
ਯਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੩ ਟੀ   ੴ ਸਤਿਗੁਯ ਰਸਾਤਿ ॥ {ੰਨਾ 434} 

ਭਸਰਾ—ਯੀਯ। ਭਸਰਾ 3—(ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ) ਤੀਚਾ ਯੀਯ, ਬਾਵ ਕੁਯ ੂਅਭਯ ਦਾ ਚੀ।  

ਯਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੩ ਟੀ   ੴ ਸਤਿਗੁਯ ਰਸਾਤਿ ॥ ਅਮ ਅੰਙ ਸਬ ੁਜਗੁ ਆਇਆ ਕਾਖ ਘੰਙ 
ਕਾਰੁ ਬਇਆ ॥ ਯੀਯੀ ਰਰੀ ਾ ਕਭਾਣ ਤਿ ਅਵਗਣ ਗੁਣ ਵੀਸਤਯਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਅਮ—ਅ, ੲ, ੳ {ਮੁ=ੲ+ੳ} ਅੰਗ—ਅ,ੰ ਅ:। ਓਾਔ ਖੰਗ—ਓ, ਔ, ਕ, ਖ, ਗ। ਨਟ:- ਅਮ ਅੰਗ 

ਓਾਔ ਖੰਗ—ਇਸ ਸਯੌ ਅ, ੲ, ੳ, ਓ, ਔ, ਕ, ਖ, ਗ ਅੱਔਯ ਸੀ ਸਨ? ਯੀ ਯੀ ਰ ਰੀ—ਇਸ ਬੀ ਸਸੰਦੀ ਦ ਸਠ 

ਸਰਔ ਅੱਔਯ ਸਨ—¢, ¢, lã, l੍ੇਵ, (ਸਯ, ਯੀ, ਸਰਿ , ਰੀ)। ਸੋ— ਹੋ  ਓ। ਅਵਕਣ—ਕੁਣ ਦਾ ਓਯਨ 

ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਰਾਂ।  

ਅਯਥ:- (ਇਸ) ਾਯਾ ਚਕਤ (ਚ) ਸੋਂਦ ਸਵਘ ਆਇਆ ਸਇਆ ਸ, (ਇ ਦ ਸਯ ਉਤ) ਭਤ (ਬੀ) ਭਚੂਦ ਸ 

(ਯ ਚੀਵ ਭਤ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਓ) ਕੁਣ ਦਾ ਓਯਨ ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਰਾਂ  ਹੋ  ਓ ਕੁਣ ਸਵਾਯ ਦੇਂਦ ਸਨ, ਤ ਾ 

ਓਭਾਂਦ ਯਸਸੰਦ ਸਨ।1।  

ਭਨ ਐਸਾ ਰਖਾ ਿੂੰ ਕੀ ਤਿਆ ॥ ਰਖਾ ਿਣਾ ਿਯ ਤਸਤਯ ਯਤਹਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਭਨ—ਸ ਭਨ! ਓੀ ਸੋਆ— ਹੋਨ ਦਾ ਓੀਸ ਰਾਬ?  ਹੋਨ ਦਾ ਓਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ। ਸਸਯ—ਸਯ 

ਉਤ।  

ਨਟ:- ‘ਯਸਾਉ’ ਦੀਆ ਂਇਸਨਾਂ ਤੁਓਾਂ ਦ ਨਾਰ ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਦਵ ਚੀ ਦੀ ‘ਟੀ’ ਦੀ ਯਸਾਉ ਦੀ ਤੁਓ ਯਰਾ ਓ 

 ਹੋ : 

ਭਨ ਓਾਸ ਬੂਰ  ਭੂੋ ਭਨਾ ॥ 

ਚਫ ਰਔਾ ਦਵਸਸ ਫੀਯਾ ਤਉ ਸੋਆ ॥ਯਸਾਉ॥ 

ਰੌਾ ਂਦੀ ਤ ਸੈਆਰਾ ਂਦੀ ਾਂਛ ਾੌ ਦੱ ਯਸੀ ਸ ਸਓ ਕੁਯ ੂਅਭਯ ਦਾ ਚੀ ਦ ਾ ਕੁਯ ੂਨਾਨਓ ਦਵ ਚੀ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਭਚੂਦ ੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭਨ! (ਸਯੌ) ਅਚਸਾ ਰਔਾ  ਹੋਨ ਦਾ ਤਨੰੂ ਓਈ ਰਾਬ ਨਸੀਂ ਸ ਓਦਾ (ਸਚ ਸਵਘ ਯੁੱਛ ਓ ਤੰੂ 

ਚੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ ਨਾਸ ਸੱਸਔਆ, ਓੁਯਾਸ ਸੀ ਸਆ ਸਯਸਾ) ਤ ਆਣ  ਓੀਤ ਅਭਰਾ ਂਦਾ ਸਸਾਫ ਦਣਾ 

ਤਯ ਸਯ ਉਤ ਸਟਸਓਆ ਸੀ ਸਯਸਾ। ਯਸਾਉ।  

ਤਸਧੰਙਾਇਐ ਤਸਭਯਤਹ ਨਾਹੀ ਨੰਨ ਨਾ ਿੁਧੁ ਨਾਭੁ ਰਇਆ ॥ ਛਛ ਛੀਜਤਹ ਅਤਹਤਨਤਸ ਭੂਿ ਤਕਉ 
ਛੂਟਤਹ ਜਤਭ ਾਕਤਿਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਸਧੰਗਾਇਐ—ਨਟ:- ਾਂਧਾ ੱਟੀ ਉਤ ਸਸਰਾ ਂਇਸ ਅੀ ਦ ਅੱਔਯ ਸਰਔਦਾ ਸ, ਤ ਸਪਯ ਉਸ 

ਅੱਔਯ ਸਰਔਦਾ ਸ ਚ ਫਾਰਓ ਨ  ਸਰਔਣ  ਸੱਔਣ  ਸੁੰਦ ਸਨ। ਇ ਦਾ ਬਾਵ ਸ—ਤਨੰੂ ਇ ਸਵਘ ਸੱਧੀ ਿਾਤ 

ਸਵ।  

ਙੀਚਸਸ—ਤੰੂ ਸਙੱਚ ਸਯਸਾ ਸੈਂ। ਅਸਸਸਨਸ—ਸਦਨ ਯਾਤ। ਅਸਸ—ਸਦਨ। ਸਨਸ—ਯਾਤ। ਚਸਭ—ਚਭ ਨ।  

ਅਯਥ:- (ਸ ਭਨ! ਸਨਯ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਔ ਸੱਔਣ ਦ ਆਸਯ ਰੱਕ ਓ) ਤੰੂ (ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ) ਘਤ ਨਸੀਂ ਓਯਦਾ, ਤੰੂ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਮਾਦ ਨਸੀਂ ਓਯਦਾ। ਸ ਭੂਯਔ! (ਿਬੂ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਓ) ਸਦਨ ਯਾਤ ਤੰੂ (ਆਤਭਓ ਚੀਵਨ ਸਵਘ) 



ਓਭਯ ਸ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਚਦੋਂ ਚਭ ਨ  (ਇ ਔੁਨਾਭੀ ਦ ਓਾਯਨ) ਪੋ ਸਰਆ, ਤਾਂ ਉ ਤੋਂ ੈਰਾੀ ਸਓਵੇਂ ਸਵਕੀ?।2।  

ਫਫ ਫੂਝਤਹ ਨਾਹੀ ਭੂਿ ਬਯਤਭ ਬੁਰ ਿਯਾ ਜਨਭੁ ਗਇਆ ॥ ਅਣਹਿਾ ਨਾਉ ਧਯਾਇ ਾਧਾ 
ਅਵਯਾ ਕਾ ਬਾਯੁ ਿੁਧੁ ਰਇਆ ॥੩॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਬਯਸਭ—(ਸਨਯ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਔ ਸਔਾਵਣ ਦ) ਬੁਰਔ ਸਵਘ। ਬੁਰ—ਓੁਯਾਸ  ਓ। ਅਣਸਦਾ—

(ਾਂਧ ਵਾਰ  ਕੁਣ) ਨਾਸ ਸੁੰਸਦਆਂ ਬੀ। ਅਵਯਾ ਓਾ ਬਾਯ—ੁਸਯਨਾਂ (ਬਾਵ, ਙਾਟਸੋਆ ਦੀ ਸੰਭਵਾਯੀ) ਦਾ ਬਾਯ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! (ਸਨਯ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਔ  ਹੋਨ  ਹੋਾਨ ਸਵਘ ਯੁੱਛ ਓ) ਤੰੂ (ਚੀਵਨ ਦਾ ਸੀ ਯਤਾ) ਨਸੀਂ 

ਭਛਦਾ, ਇ ਬੁਰਔ ਸਵਘ ਓੁਯਾਸ  ਓ ਤੰੂ ਆਣਾ ਭਨੱੁਔਾ ਚੀਵਨ ਸਵਅਯਥ ਕਵਾ ਸਯਸਾ ਸੈਂ। (ਆਤਭਓ 

ਚੀਵਨ ਦਾ ਯਤਾ ਦੱਣ ਵਾਰ  ਾਂਧ ਦ) ਕੁਣ ਤਯ ਸਵਘ ਨਸੀਂ ਸਨ, (ਸਪਯ ਬੀ) ਤੰੂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਾਂਧਾ 

ਯਔਾਇਆ ਸਇਆ ਸ। ਤੰੂ ਆਣ  ਘਾਟਸੋਆਂ ਨੰੂ ਚੀਵਨ-ਯਾਸ ਸਔਾਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਯੀ ਦਾ ਬਾਯ ਆਣ  ਉਤ 

ਘੁੱਸਓਆ ਸਇਆ ਸ।3।  

ਜਜ ਜਤਿ ਤਹਤਯ ਰਈ ਿਯੀ ਭੂਿ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਛੁਿਾਵਤਹਗਾ ॥ ਏਕੁ ਸਫਿੁ ਿੂੰ ਚੀਨਤਹ ਨਾਹੀ 
ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜੂਨੀ ਆਵਤਹਗਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਚਸਤ—ਉੱਘੀ ੁਯਸਤ, ਭਸਤ {ਵਔ ਫੰਦ ਨੰ: 7}। ਅੰਸਤ—ਅੈੀਯ ਵਰ । ਏਓੁ ਫਦੁ—ਯਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ ਫਾਣੀ। ਘੀਨਹਹ ਸਸ ਨਾਸੀ—ਙਾਣਦਾ ਨਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! (ਸਨਯ ਭਾਇਓ ਰਔ ਤਿ  ਨ  ਆਤਭਓ ਚੀਵਨ ਸਔਰਾਣ ਵਾਰੀ) ਤਯੀ ਅਓਰ ਔਸ ਰਈ ਸ, 

ਅੈੀਯ ਵਰ  ਚਦੋਂ ਇਥੋਂ ਤੁਯਨ ਰਕੋਂ, ਤਾਂ ਅੌ ਓਯੇਂਕਾ। (ਸੁਣ ਇ ਵਰ) ਤੰੂ ਿਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਦੀ 

ਫਾਣੀ ਨਾਰ ਾਂਛ ਨਸੀਂ ਾਂਦਾ, (ਸੱਟਾ ਇਸ ਸਨਓਰਕਾ ਸਓ) ਭੁੋ ਭੁੋ ਚੂਨਾਂ ਸਵਘ ਸਆ ਯਸੇਂਕਾ।4।  

ਿੁਧੁ ਤਸਤਯ ਤਰਤਖਆ ਸ ਿੁ ੰਤਿਿ ਅਵਯਾ ਨ ਨ ਤਸਖਾਤਰ ਤਫਤਖਆ ॥ ਤਹਰਾ ਪਾਹਾ ਇਆ 
ਾਧ ਤਛ ਿ ਗਤਰ ਚਾਟਤਿਆ ॥੫॥ {ੰਨਾ 434} 

ਦਅਯਥ:- ਤੁਧੁ ਸਸਯ—ਤਯ ਸਯ ਉਤ। —ਉਸ ਰਔ। ੰਸਡਤ—ਸ ੰਸਡਤ! ਸਫਸਔਆ—ਭਾਇਆ। 

ਕਸਰ—ਕਰ ਸਵਘ।  

ਅਯਥ:- ਸ ੰਸਡਤ! ਤਯ ਆਣ  ਭੱਥ ਉਤ ਚ (ਭਾਇਆ ਵਾਰਾ) ਰਔ ਸਰਸਔਆ ਸਇਆ ਸ, ਸਸਰਾਂ ਤੰੂ ਉ 

ਰਔ ਨੰੂ  ਹੋ  (ਬਾਵ, ਸਙਰ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਚ ੰਓਾਯ ਤਯ ਅੰਦਯ ਇਓੱਠ  ਸਏ ਏ ਸਨ, ਉਸਨਾਂ ਦ 

ਅਧੀਨ ਤੰੂ ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਉਭਯ ਕੁਾਯ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਯ ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ੰਸਡਤ ਭਛਦਾ ਤ ੰਸਡਤ 

ਅਔਵਾਂਦਾ ਸੈਂ। ੰਸਡਤ ਦਾ ਇਸ ਓਯਤੱਫ ਨਸੀਂ ਸਓ ਉ ਨੰੂ ਆਣ  ਆਤਭਓ ਚੀਵਨ ਦੀ ਯਤਾ ਬੀ ੂਛ ਨ ਸਵ। 

ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ ਦੋ-ਬੱਚ ਙੱਡ, ਤ) ਸਯਨਾਂ (ਘਾਟਸੋਆਂ) ਨੰੂ ਬੀ ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਔਾ-ਤਿਾ ਨਾਸ 

ਸਔਾਰ।  

(ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦਾ ਰਔਾ  ਹੋਾਨ ਵਾਰ) ਾਂਧ ਨ  ਸਸਰਾਂ ਆਣ  ਕਰ ਸਵਘ (ਭਾਇਆ ਦੀ) ਪਾਸੀ ਾਈ ਸਈ 

ਸ, ਸਪਯ ਉਸੀ ਪਾਸੀ ਆਣ  ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ਕਰ ਸਵਘ ਾ ਦੇਂਦਾ ਸ।5।  

ਸਸ ਸੰਜਭੁ ਗਇ ਭੂਿ ਏਕੁ ਿਾਨੁ ਿੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਰਇਆ ॥ ਸਾਈ ੁਿਰੀ ਜਜਭਾਨ ਕੀ ਸਾ ਿਯੀ 
ਏਿੁ ਧਾਤਨ ਖਾਧ ਿਯਾ ਜਨਭੁ ਗਇਆ ॥੬॥ 

ਦਅਯਥ:- ੰਚਭ—ੁਇੰਦਿ ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਰਤ ਾ ਚਾਣ ਤੋਂ ਯਓ ਯੱਔਣਾ, ਫੰਧਚ, ਚੀਵਨ-ਚੁਕਤੀ। ਓੁਥਾਇ—



ਰਤ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਚਚਭਾਨ—ਮਚਭਾਨ, ਯਸਤ ਾੋਂ ਚੱਕ ਓਯਾਣ ਵਾਰਾ। ੁਤਿੀ—ਧੀ। ਏਤੁ—ਇ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। 

ਧਾਨੁ—ਅੰਨ। ਧਾਸਨ—ਧਾਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਤੁ ਧਾਸਨ—ਇ ਅੰਨ ਦੀ ਯਾਸੀਂ। ਏਤੁ ਧਾਸਨ ਔਾਧ—ਇ ਔਾਧ ਅੰਨ 

ਦੀ ਯਾਸੀਂ।  

ਅਯਥ:- (ਆਣ  ਆ ਨੰੂ ੰਸਡਤ ਭਛਣ ਵਾਰ) ਸ ਭੂਯਔ! (ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦੀ ੈਾਤਯ  ਹੋਣ  ਹੋਾਨ ਦ 

ਓਾਯਨ ਰਾਰਘ-ਵੱ ਸ ਓ) ਤੰੂ ਚੀਵਨ-ਚੁਕਸਤ ਬੀ ਕਵਾ ਫਠਾ ਸੈਂ। ਯਸਤ ਸਣ ਓਯਓ ਤੰੂ ਆਣ  ਚਚਭਾਨ ਾੋਂ 

ਸਯ ਸਦਨ-ਸਦਸਾਯ ਤ ਦਾਨ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ, (ਯ) ਇਓ ਦਾਨ ਤੰੂ ਆਣ  ਚਚਭਾਨ ਤੋਂ ਰਤ ਥਾਂ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ। ਚਚਭਾਨ 

ਦੀ ਧੀ ਤਯੀ ਸੀ ਧੀ ਸ (ਧੀ ਦ ਸਵਆਸ ਤ ਚਚਭਾਨ ਾੋਂ ਦਾਨ ਰਣਾ ਧੀ ਦਾ ਾ ਔਾਣਾ ਸ)। ਇਸ ਅੰਨ ਔਾਣ 

ਨਾਰ (ਇਸ ਾ ਔਾਣ ਨਾਰ) ਤੰੂ ਆਣਾ ਆਤਭਓ ਚੀਵਨ ਕਵਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈਂ।6।  

ਭੰਭ ਭਤਿ ਤਹਤਯ ਰਈ ਿਯੀ ਭੂਿ ਹਉਭ ਵਿਾ ਯਗੁ ਇਆ ॥ ਅੰਿਯ ਆਿਭ ਫਰਹਭੁ ਨ ਚੀਤਨਿਆ 
ਭਾਇਆ ਕਾ ਭੁਹਿਾਜੁ ਬਇਆ ॥੭॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਸਸਸਯ ਰਈ—ਔਸ ਰਈ, ਭਾਯ ਸਦੱਤੀ। ਘੀਸਨਹਹਆ—ਙਾਸਣਆ। ਅੰਤਯ ਆਤਭ—ਆਣ 

ਆਤਭਾ ਸਵਘ। ਫਿਸਭੁ—ਯਭਾਤਭਾ। ਭੁਸਤਾਚ—ੁਰੋਵੰਦਾ, ਯ-ਅਧੀਨ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! (ਇਓ ਾ ਭਾਇਆ ਦ ਰਾਰਘ ਨ) ਤਯੀ ਅਓਰ ਭਾਯੀ ਸਈ ਸ (ਤਨੰੂ ‘ਓੁਥਾਇ ਦਾਨ’ ਰਣ 

ਤੋਂ ਬੀ ੰਓਘ ਨਸੀਂ ਸ। ਦੂਚ ਾ) ਤਨੰੂ ਇਸ ਵੱਡਾ (ਆਤਭਓ) ਯਕ ਘੰਫਸੋਆ ਸਇਆ ਸ ਸਓ ਭੈਂ (ਸਵਦਵਾਨ) 

ਸਾ,ਂ ਭੈਂ (ਸਵਦਵਾਨ) ਸਾਂ। ਤੰੂ ਆਣ  ਅੰਦਯ (ਵੱਦ) ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਙਾਣ ਨਸੀਂ ਸਓਆ, (ਇ ਵਾਤ ਤਯਾ 

ਆਾ) ਭਾਇਆ (ਦ ਰਾਰਘ) ਦ ਅਧੀਨ ਸ।7।  

ਕਕ ਕਾਤਭ ਕ੍ਰਤਧ ਬਯਤਭਹੁ ਭੂਿ ਭਭਿਾ ਰਾਗ ਿੁਧੁ ਹਤਯ ਤਵਸਤਯਆ ॥ ਿਤਹ ਗੁਣਤਹ ਿੂੰ ਫਹੁਿੁ 
ੁਕਾਯਤਹ ਤਵਣੁ ਫੂਝ ਿੂੰ ਿੂਤਫ ਭੁਆ ॥੮॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਓਾਸਭ—ਓਾਭ-ਵਾਨਾ ਸਵਘ। ਕ੍ਰਸਧ—ਕ੍ਰਧ ਸਵਘ। ਬਯਸਭਸ—ੁਤੰੂ ਬਟਓ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਤੰੂ ਓੁਯਾਸ 

ਸਆ ਸਇਆ ਸੈਂ। ਭਭਤਾ—(ਇਸ ਘੀ) ਭਯੀ (ਫਣ ਚਾਏ), (ਇਸ ਘੀ) ਭਯੀ (ਫਣ ਚਾਏ) ਇਸ ਿਫਰ 

ਵਾਨਾ, ਰਾਰਘ। ੋਸਸ—ਤੰੂ  ਹੋਦਾ ਸੈਂ। ਕੁਣਸਸ—ਤੰੂ ਸਵਘਾਯਦਾ ਸੈਂ। ੁਓਾਯਸਸ—ਤੰੂ ਉੱਘੀ ਉੱਘੀ (ਸਯਨਾ ਂ

ਨੰੂ) ੁਣਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਡੂਸਫ—ਰਾਰਘ ਦ ਸ ਹੋ  ਸਵਘ ਡੁੱਫ ਓ। ਭੁਆ—ਆਤਭਓ ਭਤ ਸੋ ਘੁਓਾ ਸੈਂ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! (ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਭੱਤਾਂ ਦੇਂਦਾ) ਤੰੂ ਆ ਓਾਭ ਵਾਨਾ ਸਵਘ ਕ੍ਰਧ ਸਵਘ (ਪ ਓ) ਓੁਯਾਸ ਸਆ 

ਸਇਆ ਸੈਂ। ਤੰੂ (ਧਯਭ ੁਤਓ)  ਹੋਦਾ ਸੈਂ, ਅਯਥ ਸਵਘਾਯਦਾ ਸੈਂ, ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ੁਣਾਂਦਾ ਬੀ ਸੈਂ, ਯ (ਸੀ 

ਚੀਵਨ-ਯਾਸ) ਭਛਣ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਤੰੂ (ਰਾਰਘ ਦ ਸ ਹੋ  ਸਵਘ) ਡੁੱਫ ਓ ਆਤਭਓ ਭਤ ਭਯ ਘੁਓਾ ਸੈਂ।8।  

ਿਿ ਿਾਭਤਸ ਜਤਰਹੁ ਭੂਿ ਥਥ ਥਾਨ ਬਤਯਸਟੁ ਹਆ ॥ ਘਘ ਘਤਯ ਘਤਯ ਤਪਯਤਹ ਿੂੰ ਭੂਿ ਿਿ 
ਿਾਨੁ ਨ ਿੁਧੁ ਰਇਆ ॥੯॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਤਾਭਸ—ਕ੍ਰਧ ਨਾਰ। ਚਸਰਸ—ੁਤੰੂ ਸੋਆ ਸਇਆ ਸੈਂ। ਥਾਨੁ—ਸਸਯਦਾ-ਥਾਂ। ਬਸਯਟੁ—

ਕੰਦਾ। ਖਸਯ ਖਸਯ—ਸਯਓ (ਚਚਭਾਨ ਦ) ਖਯ ਸਵਘ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ (ੰਸਡਤ!) ਤੰੂ (ਅੰਦਯੋਂ) ਕ੍ਰਧ ਨਾਰ ਸੋਆ ਸਇਆ ਸੈਂ, ਤਯਾ ਸਸਯਦਾ-ਥਾਂ (ਰਾਰਘ ਨਾਰ) 

ਕੰਦਾ ਸਇਆ ਸਆ ਸ। ਸ ਭੂਯਔ! ਤੰੂ ਸਯਓ (ਚਚਭਾਨ ਦ) ਖਯ ਸਵਘ (ਭਾਇਓ ਦੱਙਣਾ ਵਾਤ ਤਾ)ਂ ਤੁਸਯਆ 

ਸਪਯਦਾ ਸੈਂ, ਯ ਿਬੂ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਦੱਙਣਾ ਤੰੂ ਅਚ ਤਓ ਸਓ ਾੋਂ ਨਸੀਂ ਰਈ।9।  



 ਾਤਯ ਨ ਵਹੀ ਭੂਿ ਯੰਤਚ ਿੂੰ ਰਤਚ ਯਤਹਆ ॥ ਸਚ ਆਤ ਖੁਆਇਹੁ ਭੂਿ ਇਹੁ 
ਤਸਤਯ ਿਯ ਰਖੁ ਇਆ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਯੰਸਘ—ਯੰਘ ਸਵਘ, ਭਾਇਆ ਦ ਾਯ ਸਵਘ। ਰਸਘ ਯਸਸਆ—ਤੰੂ ਪ ਸਯਸਾ ਸੈਂ, ਉਰਛ 

ਸਯਸਾ ਸੈਂ। ਘ—ੱਘ ਿਬੂ ਨ। ਔੁਆਇਸੁ—ਤਨੰੂ ਔੁੰਛਾਇਆ ਸ, ਤਨੰੂ ਓੁਯਾਸ ਾ ਸਦੱਤਾ ਸ। ਸਸਯ ਤਯ—ਤਯ 

ਸਯ ਉਤ, ਤਯ ਭੱਥ ਉਤ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਤੰੂ ੰਾਯ (ਦ ਭਸ-ਚਾਰ) ਸਵਘ (ਇਤਨਾ) ਉਰਛ ਸਯਸਾ ਸੈਂ ਸਓ ਇ ਸਵਘੋਂ ਾਯਰ  ਾ ਨਸੀਂ 

ਰੰਖ ਓਦਾ। ਸ ਭੂਯਔ! (ਤਯ ਆਣ  ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਅਨੁਾਯ) ਓਯਤਾਯ ਨ  ਤਨੰੂ (ਉ) ਓੁਯਾਸ ਾ ਸਦੱਤਾ ਸ 

(ਸਚਧਯ ਤਯੀ ਯੁਘੀ ਫਣੀ ਸਈ ਸ, ਤ) ਉਸਨਾਂ ਓੀਤ ਓਯਭਾਂ ਦ ੰਓਾਯਾਂ ਦ ਇਓੱਠ ਦਾ ਰਔ ਤਯ ਭੱਥ ਉਤ 

(ਇਤਨਾ) ਉਓਸਯਆ ਸਆ ਸ (ਸਓ ਤਨੰੂ ਸੀ ਯਤ ਦੀ ੂਛ ਨਸੀਂ ੈਂਦੀ, ਯ ਤੰੂ ਸਯਨਾਂ ਨੰੂ ਭੱਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸਪਯਦਾ 

ਸੈਂ)।10।  

ਬਬ ਬਵਜਤਰ ਿੁਫਹੁ ਭੂਿ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ ਗਰਿਾਨੁ ਬਇਆ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਿੀ ਏਕ ਜਾਣ ਏਕ 
ਘਿੀ ਭਤਹ ਾਤਯ ਇਆ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਬਵਚਸਰ—ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਸਵਘ। ਕਰਤਾਨੁ—ਇਤਨਾ ਭਤ ਸਓ ਸਯ ਓੁਛ ੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ। 

ਯਾਦੀ—ਸਓਯਾ ਨਾਰ। ਏਓ—ਇਓ ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਸੀ। ਚਾਣ—ਚ ਭਨੱੁਔ ਚਾਣਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਤੰੂ ਭਾਇਆ (ਦ ਭਸ) ਸਵਘ ਇਤਨਾ ਭਤ ਸੈਂ ਸਓ ਤਨੰੂ ਸਯ ਓੁਛ ੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਸੀਂ, ਤੰੂ ੰਾਯ-

ਭੰੁਦਯ (ਦੀਆ ਂਭਸ ਦੀਆਂ ਰਸਯਾਂ) ਸਵਘ ਕਤ ਔਾ ਸਯਸਾ ਸੈਂ (ਆਣ  ਫਘਾਉ ਵਾਤ ਤੰੂ ਓਈ ਉੱਦਭ ਨਸੀਂ 

ਓਯਦਾ)।  

(ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ  ਓ) ਕੁਯੂ ਦੀ ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਚਸੋਾ ਭਨੱੁਔ ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਂਛ ਾਂਦਾ ਸ, ਉਸ ਇ 

ੰਾਯ-ਭੰੁਦਯ ਤੋਂ ਇਓ ਰ ਸਵਘ ਾਯ ਰੰਖ ਚਾਂਦਾ ਸ।11।  

ਵਵ ਵਾਯੀ ਆਈਆ ਭੂਿ ਵਾਸੁਿਉ ਿੁਧੁ ਵੀਸਤਯਆ ॥ ਏਹ ਵਰਾ ਨ ਰਹਸਤਹ ਭੂਿ ਤਪਤਯ ਿੂੰ ਜਭ 
ਕ ਵਤਸ ਇਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਵਾਯੀ—ਭਨੱੁਔਾ ਚਨਭ ਦੀ ਵਾਯੀ ਸਚ ਸਵਘ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਨਾਭ ਸਭਸਯਆ ਚਾ ਓਦਾ ੀ। 

ਵਾਦਉ—ਯਭਾਤਭਾ। ਨ ਰਸਸਸ—ਤੰੂ ਰੱਬ ਨਸੀਂ ਓੇਂਕਾ। ਵਸ—ਓਾਫ ੂਸਵਘ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ (ਬਾਕਾਂ ਨਾਰ) ਭਨੱੁਔਾ ਂਚਨਭ (ਸਭਰਣ) ਦੀ ਵਾਯੀ ਆਈ ੀ, ਯ (ਇ ਅਭਰਓ ਚਨਭ ਸਵਘ 

ਬੀ) ਤਨੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਬੱੁਸਰਆ ਸੀ ਸਯਸਾ। ਸ ਭੂਯਔ! (ਚ ਔੁੰਸਛਆ ਸੀ ਸਯਸੋਂ ਤਾਂ) ਇਸ ਭਾਂ ਭੁੋ ਨਸੀਂ ਰੱਬ ਓੇਂਕਾ 

(ਤ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਸਵਘ ਪਸਆ ਯਸਸ ਓ) ਤੰੂ ਚਭ ਦ ਵੱ  ਚਾਸਸਂਕਾ (ਚਨਭ ਭਯਨ ਦ ਕੋ ਸਵਘ ਚਾ 

ਏਂਕਾ)।12।  

ਝਝ ਕਿ ਨ ਝੂਯਤਹ ਭੂਿ ਸਤਿਗੁਯ ਕਾ ਉਿਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂੰ ਤਵਖਾ ॥ ਸਤਿਗੁਯ ਫਾਝਹੁ ਗੁਯੁ ਨਹੀ ਕਈ 
ਤਨਗੁਯ ਕਾ ਹ ਨਾਉ ਫੁਯਾ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਨ ਛੂਯਸਸ—ਨਸੀਂ ਛੁਯੇਂਕਾ, ਸਾਸੁਓ ਨਸੀਂ ਰਏਂਕਾ। ਸਵਔਾ—ਵਔ ਔਾ,ਂ ਵਔ ਰ। ਸਨਕੁਯਾ—ਸਚ ਨ  

ਕੁਯ ੂਦਾ ਆਯਾ ਨਸੀਂ ਸਰਆ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਤੰੂ ੂਯ ਕੁਯੂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਧਾਯਨ ਓਯ ਓ ਵਔ ਰ , (ਭਾਇਆ ਆਸਦਓ ਦੀ ੈਾਤਯ) ਤਨੰੂ ਓਦ 



ਸਾਸੁਓ ਨਸੀਂ ਰਣ  ਣਕ (ਸਓਉਂਸਓ ਭਾਇਆ-ਭਸ ਦਾ ਚਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਚਾਇਕਾ) ਯ ਚ ੂਯ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਨਸੀਂ 

ਏਂਕਾ ਤਾਂ ਓਈ (ਯਭੀ) ਕੁਯੂ (ਇਸਨਾਂ ਸਾਸੁਸਓਆਂ ਤੋਂ ਫਘਾ) ਨਸੀਂ (ਓਦਾ)।  

ਚਸੋਾ ਭਨੱੁਔ ੂਯ ਕੁਯੂ ਦ ਦੱ ਯਤ ਉਤ ਨਸੀਂ ਤੁਯਦਾ, (ਓੁਯਾਸ ਣ ਓਯ ਓ) ਉਸ ਫਦਨਾਭੀ ਸੀ ਔੱਟਦਾ 

ਸ।13।  

ਧਧ ਧਾਵਿ ਵਯਤਜ ਯਖੁ ਭੂਿ ਅੰਿਤਯ ਿਯ ਤਨਧਾਨੁ ਇਆ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਹਵਤਹ ਿਾ ਹਤਯ ਯਸੁ 
ੀਵਤਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਤਯ ਖਾਤਹ ਇਆ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਵਯਸਚ ਯਔੁ—ਯਓ ਯੱਔ। ਧਾਵਤ—ਬਟਓਦ ਨੰੂ। ਤਯ ਅੰਤਸਯ—ਤਯ ਅੰਦਯ। ਸਨਧਾਨੁ—ੈਾਨਾ 

(ੁਔਾਂ ਦਾ)। ਕੁਯਭਸਔ ਸਵਸਸ—ਚ ਤੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਨਭੁਔ ਯਸੇਂ। ਚੁਕਾ ਚੁਕੰਤਸਯ—ਚੁਕਾ ਚੁਕ ਅੰਤਸਯ, ਅਨਓਾਂ ਚੁਕਾ ਂ

ਤਓ, ਦਾ ਰਈ। ਔਾਸਸ ਇਆ—ਸਆ ਔਾਸਸਂਕਾ, ਔਾਂਦਾ ਯਸੇਂਕਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਆਤਭਓ ੁਔ ਦਾ ੈਾਨਾ ਯਭਾਤਭਾ ਤਯ ਅੰਦਯ ਵੱ ਸਯਸਾ ਸ (ਯ ਤੰੂ ੁਔ ਰੱਬਣ ਵਾਤ 

ਫਾਸਯ ਬਟਓਦਾ ਸਪਯਦਾ ਸੈਂ) ਫਾਸਯ ਬਟਓਦ ਭਨ ਨੰੂ ਯਓ ਓ ਯੱਔ। ਚ ਤੰੂ ਕੁਯ ੂਦ ਦੱ ਯਤ ਉਤ ਤੁਯੇਂ ਤਾਂ 

(ਅੰਦਯ ਵੱਦ) ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਦਾ ਯ ੀਵੇਂਕਾ, ਦਾ ਰਈ ਇਸ ਨਾਭ-ਯ ਵਯਤਦਾ ਯਸੇਂਕਾ (ਓਦ 

ਭੁੱਓਕਾ ਨਸੀਂ)।14।  

ਗਗ ਗਤਫਿੁ ਤਚਤਿ ਕਤਯ ਭੂਿ ਗਰੀ ਤਕਨ ਨ ਾਇਆ ॥ ਗੁਯ ਕ ਚਯਨ ਤਹਯਿ ਵਸਾਇ ਭੂਿ 
ਤਛਰ ਗੁਨਹ ਸਬ ਫਖਤਸ ਰਇਆ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਕੁਨਸ—ਾ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਯਭਾਤਭਾ (ਦ ਨਾਭ) ਨੰੂ ਆਣ  ਸਘੱਤ ਸਵਘ ਵਾ ਰ  (ਤਦੋਂ ਸੀ ਉ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਸਵਕਾ), 

ਸਨਯੀਆ ਂਕੱਰਾਂ ਨਾਰ ਸਓ ਨੰੂ ਿਬੂ ਨਸੀਂ ਸਭਸਰਆ।  

ਸ ਭੂਯਔ! ਕੁਯ ੂਦ ਘਯਨ ਸਸਯਦ ਸਵਘ ਸਟਓਾਈ ਯੱਔ, ਸਙਰ  ਓੀਤ ਸਏ ਾਯ ਾ ਫੈਸ਼ ਚਾਣਕ।15।  

ਹਾਹ ਹਤਯ ਕਥਾ ਫੂਝੁ ਿੂੰ ਭੂਿ ਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਭਨਭੁਤਖ ਿਤਹ ਿਿਾ ਿੁਖੁ ਰਾਗ ਤਵਣੁ 
ਸਤਿਗੁਯ ਭੁਕਤਿ ਨ ਹਈ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਫੂਛੁ—ਭਛ, ਚਾਘ ਸੱਔ। ਓਥਾ—ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ। ਭਨਭੁਸਔ—ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸੱਙ ਤੁਯਨ 

ਵਾਰ । ਤਤਾ—ਉਤਨਾ ਸੀ। ਭੁਓਸਤ—ੈਰਾੀ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਚ ਤੰੂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਓਯਨੀ ਸੱਔ ਰਏਂ ਤਾਂ ਤਨੰੂ ਦਾ ਆਤਭਓ ਅਨੰਦ 

ਸਭਸਰਆ ਯਸ। ਆਣ  ਭਨ ਦ ਸੱਙ ਤੁਯਨ ਵਾਰ  ਫੰਦ ਸਚਤਨਾ ਸੀ (ਿਬੂ ਦੀ ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਤੋਂ ਔੁੰਛ ਓ 

ਭਾਇਆ ੰਫੰਧੀ ਸਯ ਸਯ ਰਔ)  ਹੋਦ ਸਨ, ਉਤਨੀ ਸੀ ਵਧੀਓ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਔੱਟਦ ਸਨ, ਤ ਕੁਯ ੂਦੀ ਯਨ ਤੋਂ 

ਸਫਨਾ (ਇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ) ੈਰਾੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। 16।  

ਯਾਯ ਯਾਭੁ ਤਚਤਿ ਕਤਯ ਭੂਿ ਤਹਯਿ ਤਜਨਿ ਕ ਯਤਵ ਯਤਹਆ ॥ ਗੁਯ ਯਸਾਿੀ ਤਜਨਿੀ ਯਾਭੁ ਛਾਿਾ 
ਤਨਯਗੁਣ ਯਾਭੁ ਤਿਨਿੀ ਫੂਤਝ ਰਤਹਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਸਘਸਤ ਓਸਯ—ਸਘੱਤ ਸਵਘ ਵਾ ਰ। ਸਸਯਦ—ਸਸਯਦ ਸਵਘ। ਯਸਵ ਯਸਸਆ—ਦਾ ਘਤ ਸ, ਦਾ 

ਭਚੂਦ ਸ। ਙਾਤਾ—ਙਾਣ ਸਰਆ, ਡੂੰਖੀ ਾਂਛ ਾ ਰਈ। ਫੂਸਛ—ਭਛ ਓ। ਸਨਯਕੁਣ—ਭਾਇਆ ਦ ਿਬਾਵ 



ਤੋਂ ਸਨਯਰ। ਰਸਸਆ—ਰੱਬ ਸਰਆ। ਯਾਦੀ—ਸਓਯਾ ਨਾਰ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਭੂਯਔ! ਯਭਾਤਭਾ ਨੰੂ ਆਣ  ਸਸਯਦ ਸਵਘ ਵਾਈ ਯੱਔ। ਸਚਨਹਾਂ ਫੰਸਦਆਂ ਦ ਸਸਯਦ ਸਵਘ 

ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਵੱਦਾ ਯਸਸੰਦਾ ਸ (ਸਚਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਬੂ ਦਾ ਮਾਦ ਸ, ਉਸਨਾਂ ਦੀ ੰਕਸਤ ਸਵਘ ਯਸਸ ਓ) ਕੁਯ ੂਦੀ 

ਸਓਯਾ ਨਾਰ ਸਚਨਹਾਂ (ਸਯ) ਫੰਸਦਆ ਂਨ  ਯਭਾਤਭਾ ਨਾਰ ਾਂਛ ਾਈ, ਉਸਨਾਂ ਭਾਇਆ ਤੋਂ ਸਨਯਰ ਿਬੂ (ਦਾ 

ਅਰਾ) ਭਛ ਓ ਉ ਨਾਰ ਸਭਰਾ ਿਾਤ ਓਯ ਸਰਆ। 17।  

ਿਯਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਰਤਖਆ ਅਕਥੁ ਨ ਜਾਈ ਹਤਯ ਕਤਥਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਨਿ ਕਉ ਸਤਿਗੁਯੁ 
ਤਭਤਰਆ ਤਿਨਿ ਕਾ ਰਖਾ ਤਨਫਤਿਆ ॥੧੮॥੧॥੨॥ {ੰਨਾ 435} 

ਦਅਯਥ:- ਅਓਥ—ੁਚ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਸ। ਰਔਾ—ਓੀਤ ਭੰਦ ਓਯਭਾਂ ਦ ੰਓਾਯਾ ਂਦਾ ਸਸਾਫ {ਨਟ:- 

ਸਓ ਸ਼ਾਸੂਓਾਯ ਤੋਂ ਓਯਾ ਘੁੱਓ ਰਈਏ, ਸਚਉਂ ਸਚਉਂ ਭਾ ਕੁਯਦਾ ਸ, ਉ ਓਯ ਦਾ ੂਦ   ਓ ਸ਼ਾਸ ਦੀ 

ਯਓਭ ਦਾ ਰਔਾ ਵਧਦਾ ਚਾਂਦਾ ਸ। ਸਓ ਓੀਤ ਸਵਓਾਯ ਦ ਓਾਯਨ ਭਨ ਸਵਘ ਸਟਓ ਸਏ ਭੰਦ ੰਓਾਯ ਸਵਓਾਯਾਂ 

ਵਰ ਸਯ ਸਯ ਿਯਦ ਸਨ। ਉ ਿਯਨਾ ਨਾਰ ਸਯ ਸਯ ਸਵਓਾਯ ਓਯੀ ਚਾਂਦ ਸਾਂ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਵਓਾਯਾਂ ਦਾ ਇਸ 

ਸਰਸਰਾ ਚਾਯੀ ਯਸਸੰਦਾ ਸ, ਤ ਸਵਓਾਯਾਂ ਦਾ ਰਔਾ ਵਧਦਾ ਘਸਰਆ ਚਾਂਦਾ ਸ)। ਸਨਫਸੋਆ—ਭੁੱਓ ਚਾਂਦਾ ਸ।  

ਅਯਥ:- ਸ ਿਬੂ! ਤਯ ਕੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਸੀਂ ਾਇਆ ਚਾ ਓਦਾ। ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਯੂ ਸਫਆਨ ਤੋਂ ਯ ਸ, 

ਸਫਆਨ ਨਸੀਂ ਓੀਤਾ ਚਾ ਓਦਾ।  

ਸ ਨਾਨਓ! ਸਚਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਤਕੁਯੂ ਸਭਰ ਏ (ਉਸ ਸਨਯੀ ਭਾਇਆ ਦ ਰਔ ਸਰਔਣ  ਹੋਨ ਦ ਥਾਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ 

ਸੌਸਤ-ਾਰਾਸ ਓਯਨ ਰੱਕ ੈਂਦ ਸਨ, ਇ ਤਯਹਾ)ਂ ਉਸਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਦ ੰਓਾਯਾਂ ਦਾ ਸਸਾਫ 

ਭੁੱਓ ਚਾਂਦਾ ਸ। 18।  

ਨਟ:- ਅੰਓ 1 ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸਓ ਇਸ 18 ਫੰਦਾਂ ਵਾਰੀ ਾਯੀ ਇਓ ਸੀ ਫਾਣੀ ਸ ਸਚ ਦਾ ਸਯਰਔ ਸ ‘ਟੀ’। 

ਅੰਓ 2 ਦਾ ਬਾਵ ਇਸ ਸ ਸਓ ‘ਟੀ’ ਨਾਭ ਦੀਆ ਂਇਸ ਦ ਫਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਸਰੀ ਟੀ ਭਸਰ  ਸਸਰ  ਦੀ, ਦੂਚੀ 

ਟੀ ਭਸਰ  ਤੀਚ ਦੀ।  

 


