ਰਲੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪੀ—ਆਢੂੰਠ। ਪਾਇ—ਪਾ ਏ। ਏ ਦਾਝ—ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ੁ-ੂਥੱਠਪ) ਗੁਏ ਗੁਏ ਏ ਆਇਆ ਸ ਞ ਗੜੀ ਪਾ ਏ ਵ ਤਸਾ ਸ (ਦਾਵ, ੁ ੂ‘ਢਾਧ’-ਉਣਠਸ਼ ਠੀ 

ਵਐਾ ਏ ਤਸਾ ਸ); ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! (ਇ ਉਣਠਸ਼ ਢੂੂੰ ੁਝ ਏ) ਖ ਧਢੱੁਐ ਐਧ (-ਣਰਦੂ) ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ 

ਞੁਠਾ ਸ ਉਸੀ (ਉ ‘ਉਣਠਸ਼’-ਵਐਾ ਠਾ) ਆਢੂੰਠ ਧਾਝਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਕਅ ਈਨਠ ਈਨਠ ਦਖਹੁ ਫੁੜਂ ਆਸੁ ਭਘ ਹਨਥ ਨਕਛੁ ਨਾਨਹ ॥ ਨਜਨਨ ਊਹੁ ਭਘੁ 
ਠਾਆਅ ਨਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਂਨਹ ॥ ਨਤਸ ਨ ਭੰਨਨ ਵਸਾਆਸੀ ਜਾ ਕਈ ਨਦਨਰ ਕਰਆ ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਦਰੀ ਫਾਹਰੀ ਸਬ ਕਰਣ ਲਾਹ ਕਰਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥਣੁੜੇਂ—ਸ ਤਵਔਾ ਥੂੰਤਠ! ਧ—ਥੱਠਪ। ਧ ਸਤਟ—ਥੱਠਪ ਠ ਸੱਟ ਤਵਔ। ਣਚਾਇਆ—



ਦਤਖਆ ਸ। ਧੂੰਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਢਠਤ—ਢਜ਼ (ਅਥੀ ਠ ‘ਜ਼’ ਠਾ ਉੱਔਾਝ ‘ਠ’ ਦੀ ਸ; ਇ ਞਾ ਂ

‘ਏਾਗ਼ਜ਼’ ਞ ‘ਏਾਠ’)। ਏਝਣਪਾਸ—(ੂੰ: ਏੁਝਾ-ਣਰਪਾਣ। ਏੁਝਾ—ਞ। ਣਰਪਾਣ—ਤਵਪਾਣ) ਉਸ 

ਤਵਪਾਣ ਖ ਞ ਣਠਾ ਏ, ਞਪ , ਏੀਢ।  

ਅਟ:-  ਸ ਤਵਔਾ ਥੂੰਤਠ! ਇ ਥੱਠਪ ਢੂੂੰ ਉੱਚ ਉੱਚ ਏ ਏੀਸ ਵਐਠ ਸਉ, ਇ ਠ ਆਣਝ  ਵੱ ਏੁਗ ਢਸੀਂ 

(ਤਏ ਇਸ ਵਐਾ ਏ ਏ)। (ਸ ਦਾਈ!) ਤਖ ਧਾਪਏ ਢ  ਇਸ ਥੱਠਪ ੱਤਪਆ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔ 

ਔਞ ਏ।  

(ਣ ਇਸ ਤਏ ਠ ਵੱ ਠੀ ੱਪ ਢਸੀਂ) ਤਖ ਖੀਵ ਉਞ ਣਰਦੂ ਆਣ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏਠਾ ਸ ਉ ਠ ਧਢ 

ਤਵਔ (ਆਣਝਾ ਆਣ) ਵਾਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਞਪ  ਪ  ਸੀ 

ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਸ ਹਨਰ ਸਦਾ ਸਰਵੀ ਨਜਸੁ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗ ਵਾਰ ॥ ਅਡਾਣ ਅਕਾਸ ਕਨਰ ਨਖਨ ਭਨਹ 
ਢਾਨਹ ਈਸਾਰਣਹਾਰ ॥ ਅ ਜਗਤੁ ਈਾਆ ਕ ਕੁਦਰਨਤ ਕਰ ਵੀਚਾਰ ॥  ਭਨਭੁਖ ਗ ਲਖਾ 
ਭੰਗੀ ਫਹੁਤੀ ਹਵ ਭਾਰ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਤ ਨਸਈ ਲਖਾ ਨਨਫੜ ਫਖਸ ਨਸਪਨਤ ਬੰਡਾਰ ॥ ਥ ਹਥੁ 
ਨ ੜ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੀ ੁਕਾਰ ॥ ਥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਫਲੀ ਹਵ ਕਨਢ ਲਊ ੰਤੀ ਵਾਰ ॥ ਊਨਾ ਜੰਤਾ 
ਨ ਹਰ ਸਵਾ ਨਹੀ ਸਨਤਗੁਰੁ ਨਸਨਰ ਕਰਤਾਰ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1280} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵਾ—ਠ (ਵਐ, ਆਾ ਠੀ ਵਾ, 1।1।)। ਆਛਾਝ—ਅੱਛ ਸ, ਞਝ  ਸ। ਣਤਞ—ਇੱਜ਼ਞ। 

ਟ—ਉ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ਖਠੋਂ ਾ ਏੀਞ ਏਧ ਾਸਧਝ  ਆਉਂਠ ਸਢ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਦਾਈ!) ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਠਾ ਤਧੀ ਤਖ ਢੂੂੰ (ਖਞ) ਥਝਾਤਠਆਂ ਤਔ ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ; ਇਸ ਞਝ 

ਸ ਆਏਾਸ਼ ਥਝਾ ਏ ਇਏ ਣਪਏ ਤਵਔ ਢਾ ਏ ਏ (ਧੁੜ) ਥਝਾਝ ਠ ਧੱਟ ਸ। ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਖਞ ਣਠਾ 

ਏ ਏ ਆਣ ਸੀ ਇ ਔਢਾ ਠਾ ਤਖ਼ਆਪ ੱਐਠਾ ਸ। ਣ, ਖ ਧਢੱੁਐ ( ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਵਾ ਏ) ਆਣਝ  ਧਢ ਠ 

ਤਣੱਕ ਞੁਠਾ ਸ (ਞ ਤਵਏਾਾਂ ਤਵਔ ਣਰਤਵਞ ਸੁੂੰਠਾ ਸ) ਉ ਣਾੋਂ ਅਾਂਸ ਉ ਠ ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਠਾ ਪਐਾ 

ਧੂੰਤਆ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਤਵਏਾਾਂ ਠ ਏਾਢ) ਉ ਢੂੂੰ ਧਾ ਣੈਂਠੀ ਸ। ੁੂ ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਥੂੰਠ ਠਾ ਪਐਾ 

ਇੱਜ਼ਞ ਢਾਪ ਤਢੱਥੜਠਾ ਸ ਤਏਉਂਤਏ ੁ ੂਉ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ।  

ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਠਾ ਪਐਾ ਸਝ ਵਪ  ਤਏ ਸ ਠੀ ਣਸ਼ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠੀ, ਞ ਉ ਵਪ  ਤਏ ਏੂਏ-ਣੁਏਾ ਠਾ ਦੀ ਏਈ 

ਾਇਠਾ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ। ਉ ਵਪ  ਵਾਞ ਞਾਂ ਤਞੁੂ ਸੀ ਧਠਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਏਉਂਤਏ ਆਖ਼ ੁ ੂਸੀ ਤਵਏਾਾ ਂ

ਞੋਂ ਥਾਸ ਏੱਜਠਾ ਸ।  

ਤਏ ਸ ਤਏਧ ਠੀ ਵਾ ਇਸਢਾਂ ਖੀਵਾ ਂਪਈ ਪਾਦਠਾਇਏ ਢਸੀਂ ਸ, ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਠਾ ਦਤਖਆ ਸਇਆ 

ਤਞੁੂ ਸੀ ਖੀਵਾ ਂਠ ਤ ਉਞ ਸੱਟ ੱਐਠਾ ਸ।6।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਨਜਸ ਨ ਤੂ ੂਕਾਰਦਾ ਨਤਸ ਨ ਲਚ ਸਬੁ ਕਆ ॥ ਣੀ ਨਕਰਾ ਕਨਰ 
ਕ ਵਸਸੀ ਵਣੁ  ਨਤਰਣੁ ਹਨਰਅ ਹਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਾਇ ਨਵਰਲਾ ਫੂਝ ਕਆ ॥ ਫਹਨਦਅ 
ਈਠਨਦਅ ਨਨਤ ਨਧਅਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਆ ॥ ਨਾਨਕ ੰਨਭਰਤੁ ਸਦ ਹੀ ਵਰਸਦਾ ਗੁਰਭੁਨਖ 
ਦਵ ਹਨਰ ਸਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1281} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥਾਥੀਸਾ—ਸ ਣਣੀਸ! (ਢਙ—ਣਣੀਸਾ ਵਐਾ-ਥੂੂੰਠ ਠਾ ਤਣਆਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; , ਇ ਢੂੂੰ ਉ 



ਧਢੱੁਐ ਢਾਪ ਉਣਧਾ ਤਠੱਞੀ ਸ ਖ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਧਪਝ ਠੀ ਞਾਂ ਏਠਾ ਸ)। ਵੀ—ਵਐਾ ਏਾ। ਵਝੁ—

ਖੂੰਪ। ਤਞਰਝੁ—ਾਸ। ਵਾਝੁ ਤਞਰਝੁ—ਾੀ ਥਢਣਞੀ। ਅੂੰਤਧਰਞੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ। 

ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਠੱ ਾਸ ਉਞ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ।  

ਅਟ:-  ਸ ਤਥਸੀ ਖੀਵ! ਤਖ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਧਪਝ ਪਈ ਞੂੂੰ ਞਪ  ਪ  ਤਸਾ ਸੈਂ, ਉ ਢੂੂੰ ਤਧਪਝ ਪਈ ਸਏ ਖੀਵ 

ਪਔਠਾ ਸ, ਖਠੋਂ ਉਸ ਣਰਦੂ ਆਣ ਤਧਸ ਏ ਏ (‘ਢਾਧ’ ਠੀ) ਵਐਾ ਏਾ ਞਾਂ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ (ਾੀ 

ਥਢਣਞੀ) ਸੀ ਸ ਖਾਇੀ।  

ਏਈ ਤਵਪਾ ਥੂੰਠਾ ਧਗਠਾ ਸ ਤਏ (‘ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞੁ’) ੁ ੂਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ ਤਧਪਠਾ ਸ; ਖ ਥਚਠ ਉੱਚਠ ਸ 

ਵਪ  ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਧੀ ਞਾ ਂਠਾ ਸੀ ੁਐ ਣਰਾਣਞ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪ  ਢਾਧ-

ਖਪ ਠੀ ਵਐਾ ਞਾਂ ਠਾ ਸੀ ਸ ਸੀ ਸ, ਣ ਉਸ ਣਰਦੂ ਇਸ ਠਾਤਞ ਉ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ਠੇਂਠਾ ਸ ਖ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ 

ਤਸੂੰਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕਲਭਨਲ ਹਇ ਭਦਨੀ ਰਦਾਨਸ ਕਰ ਨਲਵ ਲਾਆ ॥ ਸਚ ਸੁਨਣਅ ਕੰਨੁ ਦ ਧੀਰਕ ਦਵ 
ਸਹਨਜ ਸੁਬਾਆ ॥ ਆੰਦਰ ਨ ਪੁਰਭਾਆਅ ਵੁਠਾ ਛਹਫਰ ਲਾਆ ॥ ਨੁ ਧਨੁ ਈਜ ਫਹੁ ਘਣਾ 
ਕੀਭਨਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਨਹ ਤੂ ਸਬਨਾ ਜੀਅ ਦਦਾ ਨਰਜਕੁ ਸੰਫਾਨਹ ॥ ਨਜਤੁ 
ਖਾਧ ਸੁਖੁ ਉਜ ਨਪਨਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ਅਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1281} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏਪਧਤਪ—ਤਵਆਏੁਪ। ਧਠਢੀ—ਡਞੀ। ਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਢ। 

ਏੂੰਢੁ ਠ—ਏੂੰਢ ਠ ਏ, ਤਡਆਢ ਢਾਪ। ਡੀਏ—ਡੀਖ। ਵੁਚਾ—ਵੱਤਆ। ਕਸਥ—ਗੜੀ। ਅਢੁ —ਅੂੰਢ, 

ਅਢਾਖ। ੂੰਥਾਤਸ—ਅਣੜਾ ਏ, ਇਏੱਚਾ ਏ ਏ। (ਢਙ—‘ਦੂਞ-ਏਾਪ’ ਠਾ ਅਟ ‘ਵਞਧਾਢ’ ਤਵਔ ਏਢਾ 

ਸ)।  

ਅਟ:-  (ਖਠੋਂ) ਡਞੀ (ਧੀਂਸ ਐੁਝੋਂ) ਤਵਆਏੁਪ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਞ ਇਏ-ਧਢ ਸ ਏ ਅਜ਼ਈ ਏਠੀ ਸ ਞਾਂ ਠਾ-ਤਟ 

ੱਔਾ ਣਰਦੂ (ਇ ਅਜ਼ਈ ਢੂੂੰ) ਸ ੁਢਾਪ ੁਝਠਾ ਸ, ਞ, ੁਞ ਸੀ ਆਣਝ  ਠਾ ਠ ਥਝ  ੁਦਾਉ ਅਢੁਾ 

(ਡਞੀ ਢੂੂੰ) ਡੀਖ ਠੇਂਠਾ ਸ; ਇੂੰਠਰ  ਢੂੂੰ ਸੁਏਧ ਏਠਾ ਸ, ਉਸ ਗੜੀ ਪਾ ਏ ਵਐਾ ਏਠਾ ਸ; ਥਅੂੰਞ ਅਢਾਖ (-

ੂਣ) ਡਢ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। (ਣਰਦੂ ਠੀ ਇ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਠਾ) ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਣਰਦੂ ਦ ਖੀਵਾਂ ਢੂੂੰ ਤਜ਼ਏ ਅਣੜਾਂਠਾ ਸ ਉ ਠਾ ਢਾਧ ਵਤਛਆ; ਇ ਢਾਧ-ਦਖਢ ਠ ਐਾਤਡਆਂ 

ੁਐ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ (ੁਐ ਦੀ ਾ ਤਏ) ਤਤ ਏਠ ਠੁੱਐ ਆ ਏ ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਹਨਰ ਜੀਈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚ ਲਨਹ ਨਭਲਾਆ ॥ ਦੂਜ ਦੂਜੀ ਤਰਪ ਹ ਕੂਨੜ ਨਭਲ ਨ 
ਨਭਨਲਅ ਜਾਆ ॥ ਅ ਜਨੜ ਨਵਛਨੜ ਅ ਕੁਦਰਨਤ ਦਆ ਨਦਖਾਆ ॥ ਭਹੁ ਸਗੁ ਨਵਜਗੁ ਹ 
ੂਰਨਫ ਨਲਨਖਅ ਕਭਾਆ ॥ ਹਈ ਫਨਲਹਾਰੀ ਨਤਨ ਕਈ ਜ ਹਨਰ ਚਰਣੀ ਰਹ ਨਲਵ ਲਾਆ ॥ ਨਜਈ 
ਜਲ ਭਨਹ ਕਭਲੁ ਨਲਤੁ ਹ ਸੀ ਫਣਤ ਫਣਾਆ ॥ ਸ ਸੁਖੀਊ ਸਦਾ ਸਹਣ ਨਜਨਹ ਨਵਚਹੁ ਅੁ 
ਗਵਾਆ ॥ ਨਤਨਹ ਸਗੁ ਨਵਜਗੁ ਕਦ ਨਹੀ ਜ ਹਨਰ ਕ ੰਨਕ ਸਭਾਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1281} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠੂਖ—(ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਕੱਛ ਏ) ਸ ਤਵਔ ਪੱਤਆਂ। ਏੂਤੜ—ਏੂੜ ਤਵਔ ਪੱਤਆਂ, ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ 

ਤਵਔ ਤਤਆਂ। ਣੂਤਥ—ਤਣਕਪ  ਧ ਤਵਔ। ਅੂੰਤਏ—ਠ ਤਵਔ। ਤਵਕਤੜ—ਤਵਕੜ ਸ ਢੂੂੰ। ਧਾਇ—

ਪੀਢ।  



ਅਟ:-  ਸ ਣਰਦੂ ਖੀ! ਞੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਖ ਞਾ ੂਣ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞੂੂੰ ਉ ਢੂੂੰ (ਆਣਝ  ਤਵਔ) 

ਤਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ। ਖ ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਆ ਤਵਔ ਪੱਾ ਸਇਆ ਸ ਉ ਠਾ (ੱਔ ਠ ਉਪਙ) ਠੂਖਾ ਣਾਾ ਸ (ਦਾਵ; 

ਉਸ ਠੂਖ ਣਾ, ਏੂੜ ਵਪ, ਖਾਂਠਾ ਸ; ਞ) ਏੂੜ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਦਾਵ, ਏੂੜ ਤਵਔ ਪੱਤਆਂ) ਣਰਦੂ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ, ਣਰਦੂ 

ਢੂੂੰ ਤਧਤਪਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ। (ਏੂੜ ਤਵਔ ਪੱ ਥੂੰਠ ਢੂੂੰ) ਧਸ ਤਔੂੰਞਾ ਤਵਕੜਾ ਤਵਆਣਠਾ ਸ ਉਸ (ਧੁੜ) ਉਸੀ 

ਏੂੰਧ ਏਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ ਖ ਤਣਕਪ  ਏੀਞ ਅਢੁਾ (ਉ ਠ ਧੱਟ ਉਞ) ਤਪਤਐਆ ਸ; ਣ, ਣਰਦੂ ਤਵਕੜ ਸ ਖੀਵ 

ਢੂੂੰ ਦੀ ਆਣ ਸੀ (ਆਣਝ  ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ਖੜਠਾ ਸ, ਆਣ ਸੀ ਆਣਝੀ ਇਸ ਵਤਛਆਈ ਤਵਐਾਂਠਾ ਸ।  

ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠ ਔਢਾ ਂਤਵਔ ੁਤਞ ਖਤੜ ੱਐਠ ਸਢ, ਧੈਂ ਉਸਢਾਂ ਞੋਂ ਠਏ ਸਾ;ਂ ਣਰਦੂ ਢ  ਅਖਸੀ ਥਝਞ 

ਥਝਾ ੱਐੀ ਸ (ਤਏ ਉ ਠ ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਖੁੜਢ ਵਾਪ  ਇਉਂ ਖਞ ਤਵਔ ਤਢਪਣ ਤਸੂੰਠ ਸਢ) ਤਖਵੇਂ ਣਾਝੀ 

ਤਵਔ ਏਉਪ ਤੱੁਪ ਅਕਸ ਤਸੂੰਠਾ ਸ। ਖ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ ਅੂੰਠੋਂ ਆਣਾ-ਦਾਵ ਵਾਂਠ ਸਢ ਉਸ ਠਾ ੁਐੀ ਤਸੂੰਠ 

ਸਢ ਞ ਸਝ  ਪੱਠ ਸਢ (ਸਝ  ਖੀਵਢ ਵਾਪ  ਥਝ ਖਾਂਠ ਸਢ)। ਖ ਣਰਦੂ ਠੀ ਠ ਤਵੱਔ ਤਙਏ ਤਸੂੰਠ ਸਢ 

ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਏਠ ਤਔੂੰਞਾ ਞ ਤਵਕੜਾ ਤਵਆਣਠਾ ਢਸੀਂ।7।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਨਜਸੁ ਵਨਸ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਹਆ ॥ ਨਤਸ ਸਰਨਵਹੁ ਰਾਣੀਹ ਨਤਸੁ 
ਨਫਨੁ ਵਰੁ ਨ ਕਆ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਹਨਰ ਰਬੁ ਭਨਨ ਵਸ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਆ ॥ ਸਹਸਾ ਭੂਨਲ ਨ 
ਹਵਇ ਸਬ ਨਚੰਤਾ ਨਵਚਹੁ ਜਾਆ ॥ ਜ ਨਕਛੁ ਹਆ ਸੁ ਸਹਜ ਹਆ ਕਹਣਾ ਨਕਛੂ ਨ ਜਾਆ ॥ ਸਚਾ 
ਸਾਨਹਫੁ ਭਨਨ ਵਸ ਤਾਂ ਭਨਨ ਨਚੰਨਦਅ ਪਲੁ ਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਤਨ ਕਾ ਅਨਖਅ ਅਨ ਸੁਣ ਨਜ 
ਲਆਨੁ ੰਨ ਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1281} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਾ—ਞਖ਼ਪਾ। ਤਔੂੰਤਠਆ—ਤਔਞਤਵਆ ਸਇਆ। ਪਇਅਢੁ—ਪ ਸਢ ਉ ਢ  (ਵਐ, 

‘ੁਥਾਝੀ ਤਵਆਏਝ)। ਣੂੰਢ—ਪਐ ਤਵਔ। ਵਤ—ਵੱ ਤਵਔ। ਤਵਸੁ—ਤਧਠ ਸ। ਧਤਢ—ਧਢ 

ਤਵਔ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆਂ। ਧੂਤਪ ਢ—ਤਥਪਏੁਪ ਢਸੀਂ। ਸਵਈ—ਸਵ; ਸੁੂੰਠਾ। ਸਖ—ਜ਼ਾ 

ਅਢੁਾ। ਤਖ—ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ ਣਰਦੂ ਠ ਵੱ ਤਵਔ ਸਏ ੱਪ ਸ ਉ ਠੀ ਠਾ ਵਤਛਆਈ ਏਢੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ; ਉ 

ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਉ ਵਾ) ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ; ਸ ਥੂੰਤਠ! ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਸੀ ਤਧ।  

(ਖ) ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ-ਣਰਦੂ ਧਢ ਤਵਔ ਆ ਵੱ ਞਾਂ (ਧਢ ਤਵਔ) ਠਾ ਸੀ ੁਐ ਥਤਝਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ, ਞਖ਼ਪਾ 

ਉੱਏਾ ਸੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ, ਾੀ ਤਔੂੰਞਾ ਧਢ ਤਵਔੋਂ ਤਢਏਪ ਖਾਂਠੀ ਸ, ਖ ਏੁਗ (ਖਞ ਤਵਔ) ਵਞ ਤਸਾ ਸ ਉਸ 

ਜ਼ਾ ਤਵਔ ਸ ਤਸਾ ਸੀ ਤਠੱਠਾ ਸ ਉ ਉੱਞ ਏਈ ਇਞਾਜ਼ (ਧਢ ਤਵਔ) ਉੱਚਠਾ ਸੀ ਢਸੀਂ। ਖ ਠਾ-ਤਟ 

ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਧਢ ਤਵਔ ਆ ਵੱ ਞਾਂ ਧਢ ਤਵਔ ਤਔਞਤਵਆ ਸਇਆ (ਸਏ) ਤਪ ਸਾਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝ  ਪਐ ਤਵਔ ਤਪਐ ਤਪਆ ਸ (ਦਾਵ, ਤਖਢਾਂ ਉਞ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏਠਾ ਸ) 

ਉਸਢਾਂ ਠੀ ਅਠਾ ਸ ੁਢਾਪ ੁਝਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ੰਨਭਰਤੁ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ ਫੂਝਨਨ ਫੂਝਣਹਾਰ  ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਜਨਹੀ ਫੁਨਝਅ ਹਨਰ ੰਨਭਰਤੁ 
ਰਨਖਅ ਈਨਰ ਧਾਨਰ ॥ ਹਨਰ ੰਨਭਰਤੁ ੀਵਨਹ ਸਦਾ ਰੰਨਗ ਰਾਤ ਹਈਭ ਨਤਰਸਨਾ ਭਾਨਰ ॥ ੰਨਭਰਤੁ 
ਹਨਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਹ ਵਰਸ ਨਕਰਾ ਧਾਨਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਦਰੀ ਅਆਅ ਹਨਰ ਅਤਭ ਰਾਭੁ 
ਭੁਰਾਨਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1281} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥੂਗਝਸਾ—ਧਗਝ-ਖ; ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਖ ਇਸ ਧਗਝ ਠ ਧਟ ਸਢ। ਉਤ—ਤਸਠ ਤਵਔ। 



ਡਾਤ—ਾਂਦ ਏ। ਆਞਧ ਾਧੁ—ਦ ਟਾਈਂ ਤਵਆਣਏ ਆਞਧਾ, ਣਧਾਞਧਾ। ਧੁਾਤ—(ਧੁ+ਅਤ) ‘ਧੁ’ 

ਠੈਂਞ ਠਾ ਵੀ (ਤਕ੍ਰਸ਼ਢ), ਣਰਦੂ। ਥੂਗਤਢ—ਧਗਠ ਸਢ। ਅੂੰਤਧਰਞੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ। 

ਣੀਵਤਸ—ਣੀਂਠ ਸਢ। ਧਾਤ—ਧਾ ਏ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆਂ।  

ਅਟ:-  ‘ਅੂੰਤਧਰਞ’ ਠੀ ਵਐਾ ਠਾ ਸ ਸੀ ਸ (ਣ ਇ ਦਞ ਢੂੂੰ) ਉਸੀ ਧਗਠ ਸਢ ਖ ਧਗਝ-ਖ ਸਢ; 

ਤਖਢਾਂ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ (ਇਸ ਦਞ) ਧਗ ਤਪਆ ਸ ਉਸ ‘ਅੂੰਤਧਰਞ’ ਤਸਠ ਤਵਔ ਾਂਦ ੱਐਠ ਸਢ; ਉਸ ਧਢੱੁਐ 

ਸਉਧ ਞ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਤਧਙਾ ਏ, ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ੂੰ ਸ ਠਾ ‘ਅੂੰਤਧਰਞ’ ਣੀਂਠ ਸਢ। (ਉਸ 

ਅੂੰਤਧਰਞ ਏੀਸ ਸ?) ‘ਅੂੰਤਧਰਞ’ ਣਰਦੂ ਠਾ ‘ਢਾਧ’ ਸ ਞ ਇ ਠੀ ਵਐਾ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ। ਸ ਢਾਢਏ! 

ਦ ਤਵਔ ਤਵਆਣਏ ਧੁਾੀ ਣਧਾਞਧਾ ਤਞੁੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਢਜ਼ੀਂ ਆਉਂਠਾ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਤੁਲੁ ਨਕਈ ਤਲੀ ਨਵਣੁ ਤਲ ਾਆਅ ਨ ਜਾਆ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਨਦ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ 
ਭਨਹ ਰਹ ਸਭਾਆ ॥ ਣਾ ਅੁ ਅਨ ਤ ਲਸੀ ਅ ਨਭਲ ਨਭਲਾਆ ॥ ਨਤਸ ਕੀ ਕੀਭਨਤ ਨਾ 
ਵ ਕਹਣਾ ਨਕਛੂ ਨ ਜਾਆ ॥ ਹਈ ਫਨਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਣ ਨਜਨਨ ਸਚੀ ਫੂਝ ਨਦਤੀ ਫੁਝਾਆ ॥ 
ਜਗਤੁ ਭੁਸ ੰਨਭਰਤੁ ਲੁਟੀ ਭਨਭੁਖ ਫੂਝ ਨ ਾਆ ॥ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਨਲ ਨ ਚਲਸੀ ਜਾਸੀ ਜਨਭੁ 
ਗਵਾਆ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਜਾਗ ਨਤਨਹੀ ਘਰੁ ਰਨਖਅ ਦੂਤਾ ਕਾ ਨਕਛੁ ਨ ਵਸਾਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1282} 

(ਢਙ:-  ‘ਆਣ’ੁ ਞ ‘ਆਤਣ’ ਠਾ ਏ ਔਞ ੱਐਝ ਖ ਸ। ਵਐ, ‘ੁਥਾਝੀ ਤਵਆਏਝ’) 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ ਥਤਠ—ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਸਉ—ਸਉਂ, ਧੈਂ। ਤਖਤਢ—ਤਖ (ੁ ੂ ਢ)। ਅੂੰਤਧਰਞ—

ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ। ਧਢਧੁਐ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। ਧੁ—ਚੱਤਆ 

ਖਾ ਤਸਾ ਸ। ਥੂਗ—ਧਗ। ਖਾੀ—ਖਾਇਾ। ਵਾਇ—ਵੱ, ਜ਼।  

ਅਟ:-  ਣਧਾਞਧਾ ਅਞੱੁਪ ਸ, ਉ ਠ ਾ ੁਝ ਖਾਔ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠ; ਣ ਉ ਠ ੁਝਾਂ ਠੀ ਤਵਔਾ ਏਢ 

ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਉ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਦੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠੀ। ਣਰਦੂ ਠ ੁਝਾ ਂਠੀ ਤਵਔਾ ਤਞੁੂ ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸ ਏਠੀ ਸ 

(ਖ ਧਢੱੁਐ ਤਵਔਾ ਏਠਾ ਸ ਉਸ) ਉ ਠ ੁਝਾਂ ਤਵਔ ਧਢ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।  

ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਞਪ ਏਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਣਰਦੂ ਤਏਞਢਾ ਵੱਛਾ ਸ ਇਸ ੱਪ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਖਾਝਠਾ 

ਸ) ਉਸ ਆਣ ਸੀ (ਆਣਝ  ਵਏਾਂ ਢੂੂੰ ੁ ੂਠਾ) ਤਧਪਾਇਆ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ; (ਉਸ 

ਏਛਾ ਵੱਛਾ ਸ ਇ ਥਾ) ਏਈ ੱਪ ਆਐੀ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠੀ। ਧੈਂ ਏੁਥਾਢ ਸਾ ਂਆਣਝ ੁ ੂਞੋਂ ਤਖ ਢ  (ਧਢੂੂੰ 

ੱਔੀ ੂਗ ਠ ਤਠੱਞੀ ਸ)।  

(ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਖਞ ਚੱਤਆ ਖਾ ਤਸਾ ਸ, ਅੂੰਤਧਰਞ ਪੁਤਙਆ ਖਾ ਤਸਾ ਸ, ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  

ਥੂੰਠ ਢੂੂੰ ਇਸ ਧਗ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ। ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਏਈ ਸ ਸ਼ ਧਢੱੁਐ ਠ) ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਇੀ (, 

‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ਦੱੁਪਾ ਸਇਆ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝਾ ਖਢਧ ਅਖਾਈਂ ਵਾ ਏ ਖਾਇਾ।  

ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਪ  ਏ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠੀ ਢੀਂਠ ਤਵਔੋਂ) ਖਾ ਣੈਂਠ ਸਢ ਉਸ ਆਣਝਾ  (ਦਾਵ, 

ਆਣਝਾ ੀ, ਤਵਏਾਾਂ ਞੋਂ) ਥਔਾ ੱਐਠ ਸਢ, ਇਸਢਾਂ ਠੂਞਾਂ (ਤਵਏਾਾਂ) ਠਾ ਉਸਢਾ ਂਉਞ ਏਈ ਜ਼ ਢਸੀਂ 

ਔਪਠਾ।8।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਨਾ ਨਫਲਲਾਆ ਨਾ ਤਰਸਾਆ ਊਹੁ ਭਨੁ ਖਸਭ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਭੰਨਨ ॥ ਨਾਨਕ 
ਹੁਕਨਭ ਭੰਨਨ ਨਤਖ ਈਤਰ ਚੜ ਚਵਗਨਲ ਵੰਨੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1282} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਤਞਐ—ਞਰ ਸ। ਔਵਤਪ—ਔਾ ੁਝਾਂ। ਵੂੰਢੁ—ੂੰ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਣੀਸ! ਢਾਸ ਤਵਪਏ, ਆਣਝਾ ਧਢ ਢਾਸ ਞਾ ਞ ਧਾਪਏ ਠਾ ਸੁਏਧ ਧੂੰਢ (ਉ ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ 

ਸੀ ਵਐਾ ਸਵੀ) ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ ਙੁਤਆਂ ਸੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਞਰ ਸ ਤਧਙਠੀ ਸ ਞ ਔੁਝਾ ੂੰ 

ਔੜਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਧਢ ਣੂ ਞ ਞ ਤਐੜਠਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਜਲ ਭਨਹ ਤਰਾ ਵਾਸੁ ਹ ਜਲ ਹੀ ਭਾਨਹ ਨਪਰਾਨਹ ॥ ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਤਾਂ 
ਤੂੰ ਕੂਕਣ ਾਨਹ ॥ ਜਲ ਥਲ ਚਹੁ ਨਦਨਸ ਵਰਸਦਾ ਖਾਲੀ ਕ ਥਾਈ ਨਾਨਹ ॥ ਊਤ ਜਨਲ ਵਰਸਦ ਨਤਖ 
ਭਰਨਹ ਬਾਗ ਨਤਨਾ ਕ ਨਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਤਨ ਸਝੀ ਇ ਨਜਨ ਵਨਸਅ ਭਨ ਭਾਨਹ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 1282} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੂਏਝ ਣਾਤਸ—ਞੂੂੰ ਤਵਪਏ ਤਸਾ ਸੈਂ। ਔਸੁ ਤਠਤ—ਔਸੁ ਣਾੀਂ। ਤਤਾਇ—ਞੂੂੰ ਤਤਠਾ ਸੈਂ। 

ਾ—ਏਠ। ਢ ਖਾਝਸੀ—ਢ ਖਾਝਤਸ, ਞੂੂੰ ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ। ਞ ਖਤਪ ਵਠ—ਇਞਢਾ ਣਾਝੀ ਵਤਠਆਂ। 

ਤਞਰਐ—ਤਞਰਸ ਢਾਪ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਣੀਸ! ਣਾਝੀ ਤਵਔ ਞੂੂੰ ਵੱਠਾ ਸੈਂ, ਣਾਝੀ ਤਵਔ ਸੀ ਞੂੂੰ ਞੁਠਾ ਤਤਠਾ ਸੈਂ (ਦਾਵ, ਸ ਖੀਵ! ਥ 

ਤਵਆਣਏ ਸੀ ਤਵਔ ਸੀ ਞੂੂੰ ਖੀਉਂਠਾ ਵੱਠਾ ਸ, ਣ ਉ ਣਾਝੀ ਠੀ ਞਢੂੂੰ ਏਠ ਢਸੀਂ, ਇ ਵਾਞ ਞੂੂੰ ਤਵਪਏ 

ਤਸਾ ਸੈਂ। ਔਸੁੂੰ ਣਾੀਂ ਸੀ ਖਪਾਂ ਤਵਔ ਟਪਾਂ ਤਵਔ ਵਐਾ ਸ ਸੀ ਸ ਏਈ ਟਾਂ ਾ ਢਸੀਂ ਤਖਟ ਵਐਾ ਢਸੀਂ 

ਸੁੂੰਠੀ; ਇਞਢੀ ਵਐਾ ਸੁੂੰਤਠਆਂ ਖ ਤਞਸਾ ਧ ਸ ਸਢ ਉਸਢਾਂ ਠ (ਔੂੰ) ਦਾ ਢਸੀਂ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਤਖਢਾਂ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਰਦੂ ਆ ਵੱਠਾ ਸ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਇਸ ੂਗ ਆਉਂਠੀ ਸ (ਤਏ ਣਰਦੂ 

ਸ ਟਾਂ ਵੱਠਾ ਸ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ਨਾਥ ਜਤੀ ਨਸਧ ੀਰ ਨਕਨ ੰਤੁ ਨ ਾਆਅ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਾਭੁ ਨਧਅਆ ਤੁਝ 
ਸਭਾਆਅ ॥ ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਫਾਰੁ ਨਤਸ ਹੀ ਬਾਆਅ ॥ ਜਲਾ ਨਫੰਫੁ ਸਰਾਲੁ ਨਤਨ ਵਰਤਾਆਅ 
॥ ਨੀਲੁ ਨੀਲੁ ਗੰਭੁ ਸਰਜੀਤੁ ਸਫਾਆਅ ॥ ਗਨਨ ਈਾਇ ਵਾਦੁ ਬੁਖ ਨਤਹਾਆਅ ॥ 
ਦੁਨੀਅ ਕ ਨਸਨਰ ਕਾਲੁ ਦੂਜਾ ਬਾਆਅ ॥ ਰਖ ਰਖਣਹਾਰੁ ਨਜਨਨ ਸਫਦੁ ਫੁਝਾਆਅ ॥ ੯॥ {ੰਨਾ 
1282} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਡ—ਾਡਢਾਂ ਤਵਔ ਣੁੱ ਸ ਖੀ। ਖੁ ਕਞੀਸ—(ਦਾਵ,) ਅਢਏਾਂ ਖੁ। ੁਥਾ—ੁਸਢਾ। 

ਤਥੂੰਥੁ—ਖਪ। ਅਾਪੁ—ਤਦਆਢਏ। ਢੀਪੁ ਅਢੀਪੁ—(ਦਾਵ,) ਥਅੂੰਞ। ਖੀਞੁ—ਠਾ ਖੀਉਂਠ ਤਸਝ 

ਵਾਪਾ। ਤਖਤਢ—ਤਖ (ਣਰਦੂ) ਢ। ਤਤ—ਤ ਉੱਞ। ਦਾਇਆ—ਔੂੰਾ ਪੱਾ। ਤਞ ਸੀ—(ਤਕ੍ਰਆ ਤਵਸ਼ਸ਼ਝ 

‘ਸੀ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਞੁ’ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ) ਉ (ਣਰਦੂ) ਢੂੂੰ ਸੀ। ਵਾਠੁ —ਗੜਾ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਣਰਦੂ!) ਢਾਟ, ਖਞੀ, ਣੁੱ ਸ ਖੀ, ਣੀ (ਏਈ ਸ ੁਜ਼ ਸਢ, ਣ,) ਤਏ ਢ  ਞਾ ਅੂੰਞ ਢਸੀਂ 

ਣਾਇਆ (ਦਾਵ, ਞੂੂੰ ਤਏਸ ਤਖਸਾ ਸੈਂ ਏਠੋਂ ਞੋਂ ਸੈਂ, ਏਛਾ ਸੈਂ—ਇਸ ੱਪ ਏਈ ਢਸੀਂ ਠੱ ਤਏਆ, ਏਈ ਖਞਢ ਏ 

ਔੁਏ)। ੁ ੂਠੀ ਤੱਤਐਆ ਉਞ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ (ਅਖਸ ਤਢਤਪ ਉੱਠਧ ਕੱਛ ਏ, ਏਵਪ ਞਾ) ਢਾਧ ਤਧ 

ਏ ਞ (ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ਪੀਢ ਤਸੂੰਠ ਸਢ।  

(ਸ ਦਾਈ!) ਇਸ ੱਪ ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਇਉਂ ਸੀ ਔੂੰੀ ਪੱੀ ਸ ਤਏ ਅਢਏਾਂ ਖੁ ਸਢਾ ਸੀ ਸਢਾ ੀ (ਦਾਵ, ਇਸ 

ਤਏਸਾ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ ਤਏ ਖਠੋਂ ਖਞ-ਔਢਾ ਢਸੀਂ ੀ ਸਈ ਞਠੋਂ ਏੀਸ ੀ); ਤਤ ਤਦਆਢਏ ਖਪ ਸੀ ਖਪ—



ਇਸ ਐਛ ਦੀ ਉ ਢ  ਵਞਾਈ; ਞ, ਉਸ ਠਾ ਖੀਉਂਠਾ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਆਣ ਥਅੂੰਞ ਸੀ ਥਅੂੰਞ ਅਞ ਣਸੁੂੰਔ 

ਞੋਂ ਣ! 

(ਸ ਦਾਈ!) (ਖਠੋਂ ਉ ਢ  ਖਞ-ਔਢਾ ਏ ਤਠੱਞੀ, ਞਠੋਂ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ, ਵਾਠ-ਤਵਵਾਠ ਞ ਦੱੁਐ ਤਞਰਸ ਦੀ 

ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਣਠਾ ਏ ਤਠੱਞ। ਠੁਢੀਆ (ਦਾਵ, ਖੀਵਾਂ) ਠ ਤ ਉਞ ਧਞ (ਠਾ ਛ ਦੀ ਉ ਢ  ਣਠਾ ਏੀਞਾ 

ਸ; ਤਏਉਂਤਏ ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ) ਇਸ ਠੂਖਾ (ਦਾਵ, ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਕੱਛ ਏ ਇਸ ਤਠੱਠਾ ਖਞ) ਤਣਆਾ ਪੱ ਤਸਾ ਸ। ਣ, 

ੱਐਝ ਠ ਧੱਟ ਣਰਦੂ ਤਖ ਢ  (ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ) ਸ਼ਥਠ ਠੀ ੂਗ ਥਖ਼ਸ਼ੀ ਸ (ਇਸਢਾਂ ਅਤਢ, ਵਾਠ, ਦੁਐ, ਤਞਰਸ 

ਞ ਏਾਪ ਆਤਠਏ ਞੋਂ) ੱਐਠਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਆਹੁ ਜਲੁ ਸਬ ਤ ਵਰਸਦਾ ਵਰਸ ਬਾਆ ਸੁਬਾਆ ॥ ਸ ਨਫਰਖਾ ਹਰੀਅਵਲ ਜ 
ਗੁਰਭੁਨਖ ਰਹ ਸਭਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸੁਖੁ ਹਆ ਊਨਾ ਜੰਤਾ ਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1282} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦਞ—ਸ ਟਾਂ। ਦਾਇ—ਣਰਧ ਢਾਪ। (ਦਾਉ—ਣਰਧ)। ੁਆਇ—ੁਦਾਉ ਅਢੁਾ, ਜ਼ਾ 

ਅਢੁਾ। ਵ—ਵਠਾ ਸ। —ਉਸੀ। ਢਠਤ—ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ਢਾਪ।  

ਅਟ:-  (ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ-ੂਣ) ਇਸ ਖਪ (ਦਾਵ, ਧੀਂਸ) ਸ ਟਾਂ ਵੱ ਤਸਾ ਸ ਞ ਵਠਾ ਦੀ ਸ ਣਰਧ ਢਾਪ ਞ 

ਆਣਝੀ ਧਖ ਢਾਪ (ਦਾਵ, ਤਏ ਤਵਞਏ ਢਾਪ ਢਸੀਂ), ਣ, ਏਵਪ ਉਸੀ (ਖੀਵ-ੂਣ) ੁੱਐ ਸ ਸੁੂੰਠ ਸਢ ਖ 

ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ (ਇ ‘ਢਾਧ’ ਵਐਾ ਤਵਔ) ਪੀਢ ਤਸੂੰਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ੁਐ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਞ ਇਸਢਾਂ ਖੀਵਾ ਂਠਾ ਠੁੱਐ ਠੂ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਨਬੰਨੀ ਰਨਣ ਚਭਨਕਅ ਵੁਠਾ ਛਹਫਰ ਲਾਆ ॥ ਨਜਤੁ ਵੁਠ ਨੁ ਧਨੁ ਫਹੁਤੁ ਉਜ ਜਾਂ ਸਹੁ 
ਕਰ ਰਜਾਆ ॥ ਨਜਤੁ ਖਾਧ ਭਨੁ ਨਤਰਤੀ ਜੀਆਂ ਜੁਗਨਤ ਸਭਾਆ ॥ ਆਹੁ ਧਨੁ ਕਰਤ ਕਾ ਖਲੁ ਹ 
ਕਦ ਅਵ ਕਦ ਜਾਆ ॥ ਨਗਅਨੀਅ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਭੁ ਹ ਸਦ ਹੀ ਰਹ ਸਭਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕਈ 
ਨਦਨਰ ਕਰ ਤਾਂ ਆਹੁ ਧਨੁ ਲ ਾਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1282} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਦੂੰਢੀ—ਤਦੱਖੀ ਸਈ। ਤਦੂੰਢੀ ਤਝ—ੁਸਾਵਝੀ ਾਞ ਵਪ । ਏ ਖਾਇ—ਧਜ਼ੀ ਵਞਠਾ ਸ, 

ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠਾ ਸ। ਖੁਤਞ—ਖੀਊਝ-ਖੁਤਞ। ਧਾਇ—ਆ ਵੱਠੀ ਸ। ਐਪੁ—ਞਧਾਸ਼ਾ। ਣਪ  ਣਾਇ—ਠੇਂਠਾ 

ਸ, ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ। ਵੁਚਾ—ਵੱਤਆ। ਕਸਥ—ਗੜੀ। ਤਖਞੁ—ਤਖ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਖਞੁ ਵੁਚ—ਤਖ ਠ ਵਢ 

ਢਾਪ। ਤਆਢ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ ੱਐਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ।  

ਅਟ:-  ਖਠੋਂ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠਾ ਸ (ਞਠੋਂ) ੁਸਾਵਝੀ ਾਞ (ਥੱਠਪ) ਔਧਏਠਾ ਸ ਞ ਗੜੀ ਪਾ ਏ ਵਠਾ ਸ, ਇ 

ਠ ਵੱਝ ਢਾਪ ਥੜਾ ਅੂੰਢ (-ੂਣ) ਡਢ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਇ ਡਢ ਠ ਵਞਝ ਢਾਪ ਧਢ ੱਖਠਾ ਸ ਞ ਖੀਵਾ ਂ

ਤਵਔ ਖੀਊਝ ਠੀ ਖੁਞੀ ਆਉਂਠੀ ਸ (ਦਾਵ, ਅੂੰਢ ਐਾਤਡਆਂ ਖੀਵ ਖੀਊਂਠ ਸਢ)। ਣ, ਇਸ (ਅੂੰਢ-ੂਣ) ਡਢ 

ਞਾਂ ਏਞਾ ਠਾ ਇਏ ਞਧਾਸ਼ਾ ਸ ਖ ਏਠ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਏਠ ਢਾ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ 

ੱਐਝ ਵਾਪ  ਥੂੰਤਠਆ ਂਪਈ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਡਢ ਸ ਖ ਠਾ ਤਙਤਏਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢਾਂ ਉਞ ਣਰਦੂ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏਠਾ ਸ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਇਸ ਡਢ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਅਨ ਕਰਾਊ ਕਰ ਅਨ ਹਈ ਕ ਨਸਈ ਕਰੀ ੁਕਾਰ ॥ ਅ ਲਖਾ ਭੰਗਸੀ ਅਨ 
ਕਰਾਊ ਕਾਰ ॥ ਜ ਨਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਥੀ ਹੁਕਭੁ ਕਰ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਅਨ ਛਡਾਊ ਛੁਟੀ ਅ 
ਫਖਸਣਹਾਰੁ ॥ ਅ ਵਖ ਸੁਣ ਅਨ ਸਬਸ ਦ ਅਧਾਰੁ ॥ ਸਬ ਭਨਹ ਊਕੁ ਵਰਤਦਾ ਨਸਨਰ ਨਸਨਰ 



ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਅੁ ਵੀਚਾਰੀ ਲਗ ਸਨਚ ਨਅਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਕਸ ਨ ਅਖੀ ਅ 
ਦਵਣਹਾਰੁ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1282} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਵਾ—ੁਧੂਐ। ਦ—ਦਢਾਂ ਢੂੂੰ। ਤਤ ਤਤ—ਸਏ ਠ ਤ ਉਞ। (ਢਙ—ਪਜ਼ 

‘ਆਤਣ’ ਞ ‘ਆਣ’ੁ ਠਾ ਏ ਧਗਝ-ਖ ਸ। ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ)। ਸਉ—ਧੈਂ। ਏ ਤਉ—ਤਏ ਠ 

ਣਾ? ਣੁਏਾ—ੀਆਠ। ਟੀ—ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਦਾਵ—ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ ਸ। ਆਣ—ਆਣ ਸੀ। ਆਡਾੁ—

ਆਾ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ। ਤਏ ਢ—(ੂੰਥੂੰਡਏ ‘ਢ ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਏੁ’ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ 

ਤਆ ਸ)। ਤਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਣਰਦੂ (ਦ ਏੁਗ) ਆਣ ਸੀ ਏ ਤਸਾ ਸ ਞ (ਖੀਵਾ ਂਣਾੋਂ) ਆਣ ਸੀ ਏਾ ਤਸਾ ਸ (, ਇ ਅਤਢ, 

ਵਾਠੁ, ਦੱੁਐ, ਞਰ ਸ, ਏਾਪ ਆਤਠਏ ਥਾ) ਤਏ ਸ ਣਾ ਤਆਠ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ। (ਖੀਵਾ ਂਣਾੋਂ) ਆਣ 

ਸੀ (ਦੱੁਐ ਤਞਰਸ ਆਤਠਏ ਵਾਪ) ਏੂੰਧ ਏਾ ਤਸਾ ਸ ਞ (ਇਸਢਾਂ ਏੀਞ ਏੂੰਧਾ ਂਠਾ) ਪਐਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਧੂੰਠਾ ਸ। 

ਧੂਐ ਖੀਵ (ਵੇਂ ਸੀ) ਸੈਂਏੜ ਤਵਐਾਂਠਾ ਸ (ਅਪ ਤਵਔ) ਉਸੀ ਏੁਗ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖ ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ ਸ। 

(ਇਸਢਾਂ ਅਤਢ ਦੱੁਐ ਆਤਠਏਾਂ ਞੋਂ) ਖ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਥਔਾ ਞਾਂ ਥਔੀਠਾ ਸ, ਇਸ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਏਢ 

ਵਾਪਾ ਸ। ਖੀਵਾ ਂਠੀ ੂੰਦਾਪ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਏਠਾ ਸ, ਆਣ ਸੀ (ਖੀਵਾ ਂਠੀਆ ਂਅਠਾਾ)ਂ ੁਝਠਾ ਸ ਞ ਸਏ 

ਖੀਵ ਢੂੂੰ ਆਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। ਦ ਖੀਵਾ ਂਤਵਔ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਧਖੂਠ ਸ ਞ ਸਏ ਖੀਵ ਠਾ ਤਡਆਢ ੱਐਠਾ ਸ।  

ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਉਸ ਆਣਝ  ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਢੂੂੰ ਣੜਞਾਪਠਾ ਤਸੂੰਠਾ ਸ, ਞ ਉ ਠਾ 

ਤਣਆ (ਇਸਢਾਂ ਦੱੁਐ ਤਞਰਸ ਆਤਠਏ ਵਾਪ  ਣਠਾਟਾਂ ਠ ਟਾਂ) ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਥਝਠਾ ਸ। 

ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਠਾਤਞ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਠੇਂਠਾ ਸ, ਤਏ ਸ ਅੱ ਏੁਗ ਤਏਸਾ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ।10।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਊਹੁ ਜਗਤੁ ਹ ਭਤ ਕ ਬਰਨਭ ਬੁਲਾਆ ॥ ਆਹੁ ਫਾਫੀਂਹਾ ਸੂ ਹ ਆਸ ਨ 
ਫੂਝਣੁ ਨਾਨਹ ॥ ੰਨਭਰਤੁ ਹਨਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਹ ਨਜਤੁ ੀਤ ਨਤਖ ਜਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਨਜਨਹ ੀਅ 
ਨਤਨਹ ਫਹੁਨੜ ਨ ਲਾਗੀ ਅਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥੂਗਝੁ—ਧਗ। ਤਖਞੁ ਣੀਞ—ਤਖ ਠ ਣੀਤਞਆਂ। ਦਤਧ—ਦੁਪਐ ਤਵਔ, ਦਙਏਝਾ ਤਵਔ। 

ਦੁਪਾਇ—ਐੁੂੰਗ ਖਾ। ਇ ਢ—(ੂੰਥੂੰਡਏ ‘ਢ ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਇ’ੁ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ)। ਅੂੰਤਧਰਞੁ—

ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਖਪ। ਤਞਐ—ਤਞਰਸ। ਤਖਞੁ ਣੀਞ—ਤਖ ਢੂੂੰ ਣੀਤਞਆਂ। ਤਖਢ—ਤਖਢਾਂ ਢ। 

ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਠੱ ਾਸ ਉਞ ਞੁ ਏ।  

ਅਟ:-  (ਪਜ਼ ਣਣੀਸਾ ੁਝ ਏ) ਧਞਾਂ ਏਈ ਦੁਪਐਾ ਐਾ ਖਾ, ਣਣੀਸਾ ਇਸ ਖਞ ਸ, ਇਸ ਣਣੀਸਾ (-ਖੀਵ) 

ਣਸ਼ ੂ(-ੁਦਾਉ) ਸ, ਇ ਢੂੂੰ ਇਸ ਧਗ ਢਸੀਂ (ਤਏ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ (ਾ) ਅੂੰਤਧਰਞ ਸ ਤਖ ਢੂੂੰ ਣੀਤਞਆਂ 

(ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਞਰਸ ਤਧਙ ਖਾਂਠੀ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢਾਂ ਥੂੰਤਠਆ ਂਢ  ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ (ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ) ਣੀਞਾ ਸ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਧੁੜ ਏ (ਧਾਇਆ ਠੀ) 

ਞਰ ਸ ਢਸੀਂ ਪੱਠੀ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭਲਾਰੁ ਸੀਤਲ ਰਾਗੁ ਹ ਹਨਰ ਨਧਅਆ ਸਾਂਨਤ ਹਆ ॥ ਹਨਰ ਜੀਈ ਣੀ ਨਕ੍ਰਾ ਕਰ 
ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਬ ਲਆ ॥ ਵੁਠ ਜੀਅ ਜੁਗਨਤ ਹਆ ਧਰਣੀ ਨ ਸੀਗਾਰੁ ਹਆ ॥ ਨਾਨਕ ਆਹੁ ਜਗਤੁ 
ਸਬੁ ਜਲੁ ਹ ਜਲ ਹੀ ਤ ਸਬ ਕਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਕ ਨਵਰਲਾ ਫੂਝ ਸ ਜਨੁ ਭੁਕਤੁ ਸਦਾ ਹਆ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1283} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਪਇ—ਪ ਤਏ, ਖਞ ਤਵਔ। ਵੂਚ—ਧੀਂਸ ਤਣਆਂ। ਖੁਤਞ—ਖੀਵਢ-ਖੁਞੀ। ਡਝੀ—ਡਞੀ। 

ੀਾ—ੁੁਸੱਣਝ। ਖਪੁ—(ਦਾਵ,) ਤਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਧੂਪ, ਣਰਦੂ। ਦੁ ਏਇ—ਸਏ ਖੀਵ। ਣਾਠੀ—

ਣਾਤਠ, ਤਏਣਾ ਢਾਪ। ਧੁਏਞੁ—(ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਞੋਂ) ਆਜ਼ਾਠ।  

ਅਟ:-  (ਦਾਵੇਂ) ‘ਧਪਾ’ ਚੂੰਜਾ ਾ ਸ (ਦਾਵ, ਚੂੰਜ ਣਾਝ ਵਾਪਾ ਸ), ਣ (ਅਪ) ਸ਼ਾਂਞੀ ਞਾਂ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਖ 

(ਇ ਾ ਠੀ ਾਸੀਂ) ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏੀ। ਖ ਣਰਦੂ ਆਣਝੀ ਠਇਆ ਏ ਞਾਂ (ਇਸ ਸ਼ਾਂਞੀ) ਾ 

ਖਞ ਤਵਔ (ਇਉਂ) ਵਞ, ਤਖਵੇਂ ਧੀਂਸ ਤਣਆ ਂਖੀਵਾ ਂਤਵਔ ਖੀਵਢ-ਖੁਞੀ (ਦਾਵ, ੱਤਞਆ) ਆਉਂਠੀ ਸ ਅਞ 

ਡਞੀ ਢੂੂੰ ਸੀ ਸਤਆਵਪ ੂਣ ੁਸੱਣਝ ਤਧਪ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਅਪ ਤਵਔ) ਇਸ ਖਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ੂਣ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ) ਸਏ ਖੀਵ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਠਾ 

ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ਣ ਏਈ ਤਵਪਾ ਥੂੰਠਾ (ਇਸ ੱਪ) ੁ ੂਠੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਧਗਠਾ ਸ (ਞ ਖ ਧਗ ਪੈਂਠਾ ਸ) ਉਸ 

ਧਢੱੁਐ ਤਵਏਾਾਂ ਞੋਂ ਤਸਞ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਸਚਾ ਵਰਵਾਹੁ ਆਕ ਤੂ ਧਣੀ ॥ ਤੂ ਸਬੁ ਨਕਛੁ ਅ ਅਨ ਦੂਜ ਨਕਸੁ ਗਣੀ ॥ ਭਾਣਸ 
ਕੂੜਾ ਗਰਫੁ ਸਚੀ ਤੁਧੁ ਭਣੀ ॥ ਅਵਾ ਗਈਣੁ ਰਚਾਆ ਈਾਇ ਭਦਨੀ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵ ਅਣਾ 
ਅਆਅ ਨਤਸੁ ਗਣੀ ॥ ਜ ਹਈਭ ਨਵਚਹੁ ਜਾਆ ਤ ਕਹੀ ਗਣਤ ਗਣੀ ॥ ਭਨਭੁਖ ਭਨਹ ਗੁਫਾਨਰ 
ਨਜਈ ਬੁਲਾ ਭੰਨਝ ਵਣੀ ॥ ਕਟ ਾ ਸੰਖ ਨਾਵ ਆਕ ਕਣੀ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਝੀ—ਵਤਛਆਈ। ਵਝੀ—ਵਝਾਂ ਤਵਔ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ। ਝੀ—ਝੀਂ, ਧੈਂ ਤਝਾਂ। ਥੁ—

ਅਸੂੰਏਾ। ਏੂੜਾ—ਤਵਅਟ। ਔੀ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪੀ। ਧਠਢੀ—ਡਞੀ, ਤਰਸ਼ਙੀ। 

ਆਵਾਉਝ—ਖਢਧ ਧਢ। ਝੀ—ਧੈਂ ਤਝਠਾ ਸਾਂ। ਧਤਸ—ਧਸ ਤਵਔ। ੁਥਾਤ—ਸਢ ਤਵਔ। ਅੂੰਐ—

ਅਝਤਝਞ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਰਦੂ! ਞੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਵਣਵਾਸ (ਥ-ਧੁਟਾਖ) ਧਾਪਏ ਸ; ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਦ ਏੁਗ 

(ਏਢ ਏਾਢ ਖਾ) ਸੈਂ, ਏਸੜ ਠੂਖ ਢੂੂੰ ਧੈਂ ਞ ਵਾ ਤਧਟਾਂ? (ਠੁਢੀਆ ਠੀ ਤਏ ਵਤਛਆਈ ਢੂੂੰ ਣਰਾਣਞ ਏ 

ਏ) ਧਢੱੁਐ ਠਾ (ਏਈ) ਅਸੂੰਏਾ ਏਢਾ ਤਵਅਟ ਸ ਞੀ ਵਤਛਆਈ ਸੀ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪੀ ਸ; ਞੂੂੰ ਸੀ 

‘ਖਢਧ ਧਢ’ (ਠੀ ਧਨਾਠਾ) ਥਝਾ ਏ ਤਰਸ਼ਙੀ ਣਠਾ ਏੀਞੀ ਸ।  

ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ੁੂ ਠ ਏਸ ਉਞ ਞੁਠਾ ਸ ਉ ਠਾ (ਖਞ ਤਵਔ) ਆਉਝਾ ਤਪ ਸ। ਖ ਧਢੱੁਐ ਠ 

ਅੂੰਠੋਂ ਸਉਧ ਠੂ ਸ ਖਾ ਞਾਂ (ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਆਤਠਏ ਠ ਅਡੀਢ ਸ ਏ) ਞਖ਼ਪ  ਏਢ ਠੀ ਪੜ ਢਸੀਂ ਤਸ ਖਾਂਠੀ।  

(ਣ) ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ ਧਸ-ੂਣ ਸਢ ਤਵਔ (ਇਉਂ) ਦਙਏ ਤਸਾ ਸ, ਤਖਵੇਂ (ਾਸੋਂ) 

ਦੱੁਪਾ ਸਇਆ ਧਢੱੁਐ ਖੂੰਪਾ ਂ ਤਵਔ (ਦਙਏਠਾ ਸ)। ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ‘ਢਾਧ’ ਠਾ ਇਏ ਤਏਝਏਾ ਠ ਏ ਥਅੂੰਞ ਣਾਣ 

ਏੱਙ ਠੇਂਠਾ ਸ।11।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਖਸਭ ਕਾ ਭਹਲੁ ਨ ਜਾਣਹੀ ਭਹਲੁ ਦਨਖ ਰਦਾਨਸ ਾਆ ॥ ਅਣ 
ਬਾਣ ਫਹੁਤਾ ਫਲਨਹ ਫਨਲਅ ਥਾਆ ਨ ਾਆ ॥ ਖਸਭੁ ਵਡਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹ ਜ ਆਛ ਸ ਪਲ ਾਆ ॥ 
ਫਾਫੀਹਾ ਨਕਅ ਫੁੜਾ ਜਗਤ ਕੀ ਨਤਖ ਜਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਢ ਖਾਝਸੀ—ਢ ਖਾਝਤਸ, ਞੂੂੰ ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ। ਆਣਝ  ਦਾਝ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠੀ ਧਜ਼ੀ ਤਵਔ ਞੁ 

ਏ। ਟਾਇ ਢ ਣਾਇ—ਏਥੂਪ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ। ਥਣੁੜਾ—ਤਵਔਾਾ। ਤਞਐ—ਞਰ ਸ।  



ਅਟ:-  ਸ (ਖੀਵ) ਣਣੀਸ! ਞੂੂੰ ਆਣਝ  ਧਾਪਏ ਠਾ  ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ (ਞਾਸੀਂ ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਢਾਪ 

ਆਞੁ ਸ ਤਸਾ ਸੈਂ), (ਧਾਪਏ ਠਾ)  ਵਐਝ ਪਈ ਅਜ਼ਈ ਏ। (ਤਖਞਢਾ ਤਔ) ਞੂੂੰ ਆਣਝ  (ਧਢ ਠੀ) 

ਧਜ਼ੀ ਤਣੱਕ ਞੁ ਏ ਥਸੁਞਾ ਥਪਠਾ ਸੈਂ, ਇਸ ਥਪਝਾ ਣਰਵਾਢ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ। (ਸ ਖੀਵ!) ਧਾਪਏ ਥੜੀਆਂ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾ ਂ

ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ (ਉ ਠ ਠ ਞ ਤਣਆ)ਂ ਖ ਧੂੰੀ  ਤਧਪ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

ਇਸ (ਖੀਵ) ਣਣੀਸਾ ਤਵਔਾਾ ਏੀਸ ਸ? (ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ ਅਜ਼ਈ ਏੀਤਞਆਂ) ਾ ਖਞ ਠੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ) 

ਞਰ ਸ ਤਧਙ ਖਾਂਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਨਬੰਨੀ ਰਨਣ ਫਨਲਅ ਸਹਜ ਸਨਚ ਸੁਬਾਆ ॥ ਆਹੁ ਜਲੁ ਭਰਾ ਜੀਈ ਹ ਜਲ ਨਫਨੁ 
ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਆ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਜਲੁ ਾਇ ਨਵਚਹੁ ਅੁ ਗਵਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਜਸੁ ਨਫਨੁ ਚਸਾ ਨ 
ਜੀਵਦੀ ਸ ਸਨਤਗੁਨਰ ਦੀਅ ਨਭਲਾਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਦੂੰਢੀ ਤਝ—(ਞਰ ਪ-) ਤਦੱਖੀ ਾਞ ਵਪ , ਅੂੰਤਧਰਞ ਵਪ । ਸਖ—ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਤਵਔ। 

ਤਔ—ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਤਵਔ (ਖੁੜ ਏ)। ੁਦਾਇ—ੁਦਾਤਵਏ ਸੀ, ਖੁੜ-ਧਢ ਠੀ ਧਖ ਢਾਪ। ਖਪੁ—(ਦਾਵ) 

ਣਰਦੂ-ਢਾਧ। ਔਾ—(ਦਾਵ) ਣਪਏ ਦ ਦੀ। ਖੀਉ—ਤਖੂੰਠ। ਥਠੀ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਆਣ—ੁਆਣਾ-ਦਾਵ। 

ਵਾਇ—ਠੂ ਏ ਏ। ਤਞੁਤ—ੁ ੂਢ।  

ਅਟ:-  (ਖਠੋਂ) (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸਾ ਅੂੰਤਧਰਞ ਵਪ  ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਖੁੜ ਏ (ਖੁੜ) ਧਢ ਠੀ 

ਧਖ ਢਾਪ ਅਜ਼ਈ ਏਠਾ ਸ ਤਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਧੀ ਤਖੂੰਠ ਸ, ‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਧੈਂ ਖੀਊ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, (ਞਾ ਂ

ਇ ਞਾ)ਂ ਧਢ ਤਵਔੋਂ ਆਣਾ-ਦਾਵ ਵਾ ਏ ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ 

ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਇਏ ਣਪਏ ਦ ਦੀ ਖੀਤਵਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ, ਤਞੁੂ ਢ  (ਅਜ਼ਈ ਏਢ ਵਾਪ  ਢੂੂੰ) ਉਸ ਣਰਦੂ 

ਤਧਪਾ ਤਠੱਞਾ ਸ (ਦਾਵ, ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ਖੰਡ ਤਾਲ ਸੰਖ ਭ ਗਣਤ ਨ ਹਇ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ਗਨਵੰਦੁ ਤੁਧੁ ਨਸਰਜੀ ਤੁਧ ਗਇ ॥ 
ਲਖ ਚਈਰਾਸੀਹ ਭਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤ ਹਇ ॥ ਆਨਕ ਰਾਜ ਖਾਨ ਭਲੂਕ ਕਹਨਹ ਕਹਾਵਨਹ ਕਇ ॥ 
ਆਨਕ ਸਾਹ ਸਦਾਵਨਹ ਸੰਨਚ ਧਨੁ ਦੂਜ ਨਤ ਖਇ ॥ ਆਨਕ ਦਾਤ ਆਕ ਭੰਗਤ ਸਬਨਾ ਨਸਨਰ ਸਇ ॥ 
ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਫਾਜਾਰੀਅ ਬੀਹਾਵਨਲ ਹਇ ॥ ਕੂੜ ਨਨਖੁਟ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਕਰ ਸੁ ਹਇ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 
1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਐੂੰਛ—ਤਸੱ। ਅੂੰਐ—ਥਅੂੰਞ। ਤਖੀ—ਣਠਾ ਏੀਞੀ। ਞ—ਞੋਂ। ਇਤਏ—(ਪਜ਼ ‘ਇਏ’ ਞੋਂ 

ਥਸ-ੁਵਔਢ) ਏਈ। ਠਾਵਤਸ—ਅਐਵਾਂਠ ਸਢ। ਠੂਖ—ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ। ਣਤਞ—ਇੱਜ਼ਞ। ਤਤ—ਤ 

ਉੱਞ। ਔੁ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਧਾਞਧਾ। ਏੂੜ—ਧਾਇਆ ਠ ਠ। ਤਵੂੰਠੁ—ਡਞੀ ਠੀ ਾ 

ਪਝ ਵਾਪਾ। ਈ—ਢਾ ਏੀਞੀ। ਧਠਢੀ—ਡਞੀ, ਤਰਸ਼ਙੀ। ੂੰਤਔ—ਇਏੱਚਾ ਏ ਏ। ਥਾਖਾੀਆ—

ਧਖ਼, ਥਸ-ੁੂਣੀ। ਦੀਸਾਵਤਪ—ਛਾਉਝੀ (ਡਞੀ)।  

ਅਟ:-  (ਇ ਤਰਸ਼ਙੀ ਠ) ਥਅੂੰਞ ਡਞੀਆਂ ਞ ਣਾਞਾਪ ਸਢ, ਧਟੋਂ ਤਝ  ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠ। (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞੂੂੰ (ਇ 

ਤਰਸ਼ਙੀ ਢੂੂੰ) ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸੈਂ ਞੂੂੰ ਸੀ ਇ ਠੀ ਾ ਪਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਸੀ ਣਠਾ ਏੀਞੀ ਸ ਞੂੂੰ ਸੀ ਢਾ ਏਠਾ 

ਸੈਂ। ਤਰਸ਼ਙੀ ਠੀ ਔਾੀ ਪਐ ਖੂਢ ਞਟੋਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸਈ ਸ।  

(ਇਟ) ਏਈ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਾਖ ਖ਼ਾਢ ਞ ਧਪਏ ਆਐਠ ਸਢ ਞ ਅਐਵਾਂਠ ਸਢ, ਏਈ ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏ ਏ 

(ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ) ਸ਼ਾਸ ਠਾਂਠ ਸਢ, (ਣ) ਇ ਠੂਖ ਧਸ ਤਵਔ ਣ ਏ ਇੱਜ਼ਞ ਵਾ ਪੈਂਠ ਸਢ। ਇਟ ਏਈ 



ਠਾਞ ਸਢ ਏਈ ਧੂੰਞ ਸਢ (ਣ ਏੀਸ ਠਾਞ ਞ ਏੀਸ ਧੂੰਞ) ਦਢਾਂ ਠ ਤ ਉਞ ਉਸ ਣਰਦੂ ਸੀ ਐਧ ਸ।  

(ਦਾਵੇਂ ਾਖ ਠਾਝ ਦਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸ ਅਐਵਾਝ) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਖੀਵ (ਧਾਢ) ਥਸ-ੁੂਣੀ ਸਢ (ਡਞੀ 

ਇਸਢਾਂ ਠ ਦਾ ਢਾਪ) ਦ-ਦੀਞ ਸਈ ਸਈ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਇਸ ਾਖ ਞ ਸ਼ਾਸੂਏਾ ਆਤਠਏ) ਏੂੜ ਠ ਠ ਧੁੱਏ 

ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅਡੀਢ ਸ ਏ ਾਖ ਡਢ ਆਤਠਏ ਠਾ ਧਾਝ ਏੂੜਾ ਸ) ਖ ਏੁਗ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ 

ਣਰਦੂ ਏਠਾ ਸ ਉਸੀ ਸ।12।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਭਹਲੁ ਾਆਅ ਈਗਣਵੰਤੀ ਦੂਨਰ ॥ ੰਤਨਰ ਤਰ ਹਨਰ ਵਸ 
ਗੁਰਭੁਨਖ ਸਦਾ ਹਜੂਨਰ ॥ ਕੂਕ ੁਕਾਰ ਨ ਹਵਇ ਨਦਰੀ ਨਦਨਰ ਨਨਹਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ ਰਤ 
ਸਹਜ ਨਭਲ ਸਫਨਦ ਗੁਰੂ ਕ ਘਾਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1283} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਖੂਤ—ਅੂੰ-ੂੰ। ਾਪ—ਤਧਸਢਞ। ਧਸਪੁ—ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ 

ਢਧੁਐ ਤਸਾਂ। ਸਵਈ—ਸਵ, ਸਵ, ਸੁੂੰਠੀ। ਢਠੀ—ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ੱਐਝ ਵਾਪਾ। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ 

ਤਵਔ। ਞ—ੂੰ ਸ। ਸਖ—ਸਤਖ, ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ (ਤਙਏ ਏ)। ਥਤਠ—ਸ਼ਥਠ ਤਵਔ (ਖੁੜ 

ਏ)।  

ਅਟ:-  ਸ (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸ! ੁਝਾਂ ਵਾਪੀ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀ) ਢੂੂੰ ੱਥ ਠਾ  ਪੱਦ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਣ ਅਉਤਝਆੀ 

ਉ ਞੋਂ ਤਵਟ ਞ ਤਸੂੰਠੀ ਸ। ਸ (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸ! ਞ ਅੂੰਠ ਸੀ ੱਥ ਵੱਠਾ ਸ, ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਂ ਠਾ 

ਅੂੰ-ੂੰ ਤਠੱਠਾ ਸ (ੁੂ ਠੀ ਢ ਤਣਆ)ਂ ਤਏ ਏੂਏ ਣੁਏਾ ਠੀ ਪੜ ਢਸੀਂ ਤਸੂੰਠੀ, ਧਸਾ ਂਠ ਾਂਈ ਠੀ 

ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਤਢਸਾਪ ਸ ਖਾਈਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ੂੰ ਸ ਥੂੰਠ ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ 

ਤਵਔ (ਖੁੜ ਏ) ਾਪ ਏਧਾਈ ਏ ਏ ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਤਙਏ ਤਸ ਏ ਉ ਢੂੂੰ ਤਧਪ ਣੈਂਠ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਫਨਤੀ ਕਰ ਕਨਰ ਨਕਰਾ ਦਹੁ ਜੀ  ਦਾਨ ॥ ਜਲ ਨਫਨੁ ਨਅਸ ਨ ਉਤਰ 
ਛੁਟਨਕ ਜਾਂਨਹ ਭਰ ਰਾਨ ॥ ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਫੰਤੁ ਹ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਧਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਫਖਨਸ 
ਲਊ ੰਨਤ ਫਲੀ ਹਆ ਬਗਵਾਨੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਖੀਅ ਠਾਢ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ਠਾਤਞ। ਢਡਾਢੁ—ਤਢਡਾਢ, ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਖਪ—ਆਞਧਏ 

ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ, ਅੂੰਤਧਰਞ। ਤਣਆ—ਤਞਰਸ਼ਢਾ। ਕੁਙਤਏ ਖਾਂਤਸ—ਾਥ ਖਾਂਠ ਸਢ। ਣਰਾਢ—

ਤਖੂੰਠ।  

ਅਟ:-  (ਖਠੋਂ) (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸਾ (ਣਰਦੂ ਅੱ) ਥਢਞੀ ਏਠਾ ਸ ਤਏ—(ਸ ਣਰਦੂ!) ਤਧਸ ਏ ਏ ਧਢੂੂੰ ਖੀਵਢ-

ਠਾਤਞ ਥਖ਼ਸ਼; ਞ ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਧੀ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਢਸੀਂ ਧੁੱਏਠੀ, (ਞ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਧੀ ਤਖੂੰਠ 

ਤਵਆਏੁਪ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ। ਞੂੂੰ ੁਐ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਥਅੂੰਞ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ੁਝ ਥਖ਼ਸ਼ਝ ਵਾਪਾ ਸ; ਞ ਞੂੂੰ ਾ ੁਝਾਂ ਠਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸੈਂ—ਸ ਢਾਢਏ! (ਇਸ ਥਢਞੀ ੁਝ ਏ) ਦਵਾਢ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ ਞ 

ਅੂੰਞ ਧ ਉ ਠਾ ਸਾਈ ਥਝਠਾ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਅ ਜਗਤੁ ਈਾਆ ਕ ਗੁਣ ਈਗਣ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਤਰ ਗੁਣ ਸਰਫ ਜਜੰਾਲੁ ਹ ਨਾਨਭ 
ਨ ਧਰ ਨਅਰੁ ॥ ਗੁਣ ਛਨਡ ਈਗਣ ਕਭਾਵਦ ਦਰਗਹ ਹਨਹ ਖੁਅਰੁ ॥ ਜੂ ਜਨਭੁ ਨਤਨੀ 
ਹਾਨਰਅ ਨਕਤੁ ਅਊ ਸੰਸਾਨਰ ॥ ਸਚ ਸਫਨਦ ਭਨੁ ਭਾਨਰਅ ਨਹਨਨਨਸ ਨਾਨਭ ਨਅਨਰ ॥ ਨਜਨੀ 



ੁਰਖੀ ਈਨਰ ਧਾਨਰਅ ਸਚਾ ਲਖ ਾਰੁ ॥ ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਨਧਾਨੁ ਹਨਹ ਸੀ ਵਗਨਣਅਰ ॥ 
ਨਜਸੁ ਫਖਸ ਸ ਾਆਸੀ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉਣਾਇ ਏ—ਣਠਾ ਏ ਏ। ਥ ਖੂੰਖਾਪੁ—ਤਢਾ ਖੂੰਖਾਪ, ਤਢਾ ਤਵਏਾਾਂ ਤਵਔ ਤਾਝ ਠਾ 

ਧੂਪ। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ ਤਵਔ। ਕਤਛ—ਕੱਛ ਏ। ਸਤਸ—ਸੁੂੰਠ ਸਢ। ਤਞਢੀ—ਉਸਢਾਂ ਢ। ਤਏਞੁ—ਏਾਸਠ ਪਈ? 

ੂੰਾਤ—ੂੰਾ ਤਵਔ। ਥਤਠ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਧਾਤਆ—ਵੱ ਤਵਔ ਤਪਆਂਠਾ। ਅਤਸ—ਤਠਢ। 

ਤਢਤ—ਾਞ। ਤਣਆਤ—ਤਣਆ ਠੀ ਾਸੀਂ (ੁਜ਼ਾਠ ਸਢ)। ਣੁਐੀ—ਣੁਐੀਂ, ਣੁਐਾਂ ਢ। ਉਤ—ਤਸਠ 

ਤਵਔ। ਤਢਡਾਢੁ—(ਾ ੁਝਾ ਂਠਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਸਤਸ—ਞੂੂੰ ਸੈਂ। ੁ ਥਠੀ—ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ।  

ਅਟ:-  (ਣਰਦੂ) ਆਣ ਸੀ ਖਞ ਥਝਾ ਏ (ਖੀਵਾ ਂਠ) ੁਝਾਂ ਞ ੁਝਾ ਂਠਾ ਪਐਾ ਏਠਾ ਸ। (ਧਾਇਆ ਠ) 

ਤਞੂੰਢ ੁਝ (ਦੀ ਖ) ਤਢਾ ਖੂੰਖਾਪ (ਦਾਵ, ਤਵਏਾਾਂ ਤਵਔ ਤਾਝ ਵਾਪਾ) ਸੀ ਸ (ਇਸ ਦੀ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ 

ਤਔਆ ਸ, ਇ ਤਵਔ ਤ ਏ ਖਞ) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਤਣਆ ਢਸੀਂ ਣਾਂਠਾ; (ਇ ਵਾਞ ਖੀਵ) ੁਝ ਕੱਛ 

ਏ ਅਉਝ ਏਧਾਂਠ ਸਢ ਞ (ਆਖ਼) ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਸ਼ਤਧੂੰਠ ਸੁੂੰਠ ਸਢ। ਅਖਸ ਖੀਵ (ਧਾਢ) ਖੂ ਤਵਔ 

ਧਢੱੁਐਾ-ਖਢਧ ਸਾ ਖਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਖਞ ਤਵਔ ਆਉਝਾ ਤਏ ਅਟ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।  

(ਣ) ਤਖਢਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  (ੁੂ ਠ) ੱਔ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਆਣਝਾ ਧਢ ਵੱ ਤਵਔ ਤਪਆਂਠਾ ਸ, ਖ ਤਠਢ ਾਞ 

ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਤਣਆ ਣਾਂਠ ਸਢ, ਤਖਢਾਂ ਢ  ਤਸਠ ਤਵਔ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਅਤਠਰਸ਼ਙ ਞ ਥਅੂੰਞ 

ਣਰਦੂ ਵਾਇਆ ਸ (ਉਸ ਇਉਂ ਥਢਞੀ ਏਠ ਸਢ)—“ਸ ਣਰਦੂ! ਞੂੂੰ ੁਝਾਂ ਠਾ ਠਾਞਾ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ੁਝਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ, 

ਅੀਂ ਖੀਵ ਅਉਝੀ ਸਾਂ। ” 

ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਅਖਸੀ ੁਅੱਕ) ਤਵਔਾ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਰਾਣਞ ਏਠਾ ਸ ਤਖ ਉਞ (ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ) 

ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੫ ॥ ਰਾਨਤ ਨ ਨਵਹਾਵੀ ਸਾਕਤਾਂ ਨਜਨਹਾ ਨਵਸਰ ਨਾਈ ॥ ਰਾਤੀ ਨਦਨਸ ਸਹੁਲੀਅ ਨਾਨਕ 
ਹਨਰ ਗੁਣ ਗਾਂਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਏਞ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪੋਂ  ਙੁੱਙਾ ਸਇਆ। ਤਵਸਾਵੀ—ਥੀਞਠੀ। ੁਸਪੀਆ—ੁਐੀ ਖੀਵ-

ਇਞੀਆਂ।  

ਅਟ:-  ਖ ਥੂੰਠ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਔਢਾਂ ਢਾਪੋਂ  ਤਵੱਕੁੜ ਸ ਸਢ, ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ਏਞਾ ਠਾ ਢਾਧ ਦੱੁਤਪਆ ਸਇਆ ਸ 

ਉਸਢਾਂ ਠੀ ਾਤਞ ਥੀਞਝ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠੀ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਂ ਠੀ ਤਜ਼ੂੰਠੀ-ੂਣ ਾਞ ਠੁੱਐਾਂ ਤਵਔ ਸੀ ਪੂੰਠੀ ਸ; 

ਉਸ ਇਞਢ  ਠੁਐੀ ਸੁੂੰਠ ਸਢ ਤਏ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਉਧ ਦਾ ੂਸਈ ਖਾਣਠੀ ਸ)। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਸੜੀਆਂ ਖੀਵ-

ਇਞਰੀਆ ਂਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਂਠੀਆਂ ਸਢ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਤਠਢ ਾਞ (ਦਾਵ, ਾੀ ਉਧ) ੁਐੀ ੁਜ਼ਠ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਰਤਨ ਜਵਹਰ ਭਾਣਕਾ ਹਬ ਭਣੀ ਭਥੰਨਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਰਨਬ ਬਾਨਣਅ ਸਚ ਦਨਰ ਸਹੰਨਨ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਦ—ਾ। ਧਟੂੰਤਢ—ਧੱਟ ਉੱਞ। ਣਰਦ ਦਾਤਝਆ—ਖ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾ  ਸਢ। ਠਤ—ਠ ਞ। 

ਔ ਠਤ—ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ। ਸੂੰਤਢ—ਦਠ ਸਢ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਖੀਵ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਣਆ ਪੱ  ਸਢ ਉਸ ਉ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਠ ਠ ਞ ਦਾ 

ਣਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਧੱਟ ਉਞ (ਧਾਢ) ਾ ਞਢ ਖਵਾਸ ਧਞੀ ਞ ਧਝੀਆਂ ਸਢ (ਦਾਵ, ੁਝਾਂ ਏਏ ਉਸਢਾਂ 

ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਢੂ ਸੀ ਢੂ ਸ)।2।  



ਈੜੀ ॥ ਸਚਾ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਨਵ ਸਚੁ ਸਭਹਾਨਲਅ ॥ ੰਨਤ ਖਲਅ ਅਆ ਨਜ ਸਨਤਗੁਰ ਗ 
ਘਾਨਲਅ ॥ ਨਹ ਨ ਸਕ ਜਭਕਾਲੁ ਸਚਾ ਰਖਵਾਨਲਅ ॥ ਗੁਰ ਸਾਖੀ  ਜਨਤ ਜਗਾਆ ਦੀਵਾ 
ਫਾਨਲਅ ॥ ਭਨਭੁਖ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਕੂਨੜਅਰ ਨਪਰਨਹ ਫਤਾਨਲਅ ॥ ਸੂ ਭਾਣਸ ਚੰਨਭ ਲਟ 
ੰਦਰਹੁ ਕਾਨਲਅ ॥ ਸਬ ਵਰਤ ਸਚੁ ਸਚ ਸਫਨਦ ਨਨਹਾਨਲਅ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਨਧਾਨੁ ਹ ੂਰ 
ਗੁਨਰ ਦਖਾਨਲਅ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਖ—ਖ ਏੁਗ। ਤਞੁ ਅ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ। ਾਤਪਆ—ਏਧਾਈ ਏੀਞੀ। ਧਢਧੁਐ—

ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ। ਦ—ਸ ਟਾਂ। ਔੁ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਧਾਞਧਾ। 

ਥਤਠ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਢਡਾਢੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ੁਤ—ੁ ੂਢ। ਾਐੀ—ਤੱਤਐਆ, ਥਾਝੀ। ਏੂਤੜਆ—ਏੂੜ 

ਠ ਵਣਾੀ। ਥਞਾਤਪਆ—ਥਞਾਪ, ਦੂਞ-ਣਰਞ, ਥ-ਟਵ , ਸੀ ਖੀਵਢ-ਔਾਪ ਞੋਂ ਉੱਐੜ ਸ। ਔੂੰਤਧ—ਔੂੰਧ ਢਾਪ। 

ਤਢਸਾਤਪਆ—ਵਤਐਆ, ਢਜ਼ੀ ਆਇਆ।  

ਅਟ:-  ਤਖਢਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  ੱਔ ੁ ੂਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਞੁ ਏ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਅਾਤਡਆ, ਖ 

ਏਧਾਈ ਉਸਢਾਂ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ਏੀਞੀ ਸ ਉਸ ਅੂੰਞ ਵਪ  (ਖਠੋਂ ਸ ਾ ਾਟ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠ ਸਢ) ਉਸਢਾ ਂ

ਠਾ ਾਟ ਆ ਠੇਂਠੀ ਸ। ੱਔਾ ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਂ ਠ ਤ ਉਞ ਾਐਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਇ ਪਈ ਧਞ ਠਾ ਛ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਣਸ 

ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ੁ ੂਠੀ ਥਾਝੀ-ੂਣ ਖਤਞ (ਉਸਢਾਂ ਆਣਝ  ਅੂੰਠ) ਖਾਈ ਸਈ ਸ, ਥਾਝੀ-ੂਣ ਠੀਵਾ ਥਾਤਪਆ 

ਸਇਆ ਸ।  

ਣ ਖ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਠ ਸਢ ਉਸ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਵਾਂਖ ਸ ਸਢ ਞ ਏੂੜ ਠ ਵਣਾੀ ਸਢ, ਥ-

ਟਵ  ਦਙਏਠ ਤਤਠ ਸਢ; ਉਸ (ਅਪ ਤਵਔ) ਣਸ਼ ੂਸਢ ਅੂੰਠੋਂ ਏਾਪ  ਸਢ (ਵਐਝ ਢੂੂੰ) ਧਢੱੁਐਾ ਔੂੰਧ ਢਾਪ ਵਪਙ 

ਸ ਸਢ (ਦਾਵ, ਵਐਝ ਢੂੂੰ ਧਢੱੁਐ ਤਠੱਠ ਸਢ)।  

(ਣ ਇ ਥਾ ਏੁਗ ਤਏਸਾ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ) ਸ ਟਾਂ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਆਣ ਵੱਠਾ ਸ—ਇਸ 

ੱਪ ੁ ੂਠ ੱਔ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਵਐਝ ਤਵਔ ਆਉਂਠੀ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ (ਅਪ) ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ 

ਖ ਣੂ ੁ ੂਢ  (ਤਏ ਦਾਾਂ ਵਾਪ  ਢੂੂੰ) ਤਵਐਾਇਆ ਸ।14।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹ ਹੁਕਭੁ ਛਾਨਣਅ ਗੁਰ ਕ ਸਹਨਜ ਸੁਬਾਆ ॥ ਭਘੁ ਵਰਸ ਦਆਅ ਕਨਰ 
ਗੂੜੀ ਛਹਫਰ ਲਾਆ ॥ ਫਾਫੀਹ ਕੂਕ ੁਕਾਰ ਰਨਹ ਗਇ ਸੁਖੁ ਵਨਸਅ ਭਨਨ ਅਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸ 
ਸਾਲਾਹੀ ਨਜ ਦਂਦਾ ਸਬਨਾਂ ਜੀਅ ਨਰਜਕੁ ਸਭਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥਾਥੀਸ—ਥਥੀਸ ਢ। ਥਾਥੀਸ—ਥਥੀਸ ਠੀ (ਢਙ:-  ਇਸਢਾਂ ਠਸਾਂ ਪਜ਼ਾ ਂਞ ‘ਖੜ’ ਞ ‘ਅਟ’ 

ਤਵਔ ਏ ਵਐਝ-ਖ ਸ)। ਧਾਇ—ੂੰਥਾਤਸ, ਅਣੜਾ ਏ, ਇਏੱਚਾ ਏ ਏ। ਸਤਖ—ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ 

ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ। ੁ ਏ ੁਦਾਇ—ੁ ੂਠ ਅਢੁਾ ਞੁ ਏ। ਕਸਥ—ਗੜੀ। ਤਸ ਈ—ਧੁੱਏ ਖਾਂਠੀ ਸ। 

ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਤਖ—ਤਖਸੜਾ ਣਰਦੂ।  

ਅਟ:-  ਤਖ (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸ ਢ  ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ ੁ ੂਠ ਅਢੁਾ ਞੁ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੁਏਧ 

ਧਤਗਆ ਸ, (ਤਞੁੂ-) ਥੱਠਪ ਤਧਸ ਏ ਏ ਪੂੰਧੀ ਗੜੀ ਪਾ ਏ (ਉ ਉਞ ‘ਢਾਧ’-ਅੂੰਤਧਰਞ ਠੀ) ਵਐਾ 

ਏਠਾ ਸ, ਉ (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸ ਠੀ ਏੂਏ ਣੁਏਾ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠੀ ਸ, ਉ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ੁਐ ਆ ਵੱਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਣਰਦੂ ਦ ਖੀਵਾਂ ਢੂੂੰ ਜ਼ੀ ਅਣੜਾਂਠਾ ਸ, ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਢੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਚਾਨਤਰਕ ਤੂ ਨ ਜਾਣਹੀ ਨਕਅ ਤੁਧੁ ਨਵਨਚ ਨਤਖਾ ਹ ਨਕਤੁ ੀਤ ਨਤਖ ਜਾਆ ॥ ਦੂਜ ਬਾਆ 
ਬਰੰਨਭਅ ੰਨਭਰਤ ਜਲੁ ਲ ਨ ਾਆ ॥ ਨਦਨਰ ਕਰ ਜ ਅਣੀ ਤਾਂ ਸਨਤਗੁਰੁ ਨਭਲ ਸੁ ਬਾਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਨਤਗੁਰ ਤ ੰਨਭਰਤ ਜਲੁ ਾਆਅ ਸਹਜ ਰਨਹਅ ਸਭਾਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1284} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਏਞੁ ਣੀਞ—ਏੀਸ ਣੀਤਞਆਂ? (‘ਤਞੁੁ’ ਅਞ ‘ਤਞੁ ਞ’ ਇਸਢਾਂ ਠਸਾਂ ਪਜ਼ਾ ਂਠ ‘ਖੜ’ 

ਅਞ ‘ਅਟ’ ਤਵਔ ਏ ਵਐਝ-ਖ ਸ)। ਸਖ—ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ। ਢ ਖਾਝਸੀ—ਞੂੂੰ ਢਸੀਂ ਖਾਝਠਾ। ਠੂਖ 

ਦਾਇ—ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ। ਤਞੁ ਞ—ੁ ੂਣਾੋਂ। ਅੂੰਤਧਰਞ ਖਪੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-

ਖਪ। ਣਪ  ਢ ਣਾਇ—ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ। ੁਦਾਇ—ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਣੀਸ (ਖੀਵ)! ਞਢੂੂੰ ਢਸੀਂ ਣਞਾ ਤਏ ਞ ਅੂੰਠ ਏਸੜੀ ਞਰ ਸ ਸ (ਖ ਞਢੂੂੰ ਦਙਏਝਾ ਤਵਔ ਣਾ ਸੀ ਸ; 

ਢਾਸ ਸੀ ਞਢੂੂੰ ਇਸ ਣਞਾ ਸ ਤਏ) ਏੀਸ ਣੀਤਞਆਂ ਇਸ ਞਰ ਸ ਤਧਙੀ; ਞੂੂੰ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਦਙਏ ਤਸਾ ਸੈਂ, 

ਞਢੂੂੰ (ਞਰ ਸ ਤਧਙਾਝ ਪਈ) ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ ਪੱਦਠਾ ਢਸੀਂ।  

ਖ ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਆਣਝੀ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏ ਞਾਂ ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ ੁ ੂਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਞੋਂ 

ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ ਤਧਪਠਾ ਸ (ਞ ਉ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ਤਙਏ 

ਸੀਠਾ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਆਨਕ ਵਣ ਖੰਨਡ ਫਸਨਹ ਜਾਆ ਸਦੁ ਨ ਦਵਹੀ ॥ ਆਨਕ ਾਲਾ ਕਕਰੁ ਬੰਨਨ ਸੀਤਲੁ ਜਲੁ 
ਹਂਵਹੀ ॥ ਆਨਕ ਬਸਭ ਚੜਹਾਵਨਹ ੰਨਗ ਭਲੁ ਨ ਧਵਹੀ ॥ ਆਨਕ ਜਟਾ ਨਫਕਟ ਨਫਕਰਾਲ ਕੁਲੁ ਘਰੁ 
ਖਵਹੀ ॥ ਆਨਕ ਨਗਨ ਨਪਰਨਹ ਨਦਨੁ ਰਾਨਤ ਨੀ ਦ ਨ ਸਵਹੀ ॥ ਆਨਕ ਗਨਨ ਜਲਾਵਨਹ ੰਗੁ 
ਅੁ ਨਵਗਵਹੀ ॥ ਨਵਣੁ ਨਾ ਵ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਨਕਅ ਕਨਹ ਰਵਹੀ ॥ ਸਹਨਨ ਖਸਭ ਦੁਅਨਰ ਨਜ 
ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵਹੀ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1284-1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵਝਐੂੰਤਛ—ਵਝ ਠ ਐੂੰਛ ਤਵਔ, ਖੂੰਪ ਠ ਤਏ ਤਸੱ ਤਵਔ। ਠੁ—ਵਾਖ। ਸੇਂਵਸੀ—ਸਾਠ 

ਸਢ (‘ਖਪੁ ਸਵਞ ਦੂਐ ਅੁ ਢੂੰਾ’—ਏਾਢੜਾ ਧ: 5)। ਇਤਏ—ਏਈ (ਥਸ-ੁਵਔਢ)। ਖਾਇ—ਖਾ ਏ। ਅੂੰਤ—

ੀ ਉਞ (ਢਙ:-  ਪਜ਼ ‘ਅੂੰਤ’ ਅਞ ਕਵੀਂ ਞੁਏ ਠ ‘ਅੂੰੁ’ ਠਾ ਖੜ ਞ ਅਟ ਤਵਔਾਢ-ਖ ਸਢ)। 

ਤਥਏਙ—ਐੀਆਂ। ਤਥਏਾਪ—ਛਾਉਝੀ। ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ। ਤਵਵਸੀ—ਖ਼ੁਆ ਏਠ ਸਢ। 

ਕਾੁ—ੁਆਸ।  

ਅਟ:-  ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਖੂੰਪ ਠ ਸ਼ ਤਵਔ ਖਾ ਥਚਠ ਸਢ ਞ ਧਢ ਡਾ ਪੈਂਠ ਸਢ; ਏਈ ਣਾਪਾ-ਏੱਏ ਦੂੰਢ ਏ 

ਚੂੰਜਾ ਣਾਝੀ ਸਾਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਉ ਚੂੰਜ ਣਾਝੀ ਤਵਔ ਥਚਠ ਸਢ, ਤਖ ਉੱਞ ਏੱਏ ਖੂੰਤਧਆ ਤਣਆ ਸ); 

ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਤਣੂੰਛ ਞ ੁਆਸ ਧਪਠ ਸਢ ਞ (ਤਣੂੰਛ ਠੀ) ਧਪ ਏਠ ਢਸੀਂ ਡੋਂਠ (ਦਾਵ, ਇਸ਼ਢਾਢ ਢਸੀਂ ਏਠ); 

ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਐੀਆਂ ਛਾਉਝੀਆਂ ਖਙਾਂ ਵਡਾ ਪੈਂਠ ਸਢ (ਏੀ ਥਝ ਏ ਆਣਝੀ) ਏੁਪ ਞ ਆਣਝਾ  ਵਾ 

ਪੈਂਠ ਸਢ; ਏਈ ਥੂੰਠ ਤਠਢ  ਾਞ ਢੂੰ ਣ ਤਤਠ ਸਢ, ਏਈ ੌਂਠ ਦੀ ਢਸੀਂ ਸਢ; ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਅੱ ਢਾਪ 

ਆਣਝਾ ੀ ਾੜਠ ਸਢ (ਦਾਵ; ਡੂਝੀਆ ਂਞਣਾਂਠ ਸਢ ਞ ਇ ਞਾ)ਂ ਅਣਾਝਾ ਆਣ ਖ਼ੁਆ ਏਠ ਸਢ।  

ਣ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਵਾਂਖ ਤਸ ਏ ਧਢੱੁਐਾ-ੀ ਤਵਅਟ ਵਾਇਆ, ਸੁਝ ਉਸ ਏੀਸ ਆਐ ਏ ਝ? (ਢਾਧ-

ਤਧਢ ਠਾ ਧਏਾ ਵਾ ਏ ਣਕੁਞਾਝ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ ਢਸੀਂ)।  

ਏਵਪ ਉਸ ਖੀਵ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਦਠ ਸਢ ਖ ੁ ੂਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਞੁਠ ਸਢ।15।  



ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ੰਨਭਰਤ ਵਲ ਫਨਲਅ ਤਾਂ ਦਨਰ ਸੁਣੀ ੁਕਾਰ ॥ ਭਘ ਨ ਪੁਰਭਾਨੁ ਹਅ 
ਵਰਸਹੁ ਨਕਰਾ ਧਾਨਰ ॥ ਹਈ ਨਤਨ ਕ ਫਨਲਹਾਰਣ ਨਜਨੀ ਸਚੁ ਰਨਖਅ ਈਨਰ ਧਾਨਰ ॥ ਨਾਨਕ 
ਨਾਭ ਸਬ ਹਰੀਅਵਲੀ ਗੁਰ ਕ ਸਫਨਦ ਵੀਚਾਨਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠਤ—(ਣਰਦੂ ਠ) ਠ ਞ। ਧ—(ੁ)ੂ ਥੱਠਪ ਢੂੂੰ। ਉਤ—ਤਸਠ ਤਵਔ। (ਢਙ:-  ‘ਦੂਞਏਾਪ 

ਤਕ੍ਰਆ’ ਠਾ ਅਟ ‘ਵਞਧਾਢ’ ਤਵਔ ਏਢਾ ਸ।) 

ਅਟ:-  (ਖਠੋਂ ਖੀਵ-) ਣਣੀਸਾ ਅੂੰਤਧਰਞ ਵਪ  ਅਜ਼ਈ ਏਠਾ ਸ ਞਾਂ ਉ ਠੀ ਅਠਾ ਣਰਦੂ ਠੀ ਠਾਸ ਤਵਔ 

ੁਝੀ ਖਾਂਠੀ ਸ (ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ੁੂ-) ਥੱਠਪ ਢੂੂੰ ਸੁਏਧ ਠੇਂਠਾ ਸ ਤਏ (ਇ ਅਜ਼ਈ ਏਢ ਵਾਪ  ਉਞ) ਤਧਸ ਏ 

ਏ (‘ਢਾਧ’ ਠੀ) ਵਐਾ ਏ।  

ਤਖਢਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਤਸਠ ਤਵਔ ਵਾਇਆ ਸ, ਧੈਂ ਉਸਢਾਂ ਞੋਂ ਠਏ 

ਸਾਂ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਞੁੂ ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ (‘ਢਾਧ’ ਠੀ) ਵੀਔਾ ਏੀਤਞਆਂ (ਦਾਵ, ਢਾਧ ਤਧਤਆਂ) ‘ਢਾਧ’ 

ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਸੀ-ਦੀ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਫਾਫੀਹਾ ਆਵ ਤਰੀ ਨਤਖਾ ਨ ਈਤਰ ਜ ਸਈ ਕਰਨਹ ੁਕਾਰ ॥ ਨਦਰੀ ਸਨਤਗੁਰੁ ਾਇ 
ਨਦਰੀ ਈਜ ਨਅਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਨਹਫੁ ਭਨਨ ਵਸ ਨਵਚਹੁ ਜਾਨਹ ਨਵਕਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਇਵ—ਇ ਞਾਂ। ਤਞਐਾ—ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ। ਉ— ਵਾੀ। ਏਤਸ ਣੁਏਾ—ਞੂੂੰ 

ਞਪ  ਏੇਂ। ਢਠੀ—ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ। ਣਾਈ—ਤਧਪਠਾ ਸ। ਉਣਖ—ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ 

ਸ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਖਾਤਸ—ਠੂ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ।  

ਅਟ:-  ਸ (ਖੀਵ-) ਣਣੀਸ! ਖ ਞੂੂੰ  ਵਾੀ ਞਪ  ਪਏਂ ਞਾਂ ਦੀ ਇ ਞਾ ਂਞੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਤਧਙ 

ਢਸੀਂ ਏਠੀ, (ਏਵਪ) ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਸੀ ੁ ੂਤਧਪਠਾ ਸ, ਞ ਧਸ ਢਾਪ ਸੀ ਤਸਠ ਤਵਔ 

ਤਣਆ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਖਠੋਂ ਆਣਝੀ ਧਸ ਢਾਪ) ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ (ਖੀਵ ਠ) ਧਢ ਤਵਔ ਆ ਵੱਠਾ 

ਸ ਞਾਂ (ਉ ਠ ਅੂੰਠੋਂ) ਾ ਤਵਏਾ ਢਾ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਆਨਕ ਜਨੀ ਈਝੜ ਾਆ ਧੁਰਹੁ ਖੁਅਆਅ ॥ ਨਤਨ ਭੁਨਖ ਨਾਹੀ  ਨਾਭੁ ਨ ਤੀਰਨਥ 
ਨਹਾਆਅ ॥ ਹਥੀ ਨਸਰ ਖਹਾਆ ਨ ਬਦੁ ਕਰਾਆਅ ॥ ਕੁਨਚਲ ਰਹਨਹ ਨਦਨ ਰਾਨਤ ਸਫਦੁ ਨ 
ਬਾਆਅ ॥ ਨਤਨ ਜਾਨਤ ਨ ਨਤ ਨ ਕਰਭੁ ਜਨਭੁ ਗਵਾਆਅ ॥ ਭਨਨ ਜੂਠ ਵਜਾਨਤ ਜੂਠਾ ਖਾਆਅ 
॥ ਨਫਨੁ ਸਫਦ ਅਚਾਰੁ ਨ ਨਕਨ ਹੀ ਾਆਅ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ੰਕਾਨਰ ਸਨਚ ਸਭਾਆਅ ॥ ੧੬॥ 
{ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਡੁਸੁ—ਧੁੱਜ ਞੋਂ ਸੀ। ਦਠੁ—ਤ ਧੁਢਾਝਾ। ਵਖਾਤਞ—ਏੁਖਾਤਞ ਧਢੱੁਐ। ਆਔਾ—ੁਔੂੰੀ 

ੀਸਝੀ। ਅੂੰਏਾਤ—ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਤਵਔ। ਞੀਤਟ—ਣਰਦੂ-ਞੀਟ ਉਞ (ਵਐ ਣਉੜੀ 18, ਞ 4)। 

ਉਗੜ—ਉਖਾੜ ਵਾਪ  ਾਸ, ਖੀਵਢ ਠ ਗ਼ਪਞ ਞ ਉਞ। ਐੁਆਇਆ—ਸੀ ਾਸ ਞੋਂ ਐੁੂੰਗਾ ਸ ਸਢ। 

ਧੁਤਐ—ਧੂੂੰਸ ਤਵਔ। ਸਟੀ—ਸਟੀਂ, ਸੱਟਾ ਂਢਾਪ ਸੀ। ਏੁਤਔਪ—ੂੰਠ। ਦਾਇਆ—ਔੂੰਾ ਪੱਾ। ਣਤਞ—ਇੱਜ਼ਞ। 

ਧਤਢ ਖੂਚ—ਖੂਚ  ਧਢ ਠ ਏਾਢ, ਢਾਧ-ਸੀਝ ਧਢ ਠ ਏਾਢ। ਤਏਢ ਸੀ—ਤਏਤਢ ਸੀ, ਤਏ ਢ  ਸੀ (ਤਕ੍ਰਆ 

ਤਵਸ਼ਸ਼ਝ ‘ਸੀ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਏਤਢ’ ਠੀ ‘ਤੁ’ ਉੱਛ ਈ)। ਤਔ—ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਏਈ ਥੂੰਠ (ਖ) ਖਢੀ (ਅਐਵਾਂਠ ਸਢ) ਣਰਦੂ ਢ  ਗੜ ਣਾ ਏ ਧੁੱਜ ਞੋਂ ਸੀ ਏੁਾਸ ਣਾ ਤਠੱਞ ਸਢ; ਉਸਢਾ ਂ



ਠ ਧੂੂੰਸ ਤਵਔ ਏਠ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ, ਢਾਸ ਸੀ ਉਸ (ਣਰਦੂ) ਞੀਟ ਉਞ ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਠ ਸਢ; ਉਸ 

ਤ ਧੁਢਾਂਠ ਢਸੀਂ ਸਢ; ਸੱਟਾਂ ਢਾਪ ਤ (ਠ ਵਾਪ) ਣੁੱਙ ਪੈਂਠ ਸਢ; ਤਠਢ ਾਞ ੂੰਠ ਤਸੂੰਠ ਸਢ; ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ 

ੁ-ਸ਼ਥਠ ਔੂੰਾ ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ। ਇਸ ਪਏ ਖਢਧ (ਤਵਅਟ ਸੀ) ਵਾਂਠ ਸਢ, ਏਈ ਏੂੰਧ ਾ ਢਸੀਂ ਏਠ 

ਤਖ ਞੋਂ ਔੂੰੀ ਖਾਤਞ ਠ ਧਗ ਖਾ ਏਝ ਖਾਂ ਇੱਜ਼ਞ ਣਾ ਏਝ; ਇਸ ਏੁਖਾਞੀ ਪਏ ਧਢੋਂ  ਦੀ ਖੂਚ  ਸਢ ਞ ਖੂਚਾ 

ਦਖਢ ਸੀ ਐਾਂਠ ਸਢ।  

(ਸ ਦਾਈ!) ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਤਏ ਢ  ਦੀ ਔੂੰੀ ਤਸਝੀ ਢਸੀਂ ਪੱਦੀ। ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ 

ਉਸ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਤਵਔ ਤਙਤਏਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।6।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਸਾਵਨਣ ਸਰਸੀ ਕਾਭਣੀ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਨਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਗੁਰ ਕ 
ਹਨਤ ਾਨਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੀ—-ੀ= ਵਾਪੀ। ਾਵਤਝ—ਾਵਝ (ਠ ਧਸੀਢ) ਤਵਔ। ਏਾਧਝੀ—ਇਞਰੀ, 

ਖੀਵ-ਇਞਰੀ। ਥਠੀ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਵੀਔਾਤ—ਤਵਔਾ ਏ ਏ। ਸਤਞ ਅਣਾਤ—ਅਣਾ ਤਸਞ ਠ 

ਏਾਢ।  

ਅਟ:-  (ਤਖਵੇਂ) ਾਵਝ ਠ ਧਸੀਢ  ਤਵਔ (ਵਐਾ ਢਾਪ ਾ ਥੂਙ ਸ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ; ਤਞਵੇਂ) ਖੀਵ-ਇਞਰੀ 

ਤਞੁੂ ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਵੀਔਾ ਏ ਏ (‘ਢਾਧ’-ਵਐਾ ਢਾਪ)  ਵਾਪੀ (ੀ ਖੀਵਢ 

ਵਾਪੀ) ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਞੁੂ ਢਾਪ ਅਣਾ ਤਣਆ ਏੀਤਞਆਂ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠਾ ੁਸਾਵਞੀ 

ਤਸੂੰਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸਾਵਨਣ ਦਝ ਗੁਣ ਫਾਹਰੀ ਨਜਸੁ ਦੂਜ ਬਾਆ ਨਅਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਇ 
ਸਬੁ ਸੀਗਾਰੁ ਖੁਅਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠਗ—ੜਠੀ ਸ। ੁਝ ਥਾਸੀ—ੁਝਾਂ ਞੋਂ ੱਐਝੀ। ਠੂਖ ਦਾਇ—ਠੂਖ ਣਾ ਵਪ, ਧਾਇਆ 

ਵਾਪ  ਣਾ। ਾ—ਏਠ। ਖਾਝਈ—ਖਾਝ, ਖਾਝ, ਖਾਝਠੀ।  

ਅਟ:-  (ਤਖਵੇਂ) ਾਵਝ ਠ ਧਸੀਢ  ਤਵਔ (ਧੀਂਸ ਤਣਆ ਂਸ ਞਾਂ ਾ ਵਝਤਞਰਝ ਸ ਸੁੂੰਠ ਸਢ, ਣ ਅੱਏ ਞ 

ਤਖਵਾਸ ੜ ਖਾਂਠ ਸਢ, ਤਖਵੇਂ ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ ਠੀ ਵਐਾ ਸਇਆਂ) ੁਝ-ਤਵਸੂਝੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ (ੋਂ) ੜਠੀ ਸ 

ਤਏਉਂਤਏ ਉ ਠਾ ਤਣਆ ਠੂਖ ਣਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਇਞਰੀ ਢੂੂੰ ਣਞੀ ਠੀ ਾ ਢਸੀਂ ਣਈ, ਉ ਠਾ (ਸ) ਾਾ 

ਤੂੰਾ (ਉ ਢੂੂੰ) ਖ਼ੁਆ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸੀ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਸਚਾ ਲਖ ਬਈ ਹਨਠ ਨ ਤੀਜਇ ॥ ਆਨਕ ਗਾਵਨਹ ਰਾਗ ਰੀਅ ਰਾਨਗ ਨ 
ਬੀਜਇ ॥ ਆਨਕ ਨਨਚ ਨਨਚ ੂਰਨਹ ਤਾਲ ਬਗਨਤ ਨ ਕੀਜਇ ॥ ਆਨਕ ੰਨੁ ਨ ਖਾਨਹ ਭੂਰਖ ਨਤਨਾ 
ਨਕਅ ਕੀਜਇ ॥ ਨਤਰਸਨਾ ਹਇ ਫਹੁਤੁ ਨਕਵ ਨ ਧੀਜਇ ॥ ਕਰਭ ਵਧਨਹ ਕ ਲ ਖਨ ਭਰੀਜਇ 
॥ ਲਾਹਾ ਨਾਭੁ ਸਸੰਾਨਰ ੰਨਭਰਤੁ ੀਜਇ ॥ ਹਨਰ ਬਗਤੀ ਸਨਨਹ ਗੁਰਭੁਨਖ ਘੀਜਇ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 
1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਦਉ—ਤਖ ਠਾ ਦਞ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ। ਣਞੀਖਈ—ਣਞੀਖ, ਣਞੀਖ, ਣਞੀਖਠਾ, 

ਖ਼ੁਸ਼ ਸੁੂੰਠਾ। ਇਤਏ—ਏਈ (ਪਜ਼ ‘ਇਏ’ ਞੋਂ ਥਸ-ੁਵਔਢ)। ਾਵਤਸ—ਾਂਠ ਸਢ। ਢਤਔ—ਢੱਔ ਏ। ਣੂਤਸ 

ਞਾਪ—ਞਾਪ ਠੇਂਠ ਸਢ, ਖੜੀ ਠ ਞਾਪ ਢਾਪ ਆਣਝ  ਣਾ ਂਠਾ ਞਾਪ ਤਧਪਾਂਠ ਸਢ। ਤਏਵ—ਤਏ ਞਾ ਂਦੀ। 



ੂੰਾਤ—ੂੰਾ ਤਵਔ। ਅੂੰਤਧਰਞ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ। ਣੀਆ—ਾਝੀਆਂ। 

ਡੀਖਈ—ਡੀਖ ਆਉਂਠੀ। ਏ ਪਅ—ਏਈ ਪਏਾਂ (ਡਞੀਆਂ) ਠ। ੀਖਈ—ਤਦੱਖਠਾ ਸ। ਵਡਤਸ—ਵਡਠ 

ਸਢ (ਪਜ਼ “ਵਡਤਸ” ਠਾ ਅਟ ‘ਥੂੰਡ ਸਢ’ ਏਢਾ ਗ਼ਪਞ ਸ। “ਵਡਤਸ” ਵਞਧਾਢ ਏਾਪ, ਅੱਢ ਣੁਐ, ਥਸ-ੁ

ਵਔਢ ਸ; ਤਖਵੇਂ  ਸੀ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਾਵਤਸ’, ‘ਣੂਤਸ’, ‘ਐਾਤਸ’ ਸਢ)। ਅਢ ਤਸ—ਅਢਸ ਢਾਪ, 

ਤਣਆ ਢਾਪ (ਪਜ਼ ‘ਅਢ ਤਸ’ ਠਾ ਅਟ’ ‘ਤਣਆ’ ਗ਼ਪਞ ਸ; ਇ ਸੀ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਵਐ ‘ਸਤਚ’—ਸਚ 

ਢਾਪ; ‘ਾਤ’—ਾ ਢਾਪ)।  

ਅਟ:-  (ਖੀਵਾ ਂਠ) ਸਚ ਢਾਪ (ਦਾਵ, ਤਏ ਸਚ-ਏਧ ਢਾਪ) ਉਸ ੱਔਾ ਣਰਦੂ ਾਜ਼ੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ ਖ ਅਤਠਰਸ਼ਙ 

ਸ ਞ ਤਖ ਠਾ ਦਞ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ। ਏਈ ਪਏ ਾ ਾਝੀਆਂ ਾਂਠ ਸਢ, ਣ ਣਰਦੂ ਾ ਢਾਪ ਦੀ 

ਢਸੀਂ ਣਰੂੰਢ ਸੁੂੰਠਾ; ਏਈ ਥੂੰਠ ਢੱਔ ਢੱਔ ਏ ਞਾਪ ਣੂਠ ਸਢ, ਣ (ਇ ਞਾ ਂਦੀ ਦਞੀ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ 

ਏਠੀ; ਏਈ ਧੂਐ ਥੂੰਠ ਅੂੰਢ ਢਸੀਂ ਐਾਂਠ, ਣ (ਠੱ) ਇਸਢਾਂ ਠਾ ਏੀਸ ਏੀਞਾ ਖਾ? (ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਤਏਵੇਂ 

ਧਗਾਈ ਤਏ ਇ ਞਾ ਂਣਰਦੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ)। (ਖੀਵ ਠੀ) ਵਡੀ ਸਈ ਤਞਰਸ਼ਢਾ (ਇਸਢਾਂ ਸਚ-

ਏਧਾਂ ਢਾਪ) ਤਏ ਞਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਂਞ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ; ਦਾਵੇਂ ਏਈ ਸ ਡਞੀਆਂ (ਠ ਥੂੰਤਠਆ ਂਠ) ਏਧ-

ਏਾਂਛ (ਇਟ) ਵਡ ਖਾਝ (ਞਾਂ ਦੀ) ਐਣ ਏ ਸੀ ਧੀਠਾ ਸ।  

ਖਞ ਤਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਐੱਙੀ ਸ, ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ ਸੀ ਣੀਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ। ੁ ੂਠ 

ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੂੰਠੀ ਢਾਪ ਞ ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਢਾਪ ਤਦੱਖਠਾ ਸ। 17।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਭਲਾਰ ਰਾਗੁ ਜ ਕਰਨਹ ਨਤਨ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹਆ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਊਕੁ 
ਛਾਨਣਅ ਊਕ ਸਚਾ ਸਆ ॥ ਭਨ ੁਤਨੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਭਨਨ ਸਚ ਸਚੀ ਸਆ ॥ ੰਦਨਰ ਸਚੀ ਬਗਨਤ 
ਹ ਸਹਜ ਹੀ ਨਤ ਹਆ ॥ ਕਨਲਜੁਗ ਭਨਹ ਘਰ ੰਧਾਰੁ ਹ ਭਨਭੁਖ ਰਾਹੁ ਨ ਕਆ ॥ ਸ ਵਡਬਾਗੀ 
ਨਾਨਕਾ ਨਜਨ ਗੁਰਭੁਨਖ ਰਗਟੁ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1285} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ। ਇ—ਦਾ। ਸਖ—ਸਤਖ, ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ਆਧ ਣਔਪਞ ਤਖ਼ਆਪ ਇਸ ਸ ਤਏ ਖਠੋਂ ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਧਪਾ ਾ ਾਵ ਞਾ ਂਙਾ ਆ ਖਾਂਠੀ ਸ ਞ 

ਧੀਂਸ ਣਝ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਣ) ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ਧਪਾ ਾ ਾਂਠ ਸਢ (ਢਾਧ-ਖਪ ਠੀ 

ਵਐਾ ਢਾਪ) ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਧਢ ਞ ੀ ਚੂੰਜ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਞ ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਤਵਔ 

ਸ਼ਾਂਞੀ ਆ ਖਾਂਠੀ ਸ) ਤਏਉਂਤਏ ਤਞੁ ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਉਸ ਉ ਇੱਏ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਣਕਾਝਠ ਸਢ (ਣਰਦੂ ਢਾਪ 

ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ ਣਾਂਠ ਸਢ) ਖ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸ। ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਧਢ ਞ ਞਢ ੱਔ ਠਾ ੂਣ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ 

(ਦਾਵ, ਧਢ ਞ ੀ ੱਔ ਠ ਣਰਧ ਤਵਔ ੂੰ ਖਾਂਠ ਸਢ), ੱਔਾ ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਵੱ ਣੈਂਠਾ ਸ ਞ ੱਔ 

ਠਾ ੂਣ ਸਝ ਏਏ ਉਸਢਾਂ ਠੀ ਦਾ ਠਾ-ਤਟ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ। ਉਸਢਾਂ ਠ ਅੂੰਠ ਠਾ-ਤਙਏਵੀਂ ਦਞੀ ਣਠਾ 

ਸੁੂੰਠੀ ਸ, ਠਾ ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਤਙਏ ਤਸਝ ਠ ਏਾਢ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਇੱਜ਼ਞ ਤਧਪਠੀ ਸ।  

ਏਤਪਖੁ ਤਵਔ (ਦਾਵ, ਇ ਤਵਏਾਾਂ-ਦ ਖਞ ਤਵਔ ਤਵਏਾਾਂ ਠਾ) ੱੁਣ ਸਢਾ ਸ, (ਆਣਝ) ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ 

ਞੁਢ ਵਾਪ  ਥੂੰਤਠਆ ਂਢੂੂੰ (ਇ ਸਢ ਤਵਔੋਂ ਤਢਏਪਝ ਪਈ) ਾਸ ਢਸੀਂ ਪੱਦਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਦਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ ਤਖਢਾਂ ਠ ਅੂੰਠ ਣਧਾਞਧਾ ੁ ੂਾਸੀਂ ਣਙ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।1।  



ਭਃ ੩ ॥ ਆੰਦੁ ਵਰਸ ਕਨਰ ਦਆਅ ਲਕਾਂ ਭਨਨ ਈਜ ਚਾਈ ॥ ਨਜਸ ਕ ਹੁਕਨਭ ਆੰਦੁ ਵਰਸਦਾ 
ਨਤਸ ਕ ਸਦ ਫਨਲਹਾਰ ਜਾਂਈ ॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਸਫਦੁ ਸਭਹਾਲੀ ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਨਭ 
ਰਤ ਜਨ ਨਨਰਭਲ ਸਹਜ ਸਨਚ ਸਭਾਈ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1285-1286} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਇੂੰਠੁ—ਾਖਾ ਇੂੰਠ, (ਦਾਵ,) ਥੱਠਪ। ਏਤ—ਏ ਏ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਏ ਸੁਏਤਧ—ਠ 

ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ। ਤਖ ਏ—(ੂੰਥੂੰਡਏ ‘ਏ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਖ’ੁ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ)। ਠ—ਠਾ। 

ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ। ਧਾਪੀ—ਤਸਠ ਤਵਔ ਾਂਤਦਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ। ਢਾਤਧ—ਤਵਔ। ਸਖ—

ਸਤਖ, ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ। ਤਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ। ਧਾਉ—

ਪੀਢਞਾ।  

ਅਟ:-  ਖਠੋਂ ਤਧਸ ਏ ਏ ਇੂੰਠ ਵਐਾ ਏਠਾ ਸ, ਪਏਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠੀ ਸ, ਣ ਧੈਂ ਉ 

ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਠਏ ਖਾਂਠਾ ਸਾ ਂਤਖ ਠ ਸੁਏਧ ਢਾਪ ਇੂੰਠ ਵਐਾ ਏਠਾ ਸ।  

ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਂ ਸੀ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ) ਸ਼ਥਠ (ਤਸਠ ਤਵਔ) ੂੰਦਾਤਪਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ ਞ 

ਠਾ-ਤਟ ਸੀ ਠ ੁਝ ਾ ਖਾ ਏਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਤਵੱਞਰ  ਸਢ ਖ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ੂੰ 

ਸ ਸਢ, ਉਸ ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਠੀ ਾਸੀਂ ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਖੁੜ ਤਸੂੰਠ ਸਢ।2।  

ਈੜੀ ॥ ੂਰਾ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਨਵ ੂਰਾ ਾਆਅ ॥ ੂਰ ਕਰਨਭ ਨਧਅਆ ੂਰਾ ਸਫਦੁ ਭੰਨਨ 
ਵਸਾਆਅ ॥ ੂਰ ਨਗਅਨਨ ਨਧਅਨਨ ਭਲੁ ਚੁਕਾਆਅ ॥ ਹਨਰ ਸਨਰ ਤੀਰਨਥ ਜਾਨਣ ਭਨੂਅ 
ਨਾਆਅ ॥ ਸਫਨਦ ਭਰ ਭਨੁ ਭਾਨਰ ਧੰਨੁ ਜਣਦੀ ਭਾਆਅ ॥ ਦਨਰ ਸਚ ਸਨਚਅਰੁ ਸਚਾ ਅਆਅ 
॥ ੁਨਛ ਨ ਸਕ ਕਆ ਜਾਂ ਖਸਭ ਬਾਆਅ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਨਹ ਨਲਨਖਅ ਾਆਅ ॥ ੧੮॥ 
{ੰਨਾ 1286} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏਤਧ—ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਠੁਆਾ। ਧੂੰਤਢ—ਧਤਢ, ਧਢ ਤਵਔ। ਤਆਤਢ—ਤਆਢ ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਖਝਠੀ—ਖੂੰਧਝ ਵਾਪੀ। ਧਾਇਆ—ਧਾਂ। ਪਾਤਸ—ਤਞ ਏ ਏ। ਸਤ ਤ—ਣਰਦੂ-ੂਣ ਞਪਾਥ ਤਵਔ, 

ਸਤ-ਢਾਧ (ਠ) ਵ ਤਵਔ। ਖਾਤਝ—ਧਗ ਏ। ਧਢੂਆ—ਸਝਾ ਧਢ। ਤਆਢੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ 

ੂਗ, ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ। ਤਆਤਢ—ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਡਆਤਢ—ਅਛਪ ਖੁੜੀ 

ੁਤਞ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਞੀਤਟ—ਞੀਟ ਉਞ। ਖਾਤਝ—ਖਾਝ ਏ, ੂਗ ਸਾਪ ਏ ਏ। ਥਤਠ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਧਾਤ—ਧਾ ਏ, ਵੱ ਤਵਔ ਤਪਆ ਏ। ਠਤ ਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ। ਤਔਆ—ੁ

ੁਖ਼ੂ।  

ਅਟ:-  ਤਖ ਢ  ਣੂ ੁ ੂਠਾ ਸੁਏਧ ਧੂੰਤਢਆ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ਣੂਾ ਣਰਦੂ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ; ਣੂ (ਦਾਵ, ਅਦੱੁਪ) ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਢਾਪ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਧ ਏ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਠੀ ਥਾਝੀ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔ ਵਾਂਠਾ ਸ; ਣੂਢ 

ਆਞਧਏ ਧਗ ਞ ਅਛਪ ੁਤਞ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਉਸ ਆਣਝ  ਧਢ ਠੀ ਧਪ ਠੂ ਏਠਾ ਸ (ਇ ਞਾ ਂ

ਉ ਠਾ) ਸਝਾ (ਸਇਆ) ਧਢ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ ਸਾਪ ਏ ਏ ਣਰਦੂ-ੂਣ ਵ ਤਵਔ ਣਰਦੂ-ੂਣ 

ਞੀਟ ਉਞ ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਠਾ ਸ।  

ਉ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਧਾ ਂਦਾਾਂ ਵਾਪੀ ਸ ਖ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਧਢ ਢੂੂੰ ਵੱ ਤਵਔ ਤਪਆ ਏ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਵਪੋਂ , 

ਧਾਢ) ਧ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੱਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ੱਔਾ ਞ ੱਔ ਠਾ ਵਣਾੀ ਧੂੰਤਢਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਉ 

ਧਢੱੁਐ ਠ ਖੀਵਢ ਞ ਏਈ ਸ ਉਂਪ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! 



ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾ ਏ ਉਸ (ਤਤਞ ਾਪਾਸ-ੂਣ ਧੱਟ ਉਞ) ਤਪਤਐਆ (ਦਾ) ਸਾਪ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। 

18।  

ਢਙ:-  ਇ ਣਉੜੀ ਠੀ ਔਟੀ ਞੁਏ ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਸਤ ਤ’ ਢੂੂੰ ਤਡਆਢ ਢਾਪ ਣੜ । ਾਧਏਪੀ ਾ ਠੀ ਥਾਝੀ 

‘ਠੁ’ ਠੀ ਣੂੰਖਵੀਂ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਦੀ ਇਸੀ ਪਜ਼ ਸ ‘ਸਤ ਤ ਣਾਵ’।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕੁਲਹਾਂ ਦਂਦ ਫਾਵਲ ਲਂਦ ਵਡ ਨਨਲਜ ॥ ਚੂਹਾ ਖਡ ਨ ਭਾਵਇ ਨਤਕਨਲ ਫੰਨਹ ਛਜ 
॥ ਦਨਨਹ ਦੁਅਇ ਸ ਭਰਨਹ ਨਜਨ ਕਈ ਦਨਨ ਨਸ ਜਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾਇ ਨਕਥ ਜਾਆ 
ਸਭਾਨਹ ॥ ਪਸਨਲ ਹਾੜੀ ਊਕੁ ਨਾਭੁ ਸਾਵਣੀ ਸਚੁ ਨਾਈ ॥ ਭ ਭਹਦੂਦੁ ਨਲਖਾਆਅ ਖਸਭ ਕ 
ਦਨਰ ਜਾਆ ॥ ਦੁਨੀਅ ਕ ਦਰ ਕਤੜ ਕਤ ਅਵਨਹ ਜਾਂਨਹ ॥ ਕਤ ਭੰਗਨਹ ਭੰਗਤ ਕਤ ਭੰਨਗ ਭੰਨਗ 
ਜਾਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1286} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੁਪਸ—ਙਣੀ (ਦਾਵ, ਉਸ ਸਪੀ-ਙਣੀ ਖ ਇਏ ਧੁਤਸ਼ਠ ਆਣਝ  ਤਏ ਔਪ  ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਤਣੱਕੋਂ 

ਆਣਝੀ ੱਠੀ ਞ ਤਥਚਾਝ ਵਪ  ਠੇਂਠਾ ਸ) (ਢਙ:-  ਇ ਸ਼ਪਏ ਠ ਸੁੂੰਤਠਆਂ ੁ-ੂ ਤਵਔ ‘ਸਪੀ-ਙਣੀ’ ਠਾ 

ਤਵਾਖ ਠੱਝਾ ਤਢੀ ਥਝਙ ਸ)। ਤਞਏਤਪ—ਪੱਏ ਢਾਪ। ਠੁਆਈ—ਅੀਾਂ। ਧਾਤਸ—(ਇਟ ਣਾਚ 

‘ਧਾਇ’ ਢਸੀਂ ਸ, ‘ਧਾਇ’ ਅਞ ‘ਧਾਤਸ’ ਤਵਔ ਏ ਧਗਝ-ਖ ਸ) ਣੈਂਠ ਸਢ। ਧਸਠੂਠੁ—ਸੱਠ ਤਵਔ 

ਤਪਆਂਠੀ ਸਈ ਔੀਜ਼, ਇਏ ਧੂੰਤਢਆ-ਣਰਧੂੰਤਢਆ ਣਵਾਢਾ। ਠ—(ਣੀਾਂ ਧੁਤਸ਼ਠਾਂ ਠ) ਠਵਾਜ਼। ਥਾਵਪ—

ਧੂਐ। ਤਢਪਖ—ਥ-ਸ਼ਧ। ਢ ਧਾਵਈ—ਵੜ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਢ ਧਾਵ, ਢ ਧਾਵ। ਠਤਢ—ਠੇਂਠ ਸਢ। ਤ—, 

ਉਸ ਥੂੰਠ ਦੀ। ਢ ਖਾਣਈ—ਢ ਖਾਣ, ਢ ਖਾਣ; ਧਤਗਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ। ਖਾਇ—ਖਾ ਏ। ਏ ਠਤ—ਠ 

ਠ ਞ।  

ਅਟ:-  ਉਸ ਪਏ ਧੂਐ ਏਧਪ  ਸਢ ਖ (ਔਤਪਆਂ ਢੂੂੰ) (ਸਪੀ-) ਙਣੀ ਠੇਂਠ ਸਢ (ਞ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਧਸ਼ਸੂ 

ਏਢ ਪਈ ਆਣਝ  ਟਾਂ ੱਠੀ ਠੇਂਠ ਸਢ; ਇਸ ਸਪੀ-ਙਣੀ) ਪਝ ਵਾਪ  ਦੀ ਥਠੀਠ ਸਢ (ਖ ਤਢੀ ਸਪੀ-ਙਣੀ 

ਢਾਪ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਥਏਤਞ ਠਝ ਠ ਧੱਟ ਧਗ ਪੈਂਠ ਸਢ) (ਇਸਢਾਂ ਠੀ ਸਾਪਞ ਞਾਂ ਇਉਂ ਸੀ ਸ ਤਖਵੇਂ) 

ਔੂਸਾ (ਆਣ ਸੀ) ਐੁੱਛ ਤਵਔ ਧਾ (ਵੜ) ਢਸੀਂ ਏਠਾ, (ਞ ਉਞੋਂ) ਪੱਏ ਢਾਪ ਕੱਖ ਥੂੰਢ ਪੈਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਇਸ ਤਖਸੀਆਂ ੱਠੀਆ ਂਟਾਣ ਏ) ਖ ਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਅੀਾਂ ਠੇਂਠ ਸਢ ਉਸ ਦੀ ਧ ਖਾਂਠ ਸਢ ਞ 

ਅੀਾ ਂਪਝ ਵਾਪ  ਦੀ ਧ ਖਾਂਠ ਸਢ, ਣ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਜ਼ਾ ਧਗੀ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠੀ ਤਏ ਉਸ (ਧ ਏ) 

ਤਏਟ ਖਾ ਣੈਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਤਢੀਆ ਂਸਪੀ-ਙਣੀ ਞ ਅੀਾਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਏਥੂਪ ਣਝ ਪਈ ਏਾੀ 

ਢਸੀਂ ਸਢ; ਧੁਤਸ਼ਠ ਠੀ ਔਪ  ਢੂੂੰ ਅੀ ਞ ਸਪੀ-ਙਣੀ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ ਞਾ ਢਸੀਂ ਸ)।  

ਧੈਂ ਞਾਂ ਤ ‘ਢਾਧ’ ਸੀ ਸਾੜੀ ਠੀ ਪ ਥਝਾਇਆ ਸ ਞ ੱਔਾ ਢਾਧ ਸੀ ਾਉਝੀ ਠੀ ਪ, (ਦਾਵ, ‘ਢਾਧ’ 

ਸੀ ਧ ਖੀਵਢ- ਠੀ ਣੂੂੰਖੀ ਸ), ਇਸ ਧੈਂ ਇਏ ਾ ਣਙਾ ਤਪਐਾਇਆ ਸ ਖ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਖਾ 

ਅੱਣੜਠਾ ਸ (ਢਙ:-  ਣੀ ਆਣਝ  ਔਤਪਆਂ ਞੋਂ ਸਾੜੀ ਞ ਾਵਝੀ ਠ ਪ ਧ ਖਾ ਏ ਏਾ-ਦਙ ਪੈਂਠ ਸਢ)।  

ਠੁਢੀਆ ਠ (ਣੀਾਂ ਧੁਤਸ਼ਠਾ ਂਠ ਞਾ)ਂ ਥੜ ਅੱਛ ਸਢ, ਏਈ ਇਟ ਆਉਂਠ ਞ ਖਾਂਠ ਸਢ; ਏਈ ਧੂੰਞ ਇਸਢਾ ਂ

ਣਾੋਂ ਧੂੰਠ ਸਢ ਞ ਏਈ ਧੂੰ ਧੂੰ ਏ ਞੁ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਣ ਣਰਦੂ ਠਾ ‘ਢਾਧ’-ੂਣ ਣਙਾ ਇਸਢਾਂ ਞੋਂ ਢਸੀਂ ਤਧਪ 

ਏਠਾ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਈ ਭਣੁ ਹਸਤੀ ਨਘਈ ਗੁੜੁ ਖਾਵ ੰਨਜ ਸ ਦਾਣਾ ਖਾਆ ॥ ਡਕ ਪੂਕ ਖਹ ਈਡਾਵ ਸਾਨਹ 
ਗਆ ਛੁਤਾਆ ॥ ੰਧੀ ਪੂਨਕ ਭੁਇ ਦਵਾਨੀ ॥ ਖਸਨਭ ਨਭਟੀ ਨਪਨਰ ਬਾਨੀ ॥ ਧੁ ਗੁਲਹਾ ਨਚੜੀ 



ਕਾ ਚੁਗਣੁ ਗਨਣ ਚੜੀ ਨਫਲਲਾਆ ॥ ਖਸਭ ਬਾਵ ਹਾ ਚੰ ਗੀ ਨਜ ਕਰ ਖੁਦਾਆ ਖੁਦਾਆ ॥ ਸਕਤਾ 
ਸੀਹੁ ਭਾਰ ਸ ਨਭਨਰਅ ਸਬ ਨਛ  ਖਾਆ ॥ ਹਆ ਸਤਾਣਾ ਘੁਰ ਨ ਭਾਵ ਸਾਨਹ ਗਆ ਛੁਤਾਆ 
॥ ੰਧਾ ਨਕਸ ਨ ਫੁਨਕ ਸੁਣਾਵ ॥ ਖਸਭ ਭੂਨਲ ਨ ਬਾਵ ॥ ਕ ਨਸਈ ਰੀਨਤ ਕਰ ਕ ਨਤਡਾ ਕ 
ਡਾਲੀ ਫਨਹ ਖਾਆ ॥ ਖਸਭ ਬਾਵ ਹ ਚੰਗਾ ਨਜ ਕਰ ਖੁਦਾਆ ਖੁਦਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਅ ਚਾਨਰ 
ਨਦਹਾੜ ਸੁਨਖ ਕੀਤ ਦੁਖੁ ਹਇ ॥ ਗਲਾ ਵਾਲ ਹਨਨ ਘਣਰ ਛਨਡ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ ਭਖੀ ਨਭਠ ਭਰਣਾ 
॥ ਨਜਨ ਤੂ ਰਖਨਹ ਨਤਨ ਨਨੜ ਨ ਅਵ ਨਤਨ ਬਈ ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1286} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉ ਧਝੁ, ਣੂੰਤਖ  (ਧਝ)—(ਦਾਵ,) ਥਸੁਞ ਾਾ, ਏਈ ਧਝਾਂ। ਛਏ—ਛਏਾਠਾ ਸ। ਤੂਏ—

ਤੂਏਾਂ ਧਾਠਾ ਸ, ਸ਼ੂਏਠਾ ਸ। ਾਤਸ ਇ—ਖਠੋਂ ਤਖੂੰਠ ਤਢਏਪ ਖਾਂਠੀ ਸ। ਣਕੁਞਾਇ—(ਦਾਵ,) ਉਸ 

ਛਏਾਢਾ ਸ਼ੂਏਝਾ ਤਧਙ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਤੂਤਏ—ਤੂਏਾਂ ਧਾ ਏ, (ਦਾਵ,) ਅਸੂੰਏਾ ਤਵਔ। ਤਧਙੀ—ਧਾਈ। ਦਾਢੀ—

ਔੂੰੀ ਪੱੀ। ੁਪ ਾ—ੁੱਪੀ। ਤਝ—ਆਏਾਸ਼ ਤਵਔ। ਏਞਾ—ਥਪਵਾਢ। ੀਸ—ੁਸ਼। ਤਧਤਆ—ਤਧਾ ਂ

ਢੂੂੰ। ਞਾਝਾ—ਞਏੜਾ। ੁ—ੁਢ  ਤਵਔ। ਥੁਤਏ—ਥੱੁਏ ਏ, ੱਖ ਏ। ਸਾ—ਉਸ ਤਔੜੀ ਸੀ। ਸ—ਉਸ 

ਅੱਏ-ਤਞੱਛਾ ਸੀ (‘ਸਾ’ ਇਞਰੀ ਤਪੂੰ ਸ ਞ ‘ਸ’ ਣੁਤਪੂੰ ਸ)। ੁਤਐ ਏੀਞ—ਧਖ ਧਾਤਝਆਂ। ਧਐੀ—ਧੱਐੀਆ ਂ

ਢ। ਤਧਚ—ਤਧਚਾ ਤਵਔ। ਤਏ ਢ—(ੂੰਥੂੰਡਏ ‘ਢ ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਏੁ’ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ)। ਦਉ 

ਾ—ੁੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ। ਤਣਕ ਣ—ਤਣੱਕ ਞੁ ਏ। ਐਾਇ—ਐਾਂਠੀ ਸ। —ੈਂਏੜ।  

ਅਟ:-  ਸਾਟੀ ਤਏਞਢਾ ਸੀ ਤਉ ੁੜ ਞ ਏਈ ਧਝਾਂ ਠਾਝਾ ਐਾਂਠਾ ਸ; (ੱਖ ਏ) ਛਏਾਠਾ ਸ, ਸ਼ੂਏਠਾ ਸ, ਤਧੱਙੀ 

(ੁੂੰਛ ਢਾਪ) ਉਛਾਂਠਾ ਸ, ਣ ਖਠੋਂ ਾਸ ਤਢਏਪ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞਾਂ ਉ ਠਾ ਛਏਾਢਾ ਸ਼ੂਏਝਾ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠਾ ਸ। (ਡਢ-

ਣਠਾਟ ਠ ਧਾਝ ਤਵਔ) ਅੂੰਢੀ ਞ ਏਧਪੀ (ਸਈ ਠੁਢੀਆ ਦੀ ਸਾਟੀ ਵਾਂ) ਤੂਏਾਂ ਧਾ ਏ ਧਠੀ ਸ: 

(ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜਠੀ ਸ)। ਖ (ਅਸੂੰਏਾ ਵਾ ਏ) ਐਧ ਤਵਔ ਧਾ ਞਾਂ ਸੀ ਐਧ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠੀ ਸ।  

ਤਔੜੀ ਠੀ ਔ ਸ ਅੱਡਾ ਠਾਝਾ (ਦਾਵ, ਥਸੁਞ ਟੜੀ ਤਖਸੀ), (ਇਸ ਟੜੀ ਤਖਸੀ ਔ ਔੁ ਏ) ਉਸ ਆਏਾਸ਼ ਤਵਔ 

ਉੱਛਠੀ ਸ ਞ ਥਪਠੀ ਸ; ਖ ਖ ਉਸ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਨਾਠ ਏਠੀ ਸ ਞ ਉ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠੀ ਸ ਞਾਂ ਉਸ ਤਔੜੀ ਸੀ 

ਔੂੰੀ ਸ (ਛਏਾਢ ਞ ਤੂਏਾਂ ਧਾਢ ਵਾਪ  ਸਾਟੀ ਢਾਪੋਂ  ਇਸ ਤਢੱਏੀ ਤਖਸੀ ਤਔੜੀ ਔੂੰੀ ਸ)।  

ਇਏ ਥਪੀ ਸ਼ ੈਂਏੜ ਤਧਾਂ ਢੂੂੰ ਧਾਠਾ ਸ, ਉ ਸ਼ ਠ ਤਣੱਕ ਏਈ ਸ ਖੂੰਪੀ ਣਸ਼ੂ ਦੀ ਣਙ ਦਠ ਸਢ; 

ਞਾਏਞ ਠ ਧਾਝ ਤਵਔ ਉਸ ਸ਼ ਆਣਝ  ੁਢ  ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਧਾਂਠਾ, ਣ ਖਠੋਂ ਉ ਠਾ ਾਸ ਤਢਏਪ ਖਾਂਠਾ ਸ 

ਞਾਂ ਉ ਠਾ ਥੱੁਏਝਾ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਉਸ ਅੂੰਢਾ ਤਏ ਢੂੂੰ ਥੱੁਏ ਥੱੁਏ ਏ ੁਝਾਂਠਾ ਸ? ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਞਾਂ ਉ ਠਾ 

ਥੱੁਏਝਾ ਔੂੰਾ ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ। (ਇ ਸ਼ ਠ ਙਾਏ ਞ, ਵਐ,) ਅੱਏ-ਤਞੱਛਾ ਅੱਏ ਢਾਪ ਤਣਆ ਏਠਾ ਸ, ਅੱਏ 

ਠੀ ਛਾਪੀ ਉਞ ਥਚ ਏ ਅੱਏ ਸੀ ਐਾਂਠਾ ਸ; ਣ ਖ ਉਸ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਨਾਠ ਏਠਾ ਸ ਞ ਉ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠਾ ਸ ਞਾਂ 

(ਥੱੁਏ ਥੱੁਏ ਏ ਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਛਾਝ ਵਾਪ  ਸ਼ ਢਾਪੋਂ) ਉਸ ਅੱਏ-ਤਞੱਛਾ ਸੀ ਔੂੰਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਠੁਢੀਆ (ਤਵਔ ਖੀਉਝ) ਔਾ ਤਠਢਾਂ ਠਾ ਸ, ਇਟ ਧਖ ਧਾਤਝਆ ਂ ਠੁੱਐ ਸੀ ਤਢਏਪਠਾ ਸ, (ਇਸ 

ਠੁਢੀਆ ਠੀ ਤਧਚਾ ੀ ਸ ਤਏ ਜ਼ਥਾਢੀ ਤਆਢ ਠੀਆ)ਂ ੱਪਾਂ ਏਢ ਵਾਪ  ਞਾਂ ਥੜ ਸਢ ਣ (ਇ ਤਧਚਾ 

ਢੂੂੰ) ਏਈ ਕੱਛ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ਧੱਐੀਆ ਂਇ ਤਧਚਾ ਉਞ ਧਠੀਆ ਂਸਢ। ਣ, ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ਞੂੂੰ ਥਔਾਏਂ ਉਸਢਾ ਂਠ ਇਸ ਤਧਚਾ ਢੜ 

ਢਸੀਂ ਜੁਏਠੀ, ਉਸ ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ ਞੋਂ (ਾ) ਞ ਏ ਪੂੰ ਖਾਂਠ ਸਢ।2।  



ਈੜੀ ॥ ਗਭ ਗਚਰੁ ਤੂ ਧਣੀ ਸਚਾ ਲਖ ਾਰੁ ॥ ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਨਬ ਭੰਗਤ ਆਕ 
ਦਵਣਹਾਰੁ ॥ ਨਜਨੀ ਸਨਵਅ ਨਤਨੀ ਸੁਖੁ ਾਆਅ ਗੁਰਭਤੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਕਨਾ ਨ ਤੁਧੁ ਊਵ 
ਬਾਵਦਾ ਭਾਆਅ ਨਾਨਲ ਨਅਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਨਦ ਸਲਾਹੀ ੰਤਨਰ ਰਭ ਨਅਰੁ ॥ ਨਵਣੁ 
ਰੀਤੀ ਬਗਨਤ ਨ ਹਵਇ ਨਵਣੁ ਸਨਤਗੁਰ ਨ ਲਗ ਨਅਰੁ ॥ ਤੂ ਰਬੁ ਸਨਬ ਤੁਧੁ ਸਵਦ ਆਕ ਢਾਢੀ 
ਕਰ ੁਕਾਰ ॥ ਦਨਹ ਦਾਨੁ ਸੰਤਖੀਅ ਸਚਾ ਨਾਭੁ ਨਭਲ ਅਧਾਰੁ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1286} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਔ—ੁ(-ਇੂੰਠਰ । ਔੁ—ਣਸੁੂੰਔ। ਔੁ—ਤਖ ਞਏ ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਸ ਏ) ਤਖ ਞਏ 

ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਢਾਸ ਸ ਏ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ। ਵੀਔਾ—ੁਧਗ। ਇਏਢਾ ਢ—ਏਈ ਖੀਵਾ ਂ ਢੂੂੰ। ਇਏ 

ਣੁਏਾ—ਇਏ ਇਸੀ ਅਜ਼ਈ। ੂੰਞਐੀਆ—ਧੈਂ ੂੰਞਐੀ ਸ ਖਾਵਾਂ। ਆਡਾੁ—ਆਾ। ਤਦ—ਾ। ਵ 

ਦਾਵਠਾ—ਇਉਂ ਸੀ ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ ਸ। ਞੁਡ—ੁਞਢੂੂੰ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਰਦੂ! ਞੂੂੰ ਅਣਸੁੂੰਔ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ (ਧਾਢੱੁਐੀ) ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਞੋਂ ਣ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਦ ਠਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ ਠਾ-ਤਟ 

ਸੈਂ, ਅਤਠਰਸ਼ਙ ਸੈਂ ਞ ਥਅੂੰਞ ਸੈਂ। ਾ ਖੀਵ ਧੂੰਞ ਸਢ ਞੂੂੰ ਠਾਞਾ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਇਏ ਸੀ ਦ ਢੂੂੰ ਠਝ-ਖਾ ਸੈਂ।  

ਤਖਢਾਂ ਧਢੱੁਐਾਂ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਉੱਔੀ) ਧਗ ਸਾਪ ਏ ਏ ਞਢੂੂੰ ਤਧਤਆ ਸ ਉਸਢਾਂ ਢ  ੁਐ 

ਣਰਾਣਞ ਏੀਞਾ ਸ; ਣ, ਸ ਣਰਦੂ! ਏਈ ਖੀਵਾ ਂਢੂੂੰ ਞੂੂੰ ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਤਣਆ ਏਢਾ ਸੀ ਤਠੱਞਾ ਸ, ਞਢੂੂੰ ਇਉਂ ਸੀ 

ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ ਸ।  

ਤਞੁੂ ਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਰਧ-ਤਣਆ ਣਠਾ ਏ ਏ ਸੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ 

ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ ਸ; ਣਰਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਥੂੰਠੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ, ਞ ਣਰਧ ਤਞੁੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ।  

ਞੂੂੰ ਦ ਠਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਾ ਖੀਵ ਞਢੂੂੰ ਸੀ ਤਧਠ ਸਢ; ਧੈਂ (ਞਾ) ਜਾਜੀ (ਞ ਅੱ) ਇਏ ਇਸੀ ਅਜ਼ਈ 

ਏਠਾ ਸਾ—ਂਸ ਣਰਦੂ! ਧਢੂੂੰ ਆਣਝਾ ‘ਢਾਧ’ ਥਖ਼ਸ਼, ਧਢੂੂੰ ਞਾ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ਸੀ (ਤਜ਼ੂੰਠੀ 

ਠਾ) ਆਾ ਤਧਪ , (ਤਖ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਧੈਂ ੂੰਞਐ ਵਾਪਾ ਸ ਖਾਵਾਂ। 19।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਰਾਤੀ ਕਾਲੁ ਘਟ ਨਦਨਨ ਕਾਲੁ ॥ ਨਛਜ ਕਾਆਅ ਹਆ ਰਾਲੁ ॥ ਵਰਤਨਣ 
ਵਰਨਤਅ ਸਰਫ ਜੰਜਾਲ ੁ॥ ਬੁਨਲਅ ਚੁਨਕ ਗਆਅ ਤ ਤਾਲੁ ॥ ੰਧਾ ਝਨਖ ਝਨਖ ਆਅ ਝਨਰ 
॥ ਨਛ ਰਵਨਹ ਨਲਅਵਨਹ ਪਨਰ ॥ ਨਫਨੁ ਫੂਝ ਨਕਛੁ ਸੂਝ ਨਾਹੀ ॥ ਭਆਅ ਰਂਨਹ ਰਂਦ ਭਨਰ ਜਾਂਹੀ
॥ ਨਾਨਕ ਖਸਭ ਊਵ ਬਾਵ ॥ ਸਇ ਭੁਊ ਨਜਨ ਨਚਨਤ ਨ ਅਵ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਞੀ ਤਠਤਢ—ਾਤਞ ਞ ਤਠਢ ਠੀ ਾਸੀਂ; (ਦਾਵ) ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਤਠਢ ਾਤਞ ਥੀਞਠ ਸਢ। ਏਾਪੁ—

ਤਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਧਾ। ਏਾਇਆ—ੀ। ਤਕਖ—ਣੁਾਝਾ ਸ ਤਸਾ ਸ, ਤਥਡ ਸ ਤਸਾ ਸ। ਣਾਪੁ—ਣਾਪੀ 

ਵਾਂ ਤਏਾ ਏਧਜ਼। ਵਞਤਝ—ਖਞ ਠਾ ਵਞਝ-ਵਪਵਾ। ਖੂੰਖਾਪੁ—ਤਾਸੀ। ਞਣ ਞਾਪੁ—ਞਣ ਠੀ ਖਾਔ, 

ਥੂੰਠੀ ਠਾ ਵੱਪ। ਗਤ—ਗੜ ਤਵਔ, ੜ ਤਵਔ। ਤਪਆਵਤਸ ਤਤ—ਧੜ ਤਪਆਈ। ੋਂਤਸ—ੋਂਠ ਸਢ। ਧਤ 

ਖਾਂਸੀ—ਐਣਠ ਸਢ।  

ਅਟ:-  ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਾਤਞ ਤਠਢ ਥੀਞਠ ਸਢ ਉਧ ਠਾ ਧਾ ਙਠਾ ਸ, ੀ ਥੱੁਜਾ ਸੁੂੰਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞ 

ਏਧਜ਼ ਣੈਂਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਖਞ ਠਾ ਵਞਤਝ-ਵਪਵਾ (ਖੀਵ ਪਈ) ਾਾ ਤਾਸੀ ਥਝਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਇ ਤਵਔ) 

ਦੱੁਪ  ਸ ਢੂੂੰ ਥੂੰਠੀ ਠੀ ਖਾਔ ਤਵੱ ਖਾਂਠੀ ਸ। (ਖਞ ਠ ਵਞਤਝ-ਵਪਵ ਤਵਔ) ਅੂੰਢਾ ਸਇਆ ਖੀਵ (ਇ 

ਤਵਔ) ਗਐਾਂ ਧਾ ਧਾ ਏ (ਤਏ ਪੂੰਧ) ਗੂੰਥਪ  ਤਵਔ ਖਾ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਞ, (ਉ ਠ ਧਢ) ਤਣਕੋਂ (ਉ ਠ ਢਥੂੰਡੀ) 

ੋਂਠ ਸਢ (ਞ ਵਝ ਏਠ ਸਢ ਤਏ ਉ ਢੂੂੰ ਤਏਵੇਂ) ਧੜ ਤਪਆਈ।  



ਧਗਝ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਖਞ ਢੂੂੰ (ਵਞਤਝ-ਵਪਵ ਤਵਔ) ਏੁਗ ੁੱਗਠਾ ਢਸੀਂ; (ਧਢ ਵਾਪਾ ਞਾਂ) ਧ ਤਆ, 

(ਤਣਕਪ) ੋਂਠ ਸਢ ਞ   ਏ ਐਣਠ ਸਢ। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਐਧ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਇਉਂ ਸੀ ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ ਸ (ਤਏ ਖੀਵ 

ਇ ਞਾ ਂਣ ਐਣਝ)।  

(ਅਪ ਤਵਔ) ਆਞਧਏ ਧਞ ਧ ਸ ਉਸੀ ਸਢ ਤਖਢਾਂ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਰਦੂ ਢਸੀਂ ਵੱਠਾ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭੁਅ ਨਅਰੁ ਰੀਨਤ ਭੁਇ ਭੁਅ ਵਰੁ ਵਾਦੀ ॥ ਵੰਨੁ ਗਆਅ ਰੂੁ ਨਵਣਨਸਅ ਦੁਖੀ ਦਹ 
ਰੁਲੀ ॥ ਨਕਥਹੁ ਅਆਅ ਕਹ ਗਆਅ ਨਕਹੁ ਨ ਸੀ ਨਕਹੁ ਸੀ ॥ ਭਨਨ ਭੁਨਖ ਗਲਾ ਗਇਅ 
ਕੀਤਾ ਚਾਈ ਰਲੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਨਫਨੁ ਨਸਰ ਖੁਰ ਨਤ ਾਟੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵਾਠੀ—ਵਾਠ ਏਢ ਵਾਪਾ, (ਵਾਠੁ—ਗੜਾ) ਗਤੜਆਂ ਠਾ ਧੂਪ (ਤਖਵੇਂ ‘ਡਢ’ ਞੋਂ ‘ਡਢੀ’)। 

ਵੂੰਢੁ—ੂੰ। ਠੁਐੀ ਠਸ—ਤਵਔਾਾ ੀ। ਏਸ—ਤਏਟ? ਤਏਸੁ ਢ ੀ—ਇਸ ਏੁਗ ਉਸ ਢਸੀਂ ੀ। ਧਤਢ—

ਧਢ ਤਵਔ। ਧੁਤਐ—ਧੂੂੰਸ ਢਾਪ। ਈਆ—ਆਐੀਆਂ। ਪੀ—ਪੀਆਂ। ਤ ਐੁ—ਤ ਞੋਂ ਣਾਂ ਞਏ, ਾੀ 

ਠੀ ਾੀ। ਣਤਞ—ਇੱਜ਼ਞ। (ਢਙ:-  ਇਉਂ ਧਪੂਧ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਏ ਇਸ ਸ਼ਪਏ ਉਔਾਢ ਵਪ  ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ 

ਠ ਾਸਧਝ  ਅਖ ਧਢਾਥਾਠ ਠੀ ਏਞਪਾਧ ਠੀ ਙਢਾ ਞਾਜ਼ਾ ੀ, ਤਖਟ ਇਞਰੀਆ ਂਠੀ ਥ-ਣਞੀ ਥਾ ਉਸਢਾ ਂ

ਇਸ ਠਠ-ਦ ਥਔਢ ਉਔਾ ਢ—‘ਇਏਢਾ ਣਝ ਤਐੁ ਣਾਙ ਇਏਢਾ ਵਾੁ ਧਾਝੀ’)।  

ਅਟ:-  (ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਧ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞਾਂ ਉ ਠਾ ਉਸ) ਣਰੀਞ-ਤਣਆ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਖ ਉਸ ਆਣਝ 

ਢਥੂੰਡੀਆ ਂਢਾਪ ਏਠਾ ੀ) ਗਤੜਆਂ ਠਾ ਧੂਪ ਵ ਦੀ ਖ਼ਞਧ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ; (ੀ ਠਾ ਸਝਾ) ੂੰ ੂਣ 

ਢਾ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਤਵਔਾਾ ੀ ਦੀ ੁਪ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਅੱ ਖਾਂ ਤਧੱਙੀ ਆਤਠਏ ਠ ਸਵਾਪ  ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ)। (ਉ 

ਠ ਢਥੂੰਡੀ ਞ ਦਾਈਔਾ ਠ ਥੂੰਠ) ਧਢ ਤਵਔ (ਤਖ਼ਆਪ ਏਠ ਸਢ) ਞ ਧੂੂੰਸੋਂ ੱਪਾਂ ਏਠ ਸਢ ਤਏ ਉਸ ਤਏਟੋਂ 

ਆਇਆ ੀ ਤਏਟ ਞੁ ਤਆ (ਦਾਵ, ਤਖਟੋਂ ਆਇਆ ੀ ਟ ਔਪਾ ਤਆ) ਉਸ ਇਸ ਤਖਸਾ ਢਸੀਂ ੀ ਞ ਇਸ 

ਤਖਸਾ ਸੀ (ਦਾਵ ਉ ਤਵਔ ਤਪਾਝ  ਥ ਢਸੀਂ ਢ, ਞ, ਉ ਤਵਔ ਤਪਾਝ  ੁਝ ਢ), ਉਸ ਥੜ ਔਾਉ ਞ 

ਪੀਆ ਂਧਾਝ ਤਆ ਸ।  

ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! (ਪਏ ਖ ਔਾਸ ਆਐ) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਪਏਾਂ ਵਪੋਂ  ਸਈ ਸਈ) ਾੀ ਠੀ ਾੀ 

ਇੱਜ਼ਞ ਪੀਾਂ ਸ ਈ (ਧਗ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ੰਨਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ੰਤ ਹਆ ਸਖਾਇ ॥ ਫਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਫਈਰਾਨਾ ਨਾਵ 
ਸਾਰ ਨ ਾਇ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵਨਹ ਸ ਰਵਾਣੁ ਨਜਨਹ ਜਤੀ ਜਨਤ ਨਭਲਾਇ ॥ ਸ ਸਾਨਹਫੁ ਸ ਸਵਕੁ 
ਤਹਾ ਨਜਸੁ ਬਾਣਾ ਭੰਨਨ ਵਸਾਇ ॥ ਅਣ ਬਾਣ ਕਹੁ ਨਕਨਨ ਸੁਖੁ ਾਆਅ ੰਧਾ ੰਧੁ ਕਭਾਇ ॥ 
ਨਫਨਖਅ ਕਦ ਹੀ ਰਜ ਨਾਹੀ ਭੂਰਖ ਬੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੂਜ ਸਬੁ ਕ ਲਨਗ ਨਵਗੁਤਾ ਨਫਨੁ ਸਨਤਗੁਰ 
ਫੂਝ ਨ ਾਇ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਸਵ ਸ ਸੁਖੁ ਾਊ ਨਜਸ ਨ ਨਕਰਾ ਕਰ ਰਜਾਇ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਐਾਈ—ਐਾ, ਤਧੱਞ। ਥਉਾਢਾ—ਏਧਪਾ ਤਖਸਾ। ਾ—ਏਠ, ੂਗ। ਖਤਞ—ਤਖੂੰਠ, 

ੁਤਞ। ਧੂੰਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਏਸ ੁਤਏਤਢ—ਠੱ, ਤਏ ਢ? (ਦਾਵ) ਤਏ ਢ  ਢਸੀਂ। ਅੂੰਡ—ੁਅੂੰਢ-ਣੁਝਾ, ਅੂੰਤਢਆਂ 

ਵਾਪਾ ਏੂੰਧ। ਤਥਤਐਆ—ਧਾਇਆ। ਤਵੁਞਾ—ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਖਾਈ—ਜ਼ਾ ਠਾ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ। ਅੂੰਤਧਰਞ—

ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ। ਢਾਵ—ਢਾਧ ਠੀ। ਤਖ ੁਧੂੰਤਢ—ਤਖ ਠ ਧਢ ਤਵਔ। ਦੁ ਏ—ਸਏ ਖੀਵ। 

ਪਤ—ਪੱ ਏ। ਠੂਖ—(ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਸ (ਠ ਤਣਆ) ਤਵਔ। ਥੂਗ—ਧਗ। ਤਖ ਢ—(ੂੰਥੂੰਡਏ 

‘ਢ ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਖੁ’ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ)। ਖਞੀ—ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ।  



ਅਟ:-  ਣਰਦੂ ਠਾ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ਠਾ ੁਐ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸ, ਆਖ਼ (‘ਢਾਧ’ ਸੀ) ਤਧੱਞ 

ਥਝਠਾ ਸ। ਣ ਖਞ, ੁੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏਧਪਾ ਤਖਸਾ ਸ ਤਸਾ ਸ, (ਤਏਉਂਤਏ ੁ ੂਞੋਂ ਤਥਢਾ ਇ ਢੂੂੰ) ਢਾਧ ਠੀ 

ਏਠ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ।  

ਤਖਸੜ ਥੂੰਠ ੁ ੂਠ ਏਸ ਅਢੁਾ ਞੁਠ ਸਢ (ਞ ਇ ਞਾਂ) ਤਖਢਾਂ ਢ  ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਆਣਝੀ ੁਤਞ ਖੜੀ ਸ ਉਸ 

(ਣਰਦੂ-ਠ ਞ) ਏਥੂਪ ਸਢ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਆਣਝਾ ਦਾਝਾ (ਤਧੱਚਾ ਏ) ਧਢਾਂਠਾ ਸ ਉਸ ਵਏ ਉਸ ਤਖਸਾ 

ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ ਖਾ ਣਰਦੂ-ਧਾਪਏ ਸ।  

ਆਣਝੀ ਧਜ਼ੀ ਅਢੁਾ ਞੁ ਏ ਏਠ ਏਈ ਧਢੱੁਐ ੁਐ ਢਸੀਂ ਣਾਂਠਾ, ਅੂੰਢਾ ਠਾ ਅੂੰਤਢਆਂ ਵਾਪਾ ਏੂੰਧ ਸੀ 

ਏਠਾ ਸ; ਧੂਐ ਠੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਦੱੁਐ ਧੁੱਏਠੀ ਢਸੀਂ, ਧਾਇਆ ਤਵਔ ਏਠ ਉਸ ੱਖਠਾ ਢਸੀਂ ਸ। ਧਾਇਆ 

ਤਵਔ ਪੱ ਏ ਸ ਏਈ ਖ਼ੁਆ ਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ੁ ੂਞੋਂ ਤਥਢਾ ਧਗ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ (ਤਏ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਖ਼ੁਆੀ ਠਾ 

ਸੀ ਧੂਪ ਸ)।  

ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਰਦੂ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ ਉਸ ੁ ੂਠ ਏਸ ਅਢੁਾ ਞੁਠਾ ਸ ਞ ੁਐ ਣਾਂਠਾ ਸ। 20।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਰਭੁ ਧਰਭੁ ਦੁਆ ਨਾਨਕਾ ਜ ਧਨੁ ਲ ਾਆ ॥ ਸ ਧਨੁ ਨਭਤੁ ਨ ਕਾਂਢੀ ਨਜਤੁ 
ਨਸਨਰ ਚਟਾਂ ਖਾਆ ॥ ਨਜਨ ਕ ਲ ਧਨੁ ਵਸ ਨਤਨ ਕਾ ਨਾਈ ਪਕੀਰ ॥ ਨਜਨਹ ਕ ਨਹਰਦ ਤੂ ਵਸਨਹ ਤ 
ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣਪ  ਣਾਇ—ਤਧਪ ਖਾ (ਢਙ:-  ‘ਡਢੁ ਣਪ  ਣਾਇ’ ਅਞ ‘ਣਪ  ਡਢੁ ਵ’ ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਣੱਪਾ’ 

ਾਂਗਾ ਸਝ ਞੋਂ ਇਉਂ ਖਾਣਠਾ ਸ ਤਏ ਪਜ਼ ‘ਡਢ’ ਠਾ ਅਟ ਠਸੀਂ ਟਾਈਂ ਇੱਏ ਸੀ ਸ।  ‘ਡਢੁ ਣਪ  ਣਾਇ’ ਤਵਔ 

‘ਢਾਧ-ਡਢ’ ਠਾ ਤਜ਼ਏ ਢਸੀਂ ਸ। ‘ਧ ੁਡਧੁ ਠੁਇ’—ਇਸ ਪਜ਼ ਠੱਠ ਸਢ ਤਏ ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠ 

ਾਸਧਝ  ਉਸ ਙਢਾ ਧਖੂਠ ਸ ਤਖ ਥਾ ਉਸਢਾਂ ਉਔਾਤਆ ੀ ‘ਧ ੁਡਧੁ ਠੁਇ ਕਤਣ ਐਪ’। ਸ਼ੁੂ ਤਵਔ 

ਇਸ ਠੱਤਆ ਤਆ ਸ ਤਏ ਇਸ ਵਾ ਧਢਾਥਾਠ ਠੀ ਏਞਪਾਧ ਞੋਂ ਕਞੀ ਸੀ ਤਣਕੋਂ ਤਪਐੀ ਖਾਣਠੀ ਸ, ਣ ਇਸ 

ੱਪ ਦੀ ੁਆਠਪੀ ਸ ਤਏ ੁੂ ਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਠ ਏੁਗ ਸ਼ਪਏ ਦੀ  ਇਟ ਠਖ 

ਏੀਞ ਸਢ ਖ ਉ ਸੀ ਙਢਾ ਠਾ ਔਞਾ ਏਾਂਠ ਸਢ)। ਏਾਂਜੀ—ਤਏਸਾ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਧ—ੁਇੱਜ਼ਞ। ਠੁਇ—

ਠਵੇਂ। ਤਖਞੁ—ਤਖ (ਡਢ) ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਤ—ਤ ਉਞ। ਐਾਇ—ਐਾਂਠਾ ਸ, ਸਾਠਾ ਸ। ਏ ਣਪ—ਠ ਣੱਪ  

ਤਵਔ। ਤਸਠ—ਤਸਠ ਤਵਔ। ੁਝੀ ਸੀ—ੁਝਾਂ ਠ ਧੁੂੰਠ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! (ਖਞ ਧਗਠਾ ਸ ਤਏ) ਖ ਡਢ ਤਧਪ ਖਾ ਞਾਂ ਇੱਜ਼ਞ ਥਝੀ ਤਸੂੰਠੀ ਸ ਞ ਡਧ ਏਧਾ 

ਏੀਠਾ ਸ। ਣ, ਤਖ (ਡਢ) ਠ ਏਾਝ ਤ ਉਞ ਔਙਾਂ ਣਝ ਉਸ ਡਢ ਤਧੱਞਰ  (ਦਾਵ, ਸ਼ਧ ਡਧ ਤਵਔ 

ਸਾਈ) ਢਸੀਂ ਤਏਸਾ ਖਾ ਏਠਾ। ਤਖਢਾ ਂਣਾ ਡਢ ਸ ਉਸਢਾ ਂਠਾ ਢਾਧ ‘ਏੂੰਾਪ’ ਸ; (ਉਸ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ 

ਤਵਔ ਏੂੰਾਪ ਸਢ); ਞ ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖਢਾਂ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਞੂੂੰ ਆਣ ਵੱਠਾ ਸੈਂ ਉਸ ਸਢ ੁਝਾਂ ਠ ਧੁੂੰਠ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀ ਸਹੜੀ ਜਾਆ ਤ ਲਗਨਹ ਦੁਖ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਨਫਨੁ ਨਕਸ ਨ ਲਥੀ ਬੁਖ 
॥ ਰੂੀ ਬੁਖ ਨ ਈਤਰ ਜਾਂ ਦਖਾਂ ਤਾਂ ਬੁਖ ॥ ਜਤ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕ ਤਤ ਲਗਨਹ ਦੁਖ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠੁਢੀ—ਠੁਢੀਆ, ਧਾਇਆ। ੂਣੀ—ੂਣਾਂ ਠੀ ਾਸੀਂ, ੂਣ ਵਐ ਵਐ ਏ। —ਔਏ। ਠੁਐੀ—

ਠੁੱਐਾ ਂਢਾਪ। ਸੜੀ—ਖੜੀਠੀ ਸ। ਪਤਸ—ਪੱਠ ਸਢ। ਞਞ—ਉਞਢ  ਸੀ।  

ਅਟ:-  ਠੁੱਐ ਤਸ ਤਸ ਏ ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏੀਠਾ ਸ, ਖ ਇਸ ੁਆਔ ਖਾ ਞਾਂ ਦੀ ਠੁੱਐ ਸੀ ਧਾਠ ਸਢ। ਸ 



ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ੱਔ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਤਏ ਠੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਤਧਙਠੀ ਢਸੀਂ। ‘ੂਣ’ ਵਐਝ ਢਾਪ (ੂਣ ਵਐਝ ਠੀ) 

ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਖਾਂਠੀ ਢਸੀਂ (ੋਂ) ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਵਐੀ, ਤਞਉਂ ਤਞਉਂ ਸ ਤਞਰਸ਼ਢਾ (ਵਡਠੀ ਸ)। ਤਖਧ ਠ ਤਖਞਢ  ਦੀ 

ਵਡੀਏ ਔਏ ਸਢ, ਉਞਢ  ਸੀ ਵਡੀਏ ਇ ਢੂੂੰ ਠੁੱਐ ਤਵਆਣਠ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ੰਧੀ ਕੰਭੀ ੰਧੁ ਭਨੁ ਭਨਨ ੰਧ ਤਨੁ ੰਧੁ ॥ ਨਚਕਨੜ ਲਾਆ ਨਕਅ ਥੀ ਜਾਂ ਤੁਟ 
ਥਰ ਫੰਧੁ ॥ ਫੰਧੁ ਤੁਟਾ ਫੜੀ ਨਹੀ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਨਾ ਹਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਨਵਣੁ ਕਤ ਡੁਫ ਸਾਥ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅੂੰਡੀ ਏੂੰਧੀ—ਉਸਢਾਂ ਏੂੰਧਾ ਂਠ ਏਾਢ ਖ ਤਵਔਾ-ਸੀਝ ਸ ਏ ਏੀਞ ਖਾਝ। ਅੂੰਡੁ—ਅੂੰਢਾ, ਤਵਔਾ 

ਞੋਂ ੱਐਝਾ। ਞਢੁ—(ਦਾਵ,) ਤਆਢ-ਇੂੰਠਰ । ਣਟ ਥੂੰਡੁ—ਣੱਟਾਂ ਠਾ ਥੂੰਢ; (ਦਾਵ,) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਤਵਔਾ। 

ਞੁਪਸਾ—ਸਪੀਆ ਂਸਪੀਆ ਂਪੱਏੜਾਂ ਠਾ ਥੱਡਾ ਸਇਆ ੱਚਾ ਖ ਠੀਆ ਠ ਏੂੰਜ ਠ ਪਏ ਥੜੀ ਠ ਟਾਂ ਵਞਠ 

ਸਢ। ਸਾਟ—ਛੂੂੰਾਈ, ਟਾਸ। ਾਟ—ਏਾਪ , ਣੂਾਂ ਠ ਣੂ। ਧਤਢ ਅੂੰਡ—ਖ ਧਢ ਅੂੰਢਾ ਸ ਖਾ। ਤਔਏਤੜ 

ਪਾਇ—ਖ ਤਔੱਏੜ ਪਾਇਆ ਖਾ। ਏਞ—ਅਢਏਾਂ।  

ਅਟ:-  ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਤਵਔਾ-ਸੀਝ ਸ ਏ ਧੂੰਠ ਏੂੰਧ ਏੀਞ ਖਾਝ, ਤਞਉਂ ਤਞਉਂ ਧਢ ਅੂੰਢਾ (ਦਾਵ, ਤਵਔਾੋਂ ੱਐਝਾ) 

ਸੁੂੰਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਞ ਧਢ ਤਵਔਾ-ਸੀਝ ਸਇਆ ਤਆਢ-ਇੂੰਠਰ  ਦੀ ਅੂੰਢ  ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਅੱਐਾਂ ਏੂੰਢ ਆਤਠਏ 

ਦੀ ਧੂੰਠ ਣਾ ਪ  ਞੁਠ ਸਢ)। , ਖਠੋਂ ਣੱਟਾਂ ਠਾ ਥੂੰਢ (ਦਾਵ, ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਠ ਤਵਔਾ ਠਾ ਣੱਏਾ ਆਾ) ਙੁੱਙ 

ਖਾਂਠਾ ਸ ਞਾਂ ਤਔੱਏੜ ਪਾਇਆਂ ਏੁਗ ਢਸੀਂ ਥਝਠਾ (ਦਾਵ, ਸ ਸ ਆ ਜੂੂੰਤਜਆਂ)। (ਖਠੋਂ) ਥੂੰਢ ਙੁੱਙ ਤਆ, 

ਢਾਸ ਥੜੀ ਸੀ, ਢਾਸ ਞੁਪਸਾ ਤਸਾ, ਢਾਸ (ਣਾਝੀ ਠੀ) ਸਾਟ ਣ ਏੀ। (ਦਾਵ, ਣਾਝੀ ਦੀ ਥਸੁਞ ਛੂੂੰਾ 

ਸਇਆ), (ਅਖਸੀ ਸਾਪਞ ਤਵਔ) ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ੱਔ ਢਾਧ (-ੂਣ ਥੂੰਢ ਥੜੀ ਞੁਪਸ) ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏਈ ਣੂਾਂ ਠ 

ਣੂ ਛੁੱਥਠ ਸਢ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਲਖ ਭਣ ਸੁਆਨਾ ਲਖ ਭਣ ਰੁਾ ਲਖ ਸਾਹਾ ਨਸਨਰ ਸਾਹ ॥ ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜ ਨਜ 
ਲਖੀ ਘੜੀ ਾਨਤਸਾਹ ॥ ਨਜਥ ਸਾਆਰੁ ਲੰਘਣਾ ਗਨਨ ਾਣੀ ਸਗਾਹ ॥ ਕੰਧੀ ਨਦਨਸ ਨ ਅਵਇ 
ਧਾਹੀ ਵ ਕਹਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਥ ਜਾਣੀਨਹ ਸਾਹ ਕਇ ਾਨਤਸਾਹ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1287} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਣਾ—ਔਾਂਠੀ। ੜੀ ਣਾਤਞਾਸ—ਤੜਆਂ ਵਾਪ , (ਦਾਵ,) ਾਤਪਆਂ ਠ ਧਾਪਏ ਥਾਠਸ਼ਾਸ। 

ਾਇ—ੁਧੁੂੰਠ। ਅਾਸ—ਥਸੁਞ ਛੂੂੰਾ, ਅਟਾਸ। ਏੂੰਡੀ—ਏੂੰਜਾ। ਡਾਸੀ—ਡਾਸੀਂ। ਏਸਾਸ—ਸ਼, ਪਾ। 

ਡਾਸੀ ਏਸਾਸ—ਜਾਸਾਂ ਠਾ ਪਾ, ਸਾ ਸਾ ਠਾ ਸ਼। ਤਤ—ਤ ਉਞ, ਞੋਂ ਵੱਛ।  

ਅਟ:-  ਪੱਐਾਂ ਧਝਾਂ ਢਾ ਸਵ ਞ ਪੱਐਾਂ ਧਝਾਂ ਔਾਂਠੀ—ਅਖਸ ਪੱਐਾਂ ਡਢੀਆ ਂਢਾਪੋਂ  ਦੀ ਖ ਵੱਛ ਡਢੀ ਸਝ, ਪੱਐਾਂ 

ਤਣਾਸੀਆਂ ਠੀਆ ਂ ਖਾਂ ਸਝ ਪੱਐਾਂ ਵਾਖ ਵੱਖਠ ਸਝ, ਢਜ਼-ਥਠਾ ਪੱਐਾਂ ਖੀ ਾਤਪਆਂ ਠ ਧਾਪਏ 

ਥਾਠਸ਼ਾਸ ਸਝ; ਣ, ਤਖੱਟ (ਤਵਏਾਾ ਂਠੀ) ਅੱ ਞ ਣਾਝੀ ਠਾ ਅਟਾਸ ਧੁੂੰਠ ਪੂੰਝਾ ਣੈਂਠਾ ਸ, (ਇ ਧੁੂੰਠ 

ਠਾ) ਏੂੰਜਾ ਦੀ ਢਸੀਂ ਤਠੱਠਾ, ਸਾ ਸਾ ਠਾ ਏੁਪਾਙ ਦੀ ਣ ਤਸਾ ਸ, ਟ, ਸ ਢਾਢਏ! ਣਐ ਖਾਂਠ ਸਢ ਤਏ 

ਏਝ ਡਢੀ ਸਢ ਞ ਏਝ ਥਾਠਸ਼ਾਸ (ਦਾਵ, ਠੁਢੀਆ ਠਾ ਡਢ ਞ ਥਾਠਸ਼ਾਸੀ ਤਵਏਾਾਂ ਠੀ ਅੱ ਤਵਔ ੜਢੋਂ  ਞ 

ਤਵਏਾਾਂ ਠੀਆ ਂਪਤਸਾਂ ਤਵਔ ਛੁੱਥਝੋਂ  ਥਔਾ ਢਸੀਂ ਏਠ; ਡਢ ਞ ਥਾਠਸ਼ਾਸੀ ਸੁੂੰਤਠਆਂ ਦੀ ‘ਸਾ ਸਾ’ ਢਸੀਂ 

ਤਧਙਠੀ)।4।  

ਈੜੀ ॥ ਆਕਨਹਾ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ਫੰਨਦ ਰਫਾਣੀ ॥ ਫਧ ਛੁਟਨਹ ਸਨਚ ਸਚੁ ਛਾਣੀ ॥ ਨਲਨਖਅ 
ਲ ਾਆ ਸ ਸਚੁ ਜਾਣੀ ॥ ਹੁਕਭੀ ਹਆ ਨਨਫੜੁ ਗਆਅ ਜਾਣੀ ॥ ਬਈਜਲ  ਤਾਰਣਹਾਰੁ 



ਸਫਨਦ ਛਾਣੀ ॥ ਚਰ ਜਾਰ ਜੂਅਰ ੀੜ ਘਾਣੀ ॥ ਨਨੰਦਕ ਲਾਆਤਫਾਰ ਨਭਲ ਹੜਹਵਾਣੀ 
॥ ਗੁਰਭੁਨਖ ਸਨਚ ਸਭਾਆ ਸੁ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 1287-1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪੀਂ—ਪਾਂ ਤਵਔ। ਖੂੰਖੀ—‘ਤਥਤਐਆ’ ਠ ਥੂੰਡਢ (ਵਐ ਤਣਕਪੀ ਣਉੜੀ “ਤਥਤਐਆ ਏਠ ਸੀ 

ਖ ਢਾਸੀ”)। ਥੂੰਤਠ—ਥੂੰਠੀਖ਼ਾਢ  ਤਵਔ। ਇਆ ਖਾਝੀ—ਇਟੋਂ ਞੁਤਆਂ ਧਗ ਣੈਂਠੀ ਸ (ਦਾਵ, ਖਠੋਂ 

ਧਾਇਆ ਢਾਪੋਂ  ਤਵਕੜਾ ਸਝ ਪੱਠਾ ਸ ਞਠੋਂ ਧਗ ਆਉਂਠੀ ਸ ਤਏ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ ਤਏਞਢ  ਏੁ ਣੱਏ ਖੂੰਖੀ 

ਣ ਸ ਢ)। ਤਢਥੜੁ—ਤਢਢਾ, ਤਢਆਂ। ਦਉਖਪੁ—ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ। ਖਾ—ਤਵਦਔਾੀ। ਪਾਇਞਥਾ—

ਔੁਗ਼ਪਖ਼। ਸੜਵਾਝੀ—ਸੱਟ-ਏੜੀ, ਏਾਚ। ਤ—ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਣਪ  ਣਾਇ—ਤਧਪਠਾ 

ਸ। ਧਾਇ—ਪੀਢ ਸ ਏ।  

ਅਟ:-  (ਖ ‘ਤਥਤਐਆ’ ਤਵਔ ਪੱ ਸ) ਉਸਢਾਂ ਠ ਪਾਂ ਤਵਔ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ ਥੂੰਡਢ-ੂਣ) ਜ਼ੂੰਖੀ ਣ 

ਸ ਸਢ, ਉਸ, (ਧਾਢ ,) ੱਥ ਠ ਥੂੰਠੀਖ਼ਾਢ  ਤਵਔ (ਏਠ) ਸਢ; ਖ ੱਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਕਾਝ ਆ ਖਾ (ਖ ਠਾ-ਤਟ 

ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ ਥਝ ਖਾ) ਞਾਂ ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ (ਇਸਢਾਂ ਜ਼ੂੰਖੀਾਂ ਤਵਔ) ਥੱਗ ਸ ਕੱੁਙ 

ਏਠ ਸਢ। ਞਾਂ ਞ ਉ ੱਔ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਾਂਗ ਥਝਾਈ, ਞਠੋਂ ਸੀ (ਢਾਧ-ਤਧਢ-ੂਣ) ਤਪਤਐਆ ਸਇਆ 

(ਪਐ) ਤਧਪਠਾ ਸ ਇਸ ਾਾ ਤਢਢਾ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਞ ਇ ਠੀ ਧਗ (ਇਟੋਂ ਖਞ ਞੋਂ) 

ਞੁਤਆਂ ਸੀ ਣੈਂਠੀ ਸ। (,) ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਉ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੂੰੀ ਾਂਗ ਣਾਝੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ ਖ ੂੰਾ-

ਧੁੂੰਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੂੰਾਝ ਠ ਧਟ ਸ।  

ਔਾਂ ਤਵਦਔਾੀਆ ਂਞ ਖੂ-ਥਾਜ਼ (ਆਤਠਏ ਤਵਏਾੀਆ ਂਠਾ ਇਉਂ ਸਾਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਖਵੇਂ) ਏਲ੍ਹੂ ਤਵਔ ਣੀੜ ਖਾ ਸ 

ਸਢ; ਤਢੂੰਠਏਾਂ ਞ ਔੁਗ਼ਪਖ਼ਾਂ ਢੂੂੰ (ਧਾਢ , ਤਢੂੰਠਾ ਞ ਔੁਗ਼ਪੀ ਠੀ) ਸਟਏੜੀ ਵੱਖੀ ਸਈ ਸ (ਦਾਵ, ਇ ਦੜੀ ਵਾਠੀ 

ਤਵਔੋਂ ਉਸ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਏੱਜ ਢਸੀਂ ਏਠ)।  

ਣ ਖ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਢ ਉਸ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਪੀਢ ਸ ਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਆਠ ਣਾਂਠ ਸਢ। 21।  

ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਨਾਈ ਪਕੀਰ ਾਨਤਸਾਹੁ ਭੂਰਖ ੰਨਡਤੁ ਨਾਈ ॥ ੰਧ ਕਾ ਨਾਈ ਾਰਖੂ ਊਵ ਕਰ 
ਗੁਅਈ ॥ ਆਲਨਤ ਕਾ ਨਾਈ ਚਈਧਰੀ ਕੜੂੀ ੂਰ ਥਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਨਖ ਜਾਣੀ ਕਨਲ ਕਾ ਊਹੁ 
ਨਨਅਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵ—ਇ ਞਾਂ। ੁਆਉ—ੁਞ,ੂ ਥਔਢ। ਇਪਤਞ—ਇੱਪਤਞ, ਸ਼ਾਞ। ਏੂੜੀ—ਗੂਚੀ 

ਜ਼ਢਾਢੀ। ਣੂ ਟਾਉ—ਦ ਞੋਂ ਅੱ ਟਾਂ ਧੱਪਠੀ ਸ। ਤਢਆਉ—ਤਢਆਂ। ਣਾਐ—ੂਔੂੰੀ ਣਐ ਏ ਏਝ 

ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:-  ਏੂੰਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਥਾਠਸ਼ਾਸ (ੱਤਐਆ ਖਾਂਠਾ ਸ), ਧੂਐ ਠਾ ਣੂੰਤਛਞ ਢਾਧ (ਣਾਇਆ ਖਾਂਠਾ ਸ), ਅੂੰਢ  

ਢੂੂੰ ਣਾਐ ੂ(ਆਤਐਆ ਖਾਂਠਾ ਸ)—(ਥੱ! ਖਞ) ਇ ਞਾਂ ਠੀਆ ਂ(ਉਪਙੀਆ)ਂ ੱਪਾਂ ਏਠਾ ਸ। ਸ਼ਾਤਞ 

(ਏਢ ਵਾਪ) ਠਾ ਢਾਧ ਔਡੀ (ਣ ਖਾਂਠਾ ਸ) ਞ ਗੂਚੀ ਜ਼ਢਾਢੀ ਦ ਞੋਂ ਅੱ ਟਾਂ ਧੱਪਠੀ ਸ (ਦਾਵ, ਸ ਟਾਂ 

ਣਰਡਾਢ ਥਝਠੀ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਸ ਤਢਆ ਂਏਤਪਖੁ ਠਾ (ਦਾਵ, ਤਖੱਟ ਇਸ ਵਈਆ ਵਞੀਂਠਾ ਸ ਟ 

ਏਤਪਖੁ ਠਾ ਣਸਾ ਖਾਝ)। ਣ, ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਂ ਸੀ ਇਸ ਧਗ ਣੈਂਠੀ ਸ (ਤਏ ਇਸ ਵਞੀਾ ਧਾੜਾ 

ਸ। ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਪਏ ਇ ਵਈ ਠ ਆਠੀ ਸ ਤਸੂੰਠ ਸਢ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਹਰਣਾਂ ਫਾਜਾਂ ਤ ਨਸਕਦਾਰਾਂ ਊਨਹਾ ਨੜਹਅ ਨਾਈ ॥ ਪਾਂ ਧੀ ਲਗੀ ਜਾਨਤ ਪਹਾਆਨਨ ਗ 
ਨਾਹੀ ਥਾਈ ॥ ਸ ਨੜਅ ਸ ੰਨਡਤੁ ਫੀਨਾ ਨਜਨਹੀ ਕਭਾਣਾ ਨਾਈ ॥ ਨਹਲ ਦ ਜੜ ੰਦਨਰ ਜੰਭ ਤਾ 



ਈਨਰ ਹਵ ਛਾਂਈ ॥ ਰਾਜ ਸੀਹ ਭੁਕਦਭ ਕੁਤ ॥ ਜਾਆ ਜਗਾਆਨਨਹ ਫਠ ਸੁਤ ॥ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ 
ਾਆਨਨਹ ਘਾਈ ॥ ਰਤੁ ਨਤੁ ਕੁਨਤਹ ਚਨਟ ਜਾਹੁ ॥ ਨਜਥ ਜੀਆਂ ਹਸੀ ਸਾਰ ॥ ਨਕੀ ਵਢੀ
ਲਾਆਤਫਾਰ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞ—ਅਞ। ਤਏਠਾ—ਅਸਪਏਾ। ਢ ਾ ਣਤੜਆ ਢਾਉ—ਇਸਢਾਂ ਠਾ ਢਾਧ ਸ “ਣੜ  ਸ। ” 

(ਢਙ:-  ਤਗਾਇਆ ਸਇਆ ਸਢ ਞ ਥਾਜ਼ ਆਣਝ  ਸੀ ਖਾਤਞ-ਦਾਵਾਂ ਢੂੂੰ ਤਪਆ ਤਾਂਠਾ ਸ ਤਞਵੇਂ ਸੀ 

ਅਸਪਏਾ ਆਣਝ  ਸੀ ਸਧ-ਤਖਢ ਧਢੱੁਐਾ ਂਠਾ ਪਸੂ ਣੀਂਠਾ ਸ)। ਤਾਂਡੀ—ਤਾਸੀ। ਅ—ਣਰਦੂ ਸੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ। 

ਟਾਉ ਢਾਸੀ—ਏਥੂਪ ਢਸੀਂ ਸਢ। ਥੀਢਾ—ਤਆਝਾ। ਣਤਸਪ  ਠ—ਦ ਞੋਂ ਣਤਸਪਾ। ਧੁਏਠਧ—ਧੁਏੱਠਧ, 

ਧੁਾਤਸਥ। ਢਸਠਾ—ਢਸੁੂੰਠਰ ਾਂ। ਾਉ—ਜ਼ਖ਼ਧ। ਞੁ ਤਣਞੁ—ਪਸੂ ਞ ਤਣੱਞਾ। ਏੁਤਞਸ—(ਧੁਏੱਠਧ) ਏੱੁਤਞਆਂ ਠੀ 

ਾਸੀਂ। ਪਾਇਞਥਾ—ਥ-ਇਞਥਾ। ਾ—ਣਐ, ਏਠ। ਢਏੀ ਵਜੀ —ਵੱਜ ਢੱਏਾਂ ਢਾਪ, ਢੱਏ-ਵੱਜ।  

ਅਟ:-  ਸਢ, ਥਾਜ਼ ਞ ਅਸਪਏਾ—ਇਸਢਾਂ ਠਾ ਢਾਧ ਪਏ “ਣੜ  ਸ” ੱਐਠ ਸਢ (ਣ ਇਸ ਤਵੱਤਠਆ 

ਏਾਸਠੀ ਸ? ਇਸ ਞਾਂ) ਤਾਸੀ ਪੱੀ ਸਈ ਸ ਤਖ ਤਵਔ ਆਣਝ  ਸੀ ਖਾਤਞ-ਦਾਵਾਂ ਢੂੂੰ ਤਾਂਠ ਸਢ; ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ  ਣੜ  ਸ ਏਥੂਪ ਢਸੀਂ ਸਢ।  

ਤਖ ਤਖ ਢ  ‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਏਧਾਈ ਏੀਞੀ ਸ ਉਸੀ ਤਵਠਵਾਢ ਸ ਣੂੰਤਛਞ ਸ ਞ ਤਆਝਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ੁੱਐ ਠੀ) ਖੜ 

ਦ ਞੋਂ ਣਤਸਪਾਂ (ਜ਼ਧੀਢ ਠ) ਅੂੰਠ ਖੂੰਧਠੀ ਸ ਞਾਂ ਸੀ (ੁੱਐ ਉੱ ਏ) ਥਾਸ ਕਾਂ ਥਝਠੀ ਸ (, ੁਐਠਾਞੀ 

ਤਵੱਤਠਆ ਉਸੀ ਸ ਖ ਣਤਸਪਾਂ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔ ‘ਢਾਧ’ ਥੀਖ)।  

(‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ੱਐਝੀ ਤਵੱਤਠਆ ਠਾ ਸਾਪ ਞੱਏ), ਾਖ (ਧਾਢ) ਸ਼ ਸਢ (ਉਸਢਾਂ ਠ, ਣੜ  ਸ) ਅਸਪਏਾ (ਧਾਢ) 

ਏੱੁਞ ਸਢ, ਥਚ -ੁੱਞ ਥੂੰਤਠਆਂ ਢੂੂੰ (ਦਾਵ, ਵਪ  ਏੁਵਪ) ਖਾ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਞੂੰ ਏਠ ਸਢ)। ਇਸ 

ਅਸਪਏਾ (ਧਾਢ  ਸ਼ਾਂ ਠੀਆ)ਂ ਢਸੁੂੰਠਰ ਾਂ ਸਢ, ਖ (ਪਏਾਂ ਠਾ) ਾਞ ਏਠੀਆਂ ਸਢ, (ਾਖ-ਸ਼ੀਂਸ ਇਸਢਾ ਂ

ਧੁਏੱਠਧ) ਏੱੁਤਞਆਂ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਪਏਾਂ ਠਾ) ਪਸੂ ਣੀਂਠ ਸਢ।  

ਣ ਤਖੱਟ ਖੀਵਾ ਂਠੀ (ਏਝੀ ਠੀ) ਣਐ ਸੁੂੰਠੀ ਸ, ਟ ਅਖਸ (ਣੜ  ਸ ਥੂੰਠ) ਥ-ਇਞਥਾ ਢੱਏ-ਵੱਜ (ਧਗ 

ਖਾਂਠ ਸਢ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ਅਨ ਈਾਊ ਭਦਨੀ ਅ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ ਬ ਨਫਨੁ ਬਰਭੁ ਨ ਕਟੀ ਨਾਨਭ ਨ ਲਗ 
ਨਅਰੁ ॥ ਸਨਤਗੁਰ ਤ ਬਈ ਉਜ ਾਇ ਭਖ ਦੁਅਰ ॥ ਬ ਤ ਸਹਜੁ ਾਇ ਨਭਨਲ ਜਤੀ 
ਜਨਤ ਾਰ ॥ ਬ ਤ ਬਜਲੁ ਲੰਘੀ ਗੁਰਭਤੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਬ ਤ ਨਨਰਬਈ ਾਇ ਨਜਸ ਦਾ ੰਤੁ 
ਨ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਭਨਭੁਖ ਬ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਨਤਰਸਨਾ ਜਲਤ ਕਰਨਹ ੁਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਹੀ 
ਤ ਸੁਖੁ ਾਆਅ ਗੁਰਭਤੀ ਈਨਰ ਧਾਰ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਠਢੀ—ਡਞੀ। ਾ—ੂੰਦਾਪ। ਦਧੁ—ਦਙਏਝਾ (-ੂਣ ਜ਼ੂੰਖੀ; ਵਐ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 21)। ਧਐ 

ਠੁਆ—(ਥੂੰਠੀਖ਼ਾਢ  ਤਵਔੋਂ) ਖ਼ਪਾੀ ਠਾ ਞਾ। ਸਖ—ੁਅਛਪ ਅਵਟਾ। ਉਤ—ਤਸਠ ਤਵਔ। ਢਾਤਧ—

ਢਾਧ ਤਵਔ। ਤਧਤਪ—ਤਧਪ ਏ। ਖਞੀ—ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ। ਦਖਪੁ—ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ। ਣਾਾਵਾ—ੁਣਾ-

ਅਵਾ,ੁ ਣਾਪਾ ਉਪਾ ਥੂੰਢਾ। ਧਢਧੁਐ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਥੂੰਠ। ਾ—ਏਠ। ਢ 

ਖਾਝਢੀ—ਢ ਖਾਢਤਝ, ਢਸੀਂ ਖਾਝਠ। ਖਪਞ—ੜਠ। ਏਤਸ—ਏਠ ਸਢ। ਞ—ਞੋਂ। ਉਤ—ਤਸਠ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ਖ ਣਰਦੂ) ਆਣ ਖਞ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸ ਞ ਆਣ ਸੀ ਇ ਠੀ ੂੰਦਾਪ ਏਠਾ ਸ, (ਉ ਠਾ ਛ ੱਐਝ 

ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਧਾਇਆ ਤਣੱਕ) ਦਙਏਝ (-ੂਣ ਥੂੰਡਢ) ਏੱਤਙਆ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠਾ, ਢਾਸ ਸੀ ਉ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਤਣਆ 



ਥਝਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਠਾ ਛ ੁੂ ਠੀ ਝ ਤਣਆ ਂਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਞ (‘ਥਾਝੀ ਥੂੰਠ’ ਤਵਔੋਂ) ਖ਼ਪਾੀ ਠਾ ਞਾ 

ਤਧਪਠਾ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਣਰਦੂ ਠਾ) ਛ ੱਤਐਆਂ ਥਅੂੰਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਖਤਞ ਤਵਔ ਖਤਞ ਤਧਤਪਆਂ ਧਢ ਠੀ ਅਛਪਞਾ 

ਣਰਾਣਞ ਸੁੂੰਠੀ ਸ। ਇ ਛ ਏਏ ਸੀ ੁਧਤਞ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਉੱਔੀ) ਵੀਔਾ ਥਝਠੀ ਸ, ਞ, ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ ਞੋਂ 

ਣਾ ਪੂੰੀਠਾ ਸ, ਇ ਛ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਛ-ਤਸਞ ਣਰਦੂ ਤਧਪਠਾ ਸ ਤਖ ਠਾ ਅੂੰਞ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ ਤਖ ਠਾ 

ਣਾਪਾ ਉਪਾ ਥੂੰਢਾ ਢਸੀਂ ਪੱਦਠਾ।  

ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਥੂੰਤਠਆ ਂਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਠ ਛ (ਤਵਔ ਤਸਝ ਠੀ) ਾ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ (ਤੱਙਾ ਇਸ 

ਤਢਏਪਠਾ ਸ ਤਏ ਉਸ ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ (-ਅੱ) ਤਵਔ ੜਠ ਤਵਪਏਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ 

ਸੀ ੁਐ ਤਧਪਠਾ ਸ ਞ (ਇਸ ‘ਢਾਧ’) ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਉਞ ਞੁਤਆਂ ਸੀ ਤਸਠ ਤਵਔ ਤਙਏਠਾ ਸ। 22।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਰੂ ਕਾਭ ਦਸਤੀ ਬੁਖ ਸਾਦ ਗੰਢੁ ॥ ਲਫ ਭਾਲ ਘੁਨਲ ਨਭਨਲ ਨਭਚਨਲ ਉਂਘ ਸਈਨੜ 
ਲੰਘੁ ॥ ਬੰਈਕ ਕੁ ਖੁਅਰੁ ਹਆ ਪਕੜੁ ਨਟ ੰਧੁ ॥ ਚੁ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਭੁਨਹ ਗੰਧੁ 
॥੧॥ {ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਾਠ—ੁਆਠ ਠਾ। ੂੰਜੁ—ੂੰਥੂੰਡ। ਪਥ—ਪੱਥ ਠਾ। ਧਾਪ—ਧਾਪ (-ਡਢ) ਢਾਪ। ੁਤਪ 

ਤਧਤਪ—ਔੂੰੀ ਞਾ ਂ ਤਧਪਵਾਂ। ਤਧਔਤਪ—ਧਪ, ਇਏ-ਤਧਏਞਾ; ਞਠਾਏਾਞਾ। ਊ—ਊਂਝ ਵਾਪ  ਢੂੂੰ, 

ਢੀਂਠਰ ਾਪ  ਢੂੂੰ। ਉਤੜ—ਉੜੀ ਟਾਂ। ਦਉਏ—ਦੌਂਏਠਾ ਸ, ਥਸੁਞਾ ਥਪਠਾ ਸ। ਏਣੁ—ਕ੍ਰਡ। ਤਏੜੁ ਤਣਙ—ਥਠ-

ਜ਼ਥਾਢੀ ਥਪਠਾ ਸ। ਧੁਤਸ—ਧੂੂੰਸ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ੂਣ ਠੀ ਏਾਧ (-ਵਾਢਾ) ਢਾਪ ਤਧੱਞਰਞਾ ਸ, ਦੱੁਐ ਠਾ ੁਆਠ ਢਾਪ ੂੰਥੂੰਡ ਸ। ਪੱਥ ਠੀ ਡਢ ਢਾਪ ਔੂੰੀ 

ਞਾ ਂਤਧਪਵੀਂ ਇਏ-ਤਧਏਞਾ ਸ (ਢੀਂਠ ਢਾਪ) ਊਂ ਸ ਢੂੂੰ ਉੜੀ ਟਾਂ ਸੀ ਣਪੂੰ ਸ। ਕ੍ਰਡ ਥਸੁਞ ਥਪਠਾ ਸ, 

(ਕ੍ਰਡ ਤਵਔ) ਅੂੰਢਾ (ਸਇਆ ਥੂੰਠਾ) ਖ਼ੁਆ ਸ ਏ ਥਠ-ਜ਼ਥਾਢੀ ਸੀ ਏਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਧਢੱੁਐ ਠ) ਧੂੂੰਸ ਤਵਔ (ਥਠ-ਏਪਾਧੀ ਠੀ) ਥ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ (ਥਪਝ ਢਾਪੋਂ  ਇ 

ਠਾ) ਔੁੱਣ ਤਸਝਾ ਔੂੰਾ ਸ।1।  

ਦਾਵ:- ਤਖਟ ਢਾਧ-ਸੀਝਞਾ ਸ ਟ ੁਞ ਸੀ ਥਠਏਪਾਧੀ ਸ।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰਾਜੁ ਭਾਲੁ ਰੂੁ ਜਾਨਤ ਜਫਨੁ ੰਜ ਠਗ ॥ ਊਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਨਗਅ ਨਕਨ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥ 

ਊਨਾ ਠਗਨਨਹ ਠਗ ਸ ਨਜ ਗੁਰ ਕੀ ਰੀ ਾਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਭਾ ਫਾਹਰ ਹਨਰ ਕਤ ਭੁਠ ਜਾਨਹ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਏਢ—ਤਏ ਢ  (ਦੀ)। ਪਖ—ਇੱਜ਼ਞ। ਧੁਚ—ਚੱ। ਢੀ ਚੀਂ—ਇਸਢਾਂ (ਣੂੰਖ) ਚੱਾਂ ਢ। 

ਐੀ—ੱਐੀ, ਥਔਾਈ।  ਚ—ਉਸ ਚੱ, ਉਸ ਤਆਝ  ਥੂੰਠ। ਚਤਢ—ਚੱ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਔਾਪ ਤਵਔ ਢਸੀਂ 

ਆਉਂਠ। ਤਖ—ਤਖਸੜ। ਣਾਤਸ—ਣੈਂਠ ਸਢ। ਸਤ—(ਥਸ-ੁਵਔਢ ਪਜ਼ ‘ਸ’ ਞੋਂ)। ਸਤ ਏਞ—ਸ ਅਢਏਾਂ। 

ਧੁਚ  ਖਾਤਸ—(ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠ ਧਾ ਵਪੋਂ) ਪੱੁਙ ਖਾ ਸ ਸਢ। ਏਧਾ ਥਾਸ—ਦਾ-ਸੀਝ ਥੂੰਠ।  

ਅਟ:-  ਾਖ, ਡਢ, ੁੂੰਠਞਾ, (ਉੱਔੀ) ਖਾਤਞ, ਞ ਖੁਆਢੀ—ਇਸ ਣੂੰਖ ਸੀ (ਧਾਢ) ਚੱ ਸਢ, ਇਸਢਾਂ ਚੱਾਂ ਢ  

ਖਞ ਢੂੂੰ ਚੱ ਤਪਆ ਸ (ਖ ਦੀ ਇਸਢਾਂ ਠ ਅੱਛ ਔਤੜਆ) ਤਏ ਢ  (ਇਸਢਾਂ ਞੋਂ) ਆਣਝੀ ਇੱਜ਼ਞ ਢਸੀਂ 

ਥਔਾਈ।  

ਇਸਢਾਂ (ਚੱਾਂ) ਢੂੂੰ ਦੀ ਉਸ ਚੱ (ਦਾਵ, ਤਆਝ  ਥੂੰਠ) ਠਾਉ ਪਾ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਉਸ ਥੂੰਠ ਇਸਢਾਂ ਠੀ ਔਾਪ 

ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠ) ਖ ਤਞੁੂ ਠੀ ਢ ਆਉਂਠ ਸਢ। (ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! ਸ ਥੜ ਦਾ-ਸੀਝ (ਇਸਢਾਂ ਠ 



ਜਸ ਔੜ  ਏ) ਪੱੁਙ ਖਾ ਸ ਸਢ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਨੜਅ ਲਖਦਾਰੁ ਲਖਾ ਭੰਗੀ ॥ ਨਵਣੁ ਨਾਵ ਕੂਨੜਅਰੁ ਈਖਾ ਤੰਗੀ ॥ ਈਘਟ 
ਰੁਧ ਰਾਹ ਗਲੀਆਂ ਰਕੀਆਂ ॥ ਸਚਾ ਵਰਵਾਹੁ ਸਫਨਦ ਸੰਤਖੀਆਂ ॥ ਗਨਹਰ ਗਬੀਰ ਥਾਹੁ ਹਾਥ 
ਨ ਲਬਇ ॥ ਭੁਹ ਭੁਨਹ ਚਟਾ ਖਾਹੁ ਨਵਣੁ ਗੁਰ ਕਆ ਨ ਛੁਟਸੀ ॥ ਨਤ ਸਤੀ  ਘਨਰ ਜਾਹੁ ਨਾਭੁ 
ਵਖਾਣੀ ॥ ਹੁਕਭੀ ਸਾਹ ਨਗਰਾਹ ਦਂਦਾ ਜਾਣੀ ॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1288} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪਐਠਾ—ੁਪਐਾ ੱਐਝ ਵਾਪਾ, ੁੂੰਞਾ ਂਏੱਜਝ ਵਾਪਾ, ਔਞੁਾਈ ਠੀਆ ਂੱਪਾਂ ਏਢ ਵਾਪਾ। 

ਏੂਤੜਆ—ੁਏੂੜ ਠਾ ਵਣਾੀ। ਞੂੰੀ—ਤਐਆਈ ਣਾਂਠਾ ਸ। ਅਉਙ—ਐ। ੁਡ—ਏ ਸ। ਧੁਸ—

ਧੂੂੰਸ ਉਞ ਸੀ। ਧੁਤਸ—ਧੂੂੰਸ ਉਞ ਸੀ। ਧੁਸ ਧੁਤਸ—ਧੂੂੰਸ ਧੂੂੰਸ। ਾਸ—(ਦਾਵ,) ਤਜ਼ੂੰਠੀ। ਤਾਸ—ਤਾਸੀ, 

(ਦਾਵ,) ਜ਼ੀ। ਔਾ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। ਵਣਵਾਸ—ੁਥ-ਧੁਟਾਖ। ਥਤਠ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਸਾਟ—ਛੂੂੰਾਈ। ਣਤਞ—ਇੱਜ਼ਞ। ਞੀ—ਢਾਪ। ਤ— ਤਵਔ, ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ। ਖਾਝੀ—ਧਗ ਆ 

ਖਾਂਠੀ ਸ।  

ਅਟ:-  ਖ ਧਢੱੁਐ ਤਵਠਵਾਢ ਦੀ ਸਵ ਞ ਔਞੁਾਈ ਠੀਆਂ ੱਪਾਂ ਦੀ ਏਢਾ ਖਾਝਠਾ ਸਵ (‘ਤਞਰਸ਼ਢਾ’ ਥਾ) ਉ 

ਞੋਂ ਦੀ ਪਐਾ ਪਈਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ‘ਤਞਰਸ਼ਢਾ’ ਉ ਞੋਂ ਦੀ ਪਐਾ ਪੈਂਠੀ ਸ, ਤਢੀ ਤਵੱਤਠਆ ਞ ਔਞੁਾਈ ‘ਤਞਰਸ਼ਢਾ’ ਞੋਂ 

ਥਔਾ ਢਸੀਂ ਏਠੀ), (ਤਏਉਂਤਏ) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਣਤੜਆ ਸਇਆ ਦੀ) ਏੂੜ ਠਾ ਸੀ ਵਣਾੀ ਸ; ਐਾ 

ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਐਆਈ ਸੀ ਣਾਂਠਾ ਸ। ਉ ਠ (ਤਜ਼ੂੰਠੀ ਠ) ਪੀਆਂ ਞ ਞ (ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ ਢਾਪ) ੁਏ ਣ 

ਸਢ (ਉਸਢਾਂ ਤਵਔੋਂ ਠੀ ਪੂੰਝਾ) ਐਾ ਸ। ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ੂੰਞਐੀ ਥੂੰਤਠਆ ਂ ਢੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ 

ਵਾਪਾ ਥ-ਧੁਟਾਖ ਣਧਾਞਧਾ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ (ਧਾਢ) ਥੜਾ ਛੂੂੰਾ (ਧੁੂੰਠ) ਸ, (ਤਵੱਤਠਆ ਔਞੁਾਈ ਠ 

ਆ) ਉ ਠੀ ਟਾਸ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠੀ। (ੋਂ ‘ਣਤੜਆ ਏੂਤੜਆ’ੁ ਤਵੱਤਠਆ ਠ ਧਾਝ ਤਵਔ ਤਸ ਏ ਤਞਰਸ਼ਢਾ 

ਠੀਆ)ਂ ਔਙਾਂ ਠਥਾਠਥ ਐਾਂਠਾ ਸ; (ਤਣਆ ਣਤੜਆ ਸਇਆ ਸਵ) ਏਈ ਧਢੱੁਐ ੁੂ (ਠੀ ਢ) ਞੋਂ ਤਥਢਾ 

(ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਞੋਂ) ਥੱਔ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

(ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਢਾਧ ਤਧਢਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ (ਖ ਢਾਧ ਤਧੀ) ਞਾਂ ਥਸ਼ਏ ਇੱਜ਼ਞ ਢਾਪ ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ 

ਅੱਣੜ। (ਤਧਢ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਇਸ ਤਢਔਾ ਥਝਠਾ ਸ ਤਏ ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਖੀਵਾ ਂਢੂੂੰ ਖੀਵਢ 

ਞ ਜ਼ੀ ਠੇਂਠਾ ਸ। 23।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਈਣ ਾਣੀ ਗਨੀ ਜੀਈ ਨਤਨ ਨਕਅ ਖੁਸੀਅ ਨਕਅ ੀੜ ॥ ਧਰਤੀ ਾਤਾਲੀ 
ਅਕਾਸੀ ਆਨਕ ਦਨਰ ਰਹਨਨ ਵਜੀਰ ॥ ਆਕਨਾ ਵਡੀ ਅਰਜਾ ਆਨਕ ਭਨਰ ਹਨਹ ਜਹੀਰ ॥ ਆਨਕ ਦ 
ਖਾਨਹ ਨਨਖੁਟ ਨਾਹੀ ਆਨਕ ਸਦਾ ਨਪਰਨਹ ਪਕੀਰ ॥ ਹੁਕਭੀ ਸਾਜ ਹੁਕਭੀ ਢਾਹ ਊਕ ਚਸ ਭਨਹ ਲਖ 
॥ ਸਬੁ ਕ ਨਥ ਨਨਥਅ ਫਖਸ ਤੜ ਨਥ ॥ ਵਰਨਾ ਨਚਹਨਾ ਫਾਹਰਾ ਲਖ ਫਾਝੁ ਲਖੁ ॥ ਨਕਈ 
ਕਥੀ ਨਕਈ ਅਖੀ ਜਾ ਸਚ ਸਚੁ ॥ ਕਰਣਾ ਕਥਨਾ ਕਾਰ ਸਬ ਨਾਨਕ ਅਨ ਕਥੁ  ॥ 

ਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਆ ॥ ਨਰਨਧ ਫੁਨਧ ਨਸਨਧ ਨਗਅਨੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1289} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣਉਝ—ਣਉਝ ਠਾ, ਸਵਾ ਠਾ। ਖੀਉ—ਖੀਵ। ਤਞਢ—ਇਸਢਾਂ ਖੀਵਾਂ ਢੂੂੰ। ਤਏਆ—ਏੀਸ? 

ਤਏਆ ਐੁੀਆ ਤਏਆ ਣੀੜ—ਏੀਸ ੁਐ ਞ ਏੀਸ ਠੁੱਐ? (ਦਾਵ, ਖ ਞੱਞਾ ਂਵਪ ਵਐੀ ਞਾਂ ਦ ਖੀਵਾ ਂਠ ਇਏ 

ਤਖਸ ਸਢ, ਤਤ ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ੁਐ ਠੁਐ ਤਏਉਂ ਵੱਐ ਵੱਐ ਸਢ?) ਆਏਾੀ—ਆਏਾਸ਼ਾਂ ਤਵਔ ਸਢ, (ਦਾਵ,) ਸੁਏਧ 

ਏ ਸ ਸਢ। ਇਤਏ—ਏਈ ਥੂੰਠ। ਠਤ—(ਾਤਖਆਂ ਠ) ਠ ਞ। ਆਖਾ—ਉਧ। ਖਸੀ—(ਅ:) ਠੁਐੀ। 



ਤਏੀ—ਏੂੰਾਪ। ਢਟ ਢਤਟਆ—ਢੱਟ ਤਵਔ ਖਏਤੜਆ ਸਇਆ। ਖਾਣ—ਖਾਣਠਾ ਸ, ਦਾਠਾ ਸ, ਤਠੱਠਾ ਸ। 

ਏਢਾ—ਖੀਵਾ ਂਠਾ ਏੂੰਧ ਆਤਠਏ ਏਢਾ। ਏਟਢਾ—ਏਤਸਝਾ, ਥਪਝਾ। ਏਾ—ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ਤਧਟੀ ਸਈ ਤਏਤਞ। 

ੁਝਇ—ੁਝਠਾ ਸ।  

ਅਟ:-  ਸਵਾ ਣਾਝੀ ਞ ਅੱ (ਆਤਠਏ ਞੱਞਾ ਂਠਾ ਧਪ ਤਧਪਾ ਏ ਞ ਖੀਵਾਞਧਾ ਣਾ ਏ ਣਰਦੂ ਢ) ਖੀਵ ਥਝਾਇਆ, 

(ਞੱਞ ਦ ਖੀਵਾ ਂਠ ਇਏ ਤਖਸ ਸਢ, ਣ ਅਔਖ ਐਛ ਸ ਤਏ) ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਏਈਆਂ ਢੂੂੰ ਠੁੱਐ ਞ ਏਈਆਂ ਢੂੂੰ ੁਐ 

(ਤਧਪ ਸ ਸਢ)। ਏਈ ਡਞੀ ਞ ਸਢ (ਦਾਵ, ਾਡਾਢ ਤਖਸੀ ਸਾਪਞ ਤਵਔ ਸਢ) ਏਈ (ਧਾਢ) ਣਞਾਪ ਤਵਔ 

ਣ ਸਢ (ਦਾਵ, ਏਈ ਤਢੱ ਸ ਸਢ) ਏਈ (ਧਾਢ) ਅਏਾਸ਼ ਤਵਔ ਸਢ (ਦਾਵ, ਏਈ ਸੁਏਧ ਏ ਸ ਸਢ), ਞ 

ਏਈ (ਾਤਖਆਂ ਠ) ਠਥਾ ਤਵਔ ਵਜ਼ੀ ਥਝ  ਸ ਸਢ।  

ਏਈ ਥੂੰਤਠਆ ਂਠੀ ਵੱਛੀ ਉਧ ਸ, ਏਈ (ਙ ਉਧ) ਧ ਏ ਠੁਐੀ ਸੁੂੰਠ ਸਢ। ਏਈ ਥੂੰਠ (ਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਦੀ) ਠ ਏ 

ਆਣ ਸੀ ਵਞਠ ਸਢ (ਣ ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਡਢ) ਧੁਏੱਠਾ ਢਸੀਂ, ਏਈ ਠਾ ਏੂੰਾਪ ਤਤਠ ਸਢ।  

ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ ਇਏ ਣਪਏ ਤਵਔ ਪੱਐਾਂ ਖੀਵ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸ ਪੱਐਾਂ ਢਾ ਏਠਾ ਸ, ਸਏ ਖੀਵ 

(ਆਣਝ  ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਅਢੁਾ ਜ਼ਾ-ੂਣ) ਢੱਟ ਤਵਔ ਖਏਤੜਆ ਤਣਆ ਸ। ਤਖ ਉਞ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਠਾ ਸ ਉ 

ਠ ਥੂੰਡਢ ਞੜਠਾ ਸ। ਣ ਣਰਦੂ ਆਣ ਏਧਾਂ ਠ ਪਐ ਞੋਂ ਉਞਾਂਸ ਸ, ਉ ਠਾ ਏਈ ੂੰ ੂਣ ਢਸੀਂ ਸ ਞ ਏਈ 

ਤਔਸਢ ਔੱਕ੍ਰ ਢਸੀਂ ਸ। ਉ ਠ ੂਣ ਠਾ ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ; ਉਂਘ ਉਸ ਸ ਟਾਂ ਸੋਂਠ ਵਾਪਾ ਤਠੱਠਾ 

ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖੀਵ ਖ ਏੁਗ ਏ ਸ ਸਢ ਞ ਥਪ ਸ ਸਢ ਉਸ ਦ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਾਈ ਸਈ ਏਾ ਸੀ ਸ, ਞ ਉਸ 

ਆਣ ਾ ਸ ਤਖ ਠਾ ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ।  

ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਉ ਅਏੱਟ ਣਰਦੂ ਠੀਆ ਂੱਪਾਂ ੁਝਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ੁਝ ਾਂਠਾ ਸ) ਉ ਢੂੂੰ ਉੱਔੀ ਧਗ ਣਰਾਣਞ 

ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ੁਐ ਤਧਪਠਾ ਸ (ਧਾਢ) ਉ ਢੂੂੰ ਤੱਡੀਆ ਂਤੱਡੀਆ ਂਤਧਪ ਈਆਂ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਜਰੁ ਜਰ ਤ ਨਈ ਕੁਲ ਫੰਧੁ ॥ ੂਜ ਰਾਣ ਹਵ ਨਥਰੁ ਕੰਧੁ ॥ ਕਹਾਂ ਤ ਅਆਅ ਕਹਾਂ 
ਊਹੁ ਜਾਣੁ ॥ ਜੀਵਤ ਭਰਤ ਰਹ  ਰਵਾਣੁ ॥ ਹੁਕਭ ਫੂਝ ਤਤੁ ਛਾਣ ॥ ਆਹੁ ਰਸਾਦੁ ਗੁਰੂ ਤ 
ਜਾਣ ॥ ਹਂਦਾ ਪੜੀਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥ ਨਾ ਹਈ ਨਾ ਭ ਜੂਨੀ ਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1289} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਖ—ੁਖ ਖਤਆ ਢਾ ਖਾ ਏ, ਉਸ ਸਾਪਞ ਤਖ ਢੂੂੰ ਖਢਾ ਐਾ ਸ, ਧਢ ਠਾ ਉਸ ਵ ਤਖ 

ਢੂੂੰ ਖਢਾ ਐਾ ਸ (ਢਙ:-  ਏਈ ੱਖਝ ਇ ਠਾ ਅਟ ਇਉਂ ਏਠ ਸਢ—‘ਆਞਧ  ਖ ਅਖ ਵਞੂ ਸ। ’ 

ਣ ਣਰਸ਼ਢ ਉੱਚਠਾ ਸ ਤਏ ‘ਆਞਧ’ ਤਏਉਂ ‘ਅਖ’ ਸ? ਏੀ ਇਸ ਏਈ ੀ ਅਨ ਅਵਟਾ ਣਠਾ ਏ 

ਠੇਂਠਾ ਸ ਖ ਖੀ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠੀ? ਤਤ, ਖ ‘ਥੂੰਠੀ’ ਦੀ ਤਏ ਏੁਾਸ ਣਾ ਏਠੀ ਸ ਞਾਂ ਇਸ ਸੀ ਞਾ ਤਏਵੇਂ 

ਸਇਆ? ਤਖਟ ‘ਢਾਧ’ ਸ ਟ ‘ਸਉਧ’ ਢਸੀਂ, ਟ ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ  ‘ਤਵਕੜਾ’ ਢਸੀਂ, ਟ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ‘ਤਧਪਾਣ’ ਸ; ਞ 

ਇਸ ਅਵਟਾ ਧਾੜੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠੀ, ਇਟ ਏਈ ‘ਅਸੂੰਏਾ’ ਢਸੀਂ ਆ ਏਠਾ; ਅਸੂੰਏਾ’ ਞ ‘ਢਾਧ’ ਞਾਂ ਇਏੱਚ  

ਤਸ ਸੀ ਢਸੀਂ ਏਠ। , ‘ਆਞਧ ’ ਏਈ ਅਖਸੀ ਅਵਟਾ ਢਸੀਂ ਤਖ ਉਞ ਏਈ ਥੂੰਠਸ਼ ਠੀ ਪੜ ਣ, 

ਤਖ ਵਪੋਂ  ਏਈ ਖ਼ਞਾ ਸ ਏਠਾ ਸਵ। ਕ੍ਰਡ ਞ ਾਣ ਆਤਠਏ ਵਾਪੀ ਅਵਟਾ ‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ‘ਆਞਧ’ ਞੋਂ 

ਥਸੁਞ ਢੀਵੀਂ ਸੁੂੰਠੀ ਸ। ਆਞਧ-ੀਆ ਕ੍ਰਡ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ, ਰਾਣ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ; ਖਠੋਂ ਉਸ ਰਾਣ ਠਝ ਵਾਪੀ 

ਸਾਪਞ ਤਵਔ ਸਵ, ਞਠੋਂ ਉਸ ‘ਆਞਧ-ੀਆ’ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ)। ਥੂੰਡ—ੁਥੂੰਡਖ, ਸੱਠ ਥੂੰਢਾ। ਢਉ ਏੁਪ ਥੂੰਡੁ—ਢ  

ਪਏਾਂ (ਢੱਏ ਏੂੰਢ ਆਤਠ ਤਆਢ ਞ ਏਧ ਇੂੰਤਠਰਆਂ) ਢੂੂੰ ਸੱਠ-ਥੂੰਢਾ ਤਧਪ ਖਾਂਠਾ ਸ; (ਦਾਵ,) ਇਸ ਾ ਇੂੰਠਰ  

ਆਣਝੀ ਖਾਇਜ਼ ਸੱਠ ਤਵਔ ਤਸੂੰਠ ਸਢ। ਣਰਾਝ—ੁਆ ੁਆ। ਤਟੁ—ਅਛਪ। ਏੂੰਡੁ—ੀ। ਤਟ ੁ

ਏੂੰਡੁ—ੀ ਅਛਪ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, (ਦਾਵ,) ਤਵਏਾਾਂ ਤਵਔ ਛਪਠਾ ਢਸੀਂ। ਣਾਠੁ—ਤਏਣਾ, ਤਧਸ। 



ਸੋਂਠਾ—ਖ ਏਸ ‘ਧੈਂ ਸਾਂ’, (ਦਾਵ,) ਸਉਧ ਵਾਪਾ, ਅਸੂੰਏਾੀ। ਤੜੀਅੁ—ਤਤੜਆ ਖਾਇਾ। ਖਾਝੁ—ਖਾਝ ਪ , 

ਧਗ ਪ। ਖੂਢੀ ਣਾਝੁ—ਖੂਢਾਂ ਤਵਔ ਣਝਾ, ਖਢਧ-ਧਢ ਠਾ ੜ।  

ਅਟ:-  ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਧਢ ਠੀ ਉ ਅਵਟਾ ਞ ਏਾਥੂ ਣਾ ਪੈਂਠਾ ਸ ਤਖ ਞ ਏਾਥ ੂਣਾਝਾ ਐਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ (ਦਾਵ, 

ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਧਢ ਢੂੂੰ ਤਵਏਾਾਂ ਤਵਔ ਤਛੱਝ ਞੋਂ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ), ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ੁਆ ੁਆ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਧਠਾ ਸ ਞਾਂ 

ਇ ਠ ਢ  ਸੀ (ਏਧ ਞ ਤਆਢ) ਇੂੰਠਰ  ਖਾਇਜ਼ ਸੱਠ ਤਵਔ ਤਸੂੰਠ ਸਢ, ਇ ਠਾ ੀ ਤਵਏਾਾਂ ਵਪੋਂ  ਅਛਪ 

ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

ਤਏੱਟੋਂ ਆਇਆ ਸ ਞ ਤਏੱਟ ਇ ਢ  ਖਾਝਾ ਸ? (ਦਾਵ, ਇ ਠਾ ‘ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ਔੱਏ’ ਤਧਙ ਖਾਂਠਾ ਸ), 

ਖੀਵਞ-ਦਾਵ (ਦਾਵ, ਢਾਢੀ ਖ਼ਾਸਸ਼ਾ)ਂ ਞੋਂ ਧ ਏ (ਣਰਦੂ ਠ ਞ) ਣਰਵਾਢ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਞਠੋਂ ਖੀਵ ਣਧਾਞਧਾ 

ਠੀ ਜ਼ਾ ਢੂੂੰ ਧਗ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਅਪੀਅਞ ਢੂੂੰ ਣਕਾਝ ਪੈਂਠਾ ਸ—ਇਸ ਤਧਸ ਇ ਢੂੂੰ ੁੂ ਞੋਂ ਤਧਪਠੀ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਧਗ ਪ  ਤਏ ਉਸੀ ਤਠਾ ਸ ਖ ਏਤਸੂੰਠਾ ਸ ‘ਧੈਂ ਸਾ’ਂ ‘ਧੈਂ ਸਾ’ਂ ਤਖਟ ‘ਸਉ’ ਢਸੀਂ ਤਖਟ ‘ਧੈਂ’ ਢਸੀਂ, 

ਟ ਖੂਢੀਆਂ ਤਵਔ ਣਝ (ਠਾ ਠੁੱਐ ਦੀ) ਢਸੀਂ ਸ।2।  

ਈੜੀ ॥ ੜਹੀ ਨਾਭੁ ਸਾਲਾਹ ਹਨਰ ਫੁਧੀ ਨਭਨਥਅ ॥ ਨਫਨੁ ਸਚ ਵਾਾਰ ਜਨਭੁ ਨਫਰਨਥਅ ॥ 
ੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਨਕਨ ਹੀ ਾਆਅ ॥ ਸਬੁ ਜਗੁ ਗਰਨਫ ਗੁਫਾਰੁ ਨਤਨ ਸਚੁ ਨ ਬਾਆਅ ॥ 
ਚਲ ਨਾਭੁ ਨਵਸਾਨਰ ਤਾਵਨਣ ਤਨਤਅ ॥ ਫਲਦੀ ੰਦਨਰ ਤਲੁ ਦੁਨਫਧਾ ਘਨਤਅ ॥ ਅਆਅ  ਈਠੀ 
ਖਲੁ ਨਪਰ ਈਵਨਤਅ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਲੁ ਸਚ ਰਨਤਅ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 1289} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਤ ਥੁਡੀ—ਸ ਅਏਪਾਂ। ਤਥ—ਅਸੂੰਏਾ ਤਵਔ। ੁਥਾ—ੁਅੂੰਢਾ। ਞਾਵਤਝ—ਏੜਾਸ 

ਤਵਔ। ਉਚੀ ਐਪੁ—ਐਛ ਧੁੱਏ ਖਾਂਠੀ ਸ, ਧ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਉਵਤਞਆ—ਅਵੜਾ। ਔ ਤਞਆ—ੱਔ ਤਵਔ 

ੂੰਤਆ ਸਇਆ। ਤਧਤਟਆ—ਤਵਅਟ। ਤਏਢ ਸੀ—ਤਏਤਢ ਸੀ (ਤਕ੍ਰਆ ਤਵਸ਼ਸ਼ਝ ‘ਸੀ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ 

‘ਤਏਤਢ’ ਠੀ ‘ਤੁ’ ਉੱਛ ਈ ਸ) ਤਏ ਢ  ਸੀ। ਣਾਾਵਾੁ—ਣਾ-ਅਵਾ,ੁ ਣਾਪਾ ਉਪਾ ਥੂੰਢਾ। ਔੁ—ੱਔ, 

ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ। ਦਾਇਆ—ਔੂੰਾ ਪੱਠਾ। ਞਤਞਆ—ਞਪੀਠ ਸਢ। ਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  

ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਦਾਈ!) ਣਰਦੂ ਠਾ ‘ਢਾਧ’ ਣੜਢਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ, ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਣੜਢੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ, ‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ਤਥਢਾ 

ਸ ਅਏਪਾਂ ਤਵਅਟ ਸਢ; (‘ਢਾਧ’ ਸੀ ੱਔਾ ਵਣਾ ਸ, ਇ) ੱਔ ਵਣਾ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਖੀਵਢ ਅਖਾਈਂ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

(ਇਸਢਾਂ ਸ ਸ ਤਏਧਾ ਂਠੀਆ ਂਅਏਪਾਂ ਞ ਔਞੁਾਈਆਂ ਢਾਪ) ਏਠ ਤਏ ਢ  ਣਰਦੂ ਠਾ ਅੂੰਞ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ, 

ਉਠਾ ਣਾਪਾ ਉਪਾ ਥੂੰਢਾ ਢਸੀਂ ਪੱਦਾ, (ਸਾ,ਂ ਇਸਢਾਂ ਅਏਪਾਂ ਠ ਏਾਢ) ਾਾ ਖਞ ਅਸੂੰਏਾ ਤਵਔ ਅੂੰਢਾ 

ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਇਸਢਾਂ (ਢਾਧ-ਸੀਝ ਤਵਠਵਾਢਾ)ਂ ਢੂੂੰ ‘ਔੁ’ (ਦਾਵ, ‘ਢਾਧ’ ਤਧਢਾ) ਔੂੰਾ ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ। (ਤਖਉਂ 

ਤਖਉਂ) ਇਸ ਢਾਧ ਤਵਾ ਏ ਞੁਠ ਸਢ (‘ਸਉਧ’ ਠ ਏਾਢ, ਧਾਢ ,) ਏੜਾਸ ਤਵਔ ਞਪੀਠ ਸਢ। (ਇਸਢਾ ਂਠ 

ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਠਾ ਸਈ ਸਈ) ਠੁਤਥਡਾ, ਧਾਢ , ਥਪਠੀ ਤਵਔ ਞਪ ਣਾਇਆ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ‘ਠੁਤਥਡਾ’ ਠ 

ਏਾਢ ਤਵੱਤਠਆ ਞੋਂ ਣਠਾ ਸਇਆ ਅਸੂੰਏਾ ਸ ਵਡੀਏ ਠੁਐੀ ਏਠਾ ਸ)। (ਅਖਸਾ ਥੂੰਠਾ ਖਞ ਤਵਔ) 

ਆਉਂਠਾ ਸ ਞ ਧ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਤਵਅਟ ਖੀਵਢ ੁਜ਼ਾ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਞ ਾੀ ਉਧ) ਅਵੜਾ ਸੀ ਦੌਂਠਾ 

ਤਤਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਉ ਥੂੰਠ ਠਾ ਧਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖ ਉ ੱਔ (ਠ ਤਣਆ) ਤਵਔ 

ੂੰਤਆ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। 24।  



ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਹਲਾਂ ਭਾਸਹੁ ਨਨੰਨਭਅ ਭਾਸ ੰਦਨਰ ਵਾਸੁ ॥ ਜੀਈ ਾਆ ਭਾਸੁ ਭੁਨਹ ਨਭਨਲਅ 
ਹਡੁ ਚੰਭੁ ਤਨੁ ਭਾਸੁ ॥ ਭਾਸਹੁ ਫਾਹਨਰ ਕਨਢਅ ਭੰਭਾ ਭਾਸੁ ਨਗਰਾਸੁ ॥ ਭੁਹੁ ਭਾਸ ਕਾ ਜੀਬ ਭਾਸ 
ਕੀ ਭਾਸ ੰਦਨਰ ਸਾਸੁ ॥ ਵਡਾ ਹਅ ਵੀਅਨਹਅ ਘਨਰ ਲ ਅਆਅ ਭਾਸੁ ॥ ਭਾਸਹੁ ਹੀ ਭਾਸੁ 
ਉਜ ਭਾਸਹੁ ਸਬ ਸਾਕੁ ॥ ਸਨਤਗੁਨਰ ਨਭਨਲ ਹੁਕਭੁ ਫੁਝੀ ਤਾਂ ਕ ਅਵ ਰਾਨਸ ॥ ਅਨ ਛੁਟ 
ਨਹ ਛੂਟੀ ਨਾਨਕ ਫਚਨਨ ਨਫਣਾਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1289} 

ਣ ਅਟ:-  ਤਢੂੰਤਧਆ—ਤਢਤਧਆ, ਥਤਝਆ, ਧੁਜ ਥੱਗਾ। ਖੀਉ ਣਾਇ—ਤਖੂੰਠ ਸਾਪ ਏ ਏ, ਦਾਵ, ਖਠੋਂ 

ਖਾਢ ਣਈ। ਤਾ—ੁਤਾਸੀ, ਖ਼ੁਾਏ। ਾੁ—ਾਸ। ਏ—ਏਈ (ਦਾਵ,) ਖੀਵ। ਆਵ ਾਤ—ਾ 

ਆਉਂਠਾ ਸ, ਤ ਔੜਠਾ ਸ, ਤਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਆਤਣ ਕੁਙ—ਆਣਝ  ਜ਼ ਢਾਪ ਥਤਔਆਂ। ਥਔਤਢ—ਥਔਢ 

ਢਾਪ, (ਇ ਤਏਧ ਠੀ) ਔਔਾ ਢਾਪ। ਤਥਝਾ—ੁਸਾਢੀ।  

ਅਟ:-  ਦ ਞੋਂ ਣਤਸਪਾਂ ਧਾ (ਦਾਵ, ਤਣਞਾ ਠ ਵੀਖ) ਞੋਂ ਸੀ (ਖੀਵ ਠੀ ਸਞੀ ਠਾ) ਧੁੱਜ ਥੱਗਠਾ ਸ, (ਤਤ) 

ਧਾ (ਦਾਵ, ਧਾ ਂਠ ਣਙ) ਤਵਔ ਸੀ ਇ ਠਾ ਵਥਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ਖਠੋਂ (ਣੁਞਪ  ਤਵਔ) ਖਾਢ ਣੈਂਠੀ ਸ ਞਾਂ ਵੀ (ਖੀਦ-

ੂਣ) ਧਾ ਧੂੂੰਸ ਤਵਔ ਤਧਪਠਾ ਸ (ਇ ਠ ੀ ਠੀ ਾੀ ਸੀ ਾੜਞ) ਸੱਛ ਔੂੰਧ ੀ ਦ ਏੁਗ ਧਾ (ਸੀ 

ਥਝਠਾ ਸ)।  

ਖਠੋਂ (ਧਾ ਂਠ ਣਙ-ੂਣ) ਧਾ ਤਵਔੋਂ ਥਾਸ ਦਤਖਆ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞਾਂ ਦੀ ਧੂੰਧਾ (-ੂਣ) ਧਾ ਖ਼ੁਾਏ ਤਧਪਠੀ ਸ; ਇ 

ਠਾ ਧੂੂੰਸ ਦੀ ਧਾ ਠਾ ਸ ਖੀਦ ਦੀ ਧਾ ਠੀ ਸ, ਧਾ ਤਵਔ ਾਸ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਖਠੋਂ ਖੁਆਢ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਞ ਤਵਆਤਸਆ 

ਖਾਂਠਾ ਸ ਞਾਂ ਦੀ (ਇਞਰੀ-ੂਣ) ਧਾ ਸੀ  ਪ  ਆਉਂਠਾ ਸ; (ਤਤ) ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ (ਥੱਔਾ-ੂਣ) ਧਾ ਖੂੰਧਠਾ ਸ; 

(, ਖਞ ਠਾ ਾਾ) ਾਏ-ੂੰਥੂੰਡ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਸ।  

(ਧਾ ਐਾਝ ਖਾਂ ਢਾਸ ਐਾਝ ਠਾ ਤਢਢਾ ਧਗਝ ਠ ਟਾ)ਂ ਖ ਤਞੁੂ ਤਧਪ ਣ ਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਧਗੀ ਞਾ ਂ

ਖੀਵ (ਠਾ ਖਞ ਤਵਔ ਆਉਝਾ) ਢਣ ਔੜਠਾ ਸ (ਢਸੀਂ ਞਾਂ ਖੀਵ ਢੂੂੰ ਧਾ ਢਾਪ ਖੂੰਧਝ ਞੋਂ ਪ  ਏ ਧਢ ਞਏ 

ਇਞਢਾ ਛੂੂੰਾ ਵਾਞਾ ਣੈਂਠਾ ਸ ਤਏ) ਆਣਝ  ਜ਼ ਢਾਪ ਇ ਞੋਂ ਥਤਔਆਂ ਖ਼ਪਾੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠੀ; ਞ, ਸ ਢਾਢਏ! 

(ਇ ਤਏਧ ਠੀ) ਔਔਾ ਢਾਪ (ਤਢੀ) ਸਾਢੀ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਭਾਸੁ ਭਾਸੁ ਕਨਰ ਭੂਰਖੁ ਝਗੜ ਨਗਅਨੁ ਨਧਅਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣ ॥ ਕਈਣੁ ਭਾਸੁ ਕਈਣੁ ਸਾਗੁ 
ਕਹਾਵ ਨਕਸੁ ਭਨਹ ਾ ਸਭਾਣ ॥ ਗਂਡਾ ਭਾਨਰ ਹਭ ਜਗ ਕੀਊ ਦਵਨਤਅ ਕੀ ਫਾਣ ॥ ਭਾਸੁ ਛਨਡ 
ਫਨਸ ਨਕੁ ਕੜਨਹ ਰਾਤੀ ਭਾਣਸ ਖਾਣ ॥ ਪੜੁ ਕਨਰ ਲਕਾਂ ਨ ਨਦਖਲਾਵਨਹ ਨਗਅਨੁ ਨਧਅਨੁ ਨਹੀ 
ਸੂਝ ॥ ਨਾਨਕ ੰਧ ਨਸਈ ਨਕਅ ਕਹੀ ਕਹ ਨ ਕਨਹਅ ਫੂਝ ॥ ੰਧਾ ਸਆ ਨਜ ੰਧੁ ਕਭਾਵ 
ਨਤਸੁ ਨਰਦ ਨਸ ਲਚਨ ਨਾਹੀ ॥ ਭਾਤ ਨਤਾ ਕੀ ਰਕਤੁ ਨਨੰਨ ਭਛੀ ਭਾਸੁ ਨ ਖਾਂਹੀ ॥ ਆਸਤਰੀ ੁਰਖ 
ਜਾਂ ਨਨਨਸ ਭਲਾ ਥ ਭੰਧੁ ਕਭਾਹੀ ॥ ਭਾਸਹੁ ਨਨੰਭ ਭਾਸਹੁ ਜੰਭ ਹਭ ਭਾ ਸ ਕ ਬਾਂਡ ॥ ਨਗਅਨੁ 
ਨਧਅਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵ ਾਂਡ ॥ ਫਾਹਰ ਕਾ ਭਾਸੁ ਭੰਦਾ ਸੁਅਭੀ ਘਰ ਕਾ ਭਾਸੁ 
ਚੰਗਰਾ ॥ ਜੀ ਜੰਤ ਸਨਬ ਭਾਸਹੁ ਹਊ ਜੀਆ ਲਆਅ ਵਾਸਰਾ ॥ ਬਖੁ ਬਖਨਹ ਬਖੁ ਤਨਜ ਛਡਨਹ 
ੰਧੁ ਗੁਰੂ ਨਜਨ ਕਰਾ ॥ ਭਾਸਹੁ ਨਨੰਭ ਭਾਸਹੁ ਜੰਭ ਹਭ ਭਾਸ ਕ ਬਾਂਡ ॥ ਨਗਅਨੁ ਨਧਅਨੁ ਕਛੁ 
ਸੂਝ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵ ਾਂਡ ॥ ਭਾਸੁ ੁਰਾਣੀ ਭਾਸੁ ਕਤਫੀ ਚਹੁ ਜੁਨਗ ਭਾਸੁ ਕਭਾਣਾ ॥ ਜਨਜ 
ਕਾਨਜ ਵੀਅਨਹ ਸੁਹਾਵ ਥ ਭਾਸੁ ਸਭਾਣਾ ॥ ਆਸਤਰੀ ੁਰਖ ਨਨਜਨਹ ਭਾਸਹੁ ਾਨਤਸਾਹ 



ਸੁਲਤਾਨਾਂ ॥ ਜ ਆ ਨਦਸਨਹ ਨਰਨਕ ਜਾਂਦ ਤਾਂ ਈਨਹ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲਣਾ ॥ ਦਂਦਾ ਨਰਨਕ ਸੁਰਨਗ ਲਦ 
ਦਖਹੁ ਊਹੁ ਨਧਙਾਣਾ ॥ ਅਨ ਨ ਫੂਝ ਲਕ ਫੁਝਾਊ ਾਂਡ ਖਰਾ ਨਸਅਣਾ ॥ ਾਂਡ ਤੂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾਹੀ 
ਨਕਥਹੁ ਭਾਸੁ ਈੰਨਾ ॥ ਤਆਹੁ ੰਨੁ ਕਭਾਦੁ ਕਾਹਾਂ ਤਆਹੁ ਨਤਰਬਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥ ਤਅ ਅਖ 
ਹਈ ਫਹੁ ਨਫਨਧ ਹਛਾ ਤ ਫਹੁਤੁ ਨਫਕਾਰਾ ॥ ਊਤ ਰਸ ਛਨਡ ਹਵ ਸੰਨਨਅਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਨਵਚਾਰਾ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1289-1290} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗੜ—ਔਔਾ ਏਠਾ ਸ। ਤਆਢੁ—ਉੱਔੀ ਧਗ, ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ। ਤਡਆਢੁ—

ਉੱਔੀ ੁਤਞ। ਥਾਝ—ਥਾਝ ਅਢੁਾ, ਆਠਞ ਅਢੁਾ। ਤੜੁ—ਣਐੂੰਛ। ਤ ਪਔਢ—ਉਸ ਅੱਐਾਂ। ਏਞੁ—

ੱਞ, ਪਸੂ। ਤਢਣੂੰਢ—ਣਠਾ ਸ। ਤਢਤ—ਾਞ ਵਪ । ਧੂੰਡ—ੁਧੂੰਠ। ਥਾਸ ਏਾ ਧਾੁ—ਥਾਸੋਂ ਤਪਆਂਠਾ 

ਸਇਆ ਧਾ। ਖੀਇ—ਖੀਵ ਢ। ਅਦਐੁ—ਢਾਸ ਐਾਝ ਵਾਪੀ ਸ਼। ਏਾ—ਠਾ। ਏਞਥੀ—ਧੁਪਧਾਢਾਂ ਠੀਆ ਂ

ਧਜ਼ਸਥੀ ਤਏਞਾਥਾ ਂ ਤਵਔ। ਏਧਾਝਾ—ਵਤਞਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਖਤਖ—ਖੱ ਤਵਔ। ਏਾਤਖ—ਤਵਆਸ ਤਵਔ। 

ਞਇਅਸ—ੁਣਾਝੀ ਞੋਂ। ਤਥਏਾਾ—ਞਥਠੀਪੀਆਂ। ੂੰਤਢਆੀ—ਤਞਆੀ। ਧਾਤ—ਧਾ ਏ। ਕਤਛ—ਕੱਛ ਏ। 

ਥਤ—ਥਚ ਏ। ਢਏੁ ਣਏੜਤਸ—ਢੱਏ ਥੂੰਠ ਏ ਪੈਂਠ ਸਢ। ਾਞੀ—ਾਞ ਢੂੂੰ, ਪੁਏ ਏ। ਧਾਝ ਐਾਝ—ਪਏਾ ਂ

ਠਾ ਪਸੂ ਣੀਝ ਠੀਆ ਂਔਾਂ ਔਠ ਸਢ। ੂਗ—ੁੱਗਠਾ (ਇਸਢਾ ਂਢੂੂੰ)। ਤਏਆ ਏਸੀ—ਧਗਝ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ 

ਢਸੀਂ। ਏਸ—(ਖ ਏਈ) ਆਐ, ਖ ਏਈ ਧਗਾ। ੁਆਧੀ—ਸ ੁਆਧੀ! ਸ ਣੂੰਤਛਞ! ਤਦ—ਾ। ਪਇਆ 

ਵਾਾ—ਛਾ ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਦਐੁ—ਐਾਝ-ਖ ਔੀਜ਼। ਔਞੁ—ੁਤਆਝਾ। ੁਸਾਵ—ਦਠਾ ਸ, ਔੂੰਾ 

ਧੂੰਤਢਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਇ—(ਪਜ਼ ‘ਸ’ ਞੋਂ ਥਸ-ੁਵਔਢ) ਉਸ ਾ। ਢਤਏ—ਢਏ ਤਵਔ। ੁਤ—ੁ 

ਤਵਔ। ਤਡਓਾਝਾ—ਡੱਏ ਠੀ ੱਪ। —ਔਏ। ਞ —ਇਸਢਾਂ ਾ ਣਠਾਟਾ ਂਠ ਔਏ। ਕਤਛ—ਕੱਛ 

ਏ। ਤਵਔਾਾ—ਤਵਔਾ ਠੀ ੱਪ। ਤਞਰਦਵਝੁ—ਾਾ ਖਞ।  

ਅਟ:-  (ਆਣਝ  ਵਪੋਂ  ਧਾ ਠਾ ਤਞਆੀ) ਧੂਐ (ਣੂੰਤਛਞ) ਧਾ ਧਾ ਆਐ ਏ ਔਔਾ ਏਠਾ ਸ, ਣ ਢਾਸ 

ਇ ਢੂੂੰ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ਧਗ ਢਾਸ ਇ ਢੂੂੰ ੁਤਞ ਸ (ਢਸੀਂ ਞਾਂ ਇਸ ਸ ੁਢਾਪ ਤਵਔਾ ਤਏ) ਧਾ ਞ 

ਾ ਤਵਔ ਏੀਸ ਏ ਸ, ਞ ਤਏ (ਠ ਐਾਝ) ਤਵਔ ਣਾਣ ਸ। (ਣੁਾਝ  ਧ ਤਵਔ ਦੀ, ਪਏ) ਠਵਤਞਆਂ ਠ 

ੁਦਾਉ ਅਢੁਾ (ਦਾਵ, ਠਵਤਞਆਂ ਢੂੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਏਢ ਪਈ) ੈਂਛਾ ਧਾ ਏ ਸਧ ਞ ਖੱ ਏਠ ਢ। ਖ ਧਢੱੁਐ 

(ਆਣਝ  ਵਪੋਂ) ਧਾ ਤਞਆ ਏ (ਖਠ ਏਠ ਤਏਞ ਧਾ ਵਐਝ ਞਾਂ) ਥਚ ਏ ਆਣਝਾ ਢੱਏ ਥੂੰਠ ਏ ਪੈਂਠ ਸਢ 

(ਤਏ ਧਾ ਠੀ ਥ ਆ ਈ ਸ) ਉਸ ਾਞ ਢੂੂੰ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ਐਾਂ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਪੁਏ ਏ ਧਢੱੁਐਾਂ ਠਾ ਪਸੂ ਣੀਝ ਠ 

ਧਢੂਥ ਥੂੰਢਠ ਸਢ); (ਧਾ ਢਾਸ ਐਾਝ ਠਾ ਇਸ) ਣਐੂੰਛ ਏਏ ਪਏਾਂ ਢੂੂੰ ਤਵਐਾਂਠ ਸਢ, ਉਂਘ ਇਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਆਣ 

ਢਾਸ ਧਗ ਸ ਢਾਸ ੁਤਞ ਸ। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਤਏ ਅੂੰਢ  ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ਧਗਾਝ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ ਢਸੀਂ, (ਖ ਏਈ 

ਇ ਢੂੂੰ) ਧਗਾਵ (ਦੀ), ਞਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਗਾਇਆ ਧਗਠਾ ਢਸੀਂ ਸ।  

(ਖ ਏਸ ਅੂੰਢਾ ਏਝ ਸ ਞਾਂ) ਅੂੰਢਾ ਉਸ ਸ ਖ ਅੂੰਤਢਆਂ ਵਾਪਾ ਏੂੰਧ ਏਠਾ ਸ, ਤਖ ਠ ਤਠਪ ਤਵਔ ਉਸ ਅੱਐਾ ਂ

ਢਸੀਂ ਸਢ (ਦਾਵ, ਖ ਧਗ ਞੋਂ ੱਐਝਾ ਸ), (ਢਸੀਂ ਞਾਂ ਔਝ ਵਾਪੀ ੱਪ ਸ ਤਏ ਆਣ ਦੀ ਞਾਂ) ਧਾ ਂਞ ਤਣਉ ਠੀ 

ੱਞ ਞੋਂ ਸੀ ਸ ਸਢ ਞ ਧੱਕੀ (ਆਤਠਏ) ਠ ਧਾ ਞੋਂ ਣਸਜ਼ ਏਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸ ਏ ਧਾ ਞੋਂ 

ਣਸਜ਼ ਏਢ ਠਾ ਏੀਸ ਦਾਵ? ਣਤਸਪਾਂ ਦੀ ਞਾ ਂਧਾ ਂਤਣਉ ਠ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ੀ ਣਤਪਆ ਸ)। (ਤਤ), ਖਠੋਂ ਾਞ 

ਢੂੂੰ ਜ਼ਢਾਢੀ ਞ ਧਠ ਇਏੱਚ  ਸੁੂੰਠ ਸਢ ਞਠੋਂ ਦੀ (ਧਾ ਢਾਪ ਸੀ) ਧੂੰਠ (ਦਾਵ, ਦ) ਏਠ ਸਢ। ਅੀਂ ਾ ਧਾ 

ਠ ਣੁਞਪ  ਸਾ,ਂ ਾਛਾ ਧੁੱਜ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਥੱਗਾ, ਅੀਂ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸ, (ਧਾ ਠਾ ਤਞਆੀ) ਣੂੰਤਛਞ (ਧਾ 

ਠੀ ਔਔਾ ਕੜ ਏ ਵੇਂ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ) ਤਆਝਾ ਅਐਵਾਂਠਾ ਸ, (ਅਪ ਤਵਔ) ਇ ਢੂੂੰ ਢਾਸ ਧਗ ਸ ਢਾਸ 

ੁਤਞ ਸ। (ਦਪਾ ਠੱ,) ਣੂੰਤਛਞ ਖੀ! (ਇਸ ਏੀਸ ਤਏ) ਥਾਸੋਂ ਤਪਆਂਠਾ ਸਇਆ ਧਾ ਧਾੜਾ ਞ  ਠਾ 



(ਵਤਞਆ) ਧਾ ਔੂੰਾ? (ਤਤ) ਾ ਖੀਅ ਖੂੰਞ ਧਾ ਞੋਂ ਣਠਾ ਸ ਸਢ, ਤਖੂੰਠ ਢ  (ਧਾ ਤਵਔ ਸੀ) ਛਾ 

ਪਾਇਆ ਸਇਆ ਸ;  ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ਾਸ ਠੱਝ ਵਾਪਾ ਆਣ ਅੂੰਢਾ ਸ ਉਸ ਢਾਸ ਐਾਝ-ਖ ਔੀਜ਼ (ਦਾਵ, 

ਣਾਇਆ ਸੱਏ) ਞਾਂ ਐਾਂਠ ਸਢ ਞ ਐਾਝ-ਖ ਔੀਜ਼ (ਦਾਵ ਤਖ ਔੀਜ਼ ਞੋਂ ਤਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਸੀ ਧੁੱਜ ਥੱਗਾ ਤਞਆਠ 

ਸਢ। ਅੀਂ ਾ ਧਾ ਠ ਣੁਞਪ  ਸਾ,ਂ ਅਾਛਾ ਧੁੱਜ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਥੱਗਾ, ਅੀਂ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸ, (ਧਾ ਠਾ 

ਤਞਆੀ) ਣੂੰਤਛਞ (ਧਾ ਠੀ ਔਔਾ ਕੜ ਏ ਵੇਂ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ) ਤਆਝਾ ਅਐਵਾਂਠਾ ਸ, (ਅਪ ਤਵਔ) 

ਇ ਢੂੂੰ ਢਾਸ ਧਗ ਸ ਢਾਸ ੁਤਞ ਸ।  

ਣੁਾਝਾਂ ਤਵਔ ਧਾ (ਠਾ ਤਜ਼ਏ), ਧੁਪਧਾਢੀ ਧਜ਼ਸਥੀ ਤਏਞਾਥਾ ਂਤਵਔ ਦੀ ਧਾ (ਵਞਝ ਠਾ ਤਜ਼ਏ); ਖਞ 

ਠ ਸ਼ੁੂ ਞੋਂ ਸੀ ਧਾ ਵਞੀਂਠਾ ਔਪਾ ਆਇਆ ਸ। ਖੱ ਤਵਔ, ਤਵਆਸ ਆਤਠਏ ਏਾਖ ਤਵਔ (ਧਾ ਠੀ ਵਞੋਂ) 

ਣਰਡਾਢ ਸ, ਉਸਢੀਂ ਟਾਈਂ ਧਾ ਵਞੀਂਠਾ ਤਸਾ ਸ। ਜ਼ਢਾਢੀ, ਧਠ, ਸ਼ਾਸ, ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ...ਾ ਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਠਾ 

ਸੁੂੰਠ ਸਢ। ਖ ਇਸ ਾ (ਧਾ ਞੋਂ ਥਝਢ ਏਏ) ਢਏ ਤਵਔ ਣੈਂਠ ਤਠੱਠ ਸਢ ਞਾਂ ਉਸਢਾਂ ਞੋਂ (ਧਾ-ਤਞਆੀ 

ਣੂੰਤਛਞ ਢੂੂੰ) ਠਾਢ ਦੀ ਢਸੀਂ ਪਝਾ ਔਾਸੀਠਾ। (ਢਸੀਂ ਞਾ)ਂ ਵਐ, ਇਸ ਅਔਖ ਡੱਏ ਠੀ ੱਪ ਸ ਤਏ ਠਾਢ ਠਝ 

ਵਾਪ  ਢਏ ਣਝ ਞ ਪਝ ਵਾਪ  ੁ ਤਵਔ। (ਅਪ ਤਵਔ) ਸ ਣੂੰਤਛਞ! ਞੂੂੰ ਜਾਜਾ ਔਞੁ ਸੈਂ, ਞਢੂੂੰ ਆਣ ਢੂੂੰ (ਧਾ 

ਐਾਝ ਠ ਧਾਧਪ  ਠੀ) ਧਗ ਢਸੀਂ, ਣ ਞੂੂੰ ਪਏਾਂ ਢੂੂੰ ਧਗਾਂਠਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਣੂੰਤਛਞ! ਞਢੂੂੰ ਇਸ ਸੀ ਣਞਾ ਢਸੀਂ ਤਏ ਧਾ ਤਏਟੋਂ ਣਠਾ ਸਇਆ। (ਵਐ,) ਣਾਝੀ ਞੋਂ ਅੂੰਢ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਏਧਾਠ 

ੂੰਢਾ ਉੱਠਾ ਸ ਞ ਏਣਾਸ ਉੱਠੀ ਸ, ਣਾਝੀ ਞੋਂ ਸੀ ਾਾ ੂੰਾ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਣਾਝੀ ਆਐਠਾ ਸ ਤਏ ਧੈਂ 

ਏਈ ਞੀਤਏਆਂ ਢਾਪ ਦਤਪਆਈ ਏਠਾ ਸਾ ਂ (ਦਾਵ, ਖੀਵ ਠ ਣਾਪਝ ਪਈ ਏਈ ਞੀਤਏਆਂ ਠੀ ਖ਼ੁਾਏ-

ਣੁਸ਼ਾਏ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸਾ)ਂ, ਇਸ ਾੀਆਂ ਞਥਠੀਪੀਆਂ (ਦਾਵ, ਥਅੂੰਞ ਤਏਧਾ ਂਠ ਣਠਾਟ) ਣਾਝੀ ਤਵਔ ਸੀ 

ਸਢ। , ਢਾਢਏ ਇਸ ਤਵਔਾ ਠੀ ੱਪ ਠੱਠਾ ਸ (ਤਏ ਖ ੱਔਾ ਤਞਆੀ ਥਝਢਾ ਸ ਞਾਂ) ਇਸਢਾਂ ਾ 

ਣਠਾਟਾਂ ਠ ਔਏ ਕੱਛ ਏ ਤਞਆੀ ਥਝ  (ਤਏਉਂਤਏ ਧਾ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਦੀ ਣਾਝੀ ਞੋਂ ਸ ਞ ਅੂੰਢ ਏਧਾਠ 

ਆਤਠਏ ਠੀ ਉਞਣੱਞੀ ਦੀ ਣਾਝੀ ਞੋਂ ਸੀ ਸ)।2।  

ਈੜੀ ॥ ਹਈ ਨਕਅ ਅਖਾ ਆਕ ਜੀਬ ਤਰਾ ੰਤੁ ਨ ਨਕਨ ਹੀ ਾਆਅ ॥ ਸਚਾ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਨਰ 
ਸ ਤੁਝ ਹੀ ਭਾਨਹ ਸਭਾਆਅ ॥ ਆਨਕ ਬਗਵਾ ਵਸੁ ਕਨਰ ਬਰਭਦ ਨਵਣੁ ਸਨਤਗੁਰ ਨਕਨ ਨ ਾਆਅ 
॥ ਦਸ ਨਦਸੰਤਰ ਬਨਵ ਥਕ ਤੁਧੁ ੰਦਨਰ ਅੁ ਲੁਕਾਆਅ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹ ਕਨਰ 
ਚਾਨਣੁ ਅਨ ਨਦਖਾਆਅ ॥ ਅਣਾ ਅੁ ਛਾਨਣਅ ਗੁਰਭਤੀ ਸਨਚ ਸਭਾਆਅ ॥ ਅਵਾ 
ਗਈਣੁ ਫਜਾਰੀਅ ਫਾਜਾਰੁ ਨਜਨੀ ਰਚਾਆਅ ॥ ਆਕੁ ਨਥਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਨਜਨ ਭਨਨ ਸਚਾ 
ਬਾਆਅ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 1290} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਠੂੰਞ—ਠ+ਅੂੰਞ, ਠਾਂਞ, ਸ ਸ ਠ। ਆਣ—ੁਆਣਝਾ ਆਣ (ਢਙ:-  ਪਜ਼ 

‘ਆਣ’ੁ ਞ ‘ਆਤਣ’ ਠ ਖੜ ਞ ਅਟ ਤਵਔ ਏ ਧਗਝ-ਖ ਸ)। ਥਾਖਾ—ੁਤਵਐਾਝਾ। ਆਵਾਉਝੁ—

ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ੜ। ਉ—ਧੈਂ। ਆਐਾ—ਆਐਾ,ਂ ਧੈਂ ਠੱਾਂ। ਤਏਢ ਸੀ—ਤਏਤਢ ਸੀ, ਤਏ ਢ  ਸੀ (ਤਕ੍ਰਆ 

ਤਵਸ਼ਸ਼ਝ ‘ਸੀ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਏਤਢ’ ਠੀ ‘ਤੁ’ ਉੱਛ ਈ ਸ)। ਇਤਏ—ਏਈ (ਪਜ਼ ‘ਇਏ’ ਞੋਂ ਥਸੁ-

ਵਔਢ)। ਦਤਵ—ਦੌਂ ਏ। ਤਔ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ। ਥਖਾੀ—ਤਵਐਾਵਾ ਏਢ 

ਵਾਪਾ, ਤਵਐਾਵ ਠ ਜੌਂ ਔਾਝ ਵਾਪਾ, ਣਐੂੰਛੀ। ਤਖਢ ਧਤਢ—ਤਖਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਣਰਦੂ!) ਧੀ ਇਏ ਖੀਦ ਸ, ਧੈਂ ਞ ਤਏਸੜ ਤਏਸੜ ੁਝ ਤਥਆਢ ਏਾਂ? ਞਾ ਅੂੰਞ ਤਏ ਢ  ਢਸੀਂ 

ਣਾਇਆ; ਖ ਧਢੱੁਐ ਞੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ ਸ਼ਥਠ ਤਵਔਾਠ ਸਢ ਉਸ ਞ ਤਵਔ ਸੀ ਪੀਢ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ।  



ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਦਵਾ ਦਐ ਥਝਾ ਏ ਦਙਏਠ ਤਤਠ ਸਢ, ਣ ੁ ੂਠੀ ਢ ਆਉਝ ਞੋਂ ਤਥਢਾ (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞਢੂੂੰ 

ਤਏ ਢਸੀਂ ਪੱਦਾ, ਇਸ ਪਏ (ਥਾਸ) ਠਾਂ ਠਾਂਞਾ ਂਤਵਔ ਦਉਂਠ ਐਣ , ਣ ਞੂੂੰ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ (ਖੀਵ 

ਠ) ਅੂੰਠ ਪੁਏਾ ੱਤਐਆ ਸ। ਤਞੁੂ ਠਾ ਥਠੁ (ਧਾਢ ,) ਇਏ ਔਧਏਠਾ ਧਞੀ ਸ (ਤਖ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਸ ਧਞੀ 

ਥਖ਼ਤਸ਼ਆ ਸ, ਉ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ (ਣਰਦੂ ਢ) ਆਣ ਔਾਢਝ ਏ ਏ (ਉ ਢੂੂੰ ਆਣਝਾ ਆਣ) ਤਵਐਾਇਆ ਸ; 

(ਉਸ ਵਛ-ਦਾੀ ਧਢੱੁਐ) ਆਣਝਾ ਅਪਾ ਣਕਾਝ ਪੈਂਠਾ ਸ ਞ ੁ ੂਠੀ ਤੱਤਐਆ ਠੀ ਾਸੀਂ ੱਔ ਣਰਦੂ ਤਵਔ ਪੀਢ 

ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

(ਣ) ਤਖਢਾਂ (ਦਐੀਆ ਂਢ) ਤਵਐਾਵ ਠਾ ਜੌਂ ਔਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਉਸਢਾਂ ਣਐੂੰਛੀਆਂ ਢੂੂੰ ਖਢਧ ਧਢ (ਠਾ 

ੜ) ਤਧਪਠਾ ਸ; ਞ, ਤਖਢਾਂ ਢੂੂੰ ਧਢ ਤਵਔ ੱਔਾ ਣਰਦੂ ਤਣਆਾ ਪੱਠਾ ਸ ਉਸ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਇੱਏ 

ਣਰਦੂ ਠਾ ੁਝ ਾਂਠ ਸਢ। 25।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਆਅ ਕਰਭ ਨਫਰਖੁ ਪਲ ੰਨਭਰਤ ਪਲ ਨਵਸੁ ॥  ਸਬ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ 
ਕਰ ਨਜਸੁ ਖਵਾਲ ਨਤਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1290} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏਧ—ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਅਢੁਾ। ਤਥਐ—ੁ(ੀ-ੂਣ) ੁੱਐ। ਅੂੰਤਧਰਞ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ 

ਵਾਪਾ ਢਾਧ। ਤਵੁ—(ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਵਾਪਾ ਧਸ-ੂਣ) ਜ਼ਸ। ਏਾਝ—ਵੀਪ , ਥੱਥ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! (ਖੀਵਾਂ ਠ ਏੀਞ) ਏਧਾਂ ਅਢੁਾ (ਧਢੱੁਐਾ ੀ-ੂਣ) ਧਾਇਆ ਠਾ (ਤਔਆ) ੁੱਐ 

(ਉੱਠਾ) ਸ (ਇ ਢੂੂੰ) ਅੂੰਤਧਰਞ (ਦਾਵ, ਢਾਧ ੁਐ) ਞ ਜ਼ਸ (ਦਾਵ, ਧਸ-ਠੁੱਐ) ਠ ਤਏਧਾ ਂਠ ਤਪ ਪੱਠ 

ਸਢ। ਏਞਾ ਆਣ (ਅੂੰਤਧਰਞ ਞ ਤਵਸ ੁਠ ਤਏਧਾ ਂਠ ਤਪਾਂ ਠ) ਾ ਵੀਪ  ਥਝਾਂਠਾ ਸ, ਤਖ ਖੀਵ ਢੂੂੰ ਤਖਸੜਾ 

ਤਪ ਐਵਾਂਠਾ ਸ ਉ ਢੂੂੰ (ਉਸੀ ਐਾਝਾ ਣੈਂਠਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਅ ਕੀਆਂ ਵਨਡਅਇਆਂ ਗੀ ਸਤੀ ਜਾਨਲ ॥ ਊਨੀ ਜਲੀਇਂ ਨਾਭੁ 
ਨਵਸਾਨਰਅ ਆਕ ਨ ਚਲੀਅ ਨਾਨਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1290} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਖਪੀਈਂ—ੜੀਆ ਂਸਈਆਂ ਢ , ਔੂੰਠੀਆਂ ਢ। ਅੀ ਞੀ—ਅੱ ਢਾਪ। ਖਾਤਪ—ਾੜ ਠ। 

ਢੀ—ਇਸਢਾਂ ਢ।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ਠੁਢੀਆ ਠੀਆ ਂਵਤਛਆਈਆਂ ਢੂੂੰ ਅੱ ਢਾਪ ਾੜ ਠਸ। ਇਸਢਾਂ ਔੂੰਠੀਆਂ ਢ  (ਧਢੱੁਐ ਞੋਂ) 

ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਦੁਪਵਾ ਤਠੱਞਾ ਸ (ਣ ਇਸਢਾਂ ਤਵਔੋਂ) ਇੱਏ ਦੀ (ਧਢ ਤਣਕੋਂ) ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠੀ।2।  

ਈੜੀ ॥ ਨਸਨਰ ਨਸਨਰ ਹਆ ਨਨਫੜੁ ਹੁਕਨਭ ਚਲਾਆਅ ॥ ਤਰ ਹਨਥ ਨਨਫੜੁ ਤੂਹ ਭਨਨ ਬਾਆਅ ॥ 
ਕਾਲੁ ਚਲਾਊ ਫੰਨਨ ਕਆ ਨ ਰਖਸੀ ॥ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨਨਹ ਚਨੜਅ ਨਚਸੀ ॥ ਸਨਤਗੁਰੁ ਫਨਹਥੁ 
ਫੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥ ਗਨਨ ਬਖ ਬੜਹਾੜੁ ਨਨਦਨੁ ਬਖਸੀ ॥ ਪਾਥਾ ਚੁਗ ਚਗ ਹੁਕਭੀ ਛੁਟਸੀ ॥ 
ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੁ ਹਗੁ ਕੂੜੁ ਨਨਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1290} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਤ—ਤ ਉਞ। ਤਤ ਤਤ—ਸਏ ਠ ਤ ਉੱਞ, ਸਏ ਠਾ ਵੱਐ-ਵੱਐਾ। ਤਢਥੜ—

ਤਢਢਾ, ਪਾ। ਖਵਾਝਾ—ਜ਼ਾਪਧ (ਢਙ:-  ਪਜ਼ ‘ਖਵਾਝਾ’ ਥਾਥ ਠੀ ਧਢਾਥਾਠ ਵਾਪੀ ਏਞਪਾਧ ਠਾ 

ਔਞਾ ਏਾਂਠਾ ਖਾਣਠਾ ਸ। ‘ਖਵਾਝਾ ਏੂੰਤਢ ਔਤੜਆ ਢਔੀ’—ਇਸ ਪਜ਼ ਧੁਗ਼ਪ ਖੀ ਤਣਾਸੀਆਂ ਠ 

ਅਤਞਆਔਾ ਅੱਐਾਂ ਅੱ ਤਪਆਉਂਠ ਖਾਣਠ ਸਢ)। ਥਤਸਥੁ—ਖਸਾਜ਼। ਦੜਸਾੜੁ—ਦਾਂਥੜ। ਅਢਤਠਢੁ—ਸ 

ਜ਼। ਸ—ੁਸਵਾ। ਞ ਸਤਟ—ਞ ਸੱਟ ਤਵਔ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਦਾਇਆ—ਤਣਆਾ ਪੱਠਾ। ਏਾਪੁ—

ਧਞ। ਥੂੰਤਢ—ਥੂੰਢ ਏ। ਖੁ—ਥੁਜਣਾ। ਏੂੰਤਢ—ਧਜ ਉਞ। ਔਾ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। ਦਐ—ਦਐ 



ਤਸਾ ਸ, ਥਪ ਤਸਾ ਸ। ਸੁਏਧੀ—ਸੁਏਤਧ ਸੀ, ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ ਸੀ।  

ਅਟ:-  (ਸ ਣਰਦੂ! ਾ ਖਞ ਢੂੂੰ ਞੂੂੰ) ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਞ ਤਸਾ ਸੈਂ (ਤਏਞ ਦਐੀ ਤਵਐਾਵ ਠਾ ਜੌਂ ਔਾ ਸ 

ਸਢ, ਤਏਞ ਞਢੂੂੰ ਤਣਆ ਏਢ ਵਾਪ  ਞੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏ ਸ ਸਢ; ਇਸਢਾ ਂਠ ਏਧਾਂ ਅਢੁਾ 

‘ਆਵਾਾਉਝ’ ਅਞ ਞਾ ਤਣਆ ਞ ਸੀ ਸੁਏਧ ਤਵਔ) ਵੱਐ-ਵੱਐਾ ਪਾ (ਸੁੂੰਠਾ ਸ), ਾਾ ਪਾ ਞ ਸੀ 

ਸੱਟ ਤਵਔ ਸ, ਞੂੂੰ ਸੀ (ਧ) ਧਢ ਤਵਔ ਤਣਆਾ ਪੱਠਾ ਸੈਂ।  

ਖਠੋਂ ਧਞ ਥੂੰਢ ਏ (ਖੀਵ ਢੂੂੰ) ਞ ਪੈਂਠੀ ਸ, ਏਈ ਇ ਢੂੂੰ ੱਐ ਢਸੀਂ ਏਠਾ; ਜ਼ਾਪਧ ਥੁਜਣਾ (ਸਏ ਠ) ਧਜ 

ਉਞ ਔੜ  ਏ ਢੱਔਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਧਞ ਠਾ ੁਢਸਾ ਠ ਤਸਾ ਸ ਤਖ ਅੱ ਤਏ ਠੀ ਣਸ਼ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠੀ)। ਤਞੁੂ ਸੀ 

ੱਔਾ ਖਸਾਜ਼ ਸ ੱਔਾ ਥੜਾ ਸ ਖ (ਧਞ ਠ ਛ ਞੋਂ) ਥਔਾਂਠਾ ਸ।  

(ਖਞ ਤਵਔ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ) ਅੱ ਠਾ ਦਾਂਥੜ ਧਔ ਤਸਾ ਸ, ਸ ਵਪ  ਧਤਔਆ ਤਸੂੰਠਾ ਸ (ਇ ਦਾਂਥੜ ਤਵਔ) 

ਤਤਆ ਸਇਆ ਖੀਵ ਔਾ ਔੁ ਤਸਾ ਸ; ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ ਸੀ ਇ ਤਵਔੋਂ ਥਔ ਏਠਾ ਸ ਤਏਉਂਤਏ ਖ 

ਏੁਗ ਏਞਾ ਏਠਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਏੂੜ (ਠਾ ਵਣਾ, ਦਾਵ, ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅਡੀਢ ਸ ਏ ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਂ ਤਣਕ 

ਠੜਢਾ) ਖੀਵ ਠ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਤਢਦਠਾ। 26।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਘਰ ਭਨਹ ਘਰੁ ਦਖਾਆ ਦਆ ਸ ਸਨਤਗੁਰੁ ੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ੰਚ ਸਫਦ ਧੁਨਨਕਾਰ 
ਧੁਨਨ ਤਹ ਫਾਜ ਸਫਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਦੀ ਲ ਾਤਾਲ ਤਹ ਖੰਡ ਭੰਡਲ ਹਰਾਨੁ ॥ ਤਾਰ ਘਰ ਫਾਨਜੰਤਰ 
ਤਹ ਸਾਨਚ ਤਖਨਤ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ ਸੁਖਭਨ ਕ ਘਨਰ ਰਾਗੁ ਸੁਨਨ ਸੁੰਨਨ ਭੰਡਨਲ ਨਲਵ ਲਾਆ ॥ ਕਥ 
ਕਥਾ ਫੀਚਾਰੀ ਭਨਸਾ ਭਨਨਹ ਸਭਾਆ ॥ ਈਲਨਟ ਕਭਲੁ ੰਨਭਰਨਤ ਬਨਰਅ ਆਹੁ ਭਨੁ ਕਤਹੁ ਨ 
ਜਾਆ ॥ ਜਾ ਜਾੁ ਨ ਵੀਸਰ ਅਨਦ ਜੁਗਾਨਦ ਸਭਾਆ ॥ ਸਨਬ ਸਖੀਅ ੰਚ ਨਭਲ ਗੁਰਭੁਨਖ 
ਨਨਜ ਘਨਰ ਵਾਸੁ ॥ ਸਫਦੁ ਖਨਜ ਆਹੁ ਘਰੁ ਲਹ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1291} 

ਣਠ ਅਟ:-  —ੁਣਰਦੂ ਠ ਤਸਝ ਠਾ ਟਾਂ। ੁਖਾਝੁ—ਤਆਝਾ। ਣੂੰਔ ਥਠ—ਣੂੰਖ ਤਏਧ ਠ ਾਜ਼ਾਂ ਠੀ 

ਅਵਾਜ਼ (ਞਾ, ਡਾਞ, ੜਾ, ਔੂੰਧ, ਞ ਤੂਏ ਢਾਪ ਵੱਖਝ ਵਾਪ  ਾਜ਼)। ਡੁਤਢ—ੁ, ਆਵਾਜ਼। ਡੁਤਢਏਾ—

ਇਏ- ੁ (ਢਙ:-  ਪਜ਼ ‘ਏਾ’ ਠਾ ਦਾਵ ਧਗਝ ਪਈ ਵਐ ‘ੁਥਾਝੀ ਤਵਆਏਝ’)। ਢੀਾਝੁ—

ਢਾਾ। ਞਾ—ਉੱਔੀ ੁ। —ਢ। ਥਾਤਖੂੰਞਰ—ਵਾਖ। ਞਸ—ਉ ਅਵਟਾ ਤਵਔ। ੁਐਧਢ ਏ 

ਤ—(ਦਾਵ) ਤਧਪਾਣ-ਅਵਟਾ ਤਵਔ (ੁਐਧਢਾ ਠ  ਤਵਔ ਤਖਟ ਖੀ ਣਰਾਝ ਤਙਏਾਂਠ ਸਢ)। ੁੂੰਤਢ—ੁੂੰਘ 

ਤਵਔ, ਅਤੁ ਅਵਟਾ ਤਵਔ, ਉ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ਤਖਟ ਧਢ ਠ ਤੁਤਢਆਂ ਵਪੋਂ  ੁੂੰਘ ਸਵ। ਧਢਾ—ਧਢ ਠਾ 

ਤੁਢਾ। ਏਧਪੁ—ਤਸਠਾ ਏਉਪ। ਅੂੰਤਧਰਤਞ—ਢਾਧ ਅੂੰਤਧਰਞ ਢਾਪ। ਐੀਆ—ਤਆਢ-ਇੂੰਠਰ । ਣੂੰਔ—ਞ, 

ੂੰਞਐ, ਠਇਆ, ਡਧ, ਡੀਖ,। ਤਢਖ ਤ—ਤਢਪ ਆਣਝ   ਤਵਔ।  ਧਤਸ—ਤਸਠ- ਤਵਔ। 

ਞਐਤਞ—ਞਐਞ ਉਞ। ਾਤਔ ਞਐਞ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਞਐਞ ਉਞ। ੁਤਢ—ੁਝ ਏ। ਤਪਵ 

ਪਾਇ—ੁਤਞ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ। ਧਢਤਸ—ਧਤਢ ਸੀ, ਧਢ ਤਵਔ ਸੀ (ਤਕ੍ਰਆ ਤਵਸ਼ਸ਼ਝ ‘ਸੀ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ 

‘ਧਤਢ’ ਠੀ ‘ਤੁ’ ਉੱਛ ਈ ਸ)। ਤਦ—ਾੀਆਂ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਠੱ ਞ ਉਞ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। 

ਐਤਖ—ਐਖ ਏ ਏ; ਧਗ ਏ। ਪਸ—ਪੱਦ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਞਾ ਏਾ—ਉ (ਧਢੱੁਐ) ਠਾ।  

ਅਟ:-  ਉਸ ਸ ਤਆਝਾ ਤਞੁੂ ਣੁਐ ਖ ਤਸਠ- ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਸਝ ਠਾ ਟਾਂ ਤਵਐਾ ਠੇਂਠਾ ਸ; 

(ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ) ਉ  ਤਵਔ (ਅੱਣੜਠਾ ਸ) ਞਠੋਂ ੁ ੂਠਾ ਸ਼ਥਠ-ੂਣ ਢਾਾ ਵੱਖਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ੁ-ਸ਼ਥਠ 

ਠਾ ਣਰਦਾਵ ਇਞਢਾ ਣਰਥਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਏ ਏਈ ਸ ਤਐੱਔ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠੀ, ਞਠੋਂ ਧਾਢ) ਣੂੰਖ ਤਏਧ ਠ ਾਜ਼ਾਂ ਠੀ 

ਇਏ- ੂੰੀਞਏ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਠੀ ਸ (ਖ ਧਞੀ ਣਠਾ ਏਠੀ ਸ) ਇ ਅਵਟਾ ਤਵਔ (ਅੱਣੜ ਏ) ਧਢੱੁਐ 



(ਥਅੂੰਞ ਏੁਠਤਞ ਠ ਏਞਏ) ਠੀਣਾ,ਂ ਪਏਾਂ, ਣਾਞਾਪਾ,ਂ ਐੂੰਛਾ ਂਞ ਧੂੰਛਪਾ ਂਢੂੂੰ ਵਐ ਏ ਸਾਢ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; (ਇ ਾੀ 

ਏੁਠਤਞ ਠਾ) ਣਾਞਸ਼ਾਸ ੱਔ ਞਖ਼ਞ ਉਞ ਥਚਾ ਤਠੱਠਾ ਸ, ਉ ਸਾਪਞ ਤਵਔ ਅੱਣਤੜਆਂ; ਧਾਢ , ਵਾਤਖਆਂ ਠੀ 

ਉੱਔੀ ੁ ਠੀ ਢ ਪੱੀ ਣਈ ਸੁੂੰਠੀ ਸ, ਇ ੱਥੀ ਤਧਪਾਣ ਤਵਔ ਥਚਾ ਧਢੱੁਐ (ਧਾਢ) ਾ ੁਝ ੁਝ ਏ 

ਅਤੁ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ੁਤਞ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ੱਥੀ ਤਧਪਾਣ ਠੀ ਧਖ ਤਵਔ ਇਞਢਾ ਧਞ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਏ 

ਖਞ ਵਾਪਾ ਏਈ ਤੁਢਾ ਉ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਉੱਚਠਾ)। ਇਟ ਥਅੂੰਞ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਵੀਔਾੀਠ 

ਸਢ ਤਞਉਂ ਤਞਉਂ ਧਢ ਠਾ ਤੁਢਾ ਧਢ ਤਵਔ ਸੀ ਗ਼ਏ ਸੁੂੰਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਇਸ ਧਢ ਤਏ ਸ ਣਾ ਢਸੀਂ ਖਾਂਠਾ 

ਤਏਉਂਤਏ ਤਸਠਾ-ੂਣ ਏਉਪ ਤੱੁਪ (ਧਾਇਆ ਵਪੋਂ) ਣਞ ਏ ਢਾਧ-ਅੂੰਤਧਰਞ ਢਾਪ ਦ ਖਾਂਠਾ ਸ; ਉ ਣਰਦੂ ਤਵਔ, 

ਖ ਦ ਠਾ ਧੁੱਜ ਸ ਞ ਖੁਾਂ ਠ ਥਝਢ ਞੋਂ ਦੀ ਣਤਸਪਾਂ ਠਾ ਸ, ਧਢ ਇਉਂ ਪੀਢ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਤਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ (ਤਏ 

ਵਪ) ਢਸੀਂ ਦੱੁਪਠੀ, ਖੀਦ ਤਸਪਾਝ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਸੀ ਤਧਢ ਸੁੂੰਠਾ ਤਸੂੰਠਾ ਸ।  

(ਇ ਞਾ)ਂ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਂ ਧਢੱੁਐ ਤਢਪ ਆਣਝ   ਤਵਔ ਤਙਏ ਖਾਂਠਾ ਸ (ਤਖਵੇਂ ਏਈ ਇ ਢੂੂੰ ਥ-

ਠਖ਼ਪ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ, ਇ ਠ) ਾ ਤਆਢ-ਇੂੰਠਰ  ਞ ਣੂੰਖ (ਠਵੀ ੁਝ ਦਾਵ, ਞ ੂੰਞਐ ਠਇਆ ਡਧ 

ਡੀਖ) ੂੰੀ ਥਝ ਖਾਂਠ ਸਢ। ਤਞੁੂ ਠ ਸ਼ਥਠ ਢੂੂੰ ਧਗ ਏ ਖ ਧਢੱੁਐ ਇ (ਤਢਪ ਆਣਝ)  ਢੂੂੰ ਪੱਦ 

ਪੈਂਠਾ ਸ, ਢਾਢਏ ਉ ਠਾ ਵਏ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਚਨਲਨਭਨਲ ਨਫਸੀਅਰ ਦੁਨੀਅ ਪਾਨੀ ॥ ਕਾਲੂਨਫ ਕਲ ਭਨ ਗਰ ਨ ਭਾਨੀ ॥ ਭਨ 
ਕਭੀਨ ਕਭਤਰੀਨ ਤੂ ਦਰੀਅਈ ਖੁਦਾਆਅ ॥ ਊਕੁ ਚੀਜੁ ਭੁਝ ਦਨਹ ਵਰ ਜਹਰ ਚੀਜ ਨ 
ਬਾਆਅ ॥ ੁਰਾਫ ਖਾਭ ਕੂਜ ਨਹਕਭਨਤ ਖੁਦਾਆਅ ॥ ਭਨ ਤੁਅਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਆਅ ॥ 
ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਫਾਨ ਭਸਤਾਨਾ ਨਨਤ ਚੜ ਸਵਾਆਅ ॥ ਅਤਸ ਦੁਨੀਅ ਖੁਨਕ ਨਾਭੁ ਖੁਦਾਆਅ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1291} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਔਤਪਤਧਤਪ—ਤਥਖਪੀ ਠੀ ਤਪਸ਼ਏ। ਤਥੀਆ—ਥਸੁਞ। ਤਾਢੀ—ਾਢੀ, ਢਾ ਸਝ ਵਾਪੀ। 

ਏਾਪੂਤਥ ਅਏਪ—ਅਏਪ ਠਾ ਏਾਪਥ, ਅਏਪ ਠਾ ਣੁਞਪਾ, (ਦਾਵ), ਧੂਐ। ਧਢ—(ਾ:) ਧੈਂ। —ਏਥ 

(ਦਾਵ, ਧਞ)। ਏਧਞੀਢ—ਧਾਤੜਆਂ ਞੋਂ ਧਾੜਾ। ਣੁਾਥ—ਣੁ+ਆਥ, ਣਾਝੀ ਢਾਪ ਣੁ। ਐਾਧ—ਏੱਔਾ। 

ਤਸਏਧਤਞ—ਏਾੀੀ। —ਏੱੁਞਾ। ਠੀਥਾਢ—ਠਥਾ ਠਾ। ਆਞ—ਆਞਸ਼, ਅੱ। ਐੁਢਏ—ਖ਼ੁਢਏ, 

ਚੂੰਜਾ। ਧਢ ਢ ਧਾਢੀ—ਧੈਂ ਔਞਾ ਸੀ ਢਾਸ ੱਤਐਆ। ਏੁ ਔੀਖ—ੁਇੱਏ ਔੀਜ਼, ਆਣਝਾ ਢਾਧ। ਅਵ—ਸ। ਢ 

ਦਾਇਆ—ਔੂੰੀਆਂ ਢਸੀਂ ਪੱਠੀਆਂ। ਏੂਖ—ਏੂਜ਼, ਏੂਜ਼ਾ, ਏੱੁਖਾ, ਤਣਆਪਾ। ਐੁਠਾਇਆ—ਸ ਖ਼ੁਠਾ! ਞੁਆਢਾ 

ਞੂ—ਞੂ ਥਪਵਾਢ ਸੈਂ। ਧਢ ਏੁਠਞੀ ਆਇਆ—ਧੈਂ ਞੀ ਏੁਠਤਞ ਢਾਪ (ਖਞ ਢਾਪ) ਆਇਆ ਸਾਂ। 

ਧਞਾਢਾ—ਧਞ। ਔੜ ਵਾਇਆ—ਵਡਠੀ ਸ।  

ਅਟ:-  ਤਥਖਪੀ ਠੀ ਤਪਸ਼ਏ (ਵਾਂ) ਠੁਢੀਆ (ਠੀ ਔਧਏ) ਥਸੁਞ ਸ ਣ ਸ ਢਾ ਸ ਖਾਝ ਵਾਪੀ, (ਤਖ 

ਔਧਏ ਢੂੂੰ ਵਐ ਏ) ਧੈਂ ਧੂਐ ਢ  ਧਞ ਠਾ ਔਞਾ ਸੀ ਢਾਸ ੱਤਐਆ। ਧੈਂ ਏਧੀਢਾ ਸਾ,ਂ ਧੈਂ ਥਸੁਞ ਸੀ ਧਾੜਾ ਸਾ,ਂ ਣ ਸ 

ਖ਼ੁਠਾ! ਞੂੂੰ ਠੀਆ (-ਤਠਪ) ਸੈਂ; ਧਢੂੂੰ ਆਣਝਾ ਇਏ ‘ਢਾਧ’ ਠਸ, ਸ ਔੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਸ (ਵੀਆ)ਂ ਸਢ, ਇਸ ਧਢੂੂੰ 

ਔੂੰੀਆਂ ਢਸੀਂ ਪੱਠੀਆਂ।  

ਸ ਖ਼ੁਠਾ! (ਧਾ ੀ) ਏੱਔਾ ਏੂਜ਼ਾ (ਤਣਆਪਾ) ਸ ਖ ਣਾਝੀ ਢਾਪ ਦਤਆ ਸਇਆ ਸ, ਇਸ ਞੀ (ਅਖਥ) 

ਏਾੀੀ ਸ, (ਸ ਖ਼ੁਠਾ!) ਞੂੂੰ ਞੁਆਢਾ (ਥਪਵਾਢ) ਸੈਂ, ਧੈਂ ਞੀ ਏੁਠਤਞ ਢਾਪ (ਖਞ ਤਵਔ) ਆਇਆ ਸਾਂ। ਸ 

ਖ਼ੁਠਾ! ਢਾਢਏ ਞ ਠਥਾ ਠਾ ਏੱੁਞਾ ਸ ਞ ਧਞਾਢਾ ਸ (ਤਧਸ ਏ, ਇਸ ਧਞੀ) ਤਢੱਞ ਵਡਠੀ ਸ, 

(ਤਏਉਂਤਏ) ਠੁਢੀਆ ਅੱ (ਵਾਂ) ਸ ਞ ਞਾ ਢਾਧ ਚੂੰਜ ਣਾਝ ਵਾਪਾ ਸ।2।  



ਈੜੀ ਨਵੀ ਭਃ ੫ ॥ ਸਬ ਵਰਤ ਚਲਤੁ ਚਲਤੁ ਵਖਾਨਣਅ ॥ ਾਰਫਰਹਭੁ ਰਭਸਰੁ ਗੁਰਭੁਨਖ 
ਜਾਨਣਅ ॥ ਲਥ ਸਨਬ ਨਵਕਾਰ ਸਫਨਦ ਨੀਸਾਨਣਅ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਨਗ ਈਧਾਰੁ ਬਊ ਨਨਕਾਨਣਅ ॥ 
ਨਸਭਨਰ ਨਸਭਨਰ ਦਾਤਾਰੁ ਸਨਬ ਰੰਗ ਭਾਨਣਅ ॥ ਰਗਟੁ ਬਆਅ ਸੰਸਾਨਰ ਨਭਹਰ ਛਾਵਾਨਣਅ ॥ 
ਅ ਫਖਨਸ ਨਭਲਾਊ ਸਦ ਕੁਰਫਾਨਣਅ ॥ ਨਾਨਕ ਲਊ ਨਭਲਾਆ ਖਸਭ ਬਾਨਣਅ ॥ ੨੭॥ {ੰਨਾ 
1291} 

ਢਙ:-  ਏਈ ਤਵਠਵਾਢ ਇਸ ਧੂੰਢਠ ਸਢ ਤਏ ਖਠੋਂ ਤਞੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ ਖੀ ਢ  ‘ਵਾ’ ਉਔਾੀ; ਢਾਪ ਢਾਪ ਸੀ 

“ਣਉੜੀਆ”ਂ ਠ ਢਾਪ ਠ ਸ਼ਪਏ ਦੀ ਉਔਾ। ਇਸ ਤਖ਼ਆਪ ਚੀਏ ਢਸੀਂ ਸ; ‘ਆਾ ਏੀ ਵਾ’ ਅਞ ‘ਧਾਗ ਏੀ 

ਵਾ’ ਤਵਔ ਇ ਥਾ ਤਵਔਾ ਏੀਞੀ ਖਾ ਔੁਏੀ ਸ। ਇਸ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 27 ਇਏ ਸ ਥੂਞ ਸ। ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਵ 

ਖੀ ਠੀਆ ਂ ਏੱੁਪ ਣਉੜੀਆਂ 27 ਸਢ, ਣ ਇਸ ਣਉੜੀ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  “ਢਵੀ” ਪਾਈ, ਇ ਠ 

ਢਾਪ ਠ ਸ਼ਪਏ ੁੂ ਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠ ਸੀ ਸਢ; ਏੀ ਇਸ ਸ਼ਪਏ ਉਸਢਾਂ ਢ  ‘ਣਉੜੀ’ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਸੀ ਤਪਐ ਤਠੱਞ? 

‘ਏਾਵਯ-ਔਢਾ’ ਠ ਤਢਨਧ ਢਾਪ ਇਸ ੱਪ ਧਪ ਢਸੀਂ ਐਾ ਏਠੀ ਤਏ ‘ਧੂਪ’ ਞਾਂ ਸਵ ਸੀ ਢਾਸ, ਞ ਉ ਢਾਪ 

ੂੰਥੂੰਡ ੱਐਝ ਵਾਪੀ ‘ਸ਼ਾਐ’ ਥਝਾ ਤਠੱਞੀ ਖਾ। ਅਪੀਅਞ ਇਸ ਸ ਤਏ “ਵਾ” ਤਢੀਆਂ “ਣਉੜੀਆ”ਂ ਸ। 

“ਸ਼ਪਏਾਂ” ਞ ‘ਵਾ’ ਠੀਆਂ “ਣਉੜੀਆ”ਂ ਠ ਔਢ ਠਾ ਧਏਾ ਇੱਏ ਢਸੀਂ ਸ।  

ਣ ਇਟ ਇਏ ਸ ਣਰਸ਼ਢ ਉੱਚਠਾ ਸ—ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ਇਸ “ਢਵੀ ਣਉੜੀ” ਤਏਉਂ ਪਾਈ? ਏਈ 

ਤਵਠਵਾਢ ਇਸ ਏਤਸ ਠੇਂਠ ਸਢ ਤਏ ੀਠ ਖੀ ਅਞ ਏਥੀ ਖੀ ਠ ਸ਼ਪਏਾਂ ਤਵਔ ਤਖਟ ਤਏਞ ੁ ੂਾਤਸਥ ਠ 

ਆਣਝ  ਸ਼ਪਏ ਆ ਸਢ, ਉਸਢਾਂ ਠਾ ਏਾਢ ਇਸ ਸ ਤਏ ਦਞਾਂ ਠ ਢਾਪ-ਪੱਠ ਸ਼ਪਏਾਂ ਤਵਔ ਏਈ ਊਝਞਾ 

ਤਸ ਈ ੀ। ਤਏਞਢਾ ਏਗਾ ਞ ਢੀਵਾ ਂਞ ਥ-ਅਠਥੀ-ਦਤਆ ਤਖ਼ਆਪ ਸ; ਥਾਝੀ ਠ ਤਖ ‘ੂੰਰਸ’ ਢੂੂੰ ਤੱਐ 

ਆਣਝਾ ‘ੁ’ੂ ਧੂੰਢਠਾ ਸ ਉ ਤਵਔ ਸੀ ਏਈ ਅੂੰ ‘ਊਝ’ ਠੱ ਤਸਾ ਸ। ਉਸ ‘ੁੂੰਠਞਾ’ ਏਾਸਠੀ ਤਖਟ ਏਗ 

ਤਸ ਤਆ? ਤਸੂੰਠੂ ਦਾ ਠ ਇ ਏੱਔ-ਣੁਝ  ਢੂੂੰ ਦਞ ਢਾਧਠਵ ਖੀ ਢ  ਦੂੰਤਛਆ ੀ। ਵਐ, ਾ ੋਂਛ ਤਵਔ 

“ਆਖ ੁਢਾਧ ਥੀਚੁਪ ਠਤਐਆ”; ਢਾਪ  ਞਾਂ ਤਸ਼ਵ ਖੀ ਢੂੂੰ ਆਣਝਾ ‘ਇਸ਼ਙ’ ਧੂੰਢਝਾ ਞ ਢਾਪ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਏਤਸਝਾ 

ਤਏ ਉਸ ਕ੍ਰਡ ਤਵਔ ਆ ਏ ਪਏਾਂ ਠ ਧੁੂੰਛ ਦੀ ਾਣ ਠ ਏ ਧਾ ਠੇਂਠਾ ੀ। ਣ ਖ ਤਵਠਵਾਢ ੱਖਝਾਂ ਢ  ਅਖ ਦੀ 

ਇ ਤਖ਼ਆਪ ਞ ਸੀ ਅੜਢਾ ਸ, ਞਾਂ ਏੀ ਇਸ ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 27 ਦੀ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢੂੂੰ ਇ ਪਈ ਠਖ 

ਏਢੀ ਣਈ ਤਏ ੁ ੂਢਾਢਏ ਾਤਸਥ ਠੀ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ ਏਈ ‘ਊਝਞਾ’ ਤਸ ਈ ੀ? ਇੱਏ ਸੀ ‘ੂੰਰਸ’ ਤਵਔ 

ਟਾਂ ਟਾਂ ਣੈਂਞੜ ਥਠਪਾਇਆ ਂਤਟੜਏਝਾ ਸੀ ਣਾ।  

ਤਤ, ਇਸ ‘ਣਉੜੀ’ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਢ  ਤਏਉਂ ਠਖ ਏੀਞੀ? ਇ ੱਪ ਠਾ ਉੱਞ ਪੱਦਝ ਪਈ ਣੜ  

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 23, 24, 25 ਅਞ 26। ਇਸਢਾਂ ਣਉੜੀਆ ਂ ਤਵਔ ਇ ੱਪ ਞ ਜ਼ ਸ ਤਏ ਤਵੱਠਵਞਾ, ਸ ਸ 

ਅਏਪਾਂ, ਦਵਾ ਵ ਅਞ ਠ-ਙਢ ਤਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਸੀ ਞਾ ਢਸੀਂ ਸਢ, ‘ਤਞੁੁ ਥਤਸਟ ੁਥੜੁ’ ਸ ਖ 

ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਞੋਂ ਥਔਾਂਠਾ ਸ। ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 26 ਤਵਔ ਇਸ ਧਾਢ  ਇਸ਼ਾ-ਧਾਞਰ  ਤਜ਼ਏ ੀ। ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ 

ਢ  ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 27 ਤਵਔ ਇ ਠੀ ਸ ਤਵਆਤਐਆ ਏ ਤਠੱਞੀ ਸ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਦ—ਾਾ। ਔਪਞੁ—ਞਧਾਸ਼ਾ। ਥਤਠ—ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਢੀਾਝੁ—ਢਾਾ। 

ਤਢਏਾਤਝਆ—ਥ-ਧੁਟਾਖ। ਕਾਵਾਤਝਆ—ਾਇਥਾਢ। ਵਐਾਤਝਆ—ਆਤਐਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂ

ਠੀ ਾਸੀਂ। ਖਾਤਝਆ—ਾਂਗ ਣਾਈ ਖਾ ਏਠੀ ਸ। ਤਦ—ਾ। ਉਡਾ—ੁਣਾ-ਉਞਾਾ, ਥਔਾਉ। 

ਣਙੁ—ਉੱਾ। ੂੰਾਤ—ੂੰਾ ਤਵਔ। ਥਐਤ—ਤਧਸ ਏ ਏ। ਐਧ—ਐਧ ਢੂੂੰ। ਦਾਤਝਆ—ਔੂੰ 

ਪੱਠ ਸਢ।  



ਅਟ:-  ਇਸ ਾਾ (ਖਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਞਧਾਸ਼ਾ ਸ ਤਸਾ ਸ, ਇ ਢੂੂੰ ਞਧਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤਏਸਾ ਖਾ ਏਠਾ ਸ, 

(ਇ ਞਧਾਸ਼ ਢੂੂੰ ਔਝ ਵਾਪਾ) ਣਾਥਰਸਧ ਣਧਾਞਧਾ ਤਞੁੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਖਾਤਝਆ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਤਞੁੂ ਠ 

ਸ਼ਥਠ (-ੂਣ) ਢਾ ਢਾਪ ਾ ਤਵਏਾ ਪਤਸ ਖਾਂਠ ਸਢ (ਢੱਚ ਖਾਂਠ ਸਢ), ਤਞੁੂ ਠੀ ੂੰਤਞ ਤਵਔ 

(ਤਸਾਂ, ਤਵਏਾਾਂ ਞੋਂ) ਥਔਾਉ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ ਞ ਥ-ਧੁਟਾਖ ਸ ਖਾਈਠਾ ਸ। (ੁ ੂਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਠਾਞਾ ਣਰਦੂ 

ਢੂੂੰ ਤਧ ਤਧ ਏ, (ਧਾਢ) ਾ ੂੰ ਧਾਝ ਪਈਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਤਧਢ ਠ ਆਢੂੰਠ ਠ ਙਾਏ ਞ ਠੁਢੀਆ ਠ 

ੂੰ ਤਤੱਏ ਣ ਖਾਂਠ ਸਢ) (ਤਧਢ ਏਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ) ਖਞ ਤਵਔ ਦੀ ਉੱਾ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਧਸ 

ਠਾ ਾਇਥਾਢ ਉ ਉਞ, ਧਾਢ , ਞਤਝਆ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

ਧੈਂ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਠਏ ਸਾ,ਂ ਉਸ (ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ) ਆਣ ਸੀ ਤਧਸ ਏ ਏ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਖੜ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ 

ਥੂੰਠ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਤਣਆ ਪੱਠ ਸਢ ਉਸਢਾਂ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਤਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। 27।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਾਗਦੁ ਕਲਭ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਬਾਂਡਾ ਧਨੁ ਭਸੁ ॥ ਧਨੁ ਲਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਨਜਨਨ 
ਨਾਭੁ ਨਲਖਾਆਅ ਸਚੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1291} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦਾਂਛਾ—ਠਵਾਞ। ਧੁ—ਤਆਸੀ। ਡਢੁ—ਡੂੰਢ, ਦਾਾਂ ਵਾਪਾ, ਧੁਥਾਤਏ। ੁ—ਉਸ (ਇਏ-

ਵਔਢ)। ਔੁ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:-  ਧੁਥਾਤਏ ਸ ਉਸ ਏਾਗ਼ਖ ਞ ਏਪਧ, ਧੁਥਾਤਏ ਸ ਉਸ ਠਵਾਞ ਞ ਤਆਸੀ; ਞ, ਸ ਢਾਢਏ! ਧੁਥਾਤਏ 

ਸ ਉਸ ਤਪਐਝ ਵਾਪਾ ਤਖਢ  ਣਰਦੂ ਠਾ ੱਔਾ ਢਾਧ ਤਪਐਾਇਆ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਤਪਐਾਈ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਅ ਟੀ ਕਲਭ ਅਨ ਈਨਰ ਲਖੁ ਨਬ ਤੂੰ ॥ ਊਕ ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹ ਕੂ ॥੨॥ 

ਅਟ:-  (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਣੱਙੀ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਏਪਧ ਸੈਂ, (ਣੱਙੀ ਉਞ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ) ਪਐ ਦੀ ਞੂੂੰ 

ਆਣ ਸੀ ਸੈਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਏਾਝ ਵਾਪਾ) ਇੱਏ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਸੀ ਆਐਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ। ਏਈ ਸ ਠੂਖਾ 

ਤਏਵੇਂ ਸ ਏਠਾ ਸ?।2।  

ਈੜੀ ॥ ਤੂੰ ਅ ਅਨ ਵਰਤਦਾ ਅਨ ਫਣਤ ਫਣਾਇ ॥ ਤੁਧੁ ਨਫਨੁ ਦੂਜਾ ਕ ਨਹੀ ਤੂ ਰਨਹਅ 
ਸਭਾਇ ॥ ਤਰੀ ਗਨਤ ਨਭਨਤ ਤੂਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧੁ ਕੀਭਨਤ ਾਇ ॥ ਤੂ ਲਖ ਗਚਰੁ ਗਭੁ ਹ 
ਗੁਰਭਨਤ ਨਦਖਾਇ ॥ ੰਤਨਰ  ਨਗਅਨੁ ਦੁਖੁ ਬਰਭੁ ਹ ਗੁਰ ਨਗਅਨਨ ਗਵਾਇ ॥ ਨਜਸੁ ਨਕ੍ਰਾ 
ਕਰਨਹ ਨਤਸੁ ਭਨਲ ਲਨਹ ਸ ਨਾਭੁ ਨਧਅਇ ॥ ਤੂ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਗੰਭੁ ਹ ਰਨਵਅ ਸਬ ਠਾਇ ॥ 
ਨਜਤੁ ਤੂ ਲਾਆਨਹ ਸਨਚਅ ਨਤਤੁ ਕ ਲਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨੮॥੧॥ ਸੁਧੁ    {ੰਨਾ 1291} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਞ—ਸਾਪਞ। ਤਧਤਞ—ਧਾਣ। ਤਞ ਤਧਤਞ—ਤਏਸ ਤਖਸਾ ਸੈਂ ਞ ਏਛਾ ਵੱਛਾ ਸੈਂ। ਅਔ—ੁ

ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਞੋਂ ਣ। ੁ ਤਆਤਢ—ੁ ੂਠ ਥਖ਼ਸ਼ ਤਆਢ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਵਆ—ਤਵਆਣਏ। 

ਤਖਞੁ—ਤਖ (ਏੂੰਧ) ਤਵਔ। ਅਤਆਢੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਵਪੋਂ  ਥ-ਧਗੀ। ਦਧੁ—ਦਙਏਝਾ। ਣੁਐ—

ਤਵਆਣਏ। ਤਔਆ—ਸ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ ! ਪਾਇਤਸ—ਞੂੂੰ ਪਾਂਠਾ ਸੈਂ। ਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਤਞਞੁ—ਉ 

(ਏੂੰਧ) ਤਵਔ।  

ਅਟ:-  ਸ ਣਰਦੂ! ਖਞ ਠੀ ਥਝਞ ਞੂੂੰ ਆਣ ਥਝਾਈ ਸ ਞ ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਇ ਤਵਔ ਸ ਟਾਂ ਧਖੂਠ ਸੈਂ; ਞ 

ਵਾ ਞਟੋਂ ਤਥਢਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ, ਞੂੂੰ ਸੀ ਸ ਟਾਂ ੁਣਞ ਵਞ ਤਸਾ ਸੈਂ। ਞੂੂੰ ਤਏਸ ਤਖਸਾ ਸੈਂ ਞ ਏਛਾ ਵੱਛਾ ਸੈਂ—



ਇਸ ੱਪ ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਆਣਝਾ ਧੁੱਪ ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਣਾ ਏਠਾ ਸੈਂ। ਞੂੂੰ ਅਤਠਰਸ਼ਙ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ (ਧਾਢੁਐੀ) 

ਇੂੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਞੋਂ ਣ ਸੈਂ, ਞੂੂੰ ਅਣਸੁੂੰਔ ਸੈਂ, ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਞਾ ਠੀਠਾ ਏਾਂਠੀ ਸ।  

ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੂੰਠ ਖ ਅਤਆਢ ਠੁੱਐ ਞ ਦਙਏਝਾ ਸ ਇਸ ੁ ੂਠ ਤਠੱਞ ਤਆਢ ਠੀ ਾਸੀਂ ਠੂ ਸੁੂੰਠ ਸਢ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖ ਉਞ ਞੂੂੰ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸੈਂ ਉ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਤਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ ਉਸ ਞਾ ਢਾਧ ਤਧਠਾ ਸ। ਞੂੂੰ 

ਦ ਠਾ ਥਝਾਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਦ ਤਵਔ ਧਖੂਠ ਸੈਂ (ਤਤ ਦੀ) ਅਣਸੁੂੰਔ ਸੈਂ, ਞ ਸੈਂ ਦ ਟਾਈਂ ਤਵਆਣਏ। ਸ ਢਾਢਏ! 

(ਆਐ-) ਸ ੱਔ ਣਰਦੂ! ਤਖਡ ਞੂੂੰ ਖੀਵ ਢੂੂੰ ਪਾਂਠਾ ਸੈਂ ਡ ਸੀ ਉਸ ਪੱਠਾ ਸ ਞੂੂੰ (ਤਖ ਢੂੂੰ ਣਰਠਾ ਸੈਂ) ਉਸੀ ਞ 

ੁਝ ਾਂਠਾ ਸ। 28।1। ੁਡੁ।  

 


