
ੴ ਤਞੁ ਣਰਾਤਠ ॥ 

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਵਡਬਾਗੀਆ ਸਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹਾ ਗੁਰਭੁਤਿ ਤਭਤਲਆ 
ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ ਅੰਤਤਰ ਜਤਤ ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1421} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਾਝੀ—ੁਸਾ ਵਾਪੀਆਂ, ਐਧ ਵਾਪੀਆਂ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ। ਸਤ 

ਾਇ—ਣਰਦੂ-ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ। ਅੰਞਤ—(ਉਸਢਾਂ ਠ) ਅੰਠ। ਣਾੀਆ—ਔਧਏ ਣੈਂਠੀ ਸ। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ 

ਤਵਔ। ਧਾਇ—ਪੀਢ ਤਸ ਏ।1।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਤਖਢ੍ਾਂ ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਂ ਢੰੂ ਣਰਦੂ-ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਵੱਛ 

ਦਾਾਂ ਵਾਪੀਆਂ ਥਝ ਖਾਂਠੀਆਂ ਸਢ, ਉਸ ਐਧ ਵਾਪੀਆਂ ਅਐਵਾਂਠੀਆਂ ਸਢ। ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਪੀਢ ਤਸ ਏ 

ਉਸਢਾਂ ਠ ਅੰਠ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਖਤਞ ਔਧਏ ਣੈਂਠੀ ਸ।1।  

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ੁਰਿੁ ਹ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸਇ ॥ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਤਤਿ ਉਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ 
ਸੀਤਲੁ ਹਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਤ ੁਰਿੁ ਹ ਤਜਸ ਨ ਸਭਤੁ ਸਬ ਕਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਨਰਵਰੁ ਹ ਤਜਸੁ ਤਨੰਦਾ ਉਸਤਤਤ ਤੁਤਲ ਹਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹ ਤਜਸੁ 
ਅੰਤਤਰ ਫਰਹਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹ ਤਜਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ 
ਸਤਤਗੁਰੂ ਹ ਤਜ ਸਚੁ ਤਦਰੜਾ ਸਇ  ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜਸ ਤ ਨਾਭੁ ਰਾਤਤ ਹਇ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1421} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਵਾਸ—ੁਡੰਢ, ਪਾਸੁਝ-ਖ। ਵਾਸ ੁਵਾਸ—ੁਡੰਢ ਡੰਢ। ਤਖਤਢ—ਤਖ (ੁ)ੂ ਢ। ਔੁ—ਠਾ 

ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ। ਖਾਞਾ—ਾਂਗ ਣਾਈ। ਤਖਞੁ ਤਧਤਪ—ਤਖ ਢੰੂ ਤਧਤਪਆਂ। ਤਞਐ—ਤਞਰਸ। 

ੀਞਪੁ—ਚੰਜਾ-ਚਾ। ਤਖ ਢ—(ੰਥੰਡਏ ‘ਢ ’ ਠ ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਖ’ੁ ਠਾ   ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ)। ਧਞੁ—

ਇਏ ਤਖਸਾ। ਦ ਏਇ—ਸਏ ਖੀਵ। ਞੁਤਪ—ਥਾਥ। ੁਖਾਝੁ—ਤਆਝਾ। ਤਖ ੁਅੰਞਤ—ਤਖ (ੁ)ੂ ਠ 

ਅੰਠ। ਤਖ ੁਅੰਞੁ ਢ—ਤਖ (ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝਾ)ਂ ਠਾ ਅੰਞ ਢਸੀਂ (ਣ ਏਠਾ)। ਤਖ—ਤਖਸੜਾ। ਤਠਰੜਾ—

ਤਸਠ ਤਵਔ ਣੱਏਾ ਏਠਾ ਸ। ਤਞੁ ਵਾਸ ੁਵਾਸੁ—ੁ ੂਢੰੂ ਡੰਢ ਡੰਢ (ਆਐ)। ਤਖ ਞ—(ੰਥੰਡਏ ‘ਞ’ ਠ 

ਏਾਢ ਪਜ਼ ‘ਤਖ’ੁ ਠਾ   ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ) ਤਖ (ੁ)ੂ ਣਾੋਂ।2।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਧਸਾ ਣੁਐ ੁ ੂਡੰਢ ਸ ਡੰਢ ਸ, ਤਖ (ੁ)ੂ ਢ  ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੰੀ 

ਾਂਗ ਣਾਈ ਸਈ ਸ, ਤਖ (ੁ)ੂ ਢੰੂ ਤਧਤਪਆਂ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੂ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ, (ਧਢੱੁਐ ਠਾ) ਞਢ ਅਞ 

ਧਢ ਚੰਜਾ-ਚਾ ਸ਼ਾਂਞ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂੱਞ ਣੁਐ ਪਾਸੁਝ-ਖ ਸ ਡੰਢ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਉ ਢੰੂ ਸਏ ਖੀਵ ਇਏ ਤਖਸਾ (ਤਠੱਠਾ) ਸ। 

ੁ ੂਡੰਢ ਸ, ੁ ੂਡੰਢ ਸ, ੁ ੂ ਢੰੂ ਤਏ ਢਾਪ ਵ ਢਸੀਂ (ਏਈ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਤਢੰਠਾ ਏ, ਏਈ ਵਤਛਆਈ 

ਏ) ੁ ੂਢੰੂ (ਉਸ) ਤਢੰਠਾ ਖਾ ਂਵਤਛਆਈ ਇਏ ਤਖਸੀ ਖਾਣਠੀ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਡੰਢ ਸ ੁੂ ਡੰਢ ਸ, ੁ ੂ (ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ ਤਵਔ) ਤਆਝਾ ਸ, ੁ ੂਠ ਅੰਠ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਵੱ ਤਸਾ ਸ। ੁ ੂਪਾਸਝੁ-ਖ ਸ, ੁ ੂ(ਉ) ਤਢੰਏਾ (ਠਾ ੂਣ) ਸ ਤਖ ਠ ੁਝਾਂ ਠਾ 

ਅੰਞ ਉਪਾ ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਢਸੀਂ ਪੱਦ ਏਠਾ। ੁ ੂਡੰਢ ਸ ੁ ੂਡੰਢ ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ (ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ) 

ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ (ਠਾ ਢਾਧ) ਣੱਏਾ ਏ ਠੇਂਠਾ ਸ।  



ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ (ੁ)ੂ ਞੋਂ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਸਾਪ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ (ਠਾ) ਡੰਢ ਡੰਢ ਆਤਐਆ ਏ।2।  

ਹਤਰ ਰਬ ਸਚਾ ਸਤਹਲਾ ਗੁਰਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਗਤਵੰਦੁ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹਣਾ ਹਤਰ ਜਤਆ ਭਤਨ 
ਆਨੰਦੁ ॥ ਵਡਬਾਗੀ ਹਤਰ ਾਇਆ ੂਰਨ ਰਭਾਨੰਦ ੁ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਤਹਆ ਫਹੁਤੜ ਨ 
ਭਤਨ ਤਤਨ ਬੰਗੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1421} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਤ ਣਰਦੂ ਤਥੰਠੁ ਢਾਧ—ੁਸੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਥੰਠ ਢਾਧ। ਔਾ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। 

ਤਸਪਾ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਠਾ ੀਞ। ਅਢਤਠਢੁ—ਸ ਜ਼, ਸ ਵਪ । ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਵਛਦਾੀ—ਵੱਛ ਦਾਾ ਂ

ਵਾਤਪਆਂ ਢ। ਣਧਾਢੰਠੁ—ਣਧ ਆਢੰਠ, ਦ ਞੋਂ ਉੱਔ ਆਢੰਠ ਠਾ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ। ਥਸੁਤੜ—ਧੁੜ। ਧਤਢ—ਧਢ 

ਤਵਔ। ਞਤਢ—ਞਢ ਤਵਔ। ਦੰ—ੁਞਙ, ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਪੋਂ  ਞਙ।3।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐਾ ਂਵਾਞ ਸੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਥੰਠ ਢਾਧ (ਸੀ) ਠਾ ਏਾਇਧ 

ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਠਾ ੀਞ ਸ। ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  ਸਤ-ਢਾਧ ਠੀ ਤਤਞ ਏੀਞੀ, ਸਤ-ਢਾਧ ਸੀ ਖਤਣਆ, 

ਉਸਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਅਢੰਠ ਥਤਝਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਸ ਦਾਈ! ਵੱਛ ਦਾਾਂ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  ਦ ਞੋਂ ਉੱਔ ਆਞਧਏ 

ਅਢੰਠ ਠ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਧਪਾਣ ਸਾਪ ਏ ਤਪਆ। ਸ ਠਾ ਢਾਢਏ! (ਤਖਢ੍ਾਂ ਢ  ਸ ਵਪ) ਸਤ-ਢਾਧ ਠੀ 

ਵਤਛਆਈ ਏੀਞੀ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਉਸਢਾਂ ਠ ਞਢ ਤਵਔ (ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਠੀ) ਧੁੜ ਏਠ ਞਙ ਢਸੀਂ 

ਆਉਂਠੀ।3।  

ਭੂੰ ਤਰੀਆ ਸਉ ਨਹੁ ਤਕਉ ਸਜਣ ਤਭਲਤਹ ਤਆਤਰਆ ॥ ਹਉ ਢੂਢਦੀ ਤਤਨ ਸਜਣ ਸਤਚ 
ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭਡਾ ਤਭਤੁ ਹ ਜ ਤਭਲ ਤ ਇਹੁ ਭਨੁ ਵਾਤਰਆ ॥ ਦੇਂਦਾ ਭੂੰ ਤਰੁ ਦਤਸ ਹਤਰ 
ਸਜਣੁ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਰੁ ਬਾਲੀ ਆਣਾ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤਦਿਾਤਲਆ ॥ ੪॥ 
{ੰਨਾ 1421} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉ—ਉਂ, ਤਉਂ, ਢਾਪ। ਤਣੀਆ ਉ—ਤਣਆ ਢਾਪ। ਧੂ ੰਢਸ—ੁਧਾ ਤਣਆ। ਤਏਉ—

ਤਏਵੇਂ। ਤਧਪਤਸ—ਤਧਪ ਣਝ (ਥਸੁ-ਵਔਢ)। ਸਉ—ਸਉਂ, ਧੈਂ। ਤਞਢ ਖਝ—ਉਸਢਾਂ ੱਖਝਾਂ ਢੰੂ। ਤਔ—ਠਾ-

ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ ਢ। ਵਾਤਆ—ਸਝ  ਖੀਵਢ ਵਾਪ  ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਸ। ਧਛਾ—ਧਾ। ਞ—ਞਾਂ। ਵਾਤਆ—

ਠਏ ਏੀਞਾ। ਧੂ—ੰਧਢੰੂ। ਠੇਂਠਾ ਠਤ—ਠੱ ਠੇਂਠਾ ਸ। ਤਖਝਸਾਤਆ—(ਤਰਸ਼ਙੀ) ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ। 

ਢਾਢਏ—ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—)। ਦਾਪੀ—ਦਾਪੀਂ, ਧੈਂ ਦਾਪਠੀ ਸਾਂ। ਤਞੁ—ਸ ਤਞੁੂ! ਢਾਤਪ—(ਧ) 

ਢਾਪ (ਵੱਠਾ)।4।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! (ਆਣਝ) ਤਣਆ (ਣਰਦੂ) ਢਾਪ ਧਾ ਤਣਆ ਸ (ਧੀ ਸ ਵਪ  ਞਾਂ ਸ ਤਏ ਧਢੰੂ) ਤਏਵੇਂ 

(ਉਸ) ਤਣਆ ੱਖਝ ਤਧਪ ਣਝ (ਤਖਸੜ ਧਢੰੂ ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਢਾਪ ਤਧਪਾ ਠਝ)। ਧੈਂ ਉਸਢਾਂ ੱਖਝਾਂ ਢੰੂ ਪੱਦਠੀ 

ਤਤਠੀ ਸਾ,ਂ ਠਾ-ਤਟ ਸਤ ਢਾਧ ਢ  ਤਖਢ੍ਾਂ ਢੰੂ ਸਝ  ਖੀਵਢ ਵਾਪਾ ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਸ। ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂ(ਸੀ) ਧਾ 

(ਅਪ) ਤਧੱਞ ਸ। ਖ (ਧਢੰੂ ੁ)ੂ ਤਧਪ ਣ, ਞਾਂ (ਧੈਂ ਆਣਝਾ) ਇਸ ਧਢ (ਉ ਞੋਂ) ਠਏ ਏ ਤਠਆ।ਂ (ੁ ੂ

ਸੀ) ਧਢੰੂ ਠੱ ਏਠਾ ਸ ਤਏ ਤਖਝਸਾ ਸੀ (ਸੀ ਅਪ) ੱਖਝ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਤਞੁੂ! ਧੈਂ ਆਣਝਾ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਜੂੰਜ ਸੀ ਾ,ਂ ਞੰੂ (ਧਢੰੂ ਧ) ਢਾਪ (ਵੱਠਾ) 

ਤਵਐਾਪ ਤਠੱਞਾ ਸ।4।  



ਹਉ ਿੜੀ ਤਨਹਾਲੀ ੰਧੁ ਭਤੁ ਭੂੰ ਸਜਣੁ ਆਵ ॥ ਕ ਆਤਣ ਤਭਲਾਵ ਅਜੁ ਭ ਤਰੁ ਭਤਲ ਤਭਲਾਵ 
॥ ਹਉ ਜੀਉ ਕਰੀ ਤਤਸ ਤਵਟਉ ਚਉ ਿੰਨੀ ਜ ਭ ਤਰੀ ਤਦਿਾਵ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਇ 
ਦਇਆਲੁ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ੂਰਾ ਭਲਾਵ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1421-1422} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਸਉ—ਸਉਂ, ਧੈਂ। ਐੜੀ—ਐਪਞੀ, ਞਾਂ ਢਾਪ। ਤਢਸਾਪੀ—ਤਢਸਾਪੀਂ, ਧੈਂ ਞੱਏ ਸੀ ਸਾ,ਂ ਧੈਂ ਵਐ 

ਸੀ ਸਾਂ। ਣੰਡ—ੁਞਾ। ਧਞੁ—ਸ਼ਾਇਠ। ਧੂ ੰਖਝੁ—ਧਾ ੱਖਝ। ਆਵ—ਆਵ, ਆ ਤਸਾ ਸ। ਏ—

ਏਈ। ਆਤਝ—ਤਪਆ ਏ। ਧ—ਧਢੰੂ। ਧਤਪ—ਧਪ ਏ। ਤਧਪਾਵ—ਤਧਪਾਵ, ਤਧਪਾ ਠਵ। ਖੀਉ—ਤਖੰਠ। 

ਏੀ—ਏੀਂ, ਧੈਂ ਏਾਂ। ਤਞ ਤਵਙਉ—ਉ ਞੋਂ। ਔਉ ਐੰਢੀ—ਔਾ ਙਙ (ਔਉ—ਔਾ)। ਧ—ਧਢੰੂ। 

ਠਇਆਪੁ—ਠਇਆਵਾਢ। ਧਪਾਵ—ਧਪਾਵ, ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸ।5।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਧੈਂ ਞਾਂ ਢਾਪ ਾਸ ਞੱਏ ਸੀ ਸਾ ਂਤਏ ਸ਼ਾਇਠ ਧਾ ੱਖਝ ਆ ਤਸਾ ਸ, ਤਖਸੜਾ ਧਢੰੂ (ਧਾ 

ਣਰਦੂ-) ਣਞੀ ਅੱਖ (ਇ ਖੀਵਢ ਤਵਔ) ਤਪਆ ਏ ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸਵ। ਤਖਸੜਾ ਧਢੰੂ ਧ ਤਣਆ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏਾ 

ਠਵ, ਧੈਂ ਉ ਞੋਂ (ਆਣਝੀ) ਤਖੰਠ ਔਾ ਙਙ ਏ ਤਠਆ ਂ(ਠਏ ਏਢ ਢੰੂ ਤਞਆ ਸਾਂ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖਠੋਂ ਸੀ-ਣਰਦੂ (ਆਣ) ਠਇਆਵਾਢ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਞਠੋਂ ਉਸ ਣੂਾ ੁੂ ਤਧਪਾਂਠਾ ਸ (ਞ, ਣੂਾ ੁ ੂਣਰਦੂ-

ਣਞੀ ਠ ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਖੜ ਠੇਂਠਾ ਸ)।5।  

ਅੰਤਤਰ ਜਰੁ ਹਉਭ ਤਤਨ ਭਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਪੁਰਭਾਇਆ ਭੰਤਨ ਨ ਸਕੀ 
ਦੁਤਰੁ ਤਤਰਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਦਤਰ ਕਰ ਤਜਸੁ ਆਣੀ ਸ ਚਲ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ 
ਦਰਸਨੁ ਸਪਲੁ ਹ ਜ ਇਛ ਸ ਪਲੁ ਾਇ ॥ ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਭੰਤਨਆਂ ਹਉ ਤਤਨ ਕ ਲਾਗਉ ਾਇ 
॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਤਜ ਅਨਤਦਨੁ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1422} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਖ ੁਸਉਧ—ਸਉਧ ਠਾ ਜ਼। ਞਤਢ—ੀ ਤਵਔ। ਏੂੜੀ—ਗੂਚ-ਧੂਚ, ਤਵਐਾਵ ਵਾਞ ਸੀ। 

ਆਵ—(ੁ ੂਠ ਠ ਞ) ਆਉਂਠਾ ਸ। ਖਾਇ—ਖਾਂਠਾ ਸ। ਠੁਞ—ੁ(duÔqr) ਤਖ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰਝਾ ਐਾ 

ਸ। ਢਠਤ—ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ। ਤਞੁ ਦਾਇ—ੁ ੂਠੀ ਜ਼ਾ ਤਵਔ। ਤਪੁ—ਤਪ ਠਝ ਵਾਪਾ। ਖ 

ਤਪੁ—ਤਖਸੜਾ ਤਪ। ਇਕ—ਧਢ ਤਵਔ ਡਾਠਾ ਸ। ਤਞੁੁ ਧੰਤਢਆਂ—ੁ ੂਉਞ ਡਾ ਤਪਆਂਠੀ। ਸਉ—

ਸਉਂ, ਧੈਂ। ਪਾਉ—ਪਾਉਂ, ਧੈਂ ਪੱਠਾ ਸਾਂ। ਤਞਢ ਏ ਣਾਇ—ਉਸਢਾਂ ਣੀਂ। ਞਾ ਏਾ—ਉ (ਧਢੱੁਐ) ਢ। 

ਤਖ—ਤਖਸੜਾ (ਧਢੱੁਐ)। ਅਢਤਠਢੁ—ਸ ਜ਼, ਸ ਵਪ । ਤਪਵ ਪਾਇ ਸ—ੁਤਞ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ।6।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ ਸਉਧ ਠਾ ਜ਼ ਤਣਆ ਤਸੰਠਾ ਸ ਤਖ ਠ ੀ ਤਵਔ ਧਾਇਆ ਠਾ 

ਣਰਦਾਵ ਥਤਝਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ (ੁ ੂਠ ਠ ਞ) ਤ ਤਵਐਾਵ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਸੀ ਆਉਂਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ। 

ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਠੱ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਡਾ ਢਸੀਂ ਥਝਾ ਏਠਾ, (ਇ ਵਾਞ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਇ ੰਾ-ਧੰੁਠ 

ਞੋਂ) ਣਾ ਢਸੀਂ ਪੰ ਏਠਾ ਤਖ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰਝਾ ਥਸੁਞ ਐਾ ਸ। (ਣ, ਸ ਦਾਈ!) ਉਸ ਧਢੱੁਐ (ਸੀ) ੁ ੂਠੀ 

ਜ਼ਾ ਤਵਔ (ਖੀਵਢ-ਞ) ਞੁਠਾ ਸ, ਤਖ ਉੱਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਆਣਝੀ ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ਏਠਾ ਸ। ਸ 

ਦਾਈ! ੁ ੂਠਾ ਠੀਠਾ ਜ਼ੂ ਤਪ ਠੇਂਠਾ ਸ, (ੁ ੂਠਾ ਠਸ਼ਢ ਏਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ) ਤਖਸੜੀ ਧੰ ਆਣਝ  ਧਢ 

ਤਵਔ ਡਾਠਾ ਸ, ਉਸੀ ਧੰ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਢ  ੁ ੂਉੱਞ ਡਾ ਥਝਾਈ, ਧੈਂ ਉਸਢਾਂ ਠ ਔਢੀਂ ਪੱਠਾ ਸਾਂ। ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਸ 

ਵਪ  (ੁ-ੂਔਢਾਂ ਤਵਔ) ੁਤਞ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ, ਢਾਢਏ ਉ ਧਢੱੁਐ ਠਾ (ਠਾ ਪਈ) ਠਾ ਸ।6।  



ਤਜਨਾ ਤਰੀ ਤਆਰੁ ਤਫਨੁ ਦਰਸਨ ਤਕਉ ਤਤਰਤੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਭਲ ਸੁਬਾਇ ਗੁਰਭੁਤਿ ਇਹੁ ਭਨੁ 
ਰਹਸੀ ॥੭॥ ਤਜਨਾ ਤਰੀ ਤਆਰੁ ਤਕਉ ਜੀਵਤਨ ਤਰ ਫਾਹਰ ॥ ਜਾਂ ਸਹੁ ਦਿਤਨ ਆਣਾ 
ਨਾਨਕ ਥੀਵਤਨ ਬੀ ਹਰ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1422} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਣੀ ਤਣਆੁ—ਤਣਆ (ਣਰਦੂ) ਠਾ ਤਣਆ। ਤਏਉ ਤਞਰਣਞੀ—ਤਏਵੇਂ ਤਞਰਣਞੀ ਸ ਏਠੀ ਸ? 

ੁਦਾਇ—ਤਣਆ ਤਵਔ। ੁਧੁਤਐ ਧਢੁ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਠਾ ਧਢ। ਸੀ—ਣਰੰਢ ਤਸੰਠਾ 

ਸ।7।  

ਤਏਉ ਖੀਵਤਢ—ਤਏਵੇਂ ਖੀਊ ਏਠ ਸਢ? ੁਐੀ ਖੀਵਢ ਢਸੀਂ ਖੀਊ ਏਠ। ਥਾਸ—ਥਾਗੋਂ। ਖਾ—ਖਠੋਂ। 

ਠਐਤਢ—ਵਐਠ ਸਢ (ਥਸੁ-ਵਔਢ)। ਟੀਵਤਢ—ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ। ਦੀ—ਧੁੜ, ਤਤ। ਸ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ 

ਵਾਪ ।8।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ (ਧਢੱੁਐਾ)ਂ ਠ ਅੰਠ ਤਣਆ ਠਾ ਣਰਧ ਸੁੰਠਾ ਸ, (ਆਣਝ  ਤਣਆ ਠ) ਠਢ ਞੋਂ 

ਤਥਢਾ ਉਸਢਾਂ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਸ਼ਾਂਞੀ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ। ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧਢੱੁਐ (ਤਣਆ ਠ) ਣਰਧ ਤਵਔ ਪੀਢ ਤਸੰਠ 

ਸਢ। (ਇ ਏਏ) ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਇਸ ਧਢ ਠਾ ਤਐਤੜਆ ਤਸੰਠਾ ਸ।7।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ (ਧਢੱੁਐਾ)ਂ ਠ ਅੰਠ ਤਣਆ ਠਾ ਣਰਧ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਆਣਝ  ਤਣਆ ਠ ਤਧਪਾਣ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ੁਐੀ 

ਢਸੀਂ ਖੀਊ ਏਠ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖਠੋਂ ਉਸ ਆਣਝ  ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਠਢ ਏਠ ਸਢ, ਞਠੋਂ ਉਸ ਧੁੜ ਆਞਧਏ 

ਖੀਵਢ ਵਾਪ  ਥਝ ਖਾਂਠ ਸਢ।8।  

ਤਜਨਾ ਗੁਰਭੁਤਿ ਅੰਦਤਰ ਨਹੁ ਤ ਰੀਤਭ ਸਚ ਲਾਇਆ ॥ ਰਾਤੀ ਅਤ ਡਹੁ ਨਾਨਕ ਰਤਭ ਸਭਾਇਆ 
॥੯॥ ਗੁਰਭੁਤਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਤਜਤੁ ਰੀਤਭੁ ਸਚਾ ਾਈ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਰਹਤਹ ਅਨੰਤਦ ਨਾਨਕ 
ਸਹਤਜ ਸਭਾਈ ॥੧੦॥ ਸਚਾ ਰਭ ਤਆਰੁ ਗੁਰ ੂਰ ਤ ਾਈ ॥ ਕਫਹ ੂਨ ਹਵ ਬੰਗੁ ਨਾਨਕ 
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧੧॥ ਤਜਨਹਾ ਅੰਦਤਰ ਸਚਾ ਨਹੁ ਤਕਉ ਜੀਵਤਨਹ ਤਰੀ ਤਵਹੂਤਣਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਿ 
ਭਲ ਆਤ ਨਾਨਕ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੧੨॥ ਤਜਨ ਕਉ ਰਭ ਤਆਰੁ ਤਉ ਆ ਲਾਇਆ ਕਰਭੁ 
ਕਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਲਹੁ ਤਭਲਾਇ ਭ ਜਾਤਚਕ ਦੀਜ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1422} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ੱਐ ਏ। ਣਰੀਞਧ—ਸ ਣਰੀਞਧ ਣਰਦੂ! ਞ ਔ—ਞੰੂ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ 

ਵਾਪ  ਢ। ਅਞ—ਅਞ। ਛਸ—ੁਤਠਢ। ਣਰਤਧ—ਣਰਧ ਤਵਔ।9।  

ਔੀ ਆਏੀ—ੱਔੀ ਆਸ਼ਏੀ, ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਧ। ਤਖਞੁ—ਤਖ (ਆਸ਼ਏੀ) ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਣਾਈ—ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਅਢਤਠਢੁ—ਸ ਜ਼, ਸ ਵਪ । ਅਢੰਤਠ—ਆਢੰਠ ਤਵਔ। ਸਤਖ—ਆਞਧਏ 

ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ। ਧਾਈ—ਪੀਢ ਸੀਠਾ ਸ।10।  

ਞ—ਞੋਂ, ਣਾੋਂ। ਢ ਸਵ ਦੰੁ—ਙੁੱਙਠਾ ਢਸੀਂ। ਾਈ—ਾਂਠ ਤਸਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।11।  

ਢਸ—ੁਤਣਆ। ਤਏਉ—ੁਐੀ ਖੀਵਢ ਢਸੀਂ ਖੀਊ ਏਠ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ।12।  

ਞਉ ਆਣ—ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ। ਏਧੁ—ਤਧਸ, ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਏਤ—ਏ ਏ। ਧ ਖਾਔਏ—ਧਢੰੂ ਧੰਞ ਢੰੂ। ਠੀਖ—

ਤਠਸ।13।  

ਅਟ:-  ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਰੀਞਧ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਢ  ੁੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂ

ਠ ਅੰਠ (ਆਣਝਾ) ਤਣਆ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਞ ਤਣਆ ਤਵਔ ਤਠਢ ਾਞ ਪੀਢ ਤਸੰਠ ਸਢ।9।  



ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐਾ ਂਠ ਅੰਠ (ਣਧਾਞਧਾ ਵਾਞ) ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ 

ਤਣਆ (ਣਠਾ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ), ਉ ਤਣਆ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਉਸ ਠਾ-ਤਟ ਣਰੀਞਧ-ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ ਤਧਪ 

ਣੈਂਠਾ ਸ, ਅਞ ਉਸ ਸ ਵਪ  ਆਢੰਠ ਤਵਔ ਤਙਏ ਤਸੰਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਣਆ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) 

ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਪੀਢ ਸੀਠਾ ਸ।10।  

ਸ ਦਾਈ! (ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ) ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਧ-ਤਣਆ ਣੂ ੁ ੂਣਾੋਂ ਤਧਪਠਾ ਸ, (ਅਞ ਉਸ 

ਤਣਆ) ਏਠ ਙੁੱਙਠਾ ਢਸੀਂ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਇ ਤਣਆ ਢੰੂ ਏਾਇਧ ੱਐਝ ਵਾਞ) ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-

ਾਪਾਸ ਏਠ ਤਸਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।11।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਠ ਤਸਠ ਤਵਔ (ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ) ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਤਣਆ ਥਝ ਖਾਂਠਾ 

ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ੁਐੀ ਖੀਵਢ ਢਸੀਂ ਖੀਊ ਏਠ (ਣ ਇਸ ਉ ਠੀ ਆਣਝੀ ਸੀ 

ਤਧਸ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਔਾਂ ਠ ਤਵਕੁੜ ਖੀਵਾ ਂਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਤਧਪਾਂਠਾ ਸ।12।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਸੀ! ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਤਧਸ ਏ ਏ ਤਖਢ੍ਾਂ ਠ ਅੰਠ ਆਣਝਾ ਣਰਧ-ਤਣਆ ਣਠਾ ਏੀਞਾ 

ਸ, ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ (ਆਣਝ  ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸੈਂ। ਸ ਸੀ! ਧਢੰੂ ਧੰਞ ਢੰੂ (ਦੀ) ਆਣਝਾ ਢਾਧ 

ਥਖ਼ਸ਼।13।  

ਗੁਰਭੁਤਿ ਹਸ ਗੁਰਭੁਤਿ ਰਵ ॥ ਤਜ ਗੁਰਭੁਤਿ ਕਰ ਸਾਈ ਬਗਤਤ ਹਵ ॥ ਗੁਰਭੁਤਿ ਹਵ ਸੁ ਕਰ 
ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਿ ਨਾਨਕ ਾਵ ਾਰੁ ॥੧੪॥ ਤਜਨਾ ਅੰਦਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਗੁਰਫਾਣੀ ਵੀਚਾਤਰ 
॥ ਤਤਨ ਕ ਭੁਿ ਸਦ ਉਜਲ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਰਫਾਤਰ ॥ ਤਤਨ ਫਹਤਦਆ ਉਠਤਦਆ ਕਦ ਨ ਤਵਸਰ ਤਜ 
ਆਤ ਫਿਸ ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਿ ਤਭਲ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਜ ਭਲ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰ ॥ ੧੫॥ 
{ੰਨਾ 1422} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। ਸ—(ਦਞੀ ਠ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਤਵਔ 

ਏਠ) ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਵ—(ਦਞੀ ਠ ਤਥਸੋਂ  ਤਵਔ ਏਠ) ਵਾ ਤਵਔ ਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਤਖ—ਤਖਸੜੀ 

(ਦਞੀ)। ਾਈ—ਉਸੀ। ੁ—ਉਸ ਧਢੱੁਐ। ਏ ਵੀਔਾੁ—(ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਢੰੂ) ਧਢ ਤਵਔ 

ਵਾਈ ੱਐਠਾ ਸ। ਣਾ—ੁ(ੰਾ-ਧੰੁਠ ਠਾ) ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ। ਣਾਵ—ਪੱਦ ਪੈਂਠਾ ਸ।14।  

ਤਢਡਾਢੁ—(ਾ ੁਐਾਂ ਠਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਵੀਔਾਤ—ਵੀਔਾ ਏ, ਧਢ ਤਵਔ ਵਾ ਏ। ਠ—ਠਾ। ਉਖਪ—

ਸ਼ਢ। ਤਞਞੁ—ਉ ਤਵਔ। ਤਞਞੁ ਠਥਾਤ—ਉ ਠਥਾਤ ਤਵਔ। ਤਞਞੁ ਔ ਠਥਾਤ—ਉ ਠਾ-ਤਟ 

ਤਸਝ ਵਾਪ  ਠਥਾ ਤਵਔ। ਤਖ—ਤਖਢ੍ਾਂ ਢੰੂ। ਏਞਾਤ—ਏਞਾ ਢ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ 

ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ। ਤਖਝਸਾਤ—ਤਖਝਸਾ ਢ।15।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ (ਦਞੀ ਠ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਤਵਔ ਏਠ) ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ 

ਸ (ਏਠ ਦਞੀ ਠ ਤਥਸੋਂ- ਠ ਏਾਢ) ਵਾ ਤਵਔ ਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਸ ਦਾਈ! ਅਪ ਦਞੀ ਉਸੀ ਸੁੰਠੀ ਸ 

ਤਖਸੜੀ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸ ਏ ਏਠਾ ਸ। ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ 

(ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਢੰੂ) ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔ ਵਾਈ ੱਐਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ 

ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ (ਇ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਠਾ) ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਪੱਦ ਪੈਂਠਾ ਸ।14।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਢੰੂ ਧਢ ਤਵਔ ਵਾ ਏ ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ- 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਆ ਵੱਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਧੂੰਸ ਉ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  (ੱਥੀ) ਠਥਾ ਤਵਔ ਠਾ ਸ਼ਢ 



ਤਸੰਠ ਸਢ। ਸ ਦਾਈ! ਏਞਾ ਢ  ਆਣ ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾਂ ਉਞ ਤਧਸ ਏੀਞੀ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ ਥਤਸੰਤਠਆਂ 

ਉਚਤਠਆਂ ਤਏ ਦੀ ਵਪ  (ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ) ਢਸੀਂ ਦੱੁਪਠਾ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾਂ ਢੰੂ ਤਖਝਸਾ ਣਰਦੂ 

ਢ  (ਆਣ ਆਣਝ  ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ਖਤੜਆ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ (ਣਰਦੂ ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ਤਧਪ  ਸ 

ਤਤ ਏਠ ਢਸੀਂ ਤਵੱਕੁੜਠ।15।  

ਗੁਰ ੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਭਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਿ ਸਾਰੁ ॥ ਨਦਤਰ ਕਰ ਤਜਸੁ ਆਣੀ ਤਤਸੁ ਲਾ ਹਤ 
ਤਆਰੁ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵ ਲਤਗਆ ਬਉਜਲੁ ਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਭਨ ਤਚੰਤਦਆ ਪਲੁ ਾਇਸੀ 
ਅੰਤਤਰ ਤਫਫਕ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਰਬੁ ਾਈ ਸਬੁ ਦੂਿ ਤਨਵਾਰ ਣਹਾਰੁ 
॥੧੬॥ ਭਨਭੁਿ ਸਵਾ ਜ ਕਰ ਦੂਜ ਬਾਇ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ੁਤੁ ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਫੁ ਹ ਭਾਇਆ ਭਹੁ 
ਵਧਾਇ ॥ ਦਰਗਤਹ ਲਿਾ ਭੰਗੀ ਕਈ ਅੰਤਤ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਇ ॥ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਸਬੁ ਦੁਿੁ ਹ 
ਦੁਿਦਾਈ ਭਹ ਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਭਹ ਭਾਇਆ ਤਵਛੁਤੜ ਸਬ ਜਾਇ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1422-1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੀ ਔਾਏੀ—ਠੀ (ਠੱੀ ਸਈ) ਵਾ। ਏੜੀ—ਐੀ। ਾ—ੁਰਸ਼ਙ। ਢਠਤ—ਤਧਸ ਠੀ 

ਤਢਾਸ। ਸਞ—ਤਸਞ, ਣਰਧ। ਵ—ਵਾ ਤਵਔ। ਦਉਖਪੁ—ੰਾ-ਧੰੁਠ। ੰਾੁ—ਖਞ। ਞ—ਣਾ 

ਪੰ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਧਢ-ਤਔੰਤਠਆ—ਧਢ-ਇੱਕਞ। ਣਾਇੀ—ਸਾਪ ਏ ਪਾ। ਤਥਥਏ ਥੀਔਾ—ੁਤਥਥਏ ਠੀ 

ੂਗ, ਔੰ ਧੰਠ ਏੰਧ ਠੀ ਣਐ ਠੀ ੂਗ। ਤਞੁ ਤਧਤਪ—ਖ ੁ ੂ ਤਧਪ ਣ। ਤਢਵਾਝਸਾ—ੁਠੂ ਏ 

ਏਝ ਵਾਪਾ। 16।  

ਧਢਧੁਐ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। ਵਾ ਖ—ਤਖਸੜੀ ਦੀ ਵਾ। ਠੂਖ ਦਾਇ—(ਣਧਾਞਧਾ 

ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਤਏ ਸ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ। ਪਾਇ—ਪਾਈ ੱਐਠਾ ਸ। ਏਪਞੁ—ਇਞਰੀ। ਵਡਾਇ—ਵਡਾਈ 

ਖਾਂਠਾ ਸ। ਠਤਸ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ। ਧੰੀ—ਧੰਤਆ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਅੰਤਞ—ਅੰਞ ਵਪ । ਧਸ ਧਾਇ—

ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆਂ। ਢਠੀ ਆਇਆ—ਤਠੱ ਣੈਂਠਾ ਸ। 17।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਧਸਾਂ ਣੁਐਾਂ ਠੀ (ਠੱੀ ਸਈ) ਏਾ ਥਸੁਞ ਐੀ ਸੁੰਠੀ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉ ਤਵਔ ਆਣਾ ਵਾਢਾ 

ਣੈਂਠਾ ਸ, ਣ ਉ ਤਵਔੋਂ) ਰਸ਼ਙ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਣਰਾਣਞ ਸੁੰਠਾ ਸ। (ਇ ਵਾ ਠ ਏਢ ਪਈ) ਉ ਧਢੱੁਐ ਠ 

ਅੰਠ (ਣਧਾਞਧਾ) ਣਰੀਞ-ਤਣਆ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸ, ਤਖ ਉਞ ਆਣਝੀ ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ਏਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਠੀ (ਠੱੀ) ਵਾ ਤਵਔ ਪੱਤਆਂ ਖਞ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰ ਖਾਂਠਾ ਸ। (ਤਖਸੜਾ ਦੀ 

ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਠੱੀ ਵਾ ਏਾ ਉਸ) ਧਢ-ਧੰੀ ਧੁਾਠ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪਾ ਉ ਠ ਅੰਠ ਔੰ ਧੰਠ ਏੰਧ 

ਠੀ ਣਐ ਠੀ ੂਗ (ਣਠਾ ਸ ਖਾਇੀ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ੁ ੂਤਧਪ ਣ, ਞਾਂ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਖ 

ਸਏ ਠੁੱਐ ਠੂ ਏਢ ਠੀ ਧਟਾ ਵਾਪਾ ਸ। 16।  

ਸ ਦਾਈ! ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ ਤਖਸੜੀ ਦੀ ਵਾ ਏਠਾ ਸ, (ਉ ਠ ਢਾਪ ਢਾਪ ਉਸ 

ਆਣਝਾ) ਤਔੱਞ (ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਸ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ। (ਇਸ ਧਾ) ਣੁੱਞ (ਸ, ਇਸ 

ਧੀ) ਇਞਰੀ (ਸ, ਇਸ ਧਾ) ਣਵਾ ਸ (—ਇਸ ਆਐ ਆਐ ਏ ਸੀ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਅੰਠ) ਧਾਇਆ 

ਠਾ ਧਸ ਵਡਾਈ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਠਾਸ ਤਵਔ (ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਠਾ) ਤਸਾਥ (ਞਾਂ) ਧੰਤਆ (ਸੀ) 

ਖਾਂਠਾ ਸ, (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠੀ ਤਾਸੀ ਞੋਂ) ਅੰਞ ਵਪ  ਏਈ ਕੁਛਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਠੁਐਠਾਈ 

ਾਥਞ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਸ ਾਾ (ਉੱਠਧ) ਠੁਐ (ਠਾ ਸੀ ਧੂਪ) ਸ।  



ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਣ ਏ (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਇਸ ਦਞ) ਤਠੱ ਣੈਂਠਾ ਸ, (ਉ ਠ ਅੰਠੋਂ) ਧਾਇਆ ਠਾ ਾਾ 

ਧਸ ਠੂ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ। 17।  

ਗੁਰਭੁਤਿ ਹੁਕਭੁ ਭੰਨ ਸਹ ਕਰਾ ਹੁਕਭ ਹੀ ਸੁਿੁ ਾ ॥ ਹੁਕਭ ਸਵ ਹੁਕਭੁ ਅਰਾਧ ਹੁਕਭ ਸਭ 
ਸਭਾ ॥ ਹੁਕਭੁ ਵਰਤੁ ਨਭੁ ਸੁਚ ਸੰਜਭੁ ਭਨ ਤਚੰਤਦਆ ਪਲੁ ਾ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਤਜ ਹੁਕਭ 
ਫੁਝ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵ ਤਲਵ ਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਾ ਕਰ ਤਜਨ ਊਤਰ ਤਤਨਾ ਹੁਕਭ ਲ ਤਭਲਾ 
॥੧੮॥ ਭਨਭੁਤਿ ਹੁਕਭੁ ਨ ਫੁਝ ਫੁੜੀ ਤਨਤ ਹਉਭ ਕਰਭ ਕਭਾ ਇ ॥ ਵਰਤ ਨਭੁ ਸੁਚ ਸੰਜਭੁ 
ੂਜਾ ਾਿੰਤਡ ਬਰਭੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਅੰਤਰਹੁ ਕੁਸੁਧੁ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਫਧ ਤਜਉ ਹਸਤੀ ਛਾਰੁ ਉਡਾ ॥ 
ਤਜਤਨ ਉਾ ਤਤਸ ਨ ਚਤਤਹ ਤਫਨੁ ਚਤ ਤਕਉ ਸੁਿੁ ਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰੰਚੁ ਕੀਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤ 
ੂਰਤਫ ਤਲਤਿਆ ਕਭਾ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। ਏਾ—ਠਾ। ਸ ਏਾ—ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠਾ। 

ਸੁਏਧ—ਸੁਏਧ ਤਵਔ (ਞੁ ਏ)। ਸੁਏਧ—ਸੁਏਧ ਢੰੂ ਸੀ। ਅਾਡ—ਔਞ ੱਐਠਾ ਸ। ਧ ਧਾ—ਸ ਵਪ  

ਪੀਢ ਤਸੰਠਾ ਸ। ੁਔ—ੀਏ ਣਤਵਞਰਞਾ। ੰਖਧ—ੁਇੰਤਠਰਆਂ ਢੰੂ ਤਵਏਾਾਂ ਵਪੋਂ  ਸਙਾਝ ਠਾ ਖਞਢ। ਧਢ 

ਤਔੰਤਠਆ— ਧਢ-ਧੰਤਆ। ੁਸਾਤਝ—ਦਾਾਂ ਵਾਪੀ। ਤਖ—ਤਖਸੜੀ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀ)। ਤਪਵ ਪਾ—ਤਪਵ 

ਪਾਇ, ੁਤਞ ਖੜ ਏ। 18।  

ਧਢਧੁਤਐ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ। ਥਣੁੜੀ—ਤਵਔਾੀ। ਏਧਾਇ—ਏਧਾਂਠਾ ਸ। 

ਣਾਐੰਤਛ—ਣਾਐੰਛ ਢਾਪ, ਤਵਐਾਵ ਢਾਪ। ਦਧੁ—ਦਙਏਝਾ। ਅੰਞਸੁ—ਅੰਠੋਂ। ਏੁੁਡ—ੁਐਙਾ, ਧਪਾ। 

ਧਤਸ—ਧਸ ਤਵਔ। ਥਡ—ਤਵੱਗ ਸ। ਸਞੀ—ਸਾਟੀ। ਕਾੁ—ੁਆਸ, ਤਧੱਙੀ। ਤਖਤਢ—ਤਖ (ਣਧਾਞਧਾ) 

ਢ। ਢ ਔਞਤਸ—ਔਞ ਢਸੀਂ ਏਠ (ਥਸ-ੁਵਔਢ)। ਤਥਢੁ ਔਞ—ਤਧਢ ਏਢ ਞੋਂ ਤਥਢਾ। ਣਣੰਔ—ਖਞ-

ਔਢਾ। ਡੁਤ—ਡੁ ਠਾਸ ਞੋਂ। ਏਞ—ਏਞਾ ਢ। ਣੂਤਥ—ਣੂਥਪ  ਖਢਧ ਤਵਔ। 19।  

ਅਟ:-  ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਤਸ ਏ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੁਏਧ ਧੰਢਠਾ ਸ, ਉਸ ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ ਸੀ 

ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਧਾਝਠਾ ਸ। ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਢੰੂ ਸ ਵਪ  ਔਞ ੱਐਠਾ ਸ, ਸੁਏਧ ਠੀ ਦਞੀ ਏਠਾ 

ਸ, ਸ ਵਪ  ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਪੀਢ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਵਞ (ਆਤਠਏ ੱਐਝ ਠਾ) ਢਧ, ੀਏ ਣਤਵਞਰਞਾ, ਇੰਤਠਰਆਂ ਢੰੂ 

ਏਝ ਠਾ ਖਞਢ—ਇਸ ਦ ਏੁਗ ਉ ਧਢੱੁਐ ਠ ਵਾਞ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੁਏਧ ਧੰਢਝਾ ਸੀ ਸ। (ਸੁਏਧ ਧੰਢ ਏ) ਉਸ 

ਧਢੱੁਐ ਧਢ-ਧੰੀ ਧੁਾਠ ਣਰਾਣਞ ਏਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਖਸੜੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਜ਼ਾ ਢੰੂ ਧਗਠੀ ਸ, ਤਖਸੜੀ ੁਤਞ ਖੜ ਏ ੁ ੂਠੀ ਢ 

ਣਈ ਤਸੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠਾ ਦਾਾਂ ਵਾਪੀ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਢ੍ਾਂ ਖੀਵਾ ਂਉੱਞ (ਣਧਾਞਧਾ) ਤਧਸ 

ਏਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ (ਆਣਝ) ਸੁਏਧ ਤਵਔ ਪੀਢ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। 18।  

ਸ ਦਾਈ! ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪੀ ਥਠ-ਢੀਥ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ (ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ) ਜ਼ਾ ਢੰੂ ਢਸੀਂ 

ਧਗਠੀ, ਠਾ ਸਉਧ ਠ ਆ (ਆਣਝ  ਵਪੋਂ  ਤਧਟ ਸ ਡਾਤਧਏ) ਏੰਧ ਏਠੀ ਤਸੰਠੀ ਸ। ਉਸ ਵਞ ਢਧ 

ੁੱਔ ੰਖਧ ਠਵ-ਣੂਖਾ (ਆਤਠਏ ਏਧ ਏਠੀ ਸ, ਣ ਇਸ ਸਢ ਤਢਾ ਤਵਐਾਵਾ, ਞ) ਤਵਐਾਵ ਢਾਪ ਧਢ ਠੀ 

ਦਙਏਝਾ ਠੂ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ।  

ਸ ਦਾਈ! (ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂਠਾ ਧਢ) ਅੰਠੋਂ ਐਙਾ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਤਖਸੜ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤਵੱਗ ਤਸੰਠ ਸਢ 

(ਉਸਢਾਂ ਠ ਏੀਞ ਡਾਤਧਏ ਏਧ ਇਉਂ ਸੀ ਸਢ) ਤਖਵੇਂ ਸਾਟੀ (ਢ੍ਾ ਏ ਆਣਝ  ਉੱਞ) ਤਧੱਙੀ ਉਛਾ ਏ ਣਾ ਪੈਂਠਾ 



ਸ। ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਉ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਨਾਠ ਢਸੀਂ ਏਠ, ਤਖ ਢ  (ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ) ਣਠਾ ਏੀਞਾ। (ਸਤ-ਢਾਧ ਠਾ) 

ਤਧਢ ਏਢ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਏਠ ੁਐ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਏਾਞ ਢ  ਸੀ ਡੁ ਠਾਸ ਞੋਂ (ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਢਾਪ) ਖਞ-ਔਢਾ ਏੀਞੀ ਸਈ ਸ, ਸਏ ਖੀਵ 

ਆਣਝ  ਤਣਕਪ  ਏੀਞ ਏਧਾਂ ਠ ੰਏਾਾਂ ਅਢੁਾ ਸੀ (ਸੁਝ ਦੀ) ਏਧ ਏੀ ਖਾਂਠਾ ਸ। 19।  

ਗੁਰਭੁਤਿ ਰਤੀਤਤ ਬਈ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਅਨਤਦਨੁ ਸਵਾ ਕਰਤ ਸਭਾਇ ॥ ਅੰਤਤਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਗੁਰੂ 
ਸਬ ੂਜ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦਿ ਸਬ ਆਇ ॥ ਭੰਨੀ ਸਤਤਗੁਰ ਰਭ ਫੀਚਾਰੀ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ 
ਤਤਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ ਜਾਇ ॥ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅੁਨ ਜ ਰਬੁ ਸਚਾ ਦਇ ਤਭਲਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਰਭੁ ਾਇਆ ਤਤਨ ਸਚਾ ਜ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗ ਆਇ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ। ਣਞੀਤਞ—ਡਾ। ਧਾਤਢਆ—ਣਞੀਤਖਆ 

ਤਸੰਠਾ ਸ। ਅਢਤਠਢੁ—ਸ ਵਪ । ਏਞ—ਏਤਠਆਂ। ਧਾਇ—ਪੀਢ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਅੰਞਤ—(ਤਖ ਠ) 

ਅੰਠ। ਦ—ਾੀ ਪੁਏਾਈ। ਣੂਖ—ਆਠ-ਞਏਾ ਏਠਾ ਸ। ਦ—ਾੀ ਪੁਏਾਈ ਤਵਔ। ਧੰਢੀ—

ਡਾ ਥਝਾਝੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ। ਣਧ ਥੀਔਾੀ—ਦ ਞੋਂ ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ ਤਵਔਾ ਠਾ ਧਾਪਏ। ਤਖਞੁ ਤਧਤਪ—

ਤਖ ਢੰੂ ਤਧਤਪਆਂ। ਸਉ—ਸਉਂ, ਧੈਂ। ਠਇ ਤਧਪਾਇ—ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। ਔਾ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। 

ਏਧੁ—ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਤਧਸ। ਔਾ ਏਧੁ—ਠਾ-ਤਟ ਤਧਸ। ਆਇ—ਆ ਏ। 20।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ (ੁੂ ਵਾਞ) ਡਾ ਥਝੀ ਤਸੰਠੀ ਸ, 

(ਉ ਠਾ) ਧਢ (ੁ ੂ ਤਵਔ) ਣਞੀਤਖਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਸ ਵਪ  ਵਾ ਏਤਠਆਂ (ਵਾ ਤਵਔ) ਧਞ 

ਤਸੰਠਾ ਸ। (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ) ਤਸਠ ਤਵਔ (ਠਾ) ੁ ੂਵੱਠਾ ਸ ਦ ਠਾ ਆਠ-ਞਏਾ ਏਠਾ ਸ, ਉਸ 

ਾੀ ਪੁਏਾਈ ਤਵਔ ੁ ੂਠਾ ਠਢ ਏਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਦ ਞੋਂ ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ ਤਵਔਾ ਠ ਧਾਪਏ ੁ ੂਤਵਔ ਡਾ ਥਝਾਝੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ, ਤਖ (ੁ)ੂ ਠ 

ਤਧਤਪਆਂ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਾੀ ਦੱੁਐ ਾੀ ਤਞਰਸ ਠੂ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਧੈਂ ਠਾ ਸੀ ਆਣਝ  ੁ ੂਞੋਂ ਠਏ ਖਾਂਠਾ ਸਾ ਂ ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ੁ ੂ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ 

ਣਧਾਞਧਾ ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ੁੂ ਠ ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਆ ਏ ਤਙਏ , ਉਸਢਾਂ ਢ  ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪੀ (ੱਥੀ) 

ਤਧਸ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪਈ। 20।  

ਤਜਨ ਤਰੀਆ ਸਉ ਨਹੁ ਸ ਸਜਣ ਭ ਨਾਤਲ ॥ ਅੰਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਹਉ ਤਪਰਾਂ ਬੀ ਤਹਰਦ ਰਿਾ 
ਸਭਾਤਲ ॥੨੧॥ ਤਜਨਾ ਇਕ ਭਤਨ ਇਕ ਤਚਤਤ ਤਧਆਇਆ ਸਤਤਗੁਰ ਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਤਤਨ ਕੀ 
ਦੁਿ ਬੁਿ ਹਉਭ ਵਡਾ ਰਗੁ ਗਇਆ ਤਨਰਦਿ ਬ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਉਚਰਤਹ ਗੁਣ 
ਭਤਹ ਸਵ ਸਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਤ ਾਇਆ ਸਹਤਜ ਤਭਤਲਆ ਰਬੁ ਆਇ ॥ ੨੨॥ {ੰਨਾ 
1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉ—ਉਂ, ਤਉਂ, ਢਾਪ। ਤਣੀਆ ਉ—ਤਣਆ (ਣਰਦੂ) ਢਾਪ। ਢਸ—ੁਤਣਆ। —ਉਸ 

(ਥਸੁ-ਵਔਢ)। ਧ ਢਾਤਪ—ਧ ਢਾਪ। ਸਉ ਤਤਾਂ—ਧੈਂ ਤਤਠਾ ਸਾਂ। ਦੀ—ਤਤ ਦੀ। ਤਸਠ—ਤਸਠ ਤਵਔ। 

ਐਾ—ੱਐਾ,ਂ ਧੈਂ ੱਐਠਾ ਸਾਂ। ਧਾਤਪ—ੰਦਾਪ ਏ। 21।  



ਇਏ ਧਤਢ—ਇਏਾ ਧਢ ਢਾਪ। ਇਏ ਤਔਤਞ—ਇਏਾ ਤਔੱਞ ਢਾਪ। ਉ—ਤਉਂ, ਢਾਪ। ਪਾਇ—ਖੜ 

ਏ। ਤਢਠਐ—ਤਵਏਾ-ਤਸਞ। ਾਵਤਸ—ਾਂਠ ਸਢ। ਉਔਤਸ—ਉਔਾਠ ਸਢ। ਵ—ਪੀਢ ਤਸੰਠਾ ਸ 

(ਇਏ-ਵਔਢ)। ਧਾਇ—ਧਾਇਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਞ—ਞੋਂ, ਣਾੋਂ। ਸਤਖ—ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ। 22।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ (ਞ ੰੀਆਂ ਠਾ) ਤਣਆ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਣਆ ਥਤਝਆ ਸਇਆ ਸ, ਉਸ ਞੰੀ 

ੱਖਝ ਧ ਢਾਪ (ਸਾਈ) ਸਢ। (ਉਸਢਾਂ ਠ ਞੰ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਧੈਂ ਅੰਠ ਥਾਸ (ਠੁਢੀਆ ਠ ਏਾ 

ਤਵਸਾ ਤਵਔ ਦੀ) ਞੁਤਆ ਤਤਠਾ ਸਾ,ਂ (ਤਤ) ਦੀ (ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਆਣਝ) ਤਸਠ ਤਵਔ ੰਦਾਪ ਏ ੱਐਠਾ 

ਸਾਂ। 21।  

ਸ ਦਾਈ! ਤਖਢ੍ਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਂ ਢ  ੁ ਔਢਾਂ ਤਵਔ ਤਔੱਞ ਖੜ ਏ ਇਏਾ ਧਢ ਢਾਪ ਇਏਾ ਤਔੱਞ ਢਾਪ 

(ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ) ਤਧਤਆ ਸ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਾ ਠੁੱਐ ਠੂ ਸ ਖਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾ ਂਠੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਦੱੁਐ 

ਠੂ ਸ ਖਾਂਠੀ ਸ, ਉਸਢਾਂ ਠ ਅੰਠੋਂ ਸਉਧ ਠਾ ਵੱਛਾ  ਠੂ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, (ਣਰਦੂ-ਔਢਾਂ ਤਵਔ) ੁਤਞ ਖੜ ਏ 

ਉਸ ਣਤਵੱਞ ਖੀਵਢ ਵਾਪ  ਥਝ ਖਾਂਠ ਸਢ। ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਂਠ ਸਢ, ੁਝ ਉਔਾਠ ਸਢ।  

ਸ ਦਾਈ! (ੁ-ੂਔਢਾਂ ਤਵਔ ੁਤਞ ਖੜ ਏ) ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝਾ ਂਤਵਔ ਠਾ ਪੀਢ ਤਸੰਠਾ ਸ ਤਙਤਏਆ 

ਤਸੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਧਾਞਧਾ ਣੂ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਤਧਪਠਾ ਸ, ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ ਆ ਤਧਪਠਾ ਸ। 

22।  

ਭਨਭੁਤਿ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਹ ਨਾਤਭ ਨ ਲਗ ਤਆਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਕਭਾਵ ਕੂੜੁ ਸੰਘਰ ਕੂਤੜ ਕਰ ਆਹਾਰੁ 
॥ ਤਫਿੁ ਭਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਭਰਤਹ ਅੰਤਤ ਹਇ ਸਬੁ ਛਾਰੁ ॥ ਕਰਭ ਧਰਭ ਸੁਤਚ ਸੰਜਭੁ ਕਰਤਹ 
ਅੰਤਤਰ ਲਬੁ ਤਵਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਭੁਤਿ ਤਜ ਕਭਾਵ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਵ ਦਰਗਹ ਹਇ ਿੁਆਰੁ 
॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਢਧੁਤਐ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ ਤਵਔ। ਏੂੜੁ—

(kut—Fraud, deceipt) ਡਐਾ, ਥ, ਚੱੀ। ੰ—ਇਏੱਚਾ ਏਠਾ ਸ। ਏੂਤੜ—ਥ ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਆਸਾ—ੁਖ਼ੁਾਏ, ਆਖੀਵਏਾ। ਤਥਐੁ—ਜ਼ਸ, ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਵਾਪੀ। ੰਤਔ—ਇਏੱਚਾ ਏ ਏ। 

ਧਤਸ—ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜਠ ਸਢ। ਅੰਤਞ—ਆਖ਼ ਢੰੂ। ਕਾੁ—ੁਆਸ। ਦੁ—ਾਾ (ਡਢ)। ੁਤਔ—

ੀਏ ਣਤਵੱਞਰਞਾ। ੰਖਧ—ੁਇੰਤਠਰਆਂ ਢੰੂ ਏਝ ਠਾ ਖਞਢ। ਏਤਸ—ਏਠ ਸਢ (ਥਸ-ੁਵਔਢ)। ਤਖ—ਖ 

ਏੁਗ। ਟਾਇ ਢ ਣਵ—ਏਥੂਪ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਟਾਇ—ਟਾਂ ਤਵਔ, ਟਾਂ ਤ। ਐੁਆ—ੁਐਾ, ਠੁਐੀ। 23।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ (ਥਤਝਆ ਤਸੰਠਾ) ਸ, 

(ਇ ਵਾਞ ਉ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠ) ਢਾਧ ਤਵਔ ਤਣਆ ਢਸੀਂ ਥਝਠਾ। ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਚੱੀ-ਥ ਏਠਾ 

ਤਸੰਠਾ ਸ, ਚੱੀ-ਥ (ਠ ੰਏਾ ਆਣਝ  ਅੰਠ) ਇਏੱਚ  ਏਠਾ ਖਾਂਠਾ ਸ, ਚੱੀ-ਥ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ 

ਆਣਝੀ ਜ਼ੀ ਥਝਾਈ ੱਐਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਆਞਧਏ ਧਞ ਤਪਆਉਝ ਵਾਪੀ ਧਾਇਆ ਵਾਪਾ ਡਢ (ਧਢੱੁਐ ਠ) ਅੰਞ ਧ (ਉ ਠ ਦਾ ਠਾ) ਾਾ 

ੁਆਸ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, (ਣ ਇ) ਡਢ ਢੰੂ ਖੜ ਖੜ ਏ (ਖੀਵ) ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜਠ ਤਸੰਠ ਸਢ, (ਆਣਝ  

ਵਪੋਂ  ਞੀਟ-ਖਾਞਰਾ ਆਤਠਏ ਤਧਟ ਸ) ਡਾਤਧਏ ਏਧ ਏਠ ਸਢ, ੀਏ ਣਤਵੱਞਰਞਾ ੱਐਠ ਸਢ, (ਇਸ 

ਤਖਸਾ ਸਏ) ੰਖਧ ਏਠ ਸਢ, (ਣ ਉਸਢਾਂ ਠ) ਅੰਠ ਪਦ ਤਙਤਏਆ ਤਸੰਠਾ ਸ ਤਵਏਾ ਤਙਏ ਤਸੰਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਤਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ (ਾੀ ਉਧ) ਖ ਏੁਗ ਏਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ 



ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਣਵਾਢ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ, ਉਟ ਉਸ ਖ਼ੁਆ ਸੀ ਸੁੰਠਾ ਸ। 23।  

ਸਬਨਾ ਰਾਗਾਂ ਤਵਤਚ ਸ ਬਲਾ ਬਾਈ ਤਜਤੁ ਵਤਸਆ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਰਾਗੁ ਨਾਦੁ ਸਬੁ ਸਚੁ ਹ ਕੀਭਤਤ 
ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰਾਗ ਨਾਦ ਫਾਹਰਾ ਇਨੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਫੂਤਝਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਫੂਝ ਤਤਨਾ 
ਰਾਤਸ ਹਇ ਸਤਤਗੁਰ ਤ ਸਝੀ ਾਇ ॥ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਤ ਹਇਆ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦੀ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥ 
{ੰਨਾ 1423} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦਾਈ—ਸ ਦਾਈ! —ਉਸ (‘ਔੁ’ ਸੀ, ‘ਤਧਢ’ ਸੀ)। ਦਪਾ—ਔੰਾ (ਉੱਠਧ)। ਤਖਞੁ—

ਤਖ (ਉੱਠਧ) ਠੀ ਾਸੀਂ, ਤਖ (ਤਧਢ) ਠੀ ਾਸੀਂ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। ਔੁ—ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ (ਠਾ 

ਤਧਢ)। ਾ ਥਾਸਾ—ਾ (ਠੀ ਏਠ) ਞੋਂ ਣ। ਢਾਠ ਥਾਸਾ—ਢਾਠ (ਠੀ ਏਠ) ਞੋਂ ਣ। ਇਢੀ—

ਇਸਢਾਂ (ਾਾਂ ਅਞ ਢਾਠਾ)ਂ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਢਾਠੁ—ਆਵਾਜ਼, ਤੰਓੀ ਆਤਠਏ ਠਾ ਵਖਾਝਾ। ਥੂਗ—ਧਗਠਾ ਸ 

(ਇਏ-ਵਔਢ)। ਤਞਢਾ—ਉਸਢਾਂ ਵਾਞ। ਾਤ ਸਇ—(ਾ ਦੀ) ਾਤ ਸਇ, (ਾ ਦੀ) ਤਪ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ, 

(ਾ ਦੀ) ਸਾਇਏ ਸ ਖਾਂਠਾ ਸ। ਞ—ਞੋਂ, ਣਾੋਂ। ਗੀ—ਜ਼ਾ ਠੀ ੂਗ। ਤਞ ਞ—(ੰਥੰਡਏ ‘ਞ’ ਠ ਏਾਢ 

ਪਜ਼ ‘ਤਞ’ੁ ਠਾ  ੁੁ ਉੱਛ ਤਆ ਸ) ਉ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ। ਤਖਉ—ਤਖਵੇਂ। 24।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ (ਠਾ ਤਧਢ ਸੀ ਧਢੱੁਐ ਵਾਞ) ਦ ਏੁਗ ਸ, ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ 

ਸੀ (ਧਢੱੁਐ ਵਾਞ) ਾ ਸ ਢਾਠ ਸ, (ਸਤ-ਢਾਧ ਠ ਤਧਢ ਠਾ) ਧੁੱਪ ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ। ਸ 

ਦਾਈ! ਾ ਾਾਂ ਤਵਔ ਉਸ (ਸਤ-ਢਾਧ ਤਧਢ ਸੀ) ਔੰਾ (ਉੱਠਧ) ਸ, ਤਏਉਂਤਏ ਉ (ਤਧਢ) ਠੀ ਾਸੀਂ 

(ਸੀ ਣਧਾਞਧਾ ਧਢੱੁਐ ਠ) ਧਢ ਤਵਔ ਆ ਏ ਵੱਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ (ਠਾ ਤਧਪਾਣ) ਾ (ਠੀ ਏਠ) ਞੋਂ ਣ ਸ, 

ਢਾਠ (ਠੀ ਏਠ) ਞੋਂ ਣ ਸ। ਇਸਢਾਂ (ਾਾਂ ਢਾਠਾ)ਂ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ) ਜ਼ਾ ਢੰੂ ਧਤਗਆ ਢਸੀਂ ਖਾ 

ਏਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਖਸੜਾ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ) ਜ਼ਾ ਢੰੂ ਧਗ ਪੈਂਠਾ ਸ ਉਸਢਾਂ ਵਾਞ (ਾ ਦੀ) ਸਾਈ 

ਸ ਏਠਾ ਸ (ਉੁਂਘ ਤਢ ਾ ਸੀ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠ ਞ ਤਵਔ ਸਾਈ ਢਸੀਂ ਸਢ)।  

ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਣਾੋਂ ਇਸ ਧਗ ਣੈਂਠੀ ਸ ਤਏ ਦ ਏੁਗ ਉ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਸ ਤਸਾ ਸ, ਤਖਵੇਂ ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ 

ਸ, (ਤਞਵੇਂ ਸੀ ਦ ਏੁਗ ਸ ਤਸਾ ਸ)। 24।  

ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਤਚ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਹ ਅੰਤਭਰਤੁ ਕਹ ਕਹਾਇ ॥ ਗੁਰਭਤੀ ਨਾਭੁ ਤਨਰਭਲੁ ਤਨਰਭਲ ਨਾਭੁ 
ਤਧਆਇ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਫਾਣੀ ਤਤੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਿ ਵਸ ਭਤਨ ਆਇ ॥ ਤਹਰਦ ਕਭਲੁ ਰਗਾਤਸਆ ਜਤੀ 
ਜਤਤ ਤਭਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਨ ਕਉ ਭਤਲਨੁ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਭਸਤਤਕ ਬਾਗੁ ਤਲਿਾਇ ॥੨੫॥ 
{ੰਨਾ 1424} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅੰਤਧਰਞ ਢਾਧ—ੁਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਵਾਪਾ ਸਤ-ਢਾਧ। ਏਸ—ਖਣਠਾ ਸ, ਉਔਾਠਾ ਸ। 

ਏਸਾਇ—ਖਣਾਂਠਾ ਸ (ਸਢਾਂ ਞੋਂ)। ਤਢਧਪੁ—(ਅੱਐ ‘ਪ’ ਠ ਢਾਪ ਠ ਪਾਂ ਸਢ—  ੁ ਅਞ   ੁੁ। ਅਪ 

ਪਜ਼ ਸ ‘ਤਢਧਪੁ’, ਇਟ ‘ਤਢਧਪ ’ ਣੜ੍ਢਾ ਸ) ਣਤਵੱਞ। ਅੰਤਧਰਞ ਥਾਝੀ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪੀ 

ਥਾਝੀ ਤਵਔ। ਞਞੁ—ਤਢਔੜ, ਅਪੀਅਞ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ। ਧਤਢ—ਧਢ ਤਵਔ। 

ਣਾਤਆ—ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਖਤਞ—ਤਖੰਠ। ਧਤਪਢੁ—ਉ (ਣਰਦੂ) ਢ  ਤਧਪਾਇਆ ਸ। ਡੁਤ—ਡੁ 

ਠਾਸ ਞੋਂ। ਧਞਤਏ—ਧੱਟ ਉੱਞ। ਦਾ—ੁਔੰੀ ਤਏਧਞ। 25।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! (ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ੁ ੂ (ਠ ਤਸਠ) ਤਵਔ ਵੱਠਾ ਸ, 



(ੁ ੂਆਣ ਇਸ) ਅੰਤਧਰਞ-ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ (ਅਞ ਸਢਾਂ ਣਾ) ਖਣਾਂਠਾ ਸ। ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਉਞ ਞੁਤਆਂ ਸੀ 

(ਇਸ) ਣਤਵੱਞ ਢਾਧ (ਣਰਾਣਞ ਸੁੰਠਾ ਸ। ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਉਞ ਞੁ ਏ ਸੀ ਧਢੱੁਐ ਇਸ) ਣਤਵੱਞ ਢਾਧ ਖਣ 

(ਏਠਾ ਸ)।  

ਸ ਦਾਈ! (ਧਢੱੁਐਾ ਖੀਵਢ ਠਾ) ਞੱਞ (ਸਤ-ਢਾਧ ੁ ੂਠੀ) ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪੀ ਥਾਝੀ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ 

ਤਧਪਠਾ ਸ, ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆ ਂਸੀ (ਸਤ-ਢਾਧ ਧਢੱੁਐ ਠ) ਧਢ ਤਵਔ ਆ ਵੱਠਾ ਸ (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ 

ਸਤ-ਢਾਧ ਆ ਵੱਠਾ ਸ, ਉ ਠ) ਤਸਠ ਠਾ ਏਪ-ਤੱੁਪ ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ, (ਉ ਠੀ) ਤਖੰਠ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਖਤਞ 

ਤਵਔ ਤਧਪੀ ਤਸੰਠੀ ਸ। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਉ (ਣਧਾਞਧਾ) ਢ  ੁ ੂਉਸਢਾਂ (ਧਢੱੁਐਾ)ਂ ਢੰੂ ਤਧਪਾਇਆ, ਤਖਢ੍ਾਂ ਠ 

ਧੱਟ ਉਞ (ਉ ਢ) ਡੁ ਠਾਸ ਞੋਂ (ਇਸ) ਔੰੀ ਤਏਧਞ ਤਪਐ ਤਠੱਞੀ। 25।  

ਅੰਦਤਰ ਤਤਸਨਾ ਅਤਗ ਹ ਭਨਭੁਿ ਬੁਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਭਹੁ ਕੁਟੰਫੁ ਸਬੁ ਕੂੜੁ ਹ ਕੂਤੜ ਰਤਹਆ 
ਲਟਾਇ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਤਚੰਤਾ ਤਚੰਤਵ ਤਚੰਤਾ ਫਧਾ ਜਾਇ ॥ ਜੰਭਣੁ ਭਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਭ ਕਰਭ 
ਕਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਫਰ ਨਾਨਕ ਲ ਛਡਾਇ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1424} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਢਧੁਐ ਅੰਠਤ—ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਧੁੀਠ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ। ਅਤ—ਅੱ। ਖਾਇ—ਠੂ 

ਸੁੰਠੀ। ਏੂੜੁ—ਢਾਵੰਞ ਣਾਾ। ਏੂਤੜ—ਢਾਵੰਞ ਣਾ ਤਵਔ। ਤਸਆ ਪਣਙਾਇ—ਤਤਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। 

ਅਢਤਠਢੁ—(Anuidnz) ਸ ਜ਼, ਸ ਵਪ । ਤਔੰਞਵ—ਔਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਥਡਾ—ਥੱਗਾ ਸਇਆ। 

ਖਾਇ—(ਖਞ ਞੋਂ) ਞੁ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਢ ਔੁਏਈ—ਢਸੀਂ ਧੁੱਏਠਾ। ਏਧਾਇ—ਏਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਉਥ—ਥਔਠਾ 

ਸ। ਢਾਢਏ—ਸ ਢਾਢਏ!। 26।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਆਣਝ  ਧਢ ਠ ਧੁੀਠ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ (ਅੱ ਥਪਠੀ) ਤਸੰਠੀ, (ਉ ਠ 

ਅੰਠੋਂ ਧਾਇਆ ਠੀ) ਦੱੁਐ (ਏਠ) ਠੂ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ। ਸ ਦਾਈ! (ਖਞ ਠਾ ਇਸ) ਧਸ ਢਾਵੰਞ ਣਾਾ ਸ, 

(ਇਸ) ਣਵਾ (ਦੀ) ਢਾਵੰਞ ਣਾਾ ਸ, (ਣ ਧਢ ਠਾ ਧੁੀਠ ਧਢੱੁਐ ਇ) ਢਾਵੰਞ ਣਾ ਤਵਔ (ਠਾ) 

ਤਤਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਸ ਵਪ  (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠੀਆ)ਂ ਔਾਂ ਔਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਔਾਂ ਤਵਔ ਥੱਗਾ ਸਇਆ 

(ਸੀ ਖਞ ਞੋਂ) ਞੁ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਸਉਧ ਠ ਆ ਸੀ (ਾ) ਏੰਧ ਏਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ (ਞਾਸੀਏਂ ਉ ਠਾ) ਖਢਧ 

ਧਝ ਠਾ ੜ (ਏਠ) ਧੁੱਏਠਾ ਢਸੀਂ। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ (ਉਸ ਧਢਧੁਐ ਦੀ ਧਸ ਠ ਖਾਪ 

ਤਵਔੋਂ) ਥਔ ਤਢਏਪਠਾ ਸ, ੁੂ (ਇ ਧਸ-ਖਾਪ ਞੋਂ) ਕੁਛਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। 26।  

ਸਤਤਗੁਰ ੁਰਿੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇਦਾ ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥ ਸਤਸੰਗਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵਦ ਹਤਰ 
ਭਲ ਗੁਰੁ ਭਲਾਇ ॥ ਹੁ ਬਉਜਲੁ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹ ਗੁਰੁ ਫਤਹਥੁ ਨਾਤਭ ਤਰਾਇ ॥ ਗੁਰਤਸਿੀ ਬਾਣਾ 
ਭੰਤਨਆ ਗੁਰੁ ੂਰਾ ਾਤਰ ਲੰਘਾਇ ॥ ਗੁਰਤਸਿਾਂ ਕੀ ਹਤਰ ਧੂਤੜ ਦਤਹ ਹਭ ਾੀ ਬੀ ਗਤਤ ਾਂਤਹ ॥ 
ਧੁਤਰ ਭਸਤਤਕ ਹਤਰ ਰਬ ਤਲਤਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਭਤਲਆ ਆਇ ॥ ਜਭਕੰਕਰ ਭਾਤਰ ਤਫਦਾਤਰਅਨੁ 
ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਲ ਛਡਾਇ ॥ ਗੁਰਤਸਿਾ ਨ ਸਾਫਾਤਸ ਹ ਹਤਰ ਤੁਠਾ ਭਤਲ ਤਭਲਾਇ ॥ ੨੭॥ {ੰਨਾ 
1424} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਤਞੁ ਦਾਇ—ੁ ੂਠ ਤਣਆ ਤਵਔ (ਤਙਏ ਏ)। ਵਠ—ਢ ਣੈਂਠ ਸਢ। ਦਉਖਪੁ—

ੰਾ-ਧੰੁਠ। ਥਤਸਟ—ੁਖਸਾਜ਼। ਢਾਤਧ—ਢਾਧ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਞਾਇ—ਣਾ ਪੰਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। ੁਤਐੀ—

ੁ ੂਠ ਤੱਐਾਂ ਢ। ਦਾਝਾ—ਜ਼ਾ, ਧਜ਼ੀ। ਸਤ—ਸ ਸੀ! ਤਞ—ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ ਅਵਟਾ। ਣਾਂਤਸ—ਅੀਂ 

ਸਾਪ ਏ ਏੀ। ਡੁਤ—ਡੁ ਠਾਸ ਞੋਂ। ਧਞਤਏ—ਧੱਟ ਉੱਞ। ੁ ਤਧਤਪਆ—ੁ ੂਢੰੂ ਤਧਪ ਤਣਆ। 



ਏੰਏ—(ikzkr) ਠਾ, ਵਏ। ਖਧ ਏੰਏ—ਖਧ ਠ ਠਾ ਖਧਠੂਞ (ਥਸ-ੁਵਔਢ)। ਧਾਤ—ਧਾ ਏ। 

ਤਥਠਾਤਅਢੁ—ਉ ੁ ੂਢ  ਧੁਏਾ ਤਠੱਞ। ਢ—ਢੰੂ। ਞੁਚਾ—ਣਰੰਢ। 27।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਧਸਾਣੁਐ ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔ ੁ ੂਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਤਧਢ 

ਏਠਾ ਤਸੰਠਾ ਸ। (ਤਖਸੜ ਧਢੱੁਐ) ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔ ਆ ਏ ੁੂ ਠੀ ਢ ਣੈਂਠ ਸਢ, ੁ ੂਉਸਢਾਂ ਢੰੂ 

ਣਧਾਞਧਾ ਤਵਔ ਖੜ ਠੇਂਠਾ ਸ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। (ਸ ਦਾਈ! ਉੁਂਘ ਞਾਂ) ਇਸ ਖਞ ਇਸ 

ੰਾ ਇਏ ਤਦਆਢਏ ਧੰੁਠ ਸ, ਣ ੁ-ੂਖਸਾਜ਼ (ਢ ਆ ਖੀਵਾ ਂ ਢੰੂ) ਸਤ-ਢਾਧ ਤਵਔ (ਖੜ ਏ ਇ 

ਧੰੁਠ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੰਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। (ਤਖਢ੍ਾ)ਂ ੁਤੱਐਾਂ ਢ  (ੁ ੂਠਾ) ਸੁਏਧ ਧੰਢ ਤਪਆ, ਣੂਾ ੁ ੂ(ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ 

ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੰਾਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਸੀ! ਅਾਂ ਖੀਵਾ ਂਢੰੂ ੁਤੱਐਾ ਂਠ ਔਢਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਥਖ਼ਸ਼, ਞਾ ਤਏ ਅੀਂ ਤਵਏਾੀ ਖੀਵ ਦੀ ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ 

ਅਵਟਾ ਣਰਾਣਞ ਏ ਏੀ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਡੁ ਠਾਸ ਞੋਂ ਸੀ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਪਤਐਆ ਪਐ (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ) ਧੱਟ ਉੱਞ ਉੱੜ ਣੈਂਠਾ ਸ ਉਸ 

ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਢੰੂ ਆ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਉ (ੁ)ੂ ਢ  (ਾ) ਖਧਠੂਞ ਧਾ ਏ ਧੁਏਾ ਤਠੱਞ। (ੁੂ ਉ ਢੰੂ) ਣਧਾਞਧਾ 

ਠੀ ਠਾਸ ਤਵਔ ੁਖ਼ੂ ਏਾ ਪੈਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ੁਤੱਐਾਂ ਢੰੂ (ਪਏ ਣਪਏ ਤਵਔ) ਆਠ-ਞਏਾ ਤਧਪਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਉਸਢਾਂ ਉਞ ਣਰੰਢ ਸ ਏ 

(ਉਸਢਾਂ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਢਾਪ) ਤਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। 27।  

ਗੁਤਰ ੂਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਦੜਾਇਆ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਬਰਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ 
ਗਾਇ ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਭਗੁ ਦਿਾਇਆ ॥ ਹਉਭ ਭਾਤਰ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਤਰ ਨਾਭੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 
ਗੁਰਭਤੀ ਜਭੁ ਜਤਹ ਨ ਸਕ ਸਚ ਨਾਇ ਸਭਾਇਆ ॥ ਸਬੁ ਆ ਆਤ ਵਰਤ ਕਰਤਾ ਜ ਬਾਵ ਸ 
ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਿਨੁ ਭਤਰ ਜਾਇਆ ॥੨੮॥ 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਤ ਣੂ—ਣੂ ੁ ੂਢ। ਤਠੜਾਇਆ—(ਤਸਠ ਤਵਔ) ਣੱਏਾ ਏ ਤਠੱਞਾ। ਤਖਤਢ—ਤਖ (ੁ)ੂ 

ਢ। ਤਵਔਸ—ੁ(ਖੀਵ ਠ) ਅੰਠੋਂ। ਦਧੁ—ਦਙਏਝਾ। ਔੁਏਾਇਆ—ਧੁਏਾ ਤਠੱਞਾ। ਏੀਤਞ—ਤਤਞ-ਾਪਾਸ। 

ਾਇ—(ਆਣ) ਾ ਏ। ਏਤ—ਣਠਾ ਏ ਏ। ਧ—ੁਞਾ। ਧਾਤ—ਧਾ ਏ। ਤਪਵ—ੁਤਞ। ਖਤਸ ਢ 

ਏ—ਞੱਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਔ ਢਾਇ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਸਤ-ਢਾਧ ਤਵਔ। ਦੁ—ਸ ਟਾਂ। 

ਆਣ—ਆਣ ਸੀ। ਵਞ—ਵਞਠਾ ਸ, ਧਖੂਠ ਸ। ਖ ਦਾਵ—ਤਖਸੜਾ ਖੀਵ ਉ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱਠਾ ਸ। 

ਢਾਇ—ਢਾਧ ਤਵਔ। ਢਾਢਏੁ ਢਾਉ ਪ—ਢਾਢਏ ਸਤ-ਢਾਧ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਞਾ—ਂਞਠੋਂ। ਖੀਵ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ 

ਣਰਾਣਞ ਏਠਾ ਸ। ਧਤ ਖਾਇਆ—ਆਞਧਏ ਧਞ ਆਈ ਧਗਠਾ ਸ, ਧ ਖਾਂਠਾ ਸ। 28।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! (ਤਖ) ਣੂ ੁ ੂਢ  (ਖੀਵ ਠ ਅੰਠ ਠਾ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਣੱਏਾ ਏੀਞਾ ਸ, ਤਖ (ਣੂ 

ੁ)ੂ ਢ  (ਖੀਵ ਠ) ਅੰਠੋਂ ਦਙਏਝਾ (ਠਾ) ਧੁਏਾਈ ਸ, (ਉ ੁ ੂਢ  ਆਣ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ (ਤਧ 

ਏ), ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਾ ਾ ਏ (ਢ ਆ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਾ) 

ਔਾਢਝ ਣਠਾ ਏ ਏ (ਉ ਢੰੂ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ) ਞਾ (ਠਾ) ਤਵਐਾਇਆ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! (ਣੂ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ) ਸਉਧ ਠੂ ਏ ਏ (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ) ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਪਢ ਪੱ 

ਈ, (ਉ ਢ  ਆਣਝ) ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਵਾ ਤਪਆ। ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਉਞ ਞੁਢ ਠ ਏਾਢ 

ਖਧਾਖ ਦੀ (ਉ ਧਢੱੁਐ ਵੱਪ) ਞੱਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, (ਉਸ ਧਢੱੁਐ) ਠਾ-ਤਟ ਸਤ-ਢਾਧ ਤਵਔ (ਠਾ) ਪੀਢ 



ਤਸੰਠਾ ਸ। (ਉਢੰੂ ਇਸ ਤਢਸ਼ਔਾ ਥਝ ਖਾਂਠਾ ਸ ਤਏ) ਸ ਟਾਂ ਏਞਾ ਆਣ ਸੀ ਆਣ ਧਖੂਠ ਸ, ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ 

ਉ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ ਉ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਢਾਧ ਤਵਔ ਖੜ ਪੈਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਠਾ ਢਾਢਏ (ਦੀ ਖਠੋਂ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ ਞਠੋਂ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਸਾਪ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। 

ਦਾਈ! ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਞਾਂ ਖੀਵ ਇਏ ਤਐਢ ਤਵਔ ਸੀ ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜ ਪੈਂਠਾ ਸ। 28।  

ਭਨ ਅੰਤਤਰ ਹਉਭ ਰਗੁ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਹਉਭ ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਰਗੁ ਗਵਾਇ ਤਭਤਲ 
ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਣਾ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 1424} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦਰਤਧ—ਦਙਏਝਾ ਤਵਔ। ਦੂਪ—ਏੁਾਸ ਣ ਤਸੰਠ ਸਢ। ਾਏਞ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪੋਂ  ਙੁੱਙ ਸ 

ਧਢੱੁਐ। ਠੁਖਢ—ਠੁਾਔਾੀ ਧਢੱੁਐ, ਦੜ ਧਢੱੁਐ। ਅੰਞਤ—ਅੰਠ। ਵਾਇ—ਠੂ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਤਧਤਪ—

ਤਧਪ ਏ। 29।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪੋਂ  ਙੁੱਙ ਸ ਠੁਾਔਾੀ ਧਢੱੁਐਾ ਂਠ ਧਢ ਤਵਔ ਸਉਧ ਠਾ  (ਠਾ ਤਙਤਏਆ 

ਤਸੰਠਾ ਸ), ਇ ਸਉਧ ਠ ਏਾਢ ਦਙਏਝਾ ਤਵਔ ਣ ਏ ਉਸ (ਖੀਵਢ ਠ) ਗ਼ਪਞ ਞ ਣ ਤਸੰਠ ਸਢ। ਸ 

ਢਾਢਏ! (ਾਏਞ ਧਢੱੁਐ ਦੀ) ੱਖਝ ਾਡ ੂਤਞੁੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ (ਸਉਧ ਠਾ ਇਸ)  ਠੂ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। 29।  

ਗੁਰਭਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਫਲ ॥ ਹਤਰ ਰਤਭ ਕਸਾਈ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਹਤਰ ਰਤੀ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚਲ ॥ ਹਤਰ 
ਜਸਾ ੁਰਿੁ ਨ ਲਬਈ ਸਬੁ ਦਤਿਆ ਜਗਤੁ ਭ ਟਲ ॥ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਭੁ ਤਦੜਾਇਆ ਭਨੁ 
ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡਲ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਗੁਲ ਗਲ ॥ ੩੦॥ {ੰਨਾ 
1424} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੁਧਞੀ—ੁ ੂ ਠੀ ਧਤਞ ਉਞ ਞੁ ਏ। ਥਪ—ਖਣਠੀ ਤਸੰਠੀ ਸ। ਣਰਤਧ—ਣਰਧ ਤਵਔ। 

ਏਾਈ—ਤਐੱਔੀ ਤਸੰਠੀ ਸ। ਸਤ ੰਤ—ਸੀ ਠ (ਣਰਧ-) ੰ ਤਵਔ। ਞੀ—ੰੀ ਸਈ। ਔਪ—(ਆਞਧਏ 

ਆਢੰਠ) ਧਾਝਠੀ ਸ। ਣੁਐੁ—ਐਧ। ਢ ਪਦਈ—ਢ ਪਦ, ਢਸੀਂ ਪੱਦਠਾ। ਙਪ—ਙਤਪ, ਙਪ ਏ, ਐਖ ਏ। 

ਤਞੁਤ—ਤਞੁੂ ਢ। ਤਠੜਾਇਆ—(ਤਸਠ ਤਵਔ) ਣੱਏਾ ਏ ਤਠੱਞਾ। ਅਢਞ—(ANX>) ਸ ਣਾ। 

ਅਢਞ ਏਾਸੂ—ਤਏ ਦੀ ਸ ਣਾ। ੁਪ ਪ—ਤਪਆਂ ਠ ਤਪਆਂ ਠਾ, ਠਾਾਂ ਠ ਠਾਾ ਂਠਾ। 30।  

ਅਟ:-  ਸ ਦਾਈ! (ਤਖਸੜੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ) ੁ ੂਠੀ ਧਤਞ ਉੱਞ ਞੁ ਏ (ਠਾ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਠੀ 

ਤਸੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਤਠਢ ਾਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ਤਐੱਔ ਣਾਂਠੀ ਤਸੰਠੀ ਸ, ਣਧਾਞਧਾ (ਠ ਢਾਧ) ਤਵਔ 

ੱਞੀ ਤਸੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਠ (ਣਰਧ-) ੰ ਤਵਔ (ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ) ਧਾਝਠੀ ਤਸੰਠੀ ਸ।  

ਸ ਦਾਈ! ਧੈਂ ਾਾ ੰਾ ਦਾਪ ਏ ਵਐ ਤਪਆ ਸ, ਣਧਾਞਧਾ ਵਾ ਐਧ (ਤਏ ਸ ਟਾਂ) ਢਸੀਂ ਪੱਦਠਾ।  

ਸ ਦਾਈ! ੁ ੂਤਞੁੂ ਢ  (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਢਾਧ ਣੱਏਾ ਏ ਤਠੱਞਾ, (ਉ ਠਾ) 

ਧਢ ਤਏ ਦੀ ਸ ਣਾ ਢਸੀਂ ਛਪਠਾ। ਸ ਦਾਈ! ਠਾ ਢਾਢਏ (ਦੀ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਠਾ ਸ, ੁ ੂਤਞੁੂ ਠ 

ਠਾਾਂ ਠ ਠਾਾਂ ਠਾ ਠਾ ਸ। 30।  

 


