
ਾਧਏਪੀ ਧਯਪਾ 1 ਠਐਝੀ ਅੰਏਾ     ੴ ਮਤਞੁ ਣਰਮਾਤਠ ॥ {ਣੰਢਾ 
929-930}    ਥਾਝੀ 
„ਅੰਏਾ‟ ਠਾ ਦਾਬ 

ਣਉੜੀ-ਬਾ: 

(1) ਅੰਏਾ ਉਯ ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯ ਤਖਮ ਞ ਇਯ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਞ ਮਧ ਠੀ ਬੰਛ 
ਥਝੀ , ਤਖਮ ਞ ਥਰਯਧਾ ਆਤਠਏ ਠਬਞ ਞ ਬਠ ਆਤਠਏ ਡਧ -ਣੁਮਞਏ ਥਝ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ 
ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ ਉਮ „ਅੰ‟ ਢੰੂ ਤਮ ਤਢਬੵਠ ਯਢ ਉਯ ਮੰਮਾ ਠ ਤਬਏਾੵ ਞ ਥਔ ਤਢਏਪਠ 
ਯਢ।  

(2) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਧੁੜ ਧੁੜ ਣੜਹ ਏ ਇਯ ਦਞ ਐੁਪਹਠਾ ਯ ਤਏ ਣਧਾਞਧਾ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ 
ਤਬਔ ਤਬਆਣਏ ਯ ਞ ਤਮ ਉਯੀ ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਯ, ਖਞ ਢਾਮਬੰਞ ਯ।  

(3) ਮਤਞੁੂ ਯੀ ਏਞਾ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ ਖਾਝਠਾ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਮਢ 
ਣਠਾ ਯ, ਉਯ ਮਞਮੰ ਤਬਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧ ਏ ਢਏਾ ਮੜ ਯ ਪਯ ਞ ਮਢਾ ਥਝ 
ਖੵਠਾ ਯ।  

(4) ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਧਯ ਮਠਏਾ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ 
ਤਮਧਠਾ ਯ , ਉਮ ਢੰੂ ਣਧਾਞਧਾ ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਝ ਪੁੱ  ਣਠਾ ਯ। ਣ ੁੂ ਞ ਐੰੁਤਗਆ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਆਞਧਏ ਧਞ ਮਯੜਠਾ ਯ।  

(5) ਯਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਐਝ-ਧਾਞਰ ਇਯ ਆਐ ਠਠਾ ਯ ਤਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯ ਟੵ ਧਖੂਠ ਯ। ਣ ਇਮ 
ਮੁੱਔਾਈ ਠੀ ਅਮਪ ਮੂਗ ਞਠ ਯੀ ਣਠੀ ਯ ਖਠ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਅੰਠ ਯਉਧ-ਅਯੰਏਾ ਠੂ ਏਠਾ 
ਯ।  

(6) ਦਾਬ ਣਧਾਞਧਾ ਯਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ, ਖਠ ਞਏ ਅੰਠ ਯਉਧ-ਅਯੰਏਾ 
ਯ, ਇਯ ਮੂਗ ਢਯ੶ ਆ ਮਏਠੀ। ਯਊਧ ਠੂ ਏਏ ਉਮ ਢੰੂ ਨਾਠ ਏੀਤਞਆਂ ਯੀ ਉਮ ਢਾਪ ਖਾਝ -

ਣਕਾਝ ਞ ਉਮ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ ਣਠੀ ਯ।  

(7) ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਤਠੁੱ ਮਠਾ-ਮੂਣ ਯ, ਣ ਇਯ ਮਗੀ ਉਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਣਠੀ ਯ, ਖ 
ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਯਉਧ-ਅਯੰਏਾ ਠੂ ਏ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਤਬਔ ਮੁਤਞ ਖੜਠਾ ਯ।  



(8) ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਣਧਾਞਧਾ ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ਆਣਝੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ 
ਬਮੵਠਾ ਯ, ਉਮ ਢੰੂ ਇਯ ਮਧਗ ਆ ਖੵਠੀ ਯ ਤਏ ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਯੀ ਇਮ ਖਞ ਠਾ ਥਢਾਝ 
ਬਾਪਾ ਯ ਞ ਆਣ ਯੀ ਇਮ ਢੰੂ ਖੀਬਢ-ਾਯ ਤਮਐਾਝ ਬਾਪਾ ਯ।  

(9) ੁ-ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਢਾਧ ਤਬਔ ੰਤਆ ਯਇਆ ਥੰਠਾ ਣਤਬਞਰ ਖੀਬਢ ਬਾਪਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , 

ਉਮ ਢੰੂ ਯਏ ਖੀਬ ਤਬਔ ਥਪਠਾ ਮੁਝਠਾ ਤਏਞ ਏਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ।  

(10) ੁ-ਭਥਠ ਠਾ ਆਮਾ ਪ ਏ ਆਢੰਠ -ਮੂਣ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਮਠਾ -ਤਟ ਣਧਾਞਧਾ 
ਢਾਪ ਤਮਧਢ ਠੀ ਾਯ੶ ਣੁੱਏੀ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਣੵਇਆਂ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਅੰਠ ਏਾਧਾਤਠਏ ਤਬਏਾੵ ਠਾ 
ਙਾਏਾ ਏਢ ਠੀ ਤਯੰਧਞ ਣਠਾ ਯ ਖੵਠੀ ਯ।  

(11) ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੁਢੀਆ ਠ ਡਢ -ਧਾਪ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਬਮਾ ਥਚਠਾ ਯ ਞ ਯ ਯ 
ਖੀਊਝ ਪਈ ਞਪ ਪਠਾ ਯ। ਣ ਮਤਞੁੂ ਤਮਧਢ ਠੀ ਾਯ੶ ੁੱਥੀ ਪਢ ਤਮਐੵਠਾ ਯ ਞ 
ਠੁਢੀਆ ਠੀ ਣਰਦੁਞਾ ਠ ਏੁਬੁੱ ਪ ਾਯ ਞ ਯਙੵਠਾ ਯ।  

(12) ਮਤਞੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਖੀਬਢ -ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧਤਆਂ ਧਢ ਥ -ਤਏ ਞ 
ਤਐਤੜਆ ਤਯੰਠਾ ਯ, ਞ ਪਏ-ਤਬਐਾਬ ਠਾ ਠਥਾਉ ਯਙ ਖੵਠਾ ਯ।  

(13) ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁਢ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਪੁੱ ਥ ਪਦ ਅਯੰਏਾ ਆਤਠਏ ਠਾ ੋੱਪਾ ਥਝ ਏ 
ਖੀਬਢ-ਐਛ ਯਾ ਏ ਖੵਠਾ ਯ , ਤਏਉਂਤਏ ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਅਮਪ ਣੰੂਖੀ ਬਾ ਥਚਠਾ 
ਯ।  

(14) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਮਧਢ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਗੁੱਪਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਤਞਰਭਢਾ ਤਬਔ ਤਮ ਏ ਆਞਧਏ ਧਞ ਠਾ ਾਯ ਤੜ ਪਠਾ ਯ , ਤਏਉਂਤਏ ਔੰਠ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਠੀ ਦੀ 
ਤਮ ਇਮ ਬਾਮਞ ਖ਼ੁਭਾਧਠ ਏਢ ਪੁੱ  ਣਠਾ ਯ ਤਏ ਉਯ ਧਾਇਆ-ਡਾੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ।  

(15) ਦਾਬ ਇਯ ਖਞ ਤਢਬ ਅਖਢੀ ਤਢਪਣ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਆਣਝਾ ਥਝਾਇਆ ਯਇਆ ਞ 
ਆਣਝਾ ਮੂਣ ਯ , ਣ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ ਠੀ ਨਾਠ ਦੁਪਾ ਏ ਧਾਇਆ ਠੀ ਦਙਏਝਾ ਤਬਔ ਣ ਖੵਠਾ ਯ। 
ਇਮ ਦਙਏਝਾ ਞ ਖ਼ਪਾਮੀ ਞਠ ਯੀ ਯ ਮਏਠੀ ਯ , ਮੁਐ ਞਠ ਯੀ ਯ ਮਏਠਾ ਯ ਖਠ ਣਰਦੂ ਠ 
ਤਮਧਢ ਤਬਔ ਖੁੜ।  

(16) ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਦੁਪਾਝ ਏਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਅੁੱ ਐ ਏੰਢ ਖੀਦ ਆਤਠਏ ਇੰਠ ਣ ਞਢ 



ਣਾਈ ਤਢੰਠਾ ਆਤਠਏ ਬਪ ਣ ਏ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢੰੂ ਛਠ ਯਢ। ਧਢੁੁੱ ਐ ਇਟ ਏਈ ਆਞਧਏ 
ਐੁੱਙੀ ਢਯ੶ ਐੁੱਙਠਾ। ਖ ਦੀ ਤਏਞ -ਏਾ ਇਯ ਏਠਾ ਯ , ਉਯ ਐਙੀ ਯਝ ਏਏ ਇਮ ਢੰੂ ਉੱਔ 
ਖੀਬਢ ਬਪ ਯ ਣ ਯ ਣ ਪ ਖੵਠੀ ਯ।  

(17) ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠੀ ਠੁੱ ਮੀ ਧਤਞ ਉੱਞ ਞੁ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝੵ ਤਬਔ ਤਔੁੱ ਞ ਖੜਠਾ ਯ , 

ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਉਮ ਠੀ ਛੂੰ ੀ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਥਝ ਖੵਠੀ ਯ , ਞ ਣਰਦੂ ਠੀਆਂ ਥਖ਼ਭਭੵ ਠੀ ਉਮ ਢੰੂ 
ਏਠ ਣ ਖੵਠੀ ਯ।  

(18) ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਔੀ ਧਨਾਠਾ ਅਢੁਮਾ ਯਉਧ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠਾ ਢਾਮ ਏ 
ਠਠੀ ਯ ਞ ਧਢੁੁੱ ਐ ਏਾਧ ਏਰਡ ਆਤਠਏ ਠਾ ਤਭਏਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ। ਣ ਏਾਧ ਏਰਡ ਤਬਔ ਆਞਧਏ 
ਧਞ ਧਤਆ ਧਢੁੁੱ ਐ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਖਠ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਠੀ ਾਪ -ਏਧਾਈ ਏਠਾ ਯ 
ਞ ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਉਞ ਣੂਾ ਉਞਠਾ ਯ, ਞੵ ਉਯ ਮਯਝ ਆਔਾ ਬਾਪਾ ਥਝ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਢਜ਼ 
ਤਬਔ ਏਥੂਪ ਯੰੁਠਾ ਯ।  

(19) ਤਢ ਠੁਢੀਆ ਠ ਦ ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਂਠ ਯਢ। ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਭਥਠ ਏਾਧ ਏਰਡ 
ਆਤਠਏ ਬਪ ਅਛਪ ਏ ਠਠਾ ਯ , ਮੁਆਟ ਖ਼ੁਠਗ਼ਜ਼ੀ ਯਙਾਝ ਬਪ ਣਰਠਾ ਯ , ਞ ਣਧਾਞਧਾ 
ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ ਣਠਾ ਏਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਢੇ ੁ -ਭਥਠ ਤਬਔ ਧਢ ਖਤੜਆ ਯ ਉਯ ਮੁੁੱ ਔਾ 
ਮਰਭਙ ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ।  

(20) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐਾ ਖੀਬਢ ਪਈ ਮਰਭਙ ਮਞਾ ਯ। ਮਤਞੁੂ ਠ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ 
ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਤਬਔ ਆਣਝੀ ਮੁਤਞ ਖੜ ਞੵ ਇਮ ਠਾ ਧਢ ਧਾਇਆ ਤਬਔ ਛਪਝ 
ਥਔ ਖੵਠਾ ਯ।  

(21) ੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਬਾਪਾ ਾਯ ਤੜਢ ਞ ਤਥਢਾ ਦਙਏਝਾ ਠ ਏਾਢ ਖੀਬ ਖਢਧ -ਧਢ ਠ ੜ 
ਤਬਔ ਣਠਾ ਯ। ੁੂ ਠ ਾਯ ਞ ਞੁਤਆਂ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਤਖੰਠ ਠਾ ਆਮਾ -ਮਯਾਾ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ ਞ 
ਅੰਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ਪੁੱ ਦ ਣਠਾ ਯ।  

(22) ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁਠਾ ਯ , ਉਯ ਆਣਝ ਧਢ ਢੰੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਮਤਞ -

ਮਾਪਾਯ ਤਬਔ ਖੜਠਾ ਯ , ਞ ਖਞ ਤਬਔ ਧੰਠ ਏਧੵ ਠ ਥੰਡਢ ਢਯ੶ ਮਯੜਠਾ , ਮੁੁੱ ਔਾ ਆਔਢ 
ਯੀ ਉਮ ਪਈ ਞੀਟ -ਇਭਢਾਢ ਯ। ੁ-ਭਥਠ ਠਾ ਆਮਾ ਪ ਏ ਉਯ ਤਬਏਾੵ ਠੀਆਂ ਪਤਯੵ 
ਞ ਥਔ ਤਢਏਪਠਾ ਯ।  



(23) ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਔੰਔਪ ਧਢ ਧੁੜ ਧੁੜ ਧਾਇਏ ਦੵ ਬਪ ਠੜਠਾ ਯ ਞ ਠੁੁੱ ਐ 
ਮਯੜਠਾ ਯ। ਢਾਧ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਧਾਇਏ ਦੵ ਬਪ ਖ਼ਪਾਮੀ ਯੰੁਠੀ ਯ ਞ ਧਢ ਤਬਔ ਮੁਐ -

ਆਢੰਠ ਣਠਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ।  

(24) ਤਢੋੱਞ ਧਞ ਠ ਮੁੱ ਠ ਆਉਂਠ ਬਐ ਏ ਦੀ ਖਞ ਯਕੀ ਧਾਇਆ ਠ ਧਯ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਤਯੰਠਾ 
ਯ, ਖੁਆਢੀ ਪੰ ਖੵਠੀ ਯ , ਥੁਜਣਾ ਆ ਖੵਠਾ ਯ , ਧਞ ਤਮ ਞ ਆ ਐਪਞੀ ਖਾਣਠੀ ਯ , ਤਤ ਦੀ 
ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਯ ਢਯ੶ ਧੁੁੱ ਏਠਾ।  

(25) ਮਤਞੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਯ ਾਯ ਉਞ ਞੁ ਏ ਖ ਣਧਾਞਧਾ ਣਾਮ ਉਮ ਠੀ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਠੀ 
ਠਾਤਞ ਧੰਠ ਯੀ, ਞੵ ਇਮ ਞਹੵ ਧਾਇਆ ਠ ਯੁੱਪ ਞ ਮੁਔਞ ਤਯ ਮਏੀਠਾ ਯ।  

(26) ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਖਞ ਢਾਪ ਗੜ ਮਯਤੜਆਂ ਮੁੁੱ ਔ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠੀ ਆਮ ਢਯ੶ ਯ 
ਮਏਠੀ। ਣ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਡਞੀ ਠੀ ਮਾੀ ਠਪਞ ਠੀ ਣਬਾਯ ਢਯ੶ 
ਤਯੰਠੀ।  

(27) ੁੂ ਠੀ ਠੁੱ ਮੀ ਯਈ ਏਾ ਞ ਣ ਢਾਯ ਖਾਝਾ , ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਉਣਠਭ ਢੰੂ ਤਯਠ ਤਬਔ 
ਬਮਾਝਾ—ਇਯੀ ਞੀਏਾ ਯ ਮੁੁੱ ਔਾ ਣਤਬਞਰ ਖੀਬਢ ਥਝਾਝ ਠਾ ਇਯੀ ਞੀਏਾ ਯ ਣਧਾਞਧਾ ਤਬਔ 
ਖੁੜਢ ਠਾ। ੁੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝੵ ਠਾ ਅਟਾਯ ਮਧੁੰ ਠ ਯ।  

(28) ਅਯੰਏਾ, ਛਪਠੀ ਮਡਾ, ਤਪ-ੁਜ਼ਾੀ ਞ ਠੁਧਤਞ ਠ ਏਾਢ ਣਧਾਞਧਾ ਬਪ ਤਬਕੜ 
ਠੀ ੰਜ ਥੁੱਗਠੀ ਖੵਠੀ ਯ। ਇਯ ੰਜ ਞਠ ਐੁਪਹਠੀ ਯ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਮਯਞਾ 
ਢਾਪ ਧਢ ਠ ਤਬਏਾੵ ਢੰੂ ਮੁੁੱ ਡ ਏ ਪ।  

(29) ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਖੀਬ ਤਦੜ -ਤਦੜ ਧਠ ਞ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ। ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਠੜਠ 
ਔੰਔਪ ਧਢ ਢੰੂ ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਯੀ ਤਏਆ ਖਾ ਮਏਠਾ ਯ।  

(30) ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਭਢਾ ਠੁੁੱ ਐੵ ਠਾ ਧੂਪ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ੁੂ ਠ 
ਭਥਠ ਢੰੂ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮੵਠਾ ਯ, ਉਮ ਠੀ ਇਯ ਞਰਯ ਤਧਙ ਖੵਠੀ ਯ।  

(31) ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਦਾ ਢਾਪ ਪੁੱ ਠ ਯ ਖੀਬ ਏਈ ਤਬਏਾੵ ਤਬਔ ਤਛੁੱਠ ਯਢ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝਾ 
ਧਢ ੁੂ ਠ ਯਬਾਪ ਏਠਾ ਯ ਉਯ ਮਞਮੰ ਤਬਔ ਢਾਧ ਤਮਧ ਏ ਤਬਏਾੵ ਠੀਆਂ ਪਤਯੵ ਤਬਔ 
ਛੁੁੱ ਥਝ ਥਔ ਖੵਠਾ ਯ।  



(32) ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਖੀਬਢ -ਮਾਟੀ ਮਧਤਗਆਂ ਞ ਥਝਾਇਆਂ ਖ਼ੁਆ ਯਈਠਾ ਯ। ਅਮਪ ਮਾਟੀ 
ਣਧਾਞਧਾ ਯ। ਖ ਖੀਬ ਣਰਦੂ ਞ ਤਬਕਤੜਆ ਯਇਆ ਯ ਉਮ ਠ ਅੰਠ ਖੀਬਢ -ਾ ਢਯ੶ ਯ 
ਮਏਠਾ। ਮ, ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾ। ਣ ਇਮ ਠਾ ਇਯ ਦਾਬ ਢਯ੶ ਤਏ ਏਈ ਖੀਬ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝੵ ਠਾ 
ਅੰਞ ਣਾ ਮਏਠਾ ਯ। ਅਮੵ ਉਮ ਠ ੁਝ ਾਝ ਯਢ ਆਣਝੀ ਤਬਕੁੜੀ ੂਯ ਢੰੂ ਉਮ ਢਾਪ ਤਧਪਾਝ 
ਬਾਮਞ।  

(33) ਖ ਖੀਬ ਥਯੁਞੀ ਥਯੁਞੀ ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਠੜਠਾ ਦੁੱਖਠਾ ਯ ਉਯ ਧਾਇਆ ਠ ਖਾਪ ਤਬਔ ਤਮ 
ਖੵਠਾ ਯ , ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਬਪ ਉਮ ਠੀ ਮੁਤਞ ਉੱਔੀ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਞ 
ਣਧਾਞਧਾ ਤਏਣਾ ਏ , ਉਯ ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਣ ਏ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ੵਬਠਾ ਯ , ਞ ਇਮ ਞਹੵ 
ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਖਾਪ ਤਬਔ ਥਔ ਖੵਠਾ ਯ।  

(34) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਆਮਾ ਕੁੱ ਤਛਆਂ ਤਖੰਠ ਮਤਯਧੀ ਤਯੰਠੀ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਤਬਔ 
ਖੁੜ ਏ ਮਔਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਇਯ ਨਏੀਢ ਥਝਠਾ ਯ ਤਏ ਣਧਾਞਧਾ ਮਾ ਠਾਞਾ ਯ ਖ ਢਾਯ 
ਧੰਤਆਂ ਦੀ ਯਏ ਖੀਬ ਢੰੂ ਤਜ਼ਏ ਠਠਾ ਯ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਥੰਠੀ ਯੀ ਖੀਬਢ ਠਾ ਅਮਪ ਏਾਖ ਯ।  

(35) ਯਏ ਠ ਤਠਪ ਠੀ ਖਾਝਢ ਬਾਪਾ ਣਰਦੂ ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਞ ਧਯ ਏਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ੁੂ 
ਤਧਪੵਠਾ ਯ। ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਮਧਢ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਣਰਦੂ -ਔਢੵ ਤਬਔ 
ਮੁਤਞ ਖੜਠਾ ਯ ਞ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਣੵਠਾ ਯ।  

(36) ਖ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ-ਡਢ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਠੁਢੀਆਬੀ ਡਢ ਆਣਝਾ ਧਢ ਞ ਆਣਝੀ ਤਖੰਠ ਦੀ 
ਠਝ ਣ ਖਾਝ , ਞੵ ਦੀ ਇਯ ਮਠਾ ਮਮਞਾ ਯ , ਤਏਉਂਤਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮਾਇਆਂ 
ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਭਢਾ ਤਧਙ ਖੵਠੀ ਯ। ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਧਪਠਾ ਆਣਝ ਅੰਠ ਯੀ ਯ , ਣ 
ਤਧਪਠਾ ਯ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁਤਆਂ।  

(37) ਣਧਾਞਧਾ ਢੇ ਅਯੰਏਾ ਠੀ ਤਬੁੱ ਟ ਣਾ ਏ ਆਣ ਯੀ ਖੀਬੵ ਢੰੂ ਆਣਝ ਢਾਪ ਤਬਕਤੜਆ 
ਯਇਆ ਯ। ਏਈ ਏਧ -ਡਧ ਖੀਬ ਠੀ ਇਮ ਤਬੁੱ ਟ ਢੰੂ ਤਧਙਾ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ। ਣਰਦੂ ਆਣ ਤਏਣਾ 
ਏ ਏ ੁੂ ਤਧਪੵਠਾ ਯ, ਞ ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਯ ਏ ਢਾਧ ਤਮਧਤਆਂ ਇਯ ਤਬੁੱ ਟ ਤਧਙ ਖੵਠੀ ਯ।  

(38) ਤਬਏਾੵ ਤਬਔ ਰਮ ਖੀਬ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢੰੂ ਤਬਏਾ ਞਥਾਯ ਏੀ ਖੵਠ ਯਢ , ਇਮ 
ਬਾਮਞ ਤਬਏਾ ਯੀ ਉਮ ਢੰੂ ਤਧੁੱ ਚੇ ਪੁੱ ਠ ਯਢ , ਤਬਏਾੵ ਠ ਖੰਖਾਪ ਤਬਔ ਯੀ ਉਯ ਤਤਆ ਞ 



ਮਠਾ ਠੁਐੀ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਇਮ ਖੰਖਾਪ ਤਬਔ ਤਮ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਯੀ ਏੁੱ ਜ ਮਏਠਾ ਯ।  

(39) ਤਬਏਾੵ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਖੀਬ ਠੁਐੀ ਦੀ ਯੁੰ ਠਾ ਯ, ਣਕੁਞੵਠਾ ਦੀ ਯ, ਣ ਥ-ਬਮਾ ਯਇਆ ਧੁੜ 
ਧੁੜ ਤਬਏਾੵ ਠੀ ਔ ਔੁਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਬਾਪ ਇਮ ਖਾਪ ਤਬਔ ਇਮ 
ਢੰੂ ਮਤਞੁੂ ਯੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠਾ ਤਣਆ ਠ ਏ ਏੁੱ ਜਠਾ ਯ।  

(40) ਇਯ ਖਾਝਤਠਆਂ ਦੀ ਤਏ ਮੀ ਞ ਤਖੰਠ ਠਾ ਧਪ ਤਮ ਔਾ ਤਠਢੵ ਠਾ ਯ , ਖੀਬ ਠੁਢੀਆ 
ਠ ਣਠਾਟੵ ਤਬਔ ਯੀ ਧਮਞ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਤਏਮ ਤਬਪ ਦਾੵ ਬਾਪ ਢੰੂ ੁੂ ਠ ਠ ਞ ਣ ਏ ਣਰਦੂ 
ਠੀ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਠੀ ਮੂਗ ਣਠੀ ਯ। ਉਯ ਮੁਦਾ ਖੀਬ ੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਠੀ ਾਯ੶ ਮੀਏ ਧਯ 
ਞ ਤਬਏਾੵ ਬਪ ਣਞ ਏ ਮਠਾ ਣਰਦੂ ਤਬਔ ਤਙਤਏਆ ਤਯੰਠਾ ਯ।  

(41) ਮੰਮਾ ਇਏ ਮਧੁੰ ਠ ਠੀ ਤਢਆਈ ਂਯ ਤਖਮ ਤਬਔ ਆਮਾ ਤਞਰਭਢਾ ਠੀਆਂ ਪਤਯੵ ਉੱਚ 
ਯੀਆਂ ਯਢ। ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਦਙਏਠ ਖੀਬੵ ਪਈ ਇਮ ਤਬਔ ਣਾ ਪੰਝਾ ਥੜੀ ਯੀ ਐੀ ਐਛ ਯ। 
ਤਖਢਹ ੵ ਉਞ ਧਯ ਯਬ , ਉਯ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਪ ਏ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਤਬਔ ਖੁੜਠ ਯਢ , ਞ 
ਖਞ ਠੀ ਤਏਞ-ਏਾ ਏਠ ਯ ਯੀ ਤਬਏਾੵ ਬਪ ਥਔ ਤਯੰਠ ਯਢ।  

(42) ਮਾੀ ਉਧ ਤਢੀ ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਦਙਏਤਠਆਂ ਖੀਬਢ ਤਬਅਟ ਖੵਠਾ ਯ। ਧਞ ਆਇਆਂ 
ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਞੵ ਮਾਟ ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠਾ ਯ, ਣ ਇਮ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਏੀਞ ਯ ੁਝ ਖੀਬ ਠ ਢਾਪ ਞੁ 
ਣਠ ਯਢ, ਞ, ਧਾਇਆ ਕੁੱਛਝ ਬਪ ਧਢ ਞਪ -ਧੁੱਕੀ ਦੀ ਥੜਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ। ਖ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਠੀ 
ਾਮ-ਣੰੂਖੀ ਣੁੱਪ ਯਬ , ਞੵ ਇਯ ਤਐਆਈ ਢਯ੶ ਯੁੰ ਠੀ , ਧਢ ਮੁਆਟ ਬਪ ਣਞਝ ਥਤਔਆ 
ਤਯੰਠਾ ਯ।  

(43) ਧਧਞਾ-ਥੁੱਡ ਖੀਬ ਖੰਧਝ-ਧਢ ਠ ੜ ਤਬਔ ਣ ਤਯੰਠ ਯਢ ਞ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ। ਤਤ ਦੀ 
ਧਾਇਆ ਠ ਉਮ ਔੁੱ ਏ ਤਬਔ ਤਢਏਪਝ ਢੰੂ ਤਔੁੱ ਞ ਢਯ੶ ਏਠਾ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਧਢ ਢੰੂ ੁ -

ਭਥਠ ਠੀ ਚ ਏ ਬੁੱ ਖਠੀ ਯ , ਉਮ ਠ ਅੰਠ ਮੁਆਟ ਤਧਙਠਾ ਯ। ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਠੀ ਥਏਤਞ 
ਢਾਪ ਉਯ ਧਾਇਆ ਠ ਟੵ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਣਆ ਣੵਠਾ ਯ।  

(44) ਏਈ ਅਧੀ ਯਬ ਔਾਯ ੀਥ , ਇਏ ਞੵ ਤਏਮ ਢੇ ਦੀ ਇਟ ਮਠਾ ਢਯ੶ ਤਙਏ ਮਏਝਾ , ਠੂਖ 
ਯਏ ਢੰੂ ਖੀਬਢ-ਮ ਠੀਆਂ ਉਯਢੵ ਤਐਆਈਆਂ ਤਬਔ ਪੰਝਾ ਣਠਾ ਯ ਤਖਟ ਅਢੇਏੵ ੁਝ 
ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਆ ਠ ਯਢ , ਞ ਉਮ ਠ ੁਝ ੁਝੵ ਯਚ ਢੁੱ ਣ ਖੵਠ ਯਢ। ੁਝੵ ਠੀ ਮੂਗ ਞਠ ਯੀ 



ਣਠੀ ਯ ਖਠ ੁ ਭਥਠ ਠੀ ਤਬਔਾ ਤਬਔ ਧਢ ਖੁੜਠਾ ਯ।  

(45) ਖਞ ਇਏ ਝ -ਦੂਧੀ ਯ ਤਖਟ ਤਬਏਾੵ ਢਾਪ ਙਾਏਾ ਏਢਾ ਣਠਾ ਯ। ਧਾਪਏ -ਣਰਦੂ ਠੀ 
ਜ਼ਾ ਤਬਔ ਞੁਤਆਂ ਇਯਢੵ ਤਬਏਾੵ ਞ ਧਾ ਢਯ੶ ਐਾਈਠੀ। ਣ ਇਯ ਐਛ ਮਐੀ ਢਯ੶ , ਖੀਬਢ-

ਮੰਰਾਧ ਤਬਔ ਧਢੁੁੱ ਐ ਏਈ ਬਾੀ ਮਯੀ ਣਞੜ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਜ਼ਾ ਞ ਤਮ ਤ ਠਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਮੁਦਾ 
ਉਞ ਠਾਞ ਠੀ ਧਯ ਯੰੁਠੀ ਯ, ਉਯ ਯੀ ਜ਼ਾ ਤਬਔ ਤਯ ਏ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਤਬਔ ਖੁੜਠਾ ਯ।  

(46) ਖੰਪ-ਥਪ ਜੂੰ ਤਜਆਂ ਣਧਾਞਧਾ ਢਯ੶ ਤਧਪਠਾ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ 
ਮਤਞੁੂ ਠ ਯੁੱ ਟ ਤਬਔ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਯ ਾਯ ਉਞ ਞੁਠਾ ਯ , ਉਮ ਠਾ ਖੀਬਢ 
ਣਤਬਞਰ ਯ ਖੵਠਾ ਯ, ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ ਖੀਬਢ ਠੀ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙ ਪਠਾ ਯ।  

(47) ਧਢੁੁੱ ਐ ਠਾ ਧਢ ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਯੀ ਤਬਏਾੵ ਬਪ ੁਏ ਮਏਠਾ ਯ , ਞ ਖਠ 
ਧਢ ਬੁੱ ਮ ਤਬਔ ਆ ਖਾ ਞਠ ਯੀ ਇਮ ਤਬਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਣਏਾਭ ਯੰੁਠਾ ਯ। ਇਯ ੁੱਪ ਣੁੱਏੀ 
ਖਾਝ ਤਏ ਮਤਞੁੂ ਠ ਣਾਮ ਯੀ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਾਤਮ -ਣੰੂਖੀ ਯ, ਇਯ ਣੰੂਖੀ ਞਠ ਯੀ ਤਧਪਠੀ ਯ , 
ਖਠ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਆਣਾ-ਦਾਬ ਠੂ ਯ ਖਾ ਞ ਯਉਧ ਠਾ  ਏੁੱ ਤਙਆ ਖਾ।  

(48) ਖੀਬ ਖਞ ਤਬਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ -ਡਢ ਤਬਯਾਗਝ ਪਈ ਬਝਖਾਾ ਥਝ ਏ ਆਇਆ ਯ , ਣ 
ਏੁਾਯ ਣ ਏ ਠੁਢੀਆ ਠੀਆਂ ਧੁੱ ਪੵ ਯੀ ਧੁੱ ਪਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ ਞ ਧ-ਞ ਤਬਔ ਤਮ ਏ ਠੁਐੀ ਤਯੰਠਾ 
ਯ। ਤਮਆਝਾ ਬਣਾੀ ਉਯ ਯ ਖ ਢਾਧ -ਡਢ ਖੜਠਾ ਯ , ਉਮ ਢੰੂ ਯੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਣਆ ਞ ਆਠ 
ਢਮੀਥ ਯੁੰ ਠਾ ਯ। ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਤਜ਼ੰਠੀ ਠਾ ਧਢ ਟ ਥਢਾਝ ਠ ਟੵ ਧਾਇਆ ਠ ਣਠਾ ਏਢ ਬਾਪ 
ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮਾ।  

(49) ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧਾਇਆ ਠੀਆਂ ਧੁੱ ਪੵ ਧੁੱ ਪਠਾ ਯ , ਤਞਉਂ ਤਞਉਂ ਇਯ ਟੜਹ -ਤਬਞਾ ਞ ਞੰ-

ਤਠਪ ਯੰੁਠਾ ਖੵਠਾ ਯ। ਇਮ ਠ ਅੰਠ , ਮਾਟੀ ਥੰਤਠਆਂ ਪਈ ਠਇਆ -ਤਣਆ ਢਯ੶ ਤਯ ਖੵਠਾ। 
ਤਬਞਏ ਠਾ ਇਏ ਦੵਥੜ ਧੁੱਔ ਣਠਾ ਯ ਤਖਮ ਤਬਔ ਧੁੱਪੵ ਧੁੱ ਪਝ ਬਾਪਾ ਦੀ ਮੜਠਾ ਯ ਞ ਯ ਖੀਬ 
ਦੀ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ। ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਨਾਠ ੁੱਐਠਾ ਯ ਉਯ ਡੀਖ ਞ ਤਖ ਬਾਪਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ, 
ਞੰ-ਤਠਪੀ ਉਮ ਠ ਢੇੜ ਢਯ੶ ਜੁਏਠੀ।  

(50) ਡਢ-ਣਠਾਟ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਧਢੁੁੱ ਐ ਏਈ ਯੀਪ ਏਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਣਧਾਞਧਾ ਅ ਞਪ 
ਪਠਾ ਯ, ਠੂਤਖਆਂ ਠੀ ਔਾਏੀ ਏਠਾ ਯ , ਚੁੱ ੀ-ਚ ੀ ਦੀ ਏ ਪਠਾ ਯ ਣ ਧਞ ਆਇਆਂ ਇਯ 



ਡਢ ਇਟ ਠਾ ਇਟ ਯੀ ਤਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਞ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਧਾਪਏ ਣਰਦੂ ਠੀਆਂ ਢਜ਼ੵ ਤਬਔ ਦੀ 
ਯਪਾ ਣ ਖੵਠਾ ਯ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਥੰਠੀ ਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਡਢ ਠ ਧਯ ਞ ਥਔਾ ਮਏਠੀ ਯ।  

(51) ਡਢ-ਮੰਣ ਇਏੁੱਚੀ ਏੀਤਞਆਂ ਤਢੀ ਯਉਧ ਯੀ ਬਡਠੀ ਯ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਟੜਹ -ਤਬਞਾ ਞ ਞੰ-

ਤਠਪ ਥਝਾ ਏ ਠੁੁੱ ਐ ਯੀ ਣਠਾ ਏਠੀ ਯ। ਯਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝੀ ਤਜ਼ੰਠੀ ਠ ਞਖਥ ਞ ਇਯ ੁੱਪ 
ਖਾਝਠਾ ਯ। ਖ ਮੁਐ ਪੁੱ ਦਝਾ ਯ ਞੵ ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਮੵਗ 
ਥਝਾ, ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਣਰੀਞ ਖੜ। ਤਮਧਢ ਞ ਤਥਢਾ ਯ ਏਈ ਏਧ -ਏੵਛ ਢਾਯ ਯਉਧ 
ਤਧਙਾ ਮਏਠਾ ਯ ਞ ਢਾਯ ਯੀ ਮੁਐ ਠ ਮਏਠਾ ਯ।  

(52) ਖਠ ਞਏ ਖੀਬ ਣਧਾਞਧਾ ਞ ਤਬਕੁਤੜਆ ਯਇਆ ਯ , ਞਠ ਞਏ ਆਣਝੀ ਬੁੱ ਐੀ „ਯਉ‟ 

ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਏਈ ਤਮਆਝਣ-ਔਞੁਾਈ ਇਮ ਢੰੂ „ਯਉ‟ ਠੀ ਞੰ-ਤਠਪੀ ਞ ਠੁੁੱ ਐ ਤਬਔ 
ਏੁੱ ਜ ਢਯ੶ ਮਏਠੀ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਯਬ , ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਆਣਝੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ 
ਠੀ ਠਾਤਞ ਥਖ਼ਭ , ਞੵ ਣਰਦੂ ਞ ਤਬਕੜਾ ਠੂ ਯ ਏ „ਯਉ‟ ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠੀ ਯ ਞ ਖੀਬਢ ਮੁਐੀ ਯ ਖੵਠਾ 
ਯ।  

(53) ਉਮ ਣੵਡ ਢੰੂ ਤਬਠਬਾਢ ਖਾਝ ਖ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਠੀ ਮਯਞਾ ਢਾਪ ਚੰਜ ਮੁਦਾਬ ਬਾਪਾ ਥਝਠਾ ਯ , 

ਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਤਬਔ ਮੁਤਞ ਖੜ ਏ ਖੀਬਢ ਠਾ ਪਾਯਾ ਐੁੱਙਠਾ ਯ। ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ 
ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁਢ ਠ ਟੵ ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁਠਾ ਯ , ਉਮ ਢੰੂ ਅਢ -ਣੜਹ ਯੀ ਮਧਗ , ਉਯ 
ਤਢਾ ਆਖੀਬਏਾ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਯੀ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਬਔ ਤਯਾ ਯ , ਉਮ ਤਬਔ ਆਞਧਏ ੁਝ ਏਈ ਢਯ੶ 
ਰਤਯਝ ਏਠਾ।  

(54) ਉਯੀ ਣੵਡਾ ਤਬਠਬਾਢ ਯ ਣੰਤਛਞ ਯ ਤਮਆਝਾ ਯ ਖ ਮਤਞੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਯ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ 
ਆਣ ਦੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧਠਾ ਯ , ਞ ਆਣਝ ਔਾਙਤੜਆਂ ਢੰੂ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਝ 
ਠੀ ਣਰਢਾ ਏਠਾ ਯ। ਉਯੀ ਣੵਡਾ ਇਮ ਖੀਬਢ ਞ ਏਈ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙਠਾ ਯ।  

ਪੜੀ-ਬਾ ਦਾਬ:- 

(1) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 1 ਞ 12 ਞਏ) 

ਇਮ ਥਅੰਞ ਤਮਰਭਙੀ ਠਾ ਥਢਾਝ ਬਾਪਾ ਣਧਾਞਧਾ ਯ ਟੵ ਤਬਆਣਏ ਯ ਞ ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ 
ਬਾਪਾ ਯ। ਉਮ ਢੰੂ ਤਏਮ ਧੂਞੀ ਠੀ ਾਯ੶ ਤਏਮ ਧੰਠ ਤਬਔ ਅਮਟਾਣਢ ਢਯ੶ ਏੀਞਾ ਖਾ ਮਏਠਾ।  



ਖਠ ਞਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝੀ ਤਢੋੱਏੀ ਤਖਯੀ „ਯਉ‟ ਢਾਪ ਤਤਆ ਯਇਆ ਯ, ਞਠ ਞਏ ਤਢਾ ਜ਼ਥਾਢੀ 
ਜ਼ਥਾਢੀ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਆਐ ਠਝ ਢਾਪ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਉਮ ਠੀ ਮਥ -ਤਬਆਣਏਞਾ 
ਠੀ ਮੂਗ ਢਯ੶ ਣਠੀ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਅਮਪ ਏਠ ਮਤਞੁੂ ਖਾਝਠਾ ਯ। ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ 
ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ , ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ , ਆਣਝ ਟੜਹ-ਤਬਞ ਮੁਆਟੀ ਖੀਬਢ 
ਠੀ ਯੁੱਠ-ਥੰਠੀ ਤਬਔ ਤਢਏਪਝਾ ਯ। ਥੁੱ ਮ ! ਤਤ ਇਮ ਢੰੂ ਯਏ ਖੀਬ ਤਬਔ ਥਪਠਾ ਮੁਝਠਾ ਤਏਞ 
ਏਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਤਠੁੱ ਮਾ।  

ਣ ਖਠ ਞਏ ੁੂ ਞ ਐੰੁਤਗਆ ਯਇਆ ਯ , ਞਠ ਞਏ ਟੜਹ-ਤਬਞਾ ਯ, ਮੁਆਟੀ ਯ, ਇਮ ਢੰੂ ਯ 
ਬਪ ਆਣਝੀ ਯੀ ਉਂ ਤਠੁੱ ਮਠੀ ਞ ਮੁੁੱ ਗਠੀ ਯ, ਞਠ ਞਏ ਇਯ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਇਆ ਯਇਆ ਯ।  

ਮਤਞੁੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਮਧਢ ਠੀ ਾਯ੶ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੀ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਣੁੱਏੀ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਣਾ 
ਠਠਾ ਯ , ਤਤ ਇਯ ਆਞਧ -ਥਪੀ ਥਝ ਏ ਤਬਏਾੵ ਠਾ ਙਾਏਾ ਏਢ -ਖਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਯ 
ਯ ਖੀਊਝ ਪਈ ਞਪ ਪਝ ਕੁੱ ਛ ਠਠਾ ਯ, ਞ ਪਏ ਤਠਐਾਬ ਠਾ ਠਥਪ ਢਯ੶ ਤਯੰਠਾ।  

(2) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 13 ਞ 16) 

ੁੂ ਠਾ ਮਞਾ ਕੁੱ ਛ ਏ ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁਢ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਪੁੱ ਥ ਪਦ ਅਯੰਏਾ ਆਤਠਏ ਠਾ 
ੋੱਪਾ ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ , ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਗੁੱਪਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ ਦੜ ਔੰਠ ਥੰਤਠਆਂ ਠੀ ਦੀ ਖ਼ੁਭਾਧਠ 
ਏਠਾ ਤਤਠਾ ਯ। ਉਮ ਠ ਅੁੱ ਐ ਏੰਢ ਖੀਦ ਆਤਠਏ ਮਾ ਤਆਢ -ਇੰਠਰ ਉਮ ਢੰੂ ਣਾ ੂਣ 
ਣਾਈ ਤਢੰਤਠਆ ਆਤਠਏ ਬਪ ਣਾ ਏ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਞ ਛ ਠਠ ਯਢ। ਤਤ ਇਮ ਠ ਖੀਬਢ 
ਢੰੂ ਖੀਬਢ ਢਯ੶ ਆਐ ਮਏੀਠਾ, ਇਯ ਅਮਪ ਤਬਔ ਆਞਧਏ ਧਞ ਯ।  

(3) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 17 ਞ 22) 

ਏਾਧ ਏਰਡ ਆਤਠਏ ਤਬਔ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਤਆ ਧਢੁੁੱ ਐ ਦੀ ਖਠ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ 
ਾਯ ਠੀ ਾਪ -ਏਧਾਈ ਏਠਾ ਯ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਤਬਔ ਖੁੜਠਾ ਯ , ਞੵ ਣਰਦੂ 
ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਯ ਖਾਝ ਏ ਏ ਣਰਦੂ ਠੀਆਂ ਥਖ਼ਭਭੵ ਠੀ ਉਮ ਢੰੂ ਏਠ ਣਠੀ ਯ , 

ਮੁਆਟ ਖ਼ੁਠਗ਼ਜ਼ੀ ਬਪ ਉਯ ਮੰਏਔ ਏਠਾ ਯ ਞ ਧਾਇਆ ਠ ਟੵ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਉਮ ਢੰੂ 
ਆਣਝੀ ਤਖੰਠ ਠਾ ਆਮਾ-ਮਯਾਾ ਤਠੁੱ ਮਝ ਪੁੱ  ਣਠਾ ਯ।  

(4) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 23 ਞ 26) 



ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠਾ ਔੰਔਪ ਧਢ ਧੁੜ ਧੁੜ ਧਾਇਏ ਦੵ ਬਪ ਠੜਠਾ ਯ , ਤਢੋੱਞ 
ਧਞ ਠ ਮੁੱ ਠ ਆਉਂਠ ਬਐ ਏ ਦੀ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧਾਇਆ ਠ ਧਯ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਤਯੰਠਾ ਯ, ਞ ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਖ਼ਾਞ ਖਞ ਢਾਪ ਗੜ ਮਯੜਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਖੁਆਢੀ ਪੰ ਖੵਠੀ ਯ , ਥੁਜਣਾ ਆ ਖੵਠਾ ਯ , 
ਧਞ ਤਮ ਞ ਆ ਐਪਞੀ ਖਾਣਠੀ ਯ ਤਤ ਦੀ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਯ ਢਯ੶ ਧੁੁੱ ਏਠਾ। ਣ ਖਠ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਢਾਧ ਤਮਧਠਾ ਯ ਞੵ ਡਞੀ ਠੀ ਮਾੀ ਠਪਞ ਠੀ ਦੀ ਣਬਾਯ 
ਢਯ੶ ਤਯ ਖੵਠੀ।  

(5) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 27 ਞ 31) 

ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਖੀਬ ਤਦੜ -ਤਦੜ ਧਠ ਞ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ , ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਦਾ ਢਾਪ ਪੁੱ ਠ ਯ 
ਏਈ ਤਬਏਾੵ ਤਬਔ ਤਛੁੱਠ ਯਢ ; ਅਯੰਏਾ, ਜ਼ਾ ਞ ਇਢਏਾ ਤਪ -ੁਜ਼ਾੀ ਆਤਠਏ ਠ ਏਾਢ 
ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਬਕੜ ਠੀ ੰਜ ਥੁੱਗਠੀ ਖੵਠੀ ਯ ਞ ਖੀਬਢ ੰਠਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ। ਇਮ ਠਾ ਇਏ -ਇਏ 
ਇਪਾਖ ਯ—ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਮਞਮੰ ਤਬਔ ਢਾਧ ਤਮਧਢਾ।  

(6) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 32 ਞ 34) 

ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਖੀਬਢ -ਮਾਟੀ ਮਧਤਗਆਂ ਞ ਥਝਾਇਆਂ ਖ਼ੁਆ ਯਈਠਾ ਯ , ਥਯੁਞੀ ਥਯੁਞੀ ਧਾਇਆ 
ਖੜਢ ਠਾ ਪਾਪਔ ਏ ਏ ਇਮ ਠ ਖਾਪ ਤਬਔ ਤਮ ਖਾਈਠਾ ਯ। ੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਠਾ ਅਤਦਆਮ 
ਣਏਾ, ਇਮ ਞਹੵ ਇਯ ਨਏੀਢ ਥਝ ਖਾਇਾ ਤਏ ਣਰਦੂ ਮਾ ਠਾਞਾ ਯ ਖ ਢਾ ਧੰਤਆਂ ਦੀ ਯਏ 
ਖੀਬ ਢੰੂ ਤਜ਼ਏ ਠਠਾ ਯ।  

(7) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 35 ਞ 37) 

ਏਈ ਦੀ ਏਧ -ਡਧ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਇਮ ਖਾਪ ਤਬਔ ਏੁੱ ਜ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ ; ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ 
ਠਾ ਡਢ ਯੀ ਤਞਰਭਢਾ ਢੰੂ ਤਧਙੵਠਾ ਯ। ਇਮ ਢਾਧ -ਡਢ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਯਏ ਏੁਥਾਢੀ ਏ ਠਝੀ 
ਔਾਯੀਠੀ ਯ। ਇਯ ਡਢ ਤਧਪਠਾ ਯ ਉਮ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਞ ਤਧਪਠਾ ਯ ੁੂ ਣਾਮ।  

(8) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 38 ਞ 47) 

ਮੰਮਾ-ਮਧੁੰ ਠ ਠੀਆਂ ਆਮਾ-ਤਞਰਭਢਾ ਠੀਆਂ ਪਤਯੵ ਤਬਔ ਤਮ ਏ ਖੀਬ ਥ -ਬਮਾ ਯ ਏ ਤਬਏਾੵ 
ਢਾਪ ਤਣਆ ਣਾ ਪਠਾ ਯ , ਠੁੁੱ ਐ ਮਯੜ ਏ ਦੀ ਤਬਏਾੵ ਠੀ ਔ ਔੁੀ ਖੵਠਾ ਯ , ਔਾ ਤਠਢੵ ਠ 
ਖੀਬਢ ਤਣਕ ਧਾਇਆ ਕੁੱਛਝ ਬਪ ਥੜਾ ਞਪ -ਧੁੱਕੀ ਯੁੰ ਠਾ ਯ , ਇਮ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਏੀਞ ੁਝੵ ਠਾ 



ਦਾ ਔੁੁੱ ਏਝਾ ਣ ਖੵਠਾ ਯ। ਏਈ ਅਧੀ ਯ ਔਾਯ ੀਥ , ਇਮ ਖਞ-ਝਦੂਧੀ ਤਬਔ ਯਏ 
ਖੀਬ ਢੰੂ ਤਬਏਾੵ ਢਾਪ ਬਾਯ ਣਠਾ ਯ , ਮਯੀ ਣਞੜ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਖੀਬ ਆਞਧਏ ਧਞ ਖ਼ੀਠ ਪਠਾ 
ਯ। ਠਾਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਯਬ , ੁੂ-ਭਥਠ ਤਬਔ ਧਢ ਖੁੜ , ਞੵ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਠੀ ਥਏਤਞ 
ਢਾਪ ੁਝੵ ਠੀ ਮੂਗ ਣਠੀ ਯ ਞ ਧਾਇਆ ਠ ਖੰਖਾਪ ਤਬਔ ਖ਼ਪਾਮੀ ਯ ਖੵਠੀ ਯ। ਤਏਞ -ਏਾ 
ਕੁੱ ਛਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯ੶ ਣਠੀ , ਖੰਪ-ਥਪ ਜੂੰ ਤਜਆਂ ਣਰਦੂ ਢਯ੶ ਤਧਪਠਾ। ਇਯ ੁੱਪ ਣੁੱਏੀ ਖਾਝ ਤਏ 
ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਾਮ-ਣੰੂਖੀ ਮਤਞੁੂ ਠ ਣਾਮ ਯੀ ਯ।  

(9) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 48 ਞ 52) 

ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਦੁਪਾ ਏ ਖੀਬ -ਬਝਖਾਾ ਆਣਝੀ ਬੁੱ ਐੀ „ਯਉ‟ ਤਬਔ ਤਮ ਖੵਠਾ ਯ ; 

ਠੁਢੀਆ ਠੀਆਂ ਧੁੱ ਪੵ ਧੁੱ ਪਝ ਠ ਆਯ ਪੁੱ  ਏ ਟੜਹ -ਤਬਞਾ ਞ ਞੰ -ਤਠਪ ਯੰੁਠਾ ਖੵਠਾ ਯ , ਮਾਟੀ 
ਥੰਤਠਆਂ ਢਾਪ ਏਈ ਚੁੱ ੀਆਂ -ਚ ੀਆਂ ਏਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਤਬਞਏ ਠੀ ਅੁੱ ਤਬਔ ਆਣ ਦੀ 
ਮੜਠਾ ਯ ਞ ਯਢੵ ਢੰੂ ਦੀ ਠੁਐੀ ਏਠਾ ਯ। ਯਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝੀ ਤਜ਼ੰਠੀ ਠ ਞਖਥ ਞ ਇਯ 
ੁੱਪ ਖਾਝਠਾ ਯ। ਏਈ ਏਧ-ਏੵਛ ਏਈ ਔਞੁਾਈ-ਤਮਆਝਣ ਇਮ „ਯਉ‟ ਤਬਔ ਏੁੱ ਜਝ ਠ ਮਧੁੱਟ 
ਢਯ੶ ਯ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਯਬ , ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਆਣਝੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਠੀ ਠਾਤਞ 
ਥਖ਼ਭ, ਞੵ ਯੀ ਇਯ „ਯਉ‟ ਧੁੁੱ ਏਠੀ ਯ ਞ ਖੀਬਢ ਮੁਐੀ ਯੁੰ ਠਾ ਯ।  

(10) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 53, 54) 

ਤਏਞਢਾ ਯੀ ਣਤੜਹਆ -ਣੰਤਛਞ ਯਬ , ਣ ਖ ਉਯ ਖੀਬਢ -ਮ ਤਬਔ ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁ 
ਤਯਾ ਯ ਞੵ ਉਮ ਢੰੂ ਅਢ -ਣੜਹ ਯੀ ਖਾਝ , ਉਯ ਆਣਝੀ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਤਢੀ ਆਖੀਤਬਏਾ ਬਾਮਞ ਯੀ 
ਬਞਠਾ ਯ, ਆਞਧਏ ੁਝ ਉਮ ਢੇ ਏਈ ਢਾ ਐੁੱ ਤਙਆ , ਣਤੜਹਆ-ਣੰਤਛਞ ਉਮ ਢੰੂ ਮਧਗ ਖ ੁੂ ਠ 
ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਆਣ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧਠਾ ਯ ਞ ਆਣਝ ਔਾਙਤੜਆਂ ਢੰੂ ਦੀ ਣਰਠਾ ਯ।  

ਮਧੁੁੱ ਔਾ ਦਾਬ: 

(1) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 1 ਞ 16) 

ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਜ਼ਥਾਢੀ ਜ਼ਥਾਢੀ ਞੵ ਇਯ ਆਐਠਾ ਯ ਤਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯਏ ਖੀਬ ਤਬਔ ਤਬਆਣਏ ਯ , 
ਣ ਉਮ ਠੀ ਜ਼ ਠੀ ਏਞੂਞ ਇਯ ਯਬ ਤਏ ਯ ਬਪ ਆਣਝੀ ਯੀ ਉਂ ਮਾਯਧਝ ੁੱ ਐ ਏ ਟੜਹ -

ਤਬਞਾ, ਮੁਆਟੀ, ਞ ਪਾਪਔ ਅਯੰਏਾ ਆਤਠਏ ਠਾ ੋੱਪਾ ਥਤਝਆ ਯ , ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਦੜ 



ਔੰਠ ਥੰਤਠਆਂ ਠੀ ਖ਼ੁਭਾਧਠ ਏਢੋਂ  ਦੀ ਢਾਯ ਮੰ , ਉਮ ਢੰੂ ਤਖਊਂਠਾ ਢਾਯ ਮਧਗ , ਉਯ ਆਞਧਏ 
ਧਞ ਧਤਆ ਯਇਆ ਯ।  

(2) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 17 ਞ 37) 

ਣ ਇਯ ਆਞਧਏ ਧਞ ਪਾ -ਇਪਾਖ ਢਯ੶ ਯ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਞ ਐੰੁਗ ਏ ਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਧਾਇਆ ਠਾ ੋੱਪਾ ਥਝਠਾ ਯ ਞ ਬਡਠ ਪਾਪਔ ਠ ਏਾਢ ਠੂਤਖਆਂ ਞ ਐਯਾ -ਧਯੀ ਏਢ ਠ 
ਞੀਏ ਪੁੱ ਦਠਾ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਯ ਯਬ , ਉਯ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ 
ਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਤਬਔ ਖੁੜਠਾ ਯ। ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਬਡਠੀ ਯ, ਮੁਆਟ ਖ਼ੁਠ-

ਗ਼ਜ਼ੀ ਞ ਮੰਏਔ ਯੰੁਠਾ ਖੵਠਾ ਯ। ਥੁੱ ਮ ! ਇਯੀ ਇਏ ਇਏ ਇਪਾਖ ਯ। ਯ ਏਈ ਏਧ -ਡਧ 
ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਤਞਿ੍ਭਢਾ ਠ ਖਾਪ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਏੁੱ ਜ ਮਏਠਾ।  

(3) (ਣਉੜੀ ਢੰ: 38 ਞ 54) 

ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਇਏ ਬਾੀ ਡਢ -ਮੰਣ ਖੜਢ ਠਾ ਾਯ ਤੜ ਪ , ਞੵ ਇਯ ਔਮਏਾ ਇਞਢਾ ਥਪਬਾਢ ਯ 
ਤਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਆਣ ਇਮ ਤਬਔ ਤਢਏਪ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ। ਟੜਹ -ਤਬਞਾ-ਣਢ, ਤਬਞਏਾ ਬਡਠ ਯੀ 
ਖੵਠ ਯਢ। ਯਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝੀ ਤਜ਼ੰਠੀ ਠ ਞਖਥ ਞ ਇਯ ੁੱਪ ਖਾਝਠਾ ਯ। ਆਣ ਦੀ ਠੁਐੀ 
ਯੰੁਠਾ ਯ ਯਢੵ ਢੰੂ ਦੀ ਠੁਐੀ ਏਠਾ ਯ। ਏਈ ਏਧ -ਏੵਛ ਏਈ ਔਞੁਾਈ ਇਮ ਤਞਰਭਢਾ -ਅੁੱ 
ਤਬਔ ਏੁੱ ਜਝ ਖ ਢਯ੶। ੁ -ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ ਯੀ ਇਮ ਤਬਔ ਏੁੱ ਜਠੀ ਯ। 
ਤਏਞ-ਏਾ ਕੁੱ ਛ ਏ ਖੰਪ -ਥਪ ਜੂੰ ਜਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯ੶ ਣਠੀ। ਣਤੜਹਆ -ਣੰਤਛਞ ਉਮ ਢੰੂ ਖਾਝ ਖ 
ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਆਣ ਦਞੀ ਏਠਾ ਯ ਞ ਯਢੵ ਢੰੂ ਣਰਠਾ ਯ।  

ਧੁੁੱ ਐ ਦਾਬ:- ਤਢੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਣੜਹੀ ਞ ਬਞੀ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਮ ਧਾਇਆ ਖੰਖਾਪ 
ਤਬਔ ਤਮਾ ਏ ਟੜਹ -ਤਬਞਾ ਮੁਆਟੀ ਥਝਾ ਠਠੀ ਯ। ਤਏਞ -ਏਾ ਏਠ ਯ ਯੀ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ 
ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਤਬਔ ਦੀ ਖੁੜ।  

ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਅੰਕਾਰੁ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਅੰਕਾਤਰ ਫਰਹਭਾ 
ਉਤਤਤ ॥ ਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਜਤਨ ਤਚਤਤ ॥ ਅੰਕਾਤਰ ਸਲ ਜੁਗ ਬ ॥ ਅੰਕਾਤਰ ਫਦ 
ਤਨਰਭ ॥ ਅੰਕਾਤਰ ਸਫਤਦ ਉਧਰ ॥ ਅੰਕਾਤਰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਰ ॥ ਨਭ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ 
ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਭ ਅਖਰੁ ਤਤਰਬਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 929-930} 



ਢ ਙ:- ਇਮ ਥਾਝੀ ਠਾ ਢਾਧ „ਅੰਏਾੁ‟ ਯ, „ਠੁੱਐਝੀ ਅੰਏਾੁ ‟ ਢਯ੶ ਯ। ਪਜ਼ „ਠਐਝੀ‟ ਠਾ 
ਮੰਥੰਡ ਪਜ਼ „ਾਧਏਪੀ‟ ਢਾਪ ਯ। „ਾਧਏਪੀ ਠਐਝੀ‟ ਾਝੀ „ਾਧਏਪੀ‟ ਠੀ ਇਏ ਤਏਮਧ ਯ। 
ਇਮ ਤਖ਼ਆਪ ਠੀ ਣਰੜਹਞਾ ਤਬਔ ਮਰੀ ੁੂ ਰੰ ਟ ਮਾਤਯਥ ਤਬਔ ਏਈ ਯ ਣਰਧਾਝ ਤਧਪਠ ਯਢ; ਤਖਬ: 

1. (ਣੰਢਾ 1033) ਧਾੂ ਧਯਪਾ 1 ਠਐਝੀ, ਦਾਬ, ਧਾੂ ਠਐਝੀ ਧ: 1।  

2. (ਣੰਢਾ 843) ਤਥਪਾਬਪੁ ਧਯਪਾ 1 ਕੰਞ ਠਐਝੀ; ਦਾਬ ਤਥਪਾਬਪੁ ਠਐਝੀ ਧ: 1 ਕੰਞ।  

3. (ਣੰਢਾ 152) ਉੜੀ ਧਯਪਾ 1 ਠਐਝੀ, ਦਾਬ, ਉੜੀ ਠਐਝੀ ਧ: 1।  

4. (ਣੰਢਾ 580) ਬਛਯੰਮੁ ਧਯਪਾ 1 ਠਐਝੀ; ਦਾਬ, ਬਛਯੰਮ ਠਐਝੀ ਧ: 1।  

5. (ਣੰਢਾ 1343) ਣਰਦਾਞੀ ਧ: 1 ਠਐਝੀ; ਦਾਬ, ਣਰਦਾਞੀ ਠਐਝੀ ਧ: 1।  

ਣਠਅਟ:- ਅੰਏਾਤ—ਅੰਏਾ ਞ।  

ਅੰਏਾੁ—{ਢ ਙ:- „ਏਾ‟ ਮੰਮਤਏਰਞ ਠਾ ਇਏ „ਤਣਕਞ‟ ਯ, ਇਮ ਠਾ ਅਟ ਯ „ਇਏ-ਮ, 

ਪਾਞਾ, ਤਬਆਣਏ‟ ਤਖਬ ਪਜ਼ „ਡੁਤਢ‟ ਠਾ ਅਟ ਯ “ਆਬਾਜ਼” ਞ, ਪਜ਼ „ਡੁਤਢਏਾ‟ ਠਾ 
ਅਟ ਯ „ਇਏ-ਮ ਆਬਾਜ਼ ‟} ਅੰ+ਏਾ, ਇਏ-ਮ ਅੰ , ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਅੰ , ਮਥ 
ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ। ਉਞਣਤਞ —ਉਞਣੁੱਞੀ, ਣਠਾਇਭ, ਖਢਧ। ਥਰਯਧਾ ਉਞਣਤਞ —ਥਰਯਧਾ ਠੀ 
ਉਞਣੁੱਞੀ। ਤਖਤਢ —ਤਖਮ ਢੇ , ਤਖਮ ਥਰਯਧਾ ਢੇ। ਤਔਤਞ —ਤਔੁੱ ਞ ਤਬਔ। ਅੰਏਾੁ ...ਤਔਤਞ—ਤਖਤਢ 
ਅੰਏਾੁ ਤਔਤਞ ਏੀਆ , ਤਖਮ ਥਰਯਧਾ ਢੇ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ (ਆਣਝ) ਤਔਞ ਤਬਔ 
(ਬਮਾਇਆ)। ਮਪ—(ਥਅੰਞ) ਣਯਾੜ, (ਦਾਬ,) ਤਮਰਭਙੀ। ਖੁ—ਮਧ ਠੀਆਂ ਬੰਛੵ। ਥਠ —ਬਠ 
ਆਤਠਏ ਡਧ -ਣੁਮਞਏ। ਤਢਧ —ਥਝ, ਣਙ ਯ। ਅੰਏਾਤ —ਅੰਏਾ ਠੀ ਾਯ੶ , 

ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਾਯ੶। ਮਥਤਠ —ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ , ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ। 
ਉਡ—(ਖੀਬ ਛੁੁੱ ਥਝ ਞ ) ਥਔ । ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਧਢੁੁੱ ਐ , ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਖਢਹ ੵ ਠਾ 
ਧੂੰ ਯ ੁੂ ਬਪ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਢਧ ਅਐ ਥੀਔਾੁ —ਢਧ ਅੁੱਐ ਠਾ ਤਬਔਾ {ਢ ਙ:- ਇਮ ਞੁਏ 
ਠ ਪਜ਼ „ਅਐ‟ ਞ ਅਪੀ ਞੁਏ ਠ ਪਜ਼ „ਅਐੁ‟ ਠਾ ਏ ਔਞ ੁੱ ਐਝ -ਖ ਯ। „ਅਐ 
ਥੀਔਾੁ‟ ਤਬਔ ਪਜ਼ „ਅਐ‟ ਮੰਥੰਡ ਏਾਏ ਤਬਔ ਯ , ਦਾਬ „ਅੁੱਐ ਠਾ ਥੀਔਾ ‟। ਅਪੀ ਞੁਏ 
ਤਬਔ ਫਜ਼ „ਅਐੁ‟ ਏਞਾ ਏਾਏ ਇਏ -ਬਔਢ ਯ, ਦਾਬ, “ਢਧ-ਅਐੁ ਤਞਰਦਬਝ-ਮਾੁ ਯ”}। 
ਢਧ—{ਣਾਚਭਾਪੵ ਤਬਔ ਣੵਡ ਪਏ ਧੁੰ ਤਛਆਂ ਢੰੂ ਣੜਹਾਝ ਬਪ ਉਯਢੵ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਞ ਪਜ਼ (Aoù 



nm:) ‘ਅੰ ਢਧਯ’ ਤਪਐ ਠਠ ਯਢ , ਤਖਮ ਠਾ ਅਟ ਯ ‘ਅੰ ਢੰੂ ਢਧਮਏਾ ਯ , ਣਧਾਞਧਾ 
ਢੰੂ ਢਧਮਏਾ ਯ ‟। ਣਤਯਪੀ ਉਠਾਮੀ ਤਬਔ ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ਖਠ ਮੰਪਾਠੀਣ ਞ ਧੁੜ ਏ 
ਮਧਢਾਟ ਠੁਆਏਾ ਯੁੰ ਠ ਯ ਠਤਆ ਢਥਠਾ ਠ ਏੰਜ ਏੰਜ ਉਮ ਟੵ ਅੁੱਣੜ ਤਖਟ ਅੰਏਾ ਠਾ 
ਧੰਠ ਯ, ਉਯਢੵ ਬਤਐਆ ਤਏ ਪਏ ਧੰਠ ਤਬਔ ਟਾਣੀ ਯਈ ਤਭਬ -ਧੂਞੀ ਢੰੂ „ਅੰਏਾ‟ ਤਧਟ ਏ 
ਣੂਖਾ ਏਠ ਯਢ। ਧੰਠ ਠੀ ਣਾਚ -ਭਾਪਾ ਠ ਔਾਙੜ ਣੁੱਙੀਆਂ ਉਞ „ਅੰ ਢਧਯ‟ ਤਪਐਠ ਤਪਐੵਠ 
ਯਢ, ਣ ਉਯ ਦੀ ਉਮ ਤਭਬ -ਧੂਞੀ ਢੰੂ ਯੀ „ਅੰ‟ ਮਧਗ ਯ ਯਢ। ਇਮ ਣਤਯਪੀ ਣਉੜੀ ਤਬਔ 
ਇਯ ਠਬ ਦੁਪਐ ਮਧਗਾ  ਯਢ } ਅੰ ਢਧਯ , ਅੰ ਢੰੂ ਢਧਮਏਾ। ਢਧ ਅਐ —ਉਯ 
ਯਮਞੀ ਤਖਮ ਠ ਬਾਮਞ ਪਜ਼ „ਢਧ‟ ਬਤਞਆ ਤਆ ਯ। ਢਧ ਅਐ ਥੀਔਾੁ—ਉਮ ਯਮਞੀ 
ਠਾ ਤਬਔਾ ਤਖਮ ਠ ਬਾਮਞ ਪਜ਼ „ਢਧ‟ ਬਞ ਯ ਯ। ਤਞਰਦਬਝ ਮਾੁ —ਤਞੰਢ ਦਬਝੵ ਠਾ 
ਞੁੱ ਞ, ਤਞੰਢ ਦਬਝੵ ਠਾ ਧੂਪ, ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਠਾ ਏਞਾ।  

ਢ ਙ:- „ਯਾਉ‟ ਠੀ ਞੁਏ ਤਬਔ ਮਤਞੁੂ ਖੀ ਤਏਮ „ਣੵਛ‟ ਢੰੂ ਮੰਥਡਢ ਏਠ ਯਢ। ਇਮ ਣਤਯਪੀ 
ਣਉੜੀ ਤਬਔ ਦੀ ਉਮ „ਣੵਛ‟ ਢੰੂ ਯੀ ਆਐਠ ਯਢ „ਯ ਣੵਛ! ਢਧ ਅਐ ਥੀਔਾੁ ਮੁਝਯੁ‟।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਞੁਮੀ ਧੰਠ ਤਬਔ ਅਮਟਾਣਢ ਏੀਞੀ ਯਈ ਇਮ ਧੂਞੀ ਢੰੂ „ਅੰਏਾ‟ ਤਧਟ 
ਯ ਯ , ਞ ਆਐਠ ਯ ਤਏ ਤਮਰਭਙੀ ਢੰੂ ਥਰਯਧਾ ਢੇ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਮੀ। ਣ „ਅੰਏਾ‟ ਉਯ ਮਥ-

ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯ ਤਖਮ) ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਞ ਥਰਯਧਾ ਠਾ (ਦੀ) ਖਢਧ ਯਇਆ, 

ਉਮ ਥਰਯਧਾ ਢੇ ਦੀ ਉਮ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ ਬਮਾਇਆ। ਇਯ ਮਾੀ 
ਤਮਰਭਙੀ ਞ ਮਧ ਠੀ ਬੰਛ ਉਮ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਞ ਯੀ ਯ , ਬਠ ਦੀ ਅੰਏਾ ਞ ਯੀ 
ਥਝ। ਖੀਬ ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਏ ਉਮ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਮਯਞਾ ਢਾਪ ਯੀ 
ਮੰਮਾ ਠ ਤਬਏਾੵ ਞ ਥਔਠ ਯਢ, ਞ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਉਞ ਞੁ ਏ ਮੰਮਾ-ਮਧੁੰ ਠ ਤਬਔ ਣਾ 
ਪੰਠ ਯਢ।  

(ਯ ਣੵਛ! ਞੁਮੀ ਆਣਝ ਔਾਙਤੜਆਂ ਠੀਆਂ ਣੁੱਙੀਆਂ ਉੱਞ ਪਜ਼ „ਅੰ ਢਧਯ‟ ਤਪਐਠ ਯ, ਣ ਇਮ 
ਧੂਞੀ ਢੰੂ ਯੀ „ਅੰ‟ ਮਧਗ ਯ ਯ ) ਉਮ ਧਯਾਢ ਯਮਞੀ ਠੀ ਥਾਥਞ ਦੀ ੁੱਪ ਮੁਝ ਤਖਮ ਠ 
ਬਾਮਞ ਞੁਮੀ ਪਜ਼ „ਅੰ ਢਧਯ ‟ ਤਪਐਠ ਯ। ਇਯ ਪਜ਼ „ਅੰ ਢਧਯ ‟ ਉਮ (ਧਯਾਢ ਅਏਾਪ 
ਣੁਐ) ਬਾਮਞ ਯਢ ਖ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਠਾ ਏਞਾ ਯ।1।  



ਸੁਤਣ ਾਡ ਤਕਆ ਤਲਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਤਲਖੁ ਰਾਭ ਨਾਭ ਗੁਰਭੁਤਖ ਗਾਲਾ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

{ੰਨਾ 930} 

ਢ ਙ:- ਇਮ ਥਾਝੀ „ਅੰਏਾ‟ ਠੀਆਂ 54 ਣਉੜੀਆਂ ਯਢ। ਇਮ ਪੰਧੀ ਥਾਝੀ ਠਾ ਏਠੀ ਦਾਬ ਇਮ 
„ਯਾਉ‟ ਬਾਪੀ ਞੁਏ ਤਬਔ ਯ। ਪਜ਼ „ਯਾਉ‟ ਠਾ ਅਟ ਯ „ਚਤਯ ਖਾ‟, ਖ ਮਾੀ ਥਾਝੀ ਠਾ 
ਮਾ-ਞੁੱਞ ਠ-ੁਯਾ ਮੁਝਢਾ ਯ ਞੵ ਇਯਢੵ ਠ ਞੁਏੵ ਞ ਐਪ ਖਾ।  

ਣਠਅਟ:- ਤਏਆ ਤਪਐਯੁ —ਤਪਐਝ ਠਾ ਞਢੰੂ ਏੀਯ ਪਾਦ ? ਤਪਐਝ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ ਢਯ੶ ਯ। 
ਖੰਖਾਪ—ਤਢ ਠੁਢੀਆ ਠ ਗੰਥਪ।  

ਢ ਙ:- „ਯਾਉ‟ ਠੀ ਇਮ ਞੁਏ ਢਾਪ „ਅੰਏਾ‟ ਠੀ ਅਖ਼ੀਪੀ ਣਉੜੀ ਢੰੂ ਪਾ ਏ ਣੜਹ:- 

ਣਾਡਾ ੁਧੁਤਐ ਆਐੀ, ਔਾਙਤੜਆ ਧਤਞ ਠਇ ॥ ਢਾਧੁ ਮਧਾਪਯੁ ਢਾਧੁ ਮੰਯੁ, ਪਾਯਾ ਖ 
ਧਤਯ ਪਇ ॥ ਮਔੀ ਣਙੀ ਮਔੁ ਧਤਢ ਣੜੀ ਮਥਠੁ ਮੁ ਮਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਮ ਣਤੜਆ ਮ ਣੰਤਛਞੁ 
ਥੀਢਾ, ਤਖਮ ਾਧਢਾਧੁ ਤਪਯਾੁ ॥54॥ 

ਢ ਙ:- ਧੰਠੵ ਠ ਢਾਪ ਐੁਪਹ  ਯ ਣਾਚਭਾਪਾ ਤਬਔ ਣੜਹਾਈ ਖਾ ਯੀ ਮੰਮਾਏ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਢੰੂ ਣੜਹਢ 
ਞ ਣੜਹਾਝ ਬਾਪ ਪਏ ਡਾਤਧਏ ਏੰਧ ਮਧਗ ਯ ਮਢ। ਮਤਞੁੂ ਖੀ ਦੁਪਐ ਢੰੂ ਠੂ ਏ ਯ ਯਢ। 
ਉਂਘ ਯਜ਼ੂ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਣੜਹਢ ਣੜਹਾਝ ਠ ਤਬੁੁੱ ਡ ਢਯ੶ ਯਢ।  

ਅਟ:- ਯ ਣੵਛ! ਮੁਝ, ਤਢੀ (ਬਾਠ-ਤਬਬਾਠ ਞ ਮੰਮਾਏ ) ਗੰਥਤਪਆਂ ਬਾਪੀ ਤਪਐਾਈ ਤਪਐਝ ਞ 
(ਏਈ ਆਞਧਏ) ਪਾਦ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠਾ। (ਖ ਞੂੰ  ਆਣਝਾ ਖੀਬਢ ਮਤਪਾ ਏਢਾ ਯ ਞੵ ) ੁੂ ਠ 
ਮਢਧੁਐ ਯ ਏ ਤਮਰਭਙੀ ਠ ਧਾਪਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ (ਦੀ ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ) ਤਪਐ।1। ਯਾਉ।  

ਸਸ ਸਬੁ ਜਗੁ ਸਹਤਜ ਉਾਇਆ ਤੀਤਨ ਬਵਨ ਇਕ ਜਤੀ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਸਤੁ ਰਾਤਤ ਹਵ 
ਚੁਤਣ ਲ  ਭਾਣਕ ਭਤੀ ॥ ਸਭਝ ਸੂਝ ਤਿ ਤਿ ਫੂਝ ਅੰਤਤ ਤਨਰੰਤਤਰ ਸਾਚਾ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ 
ਦਖ ਸਾਚੁ ਸਭਾਲ  ਤਫਨੁ ਸਾਚ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 930} 

ਢ ਙ:- ਣੵਡ ਔਾਙੜ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ „ਅੰ ਢਧਯ ‟ ਤਪਐ ਏ ਅੁੱ ਅਮੀਮ ਬਖ “ਤਮਡੰ ਆਇ ” 

ਤਪਐਠ ਯਢ , ਤਖਮ ਠਾ ਦਾਬ ਇਯ ਯ ਤਏ „ਞਢੰੂ ਇਮ ਤਬਔ ਤਮੁੱ ਡੀ ਣਰਾਣਞ ਯਬ ‟। ਣੜਹਢ ਪੁੱ ਤਆਂ 
ਅੁੱਐ „ਡ‟ ਠੀ (ੰ)ੰ ਅਪ „ਅ‟ ਢਾਪ ਤਧਪ ਏ „ਓ‟ ਬੵ ਉਔਾੀ ਖਾਇੀ। ਇਮ ਬਾਮਞ ਮਤਞੁੂ 
ਖੀ ਢੇ ਣਤਯਪੵ ਅੁੱਐ „ਮ, ਡ, ਓ, ਅਞ ੲ‟ ਪ ਏ ਣਉੜੀਆਂ ਉਔਾੀਆਂ ਯਢ।  



ਣਠਅਟ:- ਮਮ—„ਮੁੱਮਾ‟ ਅੁੱਐ ਠੀ ਾਯ੶। ਮਯਤਖ—ਮਯਖ ਯੀ, ਤਥਢਾ ਤਏਮ ਉਔਔ ਉੱਠਧ ਠ। 
ਞੀਤਢ ਦਬਢ—ਤਞੰਢੵ ਦਬਢੵ ਤਬਔ , ਆਏਾਭ ਣਾਞਾਪ ਧਾਞ ਪਏ ਤਬਔ , ਮਾ ਮੰਮਾ ਤਬਔ। ਇਏ 
ਖਤਞ—ਇੁੱਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਖਤਞ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਬਪ ਧੂੰ ਯ ਯ ਤਖਮ ਠਾ , ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ 
ਞੁਢ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ। ਬਮਞੁ—ਣਾਪ ਠਾ ਾਧ ਢਾਧ (ਢ ਙ:- „ਯਾਉ‟ ਠੀ ਏਠੀ ਞੁਏ ਤਬਔ ਇਮ 
„ਬਮਞ‟ੁ ਢੰੂ ਮਾ ਪਜ਼ੵ „ਾਧ ਢਾਧ ‟ ਤਬਔ ਠੁੱ ਮ ਤਠੁੱ ਞਾ ਯ )। ਔੁਤਝ ਪ —(ੁਧੁਤਐ ਧਢੁੁੱ ਐ) ਔੁਝ 
ਪਠਾ ਯ। ਧਾਝਏ ਧਞੀ —ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ -ੂਣ ਏੀਧਞੀ ਡਢ। ਅੰਤਞ —ਆਖ਼ ਢੰੂ , ੜਏ ਢੰੂ 
(ਦਾਬ, ਯ ਮਾ ਣਠਾਟੵ ਠ ਙਾਏ ਞ )। ਤਢੰਞਤ—{ਤਢ+ਅੰਞ} ਇਏ-ਮ, ਯ ਟੵ 
ਧਖੂਠ। ਮਾਔਾ—ਮਔਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ। ਮਾਔੁ ਮਧਾਪ—ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪ ਣਧਾਞਧਾ 
ਢੰੂ ਨਾਠ ਏਠਾ ਯ। ਏਾਔਾ—ਢਾਮਬੰਞ।  

ਅਟ:- ਤਖਮ ਣਧਾਞਧਾ ਢੇ ਤਏਮ ਉਔ ਉੱਠਧ ਞ ਤਥਢਾ ਯੀ ਇਯ ਮਾਾ ਖਞ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਯ 
ਉਮ ਠੀ ਖਤਞ ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ ਣਮ ਯੀ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਮਞ ਉਞ ਞੁਠਾ ਯ 
ਉਮ ਢੰੂ ਉਮ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ -ਣਠਾਟ ਤਧਪ ਖੵਠਾ ਯ , ੁਧੁਤਐ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ 
ਢਾਧ ੂਣ ਏੀਧਞੀ ਡਢ ਇਏੁੱਚਾ ਏ ਪਠਾ ਯ।  

ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਤਞੁੂ (ਠੀ ਥਾਝੀ) ਠੀ ਾਯ੶ ਮਧਗਠਾ ਮਔਠਾ ਯ , ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਧੁੜ ਧੁੜ 
ਣੜਹ ਏ ਉਮ ਢੰੂ ਇਯ ਦਞ ਐੁਪਹਠਾ ਯ ਤਏ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਤਬਔ ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ੜਏ ਢੰੂ 
ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਯ। ੁੂ ਠ ਾਯ ਞ ਞੁਢ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ ਮਠਾ-ਤਟ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ 
ਯੀ (ਯ ਟੵ ) ਬਐਠਾ ਯ ਞ ਆਣਝ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮੵਠਾ ਯ , ਣਧਾਞਧਾ ਞ ਕੁਙ ਥਾਏੀ ਮਾਾ 
ਖਞ ਉਮ ਢੰੂ ਢਾਮਬੰਞ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ।2।  

ਢ ਙ:- ਮੰਮਤਏਰਞ ਅਞ ਤਯੰਠੀ ਠ ਅੁੱ ਐ „ਮਾ, ਡਾ‟ ਆਤਠਏ ਆਐ ਏ ਉਔਾੀਠ ਯਢ। ਣ ੁਧੁਐੀ 
ਅੁੱਐੵ ਢੰੂ „ਮੁੱਮਾ, ਡੁੱਡਾ‟ ਆਐ ਏ ਉਔਾਠ ਯੵ। ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ਦੀ ਮੁੱ ਮਾ , „ਡੁੱਡਾ‟ ਆਐ ਏ 
ਤਪਐਠ ਯਢ। ਇਟ ਇਯੀ ਢਞੀਖਾ ਤਢਏਪਠਾ ਯ ਤਏ ਯਜ਼ੂ ੁਧੁਐੀ ਤਪਣੀ ਤਬਔ ਤਪਐ ਯ ਮਢ , 

ਠਬ-ਢਾੀ ਤਬਔ ਢਯ੶।  

ਧਧ ਧਰਭੁ ਧਰ ਧਰਭਾ ੁਤਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਭਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਧਧ ਧੂਤਲ ਿ ਭੁਤਖ ਭਸਤਤਕ ਕੰਚਨ 
ਬ ਭਨੂਰਾ ॥ ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਤ ਅਜਨੀ ਤਤਲ ਫਤਲ ਸਚੁ ੂਰਾ ॥ ਕਰਤ ਕੀ ਤਭਤਤ 
ਕਰਤਾ ਜਾਣ ਕ ਜਾਣ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥ {ੰਨਾ 930} 



ਣਠਅਟ:- ਡਧਾਣੁਤ—ਡਧ ਠੀ ਣੁੀ ਤਬਔ, ਮਞਮੰ ਤਬਔ। ਡਧੁ ਡ—(ਮਤਞੁੂ) ਡਧ 
ਉਣਠਭਠਾ ਯ। ੁਝਏਾੀ—ੁਝੵ ਠਾ ਣਠਾ ਏਢ ਬਾਪਾ। ਡੀਾ—ਤਙਤਏਆ ਯਇਆ। ਡੂਤਪ—ਡੂੜ, 

ਔਢ-ਡੂੜ। ਧੁਤਐ ਧਮਞਤਏ—(ਤਖਮ ਠ) ਧੂੰ ਯ ਉਞ , ਧੁੱਟ ਉਞ। ਧਢੂ—ਮਤੜਆ ਯਇਆ ਪਯਾ। 
ਡਝੀਡੁ—ਡਞੀ ਠਾ ਆਮਾ ਣਧਾਞਧਾ। ਅਖਢੀ—ਖਢਧ-ਤਯਞ ਣਰਦੂ। ਞਤਪ—ਞਪ ਤਬਔ। 
ਥਤਪ—ਥਪ ਤਬਔ। ਤਧਤਞ—ਧਾਣ, ਤਬਞ, ਥਜ਼ੁੀ, ਬਤਛਆਈ। ਏ—ਖੵ। ਆਤਣ—ਆਣ ਯੀ ਆਣ, 

ਤਖਮ ਠਾ ਏਈ ਭੀਏ ਢਯ੶। ਞਤਪ ਥਤਪ ਮਔੁ ਣੂਾ —(ਦਾਬ, ੁੂ ਠੀ ਤਯਝੀ ਔਾਪੀ -ਮੀ ਮੁੁੱ ਡ 
ਯ, ਞ ੁੂ ਠੀ ਏਤਯਝੀ ਦੀ ਮਪਾ-ਆਢੇ ਐੀ ਯੁੰ ਠੀ ਯ)।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਣ ਏ ਏਞਾ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ , 

ਉਯ ਥੜਾ ਥਅੰਞ ਯ ) ਏਞਾ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਏਞਾ ਆਣ ਯੀ ਖਾਝਠਾ ਯ , ਖੵ, ਮੂਧਾ 
ਮਤਞੁੂ ਖਾਝਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਮਤਞੁੂ ਯੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ ਣੵਠਾ ਯ ) 

ਮਤਞੁੂ ਮਞਮੰ ਤਬਔ (ਉਮ ਏਞਾ ਠ ਤਮਧਢ ੂਣ ) ਡਧ ਠਾ ਉਣਠਭ ਏਠਾ ਯ , 

(ਤਮਧਢ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ) ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਆਣਝਾ ਧਢ ਤਙਤਏਆ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਞ ਉਯ ਯਢੵ 
ਤਬਔ ਦੀ (ਇਯ) ੁਝ ਣਠਾ ਏਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਧੂੰ ਯ-ਧੁੱਟ ਞ ੁੂ ਠ ਔਢੵ ਠੀ ਡੂੜ ਣ , 

ਉਯ ਢਏਾ ਮੜ ਯ ਪਯ ਞ ਮਢਾ ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ। ਮਤਞੁੂ ਞਪ ਤਬਔ ਥਪ ਤਬਔ ਮੁੱਔਾ ਞ ਣੂਢ 
ਯੰੁਠਾ ਯ। ਅਞ ਖ ਣਧਾਞਧਾ ਤਮਰਭਙੀ ਠਾ ਆਮਾ ਯ ਤਖਮ ਠਾ ਏਈ ਭੀਏ ਢਯ੶ ਞ ਖ ਖਢਧ -

ਤਯਞ ਯ ਉਯੀ ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਡਢ ਯ।3।  

ਤਙਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ਗਰਤਫ ਗਲ  ਤਫਖੁ ਖਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਫਾਦ ਨਹੀ 
ਬਾਵ ਸੁਣੀ ਗਤਹਰ ਗੰਬੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਗੁਤਰ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ਅੰਤਭਰਤੁ ਲਤਹਆ ਭਤਨ ਤਤਨ 
ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥ ਆ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆ ਦਵ ਆ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਆਇਆ ॥੪॥ {ੰਨਾ 930} 

ਣਠਅਟ:- ਤਓਆਢੁ—ੁੂ ਠਾ ਤਠੁੱ ਞਾ ਯਇਆ ਉਣਠਭ। ਠੂਖਾ —ੁ-ਉਣਠਭ ਞ ਤਥਢਾ ਏੁਗ 
ਯ। ਦਾਇਆ —(ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ) ਔੰਾ ਪੁੱ ਾ। ਤਥ —ਅਯੰਏਾ ਤਬਔ। ਪ —ਪ  , 

ਤਢੋੱ । ਤਥਐੁ —ਜ਼ਤਯ (ਤਖਮ ਢੇ ਆਞਧਏ ਧਞ ਪ ਆਂਠੀ )। ੁ ਮੁ ੀਞ —ੁੂ ਠੀ 
ਥਾਝੀ ਠਾ ਆਢੰਠ। ਥਾਠ —ਏਟਢ, ੁੂ ਠਾ ਏਟਢ। ਢਯੀ ਦਾਬ ਮੁਝੀ —ਮੁਤਝਆ ਔੰਾ ਢਯ੶ 
ਪੁੱ ਠਾ, ਮੁਝਢ ਢੰੂ ਖੀ ਢਯ੶ ਏਠਾ। ਤਯ ੰਦੀੁ —ਅਟਾਯ ਣਧਾਞਧਾ , ਥਅੰਞ ੁਝੵ ਠਾ 
ਧਾਪਏ ਣਰਦੂ। ੁਤ —ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶। ਮਔੁ ਏਤਯਆ —(ਤਖਮ ਢੇ ) ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪ 



ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਮਧਤਆ। ਪਤਯਆ —(ਉਮ ਢੇ) ਪੁੱ ਦ ਤਪਆ। ਧਤਢ —ਧਢ ਤਬਔ। ਞਤਢ —ਮੀ 
ਤਬਔ। ਮਾਔੁ—ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਣਰਦੂ। ਮੁਐਾਇਆ —ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਾ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ 
ਮਢਧੁਐ ਏ ਏ, ੁੂ ਠੀ ਾਯ੶। ਆਣ—ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ।  

ਢ ਙ:- ਇਮ ਣਉੜੀ ਤਬਔ ਪਜ਼ „ਮਬਾਇਆ, ਦਾਇਆ, ਐਾਇਆ‟, ਆਤਠਏ ਮਾ ਦੂਞ-ਏਾਪ ਤਬਔ 
ਯਢ। ਇਯਢੵ ਠਾ ਦਾਬ ਬਞਧਾਢ ਏਾਪ ਤਬਔ ਪਝਾ ਯ। ਮ , ਙੀਏਾ ਬਞਧਾਢ ਤਬਔ ਏੀਞਾ 
ਖਾਇਾ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਉਣਠਭ ਤਬਮਾ ਠਠਾ ਯ ਞ ਤਏਮ ਯ ਖੀਬਢ -ਾਯ ਢੰੂ ਣਮੰਠ 
ਏਠਾ ਯ , ਉਯ ਅਯੰਏਾ ਤਬਔ ਤਢੋੱ ਖੵਠਾ ਯ , ਞ ਉਯ (ਆਞਧਏ ਧਞ ਠਾ ਧੂਪ ਅਯੰਏਾ -

ੂਣ) ਜ਼ਤਯ ਐੵਠਾ ਯ। ਉਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ (ਠੂਖ ਦਾਬ ਠ ਏਾਢ ) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਠਾ ਆਢੰਠ ਞ 
ੁੂ ਠ ਥਔਢ ਮੁਝ ਢਯ੶ ਦਾਉਂਠ। ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਅਟਾਯ ੁਝੵ ਠ ਧਾਪਏ ਣਧਾਞਧਾ ਞ ਤਬਕੁੜ 
ਖੵਠਾ ਯ।  

ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਮਠਾ -ਤਟ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਮਧਤਆ ਯ , ਉਮ ਢੇ ਢਾਧ -ਅੰਤਧਰਞ 
ਯਾਮਪ ਏ ਤਪਆ ਯ , ਤਤ ਉਮ ਢੰੂ ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਧਢ ਞਢ ਤਬਔ ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਠਾ ਯ। (ਣ 
ਇਯ ਉਮ ਠੀ ਥਖ਼ਭਭ ਯੀ ਯ) ਉਯ ਆਣ ਯੀ ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਣਾ ਏ (ਤਮਧਢ ਠੀ ਠਾਤਞ) ਠਠਾ ਯ 
ਞ ਆਣ ਯੀ ਢਾਧ-ਅੰਤਧਰਞ ਤਣਪੵਠਾ ਯ।4।  

ਕ ਕੁ ਕਹ ਸਬੁ ਕਈ ਹਉਭ ਗਰਫੁ ਤਵਆ ॥ ਅੰਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਕੁ ਛਾਣ ਇਉ ਘਰੁ 
ਭਹਲੁ ਤਸਞਾ ॥ ਰਬੁ ਨੇਿ ਹਤਰ ਦੂਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਕ ਤਸਰਸਤਟ ਸਫਾਈ ॥ ਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ 
ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਕੁ ਸਭਾਈ ॥੫॥ {ੰਨਾ 930} 

ਣਠਅਟ:- ਏ ਏੁ —ਤਮ ਇਏ (ਣਧਾਞਧਾ) ਯੀ। ਮਦੁ ਏਈ —ਯਏ ਖੀਬ। ਥੁ —
ਅਯੰਏਾ। ਤਬਆਣ—ਜ਼ ਣਾਈ ੁੱਐਠਾ ਯ, ਕਾਇਆ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਇਉ—(ਦਾਬ,) ਯਉਧ ਥ ਠਾ 
ਮਾਇਆ ਠੂ ਏ ਏ। ੁ ਧਯਪੁ —ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਅਮਟਾਢ। ਤਮਘਾਣ—ਤਮਆਤਝਆ ਖੵਠਾ ਯ। 
ਠੂਤ ਢ ਖਾਝਯੁ—(ਯ ਣੵਛ!) ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਏਞ ਠੂ ਢ ਮਧਗ। ਏ—ਇਏ ਣਰਦੂ ਯੀ। ਮਥਾਈ—ਮਾੀ। 
ਏੰਏਾੁ—ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ। ਮਧਾਈ—ਯ ਟੵ ਧਖੂਠ ਯ।  

ਅਟ:- (ਉਂਘ ਞੵ ) ਯ ਏਈ ਆਐਠਾ ਯ ਤਏ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਣਧਾਞਧਾ ਯ , ਣ (ਤਖਮ 



ਧਢ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਪਐਝਾ ਯ , ਉਮ ਉਞ) ਯਉਧ ਅਯੰਏਾ ਜ਼ ਣਾਈ ੁੱਐਠਾ ਯ। ਖ 
ਧਢੁੁੱ ਐ (ਯਉਧ ਅਯੰਏਾ ਠਾ ਮਾਇਆ ਠੂ ਏ ਏ) ਆਣਝ ਤਯਠ ਤਬਔ ਅਞ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਤਬਔ 
ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਣਕਾਝ ਪ, ਞੵ ਇਮ ਞਹੵ ਉਮ ਢੰੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਅਮਟਾਢ ਠੀ ਤਮੰਘਾਝ ਆ 
ਖੵਠੀ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਣਧਾਞਧਾ (ਞ) ਢੇੜ (ਦਾਬ, ਤਯਠ ਤਬਔ ਬੁੱ ਮ ਤਯਾ ) ਯ, ਉਮ ਢੰੂ (ਆਣਝ ਞ ਠੂ 
ਢਾਯ ਮਧਗ , ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਮਾੀ ਤਮਰਭਙੀ ਤਬਔ ਧਖੂਠ ਯ। ਯ ਢਾਢਏ ! ਇਏ ਮਥ -

ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ (ਯ ਟੵ) ਮਧਾਇਆ ਯਇਆ ਯ , ਉਮ ਞ ਤਥਢਾ ਏਈ ਯ ਠੂਖਾ ਢਯ੶ 
ਯ।5।  

ਇਸੁ ਕਰਤ ਕਉ ਤਕਉ ਗਤਹ ਰਾਖਉ ਅਪਤਰ ਤੁਤਲ ਨ ਜਾਈ ॥ ਭਾਇਆ ਕ ਦਵਾਨੇ ਰਾਣੀ 
ਝੂਤਠ ਠਗਉਰੀ ਾਈ ॥ ਲਤਫ ਲ ਤਬ ਭੁਹਤਾਤਜ ਤਵਗੂਤ ਇਫ ਤਫ ਤਪਤਰ ਛੁਤਾਈ ॥ ਕੁ 
ਸਰਵ ਤਾ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਾਵ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥ {ੰਨਾ 930} 

ਣਠਅਟ:- ਇਮੁ ਏਞ ਏਉ—ਇਮ ਢੇੜ-ਬੁੱਮਠ ਏਞਾ ਢੰੂ (ਦਾਬ, ਦਾਬ ਏਞਾ ਧ ਆਣਝ 
ਅੰਠ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ )। ਤਯ ਾਐਉ—ਤੜ ੁੱਐੵ, ਤਯਠ ਤਬਔ ਤਙਏਾਈ ੁੱਐੵ। ਅਤਤ —ਤਤੜਆ 
ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ, ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮਾਇਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ। ਞੁਤਪ ਢ ਖਾਈ—ਞਤਪਆ ਢਯ੶ ਖਾ 
ਮਏਠਾ, ਉਮ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ ਢਯ੶ ਣ ਮਏਠੀ। ਤਏਉ —ਤਏਬ? (ਦਾਬ, ਖਠ ਞਏ ਅੰਠ 
„ਯਉਧ ਥ‟ ਯ ਞਠ ਞਏ ਢਯ੶ )। ਠੀਬਾਢੇ—ਧਞਬਾਪ ਢੰੂ। ਗੂਤਚ—ਗੂਚ ਢੇ। ਚਉਪੀ—ਚ-

ਧੂੀ, ਚ-ਥੂਙੀ, ਤਐੁੱਔ, ਖਾਠੂ। ਪਤਥ—ਔਮਏ ਤਬਔ। ਪਤਦ—ਪਾਪਔ ਤਬਔ। ਧੁਯਞਾਤਖ—ਧੁਟਾਖੀ 
ਤਬਔ। ਇਥ ਞਥ ਤਤਤ —ਯੁਝ ਞਠ ਧੁੜ -ਧੁੜ, ਮਠਾ ਯੀ। ਮਬ —ਤਮਧ। ਤਞ—ਣਧਾਞਧਾ 
ਠੀ ਤਞ, ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ। ਤਧਤਞ—ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਤਞ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ। 
ਯਾਈ—ਧੁੁੱ ਏਠਾ ਯ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ!) ਦਾਬ ਏਞਾ ਧ ਅੰਠ ਯੀ ਬੁੱ ਮ ਤਯਾ ਯ (ਖਠ ਞਏ ਧ ਅੰਠ ਯਉਧ 
ਅਯੰਏਾ ਯ) ਧ ਉਮ ਢੰੂ ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ ਬਮਾ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ , (ਖਠ ਞਏ ਧਢ ਤਬਔ ਯਉਧ ਯ 
ਞਠ ਞਏ ਉਯ ਏਞਾ ) ਧਢ ਤਬਔ ਬਮਾਇਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ , ਉਮ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਏਠ 
ਣਾਈ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠੀ।  



ਧਾਇਆ ਠ ਧਞਬਾਪ ਖੀਬ ਢੰੂ (ਖਠ ਞਏ) ਗੂਚ ਢੇ ਚ-ਥੂਙੀ ਔਧੜੀ ਯਈ ਯ , (ਖਠ ਞਏ ਖੀਬ) 

ਔਮਏ ਤਬਔ ਪਾਪਔ ਤਬਔ ਞ ਣਾਈ ਧੁਟਾਖੀ ਤਬਔ ਖ਼ੁਆ ਯ ਤਯਾ ਯ , ਞਠ ਞਏ ਯ ਬਪ ਇਮ 
ਢੰੂ ਯਾਯੁਏਾ ਯੀ ਯਾਯੁਏਾ ਯ।  

ਖਠ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਯਉਧ ਠੂ ਏ ਏ ) ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਮਧਠਾ ਯ ਞਠ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਇਮ 
ਠੀ ਖਾਝ ਣਕਾਝ ਯ ਖੵਠੀ ਯ , ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠੀ ਇਮ ਢੰੂ ਏਠ ਣਠੀ ਯ , ਞ ਇਮ ਠਾ 
ਖਢਧ-ਧਢ ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠਾ ਯ।6।  

ਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂੁ ॥ ਉਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂੁ ॥ ਕ ਬਵਰੁ ਬਵ ਤਤਹੁ ਲਇ ॥ 
ਕ ਫੂਝ ਸੂਝ ਤਤ ਹਇ ॥ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਲ  ਸਭਸਤਰ ਰਹ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਕੁ ਤਵਰਲਾ ਕ 
ਲਹ ॥ ਤਜਸ ਨ  ਦਇ ਤਕਰਾ ਤ ਸੁਖੁ ਾ  ॥ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਆਤਖ ਸੁਣਾ ॥੭ ॥ {ੰਨਾ 
930} 

ਣਠਅਟ:- ਏ,ੁ ਇਏ—ੁਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ। ਅਔਾੁ —ਏਾ-ਤਬਯਾ। ਅਮੂਣੁ —

{ਮਵੂਣ} ਮੂਣ। ਏ ਦਬੁ —ਇਏ ਯੀ ਆਞਧਾ , ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਯੀ ਖਤਞ। ਦਬ —ਣਮ 
ਯੀ ਯ , ਤਬਆਣਏ ਯ। ਤਞਯ ਪਇ —ਤਞੰਢੵ ਪਏੵ ਤਬਔ , ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ। ਣਤਞ —ਆਠ, 
ਮਞਏਾ। ਤਆਢੁ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ। ਤਡਆਢੁ —ਣਧਾਞਧਾ ਤਬਔ ਤਙਏੀ ਯਈ 
ਮੁਤਞ। ਪ—ਣਰਾਣਞ ਏ ਏ। ਮਧਮਤ—ਥਾਥ, ਣੁੱਡਾ, ਣੁੱਡ ਖੀਬਢ ਬਾਪਾ, ਡੀਾ, ਯਉਧ-
ਅਯੰਏਾ-ਤਯਞ। ੁਧੁਤਐ —ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਧਢੁੁੱ ਐ। ਇਏੁ —ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ। ਤਏਣਾ 
ਞ—(ਣਰਦੂ ਆਣਝਾ) ਤਏਣਾ ਢਾਪ। ਠਇ—ਠਠਾ ਯ। ੁੂ ਠੁਆ—ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶। ਆਤਐ—

ਆਤਐ ਏ, ਧੁੱਞ ਠ ਏ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਉਮ ੁਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ ਖ ) ਇਏ ਆਣ ਯੀ 
(ਯ ਟੵ ਤਬਆਣਏ ਯ ਏ ਖਞ ਠੀ ਇਯ ਮਾੀ ) ਤਏਞ-ਏਾ (ਏ ਤਯਾ) ਯ, (ਖ) ਇਏ ਆਣ 
ਯੀ (ਮੰਮਾ ਠਾ ਇਯ ਮਾਾ ) ੂਣ ੰ (ਆਣਝ ਆਣ ਞ ਣਙ ਏ ਤਯਾ ) ਯ, ਞ (ਖਞ ਠ 
ਇਯ ਞੁੱ ਞ) ਯਬਾ ਣਾਝੀ ਅੁੱ (ਤਖਮ ਠਾ ਆਣਝਾ ਯੀ) ਮੂਣ ਯਢ, ਤਖਮ ੁਣਾਪ ਠੀ ਖਤਞ ਯੀ ਮਾ 
ਖਞ ਤਬਔ ਣਮ ਯੀ ਯ।  

ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ ਇੁੱਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ (ਯ ਟੵ ਤਬਆਣਏ ) ਮਧਗਠਾ ਯ , ਤਖਮ ਢੰੂ ਯ ਟੵ 



ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ , ਉਯ ਆਠ -ਮਞਏਾ ਯਾਮਪ ਏਠਾ ਯ। ਏਈ ਤਬਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਣਾ ਏ , ਞ, ਉਮ ਤਬਔ ਮੁਤਞ ਤਙਏਾ ਏ ਡੀ 
ਖੀਬਢ ਬਾਪਾ ਥਝਠਾ ਯ , ਅਖਯਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣਝੀ ਧਯ ਢਾਪ ਇਯ ਠਾਤਞ ਠਠਾ ਯ , ਤਖਮ ਢੰੂ ੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ (ਆਣਝੀ ਮਥ -

ਤਬਆਣਏਞਾ ਠਾ ਉਣਠਭ) ਮੁਝੵਠਾ ਯ ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮੁਐ ਧਾਝਠਾ ਯ।7।  

ਢ ਙ:- ਅੁੱਐ „ੲ‟ ਠੀਆਂ ਤਞੰਢੵ ਣਉੜੀਆਂ ਢੰ : 5, 6, 7 ਤਬਔ ਇਏ ਯੀ ਤਧਪਬੵ ਦਾਬ ਯ ਤਏ ੁੂ 
ਠੀ ਾਯ੶ ਯਉਧ ਅਯੰਏਾ ਠੂ ਏੀਤਞਆਂ ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਯ ਟੵ ਤਬਆਣਏ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ।  

ਊਰਭ ਧੂਰਭ ਜਤਤ ਉਜਾਲਾ ॥ ਤੀਤਨ ਬਵਣ ਭਤਹ ਗੁਰ ਗਾਲਾ ॥ ਊਗਤਵਆ ਅਸਰੂੁ 
ਤਦਖਾਵ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁਨੈ ਘਤਰ ਆਵ ॥ ਊਨਤਵ ਫਰਸ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥ ਊਤਭ ਸਫਤਦ 
ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਕ ਕਾ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਆ ਕਰਤਾ ਆ ਦਉ ॥੮॥ {ੰਨਾ 930} 

ਣਠਅਟ:- ਊਧ—{ਮੰ: ਉਬੀ} ਡਞੀ। ਡੂਧ —{ਮੰ: ਡੂਧਰ} ਡੂਆ,ਂ ਆਏਾਭ। ਉਖਾਪਾ —

ਔਾਢਝ, ਣਰਏਾਭ। ੁ—ਮਦ ਞ ਬੁੱ ਛਾ। ਣਾਪ —ਤਣਰਟਬੀ ਠਾ ਣਾਪਝਯਾ। ਊਤਬਆ —ਣਙ 
ਯ ਏ। ਅਮੂਣੁ —ਆਣਝਾ-ਮੂਣ। ਤ ਆਬ —(ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ) ਦਙਏਝਾ ਞ ਥਔ ਖੵਠਾ ਯ , ਤਙਏ 
ਖੵਠਾ ਯ,। ਤ— ਤਬਔ। ਊਢਤਬ—ਤਢਊਂ ਏ, ਗੁਏ ਏ ਢੇੜ ਆ ਏ। ਢੀਗ ਡਾਾ—ਗੜੀ ਪਾ 
ਏ, ਇਏ-ਞਾ। ਊਞਧ ਮਥਤਠ —ੁੂ ਠ ਮਰਭਙ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶। ਮਬਾਝਯਾਾ —ਖਞ ਢੰੂ 
ਮਯਝਾ ਥਢਾਝ ਬਾਪਾ ਣਧਾਞਧਾ। ਇਮੁ ਏ ਏਾ —ਖਞ ਢੰੂ ਮਬਾਝ ਬਾਪ ਇੁੱ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ। 
ਦਉ—(ਇਯ) ਦਞ (ਤਏ)। ਆਣ—ਆਣ ਯੀ। ਠਉ—ਔਾਢਝ ਠਝ ਬਾਪਾ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਉਮ ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ , ਖ) ਮਦ ਞ ਬੁੱ ਛਾ 
ਣਾਪ ਤਞੰਢ ਦਬਢੵ ਤਬਔ ਤਬਆਣਏ ਯ , ਡਞੀ ਅਞ ਅਏਾਭ ਤਬਔ ਤਖਮ ਠੀ ਖਤਞ ਠਾ ਣਏਾਭ 
ਯ। ਉਯ ਣਾਪ ਆਣਝੀ ਤਏਣਾ ਏ ਏ (ੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ) ਣਙ ਯ ਏ ਤਖਮ ਢੰੂ ਆਣਝਾ 
(ਮਥ-ਤਬਆਣਏ) ਮੂਣ ਤਬਐੵਠਾ ਯ, ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਦਙਏਝਾ ਞ ਥਔ ਏ) ਆਣਝ ਆਣ ਤਬਔ ਤਙਏ 
ਖੵਠਾ ਯ। ਖਞ ਢੰੂ ਮਯਝਾ ਥਢਾਝ ਬਾਪਾ ਣਰਦੂ ਮਤਞੁੂ ਠ ਮਰਭਙ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ (ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ) ਢੇੜ ਯ ਏ (ਆਣਝੀ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਠੀ) ਗੜੀ ਪਾ ਏ ਬਹਠਾ ਯ , ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ 
(ਖਞ ਢੰੂ ਮਬਾਝਯਾ ) ਇਮ ਣਰਦੂ ਠਾ ਇਯ ਦਞ ਖਾਝ ਪਠਾ ਯ ਤਏ ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਮਾ ਖਞ 



ਠਾ ਣਠਾ ਏਢ ਬਾਪਾ ਯ ਞ ਆਣ ਯੀ (ਆਣ ਖਤਞ ਢਾਪ ਇਮ ਢੰੂ ) ਔਾਢਝ ਠਝ ਬਾਪਾ ਯ (ਦਾਬ, 

ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਇਮ ਖਞ ਢੰੂ ਖੀਬਢ-ਾਯ ਤਮਐਾਝ ਬਾਪਾ) ਯ।8।  

ਉਗਵ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ ॥ ਊਚਉ ਦਤਖ ਸਫਤਦ ਫੀਚਾਰ ॥ ਊਤਰ ਆਤਦ ਅੰਤਤ ਤਤਹੁ ਲਇ 
॥ ਆ ਕਰ ਕਥ ਸੁਣ ਸਇ ॥ ਹੁ ਤਫਧਾਤਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਦਇ ॥ ਹੁ ਤਫਧਾਤਾ ਭਤਨ ਭੁਤਖ 
ਸਇ ॥ ਰਬੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ਤਤ ਹਇ ॥੯॥ {ੰਨਾ 930-

931} 

ਣਠਅਟ:- ਮੂੁ—ਮੂਖ, ਔਾਢਝ, ਣਰਏਾਭ, ੁੂ ਠ ਤਆਢ ਠੀ ਭਢੀ। ਅਮੁ —ਠਞ, 

ਏਾਧਾਤਠਏ ਤਬਏਾ। ਮੰਾ—ਧਾ ਧੁਏੵਠਾ ਯ। ਊਔਉ—ਮਦ ਞ ਉੱਔ ਯੀ ਢੰੂ। ਮਥਤਠ—ੁੂ ਠ 
ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶। ਆਤਠ ਅੰਤਞ—ਭੁੂ ਞ ਅੰਞ ਞਏ , ਖਠ ਞਏ ਠੁਢੀਆ ਏਾਇਧ ਯ। ਤਞਯੁ ਪਇ —

ਤਞੰਢੵ ਪਏੵ ਤਬਔ , ਮਾ ਮੰਮਾ ਤਬਔ। ਆਣ —ਆਣ ਯੀ। ਮਇ —ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ। 
ਤਥਡਾਞਾ—ਣਠਾ ਏਢ ਬਾਪਾ ਣਰਦੂ। ਠਇ—ਠਠਾ ਯ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਬਔ {ਢ ਙ:- „ਧਢੁ‟ ਅਞ „ਧਤਢ‟ 

ਠਾ ਏ ਔਞ ੁੱ ਐਝਾ। „ਧਢੁ ਠਇ ‟—ਇਟ ਪਜ਼ „ਧਢੁ‟ ਏਧ ਏਾਏ ਯ ਞ ਤਏਰਆ „ਠਇ‟ ਠਾ 
ਏਧ ਯ}। ਧੁਤਐ—ਧੂੰ ਯ ਤਬਔ। ਧਤਢ ਧੁਤਐ ਮਇ—ਉਯ ਣਰਦੂ ਯੀ ਖੀਬੵ ਠ ਧਢ ਤਬਔ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ ਞ 
ਧੂੰ ਯ ਤਬਔ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ , ਯਏ ਠ ਅੰਠ ਥਚ ਏ ਉਯ ਆਣ ਯੀ ਥਪਠਾ ਯ। ਖ ਖੀਬਢ —ਖਞ 
ਠਾ ਖੀਬਢ, ਖਞ ਠਾ ਆਮਾ। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ ਤਬਔ।  

ਅਟ:- (ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਅੰਠ ਮਤਞੁੂ ਠ ਥਖ਼ਭ ਯ ਤਆਢ ਠੀ) ਭਢੀ ਣਠਾ ਯੁੰ ਠੀ ਯ ਉਯ 
(ਆਣਝ ਅੰਠ) ਏਾਧਾਤਠਏ ਤਬਏਾੵ ਢੰੂ ਧਾ ਧੁਏੵਠਾ ਯ। ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ 
ਣਧ ਣੁਐ ਠਾ ਠੀਠਾ ਏ ਏ (ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਤ ਇਉਂ ) ਮਔਠਾ ਯ (ਤਏ) ਖਠ ਞਏ ਤਮਰਭਙੀ 
ਏਾਇਧ ਯ ਉਯ ਣਧਾਞਧਾ ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ (ਯਏ ਠ ਤਮ) ਉਞ ਆਣ (ਾਐਾ) ਯ, ਉਯ ਆਣ 
ਯੀ (ਮਦ ਖੀਬੵ ਤਬਔ ਤਬਆਣਏ ਯ ਏ ) ਤਏਞ-ਏੰਧ ਏਠਾ ਯ ਥਪਠਾ ਯ ਞ ਮੁਝਠਾ ਯ , ਉਯ 
ਤਮਖਝਯਾ (ਮਦ ਖੀਆਂ) ਢੰੂ ਤਖੰਠ ਞ ਮੀ ਠਠਾ ਯ , ਮਦ ਖੀਆਂ ਠ ਅੰਠ ਥਚ ਏ ਉਯ ਆਣ 
ਯੀ ਥਪਠਾ ਯ, ਞ, ਣਧਾਞਧਾ (ਯੀ) ਖਞ ਠਾ ਆਮਾ ਯ, (ਉਮ ਞ ਤਥਢਾ) ਏਈ ਯ (ਆਮਾ) 
ਢਯ੶ ਯ।  

ਯ ਢਾਢਏ! (ਉਮ) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਤਬਔ ੰੀਖ ਏ (ਯੀ) ਆਠ-ਮਞਏਾ ਤਧਪਠਾ ਯ।9।  



ਰਾਜਨ ਰਾਭ ਰਵ ਤਹਤਕਾਤਰ ॥ ਰਣ ਭਤਹ ਲੂਝ ਭਨੂਆ ਭਾਤਰ ॥ ਰਾਤਤ ਤਦਨੰਤਤ ਰਹ ਰੰਤਗ 
ਰਾਤਾ ॥ ਤੀਤਨ ਬਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰ ਜਾਤਾ ॥ ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਸ ਤਤਸ ਹੀ ਜਹਾ ॥ ਅਤਤ 
ਤਨਰਭਾਇਲੁ ਸੀਝਤਸ ਦਹਾ ॥ ਰਹਸੀ ਰਾਭੁ ਤਰਦ ਇਕ ਬਾਇ ॥ ਅੰਤਤਰ ਸਫਦੁ ਸਾਤਚ ਤਲਵ 
ਲਾਇ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 931} 

ਣਠਅਟ:- ਤਯਞ ਏਾਤ—ਤਯਞ ਏਤ , ਣਰਧ ਏ ਏ , ਤਣਆ ਢਾਪ। ਾਖਢ —ਣਰਏਾਭ-ਮੂਣ। 
ਬ—ਤਮਧਠਾ ਯ। ਝ —ਖਞ-ਅਐਾੜਾ। ਧਢੂਆ —ਏਗਾ ਧਢ। ਪੂਗ —ਪੜਠਾ ਯ। ੰਤ —

(ਣਧਾਞਧਾ ਠ ) ੰ ਤਬਔ , ਣਰਧ ਤਬਔ। ਾਞਾ —ੰਤਆ ਯਇਆ। ਖੁ ਔਾ —ਔਯੰੁਆਂ ਖੁੵ 
ਤਬਔ ਧਖੂਠ, ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪ ਢੰੂ। ਖਾਞਾ—ਣਕਾਝ ਪਠਾ ਯ , ਮੵਗ ਣਾ ਪਠਾ ਯ। ਤਖਤਢ —

ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ। ਤਢਧਾਇਪੁ —ਤਢਧਪ, ਣਤਬੁੱ ਞ। ਠਯਾ—ਮੀ। ਮੀਗਤਮ—ਮਤਪ ਯ ਖੵਠਾ 
ਯ। ਯਮੀ—ਯਮ ਬਾਪਾ , ਆਢੰਠ-ਮੂਣ-{ਯਮ-ਅਢੰਠ}। ਇਏ ਦਾਇ—ਇਏ-ਮ, ਪਾਞਾ, 

ਮਠਾ। ਮਾਤਔ—ਮਾਔ, ਮਠਾ-ਤਟ-ਣਰਦੂ ਤਬਔ। ਤਪਬ ਪਾਇ—ਮੁਤਞ ਖੜ ਏ।  

ਅਟ:- (ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ) ਣਰਏਾਭ-ਮੂਣ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਣਰਧ ਢਾਪ ਤਮਧਠਾ ਯ , ਉਯ ਆਣਝ ਏਗ 
ਧਢ ਢੰੂ ਬੁੱ ਮ ਤਬਔ ਤਪਆ ਏ ਇਮ ਖਞ -ਅਐਾੜ ਤਬਔ (ਏਾਧਾਤਠਏ ਬੀਆਂ ਢਾਪ ) ਪੜਠਾ ਯ , 
ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਠਢੇ ਾਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ੰਤਆ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਤਞੰਢ ਦਬਢੵ ਤਬਔ 
ਤਬਆਣਏ ਞ ਮਠਾ -ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਣੁੱਏੀ) ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਣਾ 
ਪਠਾ ਯ।  

ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਣਾ ਪਈ , ਉਯ ਉਮ ਬਾ ਯੀ ਯ ਤਆ (ਦਾਬ, 

ਉਯ ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਾ ਞ ਉਞੵਯ ਯ ਤਆ ), ਉਮ ਠਾ ਆਞਧਾ ਥੜਾ ਯੀ ਣਤਬਞਰ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਞ 
ਉਮ ਠਾ ਮੀ ਦੀ ਮਤਪ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਆਢੰਠ-ਮੂਣ ਣਧਾਞਧਾ ਮਠਾ ਉਮ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ 
ਤਙਤਏਆ ਤਯੰਠਾ ਯ, ਉਮ ਠ ਧਢ ਤਬਔ ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਭਥਠ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ ਞ ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਠਾ-ਤਟ 
ਣਰਦੂ ਤਬਔ ਮੁਤਞ ਖੜੀ ੁੱ ਐਠਾ ਯ।10।  

ਰਸੁ ਨ ਕੀਜ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਜ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰ ॥ ਰਾਜ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ 
ਜੁਗ ਚਾਰ ॥ ਰਹਣ ਕਹਣ ਤ ਰਹ ਨ ਕਈ ਤਕਸੁ ਤਹ ਕਰਉ ਤਫਨੰਤੀ ॥ ਕੁ ਸਫਦੁ ਰਾਭ 
ਨਾਭ ਤਨਰਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਵ ਤਤ ਭਤੀ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 931} 

ਣਠਅਟ:- ਮੁ—ੁਮਬੵ, ਮਾ, ਅਖੜ। ਏੀਖ —ਏਢਾ ਔਾਯੀਠਾ। ਯਝੁ —ਤਯਭ, ਬਮਥਾ। 



ਮੰਮਾ—ਮੰਮਾ ਤਬਔ। ਾਇ —ਅਧੀ। ੰਏ—ਏੰਾਪ। ਆਇ ਖਾਇ —ਖ ਆਇਆ ਯ ਉਮ ਢੇ 
ਔਪ ਖਾਝਾ ਯ, ਖ ਖੰਤਧਆ ਯ ਉਮ ਢੇ ਧਢਾ ਯ। ਖੁ ਔਾ—(ਇਯ ਏੁਠਞੀ ਤਢਨਧ) ਔਯੰੁ ਖੁੵ 
ਤਬਔ ਯੀ (ਔਤਪਆ ਆ ਤਯਾ ਯ )। ਏਯਝ ਞ—ਏਤਯਝ ਢਾਪ , ਆਐਝ ਢਾਪ। ਯਝ ਏਯਝ ਞ —
ਇਯ ਆਐਝ ਢਾਪ ਤਏ ਧ ਖਞ ਤਬਔ ਯੀ ਤਯਝਾ ਯ , ਧਢ ਞ ਥਔਝ ਪਈ ਞਪ ਪਝ ਢਾਪ। 
ਤਏਮੁ ਣਤਯ—ਤਏਮ ਠ ਣਾਮ ? ਤਥਢੰਞੀ—ਞਪਾ। ਤਏਮ ਣਤਯ ਏਉ ਤਥਢੰਞੀ —ਤਏਮ ਠ ਣਾਮ ਧ 
ਞਪੵ ਏੵ? (ਇਟ ਖਞ ਤਬਔ ਮਠਾ ਤਙਏ ਤਯਝ ਪਈ) ਤਏਮ ਅੁੱ ਞਪ ਪਝ ਤਬਅਟ ਯਢ। 
ਤਢਡੁ—{ਮੰ: ਤਢੁਡ—ਤਬਏਾੵ ਞ ਥਔਾ ੁੱ ਐਝਾ } ਤਬਏਾੵ ਞ ਥਔਾ ੁੱ ਐਝ ਬਾਪਾ। ਣਤਞ 
ਧਞੀ—ਣਞੀ-ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਤਧਪਾਝ ਬਾਪੀ ਧਤਞ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਯ ਏ ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ , 

ਉਮ ਣਾਪ ਢਾਪ ) ੁਮਬੵ ਯੀ ਢਾਯ ਏੀ ੁੱ ਐ , ਉਮ ਠਾ ਢਾਧ-ਅੰਤਧਰਞ ਣੀਉ। ਇਮ ਮੰਮਾ ਤਬਔ 
ਮਠਾ ਠਾ ਬਮਥਾ ਢਯ੶ ਯ। ਾਖ ਯਝ , ਅਧੀ ਯਝ, ਔਾਯ ਏੰਾਪ ਯਝ , ਏਈ ਦੀ ਇਟ ਮਠਾ ਢਯ੶ 
ਤਯ ਮਏਠਾ। ਖ ਖੰਤਧਆ ਯ ਉਮ ਢੇ ਧਢਾ ਯ , (ਇਯ ਤਢਨਧ ) ਮਠਾ ਪਈ (ਅਙੁੱਪ) ਯ। ਇਟ 
ਮਠਾ ਤਙਏ ਤਯਝ ਪਈ ਞਪ ਏਢ ਢਾਪ ਦੀ ਏਈ ਮਠਾ ਤਙਤਏਆ ਤਯ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ , ਇਮ 
ੁੱਪ ਬਾਮਞ ਤਏਮ ਅੁੱ ਞਪ ਪਝ ਤਬਅਟ ਯਢ।  

(ਯੵ, ਯ ਣੵਛ ! ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਆ ) ਮਤਞੁੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਬਤਛਆਈ ਠਾ ਭਥਠ 
ਥਖ਼ਭਠਾ ਯ ਖ ਤਬਏਾੵ ਞ ਥਔਾ ਪਠਾ ਯ, ਞ, ਮਤਞੁੂ ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਢਾਪ ਤਧਪਝ ਠੀ ਅਏਪ ਠਠਾ 
ਯ।11।  

ਢ ਙ:- ਣਉੜੀ ਢੰ: 10 ਅਞ 11 ਠਬ „‟ ਅੁੱਐ ਢਾਪ ਭੁੂ ਯੰੁਠੀਆਂ ਯਢ। ਇਟ ਮੰਮਤਏਰਞ ਠ ਮਵ-

ਅੁੱਐ „ਤ‟ ਅਞ „ੀ‟ ਪ  ਯਢ।  

ਢ ਙ:- ਾਖ ਞ ਏੰਾਪ ਢੰੂ ਧਞ ਠ ਮਾਯਧਝ ਇਏ ਤਖਯਾ ਥ -ਬੁੱਮ ਠੁੱ ਮ ਏ ਮਤਞੁੂ ਖੀ ਗ਼ੀਥ ਠ 
ਧਢ ਉਞ ਡਢੀ ਠਾ ਠਾਥਾ ਉਞਾਠ ਯਢ।  

ਲਾਜ ਭਰੰਤੀ ਭਤਰ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖਤਲ ਚਲੀ ॥ ਸਾਸੁ ਤਦਵਾਨੀ ਫਾਵਰੀ ਤਸਰ ਤ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥ 
ਰਤਭ ਫੁਲਾਈ ਰਲੀ ਤਸਉ ਭਨ ਭਤਹ ਸਫਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ ਲਾਤਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਬਈ ਗੁਰਭੁਤਖ ਬਈ 
ਤਨਤਚੰਦੁ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 931} 



ਣਠਅਟ:- ਪਾਖ—ਢੁੱ ਏ-ਢਧੂਖ। ਪਾਖ ਧੰਞੀ —ਪਏ-ਪਾਖ ਤਬਔ ਧਢ ਬਾਪੀ , ਯ ਬਪ 
ਠੁਢੀਆ ਤਬਔ ਢੁੱ ਏ -ਢਧੂਖ ਠਾ ਤਖ਼ਆਪ ੁੱਐਝ ਬਾਪੀ (ਅਏਪ)। ਧਤ ਈ —ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠੀ ਯ। 
ੂਙੁ ਐਤਪ—ੰੁਛ ਪਾਯ ਏ , ਢੁੱ ਏ ਢਧੂਖ ਬਾਪਾ ੰੁਛ ਪਾਯ ਏ। ਔਪੀ —ਞੁਠੀ ਯ। ਮਾਮੁ—ਮੁੱਮ, 

ਧਾਇਆ। ਥਾਬੀ —ਏਧਪੀ। ਤਮ ਞ —ਤਮ ਞ। ਮੰਏ —ਭੰਏਾ, ਮਯੰਮਾ, ਮਤਯਧ। ਙਪੀ —ਙਪ 
ਖੵਠਾ ਯ, ਯਙ ਖੵਠਾ ਯ। ਣਰਤਧ—ਤਣਆ ਢਾਪ। ਪੀ ਤਮਉ—ਔਾਉ ਢਾਪ। ਥੁਪਾਈ—ਮੁੱਠੀ ਖੵਠੀ 
ਯ, ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਮੁੱ ਠਠਾ ਯ। ਪਾਤਪ —ਪਾਪ ਤਬਔ , ਣਰੀਞਧ-ਣਞੀ ਤਬਔ। ਞੀ —ੰੀ ਯਈ। ਪਾਪੀ 
ਦਈ—(ਧੂੰ ਯ ਉਞ ) ਪਾਪੀ ਔੜਹ ਆਉਂਠੀ ਯ। ੁਧੁਤਐ —ਉਯ ਖੀਬ -ਇਮਞਰੀ ਖ ੁੂ ਠੀ ਮਢ 
ਆਉਂਠੀ ਯ। ਤਢਤਔੰਠ—ੁਤਔੰਞਾ-ਤਯਞ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ !) ਖ ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀ ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਆਉਂਠੀ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਠੁਢੀਆ ਬਾਪੀ ਏਈ 
ਤਔੰਞਾ ਣਯ ਢਯ੶ ਮਏਠੀ , ਣਰੀਞਧ-ਣਞੀ (ਠ ਣਰਧ ) ਤਬਔ ੰੀ ਯਈ ਠ ਧੂੰ ਯ ਉਞ ਪਾਪੀ ਦਐ 
ਆਉਂਠੀ ਯ। ਉਮ ਢੰੂ ਣਰਦੂ -ਣਞੀ ਤਣਆ ਞ ਔਾਉ ਢਾਪ ਮੁੱ ਠਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਆਣਝੀ ਨਾਠ ਠੀ ਤਐੁੱਔ 
ਥਖ਼ਭਠਾ ਯ ), ਉਮ ਠ ਧਢ ਤਬਔ (ਮਤਞੁੂ ਠਾ ) ਭਥਠ (ਆ ਬੁੱਮਠਾ ਯ , ਉਮ ਠ ਧਢ ਤਬਔ ) 

ਆਢੰਠ (ਤਙਤਏਆ ਤਯੰਠਾ) ਯ। (ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਣ ਏ ) ਠੁਢੀਆ ਠ ਢੁੱ ਏ-ਢਧੂਖ ਠਾ ਮਠਾ ਤਡਆਢ 
ੁੱਐਝ ਬਾਪੀ (ਉਮ ਠੀ ਣਤਯਪੀ ਅਏਪ ) ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠੀ ਯ , ਯੁਝ ਉਯ ਪਏ -ਪਾਖ ਠਾ ੰੁਛ ਪਾਯ ਏ 
ਞੁਠੀ ਯ; (ਤਖਮ ਧਾਇਆ ਢੇ ਉਮ ਢੰੂ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਤਬਔ ਖੁੜਢ ਞ ਤਏਆ ਯਇਆ ਮੀ, ਉਮ) ਗੁੱਪੀ 
ਏਧਪੀ ਧਾਇਆ ਠਾ ਮਤਯਧ ਉਮ ਠ ਤਮ ਞ ਯਙ ਖੵਠਾ ਯ।12।  

ਲਾਹਾ ਨਾਭੁ ਰਤਨੁ ਜਤ ਸਾਰੁ ॥ ਲਫੁ ਲਬੁ ਫੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਲਾਿੀ ਚਾਿੀ ਲਾਇਤਫਾਰੁ ॥ 
ਭਨਭੁਖੁ ਅੰਧਾ ਭੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ ਲਾਹ ਕਾਰਤਣ ਆਇਆ ਜਤਗ ॥ ਹਇ ਭਜੂਰੁ ਗਇਆ 
ਠਗਾਇ ਠਤਗ ॥ ਲਾਹਾ ਨਾਭੁ ੂੰ ਜੀ ਵਸਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਤਤ ਸਚਾ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੧੩ ॥ 

{ੰਨਾ 931} 

ਣਠਅਟ:- ਖਤਣ—(ਯ ਣੵਛ!) ਨਾਠ ਏ। ਪਾਯਾ—ਪਾਦ, ਐੁੱਙੀ। ਢਾਧੁ ਞਢੁ—ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ 
ਢਾਧ ਖ ਠੁਢੀਆ ਠ ਮਾ ਣਠਾਟੵ ਢਾਪ ਏੀਧਞੀ ਯ। ਮਾੁ —ਮਾ ਢਾਧ, ਮਰਭਙ ਢਾਧ। ਥੁਾ—
ਦੜਾ, ਔੰਠਾ। ਪਾੜੀ ਔਾੜੀ —ਪਯਾ ਠੀ ੁੱਪ ਞ ਔੜਹਾਅ ਠੀ ੁੱਪ , ਤਢੰਤਠਆ ਞ ਖ਼ੁਭਾਧਠ। 
ਪਾਇਞਥਾ—ਪਾ-ਇਞਥਾੁ, ਉਯ ਜੰ ਤਖਮ ਢਾਪ ਤਏਮ ਠਾ ਇਞਥਾ ਬਾਇਆ ਖਾ ਮਏ , 

ਔੁਗ਼ਪੀ। ਧਢ ਧੁਐੁ—ਉਯ ਥੰਠਾ ਤਖਮ ਠਾ ੁਖ਼ ਆਣਝ ਧਢ ਬਪ ਯ, ਆਣ-ਯੁਠਾ ਥੰਠਾ। ਧੁਡੁ—



ਧੂਐ। ਏਾਤਝ—ਬਾਮਞ। ਖਤ—ਖ ਤਬਔ। ਯਇ—ਥਝ ਏ। ਇਆ ਚਾਇ—ਚਾ ਏ ਤਆ, 

ਥਾਖੀ ਯਾ ਏ ਤਆ। ਚਤ —ਚੁੱ  ਠੀ ਾਯ੶ , ਧਯ ਠੀ ਾਯ੶। ਬਮਾਯੁ —ਮਡਾ। ਮਔੀ—ਮਠਾ 
ਤਙਏੀ ਤਯਝ ਬਾਪੀ। ਣਤਞ—ਇੁੱਜ਼ਞ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਮਰਭਙ ਢਾਧ ਖਣ, ਮਰਭਙ ਢਾਧ ਯੀ ਅਮਪ ਐੁੱਙੀ -ਏਧਾਈ ਯ। 
ਖੀਦ ਠਾ ਔਮਏਾ, ਧਾਇਆ ਠਾ ਪਾਪਔ, ਅਯੰਏਾ, ਤਢੰਤਠਆ, ਖ਼ੁਭਾਧਠ, ਔੁਗ਼ਪੀ—ਇਯ ਯਏ ਏੰਧ 
ਧਾੜਾ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਤਮਧਢ ਕੁੱ ਛ ਏ ) ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁਠਾ ਯ (ਞ ਪਥ 
ਪਦ ਆਤਠਏ ਏਠਾ ਯ ) ਉਯ ਧੂਐ , ਧੂੜਹ, ਞ ਅੰਢਹ ਾ ਯ (ਦਾਬ, ਉਮ ਢੰੂ ਖੀਬਢ ਠਾ ਮਯੀ ਾਯ 
ਢਯ੶ ਤਠੁੱ ਮਠਾ)।  

ਖੀਬ ਖਞ ਤਬਔ ਏੁਗ ਐੁੱਙਝ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਆਉਂਠਾ ਯ , ਣ (ਧਾਇਆ ਠਾ) ੋੱਪਾ ਥਝ ਏ ਧਯ ਠ 
ਯੁੱ ਟ ਖੀਬਢ-ਐਛ ਯਾ ਏ ਖੵਠਾ ਯ। ਯ ਢਾਢਏ ! ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਡਾ ਢੰੂ ਾਮ -ਣੰੂਖੀ ਥਝੵਠਾ ਯ ਞ 
(ਇਮ ਣੰੂਖੀ ਠੀ ਾਯ੶ ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਐੁੱਙਠਾ -ਏਧੵਠਾ ਯ, ਉਮ ਢੰੂ ਮਠਾ-ਤਟ ਣਾਤਞਭਾਯ 
ਮਠਾ ਤਙਏੀ ਤਯਝ ਬਾਪੀ ਇੁੱਜ਼ਞ ਥਖ਼ਭਠਾ ਯ।13।  

ਢ ਙ:- ਣਉੜੀ ਢੰ : 12 ਅਞ 13 „ਪ‟ ਅੁੱਐ ਢਾਪ ਭੁੂ ਯੰੁਠੀਆਂ ਯਢ। ਇਯ ਅੁੱਖ਼ ਮੰਮਤਏਰਞ ਠ 
ਅੁੱ ਐ „ਤਪਰ‟ ਅਞ „ਪਰੀ‟ ਯਢ। ਇਯ ਅੁੱਐ „ਮਵ‟ ਯੀ ਤਝ ਖੵਠ ਯਢ।  

ਆਇ ਤਵਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਭ ੰਥੁ ॥ ਆਈ ਨ ਭਟਣ ਕ ਸਭਰਥੁ ॥ ਆਤਥ ਸਲ ਨੀਚ ਘਤਰ ਹਇ 
॥ ਆਤਥ ਦਤਖ ਤਨਵ ਤਜਸੁ ਦਇ ॥ ਆਤਥ ਹਇ ਤਾ ਭੁਗਧੁ ਤਸਆਨਾ ॥ ਬਗਤਤ ਤਫਹੂਨਾ ਜਗੁ 
ਫਉਰਾਨਾ ॥ ਸਬ ਭਤਹ ਵਰਤ ਕ ਸਇ ॥ ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਰਗਟੁ ਹਇ ॥੧੪॥ 

{ੰਨਾ 931} 

ਣਠਅਟ:- ਆਇ—ਆ ਏ , ਖਢਧ ਪ ਏ। ਤਬੂਞਾ —ਖ਼ੁਆ ਯੁੰ ਠਾ ਯ। ਖੁ —ਖਞ (ਦਾਬ, 

ਖੀਬ)। ਖਧ ਣੰਟੁ—ਧਞ ਠਾ ਾਯ , ਆਞਧਏ ਧਞ ਠਾ ਮਞਾ। ਆਈ —ਧਾਇਆ, ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਤਞਰਭਢਾ। ਆਤਟ —ਧਾਇਆ। ਮਪ —ਣਯਾੜ। ਆਤਟ ਮਪ —ਧਾਪ-ਡਢ ਠ ਣਯਾੜ , ਥਯੁਞ ਡਢ 
{ਤਖਬ, “ਤਯਾ ਮਞੀ ਧਾਪੁ ਡਢੁ ”}। ਢੀਔ—ਔੰਠਾ ਧਢੁੁੱ ਐ। ਢੀਔ ਤ —ਔੰਠ ਥੰਠ ਠ  
ਤਬਔ। ਤਖਮੁ ਆਤਟ ਠਤਐ—ਞ ਉਮ (ਢੀਔ) ਠੀ ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਬਐ ਏ। ਠਇ—ਠਬ (ਦਾਬ, ਅਧੀ ਞ 
ੀਥ)। ਥਉਾਢਾ—ਏਧਪਾ, ਗੁੱਪਾ। ਏ ਮਇ—ਉਯ (ਣਾਪ) ਆਣ ਯੀ। ਬਞ—ਧਖੂਠ ਯ।  



ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ ) ਉਯ (ਣਾਪ) ਆਣ ਯੀ 
ਮਦ ਖੀਬੵ ਤਬਔ ਧਖੂਠ ਯ , ਣ ਇਯ ਮੂਗ ਉਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਆਉਂਠੀ ਯ ਤਖਮ ਉਞ (ਣਾਪ ਆਣ) 

ਤਏਣਾ ਏਠਾ ਯ।  

(ਣਾਪ ਠੀ) ਦਞੀ ਞ ਤਥਢਾ ਖਞ (ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ) ਗੁੱਪਾ ਯ ਤਯਾ ਯ। ਖੀਬ (ਮੰਮਾ ਤਬਔ) 

ਖਢਧ ਪ ਏ (ਣਾਪ ਠੀ ਦਞੀ ਠ ਟੵ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ) ਖ਼ੁਆ ਯੁੰ ਠਾ ਯ , ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਤਞਰਭਢਾ ਢੰੂ ਤਧਙਾਝ-ਖਾ ਢਯ੶ ਯੁੰ ਠਾ ਞ ਆਞਧਏ ਧਞ ਠਾ ਾਯ ਤੜ ਪਠਾ ਯ। (ਖਞ ਠਾ ਗੁੱਪ-

ਣੁਝਾ ਬਐ ਤਏ) ਖ ਥਯੁਞੀ ਧਾਇਆ ਤਏਮ ਔੰਠ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ  ਤਬਔ ਯਬ ਞੵ ਉਮ ਠੀ ਧਾਇਆ ਢੰੂ 
ਬਐ ਏ (ੀਥ ਅਧੀ) ਠਬ (ਉਮ ਔੰਠ ਅੁੱ ਦੀ ) ਤਪਠ ਯਢ ; ਖ ਧਾਇਆ (ਣੁੱਪ) ਯਬ ਞੵ 
ਧੂਐ ਥੰਠਾ ਦੀ ਤਮਆਝਾ (ਧੰਤਢਆ ਖੵਠਾ) ਯ।14।  

ਢ ਙ:- ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ ਤਖ਼ਆਪ ਅਢੁਮਾ ਡਢ -ਠਪਞ ਠਾ ਪਾਪਔ ਆਞਧਏ ਧਞ ਠਾ 
ਏਾਢ ਥਝਠਾ ਯ। ਔੰਠ ਦੜ ਧਾਇਆ -ਡਾੀ ਠੀ ਖ਼ੁਭਾਧਠ ਏਢਾ ਆਞਧਏ ਧਞ ਠੀ ਯੀ 
ਤਢਭਾਢੀ ਯ।  

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਥਾਤ ਸਦਾ ਤਨਰਵਰੁ ॥ ਜਨਤਭ ਭਰਤਣ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧਰੁ ॥ ਜ ਦੀਸ ਸ ਆ 
ਆਤ ॥ ਆਤ ਉਾਇ ਆ ਘਟ ਥਾਤ ॥ ਆਤ ਅਗਚਰੁ ਧੰਧ ਲਈ ॥ ਜਗ ਜੁਗਤਤ 
ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਈ ॥ ਕਤਰ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਨਾਭ ਤਵਹੂਣਾ ਭੁਕਤਤ ਤਕਵ ਹਈ ॥੧੫ ॥ 

{ੰਨਾ 931} 

ਣਠਅਟ:- ਖੁਤ—ਖੁ ਤਬਔ। ਖੁਤ ਖੁਤ —ਯਏ ਖੁ ਤਬਔ , ਯ ਮਧ। ਟਾਤਣ —ਟਾਣ ਏ , 
ਤਙਏਾ ਏ, ਣਠਾ ਏ ਏ। ਖਢਤਧ—ਖਢਧ ਤਬਔ। ਧਤਝ—ਧਢ ਤਬਔ। ਡੁ—ਦਙਏਝਾ।  

ਖਢਤਧ ਧਤਝ ਢਯੀ—(ਉਯ ਣਾਪ) ਖਢਧ ਤਬਔ ਞ ਧਢ ਤਬਔ ਢਯ੶ (ਆਉਂਠਾ)। ਉਣਾਇ—

ਣਠਾ ਏ ਏ। ਙ —ਮਾ ਮੀ। ਅਔੁ —{ਅ++ਔੁ।  —ਤਆਢ-ਇੰਠਰ। ਔੁ —
ਣਯੰੁਔ। ਅ—ਢਯ੶} ਤਖਮ ਞਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਤਆਢ -ਇੰਤਠਰਆਂ ਠੀ ਣਯੰੁਔ ਢਯ੶ , ਅਣਯੰੁਔ। ਪਈ—

ਤਮਰਭਙੀ, ਖਞ, ਪਏ। ਖ ਖੁਤਞ—(ਆਣਝ ਢਾਪ) ਤਧਪਝ ਠੀ ਖਾਔ। ਖ ਖੀਬਢੁ—ਖਞ ਠਾ 
ਖੀਬਢ ਣਧਾਞਧਾ। ਮਈ—ਆਣ ਯੀ (ਠੁੱਮਠਾ ਯ)। ਆਔਾੁ—(ਔੰਾ) ਏਞੁੱਥ। ਮਔੁ—ਣਰਦੂ (ਠਾ 
ਤਮਧਢ)। ਧੁਏਤਞ—ਡੰਤਡਆਂ ਞ ਖ਼ਪਾਮੀ। ਤਏਬ ਯਈ—ਤਏਬ ਯ ਮਏਠੀ ਯ? ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ।  



ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਉਮ ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਞ ਤਪਐ) ਖ ਮਠਾ ਯੀ (ਥਯ-ੁੰੀ 
ਠੁਢੀਆ) ਣਠਾ ਏ ਏ ਆਣ ਤਢਬ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਖ ਖਢਧ ਧਢ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਯ ਞ (ਤਖਮ ਠ 
ਅੰਠ ਖਞ ਠਾ ਏਈ) ਡੰਡਾ ਦਙਏਝਾ ਣਠਾ ਢਯ੶ ਏਠਾ। ਉਯ ਣਾਪ ਆਣ ਯੀ (ਤਮਰਭਙੀ) ਣਠਾ 
ਏ ਏ ਆਣ ਯੀ ਮਾ ਖੀਬ ਥਝੵਠਾ ਯ , ਖ ਏੁਗ (ਖਞ ਤਬਔ) ਤਠੁੱ ਮ ਤਯਾ ਯ ਉਯ ਣਾਪ ਆਣ 
ਯੀ ਆਣ ਯ (ਦਾਬ, ਉਮ ਣਾਪ ਠਾ ਯੀ ਮੂਣ ਯ)।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਖਞ ਦਙਏਝਾ ਤਬਔ (ਤਤਮਆ ਤਣਆ) ਯ, ਖਞ ਠਾ ਮਯਾਾ ਉਯ ਅਣਯੰੁਔ ਣਾਪ 
ਆਣ ਯੀ (ਖੀਬ ਢੰੂ ਇਮ ਦਙਏਝਾ ਤਬਔ ਏੁੱ ਜ ਏ) ਆਣਝ ਢਾਪ ਤਧਪਝ ਠੀ ਖਾਔ ਤਮਐੵਠਾ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਉਮ ਮਠਾ-ਤਟ (ਣਾਪ ਠੀ ਨਾਠ) ਢੰੂ ਆਣਝਾ ਏਞੁੱਥ ਥਝਾ , ਞਠ ਯੀ ਮੁਐ ਤਧਪਠਾ 
ਯ। ਉਮ ਠ ਢਾਧ ਞ ਬੵਖ ਤਯ ਏ ਡੰਤਡਆਂ ਞ ਖ਼ਪਾਮੀ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ।15।  

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਵਰਧੁ ਸਰੀਰ ॥ ਤਕਉ ਨ ਤਭਲਤਹ ਕਾਟਤਹ ਭਨ ੀਰ ॥ ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵ ਜਾਇ 
॥ ਤਕਆ ਲ  ਆਇਆ ਤਕਆ ਲ  ਾਇ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਟਾ ਸਬ ਥਾਇ ॥ ਲਾਹਾ ਤਭਲ  ਜਾ 
ਦਇ ਫੁਝਾਇ ॥ ਵਣਜੁ ਵਾਾਰੁ ਵਣਜ ਵਾਾਰੀ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਕਸੀ ਤਤ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 
931} 

ਣਠਅਟ:- ਬਡੁ ਮੀ—ਮੀ ਠਾ ਤਬਡ , ਤਆਢ-ਇੰਤਠਰਆਂ ਠਾ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢਾਪ 
ਤਬਡ (ਦਾਬ, ਅੁੱਐੵ ਏੰਢ ਖੀਦ ਆਤਠਏ ਇੰਠਰ ਣ ਞਢ ਣਾਈ ਤਢੰਠਾ ਆਤਠਏ ਬਪ ਣ ਏ 
ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢੰੂ ਛਠ ਯਢ )। ਤਏਉ ਢ ਤਧਪਤਯ —(ਯ ਣੵਛ !) ਞੂੰ  ਤਏਉਂ (ਣਾਪ ਢੰੂ ) ਢਯ੶ 
ਤਧਪਠਾ? ਤਏਉ ਢ ਏਾਙਤਯ—(ਯ ਣੵਛ!) ਞੂੰ  ਤਏਉਂ ਠੂ ਢਯ੶ ਏਠਾ? ਬਙਾਊ—ਾਯੀ, ਧੁਮਾਤ। 
ਆਬ—ਖਞ ਤਬਔ ਆਉਂਠਾ ਯ, ਖੰਧਠਾ ਯ। ਖਾਇ—ਧ ਖੵਠਾ ਯ। ਤਏਆ ਪ ਆਇਆ—ਏੁਗ ਦੀ 
ਪ ਏ ਢਯ੶ ਆਉਂਠਾ। ਤਏਆ ਣਪ ਣਾਇ —ਏੁਗ ਦੀ ਢਯ੶ ਐੁੱਙਠਾ। ਞਙਾ —ਾਙਾ। ਖਾ—ਖ। ਠਇ 
ਥੁਗਾਈ—ਣਧਾਞਧਾ ਮਧਗ ਥਖ਼ਭ। ਏਮੀ ਣਤਞ ਮਾੀ —ਏਈ ਔੰੀ ਇੁੱਜ਼ਞ ਢਯ੶ (ਤਧਪਠੀ)। 
ਣੀ—ਣੀੜ, ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਞੂੰ  ਤਏਉਂ ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਢਯ੶ ਤਪਐਠਾ?) ਞੂੰ  ਤਏਉਂ 
(ਣਾਪ ਠੀ ਨਾਠ ਤਬਔ ) ਢਯ੶ ਖੁੜਠਾ ? ਞ, ਤਏਉਂ ਆਣਝ ਧਢ ਠਾ  ਠੂ ਢਯ੶ ਏਠਾ ? 

(ਣਾਪ ਠਾ ) ਢਾਧ ਤਮਧਢ ਞ ਤਥਢਾ ਤਆਢ ਇੰਤਠਰਆਂ ਠਾ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢਾਪ ਤਬਡ ਣ 



ਖੵਠਾ ਯ। (ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਞ ਤਪਐਝ ਞ ਤਥਢਾ ) ਖੀਬ-ਧੁਮਾਤ ਖਞ 
ਤਬਔ (ਤਖਯਾ) ਆਉਂਠਾ ਯ ਞ (ਤਞਯਾ ਯੀ ਇਟ ) ਞੁ ਖੵਠਾ ਯ , (ਢਾਧ ਠੀ ਏਧਾਈ ਞ ) ਮੁੱਐਝਾ ਯੀ 
ਇਟ ਆਉਂਠਾ ਯ ਞ (ਇਟ ਤਯ ਏ ਦੀ) ਏਈ ਆਞਧਏ ਐੁੱਙੀ ਢਯ੶ ਐੁੱਙਠਾ।  

ਢਾਧ ਞ ਬੵਖ ਤਯੵ ਯ ਟੵ ਾਙਾ ਯੀ ਾਙਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਬਮਾ ਏ ਖ ਦੀ 
ਤਏਞ-ਏਾ ਏਠਾ ਯ ਉਯ ਐਙੀ ਯਝ ਏ ਏ ਉੱਔ ਖੀਬਢ ਬਪ ਯ ਯ ਣ ਪ ਖੵਠੀ ਯ )। 
ਣ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਐੁੱਙੀ ਞਠ ਯੀ ਣਰਾਣਞ ਯੰੁਠੀ ਯ ਖਠ ਣਾਪ ਆਣ ਇਯ ਮੂਗ 
ਥਖ਼ਭਠਾ ਯ।  

ਢਾਧ ਞ ਮੁੱ ਐਝਾ ਤਯ ਏ ਖੀਬ -ਬਝਖਾਾ ਯ ਯ ਬਝਖ -ਬਣਾ ਯੀ ਏਠਾ ਯ , ਞ (ਣਧਾਞਧਾ 
ਠੀ ਯਜ਼ੂੀ ਤਬਔ) ਇਮ ਠੀ ਔੰੀ ਮਾਐ ਢਯ੶ ਥਝਠੀ। 16।  

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰ ਤਗਆਨੀ ਸਇ ॥ ਗੁਣ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥ ਗੁਣਦਾਤਾ ਤਵਰਲਾ 
ਸੰਸਾਤਰ ॥ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਅਗਭ ਅਗਚਰੁ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥ ਤਾ 
ਤਭਲੀ ਜਾ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰ ਨੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭਤਤ ਤਭਲੀ ਭੀਤ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 931-932} 

ਣਠਅਟ:- ੁਝ ਬੀਔਾ—ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਾਪ ਠ ੁਝੵ ਢੰੂ ਤਬਔਾਠਾ ਯ , ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ ਟੵ 
ਠਠਾ ਯ। ਤਆਢੁ—(ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ) ਖਾਝ-ਣਕਾਝ। ਤਆਢੀ—ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ੁੱਐਝ 
ਬਾਪਾ। ਮਇ —ਉਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐ। ੁਝ ਧਤਯ —(ਣਾਪ ਠ ) ੁਝੵ ਤਬਔ (ਤਔੁੱ ਞ ਤਙਏਾਇਆਂ )। ੁਝ 
ਠਾਞਾ—(ਣਾਪ ਠ ) ੁਝੵ ਢਾਪ ਮੵਗ ਣਠਾ ਏਢ ਬਾਪਾ। ਮੰਮਾਤ —ਮੰਮਾ ਤਬਔ। ੁ 
ਬੀਔਾਤ—ੁੂ ਠੀ ਤਠੁੱ ਞੀ ਯਈ ਤਬਔਾ ਠੁਆਾ। ਏਝੀ —ਏਞੁੱਥ। ਮਾਔੀ ਏਝੀ—ਮਠਾ-ਤਟ 
ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਔਞ ਏਢ ਬਾਪਾ ਏਞੁੱਥ। ਅਔੁ —ਅਣਯੰੁਔ। ਏੀਧਤਞ ਢਯੀ ਣਾਇ —(ੁੂ ਞ 
ਤਥਢਾ ਣਾਪ ਠ ੁਝੵ ਠੀ ) ਏਠ ਢਯ੶ ਣ ਮਏਠੀ। ੁਝਬੰਞੀ —ਉਯ ਖੀਬ -ਇਮਞਰੀ ਤਖਮ ਠ 
ਅੰਠ ਔੰ ੁਝ ਯਢ। ਮਾ —ਮੰਦਾਪਠੀ ਯ, ਨਾਠ ਏਠੀ ਯ। ੁਧਤਞ —ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧੁੱ ਞ ਪ 
ਏ। ਤਧਪੀ ਧੀਞ—ਤਧਞਰ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਮਏੀਠਾ ਯ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ !) ਉਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਾਪ -ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਮੵਗ ਬਾਪਾ ਯੁੰ ਠਾ ਯ ਖ ਉਮ ਠ ੁਝੵ ਢੰੂ 
ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ ਟੵ ਠਠਾ ਯ ; ਣਾਪ ਠ ੁਝੵ ਤਬਔ (ਤਔੁੱ ਞ ਖਤੜਆਂ ਯੀ ) ਣਾਪ ਢਾਪ ਮੵਗ 



ਥਝਠੀ ਯ। ਣ ਖਞ ਤਬਔ ਏਈ ਤਬਪਾ (ਧਯਾ ਣੁਐ ਖੀਬ ਠੀ ) ਣਾਪ ਠ ੁਝੵ ਢਾਪ ਖਾਝ -

ਣਕਾਝ ਏੵਠਾ ਯ ; ਣਾਪ ਠ ੁਝ ਨਾਠ ਏਢ ਠਾ ਮੁੱ ਔਾ ਏਞੁੱਥ ਮਤਞੁੂ ਠ ਉਣਠਭ ਠੀ 
ਾਯ੶ ਯੀ ਯ ਮਏਠਾ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ !) ਉਯ ਣਾਪ ਅਣਯੰੁਔ ਯ , ਖੀਬ ਠ ਤਆਢ -ਇੰਠਰ ਉਮ ਞਏ ਢਯ੶ ਅੁੱਣੜ ਮਏਠ , 

(ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਤਠੁੱ ਞੀ ਮੂਗ ਞ ਤਥਢਾ ) ਉਮ ਠ ੁਝੵ ਠੀ ਏਠ ਢਯ੶ ਣ ਮਏਠੀ। ਉਮ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਞਠ 
ਯੀ ਤਧਪ ਮਏੀਠਾ ਯ ਖ ਉਯ (ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶) ਆਣ ਤਧਪਾ ਪ।  

ਯ ਢਾਢਏ! ਏਈ ਦਾੵ ਬਾਪੀ ਖੀਬ -ਇਮਞਰੀ ਣਾਪ ਠ ੁਝ ਮਠਾ ਔਞ ੁੱ ਐਠੀ ਯ , ਮਤਞੁੂ ਠੀ 
ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਯੀ ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਮਏੀਠਾ ਯ। 17।  

ਕਾਭੁ ਕਰਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲ  ॥ ਤਜਉ ਕੰਚਨ ਸਹਾਗਾ ਢਾਲ  ॥ ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਸਹ ਸੁ ਤਾਉ 
॥ ਨਦਤਰ ਸਰਾਪ ਵੰਨੀ ਸਚਿਾਉ ॥ ਜਗਤੁ ਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥ ਕਤਰ ਕਰਤ ਕਰਣੀ 
ਕਤਰ ਾਈ ॥ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਤਤਤਨ ਕੀਭਤਤ ਾਈ ॥ ਹਰ ਤਕਆ ਕਹੀ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 932} 

ਢ ਙ:- ਇਟ ਣੁੱਙੀ ਠ ਤਬਅੰਖਢ ਅੁੱਐ ਭੁੂ ਯੰੁਠ ਯਢ।  

ਣਠਅਟ:- ਾਪ—ਤਢਥਪ ਏ ਠਠਾ ਯ। ਏਉ—ਢੰੂ। ਏੰਔਢ ਜਾਪ—ਮਢੇ ਢੰੂ ਢਧ ਏਠਾ ਯ। 
ਏਤਮ ਏਮਬਙੀ—ਏਮਬੁੱਙੀ ਠੀ ੁੱਮ। ਮੁ —ਉਯ ਮਢਾ। ਞਾਉ—ਮਏ। ਬੰਢ—ੰ। ਬੰਢੀਮ—ਮਯਝ 
ੰ ਬਾਪਾ। ਮਾਤ —ਮਢੇ ਔੵਠੀ ਠਾ ਬਣਾੀ। ਅਯੰ —ਯਉਧ। ਏਮਾਈ—ਧਾਢ ਬਾਪਾ। ਏਾਪੁ —

ਧਞ। ਏਤ—ਣਠਾ ਏ ਏ। ਏਞ—ਏਞਾ ਢੇ। ਏਤ—ਏ ਤਬਔ, ਯੁੱਟ ਤਬਔ, (ਦਾਬ, ਖੀਆਂ ਠ 
ਣੁੱਪ)। ਏਝੀ—ਏਞੂਞ। ਏਞ ...ਣਾਈ—ਏਞਾ ਢੇ ਖੀਆਂ ਠ ਣੁੱਪ ਆਣ ਆਣਝੀ ਏਞੂਞ 
ਣਾਈ ਯ (ਦਾਬ, ਤਖਯ ਤਖਯੀ ਏਞੂਞ ਏਈ ਖੀਬ ਏਠਾ ਯ, ਉਯ ਤਖਯਾ ਉਮ ਢੰੂ ਤਪ ਤਧਪਠਾ ਯ)। 
ਤਖਤਢ—ਤਖਮ (ਏਞਾ) ਢੇ। ਏੀਞੀ—ਇਯ (ਏਝੀ ਬਾਪੀ ਧਨਾਠਾ ) ਥਝਾਈ ਯ। ਤਞਤਢ —ਉਮ 
(ਏਞਾ) ਢੇ। ਏੀਧਤਞ ਣਾਈ—(ਇਯ ਧਨਾਠਾ ਠੀ) ਏਠ ਖਾਝੀ ਯ। ਯ ਤਏਆ ਏਯੀ—ਇਮ 
ਧਨਾਠਾ ਥਾ ਯ ਏੁਗ ਆਤਐਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ , (ਦਾਬ, ਇਮ ਧਨਾਠਾ ਤਬਔ ਏਈ ਉਏਾਈ 
ਪੁੱ ਦੀ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠੀ)।  

ਢ ਙ:- ਣਤਯਪੀ ਞੁਏ ਤਬਔ „ਏਾਇਆ‟ ਅਞ „ਏੰਔਢ‟ ਠਾ ਙਾਏਾ ਏੀਞਾ ਯ। ਮ, ਠੂਖੀ ਞੁਏ ਠ ਪਜ਼ 



„ਏਤਮ ਏਮਬਙੀ‟, „ਞਾਉ‟ ਅਞ „ਮਾਤ‟ ਢੰੂ „ਏਾਇਆ‟ ਬਾਮਞ ਬਞਝ ਪੁੱ ਤਆਂ „ਏਤਮ ਏਮਬਙੀ‟ ਠਾ 
ਅਟ ਯ „ੁਧਤਞ‟, ਇਯ ਤਖ਼ਆਪ ਤਣਕਪੀ ਣਉੜੀ ਠੀ ਅਖ਼ੀਪੀ ਞੁਏ ਤਬਔ ਪਝਾ ਯ। ਞਾਉ —

ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਉਞ ਞੁਢ ਠੀ ਾਪ-ਏਧਾਈ। ਮਾਤ—ਣਧਾਞਧਾ।  

ਅਟ:- ਤਖਬ ਮਯਾਾ (ਏੁਚਾਪੀ ਤਬਔ ਣਾ) ਮਢੇ ਢੰੂ ਢਧ ਏ ਠਠਾ ਯ, (ਤਞਬ) ਏਾਧ ਅਞ ਏਰਡ 
(ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ) ਮੀ ਢੰੂ ਤਢਥਪ ਏ ਠਠਾ ਯ। ਉਯ (ਜਤਪਆ ਯਇਆ) ਮਢਾ (ਏੁਚਾਪੀ ਤਬਔ) ਮਏ 
ਮਤਯੰਠਾ ਯ , ਤਤ ਏਮਬੁੱਙੀ ਠੀ ਏੁੱ ਮ ਮਯਾਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਏਮਬੁੱਙੀ ਞ ਮਾ ਏ ਣਤਐਆ ਖੵਠਾ 
ਯ), ਞ, ਮਯਝ ੰ ਬਾਪਾ ਉਯ ਮਢਾ ਮਾ ਠੀ ਢਜ਼ ਤਬਔ ਏਥੂਪ ਣਠਾ ਯ। (ਏਾਧ ਏਰਡ ਢਾਪ 
ਤਢਥਪ ਯਇਆ ਖੀਬ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਧਯ ਢਾਪ ਖਠ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਠੀ ਾਪ -ਏਧਾਈ 
ਏਠਾ ਯ, ਞ ੁੂ ਠੀ ਠੁੱ ਮੀ ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਉਞ ਣੂਾ ਉਞਠਾ ਯ ਞੵ ਉਯ ਮਯਝ ਆਞਧਾ ਬਾਪਾ ਣਰਾਝੀ 
ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਠੀ ਢਜ਼ ਤਬਔ ਏਥੂਪ ਯੰੁਠਾ ਯ)।  

ਖਞ (ਮੁਆਟ ਤਬਔ ) ਣਭੂ ਥਤਝਆ ਤਣਆ ਯ , ਯਉਧ-ਧਞ ਇਮ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠਾ 
ਮੁੱ ਤਞਆਢਾਮ ਏਠੀ ਯ। ਏਞਾ ਢੇ ਤਮਰਭਙੀ ਔ ਏ ਇਯ ਧਨਾਠਾ ਯੀ ਥਝਾ ਤਠੁੱ ਞੀ ਯ ਤਏ ਤਖਯ 
ਤਖਯੀ ਏਞੂਞ ਏਈ ਖੀਬ ਏਠਾ ਯ ਉਯ ਤਖਯਾ ਉਮ ਢੰੂ ਤਪ ਤਧਪਠਾ ਯ। ਣ ਤਖਮ ਏਞਾ ਢੇ 
ਇਯ ਧਨਾਠਾ ਥਝਾਈ ਯ ਇਮ ਠੀ ਏਠ ਉਯ ਆਣ ਯੀ ਖਾਝਠਾ ਯ । ਇਮ ਧਨਾਠਾ ਤਬਔ ਏਈ 
ਉਏਾਈ ਢਯ੶ ਠੁੱ ਮੀ ਖਾ ਮਏਠੀ। 18।  

ਖਜਤ ਖਜਤ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਆ ॥ ਤਖਭਾ ਗਹੀ ਭਨੁ ਸਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖ ਸਬੁ 
ਕਇ ॥ ਖਰਾ ਰਤਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰ ਹਇ ॥ ਖਾਤ ੀਅੰਤ ਭੂ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਭੂ 
ਜਾ ਸਫਦੁ ਛਾਤਨਆ ॥ ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਤੁ ਭਰਤਨ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਤ ਨਾਭੁ 
ਛਾਤਨਆ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:- ਐਖਞ ਐਖਞ—(ੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਠੀ ਮਯਞਾ ਢਾਪ ) ਧੁੜ ਧੁੜ ਐਖ ਏ। ਣੀਆ—(ਤਖਮ 
ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ ) ਣੀਞਾ। ਤਐਧਾ—ਤਏਮ ਠੀ ਬਡੀਏੀ ਮਯਾਢ ਠਾ ਮੁਦਾਉ। ਯੀ —ਰਤਯਝ ਏੀਞੀ , ਣਏਾ 
ਪਈ। ਮਤਞੁਤ ਠੀਆ —ਮਤਞੁੂ ਤਬਔ ਪੀਢ ਏ ਤਠੁੱ ਞਾ। ਮਦੁ ਏਇ —ਯਏ ਖੀਬ। ਖੁ 
ਔਾ—ਮਠਾ ਪਈ। ਐਾਞ ਣੀਅੰਞ —ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟ ਐੵਠ ਣ੶ਠ , ਠੁਢੀਆ ਠ ਦ ਦਠ। 
ਧੂ—ਖ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਬਪ ਧ । ਢਯੀ ਖਾਤਢਆ —(ਅੰਤਧਰਞ ਠੀ) ਮੂਗ ਢਯ੶ ਣਾਈ। ਤਐਢ 
ਧਤਯ ਧੂ—ਣਪ ਤਬਔ ਯੀ ਆਣਾ-ਦਾਬ ਬਪ ਧ । ਖਾ—ਖਠ। ਮਥਠੁ ਣਕਾਤਢਆ—ਭਥਠ ਢੰੂ 



ਣਕਾਝ ਤਪਆ , ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ ਣਾ ਪਈ। ਅਮਤਟੁ —ਅਛਪ। ਧਤਢ—ਧਢ 
ਤਬਔ, ਆਣਾ-ਦਾਬ ਧੁਏਾਝ ਤਬਔ , ਯਉਧ (ਅਯੰ) ਠੂ ਏਢ ਤਬਔ। ਧਾਤਢਆ —ਣਞੀਖ ਖੵਠਾ ਯ , 
ਭਏ ਣਙ ਏਠਾ ਯ।  

ਅਟ:- ਢ ਙ :- ਪਜ਼ „ਣੀਆ, ਠੀਆ, ਖਾਤਢਆ‟। ਆਤਠਏ ਦੂਞਏਾਪ ਤਬਔ ਯਢ। ਅਟ 
ਬਞਧਾਢ ਏਾਪ ਤਬਔ ਏਢਾ ਯ।  

(ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਠੀ ਮਯਞਾ ਢਾਪ ) ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧੁੜ ਧੁੜ (ਆਣਝਾ ਆਣ ) ਐਖ ਏ ਆਞਧਏ 
ਖੀਬਢ ਠਝ ਬਾਪਾ ਢਾਧ -ਖਪ ਣ੶ਠਾ ਯ , ਉਯ ਠੂਤਖਆਂ ਠੀ ਬਡੀਏੀ ਮਯਾਢ ਠਾ ਮੁਦਾਉ ਣਏਾ 
ਪਠਾ ਯ, ਞ, ਆਣਝਾ ਧਢ ਆਣਝ ਮਤਞੁੂ ਤਬਔ ਪੀਢ ਏ ਠਠਾ ਯ। ਯਏ ਖੀਬ ਉਮ ਠ ਐ 
(ਮੁੁੱ ਔ) ਖੀਬਢ ਠੀ ਮਪਾਾ ਏਠਾ ਯ, ਉਯ ਮਠਾ ਪਈ ਮੁੁੱ ਔਾ ਮਰਭਙ ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ।  

ਣ ਖ ਖੀਬ ਠੁਢੀਆ ਠ ਦ ਦਠ ਤਯੰਠ ਯਢ ਉਯ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਬਪ ਧ ਖੵਠ ਯਢ , 

ਉਯਢੵ ਢੰੂ (ਢਾਧ-ਅੰਤਧਰਞ ਠੀ) ਮੂਗ ਢਯ੶ ਣਠੀ। (ਉਯੀ ਥੰਠ) ਖਠ ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ 
ਮੵਗ ਣੵਠ ਯਢ , ਞੵ ਉਯ ਇਏ ਣਪਏ ਤਬਔ ਯਉਧ ਢੰੂ ਧਾ ਧੁਏੵਠ ਯਢ। ਉਯਢੵ ਠਾ ਧਢ (ਏਾਧ 
ਏਰਡ ਆਤਠਏ ਬਪ ) ਅਛਪ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਞ ਆਣਾ-ਦਾਬ ਬਪ ਧਢ ਤਬਔ ਖ਼ੁਭ ਯੰੁਠਾ ਯ। ਮਤਞੁੂ 
ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਉਯਢੵ ਠੀ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ ਣ ਖੵਠੀ ਯ। 19।  

ਗਗਨ ਗੰਬੀਰੁ ਗਗਨੰਤਤਰ ਵਾਸੁ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥ ਗਇਆ ਨ ਆਵ 
ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਗਗਨੁ ਅਗੰਭੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਨੀ ॥ 
ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਤੁ ਸਭਾਤਧ ਸਗਨੀ ॥ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਚਤਤ ਤਪਤਰ ਵਤਹ ਨ ਜੂਨੀ ॥ ਗੁਰਭਤਤ ਸਾਰੁ 
ਹਰ ਨਾਭ ਤਫਹੂਨੀ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:- ਢ—ਆਏਾਭ ਬੵ ਮਥ -ਤਬਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ। ੰਦੀੁ —ਡੀਾ, ਤਖ 
ਬਾਪਾ, ਖੀਬੵ ਠ ੁਝ ਬਐ ਏ ੁੁੱ ਮ ਤਬਔ ਢਾਯ ਆਉਝ ਬਾਪਾ। ਢੰਞਤ —ਢ-ਅੰਞਤ, 

ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਾਪ ਤਬਔ। ਮਯਤਖ —ਮਤਯਖ ਤਬਔ , ਅਛਪਞਾ ਤਬਔ। ਇਆ ਢ ਆਬ —ਢ 
ਇਆ ਢ ਆਬ, ਖੰਧਝ ਧਢ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਆਉਂਠਾ। ਅੰਧੁ—ਅਣਯੰੁਔ। ਅਢਾਟੁ—ਤਖਮ ਠ ਉਣ 
ਏਈ ਢਾਟ ਢਯ੶ , ਤਖਮ ਢੰੂ ਤਏਮ ਠੀ ਧੁਟਾਖੀ ਢਯ੶। ਅਮਤਟੁ —ਤਙਏਬੵ, ਤਙਤਏਆ ਯਇਆ , 

ਅਛਪ। ਔੀਞੁ —ਤਔੁੱ ਞ। ਮਧਾਤਡ —ਣਧਾਞਧਾ ਤਬਔ ਪੀਢਞਾ। ਮਢੀ —ਮ-ੁਝੀ—ੁਝ ਣਠਾ 



ਏਢ ਬਾਪੀ। ਔਤਞ —(ਯ ਣੵਛ !) ਤਮਧ, ਨਾਠ ਏ। ਣਬਤਯ ਢ —(ਯ ਣੵਛ !) ਞੂੰ  ਢਯ੶ ਣਂਾ। 
ਮਾੁ—ਞੁੱਞ, ਮਰਭਙ। ਯ—ਯ ਧਤਞ। ਢਾਧ ਤਥਯੂਢੀ —ਢਾਧ ਞ ਬੵਤਖਆ ੁੱਐਝ ਬਾਪੀ। ੁ 
ਣਮਾਤਠ—ੁੂ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਞ ਤਪਐ , ਉਯ ਣਾਪ ) ਮਥ-

ਤਬਆਣਏ ਯ ਞ ਖੀਬੵ ਠ ੁਝ ਬਐ ਏ ਤਕੁੱ ਟਾ ਢਯ੶ ਣਠਾ। ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠਾ ਧਢ ਉਮ ਮਥ 
ਤਬਆਣਏ ਣਾਪ ਤਬਔ ਤਙਏਠਾ ਯ , ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ ਠ ੁਝ ੵਠਾ ਯ , ਉਯ ਭੵਞੀ ਅਞ ਅਛਪਞਾ 
ਤਬਔ ਤਙਏ ਖੵਠਾ ਯ ; ਉਯ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਣਠਾ , ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ 
ਉਯ (ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਾਪ ਤਬਔ) ਮੁਤਞ ਖੜੀ ੁੱ ਐਠਾ ਯ।  

ਉਯ ਮਥ-ਤਬਆਣਏ ਣਾਪ ਅਣਯੰੁਔ ਯ (ਦਾਬ, ਉਮ ਠ ੁਝੵ ਠਾ ਅੰਞ ਢਯ੶ ਣ ਮਏਠਾ), ਉਮ ਠ 
ਤਮ ਉਞ ਤਏਮ ਠਾ ਏੁੰ ਛਾ ਢਯ੶ ਯ, ਉਯ ਖੰਧਝ-ਧਢ ਞ ਤਯਞ ਯ। ਉਮ ਤਬਔ ਖੜੀ ਯਈ ਮੁਤਞ 
ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਅੰਠ ੁਝ ਣਠਾ ਏਠੀ ਯ, ਞ ਧਢ ਢੰੂ ਧਾਇਆ ਤਬਔ ਛਪਝ ਞ ਥਔਾ ਪਠੀ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ !) ਞੂੰ  (ਦੀ) ਉਮ ਯਤ -ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧ , (ਤਮਧਢ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ) ਤਤ 
ਖਢਧ-ਧਢ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਣਂਾ। (ਯ ਣੵਛ!) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਯੀ (ਖੀਬਢ ਪਈ) ਮਰਭਙ ਮਞਾ 
ਯ, ਯ ਧਤਞ ਉਮ ਠ ਢਾਧ ਞ ਬੵਤਖਆ ੁੱਐਠੀ ਯ। 20।  

ਘਰ ਦਰ ਤਪਤਰ ਥਾਕੀ ਫਹੁਤਰ ॥ ਜਾਤਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀ ਭਰ ॥ ਕਤ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ 
ਧੀਆ ॥ ਕਤ ਗੁਰ ਚਲ  ਪੁਤਨ ਹੂਆ ॥ ਕਾਚ ਗੁਰ ਤ ਭੁਕਤਤ ਨ ਹੂਆ ॥ ਕਤੀ ਨਾਤਰ ਵਰੁ ਕੁ 
ਸਭਾਤਲ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਰਬ ਨਾਤਲ ॥ ਦਹ ਤਦਸ ਢੂਤਢ ਘਰ ਭਤਹ ਾਇਆ ॥ ਭਲੁ 
ਬਇਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਭਲਾਇਆ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:-  ਠ ਥਯੁਞ —ਥਟ ੵ ਠ ਠਬਾਜ਼ , ਏਈ ਖੂਢੵ। ਤਤਤ ਟਾਏੀ —(ਖੀਬ-

ਇਮਞਰੀ (ਦ ਦ ਏ ਐਣ ਪੁੱ ਟੀ। ਅਮੰਐ —ਅ-ਮੰਐ, ਤਖਢਹ ੵ ਠੀ ਮੰਤਐਆ ਢਾਯ ਯ ਮਏ , ਅਝ-ਤਝਞ। 
ਅੰਞ ਢਯੀ ਧ—ਧ ਣਾਮ ਅੰਞ ਢਯ੶ ਣਾਇਆ ਖਾ ਮਏਠਾ , ਧ ਤਝ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ। ਧ —ਧ 
ਣਾਮ। ਏਞ—ਏਈ। ਮੁਞ—ਣੁੁੱ ਞ। ਤੁਤਢ—ਤਤ, ਦੀ। ਧੁਏਤਞ—ਖੂਢੵ ਞ ਖ਼ਪਾਮੀ। ਏਾਔ ੁ ਞ—
ਏੁੱਔ ੁੂ ਞ, ਉਮ ੁੂ ਞ ਤਖਮ ਠਾ ਆਣਝਾ ਧਢ ਏੁੱਔਾ ਯ , ਤਖਮ ਠਾ ਧਢ ਧਾਇਆ ਠ ਮੁੱ ਔ ਤਬਔ 
ਜਪ ਖਾਝ ਬਾਪਾ ਯ (ਤਖਬ ਏੁੱ ਔੀ ਤਧੁੱ ਙੀ ਔੁੱ ਏ ਞ ੁੱ ਤਐਆਂ ਏਈ ਭਏਪੵ ਬਾਪ ਦੵਛ ਥਝਾ ਖਾ ਮਏਠ 



ਯਢ)। ਏੁ ਬੁ—ਇੁੱਏ ਐਮਧ-ਣਰਦੂ। ਮਧਾਤਪ—ਮਧਾਪ , ਮੰਦਾਪ ਏਠਾ ਯ। ਏਞੀ ਢਾਤ —ਏਈ 
ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀਆਂ। ੁਧੁਤਐ ਧਝੁ ਖੀਬਝੁ —ੁਧੁਤਐ ਠਾ ਧਢ -ਖੀਊਝ। ਧਝੁ ਖੀਬਝੁ —

ਆਮਾ-ਣਢਾ, ਤਖਮ ਠ ਯੰੁਤਠਆਂ ਖੀਤਬਆ ਖਾ ਮਏ ਞ ਤਖਮ ਞ ਤਬਕੁੜ ਏ ਧਞ ਆਉਂਠੀ ਖਾਣ। 
ਠਯਤਠਮ—ਠਮ੶ ਣਾਮ੶, ਯ ਣਾਮ।  ਧਤਯ—ਤ ਯੀ, ਤਯਠ- ਤਬਔ ਯੀ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਬਾਪਾ ਮਞਾ ਤੜਢ ਞ ਤਥਢਾ ) ਤਖੰਠ ਏਈ ਖੂਢੵ ਤਬਔ ਦ ਦ ਏ 
ਐਣ ਪੁੱ ਟਠੀ ਯ , ਇਞਢੀਆਂ ਅਝ -ਤਝਞ ਖਾਞੀਆਂ ਤਬਔ ਪੰਠੀ ਯ ਤਖਢਹ ੵ ਠਾ ਅੰਞ ਢਯ੶ ਣ 
ਮਏਠਾ। (ਇਯਢੵ ਥਅੰਞ ਖੂਢੵ ਤਬਔ ਦਙਏਠੀ ਤਖੰਠ ਠ ) ਏਈ ਧੵ ਤਣਉ ਣੁੁੱ ਞ ਡੀਆਂ ਥਝਠ ਯਢ , 

ਏਈ ੁੂ ਥਝਠ ਯਢ , ਞ ਏਈ ਔਪ ਦੀ ਥਝਠ ਯਢ। ਇਯਢੵ ਖੂਢੵ ਞ ਞਠ ਞਏ ਖ਼ਪਾਮੀ ਢਯ੶ 
ਯੰੁਠੀ ਖਠ ਞਏ ਤਏਮ ਏੁੱ ਔ ੁੂ ਠੀ ਮਢ ਪਈ ਯਈ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ! ਮਤਞੁੂ ਞ ਐੰੁਗੀਆਂ ਯਈਆਂ ਅਖਯੀਆਂ ) ਏਈ ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀਆਂ ਯਢ, ਐਮਧ-ਣਰਦੂ ਮਦ 
ਠੀ ਮੰਦਾਪ ਏਠਾ ਯ। ਖ ਤਖੰਠ ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਤਯੰਠੀ ਯ , ਉਮ ਠਾ ਆਮਾ -ਣਢਾ ਣਾਪ-

ਣਰਦੂ ਯ ਖੵਠਾ ਯ। (ਯ ਣੵਛ! ਤਮ ਉਮ ਤਖੰਠ ਠਾ ਣਰਦੂ ਢਾਪ) ਤਧਪਾਣ ਯੰੁਠਾ ਯ ਤਖਮ ਢੰੂ ਮਤਞੁੂ 
ਤਧਪੵਠਾ ਯ, ਯ ਯ ਣਾਮ ਜੂੰ ਜ ਜੂੰ ਛ ਏ (ੁੂ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ) ਤਯਠ- ਤਬਔ ਯੀ ਣਾਪ-

ਣਰਦੂ ਪੁੱ ਦ ਣਠਾ ਯ। 21।  

ਢ ਙ:- ਅੁੱਐ „‟ ਠ ਤਣਕ „ਓ‟ ਆਉਂਠਾ ਯ। ਇਮ ਠ ਟੵ ਅਪੀ ਣਉੜੀ ਤਬਔ ਅੁੱਐ „‟ 

ਬਤਞਆ ਯ।  

ਗੁਰਭੁਤਖ ਗਾਵ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫਲ  ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਤਲ ਤੁਲਾਵ ਤਲ  ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆਵ ਜਾਇ 
ਤਨਸੰਗੁ ॥ ਰਹਤਰ ਭਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦ ਫਦ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਜਨੁ 
ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਫਦੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਹ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਵ ਾਰੁ ॥੨੨ ॥ 

{ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:- ਞੁਪਾਬ—ਞਪਝ ਪਈ ਯਢੵ ਢੰੂ ਣਰਠਾ ਯ {ਢ ਙ:- ਅੁੱਐ „ਞ‟ ਠ ਢਾਪ ਠ 
„ਪੵ‟ ਯਢ (ੰ) ਅਞ (ੰ)ੁ। ਇਟ ਅਮੵ (ੰ)ੁ ਣੜਹਢਾ ਯ, ਦਾਬ, ਇਮ ਪਜ਼ ਢੰੂ “ਞੁਪਾਬ” ਣੜਹਢਾ 
ਯ। ਅਮਪ ਪਜ਼ “ਞਪਾਬ” ਯ}। ਤਢਮੰੁ—ਥੰਡਢ-ਤਯਞ। ਣਯਤ—ਠੂ ਏ ਏ। ਏਪੰਏੁ —
ਥ, ਤਬਏਾ। ਥੀਔਾੁ —ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਬਔਾ। ਧਖਢੁ —ਔੁੁੱ ਦੀ, ਇਭਢਾਢ। ਔਖੁ ਅਔਾੁ —



ਉੱਔਾ ਆਔਝ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਧਢੁੁੱ ਐ। ਮਾੁ—ਮਰਭਙ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਯਇਆਂ ਯੀ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਤਐਆ 
ਖਾ ਮਏਠਾ ਯ ) ੁਧੁਐ ਯੀ (ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ) ਾਉਂਠਾ ਯ , ਞ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਮਤਞ ) ਉਔਾਠਾ ਯ। 
ੁਧੁਐ ਯੀ (ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਢੰੂ ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ ) ਞਪਠਾ ਯ (ਞ ਯਢੵ ਢੰੂ ) ਞਪਝ ਪਈ ਣਰਠਾ 
ਯ।  

ੁਧੁਐ ਯੀ (ਖਞ ਤਬਔ) ਥੰਡਢ-ਤਯਞ ਆਉਂਠਾ ਯ ਞ ਥੰਡਢ-ਤਯਞ ਯੀ ਇਟ ਖੵਠਾ ਯ (ਦਾਬ, 

ਢਾਯ ਯੀ ਤਏਮ ਏਧੵ ਠ ਤਪ ਦਝ ਆਉਂਠਾ ਯ ਞ ਢਾਯ ਯੀ ਇਟ ਏਈ ਧੰਠ ਏਧੵ ਠ ਥੰਡਢ 
ਮਯੜ ਏ ਪ ਖੵਠਾ ਯ ), (ਤਏਉਂਤਏ ੁਧੁਤਐ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧਢ ਠੀ ) ਧਪ ਢੰੂ ਠੂ ਏ ਏ ਤਬਏਾ ਢੰੂ 
(ਆਣਝ ਅੰਠ) ਧੁਏਾ ਔੁਏਾ ਯੰੁਠਾ ਯ।  

(ਣਰਦੂ ਠ ੁਝੵ ਠੀ ) ਤਬਔਾ ੁਧੁਐ ਬਾਮਞ ਾ ਞ ਬਠ ਯ , ਉੱਔਾ ਆਔਝ (ਥਢਾਝਾ) ੁਧੁਐ 
ਠਾ (ਞੀਟ-) ਇਭਢਾਢ ਯ।  

(ਮਤਞੁੂ ਠਾ) ਭਥਠ ੁਧੁਐ ਪਈ ਮਰਭਙ ਅੰਤਧਰਞ ਯ। ਯ ਢਾਢਏ! ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਤਯਝ ਬਾਪਾ 
ਧਢੁੁੱ ਐ (ਮੰਮਾ-ਮਧੁੰ ਠ ਠਾ ) ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਪੁੱ ਦ ਪਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਤਬਏਾੵ ਠੀਆਂ ਪਤਯੵ ਤਬਔ 
ਥਔ ਤਢਏਪਠਾ ਯ)। 22।  

ਚੰਚਲੁ ਚੀਤੁ ਨ ਰਹਈ ਠਾਇ ॥ ਚਰੀ ਤਭਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥ ਚਰਨ ਕਭਲ ਉਰ ਧਾਰ ਚੀਤ 
॥ ਤਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚਤਨੁ ਤਨਤ ਨੀਤ ॥ ਤਚੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਚਤਤਹ ਕੁ ਤਹੀ ਸੁਖੁ 
ਹਇ ॥ ਤਚਤਤ ਵਸ ਰਾਚ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥ ਭੁਕਤਤ ਬਇਆ ਤਤ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥੨੩ ॥ 

{ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:- ਚਾਇ—ਟੵ ਤਮ , ਤਙਏਾਝ ਞ। ਔੀ —ਪੁਏ ਪੁਏ ਏ। ਤਧੁ —ਧਢ-ੂਣ ਯਢ। 
ਅੰੂੀ—ਢਧ ਣੁੱਞੀਆਂ , ਢਬ ਢਬ ਦ। ਉਡਾ —(ਖ) ਤਙਏਾ ੁੱ ਐਠਾ ਯ। ਤਔੁ ਖੀਬਢੁ —

ਤਔਖੀਬੀ, ਅਧ, ਖਢਧ ਧਢ ਞ ਥਤਔਆ ਯਇਆ। ਔਞਢੁ—ਮੁਔਞ। ਤਔੰਞਞ—ਤਔੰਞਾਞੁ। ਮਦੁ 
ਏਇ—ਯਏ ਖੀਬ। ਔਞਤਯ—ਖ ਤਮਧਠ ਯਢ। ਞਯੀ—ਉਟ, ਉਯਢੵ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ। ਤਔਤਞ—

ਤਔੁੱ ਞ ਤਬਔ। ਾਔ —(ਖ) ਧਮਞ ਯੰੁਠਾ ਯ। ਢਾਇ —ਢਾਧ ਤਬਔ। ਣਤਞ ਤਮਉ —ਇੁੱਜ਼ਞ ਢਾਪ। 
ਤ— ਤਬਔ।  



ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐਝ ਞ ਤਥਢਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠਾ ) ਔੰਔਪ ਧਢ 
ਤਙਏ ਏ ਢਯ੶ ਥਚਠਾ , ਇਯ (ਧਢ-) ਯਝ ਪੁਏ ਪੁਏ ਏ ਢਬ ਢਬ ਦ ਦਠਾ ਯ। (ਣ) ਖ 
ਧਢੁੁੱ ਐ (ਣਰਦੂ ਠ) ਏਉਪ ਤੁੁੱ ਪੵ (ਬ ਮਯਝ) ਔਢ (ਆਣਝ) ਤਔੁੱ ਞ ਤਬਔ ਬਮੵਠਾ ਯ , ਉਯ ਮਠਾ 
ਪਈ ਅਧ ਞ ਮੁਔਞ ਯ ਖੵਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਢਾਯ ਤਬਏਾੵ ਠੀ ਤਾਯੀ ਤਬਔ ਤਮਠਾ ਯ ਞ ਢਾਯ ਯੀ 
ਖਢਧੵ ਠ ੜ ਤਬਔ ਣਠਾ ਯ)।  

(ਤਖਡ ਞੁੱ ਏ ਔੰਔਪਞਾ ਠ ਏਾਢ ) ਯਏ ਖੀਬ ਤਔੰਞਾਞੁ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ (ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ) ਇੁੱਏ 
(ਣਧਾਞਧਾ) ਢੰੂ ਤਮਧਠ ਯਢ, ਉਯਢੵ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ਮੁਐ ਯੰੁਠਾ ਯ।  

(ਤਖਮ ਖੀਬ ਠ ) ਤਔੁੱ ਞ ਤਬਔ ਣਰਦੂ ਆ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਬਔ ਪੀਢ ਯੰੁਠਾ ਯ ਉਯ 
(ਧਾਇਏ ਦੵ ਞ) ਖ਼ਪਾਮੀ ਣਾ ਪਠਾ ਯ (ਞ ਇਟ) ਇੁੱਜ਼ਞ ਢਾਪ (ਆਣਝ ਅਮਪੀ)  ਤਬਔ ਖੵਠਾ 
ਯ। 23।  

ਛੀਜ ਦਹ ਖੁਲ  ਇਕ ਗੰਤਢ ॥ ਛਆ ਤਨਤ ਦਖਹੁ ਜਤਗ ਹੰਤਢ ॥ ਧੂ ਛਾਵ ਜ ਸਭ ਕਤਰ ਜਾਣ 
॥ ਫੰਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਘਤਰ ਆਣ ॥ ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਬੁਲਾਨਾ ॥ ਤਲਤਖਆ ਤਕਰਤੁ 
ਧੁਰ ਰਵਾਨਾ ॥ ਛੀਜ ਜਫਨੁ ਜਰੂਆ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ॥ ਕਾਇਆ ਛੀਜ ਬਈ ਤਸਫਾਲੁ ॥੨੪ ॥ 

{ੰਨਾ 932} 

ਣਠਅਟ:- ਕੀਖ—ਢਾਮ ਯ ਖੵਠਾ ਯ। ੰਤਜ —(ਣਰਾਝੵ ਠੀ ) ੰਜ। ਕਆ—{˜X} ਢਾਮ, ਐ। 
ਖਤ—ਖਞ ਤਬਔ। ਯੰਤਜ—ਤਤ ਏ, ਦ ਏ। ਡੂਣ ਕਾਬ—ਠੁਐ ਮੁਐ। ਮਧ—ਥਾਥ। ਧੁਏਤਞ—

ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਬ ਞ ਖ਼ਪਾਮੀ। ਤ — ਤਬਔ , ਧਢ ਤਬਔ। ਆਝ —ਤਪਆਉਂਠਾ ਯ। ਕੂਕੀ —
ਟਟੀ, ਅੰਠ ਏੀ। ਕਾਇਆ—ਧਾਇਆ। ਡੁ—ਡੁ ਞ, ਭੁੂ ਞ। ਤਏਞੁ—ਏੀਞ ਯ ਏਧੵ ਠਾ 
ਮਧੂਯ। ਖੂਆ—ਥੁਜਣਾ। ਤਮਤ—ਤਮ ਉਞ। ਤਮਥਾਪੁ—ਣਾਝੀ ਠਾ ਖਾਪਾ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ !) ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ ਤਤ ਏ ਬਐ ਪਬ , ਖਠ ਣਰਾਝੀ (ਠ ਣਰਾਝੵ ਠੀ ੰਜ ਐੁਪਹ 
ਖੵਠੀ ਯ ਞੵ ਮੀ ਢਾਮ ਯ ਖੵਠਾ ਯ। ਧਞ (ਠਾ ਇਯ ਏਞਏ) ਤਢੋੱਞ ਬਞ ਤਯਾ ਯ। (ਯ ਣੵਛ!) 
ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਇਮ ਖੀਬਢ ਤਬਔ ਬਾਣਠ ) ਠੁੁੱ ਐੵ ਮੁਐੵ ਢੰੂ ਇਏ ਤਖਯਾ ਏ ਏ ਮਧਗ ਪ ਞੵ 
(ਧਾਇਆ ਠ) ਥੰਡਢੵ ਢੰੂ ਏੁੱ ਙ ਏ (ਧਾਇਏ ਦੵ ਞ) ਆਜ਼ਾਠੀ ਢੰੂ ਆਣਝ ਅੰਠ ਪ ਆਉਂਠਾ ਯ। (ਯ 
ਣੵਛ! ੁਣਾਪ ਢੰੂ ਤਬਮਾ ਏ ) ਖਞ ਇਮ ਟਟੀ (ਦਾਬ, ਖ ਮਾਟ ਞੜ ਢਯ੶ ਤਢਥਾਯੰੁਠੀ ) ਧਾਇਆ 



(ਠ ਤਣਆ) ਤਬਔ ਏੁਾਯ ਣ ਤਯਾ ਯ , (ਖੀਬੵ ਠ ਧੁੱ ਟ ਉਞ ਇਯੀ ) ਤਏਞ-ੂਣ ਪਐ ਭੁੂ ਞ ਯੀ 
ਤਪਤਐਆ ਤਣਆ ਯ (ਦਾਬ, ਭੁੂ ਞ ਖੀਬੵ ਠ ਅੰਠ ਧਾਇਆ ਠ ਧਯ ਠ ਮੰਮਏਾ-ੂਣ ਪਐ ਯਝ ਠ 
ਏਾਢ ਯੁਝ ਦੀ ਇਯ ਧਾਇਆ ਠ ਧਯ ਤਬਔ ਤਮ ਯ ਯਢ )। (ਯ ਣੵਛ!) ਖਬਾਢੀ ਖ਼ਞਧ ਯ ਖੵਠੀ 
ਯ, ਥੁਜਣਾ ਆ ਖੵਠਾ ਯ , ਧਞ ਤਮ ਉਞ (ਐੜੀ ਖਾਣਠੀ ਯ ), ਮੀ ਏਧਜ਼ ਯ ਖੵਠਾ ਯ (ਞ 
ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੀ ਔਧੜੀ ਣਾਝੀ ਠ ) ਖਾਪ ਬੵ ਤਜੁੱ ਪੀ ਯ ਖੵਠੀ ਯ (ਤਤ ਦੀ ਇਮ ਠਾ ਧਾਇਆ ਠਾ 
ਤਣਆ ਧੁੁੱ ਏਠਾ ਢਯ੶)। 24।  

ਜਾ ਆਤ ਰਬੂ ਤਤਹੁ ਲਇ ॥ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਦਾਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਰਾਖਤਹ 
ਰਾਖੁ ॥ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਦਵ ਤਤ ਸਾਖੁ ॥ ਜਾਗਤੁ ਜਾਤਗ ਰਹਾ ਤੁਧੁ ਬਾਵਾ ॥ ਜਾ ਤੂ ਭਲਤਹ ਤਾ 
ਤੁਝ ਸਭਾਵਾ ॥ ਜ ਜ ਕਾਰੁ ਜਉ ਜਗਦੀਸ ॥ ਗੁਰਭਤਤ ਤਭਲੀ ਫੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫ ॥ 

{ੰਨਾ 933} 

ਣਠਅਟ:- ਖਾਣ—ਖਾਣਠਾ ਯ, ਣਙ ਯ। ਤਞਯੁ ਪਇ—ਤਞੰਢੵ ਪਏੵ ਤਬਔ, ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ। 
ਖੁਤ ਖੁਤ —ਯਏ ਖੁ ਤਬਔ। ਖਾਔਉ —ਖਾਔਉਂ, ਧ ਧੰਠਾ ਯੵ। ਠਬ —(ਞਾ „ਖਮੁ‟ ਧਢੰੂ) 

ਠਠਾ ਯ। ਣਤਞ ਮਾਐੁ—ਇੁੱਜ਼ਞ ਞ ਢਾਧਝਾ। ਞੁਡੁ—ਞਢੰੂ। ਖਠੀਮ ਖ ਖਏਾੁ—ਖਞ ਠ ਧਾਪਏ 
ਠੀ ਖ ਖਏਾ। ਖ—ਤਖੁੱ ਞ। ਖਏਾੁ—ਮਠਾ ਠੀ ਤਖੁੱਞ। ਥੀਮ—ਬੀਯ ਤਬਮਬ, ਜ਼ੂ। ਇਏੀਮ—ਇਏ 
ਈਭ ਢੰੂ, ਇਏ ਧਾਪਏ ਢੰੂ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ! ਉਮ ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ , ਖ) ਆਣ ਮਾ ਖਞ ਤਬਔ 
ਣਙ ਯ, ਖ ਮਠਾ (ਖੀਬੵ ਠਾ) ਠਾਞਾ ਯ (ਤਖਮ ਞ ਤਥਢਾ ) ਯ ਏਈ (ਠਾਞਾ) ਢਯ੶। (ਯ ਣੵਛ! 
ਣਾਪ ਅੰਏਾ ਅੁੱ ਅਠਾਮ ਏ ਞ ਆਐ —ਯ ਣਰਦੂ !) ਤਖਬ ਞੂੰ  (ਧਢੰੂ) ੁੱਐਝਾ ਔਾਯੰੁਠਾ ਯ 
ਤਞਬ ੁੱ ਐ ; (ਣ) ਧ ਞੀ ਤਮਤਞ -ਮਾਪਾਯ (ਠੀ ਠਾਤਞ ) ਧੰਠਾ, ਯੵ, ਞੀ ਤਮਤਞ ਯੀ ਧਢੰੂ 
ਇੁੱ ਜ਼ਞ ਞ ਢਾਧਝਾ ਠਠੀ ਯ। (ਯ ਣਰਦੂ!) ਖ ਧ ਞਢੰੂ ਔੰਾ ਪੁੱ ੵ ਞੵ ਧ ਮਠਾ ਖਾਠਾ ਯੵ (ਧਾਇਆ 
ਠ ਯੁੱ ਤਪਆਂ ਞ ਮੁਔਞ ਯੵ ), ਖ ਞੂੰ  (ਆਣ) ਧਢੰੂ (ਆਣਝ ਤਬਔ) ਖੜੀ ੁੱ ਐ, ਞੵ ਧ ਞ (ਔਢੵ) 
ਤਬਔ ਪੀਢ ਯੵ। ਧ ਖਞ ਠ ਧਾਪਏ (ਣਰਦੂ) ਠੀ ਮਠਾ ਖ ਖਏਾ ਆਐਠਾ ਯੵ। (ਯ ਣੵਛ! ਇਮ 
ਞਹੵ) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਤਞ ਪ ਏ ਬੀਯ-ਤਬਮਬ ਇੁੱ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਧਪ ਮਏੀਠਾ ਯ। 25।  

ਝਤਖ ਫਲਣੁ ਤਕਆ ਜਗ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ॥ ਝੂਤਰ ਭਰ ਦਖ ਰਭਾਦੁ ॥ ਜਨਤਭ ਭੂ ਨਹੀ ਜੀਵਣ 
ਆਸਾ ॥ ਆਇ ਚਲ  ਬ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ॥ ਝੁਤਰ ਝੁਤਰ ਝਤਖ ਭਾਟੀ ਰਤਲ ਜਾਇ ॥ ਕਾਲੁ ਨ 



ਚਾਂ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਾਈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ ਆ ਦਵ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ 
॥੨੬॥ {ੰਨਾ 933} 

ਣਠਅਟ:- ਗਤਐ ਥਪਝੁ—ਗਐੵ ਧਾਢਾ , ਐਯ-ਖ਼ੁਆੀ, ਧੰਠਾ ਮਞਾ। ਤਏਆ —ਏੀਯ? (ਦਾਬ, 

ਤਬਅਟ)। ਤਮਉ—ਢਾਪ। ਬਾਠੁ —ਔਔਾ, ਥਤਯਮ। ਗੂਤ ਧ —ਗੁ ਗੁ ਧਠਾ ਯ , ਠੁਐੀ 
ਤਯੰਠਾ ਯ। ਣਧਾਠੁ —ਅਯੰਏਾ। ਠਐ ਣਧਾਠੁ —ਅਯੰਏਾ ਬਐਠਾ ਯ , (ਉਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੀਆਂ ) 
ਅੁੱਐੵ ਮਾਯਧਝ ਅਯੰਏਾ ਤਙਤਏਆ ਤਯੰਠਾ ਯ। ਖੀਬਢ ਆਮਾ —ਮੁੁੱ ਔ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠੀ ਆਮ। 
ਆਮ ਤਢਾਮਾ—ਆਮੵ ਞ ਤਢਾਮ ਯ ਏ , ਏਈ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙਝ ਞ ਤਥਢਾ ਯੀ। ਧਾਙੀ ਤਪ ਖਾਇ —

ਤਧੁੱ ਙੀ ਤਬਔ ਤਧਪ ਖੵਠਾ ਯ , ਖੀਬਢ ਤਬਅਟ ੁਆ ਖੵਠਾ ਯ। ਔੵਣ —ਠਥਾਉ ਣੵਠਾ ਯ। ਢਬ 
ਤਢਤਡ—(ਡਞੀ ਠ ) ਢ  ਖ਼ਜ਼ਾਢੇ , ਡਞੀ ਠਾ ਮਾਾ ਡਢ। ਢਾਇ —ਢਾਧ (ਤਮਧਢ) ਠੀ ਾਯ੶। 
ਮਯਤਖ ਮੁਦਾਇ—ਆਣਝੀ ਧਜ਼ੀ ਅਢੁਮਾ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐਝ ਠ ਟੵ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ) 

ਖਞ ਢਾਪ ਗੜਾ ਮਯੜਢਾ ਤਬਅਟ ਯ , ਇਯ ਞੵ ਗਐੵ ਧਾਢ ਬਾੀ ੁੱਪ ਯ ; (ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ 
ਣਾਪ ਠਾ ਤਮਧਢ ਕੁੱ ਛ ਏ ਗੜ ਬਾਪ ਾਯ ਣਠਾ ਯ ) ਉਯ ਗੁ ਗੁ ਧਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਅੰਠ 
ਅਭੵਞ ਯੀ ਤਯੰਠਾ ਯ , ਤਏਉਂਤਏ) ਉਮ ਠੀਆਂ ਅੁੱਐੵ ਮਾਯਧਝ (ਧਾਇਆ ਠਾ ) ਅਯੰਏਾ ਤਤਤਆ 
ਤਯੰਠਾ ਯ। ਅਖਯ ਥੰਠ ਖਢਧ -ਧਢ ਠ ੜ ਤਬਔ ਣ ਤਯੰਠ ਯਢ , ਮੁੁੱ ਔ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠੀ 
(ਉਯਢੵ ਞ) ਆਮ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ , ਉਯ ਠੁਢੀਆ ਞ ਏਈ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙਝ ਞ ਤਥਢਾ ਯੀ ਞੁ ਖੵਠ 
ਯਢ। (ਢਾਧ ਤਬਮਾ ਏ ਠੁਢੀਆ ਠ ਗੰਥਤਪਆਂ ਤਬਔ ਣਔਝ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਇਮ) ਐਣਾਝ ਤਬਔ ਐਣ 
ਐਣ ਏ ਖੀਬਢ ਤਬਅਟ ੰਬਾ ਖੵਠਾ ਯ।  

ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝ ਾਉਂਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਧਞ ਠਾ ਦੀ ਛ ਣਯ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ। ਣਰਦੂ 
ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਉਯ , ਧਾਢ , ਮਾੀ ਡਞੀ ਠਾ ਡਢ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪਠਾ ਯ। ਇਯ ਠਾਤਞ 
ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਆਣਝੀ ਜ਼ਾ ਅਢੁਮਾ ਠਠਾ ਯ। 29।  

ਤਞਆਨ  ਫਲ  ਆ ਫੂਝ ॥ ਆ ਸਭਝ ਆ ਸੂਝ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਅੰਤਕ ਸਭਾਵ ॥ 
ਤਨਰਭਲ ਸੂਚ ਸਾਚ ਬਾਵ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਤਨੀ ਨਹੀ ਤਟ ॥ ਲਾਲ ਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖਟ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਭਾਵਹੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹ ਧਾਵਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭਤਤ ਸਾਤਚ 
ਸਭਾਵਹੁ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 933} 



ਣਠਅਟ:- ਤਘਆਢ —ਤਘਆਢੁ, ਤਆਢ। ਆਣ—(ੁੂ ਤਬਔ ਣਰਦੂ) ਆਣ ਯੀ। ਮੂਗ—ਬਐਠਾ ਯ। 
ਅੰਤਏ—(ਤਖਢਹ ੵ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਠ ) ਤਯਠ ਤਬਔ। ਦਾਬ —ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਠਾ ਯ। ਞਢੀ —ਞਢੵ ਠੀ। 
ਞਙ—ਏਧੀ, ਾਙਾ। ਅਐਙ —ਅਐੁੁੱਙ, ਅਧੁੁੱ ਏ, ਢਾਯ ਧੁੁੱ ਏਝ ਬਾਪ। ੁਤ —ੁੂ ਢੇ। ਏਾਯ 
ਡਾਬਯੁ—ਤਏਉਂ ਠੜਠ ਯਉ? ਮਾਤਔ—ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪ ਣਰਦੂ ਤਬਔ।  

ਅਟ:- (ਮਤਞੁੂ-ੂਣ ਯ ਏ ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਤਆਢ ਉਔਾਠਾ ਯ , ਆਣ ਯੀ ਇਮ ਤਆਢ ਢੰੂ 
ਮੁਝਠਾ ਮਧਗਠਾ ਯ ਞ ਤਬਔਾਠਾ ਯ। (ਤਖਢਹ ੵ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਠ ) ਤਯਠ ਤਬਔ ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਠੁੱ ਤਮਆ 
ਯਇਆ (ਤਆਢ) ਆ ਬੁੱਮਠਾ ਯ , ਉਯ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਤਬਞਰ ਮੁੁੱ ਔ ਯ ਖੵਠ ਯਢ , ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਮੁੱ ਔਾ ਣਰਦੂ 
ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਠਾ ਯ।  

ਮਤਞੁੂ ਮਧੁੰ ਠ ਯ, ਉਮ ਤਬਔ (ਣਾਪ ਠ ੁਝੵ ਠ) ਞਢੵ ਠੀ ਏਧੀ ਢਯ੶, ਉਯ ਮੁੱਔ ਣਰਦੂ ਠਾ 
ੂਣ ਯ, ਪਾਪੵ ਠਾ ਅਧੁੁੱ ਏ (ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ) ਯ (ਦਾਬ, ਮਤਞੁੂ ਤਬਔ ਥਅੰਞ ੁੱਥੀ ੁਝ ਯਢ)।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਉਯ ਏਾ ਏ ਖ ਮਤਞੁੂ ਢੇ ਠੁੱ ਮੀ ਯ, ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਠੁੱ ਮੀ ਏਝੀ ਞ ਣ ਢਾਯ ਠੜ। 
ਯ ਢਾਢਏ! ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਪ ਏ ਮੁੱ ਔ ਣਰਦੂ ਤਬਔ ਪੀਢ ਯ ਖਾਉ। 27।  

ਟੂਟ ਨੇਹੁ ਤਕ ਫਲਤਹ ਸਹੀ ॥ ਟੂਟ ਫਾਹ ਦੁਹੂ ਤਦਸ ਗਹੀ ॥ ਟੂਤਟ ਰੀਤਤ ਗਈ ਫੁਰ ਫਤਲ ॥ 
ਦੁਰਭਤਤ ਰਹਤਰ ਛਾਡੀ ਢਤਲ ॥ ਟੂਟ ਗੰਤਠ ਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਘਤਰ ਕਾਰਜੁ 
ਸਾਤਰ ॥ ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵ ਤਟਾ ॥ ਤਤਰਬਵਣ ਠਾਕੁਰੁ ਰੀਤਭੁ ਭਟਾ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 933} 

ਣਠਅਟ:- ਢੇਯੁ—ਤਣਆ। ਤਏ —ਖ। ਮਯੀ—ਮਾਯਧਝ। ਤਏ ਥਪਤਯ —ਖ ਅਮ੶ ਧੂੰ ਯ ਞ ਮੁੱ ਔੀ 
ੁੱਪ ਪਾ ਏ ਆਐੀ। ਤਠਮ —ਣਾਮਾ, ਞ। ਯੀ—ਣਏੜੀ ਯਈ। ਥੁ ਥਤਪ —ਥੁ ਥਪ ਢਾਪ। 
ਣਯਤ ਕਾਛੀ—ਤਞਆ ਤਠੁੱ ਞੀ। ਜਤਪ—ਜਪ ਢੇ , ਐਮਧ ਢੇ। ਙੂਙ ੰਤਚ —ੰਜ ਐੁਪਹ ਖੵਠੀ ਯ , 
ਧੁਭਏਪ ਯੁੱਪ ਯ ਖੵਠੀ ਯ। ਣੜ ਬੀਔਾਤ —ਖ ਧਢ ਤਬਔ ਔੰੀ ਮਔ ਣ ਖਾ , ਖ ਔੰੀ ਤਬਔਾ 
ਤੁ ਣ। ਤ— ਤਬਔ, ਧਢ ਤਬਔ। ਮਾਤ—ਮੰਦਾਪ। ਧਙਾ—ਬੁੱਛਾ।  

ਅਟ:- ਤਏਮ ਢੰੂ ਮਾਯਧਝ (ਪਾ ਏ ) ੁੱਪ ਆਤਐਆਂ ਤਣਆ ਙੁੁੱ ਙ ਖੵਠਾ ਯ ; ਠਯੵ ਣਾਤਮਆਂ ਞ 
ਤਤੜਆਂ ਥੵਯ ਙੁੁੱ ਙ ਖੵਠੀ ਯ ; ਧੰਠਾ ਥਪ ਥਤਪਆਂ ਣਰੀਞ ਙੁੁੱ ਙ ਖੵਠੀ ਯ , ਦੜੀ ਇਮਞਰੀ ਢੰੂ ਐਮਧ 
ਕੁੱ ਛ ਠਠਾ ਯ (ਢ ਙ:- ਇਮ ਞੁਏ ਤਬਔ “ਙੂਤਙ ਈ ” ਅਞ “ਣਯਤ ਕਾਤਛ ” ਦੂਞ ਏਾਪ Past 

Tense ਤਬਔ ਯਢ , ਣ ਅਟ ਣਤਯਪੀ ਞੁਏ ਠ ਢਾਪ ਤਧਪਾਝ ਬਾਮਞ „ਬਞਧਾਢ ਏਾਪ ‟ 



Present Tense ਤਬਔ ਏੀਞਾ ਤਆ ਯ ਤਏਉਂਤਏ ਦਾਬ ਇਉਂ ਯੀ ਯ)।  

ਖ ਔੰੀ ਤਬਔਾ ਤੁ ਣ ਞੵ ਏਈ (ਬਾਣੀ ਯਈ) ਧੁਭਏਪ ਯੁੱਪ ਯ ਖੵਠੀ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ !) ਞੂੰ  ਦੀ ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਆਣਝ ਧਢ ਤਬਔ (ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧਢ ਠਾ ) 

ਏੰਧ ਮੰਦਾਪ (ਇਮ ਞਹੵ ਣਾਪ ਬਪ ਣਈ ਯਈ ੰਜ ਐੁਪਹ ਖੵਠੀ ਯ ; ਤਤ ਇਮ ਣਾਮ ਬਪ ਏਠ ) 
ਾਙਾ ਢਯ੶ ਣਠਾ (ਣਾਪ-ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠਾ ) ਮਠਾ ਤਙਤਏਆ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਢਾ ਤਢੋੱਞ ਥਤਝਆ 
ਤਯੰਠਾ ਯ, ਞ ਮਾ ਖਞ ਠਾ ਬੁੱ ਛਾ ਧਾਪਏ ਣਰੀਞਧ ਣਰਦੂ (ਤਮ ਉਞ ਮਯਾਈ) ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ। 29।  

ਠਾਕਹੁ ਭਨੂਆ ਰਾਖਹੁ ਠਾਇ ॥ ਠਹਤਕ ਭੁਈ ਅਵਗੁਤਣ ਛੁਤਾਇ ॥ ਠਾਕੁਰੁ ਕੁ ਸਫਾਈ 
ਨਾਤਰ ॥ ਫਹੁਤ ਵਸ ਕਰ ਕੂਤਿਆਤਰ ॥ ਰ ਘਤਰ ਜਾਤੀ ਠਾਤਕ ਰਹਾਈ ॥ ਭਹਤਲ ਫੁਲਾਈ 
ਠਾਕ ਨ ਾਈ ॥ ਸਫਤਦ ਸਵਾਰੀ ਸਾਤਚ ਤਆਰੀ ॥ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਠਾਕੁਤਰ ਧਾਰੀ ॥੨੯ ॥ 

{ੰਨਾ 933} 

ਣਠਅਟ:- ਧਢੂਆ—{„ਧਢ‟ ਞ „ਧਢੂਆ‟ ਅਪਣਾਟਏ ਢੵਬ } ਔੰਔਪ ਤਖਯਾ ਧਢ ਖ ਧਾਇਆ 
ਤਣੁੱਕ ਦਙਏ ਤਯਾ ਯ। ਚਾਇ —ਟੵ ਤਮ। ਚਯਤਏ ਧੁਈ —ਤਦੜ ਧੁਈ ਯ (ਤਮਰਭਙੀ)। ਅਬੁਤਝ—

ਅਉਝ ਠ ਏਾਢ , ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ਦਙਏਝ ਠੀ ਦੁੁੱ ਪ ਠ ਏਾਢ। ਮਥਾਈ —ਮਾੀਆਂ। 
ਏੂਤੜਆਤ—ਏੂੜ ਤਬਔ ਤਮੀ ਯਈ , ਧਾਇਆ-ਰਮੀ। ਤ— ਤਬਔ। ਧਯਤਪ—ਣਰਦੂ ਠ ਧਤਯਪ 
ਤਬਔ। ਚਾਤਏ—ਏ। ਚਾਏੁਤ—ਚਾਏੁ ਢੇ। ਣਕੁਞਾਇ —ਯੁੱਟ ਧਪਠੀ ਯ , ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠੀ ਯ ,। ਚਾਤਏ 
ਯਾਈ—ਏ ਏ ੁੱ ਐੀ {ਪਜ਼ „ਚਾਤਏ‟ ਅਞ „ਚਾਏ‟ ਠਾ ਏ ਔਞ ੁੱ ਐਝਾ }। ਮੁਯਾਤਝ—

{ਅੁੱਐ „ਮ‟ ਠ ਢਾਪ ਠ ਪੵ ਯਢ। ਇਟ   ੰ ੁ ਣੜਹਢਾ ਯ}।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ ! ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ ਤਪਐ ਏ , ਧਾਇਆ ਬਪ ਠੜਠ ) ਇਮ 
ਔੰਔਪ ਧਢ ਢੰੂ ਏ ੁੱ ਐ , ਞ ਟੵ ਤਮ (ਦਾਬ, ਅੰਞਤ ਆਞਧ) ਤਙਏਾ ੁੱ ਐ। (ਤਮਰਭਙੀ ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਤਞਰਭਢਾ ਠ) ਅਉਝ ਤਬਔ (ਤਮ ਏ ਆਣ ਤਬਔ ) ਤਦੜ ਤਦੜ ਏ ਆਞਧਏ ਧਞ ਮਯੜ ਯੀ ਯ ਞ 
ਠੁਐੀ ਯ ਯੀ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਣਰਦੂ—ਣਾਪਝਯਾ ਇੁੱਏ ਯ, ਞ ਮਾ ਖੀਬ ਉਮ ਠੀਆਂ ਢਾੀਆਂ ਯਢ , (ਣ) ਧਾਇਆ-

ਰਮੀ (ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀ ਐਮਧ ਢੰੂ ਢਯ੶ ਣਕਾਝਠੀ, ਞ ਥਾਯ) ਏਈ ਬਮ ਏਠੀ ਯ (ਯ ਯ ਆਮ 
ਞੁੱ ਏਠੀ ਯ)। (ਤਖਮ ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਢੇ ) ਣਾ  ਤਬਔ ਖੵਠੀ ਢੰੂ (ਯ ਆਮ ਞੁੱ ਏਠੀ 



ਢੰੂ) ਏ ਤਪਆ ਯ , ਉਮ ਢੰੂ (ਉਮ ਢੇ ਆਣਝ ਧਤਯਪ ਤਬਔ ਥੁਪਾ ਤਪਆ ਯ , ਉਮ ਠ ਖੀਬਢ-ਾਯ 
ਤਬਔ ਤਞਰਭਢਾ ਠੀ ) ਏਈ ਏ ਢਯ੶ ਣਠੀ। (ੁੂ ਠ) ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ (ਉਮ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਢੇ ) ਮੰਬਾ 
ਤਪਆ ਯ, (ਉਯ ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀ) ਮਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਤਬਔ ਤਣਆ ਣੵਠੀ ਯ, ਉਯੀ ਮੁਯਾ-ਦਾ ਬਾਪੀ 
ਯ ਖੵਠੀ ਯ (ਤਏਉਂਤਏ) ਣਰਦੂ ਢੇ ਉਮ ਢੰੂ ਆਣਝੀ ਥਝ ਤਪਆ ਯ। 29।  

ਡਲਤ ਡਲਤ ਹ ਸਖੀ ਪਾਟ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ ॥ ਡਾਹਤਣ ਤਤਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਤਫਨੁ ਡਰ ਤਫਣਠੀ 
ਡਾਰ ॥ ਡਰਤ ਭੁਈ ਘਤਰ ਆਣ ਡੀਠੀ ਕੰਤਤ ਸੁਜਾਤਣ ॥ ਡਰੁ ਰਾਤਖਆ ਗੁਤਰ ਆਣ 
ਤਨਰਬਉ ਨਾਭੁ ਵਖਾਤਣ ॥ ਡੂਗਤਰ ਵਾਸੁ ਤਤਖਾ ਘਣੀ ਜਫ ਦਖਾ ਨਹੀ ਦੂਤਰ ॥ ਤਤਖਾ ਤਨਵਾਰੀ 
ਸਫਦੁ ਭੰਤਨ ਅੰਤਭਰਤੁ ੀਆ ਬਰੂਤਰ ॥ ਦਤਹ ਦਤਹ ਆਖ ਸਬੁ ਕਈ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥ ਗੁਰੂ 
ਦੁਆਰ ਦਵਸੀ ਤਤਖਾ ਤਨਵਾਰ ਸਇ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 933} 

ਣਠਅਟ:- ਛਪਞ ਛਪਞ —ਛਪਤਠਆ,ਂ ਯ ਯ ਆਮ ਞੁੱ ਤਏਆਂ। ਔੀ —ਏੁੱਣੜ। ਔੀ 
ਮੀਾ—(ਦਾਬ,) ਮਾ ਡਾਤਧਏ ਉੱਠਧ ਞ ਦਐ। ਛਾਯ —ਠਾਯ, ਮਾੜਾ। ਛਾਯਣਤਝ—ਛਾਯਣਝ 
ਤਬਔ, ਮਾੜ ਤਬਔ, ਤਞਰਭਢਾ ਠੀ ਅੁੱ ਤਬਔ ਮੜਤਠਆਂ। ਞਤਢ—ਮੀ ਤਬਔ, (ਦਾਬ,) ਤਯਠ ਤਬਔ। 
ਤਥਝਚੀ—ਢਾਮ ਯ ਈ। ਛਾ —ਛਾੵ ਠੀਆਂ ਛਾੵ , ਥਅੰਞ ਖੀਬ। ਧੁਈ—ਆਣਾ-ਦਾਬ ਞ ਧੁਈ , 

ਤਞਰਭਢਾ ਬਪ ਧੁਈ। ਏੰਤਞ —ਏੰਞ ਢੇ। ਏੰਤਞ ਮੁਖਾਤਝ —ਮੁਖਾਝ ਏੰਞ ਢੇ। ੁਤ —ੁੂ ਢੇ , ੁੂ ਠੀ 
ਾਯ੶। ਛੁ —ਦਉ, ਅਠਥ। ਬਐਾਤਝ —ਤਮਧ ਏ। ਛੂਤ —ਣਥਞ ਉਞ। ਝੀ —ਥਯੁਞ। 
ਦਣੂਤ—ਢਏਾ-ਢਏ, ੁੱਖ ਏ। ਮਦੁ ਏਈ—ਯਏ ਖੀਬ। ਖ ਦਾਬ—ਖ ਉਮ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਯ। ਞ—
ਉਮ ਖੀਬ ਢੰੂ। ਮਇ—ਉਯੀ ਖੀਬ। ਅੰਤਧਰਞ—ੁਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠਝ ਬਾਪਾ ਢਾਧ-ਖਪ।  

ਅਟ:- ਯ ਮਐੀ! ਦਙਏ ਦਙਏ ਏ ਮਾ ਏੁੱ ਣੜ ਞ ਤਮੰਾ ਣਾਙ  ਯਢ (ਦਾਬ, ਤਞਰਭਢਾ ਠੀ 
ਅੁੱ ਠ ਏਾਢ ਯ ਯ ਆਮ ਞੁੱ ਤਏਆਂ ਮਾ ਡਾਤਧਏ ਉੱਠਧ ਤਬਅਟ ਖੵਠ ਯਢ ); ਤਞਰਭਢਾ 
ਠੀ ਅੁੱ ਤਬਔ ਮੜਤਠਆਂ ਤਯਠ ਤਬਔ ਮੁਐ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠਾ ; (ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਏਾਢ ਣਰਦੂ ) ਛ 
(ਤਯਠ ਤਬਔ) ਬਾਇਆਂ ਥਅੰਞ ਖੀਬ ਐਣ ਯ ਯਢ।  

(ਖ ਖੀਬ -ਇਮਞਰੀ ਣਰਦੂ ਠ ) ਛ ਠੀ ਾਯ੶ ਆਣਝ ਤਯਠ ਤਬਔ (ਤਞਰਭਢਾ ਬਪ ) ਧ ਈ ਯ 
(ਦਾਬ, ਤਖਮ ਢੇ ਤਞਰਭਢਾ ਠੀ ਅੁੱ ਥੁਗਾ ਪਈ ਯ ) ਉਮ ਢੰੂ ਮੁਖਾਢ ਏੰਞ (ਣਰਦੂ) ਢੇ (ਤਣਆ ਢਾਪ) 

ਞੁੱ ਤਏਆ ਯ ; ਆਣਝ ੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਉਮ ਢੇ ਤਢਦਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਮਧ ਏ (ਣਰਦੂ ਠਾ ) ਛ 
(ਤਯਠ ਤਬਔ) ਤਙਏਾਇਆ ਯ।  



(ਯ ਮਐੀ! ਖਠ ਞਏ ਧਾ ) ਬਾਮ ਣਥਞ ਉਞ ਤਯਾ , (ਦਾਬ, ਯਉਧ ਏ ਏ ਤਮ ਉੱਔਾ ਤਯਾ ) 

ਧਾਇਆ ਠੀ ਞਰਯ ਥਯੁਞ ਮੀ; ਖਠ ਧ ਣਰਦੂ ਠਾ ਠੀਠਾ ਏ ਤਪਆ ਞੵ ਇਮ ਞਰਯ ਢੰੂ ਤਧਙਾਝ ਬਾਪਾ 
ਅੰਤਧਰਞ ਢੇੜ ਯੀ ਤਠੁੱ ਮ ਤਣਆ। ਧ ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਢੰੂ ਧੰਢ ਏ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਞਰਯ ਠੂ ਏ ਪਈ ਞ 
(ਢਾਧ-) ਅੰਤਧਰਞ ੁੱਖ ਏ ਣੀ ਤਪਆ।  

ਯਏ ਖੀਬ ਆਐਠਾ ਯ—(ਯ ਣਰਦੂ! ਧਢੰੂ ਇਯ ਅੰਤਧਰਞ) ਠਯ; (ਧਢੰੂ ਇਯ ਅੰਤਧਰਞ) ਠਯ; ਣ ਣਰਦੂ 
ਉਮ ਖੀਬ ਢੰੂ ਠਠਾ ਯ ਖ ਉਮ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਯ। ਣਰਦੂ ਤਖਮ ਢੰੂ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ (ਇਯ ਅੰਤਧਰਞ) 

ਠਬਾ, ਉਯੀ ਖੀਬ (ਧਾਇਆ ਬਾਪੀ) ਞਰਯ ਤਧਙਾ ਮਏਾ। 30।  

ਢੰਢਲਤ ਢੂਢਤ ਹਉ ਤਪਰੀ ਢਤਹ ਢਤਹ ਵਤਨ ਕਰਾਤਰ ॥ ਬਾਰ ਢਹਤ ਢਤਹ  ਹਉਲ  
ਤਨਕਸ ਾਤਰ ॥ ਅਭਰ ਅਜਾਚੀ ਹਤਰ ਤਭਲ  ਤਤਨ ਕ ਹਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥ ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਿ 
ਅਘੁਲੀ ਸੰਗਤਤ ਭਤਲ ਤਭਲਾਉ ॥ ਭਨੁ ਦੀਆ ਗੁਤਰ ਆਣ ਾਇਆ ਤਨਰਭਲ ਨਾਉ ॥ 
ਤਜਤਨ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ਤਤਸੁ ਸਵਸਾ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰ ਜਾਉ ॥ ਜ ਉਸਾਰ ਸ ਢਾਹਸੀ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ 
ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਤਤਸੁ ਸੰਭ੍ਹਲਾ ਤਾ ਤਤਨ ਦੂਖੁ ਨ ਹਇ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 933-

934} 

ਣਠਅਟ:- ਯਉ—ਧ। ਏਾਤ—ਉਪ ਏੰਜ ਞ ਯੀ। ਜਤਯ ਣਬਤਢ—ਤਛੁੱ  ਯ ਯਢ। ਜਤਯ ਜਤਯ 
ਣਬਤਢ—ਅਢੇਏੵ ਤਛੁੱ ਯ ਯਢ। ਅਧ —ਅਤਬਢਾਭੀ। ਅਖਾਔੀ —ਅਞਪ, ਬੁੱਛਾ, ਖ ਖਾਤਔਆ 
ਢਾਯ ਖਾ ਮਏ। ਤਞਢ ਏ —ਉਯਢੵ ਥੰਤਠਆਂ ਞ। ਅੁਪੀ—ਕੁੁੱ ਙੀਠਾ ਯ, ਞੀਠਾ ਯ। ੁਤ—ੁੂ 
ਠੀ ਾਯ੶। ਤਖਤਢ—ਤਖਮ ੁੂ ਢੇ। ਞਤਢ—ਮੀ ਤਬਔ, ਞਢ ਤਬਔ।  

ਅਟ:- ਧ ਥਯੁਞ ਜੂੰ ਜ ਤਤੀ ਯੵ (ਯ ਟੵ ਇਯੀ ਬਤਐਆ ਯ ਤਏ ਤਞਰਭਢਾ ਠ ਦਾਬ ਢਾਪ ) ਦਾ 
ਯ ਅਢੇਏੵ ਥੰਠ (ਮੰਮਾ-ਮਧੁੰ ਠ ਠ) ਉਪ ਏੰਜ ਞ ਯੀ ਤਛੁੱਠ ਖਾ ਯ ਯਢ ; (ਣ ਤਖਢਹ ੵ ਠ 
ਤਮ ਉਞ ਧਾਇਆ ਠੀ ਣਙਪੀ ਠਾ ਦਾ ਢਯ੶ , ਉਯ) ਯਪ (ਯਝ ਏਏ) ਣਾ ਪੰ ਖੵਠ ਯਢ। ਧ 
(ਣਾ ਪੰਝ ਬਾਪ ) ਉਯਢੵ ਥੰਤਠਆਂ ਞ ਮਠਏ ਯੵ , ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਅਤਬਢਾਭੀ ਞ ਬੁੱ ਛਾ ਣਰਦੂ ਤਧਪ 
ਤਣਆ ਯ, ਉਯਢੵ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਤਪਆਂ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਭਢਾ ਞ) ਕੁੁੱ ਙ ਖਾਈਠਾ ਯ, (ਣਰਦੂ ਧਯ 
ਏ) ਧ ਬੀ ਉਯਢੵ ਠੀ ਮੰਤਞ ਤਬਔ ਉਯਢੵ ਠ ਇਏੁੱਚ ਤਬਔ ਯੵ।  

ਤਖਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੇ ਆਣਝ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ (ਆਣਝਾ) ਧਢ (ਣਰਦੂ ਢੰੂ) ਤਠੁੱ ਞਾ ਯ, ਉਮ ਢੰੂ (ਣਰਦੂ ਠਾ) 



ਣਤਬਞਰ ਢਾਧ ਤਧਪ ਤਆ ਯ। ਧ ਉਮ (ੁੂ) ਞ ਮਠਏ ਯੵ , ਧ ਉਮ ਠੀ ਮਬਾ ਏੵੀ ਤਖਮ ਢੇ 
(ਧਢੰੂ) „ਢਾਧ‟ ਥਖ਼ਤਭਆ ਯ।  

ਖ (ਣਰਦੂ ਖਞ ਢੰੂ ) ਔਢ ਬਾਪਾ ਯ ਉਯੀ ਢਾਮ ਏਢ ਬਾਪਾ ਯ , ਉਮ ਞ ਤਥਢਾ (ਮੀ ਮਧਟਾ 
ਬਾਪਾ) ਯ ਏਈ ਢਯ੶ ਯ ; ਖ ਧ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਉਮ ਢੰੂ ਤਮਧਠੀ ਯੵ , ਞੵ ਮੀ 
ਤਬਔ ਏਈ ਠੁੁੱ ਐ ਢਯ੶ ਣਠਾ ਯੁੰ ਠਾ (ਦਾਬ, ਏਈ ਤਬਏਾ ਢਯ੶ ਉੱਚਠਾ)। 31।  

ਣਾ ਕ ਭਰਾ ਤਕਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕ ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥ ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀ ਦੁਤਫਧਾ ਤਵਆ 
ਰਗੁ ॥ ਣਾਭ ਤਵਹੂਣ ਆਦਭੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਤਗਰੰਤਤ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਕਉ ਛੂਟੀ ਜਾਇ 
ਰਸਾਤਤਲ ਅੰਤਤ ॥ ਗਣਤ ਗਣਾਵ ਅਖਰੀ ਅਗਣਤੁ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਤਹੀਣੁ ਹ 
ਗੁਰ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥ ਤੂਟੀ ਤੰਤੁ ਰਫਾਫ ਕੀ ਵਾਜ ਨਹੀ ਤਵਜਤਗ ॥ ਤਵਛੁਤਿਆ ਭਲ  
ਰਬੂ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਸੰਜਗ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 934} 

ਣਠਅਟ:- ਝਾ—ਢਾ। ਯੀ—ਧ ਣਏੜੵ। ਤਏਮ ਯੀ —ਧ ਤਏਮ ਢੰੂ ਤੜੵ ? ਤਏਮ ਠਾ ਆਮਾ 
ਪਬੵ? ਯੁ—ਯਬਾ। ਆਬਤਝ —ਆਉਝ ਤਬਔ। ਖਾਤਝ —ਖਾਝ ਤਬਔ। ਠੁਤਥਡਾ —ਠ+ਤਬਡਾ, ਠ 
ਤਏਮਧ ਠਾ, ਠਤਔੁੱ ਞਾ-ਣਢ। ਝਾਧ—ਢਾਧ। ਮਾਞਤਪ—ਮਾਞਪ ਤਬਔ, ਣਞਾਪ ਤਬਔ, ਢਏ ਤਬਔ। 
ਅਐੀ—ਅੁੱਐੵ ਠੀ ਾਯ੶। ਞੰਞੁ —ਞਾ। ਤਬਖਤ —ਤਬਖ ਠ ਏਾਢ। ਏਤ —ਏ ਏ। 
ਮੰਖ—ਧਪ।  

ਅਟ:- (ਣਾਪ ਞ ਤਥਢਾ ਧ ) ਯ ਤਏਮ ਠਾ ਆਮਾ ਪਬੵ ? (ਖਞ ਤਬਔ) ਢਾ ਏਈ ਮ ਬਪ 
ਧਾ (ਅਮਪ ਮਾਟੀ ) ਯ, ਢਾਯ ਏਈ ਤਣਕਪ ਮਧ (ਮਾਟੀ ਥਤਝਆ ) ਅਞ ਢਾਯ ਯੀ ਏਈ ਏਠ 
ਥਝਾ। (ਇਮ ਏੂੜੀ ਧਧਞਾ ਠ ਏਾਢ , ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਮਾਟੀ ਥਢਾਝ ਠ ਏਾਢ ) ਖਢਧ ਧਢ (ਠ 
ੜ) ਤਬਔ ਯੀ ਖ਼ੁਆ ਯਈਠਾ ਯ , ਅਞ ਠੁਤਔੁੱ ਞਾਣਢ ਠਾ  (ਅਮਾਛ ਉਞ) ਠਥਾ ਣਾਈ ੁੱਐਠਾ 
ਯ।  

„ਢਾਧ‟ ਞ ਮੁੱ ਐਝ ਥੰਠ ਇਉਂ ਤਛੁੱਠ ਯਢ (ਦਾਬ, ਮੁਆਮ ਤਬਅਟ ੁਜ਼ਾੀ ਖੵਠ ਯਢ) ਤਖਬ ਏੁੱ ਪ 
ਠੀ ਏੰਡ (ਤਏਠੀ ਤਯੰਠੀ ਯ )। „ਢਾਧ‟ ਞ ਤਥਢਾ (ਧਧਞਾ ਞ ) ਥਔ ਦੀ ਢਯ੶ ਮਏੀਠਾ , (ਧਢੁੁੱ ਐ) 

ਆਖ਼ ਢਏ ਤਬਔ ਯੀ ਤਛੁੱਠਾ ਯ। (ਇਮ ਠਾ ਇਯ ਦਾਬ ਢਯ੶ ਤਏ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਔਞ ਏੀਤਞਆਂ 
ਣਰਦੂ ਠ ੁਝੵ ਠਾ ਅੰਞ ਣ ਮਏਠਾ ਯ ) ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਣਰਦੂ ਪਐ ਞ ਣ ਯ (ਤਥਆਢ 



ਢਯ੶ ਏੀਞਾ ਖਾ ਮਏਠਾ , ਣ ਖ ) ਧਢੁੁੱ ਐ ਉਮ (ਠ ਮਾ ੁਝੵ ) ਢੰੂ ਅੁੱ ਐੵ ਠੀ ਾਯ੶ ਬਝਢ 
ਏਠਾ ਯ, (ਉਯ) ਅਤਆਢੀ ਯ ਧਤਞ ਞ ਮੁੱ ਐਝਾ ਯ। ੁੂ (ਠੀ ਮਢ) ਞ ਤਥਢਾ (ਇਯ) ਮਧਗ ਦੀ 
ਢਯ੶ ਆਉਂਠੀ (ਤਏ ਣਰਦੂ ਅਝਞ ਯ)।  

ਥਾਥ ਠੀ ਞਾ ਙੁੁੱ ਙ ਖਾ ਞੵ ਤਬਖ ਠ ਏਾਢ (ਦਾਬ, ਙੁੁੱ ਙ ਖਾਝ ਠ ਏਾਢ ) ਉਯ ਬੁੱਖ ਢਯ੶ 
ਮਏਠੀ (ਾ ਣਠਾ ਢਯ੶ ਏ ਮਏਠੀ ; ਇਮ ਞਹੵ ਖ ਖੀਬਾਞਧਾ ਣਰਦੂ ਞ ਤਬਕੁਤੜਆ ਯ ਉਮ ਠ 
ਅੰਠ ਖੀਬਢ-ਾ ਣਠਾ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠਾ , ਣ) ਯ ਢਾਢਏ! ਣਧਾਞਧਾ (ਆਣਝ ਢਾਪ) ਤਧਪਾਝ 
ਠੀ ਥਝਞ ਥਝਾ ਏ ਤਬੁੱ ਕੁਤੜਆਂ ਢੰੂ ਦੀ ਤਧਪਾ ਪਠਾ ਯ। 32।  

ਤਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ੰਤਖ ਭਨੁ ਤਰਵਤਰ ੰਖੀ ੰਚ ॥ ਤਤੁ ਚੁਗਤਹ ਤਭਤਲ ਕਸ ਤਤਨ ਕਉ 
ਪਾਸ ਨ ਰੰਚ ॥ ਉਡਤਹ ਤ ਫਗੁਲ ਫਗੁਲ  ਤਾਕਤਹ ਚਗ ਘਣੀ ॥ ੰਖ ਤੁਟ ਪਾਹੀ ਿੀ 
ਅਵਗੁਤਣ ਬੀਿ ਫਣੀ ॥ ਤਫਨੁ ਸਾਚ ਤਕਉ ਛੂਟੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਰਤਭ ਭਣੀ ॥ ਆਤ ਛਡਾ 
ਛੂਟੀ ਵਡਾ ਆਤ ਧਣੀ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀ ਤਕਰਾ ਆਤ ਕਰਇ ॥ ਅਣ ਹਾਤਥ 
ਵਡਾਈਆ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 934} 

ਣਠਅਟ:- ਞਬੁ—ੁੁੱ ਐ। ਣੰਤਐ —ਣੰਕੀ। ਞਬਤ —ਞਬ ਉਞ। ਞਞੁ —ਅਮਪੀਅਞ-ੂਣ 
ਤਪ, ਢਾਧ। ਤਧਤਪ ਏਮ—ਇਏ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਧਪ ਏ। ੰਔ —ਞਾ ਦੀ। ਥੁਪ ਥੁਪ —ਏਾਯਪੀ 
ਏਾਯਪੀ। ਔ ਝੀ —ਥਯੁਞ ਔ , ਏਈ ਣਠਾਟ। ਅਬੁਤਝ —ਅਉਝ ਠ ਏਾਢ , ਝੀ ਔ 
ਞੁੱ ਏਝ ਠ ਏਾਢ। ਏਤਧ—ਥਖ਼ਭਭ ਠੀ ਾਯ੶। ਧਝੀ—ਧੁੱਟ ਞ ਪਐ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ।  

ਅਟ:- (ਧਢੁੁੱ ਐਾ) ਮੀ (ਇਏ) ੁੁੱ ਐ (ਮਧਾਢ) ਯ, (ਇਮ) ੁੁੱ ਐ ਉਞ ਧਢ ਣੰਕੀ ਠ ਣੰਖ (ਤਆਢ 
ਇੰਠਰ) ਣੰਕੀ (ਥਚੇ) ਯ ਯਢ। (ਤਖਢਹ ੵ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਠ ਇਯ ਣੰਕੀ ) ਇਏ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਧਪ ਏ „ਢਾਧ‟-ੂਣ 
ਤਪ ਐੵਠ ਯਢ , ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਞਾ ਦੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਾਯੀ ਢਯ੶ ਣਠੀ। (ਣ ਖ) ਏਾਯਪੀ ਏਾਯਪੀ 
ਉੱਛਠ ਯਢ ਞ ਥਯੁਞ ਔ (ਦਾਬ, ਥਯੁਞ ਣਠਾਟ) ਞੁੱਏਠ ਤਤਠ ਯਢ , (ਉਯਢੵ ਠ) ਐੰਦ ਙੁੁੱ ਙ 
ਖੵਠ ਯਢ , (ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਧਾਇਆ ਠੀ ) ਤਾਯੀ ਆ ਣਠੀ ਯ ਞ (ਝੀ ਔ ਬਪ ਞੁੱ ਏਝ ਠ ) ੁਝ 
ਥਠਪ ਉਯਢੵ ਉਞ ਇਯ ਤਥਣਞਾ ਆ ਥਝਠੀ ਯ।  

(ਇਮ ਦੀੜਾ ਞ ) ਣਰਦੂ (ਠ ੁਝ ਾਬਝ ) ਞ ਤਥਢਾ ਥਔ ਢਯ੶ ਮਏੀਠਾ , ਞ, ਣਰਦੂ ਠ ੁਝੵ ਠਾ ਧੁੱ ਟ 
ਉਞ ਪਐ (ਣਰਦੂ ਠੀ ) ਥਖ਼ਭਭ ਢਾਪ ਯੀ (ਤਪਤਐਆ ਖਾ ਮਏਠਾ ) ਯ। ਉਯ ਆਣ (ਮਦ ਞ ) ਬੁੱਛਾ 



ਧਾਪਏ ਯ ; ਆਣ ਯੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਾਯੀ ਞ ) ਥਔਾ ਞੵ ਥਔ ਮਏੀਠਾ ਯ। ਖ (ਣਾਪ) ਆਣ 
ਧਯ ਏ ਞੵ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ (ਇਮ ਤਾਯੀ ਞ ) ਤਢਏਪ ਮਏੀਠਾ ਯ। (ੁਝ ਾਬਝ 
ਠੀਆ)ਂ ਇਯ ਥਖ਼ਭਭੵ ਉਮ ਠ ਆਣਝ ਯੁੱਟ ਤਬਔ ਯਢ, ਉਮ ਢੰੂ ਯੀ ਠਠਾ ਯ ਖ ਉਮ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਯ। 
33।  
ਥਰ ਥਰ ਕੰ ਜੀਅਿਾ ਥਾਨ ਤਵਹੂਣਾ ਹਇ ॥ ਥਾਤਨ ਭਾਤਨ ਸਚੁ ਕੁ ਹ ਕਾਜੁ ਨ ਪੀਟ ਕਇ ॥ 
ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਥਰੁ ਗੁਰੂ ਤਥਰੁ ਸਾਚਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਤੂ ਤਨਧਾਰਾ 
ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਰਫ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਤੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਜਹ ਦਖਾ ਤਹ ਕੁ ਤੂ ਅੰਤੁ ਨ 
ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਅਣਭੰਤਗਆ ਦਾਨੁ 
ਦਵਸੀ ਵਡਾ ਅਗਭ ਅਾਰੁ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 934} 

ਣਠਅਟ:- ਖੀਅੜਾ—ਤਢਧਾਝਾ ਖੀਬ , ਤਢਧਾਝੀ ਤਖੰਠ (ਢ ਙ:- „ਖੀਬ‟ ਪਜ਼ ਞ „ਖੀਅੜਾ‟ 
ਅਪਣਾਟਏ ਢੵਬ ਯ)। ਟਾਢੁ—ਆਮਾ। ਟਾਤਢ—ਆਮਾ ਠਝ ਬਾਪਾ। ਧਤਢ—ਧਾਝ ਠਝ ਬਾਪਾ। 
ਤੀਙ—ਤਬੜਠਾ। ਤਟੁ—ਅਙੁੱਪ, ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ। ਮੁਤ —ਠਬਞ। ਢਾਟਯ ਢਾਟੁ —
ਢਾਟੵ ਠਾ ਦੀ ਐਮਧ। ਟਾਢ ਟਢੰਞੀ —ਟਾਢ ਟਾਢ ਅੰਞੀ , ਯ ਟੵ ਤਬਔ। ਤਬ ਤਯਆ —

ਤਬਆਣਏ ਯ। ਬੀਔਾਤ—ਤਬਔਾ ਠੀ ਾਯ੶।  

ਅਟ:- (ਖਠ ਇਯ) ਤਢਧਾਝੀ ਤਖੰਠ (ਣਾਪ ਠਾ) ਮਯਾਾ ੰਬਾ ਥਚਠੀ ਯ ਞੵ ਟਟ ਏੰਥਠੀ 
ਯ; (ਯ ਬਪ ਮਤਯਧੀ ਤਯੰਠੀ ਯ) (ਣ ਤਖਮ ਢੰੂ, ਯ ਣਾਪ) ਮਯਾਾ ਠਝ ਬਾਪਾ ਞ ਆਠ ਠਝ 
ਬਾਪਾ ਞੂੰ  ਮੁੱ ਔਾ ਆਣ ਯ ਉਮ ਠਾ ਏਾਖ (ਤਜ਼ੰਠੀ ਠਾ ਧਢ ਟ ) ਢਯ੶ ਤਬੜਠਾ , (ਉਮ ਠ ਤਮ 
ਉਞ ਞੂੰ ) ਣਰਦੂ ਏਾਇਧ ਯ, ੁੂ ਾਐਾ ਯ , ਞ ੁਝੵ ਠੀ ਬੀਔਾ ਉਮ ਠ ਤਯਠ ਤਬਔ ਤਙਏੀ ਯਈ 
ਯ; ਉਮ ਠ ਬਾਮਞ ਠਬਤਞਆਂ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਞ ਢਾਟੵ ਠਾ ਦੀ ਞੂੰ  ਯੀ ਢਾਟ ਯ ; ਞੂੰ  ਯੀ ਤਢਆਮਤਆਂ ਠਾ 
ਆਮਾ ਯ।  

(ਯ ਣਾਪ!) ਞੂੰ  ਯ ਟੵ ਧਖੂਠ ਯ, ਞੂੰ  ਠਾਤਞਆਂ ਠਾ ਠਾਞਾ ਯ; ਧ ਤਖਡ ਞੁੱ ਏਠਾ ਯੵ ਞੂੰ  ਯੀ ਞੂੰ  ਯ , 
ਞਾ ਅੰਞ ਞਾ ਉਪਾ ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਪੁੱ ਤਦਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ। (ਯ ਣੵਛ!) ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ 
ਠੀ ਤਬਔਾ ਤਬਔ (ਖੁਤੜਆ)ਂ ਯ ਟੵ ਉਯ ਣਾਪ ਯੀ ਧਖੂਠ (ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ); ਢਾਯ ਧੰਤਆਂ ਦੀ ਉਯ 
(ਯਏ ਖੀਬ ਢੰੂ) ਠਾਢ ਠਠਾ ਯ, ਉਯ ਮਦ ਞ ਬੁੱ ਛਾ ਯ, ਅੰਧ ਯ ਞ ਥਅੰਞ ਯ। 34।  



ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲੁ ਤੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖਣਹਾਰੁ ॥ ਦਇਆ ਕਰਤਹ ਰਬ ਭਤਲ ਲ ਤਹ ਤਖਨ 
ਭਤਹ ਢਾਤਹ ਉਸਾਤਰ ॥ ਦਾਨਾ ਤੂ ਫੀਨਾ ਤੁਹੀ ਦਾਨਾ ਕ ਤਸਤਰ ਦਾਨੁ ॥ ਦਾਲਦ ਬੰਜਨ ਦੁਖ 
ਦਲਣ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 934} 

ਣਠਅਟ:- ਠਾਢਾ—ਖਾਝਢ ਬਾਪਾ। ਥੀਢਾ—ਣਕਾਝਢ ਬਾਪਾ। ਤਮਤ—ਤਮ ਉਞ। ਠਾਢੁ—ਠਾਢਾ, 
ਖਾਝਢ ਬਾਪਾ। ਠਾਪਠ —ਠਤਪਠਰ, ੀਥੀ। ਠਪਝ —ਢਾਮ ਏਢ ਬਾਪਾ। ੁਧੁਤਐ —ੁੂ ਠੀ 
ਾਯ੶। ਤਆਢੁ—ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ, ਖਾਝ-ਣਕਾਝ। ਤਡਆਢੁ—ਤਙਏਬ੶ ਮੁਤਞ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣਾਪ !) ਞੂੰ  ਠਇਆਪ ਯ , ਞੂੰ  (ਖੀਬੵ ਉਞ) ਠਇਆ ਏ ਏ ਥਖ਼ਭਭ ਏ ਏ ਬਐ 
ਤਯਾ ਯ (ਦਾਬ, ਖ਼ੁਭ ਯੰੁਠਾ ਯ)। ਯ ਣਾਪ-ਣਰਦੂ! (ਤਖਮ ਉਞ ਞੂੰ ) ਧਯ ਏਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਆਣਝ 
(ਔਢੵ) ਤਬਔ ਖੜ ਪਠਾ ਯ, ਞੂੰ  ਇਏ ਣਪ ਤਬਔ ਜਾਯ ਏ ਉਮਾਢ ਠ ਮਧਟ ਯ।  

(ਯ ਣਾਪ !) ਞੂੰ  (ਖੀਬੵ ਠ ਤਠਪ ਠੀ ) ਖਾਝਢ ਬਾਪਾ ਯ ਞ ਣਐਝ ਬਾਪਾ ਯ , ਞੂੰ  ਠਾਤਢਆਂ ਠਾ 
ਠਾਢਾ ਯ, ਠਤਪਠਰ ਞ ਠੁੁੱ ਐ ਢਾਮ ਏਢ ਬਾਪਾ ਯ ; ਞੂੰ  ਆਣਝ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ (ਞ ਆਣਝ ਔਢੵ 
ਠੀ) ਮੁਤਞ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਠਠਾ ਯ। 35।  

ਧਤਨ ਗਇ ਫਤਹ ਝੂਰੀ ਧਨ ਭਤਹ ਚੀਤੁ ਗਵਾਰ ॥ ਧਨੁ ਤਵਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਤਨਰਭਲੁ 
ਨਾਭੁ ਤਆਤਰ ॥ ਧਨੁ ਗਇਆ ਤਾ ਜਾਣ ਦਤਹ ਜ ਰਾਚਤਹ ਰੰਤਗ ਕ ॥ ਭਨੁ ਦੀਜ ਤਸਰੁ 
ਸਉੀ ਬੀ ਕਰਤ ਕੀ ਟਕ ॥ ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਤਹ ਗ ਭਨ ਭਤਹ ਸਫਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ ਦੁਰਜਨ 
ਤ ਸਾਜਨ ਬ ਬਟ ਗੁਰ ਗਤਵੰਦ ॥ ਫਨੁ ਫਨੁ ਤਪਰਤੀ ਢੂਢਤੀ ਫਸਤੁ ਰਹੀ ਘਤਰ ਫਾਤਰ ॥ 
ਸਤਤਗੁਤਰ ਭਲੀ ਤਭਤਲ ਰਹੀ ਜਨਭ ਭਰਣ ਦੁਖੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 934} 

ਣਠਅਟ:- ਡਤਢ ਇ—ਖ ਡਢ ਔਪਾ ਖਾ। ਔੀਞੁ ਬਾ —ਬਾ ਠਾ ਤਔੁੱ ਞ। ਤਬਪੀ —

ਤਬਤਪਆਂ ਢੇ। ਮੰਤਔਆ —ਇਏੁੱਚਾ ਏੀਞਾ। ਤਣਆਤ —ਤਣਆ ਠੀ ਾਯ੶। ਾਔਤਯ —ਞੂੰ  ਤਔਆ 
ਯ। ੰਤ ਏ —ਇਏ ਣਾਪ ਠ ੰ ਤਬਔ। ਙਏ —ਆਮਾ। ਦਙ—ਤਧਪ। ਥਮਞੁ—„ਢਾਧ‟-

ੂਣੀ (ਅਮਪ) ਔੀਜ਼। ਤ— ਤਬਔ। ਥਾਤ—ਠਬਾਜ਼ ਠ ਅੰਠ। ਮਤਞੁਤ—ੁੂ ਢੇ।  

ਅਟ:- ਧੂਐ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠਾ ਧਢ (ਮਠਾ) ਡਢ ਤਬਔ (ਤਯੰਠਾ) ਯ, (ਇਮ ਪਈ) ਖ ਡਢ ਔਪਾ ਖਾ 
ਞੵ ਥਚਾ ਗੁਠਾ ਯ; ਤਬਪ ਥੰਤਠਆਂ ਢੇ ਤਣਆ ਢਾਪ (ਣਾਪ ਠਾ) ਣਤਬਞਰ ਢਾਧ-ੂਣ ਮੁੱਔਾ ਡਢ 
ਇਏੁੱਚਾ ਏੀਞਾ ਯ।  



(ਯ ਣੵਛ! ਣਾਪ ਢਾਪ ਤਔੁੱ ਞ ਖਤੜਆਂ ) ਖ ਡਢ ੁਆਔਠਾ ਯ ਞੵ ੁਆਔਝ ਠਯ (ਣ ਯੵ) ਖ ਞੂੰ  
ਇਏ ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ਖੁੜ ਮਏ (ਞੵ ਇਮ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ) ਧਢ ਦੀ ਠ ਠਝਾ ਔਾਯੀਠਾ ਯ , ਤਮ 
ਦੀ ਅਣਝ ਏ ਠਝਾ ਔਾਯੀਠਾ ਯ ; (ਇਯ ਮਦ ਏੁਗ ਠ ਏ ) ਤਤ ਦੀ ਏਞਾ ਠੀ (ਧਯ ਠੀ) 
ਆਮ ੁੱਐਝੀ ਔਾਯੀਠੀ ਯ।  

ਤਖਢਹ ੵ ਧਢੁੁੱ ਐੵ ਠ ਧਢ ਤਬਔ (ਮਤਞੁੂ ਠਾ) ਭਥਠ (ਬੁੱਮ ਣਠਾ) ਯ (ਾਧ-ਢਾਧ ਠਾ) ਆਢੰਠ (ਆ 
ਖੵਠਾ) ਯ, ਉਯ (ਧਾਇਆ ਠ ) ਡੰਤਡਆਂ ਤਬਔ ਦਙਏਝ ਞ ਤਯ ਖੵਠ ਯਢ , (ਤਏਉਂਤਏ) ੁੂ 
ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਧਤਪਆਂ ਉਯ ਧੰਠ ਞ ਔੰ ਥਝ ਖੵਠ ਯਢ।  

(ਖ ਖੀਬ -ਇਮਞਰੀ ਉਮ ਣਰਦੂ -ਢਾਧ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ) ਖੰਪ ਖੰਪ ਜੂੰ ਜਠੀ ਤਤੀ (ਉਮ ਢੰੂ ਢਾਯ 
ਤਧਤਪਆ, ਤਏਉਂਤਏ) ਉਯ (ਢਾਧ-) ਬਮਞ ਞੵ ਤਯਠ ਤਬਔ ਮੀ ,  ਠ ਅੰਠ ਯੀ ਮੀ। ਖਠ 
ਮਤਞੁੂ ਢੇ (ਣਰਦ)ੂ ਤਧਪਾਇਆ ਞੵ (ਉਯ ਉਮ ਠ ਢਾਧ ਤਬਔ ) ਖੁੜ ਥਚੀ , ਞ ਉਮ ਠਾ ਖਢਧ 
ਧਢ ਠਾ ਠੁੁੱ ਐ ਧੁੁੱ ਏ ਤਆ। 36।  

ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨ ਛੂਟੀ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਜਭ ੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾ ਤਤਸੁ ਹੁ ਨ ਹੁ ਹ ਅਵਗੁਤਣ 
ਤਪਤਰ ਛੁਤਾਤਹ ॥ ਨਾ ਤਤਸੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਹ ਨਾ ਤਤਸੁ ਧਰਭੁ ਤਧਆਨੁ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ 
ਤਨਰਬਉ ਕਹਾ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ ਥਾਤਕ ਰਹੀ ਤਕਵ ਅਿਾ ਹਾਥ ਨਹੀ ਨਾ ਾਰੁ ॥ 
ਨਾ ਸਾਜਨ ਸ ਰੰਗੁਲ  ਤਕਸੁ ਤਹ ਕਰੀ ੁਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਰਉ ਤਰਉ ਜ ਕਰੀ ਭਲ  ਭਲਣਹਾਰੁ 
॥ ਤਜਤਨ ਤਵਛਿੀ ਸ ਭਲਸੀ ਗੁਰ ਕ ਹਤਤ ਅਾਤਰ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 934-935} 

ਣਠਅਟ:- ਢਾਢਾ—ਅਢੇਏੵ ਏਧ। ਖਧ ਣੁਤ —ਖਧ ਠੀ ਣੁੀ ਤਬਔ। ਖਾਤਯ —ਖੵਠ ਯਢ। 
ਤਞਮ—ੁਉਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ। ਯੁ —ਇਯ ਪਏ। ਯੁ —ਣਪਏ। ਤਡਆਢੁ —ਉੱਔੀ ਮੁਤਞ। ਏਯਾ —

ਤਏਟ? (ਦਾਬ,) ਢਯ੶ ਤਧਪਠਾ। ਤਏਆ ਖਾਝਾ—ਮਧਤਗਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ। ਯਾਟ—(ਅਤਦਧਾਢ ਠੀ) 
ਯਾਟ, ਟਾਯ। ੰੁਪ—ੰ ਯ, ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ੰ ਯ।  

ਤਣਰਉ—ਤਣਆਾ। ਏੀ—ਧ ਏੵ। ਧਪਝਯਾੁ —ਖ ਧਪਝ ਢੰੂ ਮਧੁੱਟ ਯ। ਤਖਤਢ —ਤਖਮ (ਣਰਦੂ) 
ਢੇ। ਯਤਞ—ਤਯਞ ਠੀ ਾਯ੶। ਅਣਾਤ ਯਤਞ—ਥਅੰਞ ਤਣਆ ਠੀ ਾਯ੶।  

ਅਟ:- ਅਢੇਏੵ (ਡਾਤਧਏ) ਏਧ ਏੀਤਞਆਂ (ਅਯੰਏਾ ਞ) ਖ਼ਪਾਮੀ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ , ਣਾਪ ਠ 
ੁਝ ਾਉਝ ਞ ਤਥਢਾ  (ਇਮ ਅਯੰਏਾ ਠ ਏਾਢ ) ਢਏ ਤਬਔ ਯੀ ਣਈਠਾ ਯ । (ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਢ 



„ਏਧੵ‟ ਠਾ ਯੀ ਆਮਾ ਪਠਾ ਯ) ਉਮ ਢੰੂ ਢਾਯ ਇਯ ਪਏ ਤਧਤਪਆ ਢਾਯ ਣਪਏ (ਦਾਬ, ਉਮ ਢੇ 
ਢਾਯ „ਠੁਢੀਆ‟ ਮਬਾੀ ਢਾਯ „ਠੀਢ‟, ਅਖਯ ਥੰਠ , ਏਧ ਏੵਛ ਠ ) ੁਝ ਤਬਔ ਤਮ ਤਯਝ 
ਏਏ ਅੰਞ ਣਕੁਞਾਉਂਠ ਯੀ ਯਢ। ਮ ਧਢੁੁੱ ਐ ਢੰੂ ਢਾਯ ਣਾਪ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ ਯਾਮਪ ਯੁੰ ਠੀ ਯ , 

ਢਾਯ ਉੱਔੀ ਮੁਤਞ, ਞ ਢਾਯ ਯੀ ਡਧ।  

(ਇਯ ਅਯੰਏਾ ਠ ਏਾਢ ) „ਢਾਧ‟ ਞ ਤਥਢਾ ਤਢਦਉ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਢਯ੶ ਯ ਮਏਠੀ , 

„ਅਯੰਏਾ‟ ਢੰੂ ਮਧਤਗਆ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ (ਦਾਬ, ਅਯੰਏਾ ਤਬਔ ਤਙਏ ਤਯੵ ਇਯ ਮਧਗ ਦੀ ਢਯ੶ 
ਆਉਂਠੀ ਤਏ ਮਾਛ ਉਞ ਅਯੰਏਾ ਠੀ ਏਾਚੀ ਣਈ ਯਈ ਯ )। (ਇਯ ਇਏ ਮਾ ਮਧੁੰ ਠ ਯ ਤਏ ) 

ਇਮ ਠੀ ਛੂੰ ਾਈ ਞ ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਢਯ੶ ਪੁੱ ਦ ਮਏਠਾ , ਧ ਖਞਢ ਏ ਏ ਟੁੱ ਏ ਈ ਯੵ , ਣ ਅੰਞ 
ਢਯ੶ ਣਾ ਮਏੀ ; ਣਾਪ ਠ ਢਾਧ ਤਬਔ ੰ ਯ ੁਧੁਐੵ ਞ ਤਥਢਾ ਯ ਤਏਮ ਅੁੱ ਇਯ ਠੁੁੱ ਐ 
ਠੁੱ ਤਮਆ ਦੀ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠਾ।  

ਯ ਢਾਢਏ! ਖ ਧ ਉਮ ਤਣਆ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਧੁੜ ਧੁੜ ਨਾਠ ਏੵ ਞ ਉਯ ਧਪਝ ਠ ਮਧੁੱਟ ਤਣਆਾ 
ਆਣ ਯੀ ਤਧਪਾ ਪਠਾ ਯ। ਤਖਮ ਣਰਦੂ ਢੇ („ਅਤਦਧਾਢ‟ ਠੀ ਤਬੁੱ ਟ ਣਾ ਏ ) ਤਬਕਤੜਆ ਯਇਆ ਯ ਉਯ 
ੁੂ ਠ ਅਟਾਯ ਤਣਆ ਠੀ ਾਯ੶ ਤਧਪਾਾ। 37।  

ਾੁ ਫੁਰਾ ਾੀ ਕਉ ਤਆਰਾ ॥ ਾਤ ਲਦ ਾ ਾਸਾਰਾ ॥ ਰਹਤਰ ਾੁ ਛਾਣ ਆੁ 
॥ ਨਾ ਤਤਸੁ ਸਗੁ ਤਵਜਗੁ ਸੰਤਾੁ ॥ ਨਰਤਕ ਿੰਤਉ ਤਕਉ ਰਹ ਤਕਉ ਫੰਚ ਜਭਕਾਲੁ ॥ ਤਕਉ 
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰ ਝੂਠੁ ਫੁਰਾ ਖ ਕਾਲੁ ॥ ਭਨੁ ਜੰਜਾਲੀ ਵਤਿਆ ਬੀ ਜੰਜਾਲਾ ਭਾਤਹ ॥ ਤਵਣੁ 
ਨਾਵ ਤਕਉ ਛੂਟੀ ਾ ਚਤਹ ਚਾਤਹ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 935} 

ਣਠਅਟ:- ਣਾਤਣ—ਣਾਣ ਢਾਪ। ਣਾਣ —ਣਾਣ ਠਾ ਯੀ। ਣਾਣ ਣਮਾਾ —ਣਾਣ ਠਾ ਣਮਾਾ ਯੀ। 
ਣਯਤ—ਤਞਆ ਏ। ਆਣੁ —ਆਣਝ ਆਣ ਢੰੂ। ਤਬਖੁ —ਤਬਕੜਾ। ਢਤਏ —ਢਏ ਤਬਔ। 
ਥੰਔ—ਚੁੱ , ਙਾਪ। ਥੁਾ—ਦੜਾ। ਗੂਚੁ ਥੁਾ—ਔੰਠਾ ਗੂਚ। ਗੂਚੁ ਥੁਾ ਏਾਪੁ —ਣਾਣ-ੂਣ ਦੜੀ 
ਧਞ। ਐ —(ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਠਾ ) ਢਾਮ ਏਠਾ ਯ। ਬਤੜਆ —ਤਤਮਆ ਯਇਆ , ਬਪਹ ਤਙਆ 
ਯਇਆ, ਤਤਆ ਯਇਆ। ਣਔਤਯ—ਮੜਠ ਯਢ। ਣਔਤਯ ਣਔਾਤਯ—ਧੁੜ ਧੁੜ ਮੜਠ ਯਢ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ!) ਣਾਣ ਧਾੜਾ (ਏੰਧ) ਯ, ਣ ਣਾਣੀ ਢੰੂ ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਠਾ ਯ , ਉਯ (ਣਾਣੀ) ਣਾਣ 
ਢਾਪ ਪੁੱ ਤਠਆ ਯਇਆ ਣਾਣ ਠਾ ਯੀ ਤਐਪਾਾ ਤਐਪਾਠਾ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਾਣ ਕੁੱ ਛ ਏ ਆਣਝ 



ਅਮਪ ਢੰੂ ਣਕਾਝ ਞੵ ਉਮ ਢੰੂ ਤਔੰਞਾ, ਤਬਕੜਾ ਞ ਠੁੁੱ ਐ ਢਯ੶ ਤਬਆਣਠ।  

(ਖਠ ਞਏ) ਗੂਚ ਣਾਣ-ੂਣ ਧਞ (ਖੀਬ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਢੰੂ ) ਞਥਾਯ ਏ ਯੀ ਯ , ਞਠ ਞਏ 
ਇਮ ਠਾ ਖੰਧਝਾ ਧਝਾ ਤਏਬ ਧੁੁੱ ਏ ? ਢਏ ਤਬਔ ਣਝ ਤਏਬ ਥਔ ? ਞ ਖਧਏਾਪ (ਦਾਬ, ਧਞ ਠ 
ਛ) ਢੰੂ ਇਯ ਤਏਬ ਙਾਪ ਮਏ? 

(ਤਖਞਢਾ ਤਔ) ਧਢ (ਣਾਣੵ ਠ) ਖੰਖਾਪੵ ਢਾਪ ਤਤਆ ਯਇਆ ਯ, ਇਯ (ਇਯਢੵ ਣਾਣੵ ਠ) ਯ 
ਯ ਖੰਖਾਪੵ ਤਬਔ ਣਠਾ ਯ , ਣਾਪ ਠ ਢਾਧ ਞ ਤਥਢਾ (ਇਯਢੵ ਖੰਖਾਪੵ ਞ) ਥਔ ਢਯ੶ ਮਏੀਠਾ, 
(ਮ ਖੀਬ) ਣਾਣੵ ਤਬਔ ਯੀ ਧੁੜ ਧੁੜ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ। 38।  

ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਪਾਹੀ ਪਾਸ ਕਊਆ ॥ ਤਪਤਰ ਛੁਤਾਨਾ ਅਫ ਤਕਆ ਹੂਆ ॥ ਪਾਥਾ ਚਗ ਚੁਗ 
ਨਹੀ ਫੂਝ ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਤਭਲ  ਤ ਆਖੀ ਸੂਝ  ॥ ਤਜਉ ਭਛੁਲੀ ਪਾਥੀ ਜਭ ਜਾਤਲ ॥ ਤਵਣੁ ਗੁਰ 
ਦਾਤ ਭੁਕਤਤ ਨ ਬਾਤਲ ॥ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਜਾਇ ॥ ਇਕ ਰੰਤਗ ਰਚ ਰਹ ਤਲਵ 
ਲਾਇ ॥ ਇਵ ਛੂਟ ਤਪਤਰ ਪਾਸ ਨ ਾਇ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 935} 

ਣਠਅਟ:- ਏਊਆ—ਧੂਐ, ਏਾਪੀਆਂ ਏਞੂਞੵ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ। ਆਐੀ —ਅੁੱਐੵ ਢਾਪ। ਖਧ 
ਏਾਤਪ—ਧਞ ਠ ਖਾਪ ਤਬਔ , ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਬਾਪ ਖਾਪ ਤਬਔ। ਇਏ ੰਤ —ਇਏ ਣਾਪ ਠ 
ਤਣਆ ਤਬਔ। ਇਬ—ਇਮ ਞਹੵ।  

ਅਟ:- ਏਾਪੀਆਂ ਏਞੂਞੵ ਬਾਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਧੁੜ ਧੁੜ ਤਾਯੀ ਤਬਔ ਤਮਠਾ ਯ , (ਤਮ ਏ ) ਤਤ 
ਣਕੁਞੵਠਾ ਯ ਤਏ ਇਯ ਏੀਯ ਯ ਤਆ ; ਤਤਮਆ ਯਇਆ ਦੀ (ਤਾਯੀ ਤਬਔ ਤਮਾਝ ਬਾਪਾ ) ਔਾ ਯੀ 
ਔੁੀ ਖੵਠਾ ਯ ਞ ਯਭ ਢਯ੶ ਏਠਾ। ਖ ਮਤਞੁੂ (ਇਮ ਢੰੂ) ਤਧਪ ਣ, ਞੵ ਅੁੱਐ੶ (ਅਮਪ ੁੱਪ) 

ਤਠੁੱ ਮ ਣਠੀ ਯ। ਤਖਬ ਧੁੱ ਕੀ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਬਾਪ ਖਾਪ ਤਬਔ ਬਮ ਖੵਠੀ ਯ (ਤਞਬ ਖੀਬ ਆਞਧਏ 
ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਬਾਪ ਣਾਣੵ ਤਬਔ ਤਮਠਾ ਯ )। (ਯ ਣੵਛ! ਣਾਪ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ) ਠਾਤਞ ਠਝ ਬਾਪ 
ੁੂ ਞ ਤਥਢਾ (ਇਮ ਤਾਯੀ ਤਬਔ) ਕੁਙਏਾਾ (ਦੀ) ਢਾਯ ਪੁੱ ਦ (ਦਾਬ, ਢਯ੶ ਪੁੱ ਦਠਾ)। (ਇਮ ਤਾਯੀ 
ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਖੀਬ ) ਧੁੜ ਧੁੜ ਖੰਧਠਾ ਞ ਧਠਾ ਯ। ਖ ਖੀਬ ਇਏ ਣਾਪ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ 
ਖੁੜਠਾ ਯ ਞ ਮੁਤਞ ਪਾਈ ੁੱਐਠਾ ਯ; ਉਯ ਇਮ ਞਹੵ ਤਬਏਾੵ ਠੀ ਤਾਯੀ ਤਬਔ ਤਢਏਪ ਖੵਠਾ ਯ , 
ਞ ਤਤ ਉਮ ਢੰੂ ਤਾਯੀ ਢਯ੶ ਣਠੀ। 39।  



ਫੀਰਾ ਫੀਰਾ ਕਤਰ ਰਹੀ ਫੀਰ ਬ ਫਰਾਇ ॥ ਫੀਰ ਚਲ  ਘਤਰ ਆਣ ਫਤਹਣ ਤਫਰਤਹ ਜਤਲ 
ਜਾਇ ॥ ਫਾਫੁਲ ਕ ਘਤਰ ਫਟਿੀ ਫਾਲੀ ਫਾਲ  ਨੇਤਹ ॥ ਜ ਲਿਤਹ ਵਰੁ ਕਾਭਣੀ ਸਤਤਗੁਰੁ 
ਸਵਤਹ ਤਤਹ ॥ ਤਫਰਲ ਤਗਆਨੀ ਫੂਝਣਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਤਭਲਇ ॥ ਠਾਕੁਰ ਹਾਤਥ 
ਵਡਾਈਆ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥ ਫਾਣੀ ਤਫਰਲਉ ਫੀਚਾਰਸੀ ਜ ਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਇ ॥ ਇਹ ਫਾਣੀ 
ਭਹਾ ੁਰਖ ਕੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹਇ ॥੪੦॥ {ੰਨਾ 935} 

ਣਠਅਟ:- ਥੀਾ—ਯ ਬੀ ! ਥਾਇ—ਤਥਾਢੇ, ਣ। ਥਤਯਝ —ਦਝ, ਇਯ ਏੵਇਆਂ। 
ਤਥਤਯ—ਤਬਕੜ ਤਬਔ। ਥਾਥੁਪ—ਤਣਉ। ਏ ਤ —ਠ  ਤਬਔ। ਥਾਥੁਪ ਏ ਤ —ਣਏ  
ਤਬਔ, ਇਮ ਖਞ ਤਬਔ। ਥਙੜੀ —ਅੰਘਾਝ ਡੀ। ਥਾਪੀ ਥਾਪ ਢੇਤਯ —ੁੁੱ ਛੀ ੁੁੱ ਤਛਆਂ ਠ ਤਣਆ 
ਤਬਔ। ਢੇਤਯ—ਤਣਆ ਤਬਔ। ਤਯਞਤਯ —ਤਯਞ ਢਾਪ। ਏਾਧਝੀ —ਯ (ਖੀਬ-) ਇਮਞਰੀ! ਥੂਗਝਉ—

ਮਧਗ ਬਾਪਾ। ਮਾਤਔ—ਮੁੱਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਾਯ੶ , ਣਾਪ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ। ਧਯਾ ਣੁਐ —ਮਤਞੁੂ। 
ਤਢਖ ਤ—ਆਣਝ  ਤਬਔ। ਤਆਢੀ—ਤਆਢਬਾਢ, ਤਖਮ ਢੇ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੰ ੀ ਮੵਗ 
ਣਾ ਪਈ ਯ। ਬਛਾਈਆ—ੁਝ ਾਉਝ।  

ਅਟ:- (ਯ ਣੵਛ!) ਇਯ ਏਾਇਆਂ (ਖੀਬਾਞਧਾ ਢੰੂ) „ਬੀ ਬੀ‟ ਆਐਠੀ ਤਯ ਖੵਠੀ ਯ (ਣ ਧਞ 
ਆਇਆ)ਂ ਬੀ ਯ੶ ਤਥਾਢੇ ਯ ਖੵਠ ਯਢ , ਬੀ ਯ੶ (ਣਪਏ ਤਬਔ ਆਣਝ  ਤਬਔ ਔਪ 
ਖੵਠ ਯਢ ਞ ਦਝ (ਏਾਇਆ)ਂ ਤਬਕੜ ਤਬਔ (ਦਾਬ, ਧਞ ਆਉਝ ਞ ) ਮੜ ਖੵਠੀ ਯ । (ਤਤ ਦੀ 
ਇਯ) ਅੰਘਾਝ (ਏਾਇਆ)ਂ ਥੁੱਔੀ ਤਣਉ ਠ  ਤਬਔ ਤਯੰਠੀ ਯਈ ੁੁੱ ਛੀਆਂ ੁੁੱ ਤਛਆਂ ਠ ਤਣਆ 
ਤਬਔ ਯੀ ਪੁੱ ੀ ਤਯੰਠੀ ਯ (ਦਾਬ, ਮੀ ਞ ਤਖੰਠ ਠਾ ਧਪ ਔਾ ਤਠਢ ਠਾ ਖਾਝਤਠਆਂ ਦੀ ਖੀਬ 
ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟੵ ਤਬਔ ਯੀ ਧਮਞ ਤਯੰਠਾ ਯ )। (ਤਖੰਠ ਢੰੂ ਇਯ ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਠਝੀ ਔਾਯੀਠੀ ਯ 
ਤਏ) ਯ (ਖੀਬ-) ਇਮਞਰੀ! ਖ ਣਞੀ (-ਣਰਦੂ) ਢੰੂ ਤਧਪਝਾ ਔਾਯੰੁਠੀ ਯ ਞੵ ਤਣਆ ਢਾਪ ਮਤਞੁੂ ਠ 
ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ।  

ਤਖਮ ਖੀਬ ਢੰੂ ਣਾਪ ਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ ਮਤਞੁੂ ਤਧਪਠਾ ਯ ਉਯ (ਇਮ ੁੱਪ ਢੰੂ ) ਮਧਗਠਾ ਯ। 
ਣ ਏਈ ਤਬਪਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਯੀ ਇਯ ਮੂਗ ਯਾਮਪ ਏਠਾ ਯ।  

ਣਾਪ-ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਉਝ ਣਾਪ ਠ ਆਣਝ ਯੁੱਟ ਤਬਔ ਯਢ , (ਇਯ ਠਾਤਞ ਉਯ) ਉਮ ਢੰੂ ਠਠਾ 
ਯ ਖ ਉਮ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਯ। ਏਈ ਤਬਪਾ ੁਧੁਐ ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਢੰੂ ਤਬਔਾਠਾ ਯ; ਉਯ ਥਾਝੀ 
ਮਤਞੁੂ ਠੀ (ਮੀ) ਯ ਤਏ (ਇਮ ਠੀ ਤਬਔਾ ਢਾਪ) ਧਢੁੁੱ ਐ ਮਵ-ਮੂਣ ਤਬਔ ਤਙਏ ਖੵਠਾ ਯ। 40।  



ਬਤਨ ਬਤਨ ਘਿੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਬਜ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰ ਉਸਰ ਢਾਹ ॥ ਸਰ ਬਤਰ ਸਖ ਬੀ ਬਤਰ 
ਖ ਸਭਰਥ ਵਰਵਾਹ ॥ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਨੇ ਬ ਤਦਵਾਨੇ ਤਵਣੁ ਬਾਗਾ ਤਕਆ ਾਈ ॥ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਡਰੀ ਰਤਬ ਕਿੀ ਤਜਨ ਤਖੰਚ ਤਤਨ ਜਾਈ ॥ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ 
ਰੰਤਗ ਰਾਤ ਫਹੁਤਿ ਨ ਛਤਾਈ ॥ ਬਬ ਬਾਲਤਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫੂਝਤਹ ਤਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ 
ਾਈ ॥ ਬਬ ਬਉਜਲੁ ਭਾਰਗੁ ਤਵਖਿਾ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਤਰੀ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਆ 
ਚੀਨ੍ਹ ਜੀਵਤਤਆ ਇਵ ਭਰੀ ॥੪੧॥ {ੰਨਾ 935} 

ਣਠਅਟ:- ਦਤਢ ਦਤਢ—ਧੁੜ ਧੁੜ ਦੰਢ ਏ। ਤੜ ਤੜ—ਤਤ ਤਤ ੜ ਏ। ਉਮ—ਥਝ ਯ। 
ਮਐ—ਮੁਏੵਠਾ ਯ। ਣਐ —ਢਏਾ-ਢਏ ਦਠਾ ਯ। ਦਤਧ —ਦਧ ਤਬਔ। ਤਏਆ ਣਾਈ —ਏੁਗ 
ਢਯ੶ ਪੁੱ ਦਠਾ। ਣਰਤਦ —ਣਰਦੂ ਢੇ। ਤਖਢ —ਤਖਢਹ ੵ ਢੰੂ। ਖਾਈ —(ਪ) ਖੵਠਾ ਯ। ਆਮ ਤਢਾਮਾ —

ਆਮੵ ਬਪ ਤਢਾਮ ਯ ਏ। ਆਣ—ਆਣਝ ਆਣ ਢੰੂ। ਇਬ—ਇਮ ਞਹੵ।  

ਢ ਙ:- ਤਯੰਠੀ ਅੁੱਐੵ ਢੰੂ „ਣਾ, ਤਾ, ਥਾ, ਦਾ‟ ਆਤਠਏ ਆਐ ਏ ਉਔਾੀਠਾ ਯ , ਞ ੁਧੁਐੀ ਅੁੱਐੵ 
ਢੰੂ „ਣੁੱਣਾ, ਤੁੱ ਤਾ, ਥੁੱਥਾ, ਦੁੱਦਾ‟ ਆਐ ਏ। ੁੂ ਢਾਢਏ ਮਾਤਯਥ „ਦੁੱਦਾ‟ ਬਞ ਯ ਯਢ , ਤਖਮ ਞ 
ਜ਼ਾਯ ਯ ਤਏ ਉਯ ਆਣਝੀ ਥਾਝੀ ਤਯੰਠੀ ਖੵ ਉਠੂ ਅੁੱ ਐੵ ਤਬਔ ਢਯ੶ ਤਪਐ ਯ ਮਢ।  

ਅਟ:- (ਇਯ ਖਞ ਠੀ ਥਝਞ) ਧੁੜ ਧੁੜ ਦੁੱਖਠੀ ਯ ਞ ੜੀਠੀ ਯ , ਧੁੜ ਧੁੜ ੜੀਠੀ ਯ ਞ 
ਦੁੱਖਠੀ ਯ। (ਉਯ ਣਾਪ ਇਮ ਮੰਮਾ-) ਮਬ ਢੰੂ ਦ ਏ ਮੁਏਾ ਠਠਾ ਯ , ਤਤ ਯ ਢਏਾ-ਢਏ 
ਦਠਾ ਯ। ਉਯ ਣਾਪ ਣਰਦੂ ਮਦ ਏੁਗ ਏਢ-ਖਾ ਯ, ਬਣਬਾਯ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ! ਉਮ ਣਾਪ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਦੁਪਾ ਏ) ਖ ਖੀਬ ਦਙਏਝਾ ਤਬਔ ਣ ਏ ਏੁਾਯ ਣ ਯ ਯਢ ਉਯ 
(ਧਾਇਆ ਤਣਕ ਯੀ ) ਏਧਪ ਯ ਣ ਯਢ , (ਉਯਢੵ ਢੰੂ ) ਦਾੵ ਞ ਤਥਢਾ (ਉਮ ਬਣਬਾਯ ਠੀ 
ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ ਬਖ ) ਏੁਗ ਢਯ੶ ਤਧਪਠਾ। ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਤਆਢ -ੂਣ ਛੀ ਣਰਦੂ ਢੇ (ਆਣਝ) 
ਯੁੱਟ ਤਬਔ ਤੜੀ ਯਈ ; ਤਖਢਹ ੵ ਢੰੂ (ਇਮ ਛੀ ਢਾਪ ਆਣਝ ਬਪ ) ਤਐੁੱਔਠਾ ਯ ਉਯ (ਉਮ ਬਪ) ਞੁ 
ਣਠ ਯਢ (ਦਾਬ, ਤਖਢਹ ੵ ਉਞ ਣਾਪ -ਣਰਦੂ ਤਧਯ ਏਠਾ ਯ ਉਯ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਾਯ ਞ ਞੁ ਏ 
ਉਮ ਠ ਔਢੵ ਤਬਔ ਖੁੜਠ ਯਢ ) ਉਯ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾ ਏ ਉਮ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ਧਮਞ ਤਯੰਠ 
ਯਢ, ਧੁੜ ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਣਕੁਞਾਝਾ ਢਯ੶ ਣਠਾ, ਉਯ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਯੀ) ਦਾਪ ਏਠ ਯਢ। (ਖਠ) ਮਤਞੁੂ 
ਠੀ ਾਯ੶ (ਮਞਾ) ਮਧਗ ਪਠ ਯਢ ਞੵ ਆਣਝ (ਅਮਪ)  ਤਬਔ ਤਙਏ ਖੵਠ ਯਢ (ਦਙਏਝ 
ਯਙ ਖੵਠ ਯਢ)।  



ਇਯ ਮੰਮਾ-ਮਧੁੰ ਠ (ਖੀਬੵ ਬਾਮਞ) ਐਾ ਮਞਾ ਯ , ਇਮ ਤਬਔ ਞਠ ਯੀ ਞ ਮਏੀਠਾ ਯ ਖ 
(ਠੁਢੀਆ ਬਾਪੀਆਂ ) ਆਮੵ ਥਢਾਝੀਆਂ ਕੁੱ ਛ ਠਈ , ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਆਣਝ ਆਣ ਢੰੂ 
(ਆਣਝ ਅਮਪ ਢੰੂ ) ਣਕਾਝੀ; ਇਮ ਞਹੵ ਤਖਊਂਤਠਆਂ ਧ ਖਾਈਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਇਮ ਖੀਬਢ ਤਬਔ 
ਯੀ ਧਢ ਤਬਏਾੵ ਬਪ ਯਙ ਖੵਠਾ ਯ)। 41।  

ਭਾਇਆ ਭਾਇਆ ਕਤਰ ਭੁ ਭਾਇਆ ਤਕਸ ਨ ਸਾਤਥ ॥ ਹੰਸੁ ਚਲ  ਉਤਠ ਡੁਭਣ ਭਾਇਆ ਬੂਲੀ 
ਆਤਥ ॥ ਭਨੁ ਝੂਠਾ ਜਤਭ ਜਤਹਆ ਅਵਗੁਣ ਚਲਤਹ ਨਾਤਲ ॥ ਭਨ ਭਤਹ ਭਨੁ ਉਲਟ ਭਰ ਜ 
ਗੁਣ ਹਵਤਹ ਨਾਤਲ ॥ ਭਰੀ ਭਰੀ ਕਤਰ ਭੁ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਦੁਖੁ ਬਾਤਲ ॥ ਗਿ ਭੰਦਰ ਭਹਲਾ 
ਕਹਾ ਤਜਉ ਫਾਜੀ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਵਣੁ ਝੂਠਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਆ ਚਤੁਰੁ 
ਸਰੂੁ ਹ ਆ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੨॥ {ੰਨਾ 935-936} 

ਣਠਅਟ:- ਛੁਧਝ—ਠੁਤਔੁੱ ਞਾ (ਦਾਬ, ਇਏ ਣਾਮ ਇਡ ਧਾਇਆ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਤਣਆ ਯ , ਠੂਖ 
ਣਾਮ ਧਞ ਥਠ -ਥਠੀ ਪ ਖਾ ਯੀ ਯ )। ਢ ਙ:- ਤੀਠ ਖੀ ਮੂਯੀ ਾ ਤਬਔ ਤਪਐਠ ਯਢ “ਯੰਮੁ 
ਔਪਮੀ ਛੁਧਝਾ”। ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠੀ ਞੁਏ “ਯੰਮ ਔਪ ਉਤਚ ਛੁਧਝ” ਢੰੂ ਤੀਠ ਖੀ ਠੀ ਞੁਏ 
ਢਾਪ ਪਾ। ਇਯ ਪਜ਼ੵ ਠੀ ਮੵਗ ਮਥਥ ਢਾਪ ਢਯ੶ ਯ ਈ। ੁੂ ਢਾਢਏ ਮਾਤਯਥ ਣਾਮ 
ੀਠ ਖੀ ਠੀ ਥਾਝੀ ਧਖੂਠ ਮੀ। ਆਤਟ —ਯ। ਦੂਪੀ ਆਤਟ—ਦੁੁੱ ਪ ਖੵਠੀ ਯ , ਮਾਟ ਕੁੁੱ ਙ ਖੵਠਾ ਯ। 
ਗੂਚਾ—ਗੂਚੇ ਣਠਾਟੵ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਯਇਆ , ਢਾਯ ਢਾਪ ਤਢਦਝ ਬਾਪੀ ਧਾਇਆ ਤਬਔ ਤਤਮਆ 
ਯਇਆ। ਖਤਧ—ਖਧ ਢੇ। ਖਤਯਆ—ਞੁੱ ਤਏਆ, ਞਾੜਢਾ ਏੀਞੀ, ਛਾਇਆ। ਉਪਙ—ਧਾਇਆ ਬਪ 
ਉਪਙ ਏ, ਣਞ ਏ। ਧ—„ਆਣਾ-ਦਾਬ‟ ਬਪ ਧਠਾ ਯ। ਦਾਤਪ—ਜੂੰ ਜ ਏ, ਤਬਯਾਗ ਏ। ਏਯਾ—
ਤਏਟ ? ਮਾਟ ਕੁੱ ਛ । ਥਾਖੀ —ਧਠਾੀ ਠੀ ਐਛ। ਠੀਥਾਝੁ —ਏਔਤਯੀ, ਯਏੂਧਞ। ਗੂਚਾ—
ਤਬਅਟ। ੜਹ—ਤਏਪਹ । ਆਬਝ ਖਾਝੁ —ਆਉਝਾ ਞ ਖਾਝਾ , (ਦਾਬ,) ਮਾਾ ਖੀਬਢ। ਢ ਙ:- ਞੁਏ 
“ੜ ਧੰਠ ਧਯਪਾ ਏਯਾ ” ਣਾਚਏ ਠ ਮਾਯਧਝ ਧਢਾਥਾਠ ਠਾ ਉਯ ਢਜ਼ਾਾ ਪ ਆਉਂਠੀ ਯ ਖ 
ੁੂ ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ਢੇ ਾ ਆਮਾ ਠੀ ਅਮਙਣਠੀ ਤਬਔ ਇਉਂ ਤਥਆਢ ਏੀਞਾ ਯ “ਏਯਾ ਮੁ ੁ 
ਠੁ ਧੰਛਣ ਧਯਪਾ , ਏਯਾ ਮੁ ਥੰਏ ਮਾਈ ”। ਏੀ ਇਯ ਥਾਝੀ ਥਾਥਬਾਝੀ ਞ ਤਣਕ ਏਞਾਣੁ 
ਥਚ ਏ ਤਪਐੀ ਈ ਮੀ? 

ਅਟ:- (ਥਅੰਞ ਖੀਬ) ਧਾਇਆ ਪਈ ਞਪ ਪਠ ਧ  , ਣ ਧਾਇਆ ਤਏਮ ਠ ਢਾਪ ਢਾਯ 
ਤਢਦੀ, ਖਠ (ਖੀਬ-) ਯੰਮ ਠੁਤਔੁੱ ਞਾ ਯ ਏ (ਧਞ ਆਇਆਂ) ਉਚ ਞੁਠਾ ਯ ਞੵ ਧਾਇਆ ਠਾ ਮਾਟ 



ਕੁੁੱ ਙ ਖੵਠਾ ਯ। ਖ ਧਢ ਧਾਇਆ ਤਬਔ ਤਤਮਆ ਯੰੁਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਖਧ ਬਪ ਞਾੜਢਾ ਯੁੰ ਠੀ ਯ (ਦਾਬ, 

ਉਯ ਧਞ ਠਾ ਢਾਧ ਮੁਝ ਮੁਝ ਏ ਛਠਾ ਯ ), (ਧਾਇਆ ਞੵ ਇਟ ਤਯ ਈ , ਞ ਧਾਇਆ ਠੀ 
ਖ਼ਾਞ ਏੀਞ ਯ) ਅਉਝ ਢਾਪ ਞੁ ਣਠ ਯਢ।  

ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠ ਣੁੱਪ ੁਝ ਯਝ ਞੵ ਧਢ ਧਾਇਆ ਬਪ ਣਞ ਏ ਆਣਝ ਅੰਠ ਯੀ ਆਣਾ -ਦਾਬ 
ਞ ਧ ਖੵਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਇਮ ਤਬਔ ਧਯ ਆਤਠਏ ਤਬਏਾ ਢਯ੶ ਤਯ ਖੵਠ)।  

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ „ਢਾਧ‟ ਦੁਪਾ ਏ (ਤਢੀ) ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਯੀ ਆਣਝੀ ਮਧਗ ਏ (ਇਮ ਞਹੵ ਮ) ਠੁੁੱ ਐ 
ਤਬਯਾਗ ਏ ਯੀ (ਥਅੰਞ ਖੀਬ ) ਔਪ  ; ਤਏਪ , ਣੁੱਏ  , ਧਯਪ ਧਾੜੀਆਂ ਞ ਯਏੂਧਞ (ਮਦ) 

ਮਾਟ ਕੁੱ ਛ , ਇਯ ਞੵ (ਧਠਾੀ ਠੀ) ਐਛ ਯੀ ਮਢ।  

ਯ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞ ਤਥਢਾ ਮਾਾ ਖੀਬਢ ਤਬਅਟ ਖੵਠਾ ਯ ; (ਣ ਖੀਬ ਤਬਔਾ ਠ ਏੀਯ 
ਬਤਮ? ਇਯ ਥ -ਮਧਗ ਯ ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਤਮਆਝਾ ਯ , ਆਣ ਯੀ ਮਦ ਏੁਗ ਖਾਝਠਾ ਯ (ਉਯੀ 
ਮਧਗਾਬ ਞੵ ਖੀਬ ਮਧਗ)। 42।  

ਜ ਆਵਤਹ ਸ ਜਾਤਹ ਪੁਤਨ ਆਇ ਗ ਛੁਤਾਤਹ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਦਨੀ ਘਟ ਨ ਵਧ 
ਉਤਾਤਹ ॥ ਸ ਜਨ ਉਫਰ ਤਜਨ ਹਤਰ ਬਾਇਆ ॥ ਧੰਧਾ ਭੁਆ ਤਵਗੂਤੀ ਭਾਇਆ ॥ ਜ ਦੀਸ ਸ 
ਚਾਲਸੀ ਤਕਸ ਕਉ ਭੀਤੁ ਕਰਉ ॥ ਜੀਉ ਸਭਉ ਆਣਾ ਤਨੁ ਭਨੁ ਆਗ ਦਉ ॥ ਅਸਤਥਰੁ 
ਕਰਤਾ ਤੂ ਧਣੀ ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਭ ਟ ॥ ਗੁਣ ਕੀ ਭਾਰੀ ਹਉ ਭੁਈ ਸਫਤਦ ਰਤੀ ਭਤਨ ਚਟ 
॥੪੩॥ {ੰਨਾ 936} 

ਣਠਅਟ:- ਤੁਤਢ—ਤਤ, ਉਮ ਯਾਪਞ ਤਬਔ , ਧਧਞਾ ਤਬਔ ਥੁੱ ਡ ਯ ਯੀ। ਧਠਢੀ —ਤਮਰਭਙੀ। 
ਉਞਾਤਯ—ੳੰੁਣ ਢੰੂ। ਉਥ—ਥਔ ਯਢ। ਤਬੂਞੀ—ਖ਼ੁਆ ਯਈ। ਤਬੂਞੀ ਧਾਇਆ —ਧਾਇਆ 
ਖ਼ੁਆ ਯੁੰ ਠੀ ਯ , ਧਾਇਆ ਉਯਢੵ ਠ ਧਯਝ ਤਬਔ ਏਾਧਨਾਥ ਢਯ੶ ਯੁੰ ਠੀ। ਮਧਣਉ —ਅਣਝ 
ਏਤਠਆਂ। ਆ ਠਉ —ਦਙਾ ੁੱ ਐੵ। ਅਮਤਟੁ —ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ। ਡਝੀ —ਧਾਪਏ। 
ਯਉ—ਯਉਧ। ਮਥਤਠ—ਭਥਠ ਤਬਔ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਬਔ।  

ਅਟ:- ਖ ਖੀਬ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਧਞਾ ਠ ਥੁੱ ਡ ਯ ਖਞ ਤਬਔ) ਆਉਂਠ ਯਢ ਉਯ (ਇਮ ਧਧਞਾ 
ਤਬਔ ਤਮ ਯ ਇਟ ) ਖੵਠ ਯਢ , ਧੁੜ ਖੰਧਠ ਧਠ ਯਢ ਞ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠ ਯਢ ; (ਉਯਢੵ ਬਾਮਞ) 
ਇਯ ਔਾਮੀ ਪੁੱ ਐ ਖੂਢੵ ਬਾਪੀ ਤਮਰਭਙੀ ਞਾ ਦੀ ਙਠੀ ਬਡਠੀ ਢਯ੶ (ਦਾਬ, ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਧਧਞਾ 



ਠ ਏਾਢ ਔਾਮੀ ਪੁੱ ਐ ਖੂਢੵ ਤਬਔ ਪੰਝਾ ਣਠਾ ਯ )। (ਉਯਢੵ ਤਬਔ) ਥਔਠ ਤਮ ਉਯ ਯਢ 
ਤਖਢਹ ੵ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਤਣਆਾ ਪੁੱ ਠਾ ਯ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਯਢੵ ਠੀ ਧਾਇਆ ਤਣੁੱਕ ) ਦਙਏਝਾ ਧੁੁੱ ਏ ਖੵਠੀ ਯ , 
ਧਾਇਆ (ਉਯਢੵ ਬਪ ਆਇਆ)ਂ ਖ਼ੁਆ ਯੁੰ ਠੀ ਯ (ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਧਯ ਢਯ੶ ਮਏਠੀ)।  

(ਖਞ ਤਬਔ ਞੵ ) ਖ ਦੀ ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯ ਢਾਮਬੰਞ ਯ , ਧ ਤਏਮ ਢੰੂ ਤਧੁੱ ਞ ਥਝਾਬੵ ? (ਮਾਟ ਤਢਥਾਯੁਝ 
ਬਾਪਾ ਤਧੁੱ ਞ ਞੵ ਤਮ ਣਧਾਞਧਾ ਯੀ ਯ, ਉਮ ਠ ਅੁੱ ਯੀ) ਧ ਆਣਝੀ ਤਖੰਠ ਅਣਝ ਏੵ ਞ 
ਞਢ ਧਢ ਦਙ ੁੱ ਐੵ।  

ਯ ਏਞਾ ! ਞੂੰ  ਯੀ ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਧਾਪਏ ਯ। (ਯ ਣੵਛ !) ਧਢੰੂ ਏਞਾ ਠਾ ਯੀ 
ਆਮਾ ਯ। ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ੵਤਬਆਂ ਯੀ ਯਉਧ ਧਠੀ ਯ। (ਤਏਉਂਤਏ) ਮਤਞੁੂ ਠ ਭਥਠ ਤਬਔ 
ੰੀਖ ਏ ਯੀ ਧਢ ਤਬਔ ਚ ਏ (ਪੁੱ ਠੀ ਯ)। 43।  

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕ ਰਹ ਰੰਗੁ ਨ ਤੰੁਗੁ ਪਕੀਰੁ ॥ ਵਾਰੀ ਆ ਆਣੀ ਕਇ ਨ ਫੰਧ ਧੀਰ ॥ ਰਾਹੁ 
ਫੁਰਾ ਬੀਹਾਵਲਾ ਸਰ ਡੂਗਰ ਅਸਗਾਹ ॥ ਭ ਤਤਨ ਅਵਗਣ ਝੁਤਰ ਭੁਈ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਤਕਉ ਘਤਰ 
ਜਾਹ ॥ ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲ  ਰਬ ਤਭਲ  ਤਕਉ ਤਤਨ ਤਭਲਉ ਤਆਤਰ ॥ ਤਤਨ ਹੀ ਜਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ 
ਜਤ ਜਤ ਤਰਦ ਭੁਰਾਤਰ ॥ ਅਵਗੁਣੀ ਬਰੂਰ ਹ ਗੁਣ ਬੀ ਵਸਤਹ ਨਾਤਲ ॥ ਤਵਣੁ ਸਤਗੁਰ 
ਗੁਣ ਨ ਜਾਨੀ ਤਜਚਰੁ ਸਫਤਦ ਨ ਕਰ ਫੀਚਾਰੁ ॥੪੪॥ {ੰਨਾ 936} 

ਣਠਅਟ:- ੰੁ—ੰਏ, ਏੰਾਪ। ਞੁੰ ੁ —ਉੱਔਾ, ਅਧੀ। ਏਇ ਢ ਥੰਡ ਡੀ —ਏਈ ਤਏਮ ਢੰੂ 
ਡੀਖ ਠਝ ਖਾ ਢਯ੶। ਦੀਯਾਬਪਾ —ਛਾਉਝਾ। ਮ —ਮਧੁੰ ਠ। ਅਮਾਯ —ਢਾਯ ਾਤਯਆ 
ਖਾਝ ਬਾਪਾ। ਛੂ —ਣਯਾੜ। ਧ ਞਤਢ —ਧ ਮੀ ਤਬਔ। ਤ — ਤਬਔ , ਧੰਜ਼ਪ ਞ। 
ਤਣਆਤ—ਤਣਆਤਆਂ ਢੰੂ। ਅਬਝੀ —ੁਝੵ ਢਾਪ। ਦਣੂ —ਢਏਾ-ਢਏ ਦਤਆ ਯਇਆ। 
ਪ—ਪ ਏ, ਣੁੱਪ ਥੰਢਹ  ਏ। ਧੁਾਤ—ਣਰਦੂ।  

ਅਟ:- (ਖਞ ਤਬਔ) ਢਾਯ ਏਈ ਾਝਾ ਢਾਯ ਏਈ ਏੰਾਪ ਮਠਾ ਤਖਊਂਠਾ ਤਯ ਮਏਠਾ ਯ ; ਢਾਯ 
ਏਈ ਅਧੀ ਞ ਢਾਯ ਏਈ ਤਏੀ; ਯਏ ਆਣ ਆਣਝੀ ਬਾੀ (ਇਟ ਞੁ ਣਠਾ ਯ) ਏਈ ਤਏਮ ਢੰੂ 
ਇਯ ਞਮੁੱਪੀ ਠਝ ਖਾ ਢਯ੶ (ਤਏ ਞੂੰ  ਮਠਾ ਇਟ ਤਙਤਏਆ ਯਾ)।  

(ਖਞ ਠਾ) ਣਛਾ ਥੜਾ ਐਾ ਞ ਛਾਉਝਾ ਯ , (ਇਯ ਇਏ) ਥਅੰਞ ਛੂੰ  ਮਧੁੰ ਠ (ਠਾ ਮ ਯ) 
ਣਯਾੜੀ ਮਞਾ ਯ। ਧ ਅੰਠ ਞੵ ਏਈ ੁਝ ਯਢ ਤਖਢਹ ੵ ਏਏ ਠੁਐੀ ਯ ਯੀ ਯੵ , (ਧ ਣੁੱਪ 



ੁਝ ਢਯ੶ ਯਢ ) ੁਝੵ ਞ ਤਥਢੵ ਤਏਬ ਧੰਜ਼ਪ ਞ ਅੁੱ ਣੜੵ ? (ਦਾਬ, ਣਰਦੂ-ਔਢੵ ਤਬਔ ਖੁੜ ਢਯ੶ 
ਮਏਠੀ)।  

ੁਝੵ ਬਾਪ ੁਝ ਣੁੱਪ ਥੰਢਹ  ਏ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਣ ਯਢ (ਧਾ ਦੀ ਤਔੁੱ ਞ ਏਠਾ ਯ ਤਏ ) ਉਯਢੵ 
ਤਣਆਤਆਂ ਢੰੂ ਤਧਪੵ (ਣ) ਤਏਬ (ਤਧਪੵ)? ਖ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਯਠ ਤਬਔ ਮਠਾ ਖਣੵ ਞਠ ਉਯਢੵ ੁਝੀ 
ੁਧੁਐੵ ਬੀ ਯ ਮਏਠੀ ਯੵ।  

(ਧਾਇਆ-ਬਤੜਹਆ ਖੀਬ) ਅਉਝੵ ਢਾਪ ਢਏਾ -ਢਏ ਦਤਆ ਤਯੰਠਾ ਯ (ਉਂਘ) ੁਝ ਦੀ ਉਮ ਠ 
ਅੰਠ ਯੀ ਬੁੱ ਮਠ ਯਢ (ਤਏਉਂਤਏ ੁਝੀ ਣਰਦੂ ਅੰਠ ਬੁੱ ਮ ਤਯਾ ਯ ), ਣ ਮਤਞੁੂ ਞ ਤਥਢਾ ੁਝੵ 
ਠੀ ਮੂਗ ਢਯ੶ ਣਠੀ। (ਞਠ ਞਏ ਢਯ੶ ਣਠੀ ) ਖਠ ਞਏ ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਤਬਔ ਬੀਔਾ ਢਾਯ ਏੀਞੀ 
ਖਾ। 44।  

ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਭਲ  ਆ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ॥ ਕਾਰ ਕਭਾਵਤਹ ਤਸਤਰ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਲ  
ਾਇ ॥ ਲਫੁ ਲਬੁ ਫੁਤਰਆਈਆ ਛਡ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥ ਗਤਿ ਦਹੀ ਾਤਤਸਾਹ ਕੀ ਕਦ ਨ 
ਆਵ ਹਾਤਰ ॥ ਚਾਕਰੁ ਕਹੀ ਖਸਭ ਕਾ ਸਉਹ ਉਤਰ ਦਇ ॥ ਵਜਹੁ ਗਵਾ ਆਣਾ ਤਖਤਤ 
ਨ ਫਸਤਹ ਸਇ ॥ ਰੀਤਭ ਹਤਥ ਵਤਡਆਈਆ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਇ ॥ ਆਤ ਕਰ ਤਕਸੁ ਆਖੀ 
ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ਕਰਇ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 936} 

ਣਠਅਟ:- ਪਮਏੀਆ—ਤਮਣਾਯੀਆਂ ਢੇ। {ਢ ਙ:- ਖਞ ਇਏ ਝ -ਦੂਧੀ ਯ , ਤਖਟ ਤਬਏਾੵ 
ਢਾਪ ਙਾਏਾ ਏਢਾ ਣਠਾ ਯ }। —ਛ। ਬਖਯੁ—ਞਢਖ਼ਾਯ, (ਦਾਬ) ਤਜ਼ਏ। ਤਮਤ—ਤਮ 
ਉਞ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ ਠੀ। ਣਪ ਣਾਇ—ਯਾਮਪ ਏ ਏ, ਐੁੱਙ ਏ। ਤੜ—ਮੀ-ੂਣ ਤਏਪਹ  ਤਬਔ। 
ਪਥੁ—ਔਮਏਾ। ਠਯੀ —ਠੁਯਾਈ, ਾਖ, ਯਏੂਧਞ। ਮਉਯ —ਮਾਯਧਝ। ਞਐਤਞ —ਞਖ਼ਞ ਉਞ। 
ਮਇ—ਉਯ ਤਮਣਾਯੀ। ਤਏਮੁ ਆਐੀ—ਤਏਮ ਯ ਅੁੱ ਣੁਏਾ ਢਯ੶ ਏੀਞੀ ਖਾ ਮਏਠੀ।  

ਅਟ:- (ਇਮ ਖਞ ਝ-ਦੂਧੀ ਤਬਔ, ਖੀਬ) ਤਮਣਾਯੀਆਂ ਢੇ (ਮੀ-ੂਣ) ਛ ਧੁੱ ਪ ਯ ਯਢ , 

(ਣਰਦੂ-ਐਮਧ ਣਾਮ) ਤਜ਼ਏ ਤਪਐਾ ਏ (ਇਟ) ਆ ਯਢ। ਖ ਤਮਣਾਯੀ ਯਤ -ਢਾਧ ਠੀ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙ ਏ 
ਧਾਪਏ ਠੀ (ਜ਼ਾ-ੂਣ) ਏਾ ਤਮ ਞ ਏਧੵਠ ਯਢ ਉਯਢੵ ਢੇ ਔਮਏਾ ਪਾਪਔ ਞ ਯ ਤਬਏਾ 
ਧਢ ਤਬਔ ਏੁੱ ਜ ਤਠੁੱ ਞ ਯਢ। ਤਖਮ (ਖੀਬ-) ਤਮਣਾਯੀ ਢੇ (ਮੀ-) ਤਏਪਹ  ਤਬਔ (ਣਰਦੂ-) ਣਾਞਭਾਯ ਠੀ 
ਠੁਯਾਈ ਣਾਈ ਯ (ਦਾਬ, ਤਮਧਢ ਢੰੂ ਯ ਬਪ ਬਮਾਇਆ ਯ ) ਉਯ (ਏਾਧਾਤਠਏ ਣੰਖੵ ਠ ਧੁਏਾਥਪ 



ਞ) ਏਠ ਯਾ ਏ ਢਯ੶ ਆਉਂਠਾ।  

(ਣ ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ) ਣਰਦੂ ਧਾਪਏ ਠਾ ਢ ਏ (ਦੀ) ਅਐਬਾ ਞ ਮਾਯਧਝ ਖਬਾਥ ਦੀ ਠਬ (ਦਾਬ, ਉਮ 
ਠ ਯੁਏਧ ਤਬਔ ਢਾਯ ਞੁ ) ਉਯ ਆਣਝੀ ਞਢਖ਼ਾਯ ਬਾ ਪਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਉਯ ਧਯ ਞ ਬੵਤਖਆ 
ਤਯੰਠਾ ਯ), ਅਖਯ ਖੀਬ (ੁੱਥੀ) ਞਖ਼ਞ ਉਞ ਢਯ੶ ਥਚ ਮਏਠ (ਦਾਬ, ਉਮ ਢਾਪ ਇਏ-ੂਣ ਢਯ੶ 
ਯ ਮਏਠ)।  

ਣ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਉਝ ਣਰੀਞਧ -ਣਰਦੂ ਠ ਆਣਝ ਯੁੱਟ ਤਬਔ ਯਢ , ਖ ਉਮ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਯ ਉਮ ਢੰੂ 
ਠਠਾ ਯ , ਤਏਮ ਯ ਠ ਅੁੱ ਣੁਏਾ ਢਯ੶ ਏੀਞੀ ਖਾ ਮਏਠੀ , ਤਏਉਂਤਏ ਣਰਦੂ ਆਣ ਯੀ ਮਦ ਏੁਗ 
ਏਠਾ ਯ, ਏਈ ਯ ਏੁਗ ਢਯ੶ ਏ ਮਏਠਾ। 45।  

ਫੀਜਉ ਸੂਝ ਕ ਨਹੀ ਫਹ ਦੁਲੀਚਾ ਾਇ ॥ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚ ਨਾਇ 
॥ ਵਣੁ ਤਤਰਣੁ ਢੂਢਤ ਤਪਤਰ ਰਹੀ ਭਨ ਭਤਹ ਕਰਉ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਲਾਲ ਰਤਨ ਫਹੁ ਭਾਣਕੀ 
ਸਤਤਗੁਰ ਹਾਤਥ ਬੰਡਾਰੁ ॥ ਊਤਭੁ ਹਵਾ ਰਬੁ ਤਭਲ  ਇਕ ਭਤਨ ਕ ਬਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰੀਤਭ 
ਰਤਸ ਤਭਲ  ਲਾਹਾ ਲ  ਰਥਾਇ ॥ ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਤਜਤਨ ਰਚੀ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਆਕਾਰੁ  ॥ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਫਅੰਤੁ ਤਧਆਈ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪੬॥ {ੰਨਾ 936} 

ਣਠਅਟ:- ਥੀਖਉ—ਠੂਖਾ। ਠੁਪੀਔਾ ਣਾਇ —ਆਮਝ ਤਬਕਾ ਏ , ੁੱਠੀ ਪਾ ਏ। ਢਯਢੁ —

ਣੁਐਣਞੀ। ਮਾਔ ਢਾਇ—ਮੁੱਔ ਢਾਧ ਠੀ ਾਯ੶ (ਤਧਪਠੀ ਯ)। ਬਝ—ੁਖੰਪ। ਤਞਰਝੁ—ਾਯ। ਬਝੁ 
ਤਞਰਝ—ੁਮਾਾ ਖੰਪ ਥਪਾ। ਤਤਤ—ਤਤ ਏ। ਯੀ—ਤਯ ਈ, ਟੁੱਏ ਈ। ਏਉ—ਧ ਏਠੀ 
ਯੵ। ਯਾਤਟ —ਯੁੱਟ ਤਬਔ। ਏ ਦਾਇ —ਏਾਰ ਯ ਏ। ਤਮ —ਮ ਤਬਔ , ਆਢੰਠ ਤਬਔ। 
ਣਟਾਇ—ਣ ਟੵ ਠਾ। ਣਟਾਇ ਪਾਯਾ —ਣਪਏ ਠੀ ਐੁੱਙੀ। ਤਮਤਆ —ਤਮਤਖਆ। 
ਆਏਾੁ—ਖਞ ਠਾ ਮੂਣ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ ਯ ਏ।  

ਅਟ:- ਧਢੰੂ ਏਈ ਯ ਠੂਖਾ ਮਾ ਢਯ੶ ਮੁੁੱ ਗਠਾ ਖ (ਮਠਾ ਪਈ ) ਆਮਝ ਤਬਕਾ ਏ ਥਚ ਮਏ 
(ਦਾਬ, ਖ ਮਾ ਖਞ ਠਾ ਅਙੁੱਪ ਧਾਪਏ ਅਐਬਾ ਮਏ ); ਖੀਬੵ ਠ ਢਏ ਠੂ ਏਢ ਬਾਪਾ ਞ 
ਖੀਬੵ ਠਾ ਧਾਪਏ ਮਠਾ ਏਾਇਧ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਇਏ ਣਰਦੂ ਯੀ ਯ ਖ ਢਾਧ (ਤਮਧਢ) ਠੀ ਾਯ੶ 
(ਤਧਪਠਾ) ਯ।  

(ਉਮ ਣਰਦੂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ) ਧ ਖੰਪ-ਥਪਾ ਜੂੰ ਜ ਜੂੰ ਜ ਏ ਟੁੱ ਏ ਈ ਯੵ , (ਯੁਝ ਖਠ ) ਧ ਧਢ ਤਬਔ 



ਮਔਠੀ ਯੵ (ਞੵ ਮਧਗ ਆਈ ਯ ਤਏ ) ਪਾਪੵ ਞਢੵ ਞ ਧਞੀਆਂ (ਦਾਬ, ੁੱਥੀ ੁਝੵ) ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ 
ਮਤਞੁੂ ਠ ਯੁੱ ਟ ਤਬਔ ਯ ; ਖ ਧ ਇਏ-ਧਢ ਯ ਏ (ਤਮਧਢ ਏ ਏ) ਮੁੁੱ ਡ-ਆਞਧਾ ਯ ਖਾਬੵ ਞੵ 
ਧਢੰੂ ਣਰਦੂ ਤਧਪ ਣ। ਯ ਢਾਢਏ ! ਖ ਖੀਬ ਣਰੀਞਧ -ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਬਔ ਖੁੜ ਯ ਯਢ ਉਯ 
ਣਪਏ ਠੀ ਐੁੱਙੀ ਐੁੱਙ ਪਠ ਯਢ।  

(ਯ ਣੵਛ !) ਤਖਮ (ਣਰਦੂ) ਢੇ ਔਢਾ ਔੀ ਯ ਤਖਮ ਢੇ ਖਞ ਠਾ ਜੵਔਾ ਥਝਾਇਆ ਯ , ਖ ਆਣ 
ਥਅੰਞ ਯ, ਤਖਮ ਠਾ ਅੰਞ ਞ ਯੁੱ ਠ-ਥੰਢਾ ਢਯ੶ ਣਾਇਆ ਖਾ ਮਏਠਾ, ਉਮ ਢੰੂ ੁੂ ਠ ਠੁੱ ਮ ਯ ਾਯ 
ਞ ਞੁਤਆਂ ਯੀ ਤਮਧਤਆ ਖਾ ਮਏਠਾ ਯ। 46।  

ਿਾਿ ਰੂਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਈ ॥ ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥ ਿਾਿ ਗਾਰੁਿੁ ਤੁਭ ਸੁਣਹੁ 
ਹਤਰ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਾਈ ਭਤੁ ਕ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਤਹ ॥ ਸ ਸਾਹੁ 
ਸਾਚਾ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ੂਰਾ ਤਤਸੁ ਸਾਫਾਤਸ ॥ ਰੂਿੀ ਫਾਣੀ ਹਤਰ ਾਇਆ 
ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਫੀਚਾਤਰ ॥ ਆੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਕਤਟਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਾਇਆ ਨਾਤਰ ॥੪੭॥ 

{ੰਨਾ 936} 

ਣਠਅਟ:- ੂੜਾ—ਮੁੰ ਠ। ਾੁੜੁ —(ਧਢ ੂਣ ) ਮੁੱਣ ਢੰੂ ਏੀਪਝ ਬਾਪਾ ਧੰਞਰ। ਧਞੁ —ਧਞੵ। 
ਾਤਮ—ਣੰੂਖੀ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠੀ ਾਯ੶। ਮਾਥਾਤਮ—ਬਤਛਆਈ। ੂੜੀ—ਮੁੰ ਠ। ਆਣੁ—ਆਣਾ-
ਦਾਬ। ਬੁ—ਐਮਧ। ਢਾਤ—(ਖੀਬ-) ਇਮਞਰੀ ਢੇ। {ਢ ਙ:- ਮੰਮਤਏਰਞ ਤਬਔ ਅੁੱਐ „ੜਾ‟ ਢਯ੶ ਯ; 
ਉਯ ਠਾ ਉਔਾਢ ਦੀ „ੜਾ‟ ਯੰੁਠਾ। ੁਧੁਐੀ ਅੁੱਐ ਢੰੂ ਅਮ੶ „ੜਾੜਾ‟ ਆਐ ਏ ਉਔਾਠ ਯੵ। ੁੂ 
ਢਾਢਏ ਠਬ ਖੀ ੁਧੁਐੀ ਅੁੱਐ ਬਞ ਯ ਮਢ।  

ਅਟ:- ਉਯ ਣਰਦੂ ਯੀ (ਮਦ ਞ ਬਡੀਏ ) ਮੁੰ ਠ ਯ , ਉਮ ਞ ਤਥਢਾ ਯ ਏਈ (ਦਾਬ, ਉਮ ਠ 
ਥਾਥ ਠਾ) ਯਾਏਧ ਢਯ੶ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਞੂੰ  ਧਢ ਢੰੂ ਬੁੱ ਮ ਏਢ ਪਈ („ੁ-ਭਥਠ‟-ੂਣ) ਧੰਞਰ ਮੁਝ (ਇਮ ਢਾਪ) ਇਯ ਣਰਦੂ ਧਢ 
ਤਬਔ ਆ ਬੁੱ ਮਾ। (ਣ) ਧਞੵ ਏਈ ਤਏਮ ਦੁਪਐ ਤਬਔ ਣ , (ਤਏ ਣਰਦੂ ੁੂ ਞ ਤਥਢਾ ਣਰਾਣਞ ਯ 
ਮਏਠਾ ਯ) ਣਰਦੂ (ਞੵ) ੁੂ ਠੀ ਧਯ ਢਾਪ ਯੀ ਤਧਪਠਾ ਯ। ੁੂ ਯੀ ਮੁੱ ਔਾ ਭਾਯ ਯ ਤਖਮ ਠ ਣਾਮ 
ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ-ੂਣ ਣੰੂਖੀ ਯ, ੁੂ ਯੀ ਣੂਢ ਣੁਐ ਯ, ੁੂ ਢੰੂ ਯੀ ਡੰਢ ਡੰਢ (ਆਐ)।  

(ਤਖਮ ਤਏਮ ਢੰੂ ਤਧਤਪਆ ਯ) ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਮੁੰ ਠ ਥਾਝੀ ਠੀ ਾਯ੶ ਯੀ , ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਤਬਔਾ 



ਠੀ ਾਯ੶ ਯੀ ਣਰਦੂ ਤਧਤਪਆ ਯ ; (ੁ-ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਤਖਮ ਠਾ ) ਆਣਾ-ਦਾਬ ਠੂ ਯਇਆ ਯ 
(ਯਉਧ ਠਾ) ਠੁੁੱ ਐ ਏੁੱ ਤਙਆ ਤਆ ਯ ਉਮ ਖੀਬ-ਇਮਞਰੀ ਢੇ ਣਰਦ-ੂਐਮਧ ਪੁੱ ਦ ਤਪਆ ਯ। 47।  

ਸੁਇਨਾ ਰੁਾ ਸੰਚੀ ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਤਫਖੁ ਛਾਰੁ ॥ ਸਾਹੁ ਸਦਾ ਸੰਤਚ ਧਨੁ ਦੁਤਫਧਾ ਹਇ ਖੁਆਰੁ 
॥ ਸਤਚਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਸਾਚਉ ਨਾਭੁ ਅਭਲੁ ॥ ਹਤਰ ਤਨਰਭਾਇਲੁ ਊਜਲ ਤਤ ਸਾਚੀ 
ਸਚੁ ਫਲੁ ॥ ਸਾਜਨੁ ਭੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥ ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਭਤਨ ਵਸ ਹਉ 
ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤਸੁ ॥ ਭਾਇਆ ਭਭਤਾ ਭਹਣੀ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਜਾਣੁ ॥ ਤਫਤਖਆ ਅੰਤਭਰਤੁ ਕੁ ਹ 
ਫੂਝ ੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥ {ੰਨਾ 937} 

ਣਠਅਟ:- ੂਣਾ—ਔੵਠੀ। ਮੰਔੀ —ਇਏੁੱਚਾ ਏੀਠਾ ਯ । ਤਥਐੁ—ਤਬਯੁ, ਜ਼ਤਯ। ਕਾੁ —

ਮੁਆਯ, ਤਬਅਟ। ਮੰਤਔ —ਇਏੁੱਚਾ ਏ ਏ , ਖੜ ਏ। ਠੁਤਥਡਾ —ਠੁਤਔੁੱ ਞਾ-ਣਢ, ਤਬਞਏਾ। 
ਮਤਔਆੀ—ਮੁੱਔ ਠ ਬਝਖਾਤਆਂ ਢੇ। ਮਔੁ —ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਢਾਧ -ਡਢ। 
ਤਢਧਾਇਪੁ—ਣਤਬੁੱ ਞਰ। ਣਤਞ—ਇੁੱਜ਼ਞ। ਧਤਢ—(ਤਖਮ ਠ ) ਧਢ ਤਬਔ। ਤਞਮੁ —ਉਮ (ਖੀਬ-ਯੰਮ) 

ਞ। ਤਖਤਢ—ਤਖਮ ਣਾਪ ਢੇ। ਤਥਤਐਆ—ਧਾਇਆ। ਏ—ੁਤਮ।  

ਅਟ:- (ਆਧ ਞ ਞ ਖਞ ਤਬਔ) ਮਢਾ ਔੵਠੀ ਯੀ ਇਏੁੱਚਾ ਏੀਠਾ ਯ, ਣ ਇਯ ਡਢ ਯਕਾ ਯ, 
ਤਬਯੁ (-ੂਣ, ਦਾਬ, ਠੁਐਠਾਈ) ਯ, ਞੁੁੱ ਕ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ (ਇਯ) ਡਢ ਖੜ ਏ (ਆਣਝ ਆਣ ਢੰੂ) ਭਾਯ 
ਮਠੵਠਾ ਯ ਉਯ ਧ-ਞ ਤਬਔ ਠੁਐੀ ਯੁੰ ਠਾ ਯ।  

ਮੁੱਔ ਬਣਾੀਆਂ ਢੇ ਮਠਾ -ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਢਾਧ -ਡਢ ਇਏੁੱਚਾ ਏੀਞਾ ਯ , ਮੁੱਔਾ ਅਧਪਏ ਢਾਧ 
ਤਬਯਾਤਗਆ ਯ, ਉੱਖਪ ਞ ਣਤਬਞਰ ਣਰਦੂ (ਠਾ ਢਾਧ ਐੁੱ ਤਙਆ ਯ), ਉਯਢੵ ਢੰੂ ਮੁੱ ਔੀ ਇੁੱਜ਼ਞ ਤਧਪਠੀ ਯ 
(ਣਰਦੂ ਠਾ) ਮੁੱਔਾ (ਤਧੁੱ ਚਾ ਆਠ ਬਾਪਾ) ਥਪ (ਤਧਪਠਾ ਯ)। (ਯ ਣੵਛ! ਞੂੰ  ਦੀ ਧਢ ਠੀ ਣੁੱਙੀ ਉਞ 
ਣਾਪ ਠਾ ਢਾਧ ਤਪਐ ਞ ਉਮ ਅੁੱ ਇਉਂ ਅਠਾਮ ਏ —ਯ ਣਰਦੂ !) ਞੂੰ  ਯੀ (ਮੁੱਔਾ) ਤਮਆਝਾ 
ਮੁੱ ਖਝ ਤਧੁੱ ਞ ਯ, ਞੂੰ  ਯੀ (ਖਞ-ੂਣ) ਮਬ ਯ ਞ ਞੂੰ  ਯੀ (ਇਮ ਮਬ ਠਾ ਖੀਬ-ੂਣ ਯੰਮ ਯ; 
ਧ ਮਠਏ ਯੵ ਉਮ (ਯੰਮ) ਞ ਤਖਮ ਠ ਧਢ ਤਬਔ ਞੂੰ  ਮੁੱ ਔਾ ਚਾਏੁ ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ।  

(ਯ ਣੵਛ!) ਉਮ ਣਾਪ ਢੰੂ ਔਞ ੁੱ ਐ ਤਖਮ ਢੇ ਧਯਝੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਧਞਾ (ਖੀਬੵ ਢੰੂ) ਪਾ ਤਠੁੱ ਞੀ 
ਯ, ਤਖਮ ਤਏਮ ਢੇ ਉਮ ਮੁਖਾਢ ਣੁਐ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਮਧਗ ਤਪਆ ਯ , ਉਮ ਪਈ ਤਮ (ਢਾਧ-) ਅੰਤਧਰਞ 
ਯੀ „ਧਾਇਆ‟ ਯ। 48।  



ਤਖਭਾ ਤਵਹੂਣ ਖਤ ਗ ਖੂਹਤਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ਤਕਉ ਗਣੀ ਖਤ ਖਤ ਭੁ 
ਤਫਸੰਖ ॥ ਖਸਭੁ ਛਾਣ ਆਣਾ ਖੂਲ  ਫੰਧੁ ਨ ਾਇ ॥ ਸਫਤਦ ਭਹਲੀ ਖਰਾ ਤੂ ਤਖਭਾ ਸਚੁ 
ਸੁਖ ਬਾਇ ॥ ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤੂ ਆ ਵਸਤਹ ਸਰੀਤਰ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਜਾ 
ਸਦਾ ਗੁਣ ਅੰਤਤਰ ਭਤਨ ਧੀਰ ॥ ਹਉਭ ਖ ਖਾਇਸੀ ਫੀਜਉ ਵਥੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥ ਜੰਤ ਉਾਇ 
ਤਵਤਚ ਾਇਅਨੁ ਕਰਤਾ ਅਲਗੁ ਅਾਰੁ ॥੪੯॥ {ੰਨਾ 937} 

ਣਠਅਟ:- ਐੂਯਤਝ—{ਮੰ: A˜OihxI ਅਐਨਤਯਝੀ—ਇਏ ਥੜੀ ਦਾੀ ਮਢਾ ਤਖਮ ਤਬਔ 21870 

ਟ, 21870 ਯਾਟੀ, 65610 ੜ-ਮੁਆ ਅਞ 109350 ਣਠਪ ਤਮਣਾਯੀ ਯਝ} ਥਅੰਞ ਖੀਬ। 
ਅਮੰਐ—ਅਝਤਝਞ। ਤਏਉ ਝੀ —ਤਝਢ ਠਾ ਏੀਯ ਪਾਦ ? ਤਝ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠ। ਤਥਮੰਐ —

ਅਝਤਝਞ। ਐੂਪ —ਐੁਪਹ ਖੵਠਾ ਯ , ਐੁਪਹ  ਤਠਪ ਬਾਪਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ। ਥੰਡੁ —ਏ, ਞੰ-ਤਠਪੀ। 
ਧਯਪੀ—ਧਤਯਪ ਬਾਪਾ , ਤਙਏਾਝ ਬਾਪਾ , ਤਙਤਏਆ ਯਇਆ। ਞੂ —ਯ ਣਰਦੂ ! ਞੂੰ । ਐਾ—ਣਙ, 

ਣਰਞੁੱ ਐ, ਅਮਪ ਮੂਣ ਤਬਔ। ਮੁਐ ਦਾਇ —ਮੁਐਢ ਯੀ। ਐਔੁ —ਤਜ਼ੰਠੀ ਠ ਮ ਠੀ ਣੂੰ ਖੀ। 
ਬਮਤਯ—ਞੂੰ  ਬੁੱ ਮਠਾ ਯ। ਮੀਤ—(ਉਮ ਠ) ਮੀ ਤਬਔ। ਖਾਣ—ਖਣਠਾ ਯ। ਅੰਞਤ—(ਉਮ ਠ) 
ਅੰਠ। ਥੀਖਉ ਬਟੁ—ਠੂਖੀ ਬਮਞ , ਠੂਖੀ ਾਮ-ਣੰੂਖੀ। ਤਬਤਔ—(ਯਉਧ) ਤਬਔ। ਣਾਇਅਢੁ—ਣਾ 
ਯਢ ਉਮ (ਣਰਦੂ) ਢੇ। {ਢ ਙ:- ਇਮ ਪਜ਼ ਠੀ ਤਬਆਏਝ ਅਢੁਮਾ ਥਝਞ ਮਧਗਝ ਪਈ ਬਐ 
ਧਾ „ੁਥਾਝੀ ਤਬਆਏਝ ‟। ਉਣਾਇਅਢੁ—ਉਮ ਢੇ ਉਣਾ ਯਢ। ਪਾਇਅਢੁ —ਉਮ ਢੇ ਪਾ 
ਯਢ। ਐੁਆਇਅਢੁ—ਉਮ ਢੇ ਐੰੁਗਾ ਯਢ। ਤਐਅਢੁ —ਉਮ ਢੇ ੁੱ ਐ ਯਢ। ਥਐਤਮਅਢੁ —ਉਮ ਢੇ 
ਥਖ਼ਭ। ਪਜ਼ „ਣਾਇਅਢੁ‟ ਅਞ „ਣਾਈਅਢੁ‟ ਤਬਔ ਏ ਔਞ ੁੱ ਐਝ-ਖ ਯ। ਣਾਇਅਢੁ—ਉਮ ਢੇ 
ਣਾ। ਣਾਈਅਢੁ—ਉਮ ਢੇ ਣਾਈ। ਉਣਾਈਅਢੁ—ਉਮ ਢੇ ਉਣਾਈ। } ਅਪੁ—ਬੁੱ ਐਾ, ਤਢਪਣ।  

ਅਟ:- (ਧਯਝੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਧਞਾ ਞ ਣਠਾ ਯ ਤਬਞਏ ਠ ਏਾਢ ) ਤਐਧਾ-ਯੀਝ ਯ ਏ 
ਥਅੰਞ, ਪੁੱ ਐੵ ਅਝਤਝਞ ਖੀਬ ਐਣ ਧ ਯਢ , ਤਝ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠ , ਤਝਞੀ ਠਾ ਏੀਯ ਪਾਦ ? 

ਅਝਤਝਞ ਯੀ ਖੀਬ (ਤਐਧਾ-ਤਬਯੂਝ ਯ ਏ) ਖ਼ੁਆ ਯ ਯਢ।  

ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਧਾਪਏ -ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਣਕਾਝਠਾ ਯ , ਉਯ ਐੁਪਹ  ਤਠਪ ਬਾਪਾ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਞੰ-ਤਠਪੀ 
(ਉਮ ਤਬਔ) ਢਯ੶ ਤਯੰਠੀ, ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਾਯ੶ ਉਯ ਤਙਏ ਖੵਠਾ ਯ (ਦਾਬ, ਤਖ ਬਾਪਾ ਯ 
ਖੵਠਾ ਯ ); (ਯ ਣਰਦੂ !) ਞੂੰ  ਉਮ ਢੰੂ ਣਰਞੁੱ ਐ ਤਠੁੱ ਮ ਣਠਾ ਯ , ਤਐਧਾ ਞ ਮੁੱ ਔ ਉਮ ਢੰੂ ਮੁਐਢ ਯੀ ਤਧਪ 
ਖੵਠ ਯਢ। (ਯ ਣਰਦੂ!) ਞੂੰ  ਯੀ ਉਮ ਠਾ (ਤਜ਼ੰਠੀ ਠ ਮ ਠਾ ) ਖ਼ਔ ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ , ਞੂੰ  ਯੀ ਉਮ 



ਠਾ ਐਾ (ਮੁੱਔਾ) ਡਢ ਯ ਖੵਠਾ ਯ , ਞੂੰ  ਆਣ ਯੀ ਉਮ ਠਾ ਤਡਆਢ (ਦਾਬ, ਮੁਤਞ ਠਾ ਤਢਭਾਢਾ ) 
ਥਝ ਖੵਠਾ ਯ , ਞੂੰ  ਆਣ ਯੀ ਉਮ ਠ ਮੀ ਤਬਔ (ਣਰਞੁੱ ਐ) ਬੁੱ ਮਝ ਪੁੱ  ਣਠਾ ਯ , ਉਯ ਧਢੋਂ  ਞਢੋਂ  
ਧੂੰ ਯ ਮਠਾ (ਞਢੰੂ ਯੀ) ਖਣਠਾ ਯ, ਉਮ ਠ ਅੰਠ (ਞ) ੁਝ ਣਠਾ ਯ ਖੵਠ ਯਢ, ਉਮ ਠ ਧਢ ਤਬਔ 
ਡੀਖ ਆ ਖੵਠੀ ਯ।  

(ਣਾਪ ਠ ਢਾਧ ਞ ਤਥਢਾ ) ਠੂਖਾ ਣਠਾਟ ਤਬਏਾ (-ੂਣ) ਯ, (ਇਮ ਠ ਏਾਢ ) ਖੀਬ ਯਉਧ 
ਤਬਔ ਐਣਠਾ ਐਣੵਠਾ ਯ। (ਅਔਖ ਯੀ ਐਛ ਯ !) ਏਞਾ ਢੇ ਖੰਞ ਣਠਾ ਏ ਏ (ਯਉਧ) ਤਬਔ 
ਣਾ ਤਠੁੱ ਞ ਯਢ, (ਣ) ਉਯ ਆਣ ਥਅੰਞ ਏਞਾ ਬੁੱ ਐਾ ਯੀ ਤਯੰਠਾ ਯ। 49।  

ਤਸਰਸਟ ਬਉ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਤਸਰਸਟਾ ਕਰ ਸੁ ਤਨਹਚਉ ਹਇ ॥ ਸੰ ਕਉ ਈਸਰੁ ਤਧਆਈ 
॥ ਸੰ ੁਰਤਫ ਤਲਖ ਕੀ ਾਈ ॥ ਸੰ ਕਾਰਤਣ ਚਾਕਰ ਚਰ ॥ ਸੰ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲ  ਹਰ ॥ 
ਤਫਨੁ ਸਾਚ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥ ਹਤਰ ਰਸੁ ੀਵ ਛੁਟ ਤਨਦਾਤਨ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 937} 

ਣਠਅਟ:- ਤਮਰਮਙਾ—ਤਮਖਝਯਾ, ਏਞਾ। ਦਉ —ਦਞ। ਤਢਯਔਉ —ਜ਼ੂ। ਮੰਣ —ਡਢ। 
ਈਮੁ—ਣਧਾਞਧਾ। ਣੁਤਥ—(ਯੁਝ ਞ ) ਣਤਯਪ ਮਧ ਤਬਔ , ਣੂਥਪ ਮਧ ਤਬਔ , ਯੁਝ ਞਏ ਠ 
ਮਧ ਤਬਔ। ਯ —ਯ (ਠੀ ਥਝ ਖੵਠੀ ਯ )। ਤਢਠਾਤਢ—ਅੰਞ ਢੰੂ। ਕੁਙ —(ਧਾਇਆ ਠ ਧਯ ਞ ) 
ਥਔਠਾ ਯ।  

ਅਟ:- ਏਈ ਖੀਬ ਤਮਖਝਯਾ -ਣਰਦੂ ਠਾ ਦਞ ਢਯ੶ ਣਾ ਮਏਠਾ (ਞ, ਏਈ ਉਮ ਠੀ ਜ਼ਾ ਤਬਔ 
ਠਖ਼ਪ ਢਯ੶ ਠ ਮਏਠਾ , ਤਏਉਂਤਏ ਖਞ ਤਬਔ ) ਜ਼ੂ ਉਯੀ ਯੰੁਠਾ ਯ ਖ ਤਮਖਝਯਾ -ਏਞਾ 
ਏਠਾ ਯ। (ਤਮਖਝਯਾ ਠੀ ਇਯ ਇਏ ਅਖਥ ਐਛ ਯ ਤਏ ਆਧ ਞ ਞ ਧਢੁੁੱ ਐ) ਡਢ ਠੀ ਖ਼ਾਞ 
ਯੀ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਡਆਉਂਠਾ ਯ , ਞ ਯੁਝ ਞਏ ਠੀ ਏੀਞੀ ਤਧਯਢਞ ਠ ਤਪਐ ਅਢੁਮਾ ਡਢ ਤਧਪ 
(ਦੀ) ਖੵਠਾ ਯ। ਡਢ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੂਤਖਆਂ ਠ ਢ ਏ (ਦੀ) ਥਝਠ ਯਢ, ਔ (ਦੀ) ਥਝਠ ਯਢ 
(ਦਾਬ, ਔੀ ਦੀ ਏਠ ਯਢ)। ਣ ਡਢ ਤਏਮ ਠ ਢਾਪ ਢਯ੶ ਤਢਦਠਾ, (ਧਢ ਞ) ਯਢੵ ਠਾ ਥਝ 
ਖੵਠਾ ਯ।  

ਮਠਾ-ਤਟ ਤਯਝ ਬਾਪਾ ਣਾਪ (ਠ ਢਾਧ ) ਞ ਤਥਢਾ ਉਮ ਠੀ ਯਜ਼ੂੀ ਤਬਔ ਆਠ ਢਯ੶ 
ਤਧਪਠਾ। ਖ ਧਢੁੁੱ ਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠਾ ਮ ਣ੶ਠਾ ਯ ਉਯ (ਮੰਣ-ਡਢ ਠ ਧਯ ਞ ) ਅੰਞ ਢੰੂ 
ਥਔ ਖੵਠਾ ਯ। 50।  



ਹਰਤ ਹਰਤ ਹ ਸਖੀ ਹਇ ਰਹੀ ਹਰਾਨੁ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਭ ਭੁਈ ਸਫਤਦ ਰਵ ਭਤਨ 
ਤਗਆਨੁ ॥ ਹਾਰ ਡਰ ਕੰਕਨ ਘਣ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਤਭਤਲ ਰੀਤਭ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਸਗਲ 
ਗੁਣਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਤਆਰੁ ॥ ਹਤਰ ਤਫਨੁ 
ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਦਖਹੁ ਭਤਨ ਫੀਚਾਤਰ ॥ ਹਤਰ ਿਣਾ ਹਤਰ ਫੁਝਣਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਖਹੁ 
ਤਆਰੁ ॥ ਹਤਰ ਜੀ ਹਤਰ ਤਧਆਈ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥ {ੰਨਾ 937} 

ਣਠਅਟ:- ਯਞ ਯਞ —ਬਐ ਬਐ ਏ। ਏਞੀ —ਏਢ ਬਾਪੀ। ਮਥਤਠ —ਭਥਠ ਤਬਔ। 
ਧਤਢ—ਧਢ ਤਬਔ। ਤਆਢੁ —ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ ਣਕਾਝ। ਏੰਏਢ —ਏੰਓਝ। ਝ—ਥਟ। ਤਪ—

ਪ ਤਬਔ। ਤਏਤਢ—ਤਏਮ ਢੇ? (ਦਾਬ,) ਤਏਮ ਢੇ ਢਯ੶। ਥੀਔਾਤ—ਤਬਔਾ ਏ। ਅਡਾੁ—ਆਮਾ।  

ਅਟ:- ਯ ਮਐੀ! (ਇਯ ੁੱਪ) ਬਐ ਬਐ ਏ ਧ ਯਾਢ ਯ ਯੀ ਯੵ ਤਏ (ਧ ਅੰਠ) „ਯਉਂ ਯਉਂ‟ 

ਏਢ ਬਾਪੀ „ਧ‟ ਧ ਈ ਯ (ਦਾਬ, „ਯਉਧ‟ ਏਢ ਬਾਪੀ ਆਠਞ ਧੁੁੱ ਏ ਈ ਯ )। (ਯੁਝ ਧੀ 
ਮੁਤਞ) ੁ-ਭਥਠ ਤਬਔ ਖੁੜ ਯੀ ਯ , ਞ (ਧ) ਧਢ ਤਬਔ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਖਾਝ -ਣਕਾਝ ਥਝ ਈ 
ਯ।  

ਧ ਥਟ ਯਾ ਯਧਪੵ ਏੰਓਝ (ਣਾ ਣਾ ਏ ) ਤਭੰਾ ਏ ਏ ਟੁੱ ਏ ਔੁਏੀ ਮੵ (ਣ ਣਰੀਞਧ ਣਰਦੂ ਠ 
ਤਧਪਾਣ ਠਾ ਮੁਐ ਢਾਯ ਤਧਤਪਆ , ਦਾਬ, ਥਾਯਪ ਡਾਤਧਏ ਉੱਠਧੵ ਞ ਆਢੰਠ ਢਾਯ ਪੁੱ ਦਾ , ਯੁਝ 
ਖਠ „ਯਉਧ‟ ਧੁਈ) ਣਰੀਞਧ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ ਮੁਐ ਪੁੱ ਦਾ ਯ (ਉਮ ਠ ੁਝ ਧ ਤਯਠ ਤਬਔ ਆ 
ਬੁੱ ਮ ਯਢ , ਇਯੀ ਉਮ ਠ ) ਮਾ ੁਝੵ ਠਾ ਧ ਪ ਤਬਔ ਯਾ ਯ (ਤਏਮ ਯ ਯਾ ਤਮੰਾ ਠੀ 
ਪੜ ਢਯ੶ ਯੀ)।  

ਯ ਢਾਢਏ ! ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਣਰੀਞ , ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਣਆ , ਮਤਞੁੂ ਠੀ ਾਯ੶ ਯੀ ਣ ਮਏਠਾ ਯ ; ਞ, 
(ਥਭਏ) ਧਢ ਤਬਔ ਤਬਔਾ ਏ ਬਐ ਪਬ , (ਦਾਬ, ਞੁਯਾਢੰੂ ਆਣਝੀ ਯੁੱਛ-ਥੀਞੀ ਯੀ ਠੁੱ ਮ ਠਬੀ ਤਏ) 

ਣਰਦੂ ਠ ਧਪ ਞ ਤਥਢਾ ਏਠ ਤਏਮ ਢੇ ਮੁਐ ਢਯ੶ ਪੁੱ ਦਾ।  

(ਮ, ਯ ਣੵਛ! ਖ ਮੁਐ ਪੁੱ ਦਠਾ ਯ ਞੵ ) ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਣੜਹ , ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਯੀ ਤਬਔਾ , ਣਰਦੂ ਢਾਪ 
ਯੀ ਤਣਆ ਣਾ , (ਖੀਦ ਢਾਪ) ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣੀ , (ਧਢ ਤਬਔ) ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਯੀ ਤਮਧੀ , ਞ ਣਰਦੂ 
ਠਾ ਢਾਧ ਯੀ (ਤਜ਼ੰਠੀ ਠਾ) ਆਮਾ (ਥਝਾਈ)। 51।  



ਲਖੁ ਨ ਤਭਟਈ ਹ ਸਖੀ ਜ ਤਲਤਖਆ ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਆ ਕਾਰਣੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਕਤਰ ਤਕਰਾ 
ਗੁ ਧਾਤਰ ॥ ਕਰਤ ਹਤਥ ਵਤਡਆਈਆ ਫੂਝਹੁ ਗੁਰ ਫੀਚਾਤਰ ॥ ਤਲਤਖਆ ਪਤਰ ਨ ਸਕੀ 
ਤਜਉ ਬਾਵੀ ਤਤਉ ਸਾਤਰ ॥ ਨਦਤਰ ਤਰੀ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਤਰ  ॥ ਭਨਭੁਖ 
ਬੂਲ  ਤਚ ਭੁ ਉਫਰ ਗੁਰ ਫੀਚਾਤਰ ॥ ਤਜ ੁਰਖੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤਤਸ ਕਾ ਤਕਆ ਕਤਰ 
ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥ ਫਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਣ ਤਜਤਨ ਤਹਰਦ ਤਦਤਾ ਤਦਖਾਇ ॥੫੨॥ {ੰਨਾ 937} 

ਣਠਅਟ:- ਪਐੁ—(ਯਉਧ ਠਾ ) ਪਐ, ਏੀਞ ਏਧੵ ਅਢੁਮਾ ਧਢ ਤਬਔ ਯਉਧ ਠ ਥਝ ਯ 
ਮੰਮਏਾ। ਏਞਾਤ—ਏਞਾ ਢੇ (ਦਾਬ, ਏਞਾ ਠੀ ਥਝਾਈ ਯਈ ਧਨਾਠਾ ਤਬਔ)। ਤਖਤਢ—

ਤਖਮ (ਏਞਾ) ਢੇ। ਣੁ ਡਾਤ —ਣੁ ਡਾ , (ਤਯਠ ਤਬਔ ) ਔਢ ਣੵਠਾ ਯ , ਤਧਪਠਾ ਯ। 
ਬਤਛਆਈਆ—ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਉਝ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਮਤਞ-ਮਾਪਾਯ। ਤਪਤਐਆ—ਯਉਧ ਠ ਮੰਮਏਾ ਖ 
ਮਾਛ ਧਢ ਤਬਔ ਉਏ ਖੵਠ ਯਢ। ਤਤ ਢ ਮਏੀ —ਣਞਾ ਢਯ੶ ਮਏੀਠ। ਮਾਤ—ਮੰਦਾਪ। ਤਖ 
ਣੁਐੁ—ਤਖਯੜਾ ਤਬਆਣਏ ਣਰਦੂ। ਤਯਠ —ਤਯਠ ਤਬਔ। ਏਾਝੁ —(„ਯਉਧ‟ ਪਐ ਠਾ ) ਮਥੁੱਥ, 

(ਦਾਬ, ਣਰਦੂ-ਔਢੵ ਞ ਤਬਕੜਾ ਤਖਮ ਏਏ ਧਢੁੁੱ ਐ ਯਉਧ ਤਬਔ ਤਮਠਾ ਯ)।  

ਅਟ:- ਯ ਮਐੀ ! (ਮਾਛ ਏੀਞ ਏਧੵ ਅਢੁਮਾ , ਯਉਧ ਠਾ ) ਖ ਪਐ ਏਞਾ ਢੇ (ਮਾਛ ਧੁੱ ਟ 
ਉੱਞ) ਤਪਐ ਤਠੁੱ ਞਾ ਯ ਉਯ (ਮਾਛੀ ਆਣਝੀ ਔਞੁਾਈ ਖੵ ਤਯੰਧਞ ਢਾਪ) ਤਧਙ ਢਯ੶ ਮਏਠਾ। (ਇਯ 
ਪਐ ਞਠ ਤਧਙਠਾ ਯ , ਖਠ) ਤਖਮ ਣਰਦੂ ਢੇ ਆਣ ਯੀ (ਇਮ ਯਉਧ ਠ ਪਐ ਠਾ ) ਮਥੁੱਥ (ਦਾਬ, 

ਤਬਕੜਾ) ਥਝਾਇਆ ਯ ਉਯ ਤਧਯ ਏ ਏ (ਮਾਛ ਅੰਠ) ਆ ਬੁੱਮ।  

ਏਞਾ ਠ ੁਝ ਾਬਝ ਠੀ ਠਾਤਞ ਏਞਾ ਠ ਆਣਝ ਯੁੱਟ ਤਬਔ ਯ ; ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਠੀ ਤਬਔਾ 
ਠੀ ਾਯ੶ ਮਧਗਝ ਠਾ ਖਞਢ ਏ (ਞੵ ਮਧਗ ਆ ਖਾਇੀ)।  

(ਯ ਣਰਦੂ! ਯਉਧ ਠ) ਖ ਮੰਮਏਾ (ਮਾਛ ਧਢ ਤਬਔ ਮਾਛ ਏਧੵ ਅਢੁਮਾ) ਉਏ ਖੵਠ ਯਢ ਉਯ 
(ਮਾਛੀ ਆਣਝੀ ਔਞੁਾਈ ਢਾਪ ) ਥਠਪ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠ ; ਤਖਬ ਞਢੰੂ ਔੰਾ ਪੁੱ  ਞੂੰ  ਆਣ (ਮਾਛੀ) 
ਮੰਦਾਪ ਏ। ਯ ਢਾਢਏ ! (ਆਐ—) ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਢੰੂ ਤਬਔਾ ਏ (ਬਐ ਤਪਆ ਯ ਤਏ ਯ ਣਰਦੂ !) 
ਞੀ ਤਧਯ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਯੀ ਮੁਐ ਤਧਪਠਾ ਯ।  

ਤਖਯੜ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁ ਉਯ (ਇਮ ਯਉਧ ਠ ੜ ਤਬਔ ਤਮ ਏ) ਠੁਐੀ ਯ। ਥਔ 
ਉਯ ਖ ੁ -ਭਥਠ ਠੀ ਤਬਔਾ ਤਬਔ (ਖੁੜ)। (ਧਢੁੁੱ ਐ ਠੀ ਆਣਝੀ ਔਞੁਾਈ ਏ ਦੀ ਏੀਯ ? 



ਤਏਉਂਤਏ) ਖ ਣਰਦੂ (ਇਯਢੵ ਅੁੱਐੵ ਢਾਪ ) ਤਠੁੱ ਮਠਾ ਯੀ ਢਯ੶ , ਉਮ ਠ ੁਝ ਾ ਢਯ੶ ਖਾ ਮਏਠ। 
(ਞਾਯੀ)ਂ ਧ ਆਣਝ ੁੂ ਞ ਮਠਏ ਯੵ ਤਖਮ ਢੇ (ਧਢੰੂ ਧ) ਤਯਠ ਤਬਔ ਯੀ (ਣਰਦੂ) ਤਬਐਾ ਤਠੁੱ ਞਾ 
ਯ। 52।  

ਾਧਾ ਤਿਆ ਆਖੀ ਤਫਤਦਆ ਤਫਚਰ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥ ਤਫਤਦਆ ਸਧ ਤਤੁ ਲਹ ਰਾਭ 
ਨਾਭ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਭਨਭੁਖੁ ਤਫਤਦਆ ਤਫਕਰਦਾ ਤਫਖੁ ਖਟ ਤਫਖੁ ਖਾਇ ॥ ਭੂਰਖੁ ਸਫਦੁ ਨ 
ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਫੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥ {ੰਨਾ 937-938} 

ਣਠਅਟ:- ਆਐੀ—ਤਏਯਾ ਖੵਠਾ ਯ। ਣਤੜਆ —ਤਬਠਬਾਢ। ਤਥਤਠਆ—ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਠੀ ਾਯ੶। 
ਤਥਔ—ਤਬਔਠਾ ਯ, ਖੀਬਢ ਥਞੀਞ ਏਠਾ ਯ। ਮਯਤਖ—ਮਤਯਖ ਤਬਔ, ਅਛਪਞਾ ਤਬਔ, ਭੵਞੀ 
ਤਬਔ। ਮਡ —(ਆਣਝ ਆਣ ਢੰੂ ) ਮਡਠਾ ਯ , (ਆਣਝ ਆਣ ਠੀ ) ਤਬਔਾ ਏਠਾ ਯ। ਞਞੁ —

ਅਮਪੀਅਞ, ਖੀਬਢ ਠਾ ਅਮਪ ਧਢ ਟ। ਤਥਏਰਠਾ —ਬਔਠਾ। ਤਥਐੁ—ਤਬਯੁ, ਜ਼ਤਯ। ਔੀਢਈ—

ਔੀਢੈ, ਮਧਗਠਾ। ਏਾਇ—ਏਈ ਦੀ।  

ਅਟ:- ਉਮ ਣੵਡ ਢੰੂ ਤਬਠਬਾਢ ਆਐਝਾ ਔਾਯੀਠਾ ਯ , ਤਖਯੜਾ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਠੀ ਾਯ੶ ਭੵਞੀ ਬਾਪ 
ਮੁਦਾਬ ਤਬਔ ਖੀਬਢ ਥਞੀਞ ਏਠਾ ਯ , ਤਖਯੜਾ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਠੀ ਾਯ੶ ਆਣਝ ਅਮਪ ਠੀ ਤਬਔਾ 
ਏਠਾ ਯ , ਅਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਮੁਤਞ ਖੜ ਏ ਖੀਬਢ ਠਾ ਅਮਪ ਧਢ ਟ ਯਾਮਪ 
ਏ ਪਠਾ ਯ।  

(ਣ) ਤਖਯੜਾ ਧਢੁੁੱ ਐ ਆਣਝ ਧਢ ਠ ਤਣੁੱ ਕ ਞੁਠਾ ਯ , ਉਯ ਤਬੁੱ ਤਠਆ ਢੰੂ (ਤਮ) ਬਔਠਾ ਯੀ ਯ 
(ਦਾਬ, ਤਮ ਆਖੀਬਏਾ ਪਈ ਬਞਠਾ ਯ। ਤਬਤਠਆ ਠ ਬੁੱ ਙ ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਬਾਪੀ ) 

ਧਾਇਆ-ਜ਼ਤਯ ਯੀ ਐੁੱਙਠਾ ਏਧੵਠਾ ਯ। ਉਯ ਧੂਐ ੁੂ ਠ ਭਥਠ ਢੰੂ ਢਯ੶ ਣਕਾਝਠਾ, ਭਥਠ ਠੀ 
ਮੁਡ-ਥੁਡ ਉਮ ਢੰੂ ਞਾ ਦੀ ਢਯ੶ ਯੁੰ ਠੀ। 53।  

ਾਧਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਆਖੀ ਚਾਟਤਿਆ ਭਤਤ ਦਇ ॥ ਨਾਭੁ ਸਭਾਲਹੁ ਨਾਭੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ 
ਭਤਹ ਲਇ ॥ ਸਚੀ ਟੀ ਸਚੁ ਭਤਨ ਿੀ ਸਫਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਤਿਆ ਸ ੰਤਡਤੁ 
ਫੀਨਾ ਤਜਸੁ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥੫੪॥੧॥ {ੰਨਾ 938} 

ਣਠਅਟ:- ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਮਢਧੁਐ। ਔਾਙਤੜਆ —ਭਾਤਠੵ ਢੰੂ। ਮਧਾਪਯੁ —ਔਞ ਏ। 
ਮੰਯੁ—ਇਏੁੱਚਾ ਏ। ਪਾਯਾ—ਪਾਦ, ਢਾ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਬਔ। ਮਾੁ—ਮਰਭਙ। ਥੀਢਾ—ਬਐਝ 



ਬਾਪਾ, ਤਮਆਝਾ। ਤਖਮੁ ਤਪ—ਤਖਮ ਠ ਪ ਤਬਔ।  

ਅਟ:- ਉਯ ਣੵਡਾ ੁਧੁਤਐ ਆਐਝਾ ਔਾਯੀਠਾ ਯ , (ਉਯ ਣੵਡਾ ) ਠੁਢੀਆ ਤਬਔ (ਅਮਪ) ਢਾ 
ਐੁੱਙਠਾ ਯ ਖ ਆਣਝ ਭਾਤਠੵ ਢੰੂ ਇਯ ਤਮੁੱ ਤਐਆ ਠਠਾ ਯ ਤਏ (ਯ ਤਬੁੱ ਤਠਆਟੀ !) ਣਰਦੂ ਠਾ 
ਢਾਧ ਖਣ ਅਞ ਢਾਧ-ਡਢ ਇਏੁੱਚਾ ਏ।  

ਮੁੱਔਾ ਣਰਦੂ ਧਢ ਤਬਔ ਬੁੱ ਮ ਣਝਾ —ਇਯੀ ਮੁੱਔੀ ਣੁੱਙੀ ਯ (ਖ ਣੵਡਾ ਆਣਝ ਔਾਙਤੜਆਂ ਢੰੂ ਣੜਹਾ )। 
(ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਯਠ ਤਬਔ ਬਮਾਝ ਪਈ ) ਮਤਞੁੂ ਠਾ ਮਰਭਙ ਭਥਠ ਣੜਹਢਾ ਔਾਯੀਠਾ ਯ। ਯ ਢਾਢਏ ! 

ਉਯੀ ਧਢੁੁੱ ਐ ਤਬਠਬਾਢ ਯ ਉਯੀ ਣੰਤਛਞ ਯ ਞ ਤਮਆਝਾ ਯ ਤਖਮ ਠ ਪ ਤਬਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ -ੂਣ 
ਯਾ ਯ (ਦਾਬ, ਖ ਯ ਬਪ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਔਞ ੁੱ ਐਠਾ ਯ ਞ ਯ ਟੵ ਬਐਠਾ ਯ)। 54।1।  


