
ਭਪਏ ਾਂ ਠ  ਬਬ  

ਇਯ ਮ  ਭਪਏ ਗਝਞੀ ਗਬਔ 130 ਯਢ। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ 18 ਭਪਏ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ, ੁ ੂਅਧਠ ਮ, ੁ ੂ

 ਧ ਠ ਮ ਞ ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਠ ਦੀ ਯਢ, ਖ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਏੁਗ ਭਪਏ ਾਂ ਠ ਦ ਬ ਯ ਬਡੀਏ ਐੁਪਹ ੀ ਞਹ ਾਂ 

ਮਧਗ ਝ ਬ ਮਞ ਗਪਐ  ਯਢ, ਞ  ਗਏ ਏਈ ਅੰਘ ਝ ਧਢੁੁੱਐ ਙਣਪ  ਢ  ਐ  ਖ । ਮ, ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਗਢਪ 

ਆਣਝ  ਭਪਏ ਾਂ ਠ  ਦ ਬ ਗਪਐਝ ਬਪ  ਮਗਞੁੂ ਖੀ ਠ ਮਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਢ ਪ ਪ ਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ ਯ।  

ਗਿਆਪ ਠੀ ਗਧਪਬੀਂ ਪੜੀ-ਅਢੁਮ  ਇਯਢ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਠ ਯਚ-ਗਪਐੀ ਗਝਞੀ ਠ ਧੁਞ ਗਥਏ ਣੰਖ ਗਯੁੱਮ ਏੀਞ  

ਯਢ।  

1. ਭਪਏ ਢੰ: 1 ਞੋਂ 15 ਞਏ। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਭਪਏ ਢ:ੰ 13 ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ (ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਆਣਝ 14 

ਯਢ)।  

2. ਭਪਏ ਢੰ: 16 ਞੋਂ 36 ਞਏ (21 ਭਪਏ)। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਭਪਏ ਢੰ: 32 ੁ ੂਢ ਢਏ ਮ ਗਯਥ ਠ  ਯ, (ਤੀਠ 

ਖੀ ਠ ਆਣਝ  20 ਯਢ)।  

3. ਭਪਏ ਢ:ੰ 37 ਞੋਂ 65 ਞਏ, (29 ਭਪਏ)। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਭਪਏ ਢੰ: 52 ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ (ਤੀਠ 

ਖੀ ਠ ਆਣਝ  28 ਯਢ)।  

4. ਭਪਏ ਢੰ: 66 ਞੋਂ 92 ਞਏ (27 ਭਪਏ)। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਭਪਏ ਢੰ: 75, 82, 83, ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਠ 

ਯਢ (ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਆਣਝ  24 ਯਢ)।  

5. ਭਪਏ ਢੰ: 93 ਞੋਂ 130 ਞਏ, (38 ਭਫਏ)। ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ ਗਞੰਢ ਭਫਏ ਯਢ (ਢ:ੰ 

113, 120, 124), ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ ਗਞੰਢ ਭਪਏ ਯਢ (ਢੰ: 104, 122, 123), ੁ ੂ ਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  

ਇਏ ਭਫਏ (ਢੰ: 121), ਞ ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਠ ਣੰਖ ਭਫਏ ਯਢ (ਢੰ: 105, 108 109, 110, 111)। 

ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਆਣਝ  ਭਪਏ 26 ਯਢ।  

ਮ 

ਥ ਥ  ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਏੁੁੱਪ ਭਪਏ=112 

ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ=4, (ਢ:ੰ 32, 113, 120, 124) 

ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ=5, (13, 52, 104, 122, 123) 

ੁ ੂ ਧਠ ਮ ਖੀ=1, (ਢੰ: 121) 

ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ=8, (ਢ:ੰ 75, 82, 83, 105, 108 ਞੋਂ 111) 

ਏੁੁੱਪ ਖੜ=130 

ਥ ਥ  ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਾਂ ਠ  ਦ ਬ 

ਭਪਏ-ਬ  

(1) ਢੰ: 1 ਞੋਂ 15 ਞਏ=15 ਭਪਏ 

ਯਏ ਖੀਬ ਠ ਗ ੰਠੀ ਠ ਗਠਢ ਗਝ-ਗਧਟ ਯ ਯਢ, ਖੀਬ ਇਟ ਥੰਠੀ, ‘ਠਬਭੀ’ ਏਢ ਆਇਆ ਯ। ਣ 



ਧਢੁੁੱਐ ਧਯ ਠੀ ਣਙਪੀ ਗਮ ਉਞ ਥੰਢਹੀ ਗਤਠ  ਯ, ਇਯ ੁੁੱਗੀ ਅੁੱ ਯ ਬਪ  ਇਮ ਢੰੂ ਮ ੜਠੀ ਯ। ਗਤ ਦੀ 

ਧ ਇਆ ਠ ਏ ਢ ਅਯੰਏ ੀ ਯਇਆ ਖੀਬ ੁੱਥ ਢ ਪੋਂ  ਮ ਏ ਞੜ ਪੈਂਠ  ਯ। ਇਮ ਧਮਞੀ ਗਬਔ ਗਏਮ ਠੀ ਗਢੰਠ  

ਏਠ  ਯ, ਗਏਮ ਢ ਪ ਬ ਥੰਢਹ ਥਗਯੰਠ  ਯ। ਇਯਢੀ ਏੰਧੀਂ ਖਬ ਢੀ ਠ  ਮਧ  (ਖਠੋਂ ਥੰਠੀ ਯ ਮਏਠੀ ਯ) ੰਬ  

ਪੈਂਠ  ਯ। ਆਿ ਥੁਜਣ  ਆ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ ਦੀ ਢਯੀਂ ਮੁਐ ਾਂਠ, ਗਏਉਂਗਏ ਮ  ਅੰ ਏਧ  ਯ 

ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਞ, ਖਬ ਢੀ ਪੰ  ਏ ਥੁੁੱਜੀ ਉਧ ਥੰਠੀ ਠ  ਮੁਦ ਉ ਣਏ ਝ  ਥੜ  ਐ  ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਅੰਞ ਧਢ 

ਞ ਇਯ ਮਯਝ  ਮੀ ਗਧੁੱਙੀ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਣ, ਅਔਖ ੁੱਪ ਇਯ ਯ ਗਏ ਇਮ ਧਢ-ਠ-ਧੁੀਠ ਥੰਠ ਢੰੂ ਗਏਞਢੀ 

ਦੀ ਧੁੱਞ ਗਠਉ, ਇਯ ਇੁੱਏ ਢਯੀਂ ਮੁਝਠ ।  

(2) ਢੰ: 16 ਞੋਂ 36 ਞਏ=21 ਭਪਏ 

ਇਮ ਖਞ-ਧਪ  ਠੀ ਦੀੜ ਗਬਔ ਏਈ ਬ ੀ ਡੁੱਏ ਐ ਝ  ਣੈਂਠ ਯਢ, ਬਡੀਏੀ ਮਗਯਝੀ ਣੈਂਠੀ ਯ; ਣ, ‘ਠਬਭ’ 

ਠੁੱਦ ਞ ਿ ਏ ਬ ਾਂ ਮਗਯਢ-ਭੀਪ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ।  

‘ਠਬਭ’ ਠ  ੁੱਥੀ ਗਣਆ ਗਏਮ ਠੁਢੀਆਬੀ ਪ ਪਔ ਠ ਆਮ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠ । ਉਮ ਢੰੂ ਇਯ ਪੜ ਦੀ ਢਯੀਂ ਣੈਂਠੀ 

ਗਏ ੁੱਥ ਢੰੂ ਖੰਪ ਾਂ ਗਬਔ ਪੁੱਦਝ ਖ , ਉਮ ਢੰੂ ਗਯਠ ਗਬਔ ਯੀ ਪੁੱਦ ਣੈਂਠ  ਯ। ਣ, ‘ਠਬਭੀ’ ਏਧ ਝ ਠ  ਬਪ  

ਖਬ ਢੀ ਯੀ ਯ।  

‘ਠਬਭ’ ਏਠ ਣ ਈ ਆਮ ਢਯੀਂ ਞੁੱਏਠ , ਞ ਢ  ਯੀ  ਆ ਗਏਮ ਣਠਮੀ ਠੀ ਮਬ  ਞੋਂ ਗਔੁੱਞ ਔੁ ਾਂਠ  ਯ।  

ਮੁਐੀ ਖੀਬਢ ਠੀ ਿ ਞ ਥੰਠੀ ਞੋਂ ਗਥਢ  ਏਈ ਆਯ ਏਢ  ਧੂਐਣੁਝ  ਯ। ਠਬਭ ਢੰੂ ਏਈ ਯ ਪ ਪਔ 

ਆਗਠਏ ਥੰਠੀ ਠ  ਯ ਞੋਂ ਪ ਾਂਦ ਢਯੀਂ ਪ  ਖ  ਮਏਠ , ਗਏਉਂਗਏ ਉਯ ਖ ਝਠ  ਯ ਗਏ ਗਖਮ ਮੀ ਠ ਮੁਐ ਪਈ 

ਖਞ ਉਏ ਈ ਐ ਾਂਠ  ਯ, ਆਿ ਉਯ ਮੀ ਦੀ ਗਧੁੱਙੀ ਗਬਔ ਗਧਪ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਮ, ‘ਠਬਭ’ ਮੀ ਠ 

ਗਢਥ ਯ ਪਈ ਣ ਈ ਔਣੜੀ ਢ ਪੋਂ  ਆਣਝੀ ਏਧ ਈ ਯਈ ੁੁੱਐੀ-ਗਧੁੱਮੀ ਢੰੂ ਬਡੀਏ ਔੰ  ਖ ਝਠ  ਯ।  

‘ਠਬਭ’ ਇਏ ਣਪ ਦ ਦੀ ੁੱਥ ਠੀ ਨ ਠ ਞੋਂ ਗਥਢ  ਢਯੀਂ ਗਯ ਮਏਠ । ਗਮਧਢ ਞੋਂ ਐੁੰਗ ਏ ਡ ਗਧਏ ਦਐ ਞ 

ਮ ਡਢ ਾਂ ਢੰੂ ‘ਠਬਭ’ ਗਢਏੰਧ ਖ ਝਠ  ਯ, ਗਏਉਂਗਏ ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਉਧ ਗਬਅਟ ਯੀ ੁ ਠੀ ਯ, ਗਔੰਞ  ਞ 

ਠੁੁੱਐ ਮਠ  ਬ ਣਠ ਯੀ ਗਯੰਠ ਯਢ। ਗਖਮ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਏਠ ਔਞ  ਢਯੀਂ ਆਇਆ ਗਏ ਧੈਂ ੁੱਥ ਞੋਂ ਗਬਕੁਗੜਆ ਗਣਆ 

ਯ ਾਂ, ਉਮ ਠੀ ਆਞਧ  ਗਬਏ  ਾਂ ਗਬਔ ਮੜ ਈ ਖ ਝ।  

(3) ਢੰ: 37 ਞੋਂ 65 ਞਏ = 29 ਭਪਏ: 

ਠੁਢੀਆ ਠ ਇਯਢ ਾਂ ਐੰਛ-ਪਤ ਣ  ਗਯੀਪ  ਣਠ ਟ ਾਂ ਠੀ ਿ ਞ ਧਢੁੁੱਐ ਮ   ਗਠਢ ਦਙਏਠ  ਯ, ਞ ਉਧ 

ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ੁ  ਠ  ਯ। ਥੁਜਣ ਗਬਔ ਦੀ ਇਮ ਠ  ਇਯੀ ਯ ਪ ਗਯੰਠ  ਯ, ਠੂਗਖਆਾਂ ਠ ਠ ਞ ਖ  ਖ  ਏ ਡੁੱਏ 

ਐ ਾਂਠ  ਯ। ਯ ਮੀ ਇਯ ਗਮਿਭਙੀ ਠ  ਮਠ ; ਣ ਇਮਠੀ ਮ ੀ ਉਧ, ਧ ਢ , ਏਪ  ਗਬਯ ਗਗਠਆਾਂ ਪੰ ਖ ਾਂਠੀ 

ਯ।  

ਧਢੁੁੱਐ  ਖੀਬਢ ਠੀ ਏ ਧਨ ਥੀ ਠ  ਧ ਣ ਇਯ ਣਠ ਟ ਢਯੀਂ ਯਢ, ਗਏਉਂਗਏ ਕਞਿ -ਡ ੀ ਣ ਞਭ ਯ ਦੀ ਆਿ 

ਨਞੀਧ ਾਂ ਬ ਯ । ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਬ ਪ  ਦੀ ਇਟ ਯੀ ਕੁੱਛ ਏ ਞੁ । ਇਯ ਣਠ ਟ ਞ ਾਂ ਗਏਞ ਯ, 

ਇਮ ਆਣਝੀ ਗਖੰਠ ਠੀ ਦੀ ਏਈ ਣ ਾਂਇਆਾਂ ਢਯੀਂ; ਇਮ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਢਏ ੀ ਠੜੀ ਠ  ਯੀ ਬਡੀਏ ਇਞਥ  ਯ 

ਮਏਠ  ਯ। ਬੇਂਯਗਠਆਾਂ ਬੇਂਯਗਠਆਾਂ ਯੀ ਧਞ ਇਮ ਮੀ-ਗਏਪਹ  ਢੰੂ ਪੁੁੱਙ ਏ ਪ  ਖ ਾਂਠੀ ਯ। ਮ, ਇਯ ਣਠ ਟ ਦੀ 

ਢ ਪ ਢ  ਗਢਦ, ਞ ਇਯਢ ਾਂ ਠੀ ਿ ਞ ਏੀਞ ਧੰਠ ਏੰਧ ਾਂ ਠ ਏ ਢ ਉਧ ਦੀ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ਏੁੱਙੀ।  

ਥ ਯਪ  ਡ ਗਧਏ ਦਐ ਦੀ ਮਯਞ  ਢਯੀਂ ਏਠ । ਔ ਯੀਠ  ਞ ਾਂ ਇਯ ਯ ਗਏ ਥੰਠੀ ਠੀ ਥਏਗਞ ਢ ਪ ਇਯਢ ਾਂ 



‘ਗਬਮੁ-ੰਠਪ ਾਂ’ ਠ  ਪ ਪਔ ਢ  ਯ।  

ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ-ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ਦਙਏਗਠਆਾਂ ਖਬ ਢੀ ਥੀਞ ਖ ਾਂਠੀ ਯ, ਡਪ  ਆ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਆਿ ਏਠ 

ਞਏ? ਗ ੰਠੀ ਠ ਗਝਬੇਂ ਗਠਢ ਧੁੁੱਏਠ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਞ ਡਢ ਇਟ ਯੀ ਣ ਗਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਞ 

ਐਮਧ ਠ ਠ ਞ ਖ  ਏ ਭਗਧੰਠ  ਯਝ  ਣੈਂਠ  ਯ।  

ਖ ਫ਼ਏੀੀ ਠ  ਯ ਞੁਠ ਯਇਆਾਂ, ਞ ਆਣਝ  ਬਪੋਂ  ਡ ਗਧਏ ਖੀਬਢ ਥਞੀਞ ਏਠ ਯਇਆਾਂ, ਧਢ ਗਬਔ ‘ਗਬਮੁ-

ੰਠਪ ਾਂ’ ਪਈ ਦਙਏਝ  ਗਙਏੀ ਯ ਞ ਾਂ ਮ  ਡ ਗਧਏ ਉੱਠਧ ਥ ਯ-ਧੁਐੀ ਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਮੋਂ, ਇਏ ਢੁਏਮ ਢ 

ਠ  ਿਞ  ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ ਗਏ ਉਯ ਣਗਯਪ  ਡ ਗਧਏ ਔ ਅ ਧੁੁੱਏ ਯੀ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਉਮ ਠ  ਧੁੜ ਣਪਹਢ  ਐ  ਯ 

ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਣ, ਯੰਮ ਇਮ ਠੁਢੀਆ-ਏੁੱਪ ਠੀ ਕਣੜੀ ਗਬਔੋਂ ਣ ਝੀ ਢਯੀਂ ਣੀਂਠ , ਯੰਮ ਏਡ  ਢਯੀਂ ਐ ਾਂਠ , ਉਮ 

ਠੀ ਿੁ ਏ ਧ ਢਮਬ ਠ ਧਞੀ ਯਢ।  

(4) ਢੰ: 66 ਞੋਂ 92 ਞਏ=27 ਭਪਏ: 

ਇਮ ਮੰਮ -ਮਬ ਠ ਖੀਬ-ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਛ  ਾਂ ਗਬਔੋਂ ਗਢੁੱਞ ਗਏਮ ਢ  ਗਏਮ ਠੀ ਞੁਢ ਠੀ ਬ ੀ ਆਉਂਠੀ 

ਗਯੰਠੀ ਯ। ਇਟ ਥੰਠੀ-ਯੀਝ ਥੰਠ ਠ  ਖੀਬਢ ਗਏਮ ਏੰਧ ਠ  ਢਯੀਂ। ਇਟ ਯੀ ਗਯ ਖ ਝ ਬ ਪੀ ਧ ਇਆ ਠ 

ਏ ਢ ਉਮ ਠ  ਆਏਗੜਆ ਯਇਆ ਗਮ ਮੁੁੱਏੀ ਪੁੱਏੜੀ ਯੀ ਮਧਗ।  

ਅਯੰਏ ੀ ਧਢੁੁੱਐ ਇਮ ਗ ੰਠੀ ਢੰੂ ਇਞਢ  ਠ ਏ ਥਝ  ਠੇਂਠ ਯਢ ਗਏ ਖੀਊਝ ਠ  ਏਈ ਔ ਅ ਯੀ ਢਯੀਂ ਗਯ 

ਖ ਾਂਠ । ਣ ਧ ਇਆ ਠ  ਧ ਝ ਞ ਾਂ ਗਏਞ ਗਯ , ਇਯ ਆਣਝ  ਮੀਏ ਅੰ ਦੀ ਆਿ ਖਬ ਥ ਠ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। 

ਗਏਮ ਢੰੂ ਠੁਐ ਝ  ਯ ਯੀ ਧੂਐਞ । ਇਟ ਞ ਾਂ ਮ  ਣੰਕੀ ਣ ਯੁਝ  ਯੀ ਯਢ। ਇਮ ਮੰਮ -ੁੁੱਐ ਞ ਫ਼ਪਗਞ ਗਬਔ 

ਮ ੀ  ਞ ਮੁੁੱਞ ਗਯਝ ਠ ਟ ਾਂ ਅਪ  ਮਫ਼ ਠੀ ਗਞਆੀ ਏਢ ਠੀ ਪੜ ਯ।  

ਧ ਇਆ ਗਬਔ ਦੁੁੱਪ ਏ, ਥੰਠੀ-ਯੀਝ ਯ ਏ ਮਦ ਖੀਬ ਠੁਐੀ ਯ ਯ ਯਢ, ਇਯ ਆਣਝ-ਯੀ-ਏੀਞ ਧੰਠ ਏਧ ਾਂ ਠ  

ਤਪ ਗਧਪਠ  ਯ, ਗਠਢ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ਞ  ਞ ਗਔੰਞ  ਗਬਔ ਥੀਞਠੀ ਯ। ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠ ਇਮ ਯੜਹ  ਗਬਔ ੁੜਹਢੋਂ  ਗਮਫ਼ ਉਯ 

ਧਢੁੁੱਐ ਥਔਠ ਯਢ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਠੀ ਗ ੰਠੀ ਠ  ਧਪ ਯ ੁ ੂਯ।  

ਖਞ ਗਬਔ ਔ -ਔੁਤ ਮੁਆਠਪ  ਞ ਧਢ-ਧਯਝ  ਧਢੁੁੱਐ ਠ ਧਢ ਢੰੂ ਗਐੁੱਔ ਣ ਾਂਠ ਯਢ, ਇਯਢ ਾਂ ਠ ਔਮਗਏਆਾਂ ਗਬਔ 

ਣ ਏ ਮੀ ਠ  ਮੁੱਗਞਆਢ ਮ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਣ, ਗ ਏ ਢਯੀਂ ਗਧਙਠੀ। ਯ ਾਂ, ਗਖਮ ਗਯਠ ਗਬਔ ਐਮਧ-ਣਿਦੂ ਠ  

ਗਣਆ ਬੁੱਮਠ  ਯ, ਉਮ ਢੰੂ ਏਈ ਗਬਏ  ਗਬਭ-ਦ ਾਂ ਬਪ ਣ ਢਯੀਂ ਮਏਠ।  

(5) ਢੰ: 93 ਞੋਂ 130 ਞਏ=38 ਭਪਏ: 

ਧਢੁੁੱਐ ਠ ਬਐਗਠਆਾਂ ਯੀ ਿਪਏਞ ਧਞ ਠ  ਗਭਏ  ਯ ਏ ਏਥੀਂ ਣੈਂਠੀ ਖ  ਯੀ ਯ। ਇਯ ਥੰਠ  ਢਠੀ-ਏੰਜ ੁੁੱਐੜ 

ਬ ਾਂ ਯ, ਉਮ ਥੁਪ  ਬ ਾਂ ਯ, ਗਖਮ ਢੰੂ ਏਪ ਏਠ ਢੰੂ ਥ   ਆ ਥਔਠ  ਯ। ਮ  ਖਞ ਢੰੂ ਧਞ ਠੀ ਜ ਯ ਪੁੱੀ 

ਯਈ ਯ, ਔੰ ਣਪ  ਯ ਮੀ ਦੀ ਧਞ ਞੋਂ ਢਯੀਂ ਥਔ ਮਏਠ, ਗਏਉਂਗਏ ਥੁਜਣ  ਆਇਆਾਂ ਆਿ ਣਪ  ਯ ਅੰ 

ਦੀ ਏਧ  ਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਗਖਬੇਂ ੁੁੱਐ ਞੋਂ ਣੁੱਞ ਗੜ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਣ, ਇਯ ਬਐਗਠਆਾਂ ਦੀ ਯਏ ਧਢੁੁੱਐ ਮੁਆਟ 

ਠ  ਧ ਗਆ ਗਣਆ ਯ। ਅਖਯ ਧਢੁੁੱਐ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਉਯ ਣੰਕੀ ਔੰ, ਖ ਏੰਏ ਔੁ ਏ ੁੁੱਐ ਾਂ ਞ ਆਪਹਝ  ਥਝ  ੁ    

ਏਠ ਯਢ, ਣ ੁੱਥ ਢੰੂ ਔਞ ੁੱਐਠ ਯਢ।  

ਅਖਯ ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਠ ਬਮਥ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਏੰਥਪੀ ਣ  ਏ ਫ਼ਏੀ ਥਝ ਖ ਝ  ਔੰ  ਯ ਖ ਉਟ ੁੱਥ ਔਞ ਗਯ 

ਮਏ, ਗਏਉਂਗਏ ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਠ  ਬ ਮ  ਞ ਯੰਜ ਝ ਪਈ ਣੁੱਙ-ਭਧ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਦੀ ਖ ੁੱਥ ਗਬਮਗਆ ਯ ਞ ਾਂ 

ਇਟ ਦੀ ਠੁੁੱਐ ਯੀ ਠੁੁੱਐ, ਞ ੁੱਥ ਠੀ ਯ ੂੀ ਗਬਔ ਦੀ ਭਗਧੰਠੀ।  



ਉਂਘ ਏੰਥਪੀ ਣ  ਏ ਫ਼ਏੀ ਥਝਢ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ,  ਗਬਔ ਗਯ ਏ ਯੀ ‘ਠਬਭੀ’ ਏਧ ਝੀ ਯ। ਉਯ ਠਬਭੀ 

ਯ—ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ ਧ ਪਏ ਢੰੂ ਨ ਠ ਏਢ , ਯ ਗ ਏ ਕੁੱਛ ਏ ਮਥ ਡ ਢ  (ਇਯ ਣੈਂਛ  ਐ   ੂ 

ਯ, ਣ ਧ ਇਆ ਠੀਆਾਂ ਅਢਏ ਾਂ ਤ ਯੀਆਾਂ ਗਬਔੋਂ ਥਔਝ ਪਈ ਮਞ  ਇਯੀ ਯ), ਗਢਧਿਞ , ਮਗਯਢ-ਭੀਪਞ , ਗਧੁੱਚ  

ਥਪਝ  ਞ ਗਏਮ ਠ  ਗਠਪ ਢ  ਠੁਐ ਝ , ਗਏਉਂਗਏ ਮਦ ਗਬਔ ਉਯੀ ਧ ਪਏ ਧਖੂਠ ਯ ਗਖਮ ਠੀ ਥੰਠੀ ਏਢ 

ਪਈ ਧਢੁੁੱਐ ਇਟ ਆਇਆ ਯ।  

ਮੰਐਣ-ਦ ਬ 

1. (ਭਪਏ ਢੰ: 1 ਞੋਂ 15 ਞਏ) ਧਢੁੁੱਐ ਗਧਟ ਯ ਗਠਢ ਪ  ਏ, ‘ਠਬਭੀ’ ਪਈ ਆਉਂਠ  ਯ, ਣ, ਧ ਇਆ ਠ ਧਯ 

ਠੀ ਣਙਪੀ ਇਮ ਢੰੂ ਗਢੰਠ  ਬ ਆਗਠਏ ਬ ਪ  ਏੁ ਯ ਣ  ਠੇਂਠੀ ਯ।  

2. (ਭਪਏ ਢੰੰੰ: 16 ਞੋਂ 26 ਞਏ) ਮਯਢ-ਭੀਪਞ , ਠੁਢੀਆਬੀ ਪ ਪਔ ਞੋਂ ਢਖ ਞ, ਇਏ ੁੱਥ ਠੀ ਆਮ, 

ਿਪਏਗਞ ਠੀ ਮਬ , ਯੁੱਏ ਠੀ ਏਧ ਈ, ਞ ੁੱਥ ਠੀ ਨ ਠ—ਇਯ ਯਢ ਪੁੱਕਝ ‘ਠਬਭ’ ਠ। ਮ ‘ਠਬਭ’ ਢੰੂ 

ਖੰਪ ਗਬਔ ਖ ਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ ਣੈਂਠੀ,  ਗਬਔ ਯੀ ਉਯ ੁੱਥ ਢੰੂ ਗਧਪ ਣੈਂਠ  ਯ।  

3. (ਭਪਏ ਢੰ: 37 ਞੋਂ 65 ਞਏ) ਧ ਇਆ ਠੀ ਿ ਞ ਦਙਏਗਠਆਾਂ ਮ ੀ ਉਧ ਿੁਆੀ ਗਬਔ ਪੰਠੀ ਯ, 

ਧ ਇਆ ਦੀ ਇਟ ਯੀ ਗਯ ਖ ਾਂਠੀ ਯ। ਗਖਞਢ  ਗਔ ਧ ਇਆ ਠ  ਪ ਪਔ ਧਖੂਠ ਯ ਡ ਗਧਏ ਦਐ ਞ ਆਯ 

‘ਠਬਭ’ ਖੀਬਢ ਢੰੂ ਮੋਂ ੁੁੱਙ ਠੇਂਠ ਯਢ, ਉਮ ਠ  ਣਪਹਢ  ਐ  ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ।  

4. (ਭਪਏ ਢੰ: 65 ਞੋਂ 93 ਞਏ) ਇਟ ਯੀ ਗਯ ਖ ਝ ਬ ਪੀ ਧ ਇਆ ਠ ਏ ਢ ਅਯੰਏ ੀ ਯਇਆ ਧਢੁੁੱਐ 

ਗ ੰਠੀ ਢੰੂ ਇਞਢ  ਠ ਏ ਥਝ  ਠੇਂਠ  ਯ ਗਏ ਖੀਊਝ ਠ  ਔ ਅ ਯੀ ਧੁੁੱਏ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਗਠਢ  ਞ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ 

ਥੀਞਠ ਯਢ, ਧਢ-ਧਯਝ  ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਔਮਏ ਮੀ ਠ  ਮੁੱਗਞਆਢ ਮ ਏ ਠੇਂਠ ਯਢ। ਇਯ ਖੀਬਢ ਅਮਪ ਗਬਔ 

‘ਠਬਭੀ’ ਏਧ ਝ ਪਈ ਗਧਗਪਆ ਯ। ਖ ਧਢੁੁੱਐ ਣਿਦੂ-ਗਣਆ ਗਬਔ ਖੁੜਠ  ਯ ਉਮ ਢੰੂ ਗਬਭ-ਦ ਮਞ ਾਂਠ ਢਯੀਂ 

ਯਢ। ਉਯ ਮੁਐੀ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ।  

5. (ਭਪਏ ਢ:ੰ 93 ਞੋਂ 130 ਞਏ) ਠੂਗਖਆਾਂ ਢੰੂ ਧਗਠਆਾਂ ਬਐ ਏ ਦੀ ਮੁਆਟ-ਗਬਔ-ਤਗਮਆ ਧਢੁੁੱਐ ੁੱਥ ਢੰੂ ਔਞ 

ਢਯੀਂ ਏਠ । ਅਖਯ ਧਢੁੁੱਐ ਢ ਪੋਂ  ਣੰਕੀ ਔੰ। ਅਖਯ ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਢ ਪੋਂ  ਫ਼ਏੀੀ ਔੰੀ। ਉੰਾਂਘ - ਙ 

ਕੁੱਛਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ ਯ।  ਗਬਔ ਗਯੰਗਠਆਾਂ ਯੀ ‘ਠਬਭੀ’ ਏਧ ਝੀ ਯ। ਉਯ ‘ਠਬਭੀ’ ਇਯ ਯ—ਅੰਗਧਿਞ 

ਬਪ  ਣਿਦੂ ਠੀ ਨ ਠ, ਇਏ ੁੱਥ ਠੀ ਆਮ, ਗਢੰਧਿਞ , ਮਗਯਢ-ਭੀਪਞ  ਞ ਗਏਮ ਠ  ਗਠਪ ਢ ਯ ਠੁਐ ਝ ।  

ਸਲਕ ਸਖ ਪਰੀਦ ਕ    ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤਜਤੁ ਤਦਹਾੜ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹ ਲਊ ਤਲਖਾਆ ॥ 
ਭਲਕੁ ਤਜ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਭੁਹੁ ਦਖਾਲ ਅਆ ॥ ਤਜੰਦੁ ਤਨਭਾਣੀ ਕਢੀ ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾਆ ॥ ਸਾਹ 
ਤਲਖ ਨ ਚਲਨੀ ਤਜੰਦੂ ਕੂੰ ਸਭਝਾਆ ॥ ਤਜੰਦੁ ਵਹੁਟੀ ਭਰਣੁ ਵਰੁ ਲ ਜਾਸੀ ਰਣਾਆ ॥ ਅਣ ਹਥੀ 
ਜਤਲ ਕ ਕ ਗਤਲ ਲਗ ਧਾਆ ॥ ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨ ਸੁਣੀ ਅਆ ॥ ਪਰੀਦਾ ਤਕੜੀ 
ਵੰਦੀਇ ਖੜਾ ਨ ਅੁ ਭੁਹਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1377} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖਞੁ—ਗਖਮ ਗਬਔ। ਗਖਞੁ ਗਠਯ ੜ—ਗਖਮ ਗਠਢ ਗਬਔ, ਗਖਮ ਗਠਢ। ਡਢ—ਇਮਞਿੀ। ਬੀ—

ਔੁਝੀ ਖ ਇੀ, ਗਬਆਯੀ ਖ ਇੀ। ਮ ਯ—(ਉਮ ਠ ) ਢੀਨਞ ਮਧ । ਧਪਏੁ—ਧਪਏੁਞ ਧਞ, (ਧਞ ਠ ) 

ਫ਼ਗਮਞ । ਏੰੂ—ਢੰੂ। ਢ ਔਪਢੀ—ਢਯੀਂ ਙਪ ਮਏਠ। ਗਖੰਠੁ ਏੰੂ—ਗਖੰਠ ਢੰੂ। ਧਝੁ—ਧਞ। ਬੁ—ਪ ੜ । 

ਣਝ ਇ—ਗਬਆਯ ਏ। ਖਗਪ ਏ—ਞ ਏ। ਏ ਗਪ—ਗਏਮ ਠ ਪ ਗਬਔ? ਡ ਇ—ਠੜ ਏ। ਬ ਪਯੁ—

ਬ ਪ ਞੋਂ। ਣੁਮਪ ਞ—ਣੁਪ ਗਮ ਞ। ਏੰਢੀ—ਏੰਢ ਾਂ ਢ ਪ। ਗਏੜੀ ਣਬੰਠੀਈ—ਬ ਖ ਾਂ ਣੈਂਗਠਆਾਂ। ਗਏੜੀ—



ਬ ਖ। ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ। ਢ ਧੁਯ ਇ—ਢ  ਚੁੱ , ਡਐ ਗਬਔ ਢ  ਣ , ਢ  ਪੁਙ ।  

ਅਟ:-  ਗਖਮ ਗਠਢ (ਖੀਬ-) ਇਮਞਿੀ ਗਬਆਯੀ ਖ ਇੀ, ਉਯ ਮਧ  (ਣਗਯਪ ਾਂ ਯੀ) ਗਪਗਐਆ ਗਆ ਯ (ਦ ਬ, 

ਖੀਬ ਠ ਖਞ ਗਬਔ ਆਉਝ ਞੋਂ ਣਗਯਪ ਾਂ ਯੀ ਇਮ ਠੀ ਧਞ ਠ  ਮਧ  ਗਧਗਟਆ ਖ ਾਂਠ  ਯ), ਧਞ ਠ  ਫ਼ਗਮਞ  ਖ 

ਏੰਢ ਾਂ ਢ ਪ ਮੁਗਝਆ ਯੀ ਯਇਆ ਮੀ, ਆ ਏ ਧੂੰਯ ਗਬਐ ਾਂਠ  ਯ (ਦ ਬ, ਗਖਮ ਥ  ਣਗਯਪ ਾਂ ਯਢ ਾਂ ਠੀ ਧਞ ਮਧ 

ਮੁਗਝਆ ਮੀ, ਯੁਝ ਉਮ ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ ਢੰੂ ਆ ਧੂੰਯ ਗਬਐ ਾਂਠ  ਯ ਗਖਮ ਠੀ ਬ ੀ ਆ ਖ ਾਂਠੀ ਯ)।  

ਯੁੱਛ ਾਂ ਢੰੂ ਦੰਢ ਦੰਢ ਏ (ਦ ਬ, ਮੀ ਢੰੂ  ਆਗਠਏ ਢ ਪ ਗਢਞ ਝ  ਏ ਏ) ਗਬਔ ੀ ਗਖੰਠ (ਇਮ ਗਬਔੋਂ) ਏੁੱਜ 

ਪਈ ਖ ਾਂਠੀ ਯ। (ਯ ਦ ਈ!) ਗਖੰਠ ਢੰੂ (ਇਯ ੁੱਪ) ਮਧਗ  ਗਏ (ਧਞ ਠ ) ਇਯ ਗਧਗਟਆ ਯਇਆ ਮਧ  ਙਪ ਢਯੀਂ 

ਮਏਠ ।  

ਗਖੰਠ, ਧ ਢ , ਬਯੁਙੀ ਯ, ਧਞ (ਠ  ਫ਼ਗਮਞ  ਇਮ ਠ ) ਪ ੜ  ਯ (ਗਖੰਠ ਢੰੂ) ਗਬਆਯ ਏ  ੂ ਪ  ਖ ਇ , 

ਇਯ (ਏ ਾਂਇਆਾਂ ਗਖੰਠ ਢੰੂ) ਆਣਝੀ ਯੁੱਟੀਂ ਞ ਞ ਗਏਮ ਠ ਪ ਪੁੱੀ? (ਦ ਬ ਗਢਆਮੀ ਯ ਖ ਇੀ)।  

ਯ ਤੀਠ! ਞੰੂ ਏਠ ‘ਣੁਪ ਗਮ ਞ’ ਠ  ਢ ਧ ਢਯੀਂ ਮੁਗਝਆ ਖ ਬ ਪ ਞੋਂ ਦੀ ਥੀਏ ਯ? ਏੰਢੀਂ ਬ ਖ ਾਂ ਣੈਂਗਠਆਾਂ ਦੀ 

ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਪੁਙ ਈ ਢ  ਖ ਯ (ਦ ਬ, ਖਞ ਗਬਔ ਮਧੰੁਠ ਯ ਗਖਮ ਗਬਔ ਗਬਏ  ਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਗਯ ਾਂ ਉੱਚ 

ਯੀਆਾਂ ਯਢ, ਇਮ ਗਬਔੋਂ ਮਯੀ ਮਪ ਧਗਞ ਣ  ਪੰਝ ਪਈ ‘ਠਬਭੀ’, ਧ ਢ , ਇਏ ਣੁਪ ਯ, ਖ ਯ ਥਯੁਞ ਮੜ  

ਞ ਥ ੀਏ, ਦ ਬ, ਠਬਭੀ ਏਧ ਝੀ ਥੜੀ ਯੀ ਐੀ ਯ, ਣ ਠੁਢੀਆ ਠ ਗਬਏ  ਾਂ ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ ਮਞ  ਗਮਫ਼ 

ਇਯੀ ਯ। ਯ ਦ ਈ! ਡਧ-ਣੁਮਞਏ ਾਂ ਠੀ  ਯੀਂ ੁ-ੂਣਗ਼ੰਥ ਞਢੰੂ ਗਬਏ  ਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਗਯ ਾਂ ਠ ਿਞ ਞੋਂ ਥਔਝ 

ਪਈ ਬ ਖ ਾਂ ਧ  ਯ ਯਢ; ਗਡਆਢ ਢ ਪ ਮੁਝ ਞ ਖੀਬਢ ਅ  ਈਂ ਢ ਯ ਬ )।1।  

ਢਙ:-  ਪਫ਼  ‘ਗਖੰਠੁ’ ਠ ਅੰਞ ਗਬਔ ਮਠ  (ੰੁ) ਯੁੰਠ  ਯ, ਉੰਾਂਬ ਇਯ ‘ਇਮਞਿੀ ਗਪੰ’ ਯ। ‘ਮੰਥੰਡਏ’ ਆਗਠਏ 

ਢ ਪ ‘ਗਖੰਠੁ’ ਞੋਂ ‘ਗਖੰਠੂ’ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਗਖਬੇਂ ‘ਐ ਏੁ’ ਞੋਂ ‘ਐ ਏੂ’, ‘ਗਬਮੁ’ ਞੋਂ ‘ਗਬਮੂ’।  

(ਬਐ ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’) 

ਪਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਤਤ ॥ ਫੰਤਨਿ ਈਠਾਇ ਟਲੀ ਤਕਥ ਵੰਞਾ ਘਤਤ  
॥੨॥ {ੰਨਾ 1377-1378} 

ਣਠ ਅਟ:-   ਐੜੀ—ਐੀ। ਠਬਮੀ—ਫ਼ਏੀੀ। ਠ—(ਣਧ ਞਧ  ਠ) ਠ ਠੀ। ਦਗਞ—ਦ ਾਂਗਞ, 

ਬ ਾਂ। ਥੰਗਢਹਹ—(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ) ਥੰਢਹ ਏ। ਬੰਘ —ਖ ਬ ਾਂ। ਗਞ—ਮੁੁੱਙ ਏ। ਣਙਪੀ—ਗਢੁੱਏੀ 

ਗਖਯੀ ੰਜ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਣਧ ਞਧ  ਠ) ਠ ਠੀ ਫ਼ਏੀੀ ਐੀ (ਏ ) ਯ, ਞ ਧੈਂ ਠੁਢੀਆਠ  ਾਂ ਬ ਾਂ ਯੀ ਞੁ 

ਗਯ  ਯ ਾਂ, (‘ਠੁਢੀਆ’ ਬ ਪੀ) ਗਢੁੱਏੀ ਖਯੀ ੰਜ (ਧੈਂ ਦੀ) ਥੰਢਹ ਏ ਔੁੁੱਏੀ ਯਈ ਯ, ਇਮ ਢੰੂ ਮੁੁੱਙ ਏ ਗਏਟ ਖ ਬ ਾਂ? 

(ਦ ਬ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਧਯ ਢੰੂ ਕੁੱਛਝ  ਏਈ ਮਐ  ਏੰਧ ਢਯੀਂ ਯ)।2।  

ਤਕਝੁ ਨ ਫੁਝ ਤਕਝੁ ਨ ਸੁਝ ਦੁਨੀਅ ਗੁਝੀ ਬਾਤਹ ॥ ਸਾਂਇਂ ਭਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀ ਤ ਹੰ ਬੀ ਦਝਾਂ  
ਅਤਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਏਗੁ—ਏੁਗ ਦੀ। ਥੁਗ—ਮਧਗ ਆਉਂਠੀ, ਣਞ  ਪੁੱਠ । ਠੁਢੀਆ—ਠੁਢੀਆ ਠ  ਧਯ। ੁਗੀ—

ਪੁਏ ਬੀਂ। ਦ ਗਯ—ਅੁੱ। ਮ ਾਂਈ ਧ—ਧ ਮ ਾਂਈ ਢ। ਯੰਦੀ—ਯਉਂ ਦੀ, ਧੈਂ ਦੀ। ਠਗ ਾਂ ਆਗਯ—ਮੜ ਖ ਾਂਠ ।  

ਅਟ:-  ਠੁਢੀਆ (ਬਐਝ ਢੰੂ ਞ ਾਂ ੁਪ   ਯ, ਣ ਇਮ ਠ  ਧਯ ਅਮਪ ਗਬਔ) ਪੁਏਬੀਂ ਅੁੱ ਯ (ਖ ਅੰਠ ਯੀ 



ਅੰਠ ਧਢ ਗਬਔ ਡੁਐਠੀ ਗਯੰਠੀ ਯ; ਇਮ ਗਬਔ ਣ ਯ ਖੀਬ ਾਂ ਢੰੂ ਗ ੰਠੀ ਠ ਮਯੀ ਮਞ ਠੀ) ਏੁਗ ਮੂਗ-ਥੂਗ 

ਢਯੀਂ ਣੈਂਠੀ। ਧ ਮ ਾਂਈ ਢ  (ਧ ਉਞ) ਧਯ ਏੀਞੀ ਯ (ਞ ਧਢੰੂ ਇਮ ਞੋਂ ਥਔ  ਗਪਆ ਯ) ਢਯੀਂ ਞ ਾਂ (ਥ ਏੀ ਪਏ ਾਂ 

ਬ ਾਂ) ਧੈਂ ਦੀ (ਇਮ ਗਬਔ) ਮੜ ਖ ਾਂਠ  (ਦ ਬ, ਧ ਇਆ ਠ ਧਯ ਞੋਂ ਣਿਦੂ ਆਣ ਯੀ ਧਯ ਏ ਏ ਥਔ ਾਂਠ  ਯ, 

ਅਮ ਛ ਆਣਝ  ਬੁੱਮ ਠੀ ੁੱਪ ਢਯੀਂ ਗਏ ਇਯ ‘ਣਙਪੀ’ ਗਮੋਂ ਪ ਯ ਏ ਮੁੁੱਙ ਠਈ)।3।  

ਪਰੀਦਾ ਜ ਜਾਣਾ ਤਤਲ ਥੜੜ ਸੰਭਤਲ ਫੁਕੁ ਬਰੀ ॥ ਜ ਜਾਣਾ ਸਹੁ ਨੰਢੜਾ ਤਾਂ ਥੜਾ ਭਾਣੁ ਕਰੀ 
॥੪॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਞਪ—(ਦ ਬ), ਮੁਆਮ। ਟੜੜ—ਥਯੁਞ ਟੜਹ । ਮੰਧਗਪ—ਮੰਦਪ ਏ, ਮਔ-ਮਧਗ ਏ। ਮਯੁ—

ਐਮਧ-ਣਿਦੂ। ਢੰਜੜ —ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ਢੁੱਜ , ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ਥ ਪ, (ਦ ਬ, ਥ ਪ-ਮੁਦ ਉ ਬ ਪ )।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਧਢੰੂ ਣਞ  ਯਬ ਗਏ (ਇਮ ਮੀ-ੂਣ ਦ ਾਂਛ ਗਬਔ) ਥਯੁਞ ਟੜਹ  ਗਖਯ (ਮੁਆਮ ੂਣ) ਗਞਪ 

ਯਢ ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਮਔ-ਮਧਗ ਏ (ਇਯਢ ਾਂ ਠ ) ਥੁੁੱਏ ਦ ਾਂ (ਦ ਬ, ਥ-ਣਬ ਯੀ ਢ ਪ ਖੀਬਢ ਠ ਮੁਆਮ ਢ  ੁ  ੀ 

ਖ ਬ ਾਂ)। ਖ ਧਢੰੂ ਮਧਗ ਆ ਖ  ਗਏ (ਧ ) ਣਞੀ (-ਣਿਦੂ) ਥ ਪ-ਮੁਦ ਬ ਬ ਪ  ਯ (ਦ ਬ, ਦਪ  ਮੁਦ ਬ ਢੰੂ ਗਣਆ 

ਏਠ  ਯ) ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਦੀ (ਇਮ ਠੁਢੀਆ ਬ ਪੀ ‘ਣਙਪੀ’ ਠ ) ਧ ਝ ਕੁੱਛ ਗਠਆਾਂ।4।  

ਢਙ:-  ਗਬਆਯ ਯ ਖ ਝ ਞ ਖਠੋਂ ਢਬੀਂ ਗਬਆਯੀ ਏੁੜੀ ਮਯੁ  ਆਉਂਠੀ ਯ, ਞ ਾਂ ਪ ੜ ਬ ਪ   ਠੀਆਾਂ 

 ਢ ਢੀਆਾਂ ਣ ਞ ਆਗਠਏ ਗਏਮ ਐੁਪਹ  ਔੜ ਦ ਾਂਛ ਗਬਔ ਥਯੁਞ ਮ  ਗਞਪ ਗਪਆਉਂਠੀਆਾਂ ਯਢ। ਣਗਯਪ ਾਂ ਪ ੜ ਾਂ 

ਆਣਝ  ਥੁਏ ਦ ਏ ਬਯੁਙੀ ਠ ਥੁਏ ਗਬਔ ਣ ਾਂਠ  ਯ, ਗਤ ਬਯੁਙੀ ਥੁਏ ਦ ਏ ਣਞੀ ਠ ਥੁਏ ਗਬਔ ਣ ਾਂਠੀ ਯ। ਇਮ 

ਮਧ ਢੰੂ ‘ਗਞਪ ਦੁੱਪ ’ ਖ ਾਂ ‘ਗਞਪ-ਬਞ’ ਏਗਯੰਠ ਯਢ। ਣਞੀ ਢ ਪ ‘ਗਞਪ-ਬਞ’ ਐਛ ਔੁਏਝ ਞ ਬਯੁਙੀ 

ਆਣਝੀਆਾਂ ਢਢ ਝ ਾਂ ਞ ਗਠ ਝੀਆਾਂ ਗਖਚ ਝੀਆਾਂ ਢ ਪ ‘ਗਞਪ-ਬਞ’ ਐਛਠੀ ਯ। ਇਮ ਮਧ ਠ  ਦ ਬ ਇਯ 

ਗਪਆ ਖ ਾਂਠ  ਯ ਗਏ ਢਬੀਂ ਆਈ ਬਯੁਙੀ ਠ  ਗਠਪ ਢਬੇਂ ਣਬ  ਗਬਔ ਮਦ ਢ ਪ ਔ-ਗਧਔ ਖ । ਪਗਯੰਠ 

ਣੰਖ ਥ ਗਬਔ ਇਮ ਮਧ ਠ  ਗਯੰਠੂ- ਾਂ ਗਬਔ ਆਧ ਗਬ ਖ ਮੀ। ਤੀਠ ਖੀ ਇਮ ਮਧ ਬਪ ਇਭ   ਏ ਏ 

ਭਪਏ ਢੰ: 4 ਗਬਔ ਫ਼ੁਧ ਉਂਠ ਯਢ ਗਏ ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ ਢ  ਣਞੀ-ਣਿਦੂ ਠ ਮ  ਣਬ  (ਿਪਏਗਞ) ਢ ਪ ਥ ਪ-

ਮੁਦ ਬ ਥਝ ਏ ਗਣਆ ਏਢ  ਯ।  

ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਇਏ ਮਧ ਯ ਗਖਮ ਢੰੂ ‘ੰਜ ਗਔਞਿ ਬ ’ ਆਐਠ ਯਢ। ਖਠੋਂ ਢਬੀਂ ਗਬਆਯੀ ਏੁੜੀ ਆਣਝ  ਣਏ ੋਂ 

ਗਬਠ  ਯਝ ਪੁੱਠੀ ਯ, ਞ ਾਂ ਣਗਯਪ ਾਂ ਏੁੜੀ ਧੁੰਛ ਠਯ ਾਂ ਢੰੂ ਠ ਖ ਗਬਔ ਗਠੁੱਞ ਣਪੰ ਉਞ ਗਥਚ  ਏ ਉਯਢ ਾਂ ਠ 

ਠੁਣੁੱਗਙਆਾਂ ਠੀ ੰਜ ਥੰਢਹ ਠੇਂਠ ਯਢ।  ਠ  ਣਯਞ ਉਮ ਬਪ  ਏੁਗ ਭਪਏ ਣੜਹਠ  ਯ, ਇਮ ਮਧ ਠ  ਦ ਬ 

ਇਯ ਯੁੰਠ  ਯ ਗਏ ਇਮ ਢਬੀਂ ਗਬਆਯੀ ਖੜੀ ਠ  ਆਣ ਗਬਔ ਉਮ ਞਹ ਾਂ ਣੁੱਏ  ਗਣਆ ਯ, ਗਖਬੇਂ ਇਯਢ ਾਂ 

ਠੁਣੁੱਗਙਆਾਂ ਠੀ ਣੁੱਏੀ ੰਜ ਣ ਈ ਈ ਯ। ਇਮ ਮਧ ਬਪ ਥ ਥ  ਤੀਠ ਖੀ ਭਪਏ ਢ:ੰ 5 ਗਬਔ ਇਭ   ਏਠ 

ਯਢ।  

ਜ ਜਾਣਾ ਲੜੁ ਤਛਜਣਾ ੀਡੀ ਾਇਂ ਗੰਤਢ ॥ ਤ ਜਵਡੁ ਭ ਨਾਤਹ ਕ ਸਬੁ ਜਗੁ ਤਡਠਾ ਹੰਤਢ ॥ ੫॥ 
{ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪੜੁ—ਣੁੱਪ । ਗਕਖਝ —ਙੁੁੱਙ ਖ ਝ  ਯ। ਣੀਛੀ—ਣੁੱਏੀ। ਞ ਖਬਛੁ—ਞ ਖਛ । ਯੰਗਜ—ਗਤ 

ਏ।  

ਅਟ:-  (ਯ ਣਞੀ-ਣਿਦੂ!) ਖ ਧਢੰੂ ਮਧਗ ਯਬ ਗਏ (ਇਮ ‘ਣਙਪੀ’ ਠ ਏ ਢ ਞ  ਤਗੜਆ ਯਇਆ) ਣੁੱਪ  ਗਕੁੱਖ 

ਖ ਾਂਠ  ਯ (ਦ ਬ, ਞ ਢ ਪੋਂ  ਗਬੁੱਟ ਣ ਖ ਾਂਠੀ ਯ) ਞ ਾਂ ਧੈਂ (ਞ ਣੁੱਪ  ਢ ਪ ਯੀ) ਣੁੱਏੀ ੰਜ ਣ ਬ ਾਂ। (ਯ ਮ ਾਂਈਂ!) ਧੈਂ 

ਮ   ਖਞ ਗਤ ਏ ਬਐ ਗਪਆ ਯ, ਞ ਬ  (ਮ ਟੀ) ਧਢੰੂ ਯ ਏਈ ਢਯੀਂ ਪੁੱਦ ।5।  



ਪਰੀਦਾ ਜ ਤੂ ਕਤਲ ਲਤੀਪੁ ਕਾਲ ਤਲਖੁ ਨ ਲਖ ॥ ਅਨੜ ਤਗਰੀਵਾਨ ਭਤਹ ਤਸਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਤਰ 
ਦਖੁ ॥੬॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਏਗਪ ਪਞੀਤੁ—ਪਞਗਫ਼ ਅਏਪ ਬ ਪ , ਥੀਏ ਮਧਗ ਬ ਪ । ਏ ਪ  ਪਐ—ੁਏ ਪ  ਏਧ ਾਂ ਠ  

ਪਐ , ਯਢ ਾਂ ਠ ਧੰਠ ਏਧ ਾਂ ਠ  ਪਐ -ਣੜਔਪ। ਗੀਬ ਢ—ਥੁੁੱਏਪ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਞੰੂ ਥੀਏ ਅਏਪ ਬ ਪ  (ਮਧਗਠ ) ਯੈਂ, ਞ ਾਂ ਯ ਥੰਗਠਆਾਂ ਠ ਧੰਠ ਏਧ ਾਂ ਠੀ ਣਕਔਪ 

ਢ  ਏ; ਆਣਝੀ ਥੁੁੱਏਪ ਗਬਔ ਧੂੰਯ ਣ  ਏ ਬਐ (ਗਏ ਞ ਆਣਝ  ਏਧ ਏਮ ਯਢ)।6।  

ਪਰੀਦਾ ਜ ਤ ਭਾਰਤਨ ਭੁਕੀਆਂ ਤਤਨਿਾ ਨ ਭਾਰ ਘੁੰਤਭ ॥ ਅਨੜ ਘਤਰ ਜਾਇ ਰ ਤਤਨਿਾ ਦ 
ਚੁੰਤਭ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞ—ਞਢੰੂ। ਗਞਢਹਹ  —(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਧ —ਧ ਗ। ਢ ਧ —ਢ ਯ ਧ । 

ੰੁਗਧ—ੰੁਧ ਏ, ਣਞ ਏ। ਆਣਢੜ ਗ—ਆਣਝ   ਗਬਔ, ਮਵ-ਮੂਣ ਗਬਔ, ਭ ਾਂਞ ਅਬਮਟ  ਗਬਔ। 

ਔੁੰਗਧ—ਔੁੰਧ ਏ। ਖ ਈ—ਅੁੱਣੜ ਖ ਈਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ (ਧਢੁੁੱਐ) ਞਢੰੂ ਧੁੁੱਏੀਆਾਂ ਧ ਢ (ਦ ਬ, ਏਈ ਠੁੁੱਐ ਠਝ) ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ ਣਞ ਏ ਢ  ਧ ੀਂ 

(ਦ ਬ, ਥਠਪ  ਢ  ਪਈਂ, ਮੋਂ) ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਣ ਔੁੰਧ ਏ ਆਣਝ   ਗਬਔ (ਭ ਾਂਞ ਅਬਮਟ  ਗਬਔ) ਗਙਏ ਯੀਠ  

ਯ।7।  

ਢਙ:-  ਤੀਠ ਖੀ ਇਯਢ ਾਂ ਮ  ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਠੁੱਮ ਯ ਯਢ ਗਏ ਗਖਮ ਥੰਠ ਉੱਞ ਮ ਈਂ ਠੀ ਗਧਯ ਯਬ ਉਯ 

ਇਯਢ ਾਂ ਉਣ ਗਪਗਐਆਾਂ ਖੁਞੀਆਾਂ ਢ ਪ ਠੁਢੀਆ ਬ ਪੀ ‘ਣਙਪੀ’ ਗਮ ਞੋਂ ਪ ਯ ਠੇਂਠ  ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ਜਾਂ ਤਈ ਖਟਣ ਵਲ ਤਾਂ ਤੂ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਤਸ ਈ ॥ ਭਰਗ ਸਵਾਇ ਨੀਤਹ ਜਾਂ ਬਤਰਅ ਤਾਂ 
ਲਤਦਅ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞਉ—ਞ । ਐਙਝ ਬਪ—ਐੁੱਙਝ ਠ  ਬਪ । ਞ —ੁੱਞ , ੰਗਆ ਯਇਆ, ਧਮਞ। ਗਮਉ—

ਢ ਪ। ਧ —ਧਞ। ਮਬ ਈ—ਬਡਠੀ ਈ, ਣੁੱਏੀ ਯੁੰਠੀ ਈ। ਖ ਾਂ—ਖਠੋਂ। ਦਗਆ—(ਣ ਈ) ਦੀ ਈ, 

ਮੁਆਮ ਣੂ ਯ । ਢਹਹ ੀਗਯ—(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ), ਢੀਂਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖਠੋਂ ਞ  (ਅਮਪ ਐੁੱਙੀ) ਐੁੱਙਝ ਠ  ਬਪ  ਮੀ ਞਠੋਂ ਞੰੂ ਠੁਢੀਆ (ਠੀ ‘ਣਙਪੀ’) ਢ ਪ ਧਮਞ 

ਗਯ । (ਇਮ ਞਹ ਾਂ) ਧਞ ਠੀ ਢੀਂਯ ਣੁੱਏੀ ਯੁੰਠੀ ਈ, (ਦ ਬ, ਧਞ ਠ  ਮਧ ਾਂ ਢੜ ਆਉਂਠ  ਗਆ) ਖਠੋਂ ਮ  

ਮੁਆਮ ਣੂ ਯ , ਞ ਾਂ ਇਟੋਂ ਏੂਔ ਏਢ  ਗਣਆ।8।  

ਦਖੁ ਪਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਅ ਦਾੜੀ ਹਇ ਬੂ ਰ ॥ ਗਹੁ ਨੜਾ ਅਆਅ ਤਛਾ ਰਤਹਅ ਦੂਤਰ ॥ ੯॥ 
{ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਟੀਆ—ਯ ਗਆ ਯ। ਖੁ—ਖ ਏੁਗ। ਦੂ—ਗਔੁੱਙੀ। ਅਯ—ੁਅਪ  ਣ ਗਮਓਂ। ਗਣਕ —ਗਣਕਪ  

ਣ ਮ , ਖਠੋਂ ਖੰਗਧਆ ਮੈਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਬਐ ਖ ਏੁਗ (ਯੁਝ ਞਏ) ਯ ਔੁਗਏਆ ਯ (ਉਯ ਇਯ ਯ ਗਏ) ਠ ੜਹੀ ਗਔੁੱਙੀ ਯ ਈ ਯ, ਧਞ 

ਬ ਪ  ਣ ਗਮਓਂ ਮਧ ਾਂ ਢੜ ਆ ਗਯ  ਯ, ਞ ਗਣਕਪ  ਣ ਮ  (ਖਠੋਂ ਖੰਗਧਆਾਂ ਮੈਂ) ਠੂ (ਗਣਕ ਾਂਯ) ਗਯ ਗਆ ਯ, (ਮ 

ਯੁਝ ਅੰਘ ਝ ਾਂ ਬ ਪ  ਏੰਧ ਢ ਯ ਏ, ਞ ਅ ਾਂਯ ਠੀ ਗਞਆੀ ਪਈ ਏਧ ਈ ਏ)।9।  



ਦਖੁ ਪਰੀਦਾ ਤਜ ਥੀਅ ਸਕਰ ਹਇ ਤਵਸੁ ॥ ਸਾਂਇ ਫਾਝਹੁ ਅਣ ਵਦਣ ਕਹੀ ਤਕਸੁ ॥ ੧੦॥ 
{ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖ ਟੀਆ—ਖ ਏੁਗ ਯਇਆ ਯ। ਮਏ—ਗਧੁੱਚ  ਣਠ ਟ। ਗਬਮੁ— ਗਯ, ਠੁਐਠ ਈ। 

ਬਠਝ—ਣੀੜ, ਠੁੁੱਐੜ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਬਐ, (ਯੁਝ ਞਏ) ਖ ਯਇਆ ਯ (ਉਯ ਇਯ ਯ ਗਏ ‘ਠ ੜਹੀ ਦੂ’ ਯ ਖ ਝ ਏਏ) ਠੁਢੀਆ ਠ 

ਗਧੁੱਚ  ਣਠ ਟ (ਦੀ) ਠੁਐਠ ਈ ਪੁੱਠ ਯਢ (ਗਏਉਂਗਏ ਯੁਝ ਮੀਏ ਇੰਠਿ  ਏਧ  ਣ ਖ ਝ ਏਏ ਉਢਹ ਾਂ ਦ ਾਂ 

ਢੰੂ ਔੰੀ ਞਹ ਾਂ ਦ ਢਯੀਂ ਮਏਠ) ਇਯ ਠੁੁੱਐੜ  ਆਣਝ  ਮ ਈਂ ਥ ਗੋਂ ਯ ਗਏਮ ਢੰੂ ਆਐੀ? (ਦ ਬ, ਣਿਦੂ ਠ 

ਗਢਨਧ ਾਂ ਅਢੁਮ  ਯ ਯੀ ਇਮ ਞਥਠੀਪੀ ਗਬਔ ਏਈ ਏ ਢਯੀਂ ਣ  ਮਏਠ )।10।  

ਪਰੀਦਾ ਖੀ ਦਤਖ ਤੀਣੀਆਂ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਰੀਣ ਕੰਨ ॥ ਸਾਖ ਕੰਦੀ ਅਇਅ ਹਰ ਕਰਂਦੀ ਵੰਨ 
॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣਞੀਝੀਆਾਂ—ਣਞਪੀਆਾਂ ਣ ਈਆਾਂ ਯਢ, ਯਚ ਾਂ ਪਗਯ ਈਆਾਂ ਯਢ। ੀਝ—ਿ ਪੀ, ਥਪ । 

ਮ ਐ—ਙਗਯਝੀ, ਮੀ। ਣਏੰਠੀ ਆਈਆ—ਣੁੱਏ ਈ ਯ। ਬੰਢ—ੰ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (‘ਮੁੱਏ’ ਠ ‘ਗਬਮੁ’ ਯ ਖ ਝ ਠ  ਏ ਢ ਇਯ ਯ ਗਏ) ਅੁੱਐ ਾਂ (ਖਞ ਠ ੰ-ਞਧ ਭ) ਬਐ ਏ 

(ਯੁਝ) ਏਧ  ਯ ਈਆਾਂ ਯਢ (ਖਞ ਠ ੰ-ਞਧ ਭ ਞ ਾਂ ਉਮ ਞਹ ਾਂ ਧਖੂਠ ਯਢ, ਣ ਅੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ਯੁਝ ਬਐਝ 

ਠੀ ਮੁੱਗਞਆ ਢਯੀਂ ਯੀ), ਏੰਢ (ਠੁਢੀਆ ਠ  -ੰ) ਮੁਝ ਮੁਝ ਏ (ਯੁਝ) ਥਪ  ਯ  ਯਢ। (ਗਢ  ਅੁੱਐ ਾਂ ਞ 

ਏੰਢ ਯੀ ਢਯੀਂ, ਮ  ) ਮੀ ਯੀ ਗਥਡ ਯ ਗਆ ਯ, ਇਮ ਢ  ਯ ਯੀ ੰ ਬਙ  ਗਪਆ ਯ (ਯੁਝ ਦ ਦਝ 

ਖ  ਢਯੀਂ ਗਯ , ਞ ਇਮ ਯਯੁਏ ਠ  ਏਈ ਇਪ ਖ ਢਯੀਂ ਯ)।11।  

ਪਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਤਜਨੀ ਨ ਰਾਤਵਅ ਧਈਲੀ ਰਾਵ ਕਆ ॥ ਕਤਰ ਸਾਂਇ ਤਸਈ ਤਰਹੜੀ ਰੰਗੁ ਨਵਲਾ 
ਹਆ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ ਪੀ—ਖਠੋਂ ਏਮ ਏ ਪ  ਮਢ, ਏ ਪ  ਏਮ ਾਂ ਠ ਯੁੰਗਠਆਾਂ।  ਗਬਆ—ਧ ਗਝਆ। ਡਉਪੀ—ਡਉਪ  

ਆਇਆਾਂ। ਏਇ—ਏਈ ਗਬਪ । ਗਣਯੜੀ—ਗਣਆ। ਢਬਪ —ਢਬ ਾਂ। ੰ—ਗਣਆ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਏ ਪ  ਏਮ ਾਂ ਠ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਗਖਢਹ ਾਂ ਢ  ਣਞੀ-ਣਿਦੂ ਢ ਪ ਗਣਆ ਢਯੀਂ ਏੀਞ , ਉਢਹ ਾਂ ਗਬਔੋਂ ਏਈ 

ਗਬਪ  ਯੀ ਡਉਪ  ਆਇਆਾਂ (ਦ ਬ, ਗਥਡ ਉਧ) ੁੱਥ ਢੰੂ ਨ ਠ ਏ ਮਏਠ  ਯ। (ਯ ਤੀਠ!) ਞੰੂ ਮ ਾਂਈਂ ਣਿਦੂ 

ਢ ਪ ਗਣਆ ਏ, (ਇਯ) ਗਣਆ (ਗਢੁੱਞ) ਢਬ ਾਂ ਯ  (ਠੁਢੀਆ ਠੀ ‘ਣਙਪੀ’ ਬ ਪ  ਗਣਆ ਞ ਾਂ ਮੀ-

‘ਮ ਐ’ ਣੁੱਏਝ ਞ ਙੁੁੱਙ ਖ ਇ )।12।  

ਢਙ:-  ਇਮ ਭਪਏ ਠ ਣਟ ਇ ਅਪ  ਭਪਏ ਗਬਔ ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਫ਼ੁਧ ਾਂਠ ਯਢ ਗਏ ਗਖਮ ਦ  ਾਂ ਬ ਪ  

ਉਞ ਮ ਾਂਈਂ ਗਧਯ ਏ, ਉਮ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਔਢ ਾਂ ਠ  ਗਣਆ ਥਿਭਠ  ਯ, ਉਧ ਦ ਬੇਂ ਖੁਆਢੀ ਠੀ ਯਬ ਦ ਬੇਂ 

ਥੁਜਣ ਠੀ।  

ਭਃ ੩ ॥ ਪਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਈਲੀ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਹ ਜ ਕ ਤਚਤਤ ਕਰ ॥ ਅਣਾ ਲਾਆਅ ਤਰਭੁ ਨ 
ਲਗਇ ਜ ਲਚ ਸਬੁ  ਕਆ ॥ ਊਹੁ ਤਰਭੁ ਤਅਲਾ ਖਸਭ ਕਾ ਜ ਬਾਵ ਤ ਦਆ ॥ ੧੩॥ {ੰਨਾ 
1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਔਗਞ—ਗਔੁੱਞ ਗਬਔ। ਗਔਗਞ ਏ—ਗਔੁੱਞ ਗਬਔ ਗਙਏ , ਥੰਠੀ ਏ। ਗਣਧ—ੁਗਣਆ। ਮਦ 



ਏਇ—ਯਏ ਖੀਬ। ਖ—ਗਖਮ ਢੰੂ। ਞ—ਗਞਮ ਢੰੂ।  

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ਉਣਪ  ਯੀ ਭਪਏ ਠੀ ਗਬਆਗਐਆ ਯ। ਥੁਜਣ ਗਬਔ ਗਏਉਂ ਣਿਦੂ ਢੰੂ ਗਧਪਝ  ਐ  ਯ ਖ ਾਂਠ  

ਯ? ਇਮ ਪਈ ਗਏ ਖਬ ਢੀ ਗਬਔ ਧ ਇਏ ਆਠਞ ਾਂ ਣੁੱਏ ਖ ਝ ਏਏ ਥੁਜਣ ਗਬਔ ‘ਥੰਠੀ’ ਬਪ ਣਞਝ  ਐ  

ਯੁੰਠ  ਯ। ਣ ਖੁਆਢੀ ਯਬ ਔ ਯ ਥੁਜਣ , ‘ਥੰਠੀ’ ਮਠ  ਯ ਯੀ ਣਿਦੂ ਠੀ ‘ਥਿਭਭ’।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਏਈ ਥੰਠ  ਥੰਠੀ ਏ, ਞ ਾਂ ਖੁਆਢੀ ਗਬਔ ਦੀ ਞ ਥੁਜਣ ਗਬਔ ਦੀ ਧ ਗਪਏ (ਗਧਪ 

ਮਏਠ ) ਯ। ਣ ਥਭਏ ਏਈ ਞ ਾਂ ਏ ਏ ਬਐ ਪ, ‘ਇਯ ਗਣਆ’ ਆਣਝ  ਪ ਇਆ ਢਯੀਂ ਪੁੱ ਮਏਠ । 

ਇਯ ਗਣਆ-ੂਣ ਗਣਆਪ  ਞ ਾਂ ਧ ਗਪਏ ਠ  (ਆਣਝ ) ਯ, ਗਖਮ ਢੰੂ ਉਮ ਠੀ ਧ ੀ ਯੁੰਠੀ ਯ ਠੇਂਠ  ਯ।13।  

ਪਰੀਦਾ ਤਜਨਿ ਲਆਣ ਜਗੁ ਭਤਹਅ ਸ ਲਆਣ ਭ ਤਡਠੁ ॥ ਕਜਲ ਰਖ ਨ ਸਹਤਦਅ ਸ ੰਖੀ ਸੂਆ 
ਫਤਹਠੁ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪਇਝ—ਅੁੱਐ ਾਂ। ਮੂਇ—ਥੁੱਔ। ਥਗਯਚੁ—ਥਚਝ ਠੀ ਟ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਮ ਗਠੁੱਮਠੀ ੁਪ  , ਣ ਅਮਪ ਗਬਔ, ‘ੁਗੀ ਦ ਗਯ’ ਗਬਔ ਧਮਞ ਖੀਬ ਢੰੂ ਏੁਗ 

ਮੁੁੱਗਠ -ਥੁੁੱਗਠ  ਢਯੀਂ। ਗਣਆ ਧ ਝ ਏਠ  ਯ। ਣ ਧ ਝ ਏ ਯਠ ?) ਗਖਯੜੀਆਾਂ (ਮਯਝੀਆਾਂ) ਅੁੱਐ ਾਂ ਢ  ਖਞ ਢੰੂ 

ਧਯ ੁੱਗਐਆ ਮੀ, ਉਯ ਅੁੱਐ ਾਂ ਧੈਂ ਦੀ ਬਐੀਆਾਂ, (ਣਗਯਪ ਾਂ ਞ ਾਂ ਇਞਢੀਆਾਂ ਢ  ਏ ਮਢ ਗਏ) ਏੁੱਖਪ ਠੀ ਡ  ਢਯੀਂ 

ਮਯ  ਮਏਠੀਆਾਂ ਮਢ, ਗਤ ਉਯ ਣੰਕੀਆਾਂ ਠ ਥੁੱਗਔਆਾਂ ਠ  ਆਯਪਝ  ਥਝੀਆਾਂ (ਦ ਬ, ਅਮ ਛ ਮ ਯਧਝ 

ਮੀਏ ਮੁੰਠਞ  ਆਿ ਗਢੁੱਞ ਢ ਮ ਯ ਖ ਾਂਠੀ ਯ, ਇਮ ਞ ਧ ਝ ਏੂੜ  ਯ)।14।  

ਪਰੀਦਾ ਕੂਕਤਦਅ ਚਾਂਗਤਦਅ ਭਤੀ ਦਤਦਅ ਤਨਤ ॥ ਜ ਸਤਾਤਨ ਵੰਞਾਆਅ ਸ ਤਕਤ ਪਰਤਹ 
ਤਚਤ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮਞ ਗਢ—ਭਞ ਢ ਢ  (ਦ ਬ, ਧਢ ਢ) (ਤੀਠ ਖੀ ਇਮਪ ਧੀ ਗਿਆਪ ਅਢੁਮ  ਭਞ ਢ ਢੰੂ ਥਠੀ 

ਠ  ਣਏ ਏਗਯ ਯ ਯਢ)। ਏੂਏਗਠਆ ਔ ਾਂਗਠਆ—ਧੁੜ ਧੁੜ ਣੁਏ  ਣੁਏ  ਏ ਮਧਗ ਝ ਞ ਦੀ। ਮ—ਉਯ 

ਥੰਠ। ਬੰਘ ਇਆ—ਗਬ ਗੜਆ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਦ ਬੇਂ ਗਏਞਢ  ਯੀ) ਣੁਏ  ਣੁਏ  ਏ ਆਐੀ (ਗਏਞਢ  ਯੀ) ਗਢੁੱਞ ਧੁੱਞ ਾਂ ਠਈ; ਣ, 

ਗਖਢਹ ਾਂ ਥੰਗਠਆਾਂ ਢੰੂ (ਧਢ-) ਭਞ ਢ ਢ  ਗਬ ਗੜਆ ਯਇਆ ਯ, ਉਯ ਗਏਬੇਂ (‘ਠੁਢੀ’ ਬਪੋਂ) ਗਔੁੱਞ ਤ ਮਏਠ 

ਯਢ?।15।  

ਢੰ: 16 ਞੋਂ 36: 

ਪਰੀਦਾ ਥੀਈ ਵਾਹੀ ਦਬੁ ॥ ਜ ਸਾਂਇ ਲੜਤਹ ਸਬੁ ॥ ਆਕੁ ਤਛਜਤਹ ਤਫਅ ਲਤਾੜੀਤਹ ॥ ਤਾਂ 
ਸਾਇ ਦ ਦਤਰ ਵਾੜੀਤਹ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਟੀਉ—ਯ ਖ , ਥਝ ਖ । ਣਬ ਯੀ—ਣਯ ਠੀ, ਮਞ ਠੀ। ਠਦੁ—ਏੁਭ ,  ਯ। ਖ ਪੜਗਯ—ਖ ਞੰੂ 

ਪੁੱਦਠ  ਯੈਂ। ਮਦੁ—ਯ ਟ ਾਂ, ਮਦ ਗਬਔ। ਇਏੁ—ਇੁੱਏ ਢੰੂ, ਗਏਮ ਠੁੱਦ ਠ ਥੂਙ ਢੰੂ। ਗਕਖਗਯ—(ਪਏ) ਞੜਠ ਯਢ। 

ਗਥਆ—ਏਈ ਯ (ਠੁੱਦ ਠ ਥੂਙ)। ਪਞ ੜੀਅਗਯ—ਪਞ ੜ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਮ ਈ ਠ ਠਗ—ਧ ਪਏ ਠ ਠ ਞ। 

ਬ ੜੀਅਗਯ—ਞੰੂ ਬ ਗੜਆ ਖ ਏਂ , (ਦ ਬ,) ਏਥੂਪ ਯਬੇਂ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਞੰੂ ਧ ਪਏ (-ਣਿਦੂ) ਢੰੂ ਯ ਟ ਾਂ ਦ ਪਠ  ਯੈਂ (ਦ ਬ, ਬਐਝ  ਔ ਯੁੰਠ  ਯੈਂ) ਞ ਾਂ ਣਯ ਠੀ ਠੁੱਦ 

(ਬ ) ਥਝ ਖ  (ਗਖਮ ਠ) ਇਏ ਥੂਙ ਢੰੂ (ਪਏ) ਞੜਠ ਯਢ, ਞ ਏਈ ਯ ਥੂਙ (ਉਢਹ ਾਂ ਠ ਣ ਾਂ ਯਚ) ਪਞ ੜ 



ਖ ਾਂਠ ਯਢ। (ਖ ਞੰੂ ਇਯ ਗਖਯ  ਮੁਦ ਉ ਥਝ  ਪਏਂ) ਞ ਾਂ ਞੰੂ ਧ ਪਏ ਠ ਠ ਞ ਏਥੂਪ ਯਬੇਂ । 16।  

ਪਰੀਦਾ ਖਾਕੁ ਨ ਤਨੰਦੀ ਖਾਕੂ ਜਡੁ ਨ ਕਆ ॥ ਜੀਵਤਦਅ ਰਾ ਤਲ ਭੁਆਅ ਈਤਰ ਹਆ 
॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਐ ਏੁ—ਗਧੁੱਙੀ (ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅਿੀ ਗਬਔ ਮਠ  (ੰੁ) ਯੁੰਠ  ਯ, ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਠ ਯ ਪਫ਼  ਐੰਛੁ, 

ਗਬਮੁ, ਗਖੰਠ। ਖਠੋਂ ਇਯਢ ਾਂ (ੰੁ) ਅੰਞ ਗਬਔ ਪਫ਼  ਾਂ ਢ ਪ ਏਈ ‘ਮੰਥੰਡਏ’ ਬਞੀਠ  ਯ ਖ ਾਂ ਇਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਗਏਮ 

‘ਏ ਏ’-ੂਣ ਗਬਔ ਬਞੀਠ  ਯ ਞ ਾਂ (ੰੁ) ਠ ਟ ਾਂ (ੰੂ) ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਗਖਬੇਂ ‘ਐ ਏੁ’ ਞੋਂ ‘ਐ ਏੂ’, ‘ਗਖੰਠੁ’ ਞੋਂ ‘ਗਖੰਠੂ’, 

‘ਗਬਮੁ’ ਅਞ ‘ਗਬਮੂ’)। ਖਛੁ—ਖਛ , ਬ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਧੁੱਙੀ ਢੰੂ ਧ ੜ  ਢਯੀਂ ਆਐਝ  ਔ ਯੀਠ , ਗਧੁੱਙੀ ਠੀ ਥ ਥੀ ਏਈ ਢਯੀਂ ਏ ਮਏਠ । 

(ਧਢੁੁੱਐ ਠ) ਣ ਾਂ ਯਚ ਯੁੰਠੀ ਯ, (ਣ ਧਢੁੁੱਐ ਠ) ਧਗਆਾਂ ਉਮ ਠ ਉੱਞ ਯ ਖ ਾਂਠੀ ਯ, (ਇਮ ਞਹ ਾਂ ‘ਗ਼ੀਥੀ-

ਮੁਦ ਬ’ ਠੀ ੀਮ ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠੀ, ‘ਗ਼ੀਥੀ-ਮੁਦ ਬ’ ਬ ਪ  ਥੰਠ  ਗ ੰਠੀ ਗਬਔ ਦ ਬੇਂ ਮਦ ਠੀ ਬਡੀਏੀ 

ਮਯ ਠ  ਯ, ਣ ਧਢ ਢੰੂ ਧ ਢ ਏਏ ਆਞਧਏ ਅਬਮਟ  ਗਬਔ ਉਯ ਮਦ ਞੋਂ ਉੱਔ  ਯੁੰਠ  ਯ)। 17।  

ਪਰੀਦਾ ਜਾ ਲਫੁ ਤਾ ਨਹੁ ਤਕਅ ਲਫੁ ਤ ਕੂੜਾ ਨਹੁ ॥ ਤਕਚਰੁ ਝਤਤ ਲਘਾਇ ਛਤਰ ਤੁਟ ਭਹੁ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਢਯ ੁ ਗਏਆ—ਏ ਯਠ  ਗਣਆ? (ਦ ਬ, ਅਮਪ ਗਣਆ ਢਯੀਂ)। ਏੂੜ —ਗੂਚ । ਗਏਔ—ੁ

ਗਏਞਢ  ਗਔ? ਗਗਞ—ਮਧ । ਕਣਗ—ਕੁੱਣ ਉਞ। ਕਣਗ ਞੂਙ—ਙੁੁੱਙ ਯ ਕੁੱਣ ਉਞ। ਧਯੁ—ਧੀਂਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ (ੁੱਥ ਠੀ ਥੰਠੀ ਏਗਠਆਾਂ ਇਬ  ਢ  ਬਖੋਂ ਏਈ ਠੁਢੀਆ ਠ ) ਪ ਪਔ ਯ, ਞ ਾਂ (ੁੱਥ 

ਢ ਪ) ਅਮਪ ਗਣਆ ਢਯੀਂ ਯ। (ਖਠ ਞਏ) ਪ ਪਔ ਯ, ਞਠ ਞਏ ਗਣਆ ਗੂਚ  ਯ। ਙੁੁੱਙ ਯ ਕੁੱਣ ਉਞ ਧੀਂਯ 

ਣੈਂਗਠਆਾਂ ਏਠ ਞ ਾਂਈ ਮਧ  ਗਢਏਪ ਮਏ ? (ਦ ਬ, ਖਠੋਂ ਠੁਢੀਆ ਬ ਪੀ ਗ਼  ਣੂੀ ਢ  ਯਈ, ਗਣਆ ਙੁੁੱਙ 

ਖ  )। 18।  

ਪਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਤਕਅ ਬਵਤਹ ਵਤਣ ਕੰਡਾ ਭੜਤਹ ॥ ਵਸੀ ਰਫੁ ਤਹਅਲੀ ਜੰਗਲੁ ਤਕਅ 
ਢੂਢਤਹ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਖੰਪੁ ਖੰਪੁ—ਯਏ ਖੰਪ। ਗਏਆ ਦਬਗਯ— ਯਝ ਠ  ਏੀਯ ਪ ਦ? ਬਗਝ—ਬਝ ਗਬਔ, 

ਖੰਪ ਗਬਔ। ਗਏਆ ਧੜਗਯ—ਗਏਉਂ ਪਞ ੜਠ  ਯੈਂ? ਬਮੀ—ਬੁੱਮਠ  ਯ। ਗਯਆਪੀ—ਗਯਠ ਗਬਔ। ਗਏਆ 

ਜੂਜਗਯ—ਦ ਪਝ ਠ  ਏੀਯ ਪ ਦ? 

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਯਏ ਖੰਪ ਢੰੂ  ਯਝ ਠ  ਏੀਯ ਪ ਦ ਯ? ਖੰਪ ਗਬਔ ਏੰਛ ਗਏਉਂ ਪਞ ੜਠ  ਗਤਠ  ਯੈਂ? 

ੁੱਥ (ਞ ਾਂ ਞ) ਗਯਠ ਗਬਔ ਬੁੱਮਠ  ਯ, ਖੰਪ ਢੰੂ ਦ ਪਝ ਠ  ਏੀ ਫ਼ ਇਠ ?। 19।  

ਪਰੀਦਾ ਆਨੀ ਤਨਕੀ ਜੰਘੀ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਬਤਵਤਭਿ ॥ ਜੁ ਪਰੀਦ ਕੂਜੜਾ ਸ ਕਹਾਂ ਥੀਤਭ 
॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1378} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਇਢੀ ਖੰੀ—ਇਯਢ ਾਂ ਪੁੱਞ ਾਂ ਢ ਪ। ਛੂ—ਛੁੁੱ, ਣਯ ੜ। ਦਗਬਗਧਹਹ—ਧੈਂ ਪਗਦਆ, ਧੈਂ 

ਦਉਂ ਆਇਆ (ਅੁੱਐ ‘ਧ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਅਖ—ੁ(ਦ ਬ,) ਥੁਜਣ ਗਬਔ। ਤੀਠ ਟੀਗਧ—ਧੈਂ ਤੀਠ 

ਢੰੂ ਯ ਗਆ ਯ। ਏੂਖੜ —ਇਏ ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ਪਙ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯਢ ਾਂ ਗਢੁੱਏੀਆਾਂ ਗਢੁੱਏੀਆਾਂ ਪੁੱਞ ਾਂ ਢ ਪ (ਖਬ ਢੀ ਬਪ) ਧੈਂ ਟਪ ਞ ਣਯ ੜ  ਯ ਆਉਂਠ  



ਗਯ , ਣ ਅੁੱਖ (ਥੁਜਣ ਗਬਔ) ਧਢੰੂ ਤੀਠ ਢੰੂ (ਇਯ ਞ  ਣ ਗਣਆ) ਪਙ  ਮ ਏਯ ਾਂ ਞ ਯ ਗਆ ਯ (ਮ, 

ਥੰਠੀ ਠ  ਬਪ  ਦੀ ਖੁਆਢੀ ਯੀ ਯ ਖਠੋਂ ਮੀ ਏੰਧ ਠ ਮਏਠ  ਯ)। 20।  

ਪਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵਡੀਆਂ ਧੁਤਖ ਧੁਤਖ ਈਠਤਨ ਾਸ ॥ ਤਧਗੁ ਤਤਨਿਾ ਦਾ ਜੀਤਵਅ ਤਜਨਾ ਤਵਡਾਣੀ ਅਸ 
॥੨੧॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਡੁਗਐ ਉਚਗਢ—ਡੁਐ ਉੱਚਠ ਯਢ, ਅੰਥ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਣ ਮ—ਮੀ ਠ ਣ ਮ। (ਪਫ਼  ‘ਣ ਮ’ ਅਞ 

‘ਣ ਗਮ’ ਗਬਔ ਫ਼ਏ ਬਐਝ   ੂੀ ਯ। ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 45 ‘ਣ ਗਮ ਠਧ ਧ’। ਗਬਆਏਝ ਅਢੁਮ  ਪਫ਼  

‘ਣ ਮ’ ‘ਢ ਾਂਬ’ ਥਯ-ੁਬਔਢ ਯ, (Noun, plural) ਦ ਬ, ਗਖਮਧ ਠ ਣ ਮ, ਣਮਪੀਆਾਂ। ‘ਣ ਗਮ’ ਮੰਥੰਡਏ ਯ, 

ਦ ਬ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ ਣ ਮ; ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ ਏਪ)। ਗਬਛ ਝੀ—ਗਥ ਢੀ। (ਪਫ਼  ‘ਗਖਢਹ ਾਂ ਅਞ ‘ਗਞਢਹ ਾਂ’ ਠ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ 

ਢ ਪ ‘ਯ’ ਯ)। ਬਛੀਆਾਂ—ਪੰਧੀਆਾਂ। ਗਡਿ—ੁਗਤਙਏ -ਖ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਗਮਆਪ ਠੀਆਾਂ) ਪੰਧੀਆਾਂ  ਞ ਾਂ ਗਬਔ (ਮਉਂ ਮਉਂ ਏ) ਣ ਮ ਡੁਐ ਉੱਚਠ ਯਢ (ਇਮ ਞਹ ਾਂ 

ਣ ਈ ਆਮ ਞੁੱਏਗਠਆਾਂ ਮਧ  ਧੁੁੱਏਠ  ਢਯੀਂ, ਣ  ਠ ਞ ਥਗਚਆਾਂ ਅੁੱਏ ਖ ਈਠ  ਯ)। ਮ, ਖ ਪਏ ਠੂਗਖਆਾਂ 

ਠੀ ਆਮ ਞੁੱਏਠ ਯਢ ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਖੀਉਝ ਢੰੂ ਗਤਙਏ  ਯ, (ਆਮ ਇਏ ੁੱਥ ਠੀ ੁੱਐ)। 21।  

ਪਰੀਦਾ ਜ ਭ ਹਦਾ ਵਾਤਰਅ ਤਭਤਾ ਅਆਤੜਆਂ ॥ ਹੜਾ ਜਲ ਭਜੀਠ ਤਜਈ ਈਤਰ ੰਗਾਰਾ 
॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਬ ਗਆ ਯਠ —ਪੁਏ ਇਆ ਯੁੰਠ । ਗਧਞ  ਆਇਗੜਆਾਂ—ਆ ਗਧੁੱਞਿ  ਾਂ ਞੋਂ। ਯੜ —ਮੀ, 

ਧ ਮ। ਧਖੀਚ ਗਖਉ—ਧਖੀਚ ਬ ਾਂ। ਖਪ—ਮੜਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਧੈਂ ਆ ਮੁੱਖਝ ਾਂ ਞੋਂ ਏਠ ਏੁਗ ਪੁਏ  ੁੱਐ ਾਂ, ਞ ਾਂ ਧ  ਮੀ (ਇਉਂ) ਮੜਠ  ਯ ਗਖਬੇਂ 

ਥਪਠ ਏਗਪਆਾਂ ਉੱਞ ਧਖੀਚ (ਦ ਬ, -ਆ ਗਏਮ ਅੁੱਗਦਆਞ ਠੀ ਮਬ  ਏਢ ਞੋਂ ਖ ਏਠ ਧਢ ਗਐਮਏ ਞ ਾਂ 

ਗਖੰਠ ਢੰੂ ਥੜ  ਠੁੁੱਐ ਣਿਞੀਞ ਯੁੰਠ  ਯ)। 22।  

ਢਙ—ਉਣਪ  ਠਯ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਖੀਊਝ ਠੀ ਖ ਔ ਗਮਐ ਾਂਠ ਯ, ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਗਏਯ  ਯ ਗਏ ਢ ਯ 

ਞ ਾਂ ਠੂਗਖਆਾਂ ਠ ਥੂਯ ਞ ੁਪਠ  ਗਤ, ਅਞ ਢ ਯ ਯੀ  ਆ ਗਏਮ ਣਠਮੀ ਠੀ ਮਬ  ਞੋਂ ਗਔੁੱਞ ਔੁ ।  

ਪਰੀਦਾ ਲੜ ਦਾਖ ਤਫਜਈਰੀਆਂ ਤਕਕਤਰ ਫੀਜ ਜਟੁ ॥ ਹੰਢ ਈਂਨ ਕਤਾਆਦਾ ਧਾ ਲੜ ਟੁ 
॥੨੩॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਥਖਉੀਆਾਂ—ਗਥਖ ਠ ਇਪ ਏ ਠੀ (ਇਯ ਇਪ ਏ  ਣਚ ਝੀ ਠਮ ਗਬਔ ਧ ਪ ਏੰਠ ਮਵ ਞ ਞੋਂ 

ਣ ਯ)। ਠ ਐ—ੁਕਙ  ਅੰੂ। ਗਏਏਗ—ਗਏਏੀਆਾਂ। ਯੰਜ—ਗਤਠ  ਯ। ਣਡ  ਪੜ—ਣਗਯਢਝ  ਔ ਯੁੰਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਥੰਠੀ ਞੋਂ ਗਥਢ  ਮੁਐੀ ਖੀਬਢ ਠੀ ਆਮ ੁੱਐਝ ਬ ਪ  ਧਢੁੁੱਐ ਉਮ ਖੁੱਙ ਬ ਾਂ ਯ) ਖ ਖੁੱਙ 

ਗਏਏੀਆਾਂ ਥੀਖਠ  ਯ ਣ (ਉਯਢ ਾਂ ਗਏਏੀਆਾਂ ਞੋਂ) ਗਥਖ ਠ ਇਪ ਏ ਠ  ਕਙ  ਅੰੂ (ਐ ਝ ) ਔ ਯੁੰਠ  ਯ, 

(ਮ ੀ ਉਧ) ਉੱਢ ਏਞ ਾਂਠ  ਗਤਠ  ਯ, ਣ ਭਧ ਣਗਯਢਝ  ਔ ਯੁੰਠ  ਯ। 23।  

ਪਰੀਦਾ ਗਲੀਊ ਤਚਕੜੁ ਦੂਤਰ ਘਰੁ ਨਾਤਲ ਤਅਰ ਨਹੁ ॥ ਚਲਾ ਤ ਤਬਜ ਕੰਫਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟ ਨਹੁ 
॥੨੪॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਯ ਾਂ—ਖ ਧੈਂ ਗਯ ਣਬ ਾਂ, (ਦ ਬ,) ਖ ਧੈਂ ਢ ਯ ਖ ਬ ਾਂ। ਞ—ਞ ਾਂ। ਞੁਙ—ਙੁੁੱਙਠ  ਯ। ਢਯ—ੁ

ਗਣਆ।  



ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਬਐ  ਠ ਏ ਢ) ਪੀ ਗਬਔ ਗਔੁੱਏੜ ਯ, (ਇਟੋਂ ਗਣਆ ਠ )  ਠੂ ਯ (ਣ) 

ਗਣਆ ਢ ਪ (ਧ ) ਗਣਆ (ਥਯੁਞ) ਯ। ਖ ਧੈਂ (ਗਣਆ ਢੰੂ ਗਧਪਝ) ਖ ਬ ਾਂ ਞ ਾਂ ਧੀ ਏੰਥਪੀ ਗਦੁੱਖਠੀ ਯ, ਖ 

(ਬਐ  ਞ ਗਔੁੱਏੜ ਞੋਂ ਛਠ ) ਢ ਯ ਖ ਬ ਾਂ ਞ ਾਂ ਧ  ਗਣਆ ਙੁੁੱਙਠ  ਯ। 24।  

ਤਬਜਈ ਤਸਜਈ ਕੰਫਲੀ ਲਹ ਵਰਸਈ ਭਹੁ ॥ ਜਾਆ ਤਭਲਾ ਤਤਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਈ ਨਾਹੀ ਨਹੁ 
॥੨੫॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਪਯ—ਅੁੱਪ ਯ ਏ ਏ, ੁੱਥ ਏ ਏ। ਗਦਖਉ—ਥਭਏ ਗਦੁੱਖ (Let it be soaked) (ਇਯ 

ਪਫ਼  ਗਬਆਏਝ ਅਢੁਮ  ‘ਯੁਏਧੀ ਦਗਬੁੱਐਞ’ ਅੁੱਢ ਣੁਐ ਇਏ-ਬਔਢ (Imperative mood, Third 

person, Singular number) ਯ, ਇਮ ਬ ਮਞ ਪਫ਼  ‘ਏੰਥਪੀ’ ਠ  ਅਟ ‘ਯ ਏੰਥਪੀ!’ ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠ । 

ਇਮ ਞਹ ਾਂ ‘ਬਮਉ’ ਦੀ ‘ਯੁਏਧੀ ਦਗਬੁੱਐਞ, ਅੁੱਢ ਣੁਐ, ਇਏ-ਬਔਢ’ ਯ, ਇਮ ਠ  ਅਟ ਯ ‘ਥਭਏ ਥਮ’ 

(Let it rain) ਇਟ ਦੀ ਪਫ਼  ‘ਧਯੁ’ ਠ  ਅਟ ‘ਯ ਧੀਂਯ!’ ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠ , ਗਏਉਂਗਏ ਪਫ਼  ‘ਧਯੁ’ 

ਗਬਆਏਝ ਅਢੁਮ  ਣਞੁੱਐ ਞ ਞ ‘ਏਞ  ਏ ਏ, ਇਏ-ਬਔਢ’ ਯ। ਖ ‘ਮੰਥਡਢ’ ਯੁੰਠ  ਞ ਾਂ ਇਮ ਠ ਅੰਞ 

ਗਬਔ (ੰੁ) ਢ ਯ ਯੁੰਠ । ਬਡੀਏ ਗਬਔ  ਬ ਮਞ ਬਐ ਧ  ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’)। ਪਫ਼  ‘ਞੁਙਉ’ ਦੀ ਪਫ਼  

‘ਗਦਖਉ ਗਮਖਉ’ ਅਞ ‘ਬਮਉ’ ਬ ਾਂ ਯੀ ਯ।  

ਅਟ:-  (ਧੀ) ਏੰਥਪੀ ਥਭੁੱਏ ਔੰੀ ਞਹ ਾਂ ਗਦੁੱਖ ਖ , ੁੱਥ ਏ ਧੀਂਯ (ਦੀ) ਥਭੁੱਏ ਬਹਠ  ਯ, (ਣ) ਧੈਂ ਉਢਹ ਾਂ 

ਮੁੱਖਝ ਾਂ ਢੰੂ  ੂ ਗਧਪ ਾਂ , (ਞ ਗਏ ਗਏਞ) ਧ  ਗਣਆ ਢ ਙੁੁੱਙ ਖ । 25।  

ਭਪਏ ਢੰ: 24, 25 ਠ  ਦ ਬ: 

ਠਬਭ ਢੰੂ ਠੁਢੀਆ ਠ  ਏਈ ਦੀ ਪ ਪਔ ੁੱਥ ਠੀ ਥੰਠੀ ਠ  ਯ ਞੋਂ ਪ ਾਂਦ ਢਯੀਂ ਪ  ਖ  ਮਏਠ ।  

ਪਰੀਦਾ ਭ ਬਲਾਵਾ ਗ ਦਾ ਭਤੁ ਭਲੀ ਹਆ ਜਾਆ ॥ ਗਤਹਲਾ ਰੂਹੁ ਨ ਜਾਣਇ ਤਸਰੁ ਬੀ ਤਭਟੀ 
ਖਾਆ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧ—ਧਢੰੂ। ਦਪ ਬ —ਦੁਪਐ , ਡਐ , ਬਗਯਧ, ਗਫ਼ਏ। ਧਞੁ—ਧਞ ਾਂ, ਗਏਞ ਢ। ਧਞੁ ਯ ਖ ਇ—

ਧਞ ਾਂ ਯ ਖ , ਗਏਞ ਯ ਢ ਖ । ਗਯਪ —ਥਣਬ ਯ, ਗ਼ ਗਫ਼ਪ। ਖ ਝਈ—ਖ ਝਠ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਧਢੰੂ (ਆਣਝੀ) ਣੁੱ ਠ  ਗਫ਼ਏ (ਗਯੰਠ ) ਯ (ਗਏ ਗਧੁੱਙੀ ਢ ਪ ਧੀ ਣੁੱ) ਗਏਞ ਧਪੀ ਢ  

ਯ ਖ , ਣ ਏਧਪੀ ਗਖੰਠ ਇਯ ਢਯੀਂ ਖ ਝਠੀ ਗਏ ਗਧੁੱਙੀ (ਞ ਾਂ) ਗਮ ਢੰੂ ਦੀ ਐ  ਖ ਾਂਠੀ ਯ। 26।  

ਪਰੀਦਾ ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਤਨਵਾਤ ਗੁੜੁ ਭਾਤਖੁ ਭਾਂਝਾ ਦੁਧੁ ॥ ਸਬ ਵਸਤੂ ਤਭਠੀਆਂ ਰਫ ਨ ੁਜਤਨ ਤੁਧੁ 
॥੨੭॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਢਬ ਞ—ਗਧਮੀ। ਐੰਛੁ—(ਇਯ ਪਫ਼  ਮਠ  (ੰੁ) ਅੰਞ ਯ। ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 37)। ਧ ਗਐੁ—

(ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅੁੱਐ ‘ੳ’ ਢੰੂ ਠ ਧ ਞਿ ਾਂ ਪੁੱੀਆਾਂ ਯਈਆਾਂ ਯਢ, ( ੰ) ਅਞ (ੰੁ) ਅਮਪ ਪਫ਼  ( ੰ) ਢ ਪ ਯ 

‘ਧ ਗਐ’। ਣ ਇਟ ਕੰਠ ਠੀਆਾਂ ਧ ਞਿ ਾਂ ਣੂੀਆਾਂ ੁੱਐਝ ਬ ਮਞ ਣੜਹਢ  ਯ ‘ਧ ਗਐਉ’। ਇਮ ਠ ਧ ਞਿ ਾਂ ਠੀ ਇਏੁੱਚੀ 

ਬਞੋਂ ਢੰੂ ਬਡੀਏ ਮਧਗਝ ਬ ਮਞ ਣੜਹ  ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’) ਧ ਗਐ, ਭਗਯਠ। ਥ—ਯ ੁੱਥ! ਯ 

ਣਧ ਞਧ ! ਢ ਣੁਖਗਢ—ਢਯੀਂ ਅੁੱਣੜਠੀਆਾਂ। ਞੁਡ—ੁਞਢੰੂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਭੁੱਏ, ਐੰਛ, ਗਧਮੀ, ੁੜ, ਭਗਯਠ ਅਞ ਧ ਗ  ਠੁੁੱਡ—ਇਯ ਮ ੀਆਾਂ ਔੀ  ਾਂ ਗਧੁੱਚੀਆਾਂ ਯਢ। 

ਣ, ਯ ੁੱਥ! (ਗਧਚ ਮ ਗਬਔ ਇਯ ਔੀ  ਾਂ) ਞ (ਢ ਧ ਠੀ ਗਧਚ ਮ) ਞਏ ਢਯੀਂ ਅੁੱਣੜ ਮਏਠੀਆਾਂ। 27।  



ਪਰੀਦਾ ਰਟੀ ਭਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣੁ ਭਰੀ ਬੁਖ ॥ ਤਜਨਾ ਖਾਧੀ ਚੜੀ ਘਣ ਸਹਤਨਗ ਦੁਖ ॥੨੮॥ 
{ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ ਚ ਏੀ ਙੀ—ਏ ਚ ਬ ਾਂ ਮੁੁੱਏੀ ਙੀ, ੁੁੱਐੀ-ਗਧੁੱਮੀ ਙੀ। ਪ ਬਝੁ—ਦ ਖੀ, ਮਪੂਝ । ਝ—

ਥੜ। ਔਣੜੀ—ਔੰੀ-ਔਐੀ, ਮੁਆਠਪੀ (ਙੀ)।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਆਣਝ  ਯੁੱਟ ਾਂ ਠੀ ਏਧ ਈ ਯਈ) ਧੀ ੁੁੱਐੀ-ਗਧੁੱਮੀ (ਦ ਬ, ਮ ਠ ) ਙੀ ਯ, ਧੀ ਦੁੁੱਐ ਯੀ 

(ਇਮ ਙੀ ਠ ਢ ਪ) ਮਪੂਝ  ਯ। ਖ ਪਏ ਔੰੀ-ਔਐੀ ਐ ਾਂਠ ਯਢ, ਉਯ ਥੜ ਏਭਙ ਮਗਯੰਠ ਯਢ (ਦ ਬ, ਆਣਝੀ 

ਏਧ ਈ ਠੀ ਮ ਠ  ਙੀ ਔੰੀ ਯ, ਔਮਏ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਿੁਆ ਏਠ ਯਢ)। 28।  

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਆ ਕ ਠੰਢਾ ਾਣੀ ੀਈ ॥ ਪਰੀਦਾ ਦਤਖ ਰਾਇ ਚੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਊ ਜੀਈ ॥੨੯॥ 
{ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠਗਐ—ਬਐ ਏ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਆਣਝੀ ਏਧ ਈ ਠੀ) ੁੁੱਐੀ-ਮੁੁੱਐੀ ਯੀ ਐ  ਏ ਚੰਜ  ਣ ਝੀ ਣੀ ਪ। ਣ ਣ ਈ ਮੁਆਠਪੀ 

ਙੀ ਬਐ ਏ ਆਣਝ  ਧਢ ਢ ਯ ਞਮ ਈਂ। 29।  

ਢਙ:-  ਇਯਢ ਾਂ 3 ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਤੀਠ ਖੀ ਠੁੱਮਠ ਯਢ ਗਏ ਥੰਠੀ ਏਢ ਬ ਪ  ਥੰਠ ਢੰੂ ਣਧ ਞਧ  ਠ  ਢ ਧ 

ਮਦ ਣਠ ਟ ਾਂ ਞੋਂ ਬਡੀਏ ਗਣਆ  ਪੁੱਠ  ਯ। ਉਮ ਠ  ਖੀਬਢ ਮੰਞਐ ਬ ਪ  ਯੁੰਠ  ਯ। ਆਣਝੀ ਯੁੱਏ ਠੀ 

ਏਧ ਈ ਠ ਮ ਯਧਝ  ਉਯ ਗਥ ਢ  ਬਡੀਆ ਞੋਂ ਬਡੀਆ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠੀ ਦੀ ਣਬ ਯ ਢਯੀਂ ਏਠ ।  

ਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਤਸਈ ੰਗੁ ਭੁੜ ਭੁਤੜ ਜਾਆ ॥ ਜਾਆ ੁਛਹੁ ਡਹਾਗਣੀ ਤੁਭ ਤਕਈ ਰਤਣ ਤਵਹਾਆ 
॥੩੦॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਮਉ—ਢ ਪ। ਅੰੁ—ਮੀ, ਗਖਮਧ। ਧੁਗੜ ਖ ਇ—ਙੁੁੱਙ ਗਯ  ਯ। ਧੁੜ ਧੁਗੜ ਖ ਇ—ਧੁੜ 

ਧੁੜ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਇਉਂ ਯ ਗਖਬੇਂ ਙੁੁੱਙ ਗਯ  ਯ। ਛਯ ਝੀ—ਠੁਯ ਝ, ਕੁੁੱਙੜ, ਣਞੀ ਞੋਂ ਗਬਕੁੜੀ ਯਈ, ਦ -ਯੀਝ, 

ਧੰਠ-ਦ ਝ। ਖ ਇ—ਖ  ਏ। ਗਝ— ਞ (ਦ ਬ, ਮ ੀ ਗ ੰਠੀ-ੂਣ  ਞ)।  

ਅਟ:-  ਧੈਂ (ਞ ਾਂ ਏਬਪ) ਅੁੱਖ (ਯੀ) ਗਣਆ ਢ ਪ ਢਯੀਂ ਮੁੁੱਞੀ (ਦ ਬ, ਧੈਂ ਞ ਾਂ ਏਬਪ ਅੁੱਖ ਯੀ ਗਣਆ ਣਞੀ-

ਣਧ ਞਧ  ਗਬਔ ਪੀਢ ਢਯੀਂ ਯਈ, ਞ ਯੁਝ) ਇਉਂ ਯ ਗਖਬੇਂ ਧ  ਮੀ ਙੁੁੱਙ ਗਯ  ਯ। ਖ  ਏ ਕੁੁੱਙੜ ਾਂ (ਧੰਠ-

ਦ ਝ ਾਂ) ਢੰੂ ਣੁੁੱਕ ਗਏ ਞੁਯ ਛੀ (ਮਠ  ਯੀ)  ਞ ਗਏਬੇਂ ਥੀਞਠੀ ਯ (ਦ ਬ, ਧਢੰੂ ਞ ਾਂ ਅੁੱਖ ਯੀ ਟੜ  ਗਔ ਣਿਦੂ 

ਗਬਮਗਆ ਯ ਞ ਧੈਂ ਠੁਐੀ ਯ ਾਂ। ਗਖਢਹ ਾਂ ਏਠ ਦੀ ਉਮ ਢੰੂ ਨ ਠ ਢਯੀਂ ਏੀਞ , ਉਯਢ ਾਂ ਠੀ ਞ ਾਂ ਮ ੀ ਉਧ ਯੀ ਠੁਐੀ 

ੁ ਠੀ ਯਬੀ)। 90।  

ਸਾਹੁਰ ਢਇ ਨਾ ਲਹ ਇ ਨਾਹੀ ਥਾਈ ॥ ਤਰੁ ਵਾਤੜੀ ਨ ੁਛਇ ਧਨ ਸਹਾਗਤਣ ਨਾਈ ॥੩੧॥ 
{ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮ ਯੁ—ਮਯੁ , ਣਪਏ ਗਬਔ, ਣਿਦੂ ਠੀ ਯ ੂੀ ਗਬਔ। ਜਈ—ਆਮ , ਟ ਾਂ। ਣਈ—

ਣਏ , ਇਮ ਪਏ ਗਬਔ। ਗਣੁ—ਐਮਧ-ਣਿਦੂ। ਬ ਞੜੀ—ਧ ੜੀ ਗਖਯੀ ਦੀ ਬ ਞ। ਡਢ—ਇਮਞਿੀ।  

ਅਟ:-  ਗਖਮ ਇਮਞਿੀ ਠੀ ਧ ੜੀ ਗਖਯੀ ਬ ਞ ਦੀ ਣਞੀ ਢਯੀਂ ਣੁੁੱਕਠ , ਉਯ ਆਣਝ  ਢ ਧ ਥਭੁੱਏ ਮੁਯ ਝ ੁੱਐੀ 

ੁੱਐ, ਣ ਉਮ ਢੰੂ ਢ ਯ ਮਯੁ  ਞ ਢ ਯ ਯੀ ਣਏ  ਏਈ ਟ ਾਂ ਏਈ ਆਮ  ਗਧਪਠ  ਯ (ਦ ਬ, ਣਿਦੂ ਠੀ 

ਨ ਠ ਞੋਂ ਐੁੰਗ ਯ ਖੀਬ ਪਏ ਣਪਏ ਠਯੀਂ ਟ ਈਂ ਿੁਆ ਯੁੰਠ ਯਢ, ਥ ਯੋਂ ਥੰਠੀ ਬ ਪ  ਬਮ ਮਯਞ  ਢਯੀਂ 



ਏ ਮਏਠ )। 31।  

ਸਾਹੁਰ ਇ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤੁ ਗੰਭੁ ਥਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਹਾਗਣੀ ਜੁ ਬਾਵ ਫਰਵਾਹ ॥ ੩੨॥ 
{ੰਨਾ 1379} 

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ  ਯ, ‘ਬ  ਧ  ੂਧ: 3’ ਠੀ ਕਬੀਂ ਣਉੜੀ ਗਬਔ ਦੀ ਇਯ ਭਪਏ 

ਠਖ ਯ, ਏਈ ਪਫ਼  ਾਂ ਠ  ਫ਼ਏ ਯ, ਟ ਇਯ ਭਪਏ ਇਉਂ ਯ: 

ਧ: 1 ॥ ਮਮੁ ਣਈ ਏੰਞ ਏੀ, ਏੰਞੁ ਅੰਧ ੁਅਟ ਯ ੁ॥ ਢ ਢਏ ਡੰਢੁ ਮੁਯ ਝੀ ਖ ਦ ਬਗਯ ਬਣਬ ਯ ੁ॥2॥6॥ 

ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਭਪਏ ਢੰ: 31 ਗਬਔ ਠੁੱਗਮਆ ਯ ਗਏ ਖ ਐਮਧ ਏਠ ਿਥ ਯੀ ਢ ਯ ਣੁੁੱਕ ਞ ਾਂ ਗਢ  ਢ ਧ ਯੀ 

‘ਮਯ ਝ’ ੁੱਐ ਪਝ  ਗਏਮ ਏੰਧ ਢਯੀਂ। ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਢ  ‘ਮਯ ਝ’ ਠ  ਅਮਪ ਪੁੱਕਝ ਦੀ ਇਮ ਭਪਏ 

ਗਬਔ ਠੁੱਮ ਏ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਠੀ ਯ ਗਬਆਗਐਆ ਏ ਗਠੁੱਞੀ ਯ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਅੰਧ—ੁਣਯੁੰਔ ਞੋਂ ਣ। ਅਟ ਯ—ੁਛੂੰ , ਅ ਡ। ਥਣਬ ਯ ਦ ਬ—ਥ-ਣਬ ਯ ਢੰੂ ਗਣਆੀ 

ਪੁੱਠੀ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਢ ਢਏ! ਐਮਧ ਣਧ ਞਧ  ਖੀਬ ਾਂ ਠੀ ਣਯੁੰਔ ਞੋਂ ਣ ਯ, ਞ ਥਯੁਞ ਛੂੰ  ਯ (ਦ ਬ, ਉਯ ਇਞਢ  

ਗਖ ਬ ਪ  ਯ ਗਏ ਦੁੁੱਪੜ ਾਂ ਉੱਞ ਦੀ ੁੁੱਮ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠ ; ਣ) ਮਯ ਝ (ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ) ਉਯੀ ਯ ਖ ਉਮ ਥ-

ਣਬ ਯ ਣਿਦੂ ਢੰੂ ਗਣਆੀ ਪੁੱਠੀ ਯ, ਖ ਇਮ ਪਏ ਞ ਣਪਏ ਗਬਔ ਉਮ ਐਮਧ ਠੀ ਥਝ ਏ ਗਯੰਠੀ ਯ। 32।  

ਨਾਤੀ ਧਤੀ ਸੰਫਹੀ ਸੁਤੀ ਅਆ ਨਤਚੰਦੁ ॥ ਪਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੁ ਫੜੀ ਤਹੰਙੁ ਦੀ ਗਇ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧੁ 
॥੩੩॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮੰਥਯੀ—ਮਖੀ ਯਈ, ਤਥੀ ਯਈ। ਢਗਔੰਠੁ—ਥ-ਗਫ਼ਏ। ਥੜੀ—ਬੜਹੀ ਯਈ, ਗਪੁੱਥੜੀ ਯਈ। 

ਏਟੂੀ—ਏਮਞੂੀ। ੰਡ—ੁਮੁੰਡੀ, ਿੁਭਥ।  

ਅਟ:-  (ਖ ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ) ਢਹ  ਡ ਏ (ਣਞੀ ਗਧਪਝ ਠੀ ਆਮ ਗਬਔ) ਗਞਆ ਯ ਥਚੀ, (ਣ ਗਤ) ਥ-ਗਫ਼ਏ 

ਯ ਏ ਮਉਂ ਈ, ਯ ਤੀਠ! ਉਮ ਠੀ ਏਮਞੂੀ ਬ ਪੀ ਮੁੰਡੀ ਞ ਾਂ ਉੱਛ ਈ, ਉਯ ਗਯੰਓ ਠੀ (ਥ ਢ ਪ) ਦੀ 

ਗਯ ਈ (ਦ ਬ, ਖ ਥ ਯਪ  ਡ ਗਧਏ ਮ ਡਢ ਏ ਪ, ਣ ਗਮਧਢ ਞੋਂ ਐੁੰਗ ਯ ਞ ਾਂ ਦਪ  ੁਝ ਮਦ ਠੂ ਯ 

ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਞ ਣੁੱਪ  ਅਉਝ ਯੀ ਗਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ)। 33।  

ਜਫਨ ਜਾਂਦ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜ ਸਹ ਰੀਤਤ ਨ ਜਾਆ ॥ ਪਰੀਦਾ ਤਕਤੀ ਜਫਨ ਰੀਤਤ ਤਫਨੁ ਸੁਤਕ ਗਊ 
ਕੁਭਲਾਆ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮਯੁ—ਐਮਧ। ਮਯ ਣਿੀਗਞ—ਐਮਧ ਠ  ਗਣਆ। (ਢਙ:-  ਪਫ਼  ‘ਮਯੁ’ ਅਞ ‘ਮਯ’ ਠ ‘ਖੜ’, 

‘ਉੱਔ ਢ’ ਅਞ ‘ਅਟ’ ਠ ਫ਼ਏ ਢੰੂ ਣ ਚਏ ਖਢ ਗਡਆਢ ਢ ਪ ਬਐ ਪਝ)। ਗਏਞੀ—ਗਏਞਢ  ਯੀ।  

ਅਟ:-  ਖ ਐਮਧ (ਣਿਦੂ) ਢ ਪ ਧੀ ਣਿੀਞ ਢ ਯ ਙੁੁੱਙ ਞ ਾਂ ਧਢੰੂ ਖੁਆਢੀ ਠ (ੁ ) ਖ ਝ ਠ  ਛ ਢਯੀਂ ਯ। ਯ 

ਤੀਠ! (ਣਿਦੂ ਠੀ) ਣਿੀਗਞ ਞੋਂ ਮੁੱਐਝ  ਗਏਞਢ  ਯੀ ਖਥਢ ਏੁਧਪ  ਏ ਮੁੁੱਏ  (ਦ ਬ, ਖ ਣਿਦੂ-ਔਢ ਾਂ ਢ ਪ ਗਣਆ 

ਢਯੀਂ ਥਗਝਆ ਞ ਾਂ ਧਢੁੁੱਐ  ਖੀਬਢ ਠ  ਖਥਢ ਗਬਅਟ ਯੀ ਗਆ)। 34।  

ਪਰੀਦਾ ਤਚੰਤ ਖਟਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਤਫਰਤਹ ਤਵਛਾਵਣ ਲਪੁ ॥ ਊਹੁ ਹਭਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਤਹਫ ਸਚ 
ਵਖੁ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 1379} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਗਔੰਞ—ਗਔੰਞ । ਐਙਪ —ਗਢੁੱਏੀ ਗਖਯੀ ਐ ਙ, ਗਢੁੱਏੀ ਗਖਯੀ ਧੰਖੀ। ਗਥਯ—ਗਬਕੜ । ਗਥਗਯ—

ਗਬਕੜ ਗਬਔ (ਞੜਣਝ )। ਗਬਕ ਬਝ—ਞੁਪ ਈ। ਮ ਗਯਥ—ਯ ਮ ਗਯਥ! 

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਣਿਦੂ ਠੀ ਨ ਠ ਦੁਪ  ਏ) ਗਔੰਞ  (ਅਮ ਛੀ) ਗਢੁੱਏੀ ਗਖਯੀ ਧੰਖੀ (ਥਝੀ ਯਈ ਯ), ਠੁੁੱਐ (ਉਮ 

ਧੰਖ ਠ ) ਬ ਝ ਯ ਅਞ ਗਬਕੜ ਠ ਏ ਝ (ਠੁੁੱਐ ਠੀ) ਞੁਪ ਈ ਞ ਪਫ਼ ਯ। ਯ ਮੁੱਔ ਧ ਗਪਏ! ਬਐ, (ਞਟੋਂ ਗਬਕੁੜ 

ਏ) ਇਯ ਯ ਅਮ ਛ  ਖੀਊਝ (ਠ  ਯ ਪ)। 35।  

ਤਫਰਹਾ ਤਫਰਹਾ ਅਖੀ ਤਫਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ ਪਰੀਦਾ ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਤਫਰਹੁ ਨ ਉਜ ਸ ਤਨੁ 
ਜਾਣੁ ਭਸਾਨੁ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਥਯ —ਗਬਕੜ । ਆਐੀ—ਆਗਐਆ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਮੁਪਞ ਢੁ— ਖ । ਗਖਞੁ ਞਗਢ—ਗਖਮ ਞਢ 

ਗਬਔ। ਗਥਯੁ—ਗਬਕੜ , ਗਬਕੜ ਠੀ ਮੂਗ। ਧਮ ਢੁ—ਧੁਠ ਮ ੜਢ ਠੀ ਟ ਾਂ। ਗਖਞੁ—ਗਖਮ ਗਬਔ। ਞਗਢ—ਞਢ 

ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਏਈ ਆਐਠ  ਯ (ਯ ਇ!) ਗਬਕੜ  (ਥੁ ) (ਯ ਇ!) ਗਬਕੜ  (ਥੁ )। ਣ ਯ ਗਬਕੜ! ਞੰੂ 

ਣ ਞਭ ਯ ਯੈਂ (ਦ ਬ, ਞਢੰੂ ਧੈਂ ਮਪ ਧ ਏਠ  ਯ ਾਂ, ਗਏਉਂਗਏ), ਯ ਤੀਠ! ਗਖਮ ਮੀ ਗਬਔ ਗਬਕੜ ਠ  ਮੁੱਪ ਢਯੀਂ 

ਣਠ  ਯੁੰਠ  (ਦ ਬ, ਗਖਮ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਏਠ ਇਯ ਔਦ ਢਯੀਂ ਬੁੱਖੀ ਗਏ ਧੈਂ ਣਿਦੂ ਞੋਂ ਗਬਕੁਗੜਆ ਯਇਆ ਯ ਾਂ) ਉਮ ਮੀ 

ਢੰੂ ਧਮ ਝ ਮਧਗ (ਦ ਬ, ਉਮ ਮੀ ਗਬਔ ਗਯਝ ਬ ਪੀ ੂਯ ਗਬਏ  ਾਂ ਗਬਔ ਮੜ ਯੀ ਯ)। 36।  

ਮਪਏ ਢੰ: 37 ਞੋਂ 65 ਞਏ: 

ਪਰੀਦਾ ਊ ਤਵਸੁ ਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡੁ ਤਲ ਵਾਤੜ ॥ ਆਤਕ ਰਾਹਦ ਰਤਹ ਗਊ ਆਤਕ ਰਾਧੀ ਗਊ 
ਈਜਾਤੜ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  —ਇਯ ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ। ਗਬਮੁ— ਗਯ। ਐੰਛੁ ਗਪਬ ਗੜ—ਐੰਛ ਢ ਪ ਪਫ਼ ਏ। 

ਇਗਏ—ਏਈ ਖੀਬ।  ਯਠ—ਥੀਖਠ। ਗਯ —ਟੁੱਏ , ਧੁੁੱਏ , ਧ ।  ਡੀ—ਥੀਖੀ ਯਈ। 

ਉਖ ਗੜ—ਉਖ ੜ ਏ, ਗਢਐਮਧੀ ਕੁੱਛ ਏ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯ ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ (ਧ ਢ ,)  ਗਯ-ਦੀਆਾਂ ੰਠਪ ਾਂ ਯਢ, ਖ ਐੰਛ ਢ ਪ ਪਫ਼ 

ੁੱਐੀਆਾਂ ਯਢ। ਇਯਢ ਾਂ ੰਠਪ ਾਂ ਢੰੂ ਏਈ ਥੀਖਠ ਯੀ ਧ  ਞ, ਥੀਖੀਆਾਂ ਢੰੂ (ਗਬਔ ਯੀ) ਕੁੱਛ । 37।  

ਪਰੀਦਾ ਚਾਤਰ ਗਵਾਆਅ ਹੰਤਢ ਕ ਚਾਤਰ ਗਵਾਆਅ ਸੰਤਭ ॥ ਲਖਾ ਰਫੁ ਭੰਗਸੀਅ ਤੂ ਆਂਹ ਕਰਹ 
ਕੰਤਭ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਯੰਗਜ ਏ—ਦਉਂ ਏ, ਦਙਏ ਏ, ਠੜ-ਦੁੱਖ ਏ। ਮੰਗਧ—ਮਉਂ ਏ। ਧੰਮੀਆ—ਧੰ । ਆਾਂਯ—

ਆਇਆ ਮੈਂ। ਏਹ ਏੰਗਧ—ਗਏਮ ਏੰਧ ਪਈ? (ਅੁੱਐ ‘’ ਠ ਯਚ ‘ਯ’ ਯ)।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ-ੰਠਪ ਾਂ’ ਪਈ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਇਯਢ ਾਂ ਣਠ ਟ ਾਂ ਪਈ) ਔ  (ਣਗਯ ਗਠਢ) 

ਞੰੂ ਠੜ-ਦੁੱਖ ਏ ਗਬਅਟ ੁ   ਗਠੁੱਞ  ਯ, ਞ ਔ  (ਣਗਯ  ਗਞ) ਮਉਂ ਏ ਬ  ਗਠੁੱਞੀ ਯ। ਣਧ ਞਧ  

ਗਯਮ ਥ ਧੰ  ਗਏ (ਖਞ ਗਬਔ) ਞੰੂ ਗਏਮ ਏੰਧ ਆਇਆ ਮੈਂ। 38।  

ਪਰੀਦਾ ਦਤਰ ਦਰਵਾਜ ਜਾਆ ਕ ਤਕਈ ਤਡਠ ਘੜੀਅਲੁ ॥ ਊਹੁ ਤਨਦਸਾਂ ਭਾਰੀ ਹਭ ਦਸਾਂ ਦਾ 
ਤਕਅ ਹਾਲੁ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 1379} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਠਗ—ਠ ਞ, ਥੂਯ ਞ। ਠਬ ਖ—ਠਬ   ਞ। ਖ ਇ ਏ—ਖ  ਏ। ਗਏਉਂ—ਏੀ? ਗਢਠਮ —

ਥ-ਠਮ । ਧ ੀ—ਧ  ਐ ਾਂਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਏੀ (ਗਏਮ) ਥੂਯ ਞ (ਗਏਮ) ਠਬ   ਞ ਖ  ਏ (ਏਠ) ੜੀਆਪ (ਬੁੱਖਠ ) ਬਗਐਆ ਈ? 

ਇਯ (ਗੜਆਪ) ਥ-ਠਮ  (ਯੀ) ਧ  ਐ ਾਂਠ  ਯ, (ਦਪ ) ਅਮ ਛ  ਠਮੀਆਾਂ ਠ  ਏੀਯ ਯ ਪ?। 39।  

ਘੜੀਊ ਘੜੀਊ ਭਾਰੀ ਹਰੀ ਲਹ ਸਜਾਆ ॥ ਸ ਹੜਾ ਘੜੀਅਲ ਤਜਈ ਡੁਖੀ ਰਤਣ ਤਵਹਾਆ 
॥੪੦॥ {ੰਨਾ 1379} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੜੀ ੜੀ—ੜੀ ੜੀ ਗਣੁੱਕੋਂ। ਣਯੀ—ਯਏ ਣਗਯ ਧੋਂ। ਮਖ ਇ—ਠੰਛ, ਏੁੁੱਙ। 

ਯੜ —ਮੀ। ਗਮਉ—ਬ ਾਂ। ਗਝ—(ਗ ੰਠੀ ਠੀ)  ਗਞ। ਗਬਯ ਇ—ੁ ਠੀ ਯ, ਥੀਞਠੀ ਯ।  

ਅਟ:-  (ੜੀਆਪ ਢੰੂ) ਯਏ ੜੀ ਗਣਕੋਂ ਧ  ਣੈਂਠੀ ਯ, ਯਏ ਣਗਯ ਧੋਂ (ਇਯ) ਏੁੁੱਙ ਐ ਾਂਠ  ਯ। 

ੜੀਆਪ ਬ ਾਂ ਯੀ ਯ ਉਯ ਮੀ (ਗਖਮ ਢ  ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ਯੀ ਉਧ ੁ   ਗਠੁੱਞੀ)। ਉਮ ਠੀ 

(ਗ ੰਠੀ-ੂਣ)  ਗਞ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ਯੀ ਥੀਞਠੀ ਯ। 40।  

ਫੁਢਾ ਹਅ ਸਖ ਪਰੀਦੁ ਕੰਫਤਣ ਲਗੀ ਦਹ ॥ ਜ ਸਈ ਵਤਰਿਅ ਜੀਵਣਾ ਬੀ ਤਨੁ ਹਸੀ ਖਹ ॥੪੧॥ 
{ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠਯ—ਮੀ। ਐਯ—ਮੁਆਯ, ਗਧੁੱਙੀ। ਯਮੀ—ਯ ਖ ਇ ।  

ਅਟ:-  (‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਗਣੁੱਕ ਠੜ ਠੜ ਏ ਯੀ) ਭਿ ਤੀਠ (ਯੁਝ) ਥੁੁੱਜ  ਯ ਗਆ ਯ, ਮੀ ਏੰਥਝ ਪੁੱ 

ਗਣਆ ਯ। ਖ ਮਉ ਬਹ ਦੀ ਖੀਊਝ  ਗਧਪ ਖ , ਞ ਾਂ ਦੀ (ਅੰਞ ਢੰੂ) ਮੀ ਗਧੁੱਙੀ ਯ ਖ ਇ  (ਞ ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ 

ੰਠਪ ਾਂ’ ਞੋਂ ਮ ਟ ਙੁੁੱਙ ਖ ਇ )। 41।  

ਪਰੀਦਾ ਫਾਤਰ ਰਾਆ ਫਸਣਾ ਸਾਂਇ ਭੁਝ ਨ ਦਤਹ ॥ ਜ ਤੂ ਊਵ ਰਖਸੀ ਜੀਈ ਸਰੀਰਹੁ ਲਤਹ 
॥੪੨॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥ ਗ—ਥੂਯ ਞ। ਥ ਗ ਣ ਇ—ਣ  ਥੂਯ ਞ। ਥਮਝ —ਥਚਝ । ਮ ਾਂਈ—ਯ ਮ ਾਂਈ! 

ਬ—ਇਮ ਞਹ ਾਂ, (ਦ ਬ, ਠੂਗਖਆਾਂ ਠ ਥੂਯ ਞ)। ਮੀਯ—ੁਮੀ ਗਬਔੋਂ। ਖੀਉ—ਗਖੰਠ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਆਐ—) ਯ ਮ ਾਂਈਂ! (ਇਯਢ ਾਂ ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠੀ ਿ ਞ) ਧਢੰੂ ਣ  ਥੂਯ ਞ 

ਥਚਝ ਢ ਯ ਠਈਂ। ਣ ਖ ਞੰੂ ਇਮ ਞਹ ਾਂ ੁੱਐਝ  ਯ (ਦ ਬ, ਖ ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਠੂਗਖਆਾਂ ਠ  ਧੁਟ ਖ ਥਝ ਝ  ਯ) ਞ ਾਂ ਧ 

ਮੀ ਗਬਔੋਂ ਗਖੰਠ ਏੁੱਜ ਪ। 82।  

ਕੰਤਧ ਕੁਹਾੜਾ ਤਸਤਰ ਘੜਾ ਵਤਣ ਕ ਸਰੁ ਲਹਾਰੁ ॥ ਪਰੀਦਾ ਹਈ ਲੜੀ ਸਹੁ ਅਣਾ ਤੂ ਲੜਤਹ 
ੰਤਗਅਰ ॥੪੩॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੰਗਡ—ਏੰਡ ਉਞ, ਧਜ ਉਞ। ਗਮਗ—ਗਮ ਉਞ। ਬਗਝ—ਬਝ ਗਬਔ, ਖੰਪ ਗਬਔ। ਏਮੁ—

ਥ ਠਭ ਯ। ਯਉ—ਧੈਂ। ਮਯੁ—ਐਮਧ। ਪੜੀ—ਧੈਂ ਪੁੱਦਠ  ਯ ਾਂ, ਪੜੀਂ। ਅੰਗਆ—ਏਪ ।  

ਅਟ:-  ਧਜ ਉੱਞ ਏੁਯ ੜ  ਞ ਗਮ ਉਞ ੜ  (ੁੱਐੀ) ਪਯ  ਖੰਪ ਗਬਔ ਥ ਠਭ ਯ (ਥਗਝਆ ਯੁੰਠ ) ਯ 

(ਗਏਉਂਗਏ ਗਖਮ ੁੁੱਐ ਞ ਔ ਯ ਏੁਯ ੜ  ਔਪ  ਮਏਠ  ਯ) (ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਧਢੁੁੱਐ ਖਞ-ੂਣ ਖੰਪ ਗਬਔ ਮਠ  

ਯ)। ਯ ਤੀਠ! (ਆਐ—) ਧੈਂ ਞ ਾਂ (ਇਮ ਖਞ-ੂਣ ਖੰਪ ਗਬਔ) ਆਣਝ  ਧ ਪਏ-ਣਿਦੂ ਢੰੂ ਪੁੱਦ ਗਯ  ਯ ਾਂ, ਞ, 



ਞੰੂ, (ਯ ਖੀਬ! ਪਯ  ਬ ਾਂ) ਏਪ  ਪੁੱਦ ਗਯ  ਯੈਂ (ਦ ਬ, ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’-ੂਣ ਏਪ  ਪੁੱਦਠ  ਯੈਂ)। 43।  

ਪਰੀਦਾ ਆਕਨਾ ਅਟਾ ਗਲਾ ਆਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲਣੁ ॥ ਗ ਗਊ ਤਸੰਞਾਸਤਨ ਚਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਈਣੁ 
॥੪੪॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਅਪ —ਥਯੁਞ । ਪਝੁ—ਪੂਝ। ਅ—ਣਪਏ ਗਬਔ। ਗਮੰਘ ਣਮਗਢਹਹ—ਣਕ ਝ  ਖ ਝ।  

ਢਙ:-  ਅੁੱਐ ‘ਗਢਹਹ’ ਠ ਅੰਞ ਗਬਔ ਅੁੱਡ  ਅੁੱਐ ‘ਯ’ ਯ। ਐ ਮੀ—ਐ  ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਏਈ ਥੰਗਠਆਾਂ ਣ ਮ ਆਙ  ਥਯੁਞ ਯ (‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਥਯੁਞ ਯਢ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ 

ਥਯੁਞ ਯਢ), ਇਏਢ ਾਂ ਣ ਮ (ਇਞਢ  ਦੀ) ਢਯੀਂ ਗਖਞਢ  (ਆਙ ਗਬਔ) ਪੂਝ (ਣ ਈਠ ) ਯ। (ਧਢੁੁੱਐੀ ਖੀਬਢ ਠੀ 

ਮਤਪਞ  ਠ  ਧ ਣ ਇਯ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਢਯੀਂ), ਅੁੱ ਖ  ਏ (ਅਧਪ ਾਂ ਉੱਞ) ਣਕ ਝ ਯਬੀ ਗਏ ਧ  ਗਏਮ ਢੰੂ 

ਣੈਂਠੀ ਯ। 44।  

ਾਤਸ ਦਭਾਭ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਬਰੀ ਸਡ ਰਡ ॥ ਜਾਆ ਸੁਤ ਜੀਰਾਣ ਭਤਹ ਥੀਊ ਤੀਭਾ ਗਡ ॥ ੪੫॥ 
{ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣ ਗਮ—ਏਪ (ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ)। ਠਧ ਧ—ਡੌਂਮ। ਕਞੁ—ਕਞ। ਗਮਗ—ਗਮ ਉਞ (ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 

43)। ਦੀ—ਞੂਞੀਆਾਂ। ਮਛ—ਮੁੱਠ। ਛ—ਇਏ ‘ਕੰਠ’ ਠ  ਢ ਧ ਯ ਖ ਉਮਞਞੀ ਬ ਮਞ ਬਗਞਆ ਖ ਾਂਠ  ਯ 

(ਬਐ, ਮਬਈ ਧਯਪ  ਔਉਟ ਏ, ਦੁੱਙ ਢਪ੍੍, ਕੰਠ ਢੰ: 1॥5॥ ਞੋਂ 8॥12)। ਖੀ ਝ—ਧਮ ਝ। ਅਞੀਧ—

ਨਞੀਧ, ਧਗਯੁੱਙ। ਛ ਟੀ—ਪ ।  

ਅਟ:-  (ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠ  ਏੀਯ ਧ ਝ?) (ਗਖਢਹ ਾਂ ਪਏ ਾਂ ਠ) ਣ ਮ ਡੌਂਮ (ਬੁੱਖਠ ਮਢ), ਗਮ ਉੱਞ 

ਕਞ (ਗੁਪਠ ਮਢ), ਞੂਞੀਆਾਂ (ਬੁੱਖਠੀਆਾਂ ਮਢ) ਉਮਞਞੀ ਠ ਕੰਠ ( ਾਂਬ ਖ ਾਂਠ ਮਢ), ਉਯ ਦੀ ਆਿ ਧਮ ਝ ਾਂ 

ਗਬਔ ਖ  ਮੁੁੱਞ, ਞ ਨਞੀਧ ਾਂ ਢ ਪ ਖ  ਪ  (ਦ ਬ, ਨਞੀਧ ਾਂ ਬ ਯੀ ਯ )। 45।  

ਪਰੀਦਾ ਕਠ ਭੰਡ ਭਾੜੀਅ ਈਸਾਰਦ ਬੀ ਗਊ ॥ ਕੂੜਾ ਸਈਦਾ ਕਤਰ ਗਊ ਗਰੀ ਅਆ ਊ 
॥੪੬॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧੰਛਣ—ਭ ਧੀਆਢ। ਧ ੜੀਆ—ਔੁਥ ਗਆਾਂ ਬ ਪ  ਧਯਪ। ਏੂੜ —ਮੰ ਢ ਯ ਗਢਦਝ ਬ ਪ । 

ੀ—ੀਂ, ਏਥ ਾਂ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠ ਬਣ ੀਆਾਂ ਬਪ ਞੁੱਏ!)  ਧਯਪ ਧ ੜੀਆਾਂ ਉਮ ਢ ਬ ਪ  ਦੀ 

(ਇਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਕੁੱਛ ਏ) ਔਪ  । ਉਯ ਯੀ ਮਉਠ  ਏੀਞ ਢ , ਖ ਢ ਪ ਢ ਯ ਗਢਗਦਆ ਞ (ਅੰਞ ਿ ਪੀ ਯੁੱਟ) ਏਥੀਂ 

ਖ  ਣ। 46।  

ਪਰੀਦਾ ਤਖੰਥਤੜ ਭਖਾ ਗਲੀਅ ਤਜੰਦੁ ਨ ਕਾਇ ਭਖ ॥ ਵਾਰੀ ਅ ਅਣੀ ਚਲ ਭਸਾਆਕ ਸਖ 
॥੪੭॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਐੰਟਗੜ—ਠੜੀ। ਧਐ —ਙ ਾਂਏ, ਞਿ ਣ, ਧਐ ਾਂ। ਅਪੀਆ—ਥਯੁਞ (ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 44, 

‘ਅਪ ’)। ਗਖੰਠੁ—(ਇਯ ਪਫ਼  ਮਠ  (ੰੁ)-ਅੰਞ ਯੁੰਠ  ਯ, ਬਐ ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’)। ਧਮ ਇਏ—

(ਪਫ਼  ‘ਭਐ’ ਠ  ‘ਥਯ-ੁਬਔਢ’) ਏਈ ਭਿ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਞ ਾਂ ਗਏਞ ਯੀਆਾਂ, ਇਮ ਆਣਝੀ ਗਖੰਠ ਠੀ ਦੀ ਏਈ ਣ ਾਂਇਆਾਂ ਢਯੀਂ। 



(ਇਮ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਢਏ ੀ ਠੜੀ ਠ  ਯੀ ਬਡੀਏ ਇਞਥ  ਯ ਮਏਠ  ਯ, ਗਏਉਂਗਏ) ਠੜੀ ਢੰੂ ਏਈ ਙ ਾਂਏ ਪੁੱ 

ਯ ਯਢ, ਣ ਗਖੰਠ ਢੰੂ ਇੁੱਏ ਦੀ ਙ ਾਂਏ  ਢਯੀਂ (ਏੀਯ ਣਞ , ਏਯੜ ਬਪ  ਮੀ ਢ ਪੋਂ  ਬੁੱਐ ਯ ਖ ?) ਬੁੱਛ ਬੁੱਛ 

ਅਐਬ ਝ ਬ ਪ  ਭਿ ਆਗਠਏ ਮਦ ਆਣ ਆਣਝੀ ਬ ੀ ਇਟੋਂ ਞੁ । 47।  

ਪਰੀਦਾ ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਫਲੰਤਦਅ ਭਲਕੁ ਫਤਹਠਾ ਅਆ ॥ ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਤਟਅ ਦੀਵੜ ਗਆਅ 
ਫੁਝਾਆ ॥੪੮॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠੁਯ ੁਠੀਬੀ ਥਪੰਗਠਆ—ਅਖ ਇਯ ਠਬੇਂ ਠੀਬ ਖਠ ਯੀ ਮਢ, (ਦ ਬ,) ਇਯਢ ਾਂ ਠਯ ਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਠ 

ਮ ਯਧਝ  ਯੀ। ਧਪਏੁ—(ਧਞ ਠ ) ਫ਼ਗਭਞ । ੜੁ—ਗਏਪਹ   (ਮੀ-ੂਣ)। ਙੁ—ਗਯਠ , ਅੰਞਯਏਝ। 

ਪੀਞ —ਪ  ਗਪਆ, ਏਥ   ਏ ਗਪਆ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯਢ ਾਂ ਠਯ ਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਠ ਮ ਯਧਝ  (ਇਯਢ ਾਂ ਠਯ ਾਂ ਠੀਗਬਆਾਂ ਠ ਖਗਠਆਾਂ ਯੀ) ਧਞ ਠ  

ਫ਼ਗਮਞ  (ਗਖਮ ਦੀ ਥੰਠ ਣ ਮ) ਆ ਥਚ , ਉਮ ਢ  ਉਮ ਠ ਮੀ-ੂਣ ਗਏਪਹ  ਉਞ ਏਥ   ਏ ਗਪਆ, 

ਅੰਞਯਏਝ ਪੁੁੱਙ ਗਪਆ (ਦ ਬ, ਗਖੰਠ ਏ ਥ ੂਏ ਪਈ) ਞ (ਇਯ ਅੁੱਐ ਾਂ ਠ) ਠੀਬ ਥੁਗ  ਗਆ। 48।  

ਪਰੀਦਾ ਵਖੁ ਕਾਹ ਤਜ ਥੀਅ ਤਜ ਤਸਤਰ ਥੀਅ ਤਤਲਾਹ ॥ ਕਭਾਦ ਰੁ ਕਾਗਦ ਕੁੰਨ 
ਕਆਤਲਅਹ ॥ ਭੰਦ ਭਲ ਕਰਤਦਅ ਊਹ ਸਜਾਆ ਤਤਨਾਹ ॥੪੯॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖ—ਖ ਏੁਗ। ਟੀਆ—ਯਇਆ, ਬ ਣਗਆ, ਥੀਞੀ। ਗਮਗ—ਗਮ ਉਞ (ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 43)। 

ਏੰੁਢੀ—ਗਧੁੱਙੀ ਠੀ ਯ ਾਂਛੀ। ਮਖ ਇ—ਠੰਛ। ਗਞਢ ਯ—ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ। ਅਧਪ—ਏੰਧ, ਏਞੂਞ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਬਐ! ਖ ਯ ਪਞ ਏਣ ਯ ਠੀ ਯੁੰਠੀ ਯ (ਦ ਬ, ਬਪਝ  ਗਬਔ ਬਪੀ ਖ ਾਂਠੀ ਯ), ਖ ਗਞਪ ਾਂ ਠ 

ਗਮ ਞ ਥੀਞਠੀ ਯ (ਏਯਪੂ ਗਬਔ ਣੀੜ ਖ ਾਂਠ ਯਢ), ਖ ਏਧ ਠ, ਏ  , ਗਧੁੱਙੀ ਠੀ ਯ ਾਂਛੀ ਅਞ ਏਗਪਆਾਂ ਢ ਪ 

ਬਞਠੀ ਯ, ਇਯ ਮ   ਉਯਢ ਾਂ ਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਗਧਪਠੀ ਯ ਖ (ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ) ਧੰਠ ਏੰਧ ਏਠ 

ਯਢ (ਦ ਬ, ਗਖਉਂ ਗਖਉਂ ਠੁਢੀਆਬੀ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠੀ ਿ ਞ ਧੰਠ ਏੰਧ ਏਠ ਯਢ, ਗਞਉਂ ਗਞਉਂ ਥੜ ਠੁਐੀ ਯੁੰਠ 

ਯਢ। 49।  

ਪਰੀਦਾ ਕੰਤਨ ਭੁਸਲਾ ਸੂਪੁ ਗਤਲ ਤਦਤਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜੁ ਵਾਤਤ ॥ ਫਾਹ ਤਰ ਤਦਸ ਚਾਨਣਾ ਤਦਤਲ 
ੰਤਧਅਰੀ ਰਾਤਤ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੰਗਢ—ਏੰਡ ਉਞ, ਧਜ ਉਞ। ਮੂਤੁ—ਏ ਪੀ ਿਤਢੀ। ਗਪ—ਪ ਗਬਔ। ਗਠਗਪ—ਗਠਪ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਞ) ਧਜ ਉਞ ਧੁਮੁੱਪ  ਯ, (ਞੰੂ) ਪ ਗਬਔ ਏ ਪੀ ਿਫ਼ਢੀ (ਣ ਈ ਯਈ ਯ), (ਞ) ਧੂੰਯ 

ਗਬਔ ੁੜ ਯ; (ਣ) ਗਠਪ ਗਬਔ ਏੈਂਔੀ ਯ (ਦ ਬ, ਥ ਯ ਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਗਬਐ ਪਝ ਪਈ ਫ਼ਏੀੀ ਬਮ ਯ, ਧੂੰਯੋਂ ਦੀ 

ਪਏ ਾਂ ਢ ਪ ਗਧੁੱਚ  ਥਪਠ  ਯੈਂ, ਣ ਗਠਪੋਂ  ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ਐਙ  ਯੈਂ ਮ) ਥ ਯ ਞ ਾਂ ਔ ਢਝ ਗਠੁੱਮ ਗਯ  

ਯ (ਣ) ਗਠਪ ਗਬਔ ਯਢੀ  ਞ (ਬ ਣੀ ਯਈ) ਯ। 50।  

ਪਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤੁ ਨ ਤਨਕਲ ਜ ਤਨੁ ਚੀਰ ਕਆ ॥ ਜ ਤਨ ਰਤ ਰਫ ਤਸਈ ਤਤਨ ਤਤਨ ਰਤੁ ਨ ਹਆ 
॥੫੧॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞੀ—ਞ  ਗਖਞਢੀ ਦੀ। ਞੁ—ਪਯੂ। (ਇਯ ਪਫ਼  ‘ਇਮਞੀ ਗਪੰ’ ਯ, ਣ ਇਮ ਠ ਅੰਞ 

ਗਬਔ (ੰੁ) ਮਠ  ਗਯੰਠ  ਯ; ਇਮ ਬ ਯ ਪਫ਼  ਖ ਇਯਢ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਯੀ ਆ ਯਢ, ਇਯ ਯਢ—ਗਖੰਠੁ, 

ਐੰਛੁ, ਧਪੁ, ਪਖੁ, ਗਬਮੁ, ਐ ਏੁ)। ਞ—ੰ ਯ। ਗਮਉ—ਢ ਪ। ਗਞਢ ਞਗਢ—ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਞਢ ਗਬਔ।  



ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਥੰਠ ੁੱਥ ਢ ਪ ੰ ਯੁੰਠ ਯਢ (ਦ ਬ, ੁੱਥ ਠ ਗਣਆ ਗਬਔ ੰ ਯੁੰਠ ਯਢ), ਉਯਢ ਾਂ ਠ 

ਮੀ ਗਬਔ (‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠ  ਧਯ-ੂਣ) ਪਯੂ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠ , ਖ ਏਈ (ਉਯਢ ਾਂ ਠ ) ਮੀ ਔੀ (ਞ ਾਂ ਉਮ 

ਗਬਔੋਂ) ਞ  ਗਖਞਢ  ਦੀ ਪਯੂ ਢਯੀਂ ਗਢਏਪਠ  (ਣ, ਯ ਤੀਠ! ਞੰੂ ਞ ਾਂ ਧੁਮੁੱਪ  ਞ ਿਫ਼ਢੀ ਆਗਠਏ ਢ ਪ ਗਢ  

ਥ ਯ ਠ  ਯੀ ਗਿਆਪ ੁੱਗਐਆ ਯਇਆ ਯ)। 51।  

ਭਃ ੩ ॥ ਆਹੁ ਤਨੁ ਸਬ ਰਤੁ ਹ ਰਤੁ ਤਫਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹਆ ॥ ਜ ਸਹ ਰਤ ਅਣ ਤਤਤੁ ਤਤਨ ਲਬੁ 
ਰਤੁ ਨ ਹਆ ॥ ਬ ਆ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹਆ ਲਬੁ ਰਤੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਆ ॥ ਤਜਈ ਫਸੰਤਤਰ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ 
ਹਆ ਤਤਈ ਹਤਰ ਕਾ ਬਈ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਗਵਾਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਣ ਤਜ ਰਤ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਆ 
॥੫੨॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਢਙ:-  ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਗਖਮ ‘ਞੁ’ ਠ  ਗ ਏ ਭਪਏ ਢ:ੰ 51 ਗਬਔ ਏੀਞ  ਯ, ਉਮ ਢੰੂ ਭਪਏ ਢੰ: 50 ਗਬਔ ਪਫ਼  

‘ਗਠਗਪ ਏ ਞੀ’ ਗਬਔ ਇਭ -ਧ ਞਿ  ਯੀ ਠੁੱਗਮਆ ਯ। ਉਮ ਢੰੂ ਯ ਮਣਭਙ ਏਢ ਬ ਮਞ ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਢ  

ਇਯ ਭਪਏ ਉਔ ਗਆ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਮਦ—ਮ   ਯੀ। ਞੁ ਗਥਢੁ—ੁੱਞ ਞੋਂ ਗਥਢ  (ਖ ਪਫ਼  ਆਣਝੀ ਥਝਞ ਅਢੁਮ  ਮਠ  ‘(ੰੁ) 

ਅੰਞ’ ਯੁੰਠ ਯਢ, ਉਯਢ ਾਂ ਠ  ਅਿੀਪ  (ੰੁ) ‘ਮੰਥੰਡਏ’ ਠ ਢ ਪ ਦੀ ਗਙਗਏਆ ਗਯੰਠ  ਯ। ਇਟ ਪਫ਼  ‘ਞੁ’ ਠ  

(ੰੁ) ‘ਮੰਥੰਡਏ’ ‘ਗਥਢੁ’ ਠ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਦੀ ਏ ਇਧ ਯ)। ਞੰਢੁ—ਞਢ, ਮੀ। ਮਯ—ਐਮਧ। ਮਯ ਞ—ਐਮਧ 

ਢ ਪ ੰ ਯ। ਗਞਞੁ ਞਗਢ—ਉਮ ਮੀ ਗਬਔ। ਗਞਞੁ—ਉਮ ਗਬਔ। ਦ ਣਇ—ਛ ਗਬਔ ਗਣਆਾਂ, ਛ ਗਬਔ 

ਗਯ ਾਂ। ਐੀਝੁ—ਣਞਪ , ਗਪੁੱਮ । ਖ ਇ—ਠੂ ਯ ਖ ਾਂਠੀ ਯ। ਥਮੰਞਗ—ਅੁੱ ਗਬਔ। ਮੁਡ—ੁਮ ਫ਼। ਗਖ—ਖਯੜ। 

ੰ—ੁਗਣਆ।  

ਅਟ:-  ਇਯ ਮ   ਮੀ ਪਯੂ ਯ (ਦ ਬ, ਮ  ਮੀ ਗਬਔ ਪਯੂ ਧਖੂਠ ਯ), ਪਯੂ ਞੋਂ ਗਥਢ  ਮੀ ਗਯ ਢਯੀਂ 

ਮਏਠ  (ਗਤ, ਮੀ ਢੰੂ ਔੀਗਆਾਂ, ਦ ਬ, ਮੀ ਠੀ ਣੜਞ ਪ ਏੀਗਞਆਾਂ, ਏਯੜ  ਪਯੂ ਢਯੀਂ ਗਢਏਪਠ ?) ਖ 

ਥੰਠ ਆਣਝ  ਐਮਧ (ਣਿਦੂ ਠ ਗਣਆ) ਗਬਔ ੰ ਯ ਯਢ (ਉਯਢ ਾਂ ਠ) ਇਮ ਮੀ ਗਬਔ ਪ ਪਔ-ੂਣ ਪਯੂ 

ਢਯੀਂ ਯੁੰਠ ।  

ਖ (ਣਧ ਞਧ  ਠ) ਛ ਗਬਔ ਖੀਬੀ, ਞ ਾਂ ਮੀ (ਇਮ ਞਹ ਾਂ) ਗਪੁੱਮ  ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ (ਗਏ) ਇਮ ਗਬਔੋਂ ਪਦ-ੂਣ 

ੁੱਞ ਗਢਏਪ ਖ ਾਂਠੀ ਯ। ਗਖਬੇਂ ਅੁੱ ਗਬਔ (ਣ ਇਆ ਮਢ  ਆਗਠਏ) ਡ ਞ ਮ ਫ਼ ਯ ਖ ਾਂਠੀ ਯ; ਇਮ ਞਹ ਾਂ 

ਣਧ ਞਧ  ਠ  ਛ (ਧਢੁੁੱਐ ਠੀ) ਦੜੀ ਧੁੱਞ-ੂਣ ਧਪ ਢੰੂ ਏੁੱਙ ਠੇਂਠ  ਯ। ਯ ਢ ਢਏ! ਉਯ ਥੰਠ ਮਯਝ  ਯਢ ਖ 

ਣਧ ਞਧ  ਢ ਪ ਗਢਯੁਾਂ ਪ  ਏ (ਉਮ ਠ ਗਢਯੁਾਂ ਗਬਔ) ੰ ਯ ਯਢ। 52।  

ਪਰੀਦਾ ਸਇ ਸਰਵਰੁ ਢੂਤਢ ਲਹੁ ਤਜਥਹੁ ਲਬੀ ਵਥੁ ॥ ਛਤੜ ਢੂਢ ਤਕਅ ਹਵ ਤਚਕਤੜ ਡੁਫ ਹਥੁ 
॥੫੩॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢੰ: 50 ਗਬਔ ਠੁੱਮ ਦਐੀ ਢੰੂ ਇਮ ਭਪਏ ਗਬਔ ‘ਕੁੱਣੜ’ ਬ  ਠੁੱਗਮਆ ਯ, ਅਞ ਭਪਏ ਢੰ: 51 

ਗਬਔ ਠੁੱਮ ਮੁੁੱਔ ਗਣਆ ਬ ਪ  ਥੰਠ ਢੰੂ ਇਟ ‘ਮਬੁ’ ਆਗਐਆ ਯ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਮਬੁ—ਮਯਝ  ਞਪ ਥ; (ਮ—ਞਪ ਥ। ਬ—ਮਿਭਙ)। ਬਟ—ੁ(ਅਮਪ) ਔੀ । ਕਣਗੜ 

ਜੂਜ—ਖ ਕੁੱਣੜ ਦ ਪੀ। ਗਔਏਗੜ—ਗਔੁੱਏੜ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਉਯੀ ਮਯਝ  ਞਪ ਥ ਪੁੱਦ, ਗਖਮ ਗਬਔੋਂ (ਅਮਪ) ਔੀ  (ਢ ਧ-ੂਣ ਧਞੀ) ਗਧਪ ਣ, ਕੁੱਣੜ 

ਦ ਗਪਆਾਂ ਏੁਗ ਢਯੀਂ ਗਧਪਠ , (ਉਟ ਞ ਾਂ) ਗਔੁੱਏੜ ਗਬਔ (ਯੀ) ਯੁੱਟ ਛੁੁੱਥਠ  ਯ। 53।  



ਪਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਤਵ ਵਡੀ ਥੀ ਭੁਇਅਸੁ ॥ ਧਨ ਕੂਕਂਦੀ ਗਰ ਭਂ ਤ ਸਹ ਨਾ ਤਭਲੀਅਸੁ 
॥੫੪॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਢੰਜੀ—ਖੁਆਢ ਇਮਞਿੀ ਢ। ਢ  ਗਬ—ਢ ਯ ਧ ਗਝਆ। ਬਛੀ ਟੀ—ਥੁੁੱਜੀ ਯ ਏ। 

ਧੁਈਆਮ—ੁਧੁਈਆ ਮੁ, ਉਯ ਧ ਈ। ਡਢ—ਇਮਞਿੀ।  ਧੇਂ—ਏਥ ਗਬਔ। ਞ—ਞਢੰੂ। ਮਯ—ਯ ਮਯ! ਯ 

ਣਞੀ! ਢ  ਗਧਪੀਆਮ—ੁਉਯ ਢ ਯ ਗਧਪੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਖਮ ਖੁਆਢ (ਖੀਬ-) ਇਮਞਿੀ ਢ  (ਣਧ ਞਧ -) ਣਞੀ ਢ  ਧ ਗਝਆ (ਦ ਬ, ਗਖਮ ਖੀਬ ਢ  

ਖੁਆਢੀ ਬਪ  ੁੱਥ ਢੰੂ ਢ ਯ ਗਮਧਗਆ), ਉਯ (ਖੀਬ-) ਇਮਞਿੀ ਖਠੋਂ ਥੁੁੱਜੀ ਯ ਏ ਧ ਈ ਞ ਾਂ (ਗਤ) ਏਥ 

ਗਬਔ ਞਪ  ਪੈਂਠੀ ਯ (ਦ ਬ, ਧਢ ਗਣਕੋਂ ਖੀਬ ਣਕੁਞ ਾਂਠ  ਯ) ਗਏ ਯ (ਣਿਦੂ-) ਣਞੀ! ਧੈਂ ਞਢੰੂ (ਬਪ -ਗਮ) ਢ ਯ 

ਗਧਪੀ। 54।  

ਪਰੀਦਾ ਤਸਰੁ ਤਲਅ ਦਾੜੀ ਲੀ ਭੁਛਾਂ ਬੀ ਲੀਆਂ ॥ ਰ ਭਨ ਗਤਹਲ ਫਾਵਲ ਭਾਣਤਹ ਤਕਅ 
ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣਗਪਆ—ਗਔੁੱਙ  ਯ ਗਆ।  ਗਯਪ—ਯ ਗ਼ ਗਫ਼ਪ! ਥ ਬਪ —ਏਧਪ । ਪੀਆਾਂ—ਧਖ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਮ ਗਔੁੱਙ  ਯ ਗਆ ਯ, ਠ ੜਹੀ ਗਔੁੱਙੀ ਯ ਈ ਯ, ਧੁਕ ਾਂ ਦੀ ਗਔੁੱਙੀਆਾਂ ਯ ਈਆਾਂ ਯਢ। ਯ 

ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਞ ਏਧਪ  ਧਢ! (ਅਖ ਦੀ ਞੰੂ ਠੁਢੀਆ ਠੀਆਾਂ ਯੀ) ਧਖ ਾਂ ਗਏਉਂ ਧ ਝ ਗਯ  ਯੈਂ?। 55।  

ਪਰੀਦਾ ਕਠ ਧੁਕਣੁ ਕਤੜਾ ਤਰ ਨੀਦੜੀ ਤਨਵਾਤਰ ॥ ਜ ਤਦਹ ਲਧ ਗਾਣਵ ਗਊ ਤਵਲਾਤੜ ਤਵਲਾਤੜ 
॥੫੬॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਡੁਏਝੁ—ਠੜਢ । ਏਞੜ —ਗਏਟੋਂ ਞਏ? ਢੀਠੜੀ—ਏਗੀ ਢੀਂਠ। ਗਢਬ ਗ—ਠੂ ਏ। ਗਠਯ—

ਗਠਢ।  ਝਬ ਗਠਯ—(ਉਧ ਠ) ਗਝਬੇਂ ਗਠਢ। ਪਡ—ਪੁੱਦ, ਗਧਪ । ਗਬਪ ਗੜ—ਠੜ ਏ, ਕ ਪ ਾਂ ਧ  ਏ, 

(ਦ ਬ,) ਥੜੀ ਕਞੀ ਕਞੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਏਚ  ਠੀ ਠੜ ਗਏਟੋਂ ਞਏ (ਦ ਬ, ਏਚ  ਉਞ ਠੜ ਪੰਧੀ ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠੀ, ਇਮ ਞਹ ਾਂ ੁੱਥ ਬਪੋਂ  

ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਦੀ ਏਠ ਞਏ ਯੇਂ ? ਉਧ ਆਿ ਧੁੁੱਏ ਖ ਇੀ, ਮ) ੁੱਥ (ਬ ਪ  ਣ ਮ) ਞੋਂ ਇਯ ਏਗੀ (ਗ਼ਫ਼ਪਞ 

ਠੀ) ਢੀਂਠ ਠੂ ਏ ਠਯ। (ਉਧ ਠ) ਖ ਗਝਬਾਂੰ ਗਠਢ ਗਧਪ  ਯ ਯਢ ਉਯ ਕ ਪ ਾਂ ਧ  ਧ  ਏ ਧੁੁੱਏਠ ਖ  

ਯ ਯਢ। 56।  

ਪਰੀਦਾ ਕਠ ਭੰਡ ਭਾੜੀਅ ਊਤੁ ਨ ਲਾਊ ਤਚਤੁ ॥ ਤਭਟੀ ਇ ਤਲਵੀ ਕਆ ਨ ਹਸੀ ਤਭਤੁ 
॥੫੭॥ {ੰਨਾ 1380} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧੰਛਣ—ਧਯਪ। ਞੁ—ਇਮ ਗਬਔ, ਇਮ (ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਠ ਗਮਪਗਮਪ) ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਯ ਖ ਞ)  ਞ ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ (ਯਢ, ਇਯਢ ਾਂ ਠ) ਇਮ (ਗਮਪਗਮਪ) ਗਬਔ ਗਔੁੱਞ 

ਢ ਯ ਖੜ। (ਧਢ ਞ ਖਠੋਂ ਏਥ ਗਬਔ ਞ ਉੱਞ) ਅਞਪਬੀਂ ਗਧੁੱਙੀ ਣੀ ਞਠੋਂ (ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔੋਂ) ਏਈ ਦੀ 

ਮ ਟੀ ਢਯੀਂ ਥਝ । 57।  

ਪਰੀਦਾ ਭੰਡ ਭਾਲੁ ਨ ਲਾਆ ਭਰਗ ਸਤਾਣੀ ਤਚਤਤ ਧਤਰ ॥ ਸਾਇ ਜਾਆ  ਸਭਿਾਤਲ ਤਜਥ ਹੀ ਤਈ 
ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥ {ੰਨਾ 1381} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਧ—ਧਞ। ਮਞ ਝੀ—ਮ-ਞ ਝੀ, ਞ ਝ ਬ ਪੀ, ਥਪ ਬ ਪੀ। ਗਔਗਞ—ਗਔੁੱਞ ਗਬਔ। ਮ ਈ—

ਉਯੀ। ਖ ਇ—ਟ ਾਂ। ਮਧਹਹ ਗਪ—(ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅੁੱਐ ‘ਧ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਗਖਟ ਯੀ—ਗਖਟ ਆਿ 

ਢੰੂ। ਬੰਘਝ —ਖ ਝ । ਧ ਪੁ—ਡਢ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਗਢ ) ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਞ ਡਢ ਢੰੂ ਗਔੁੱਞ ਗਬਔ ਢ ਯ ਗਙਏ ਈ ੁੱਐ, (ਮਦ ਞੋਂ) ਥਪੀ ਧਞ ਢੰੂ 

ਗਔੁੱਞ ਗਬਔ ੁੱਐ (ਔਞ ੁੱਐ)। ਉਯ ਟ ਾਂ ਦੀ ਨ ਠ ੁੱਐ ਆਿ ਢੰੂ ਞੰੂ ਖ ਝ  ਯ। 58।  

ਪਰੀਦਾ ਤਜਨਿੀ ਕੰਭੀ ਨਾਤਹ ਗੁਣ ਤ ਕੰਭੜ ਤਵਸਾਤਰ ॥ ਭਤੁ ਸਰਤਭੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਇ ਦ ਦਰਫਾਤਰ 
॥੫੯॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖਢਹਹ ੀ—(ਇਟ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਗਖਢਹਹ ੀ ਏੰਧੀ—ਗਖਢਹ ਾਂ ਏੰਧ ਾਂ ਗਬਔ। ੁਝ—

ਪ ਦ। ਏੰਧੜ—ਏਗ ਏੰਧ। ਟੀਬਯੀ—ਞੰੂ ਯਬੇਂ। ਠ—(ਪਫ਼  ‘ਠ’ ਠ ਟ ਾਂ ‘ਠ’ ਗਏਉਂ ਯ ਗਆ ਯ, ਇਯ ੁੱਪ 

ਮਧਗਝ ਪਈ ਣੜਹ  ਧ  ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’)। ਠਥ ਗ—ਠਥ  ਗਬਔ। ਠ ਠਥ ਗ—ਠ ਠਥ  

ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਉਯ ਏਗ ਏੰਧ ਕੁੱਛ ਠਯ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਏੰਧ ਾਂ ਗਬਔ (ਗਖੰਠ ਬ ਮਞ ਏਈ) ਪ ਦ ਢਯੀਂ ਯ, ਧਞ ਾਂ 

ਐਮਧ (ਣਧ ਞਧ ) ਠ ਠਥ  ਗਬਔ ਭਗਧੰਠ  ਯਝ  ਣ। 59।  

ਪਰੀਦਾ ਸਾਤਹਫ ਦੀ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਤਦਲ ਦੀ ਲਾਤਹ ਬਰਾਂਤਦ ॥ ਦਰਵਸਾਂ ਨ ਲੜੀ ਰੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜੀਰਾਂਤਦ ॥੬੦॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦ ਾਂਗਠ—(‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ) ਦਧ, ਦਿ ਾਂਗਞ, ਮੰਮ , ਦਙਏਝ । ਪ ਗਯ—ਪ ਯ ਏ, ਠੂ 

ਏ ਏ। ਔ ਏੀ—ਢਏੀ, (ਦ ਬ,) ਥੰਠੀ। ਪੜੀ—ਔ ਯੀਠੀ ਯ। ਖੀ ਾਂਗਠ—ਡੀਖ, ਮਥ। ਠਬਮ—

ਫ਼ਏੀ। ਢ—ਢੰੂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਯਢ ਾਂ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ਆਣਝ) ਗਠਪ ਠੀ ਦਙਏਝ  ਠੂ ਏ ਏ ਧ ਪਏ (-

ਣਿਦੂ) ਠੀ ਥੰਠੀ ਏ। ਫ਼ਏੀ ਾਂ ਢੰੂ (ਞ ਾਂ) ੁੁੱਐ ਾਂ ਬ  ਗਖ  ਏਢ  ਔ ਯੀਠ  ਯ। 60।  

ਪਰੀਦਾ ਕਾਲ ਭਡ ਕੜ ਕਾਲਾ ਭਡਾ ਵਸੁ ॥ ਗੁਨਹੀ ਬਤਰਅ ਭ ਤਪਰਾ ਲਕੁ ਕਹ ਦਰਵਸੁ ॥੬੧॥ 
{ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਛ—ਧ। ਬਮੁ—ਣਗਯ ਬ , ਣਭ ਏ। ੁਢਯੀ—ੁਢ ਯ ਾਂ ਢ ਪ। ਗਤ —ਗਤ ਾਂ, ਗਤਠ  ਯ ਾਂ। 

ਪਏੁ—ਖਞੁ। ਏਯ—ਆਐਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਧ ਅੰਠ ੁੁੱਐ ਾਂ ਬ ਪੀ ਖੀ ਾਂਠ ਢਯੀਂ ਯ ਖ ਫ਼ਏੀ ਠ ਅੰਠ ਔ ਯੀਠੀ ਮੀ ਫ਼ਏੀ ਾਂ ਬ ਾਂ) 

ਧ ਏੁੱਣੜ (ਞ ਾਂ) ਏ ਪ  ਯਢ, ਧ  ਬਮ ਏ ਪ  ਯ (ਣ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ‘ਦ ਾਂਗਠ’ ਠ ਏ ਢ) ਧੈਂ 

ੁਢ ਯ ਾਂ ਢ ਪ ਦਗਆ ਯਇਆ ਗਤਠ  ਯ ਾਂ ਞ ਖਞ ਧਢੰੂ ਫ਼ਏੀ ਆਐਠ  ਯ। 61।  

ਤਤੀ ਤਆ ਨ ਲਵ ਜ ਜਤਲ ਟੁ ਫੀ ਦਆ ॥ ਪਰੀਦਾ ਜ ਡਹਾਗਤਣ ਰਫ ਦੀ ਝੂਰਦੀ ਝੂਰਆ ॥ ੬੨॥ 
{ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞਞੀ—ਞੁੱਞੀ, ਮੜੀ ਯਈ। ਞਇ—ਣ ਝੀ ਗਬਔ। ਣਪਬ—ਣਪਹਠੀ ਯ, ਣਿਤੁਪਞ ਯੁੰਠੀ ਯ। 

ਖਗਪ—ਖਪ ਗਬਔ। ਛਯ ਗਝ—ਠੁਯ ਗਝ, ਠੁਦ ਗਝ, ਧੰਠ ਦ  ਾਂ ਬ ਪੀ, ਕੁੁੱਙੜ। ਗੂਠੀ ਗੂਇ—ਮਠ  

ਯੀ ਗੂਠੀ ਯ। ਖ—ਦ ਬੇਂ।  



ਅਟ:-  ਣ ਝੀ ਗਬਔ ਮੜੀ ਯਈ (ਐਞੀ ਗਤ) ਯੀ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠੀ, ਦ ਬੇਂ (ਉਮ ਐਞੀ ਢੰੂ) ਣ ਝੀ ਗਬਔ (ਏਈ) ਛਥ  

ਠ ਠਬ। ਯ ਤੀਠ! (ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਖ ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ ਆਣਝ ਬਪੋਂ  ੁੱਥ ਠ  ਯ ਞ ਞੁਠੀ ਯਈ ਦੀ) ੁੱਥ ਞੋਂ 

ਗਬਕੁੜੀ ਯਈ ਯ, ਉਯ ਮਠ  ਯੀ ਠੁਐੀ ਯੁੰਠੀ ਯ, (ਦ ਬ, ਫ਼ਏੀੀ ਗਪਥ ਮ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਦੀ ਖ ਧਢ ੁਢ ਯ ਾਂ ਢ ਪ 

ਦਗਆ ਗਯ , ਠਬਮ ੁਥਝ ਏ ਦੀ ਖ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ਧਢ ਗਬਔ ‘ਦ ਾਂਗਠ’ ਯੀ, ਮਞਮੰ ਗਬਔ 

ਗਯ ਏ ਦੀ ਖ ਧਢ ਮਯਗਮਆਾਂ ਗਬਔ ਗਯ , ਞ ਾਂ ਦ  ਾਂ ਗਬਔ ਮਠ  ਗ  ਯੀ ਗ  ਯ)। 62।  

ਜਾਂ ਕੁਅਰੀ ਤਾ ਚਾਈ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਭਲ ॥ ਪਰੀਦਾ ਊਹ ਛਤਾਈ ਵਤਤ ਕੁਅਰੀ ਨ ਥੀ 
॥੬੩॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਬੀਬ ਯੀ—ਗਬਆਯੀ, ਖਠੋਂ ਗਬਆਯੀ ਈ। ਧ ਧਪ—ਏ ੀ, ਖੰਖ ਪ। ਣਕਞ ਉ—ਣਕੁਞ ਬ । 

ਬਗਞ—ਗਤ, ਧੁੜ ਏ। ਢ ਟੀ—ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠੀ। ਖ ਾਂ—ਖਠੋਂ। ਞ ਾਂ—ਞਠੋਂ।  

ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢੰ: 62 ਬ ਪ  ਗਿਆਪ ਢੰੂ ਯੀ ਇਟ ਇਏ ਪੜਏੀ ਠ ਖੀਬਢ ਠੀ ਗਧਮ ਪ ਠ ਏ ਮਧਗ ਇਆ ਯ।  

ਅਟ:-  ਖਠੋਂ (ਪੜਏੀ) ਏੁਆੀ ਯੁੰਠੀ ਯ ਞਠੋਂ (ਉਮ ਢੰੂ ਗਬਆਯ ਠ ) ਔ ਉ ਯੁੰਠ  ਯ (ਣ ਖਠੋਂ) ਗਬਆਯੀ 

ਖ ਾਂਠੀ ਯ ਞ ਾਂ ਖੰਖ ਪ ਣ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਯ ਤੀਠ! (ਉਮ ਬਪ) ਇਯੀ ਣਕੁਞ ਬ  ਯੁੰਠ  ਯ ਗਏ ਉਯ ਧੁੜ ਏੁਆੀ 

ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠੀ (ਦ ਬ, ਉਯ ਣਗਯਪ  ਔ ਉ ਉਮ ਠ ਧਢ ਗਬਔ ਣਠ  ਢਯੀਂ ਯ ਮਏਠ )। 63।  

ਢਙ:-  ਖ ਮਞਮੰ ਗਬਔ   ਆ ਏ, ਖ ਫ਼ਏੀੀ ਠ  ਯ ਞ ਞੁਠ ਯਇਆਾਂ, ਖ ਆਣਝ  ਬਪੋਂ  ਡ ਗਧਏ ਖੀਬਢ 

ਗਥਞੀਞ ਏਠ ਯਇਆਾਂ, ਧਢ ਗਬਔ ‘ਗਬਮੁ ੰਠਪ ਾਂ’ ਠੀ ਿ ਞ ‘ਦ ਾਂਗਠ’ ਗਙਏੀ ਯ, ਞ ਾਂ ਮ  ਡ ਗਧਏ ਉੱਠਧ 

ਥ ਯ-ਧੁਐੀ ਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਅਖਯ  ਡ ਗਧਏ ਖੀਬਢ ਮੋਂ ਇਯ ਢੁਏਮ ਢ ਏਠ  ਯ ਗਏ ਉਯ ਣਗਯਪ  ਡ ਗਧਏ 

ਔ ਉ ਧ ਗਆ ਯੀ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਉਮ ਠ  ਧੁੜ ਣਪਹਢ  ਐ  ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ। ਇਯ ਗਿਆਪ ਭਪਏ ਢੰ: 60 ਞੋਂ ਪ  ਏ 

ਮਪਏ ਢੰ: 63 ਞਏ ਔਗਪਆ ਆ ਗਯ  ਯ।  

ਕਲਰ ਕਰੀ ਛੜੀ ਅਆ ਈਲਥ ਹੰਝ ॥ ਤਚੰਜੂ ਫੜਤਨਿ ਨਾ ੀਵਤਹ ਈਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥ {ੰਨਾ 
1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੀ—ਠੀ। ਆਇ ਉਪਟ—ਆ ਉਞ। ਯੰਗ—ਯੰਮ। ਗਔੰਖ—ੂਔੁੰਗ। ਥੜਗਢਹਹ—ਛਥਠ ਯਢ। 

ਮੰਠੀ—ਠੀ। ਛੰਗ—ਞ ਾਂ।  

ਢਙ:-  ਉਣਪ  4 ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਉਯਢ ਾਂ ਠ  ਯ ਪ ਠੁੱਗਮਆ ਯ; ਖ ਮਞਮੰ ਗਬਔ ਗਯੰਠ ਯ ਦੀ ਮਞਮੰ ਠ 

ਅਢੰਠ ਞੋਂ ਬ ਾਂਖ ਯ, ਞ ਆਗਿ ਅੰਠੋਂ ਔ ਉ ਯੀ ਧੁੁੱਏ ਗਆ। ਭਪਏ ਢੰ: 64 ਞ 65 ਗਬਔ ਅਮਪ ਮਞਮੰੀਆਾਂ 

ਠ  ਯ ਪ ਯ।  

ਅਟ:-  ਏੁੱਪ ਠੀ ਕੁੱਣੀ ਗਬਔ ਯੰਮ ਆ ਉਞਠ ਯਢ, (ਉਯ ਯੰਮ ਕੁੱਣੜੀ ਗਬਔ ਆਣਝੀ) ਔੁੰਗ ਛਥਠ ਯਢ, 

(ਣ, ਉਯ ਧਪ  ਣ ਝੀ) ਢਯੀਂ ਣੀਂਠ, ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਉਟੋਂ ਉੱਛ ਖ ਝ ਠੀ ਞ ਾਂ ਪੁੱੀ ਗਯੰਠੀ ਯ। 64।  

ਹੰਸੁ ਈਡਤਰ ਕਧਰ ਆਅ ਲਕੁ ਤਵਡਾਰਤਣ ਜਾਆ ॥ ਗਤਹਲਾ ਲਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕਧਰਾ ਖਾਆ 
॥੬੫॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉਗਛ—ਉੱਛ ਏ। ਏਡਿ—ਏਡ ਠੀ ਣਪੀ ਗਬਔ। ਣਇਆ—ਖ  ਗਣਆ, ਖ  ਥਚ । ਗਬਛ ਗਝ—

ਉਛ ਝ ਪਈ। ਯਪ —ਏਧਪ । ਪਏੁ—ਖਞ, (ਦ ਬ) ਖਞ ਠ ਥੰਠ।  

ਅਟ:-  ਯੰਮ ਉੱਛ ਏ ਏਡ ਠੀ ਣਪੀ ਗਬਔ ਖ  ਥਚ  ਞ ਾਂ ਠੁਢੀਆ ਠ ਥੰਠ ਉਮ ਢੰੂ ਉਛ ਝ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। ਏਧਪੀ 



ਠੁਢੀਆ ਇਯ ਢਯੀਂ ਖ ਝਠੀ ਗਏ ਯੰਮ ਏਡ  ਢਯੀਂ ਐ ਾਂਠ । 65।  

ਭਪਏ ਢੰ: 66 ਞੋਂ 92 ਞਏ: 

ਚਤਲ ਚਤਲ ਗਇਆਂ ੰਖੀਆਂ ਤਜਨਿੀ ਵਸਾਊ ਤਲ ॥ ਪਰੀਦਾ ਸਰੁ ਬਤਰਅ  ਬੀ ਚਲਸੀ ਥਕ ਕਵਲ 
ਆਕਲ ॥੬੬॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਔਗਪ ਔਗਪ ਈਆਾਂ—ਆਣ ਆਣਝੀ ਬ ੀ ਔਪੀਆਾਂ ਈਆਾਂ। ਣੰਐੀਆਾਂ— ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ 

ਛ  ਾਂ। ਞਪ—ਞਪ ਥ। ਬਮ —ਝਏ ਠ ਯ ਮਢ। ਮੁ—ਮਬ, ਞਪ ਥ। ਔਪਮੀ—ਮੁੁੱਏ ਖ ਇ । 

ਟਏ—ਏੁਧਪ  । ਇਏਪ—ਗਣੁੱਕ ਇਏੁੱਪ  ਯ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਖਢਹ ਾਂ (ਖੀਬ-) ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਛ  ਾਂ ਢ  ਇਮ (ਮੰਮ -) ਞਪ ਥ ਢੰੂ ਮੁਯ ਬਝ  ਥਝ ਇਆ 

ਯਇਆ ਯ, ਉਯ ਆਣ ਆਣਝੀ ਬ ੀ (ਇਮ ਢੰੂ ਕੁੱਛ ਏ) ਙੁੀਆਾਂ ਖ  ਯੀਆਾਂ ਯਢ। (ਇਯ ਖਞ-) ਮਬ ਦੀ 

ਮੁੁੱਏ ਖ ਇ  ਞ ਗਣੁੱਕ ਯ ਯ ਇਏੁੱਪ  ਏਉਪ ਤੁਪ ਦੀ ਏੁਧਪ  ਖ ਝ (ਦ ਬ, ਇਯ ਗਮਿਭਙੀ ਠ ਮਯਝ 

ਣਠ ਟ ਮਦ ਢ ਮ ਯ ਖ ਝ)। 66।  

ਪਰੀਦਾ ਆਟ ਤਸਰਾਣ ਬੁਆ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲਤੜ ਭਾਤਸ ॥ ਕਤਤੜਅ ਜੁਗ ਵਾਰ ਆਕਤੁ ਆਅ 
ਾਤਸ ॥੬੭॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਇਙ ਗਮ ਝ—ਗਮ ਯਚ ਇੁੱਙ ਯਬੀ। ਦੁਇ—ਡਞੀ ਗਬਔ। ਧ ਗਮ—ਧ ਮ ਗਬਔ, ਗਣੰਛ ਗਬਔ। 

ਏਞਗੜਆ ਖੁ—ਏਈ ਖੁ, ਥਅੰਞ ਮਧ ਾਂ। ਬ ਣ—ਪੰ ਖ ਝ। ਇਏਞੁ ਣ ਗਮ—ਇੁੱਏ ਣ ਮ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਖੀਬ-ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਞੁੀਆਾਂ ਖ  ਯੀਆਾਂ ਛ  ਾਂ ਬ ਾਂ ਖਠੋਂ ਞੀ ਬ ੀ ਆਈ, ਞ ਦੀ) 

ਗਮ ਯਚ ਇੁੱਙ ਯਬੀ, ਡਞੀ ਗਬਔ (ਦ ਬ, ਞੰੂ ਏਥ ਗਬਔ) ਮੁੁੱਞ  ਗਣਆ ਯਬੇਂ , (ਞ ਞ) ਗਣੰਛ ਗਬਔ ਏੀੜ 

ਞੁਠ ਯਝ। (ਇਮ ਞਹ ਾਂ) ਇੁੱਏ ਣ ਮ ਗਣਆਾਂ ਜ ਪੰਧ  ਮਧ ਾਂ ਪੰ ਖ ਇ  (ਞਠੋਂ ਞਢੰੂ ਗਏਮ ਖ ਝ  ਢਯੀਂ, 

ਯੁਝ ਞ ਾਂ ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਯ ਏ ਢ  ਮਉਂ)। 67।  

ਪਰੀਦਾ ਬੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥ ਜਰਾਇਲੁ ਪਰਸਤਾ ਕ ਘਤਰ ਨਾਠੀ ਜੁ 
॥੬੮॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮਬੰਢਬੀ—ਮਯਝ  ਬੰਢ (ੰ) ਬ ਪੀ। ੜੀ—ਮੀ-ੂਣ ਦ ਾਂਛ । ਢ —ਮੁੰਠ। ਪਖੁ—

ੁੱਮੀ (ਮੁਆਮ ਾਂ ਠੀ ਪੜੀ)।  

ਢਙ—ਪਫ਼  ‘ਪਖੁ’ ਮੰਮਗਿਞ ਠ ਪਫ਼  ‘ੁੱਖ’ੁ (r^ju) ਞੋਂ ਥਗਝਆ ਯ ਖ (ੰੁ)-ਅੰਞ ਯ। ਮ, ਇਯ ਦੀ, (ੰੁ)-

ਅੰਞ ਯੀ ਯ ਦ ਬੇਂ ਯ ਇਯ ਪਫ਼  ‘ਇਮਞੀ ਗਪੰ’। ਇਮ ਠ ਙ ਏ ਞ ਪਫ਼  ‘ਪਖ’ ਧੁਏਞ -ਅੰਞ ਯ, ਇਮ ਠ  

ਅਟ ਯ, ‘ਪ ਖ ੁਭਧ’, (ਬਐ ‘ੁਥ ਝੀ ਗਬਆਏਝ’)। ਏ ਗ—ਗਏਮ ਠ  ਗਬਔ? ਢ ਚੀ—ਣਿ ਯੁਝ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਬਐ, ਞ ੁਆਾਂਜ ਗਏਮ ਥੰਠ ਠ  ਮੀ-ੂਣ) ਮੁੰਠ ੰ ਬ ਪ  ਦ ਾਂਛ  ਦੁੱਖ ਗਆ ਯ 

(ਅਞ ਮੁਆਮ ਾਂ ਠੀ) ਮਯਝੀ ਪੁੱਖ ਙੁੁੱਙ ਈ ਯ? (ਬਐ,) ਅੁੱਖ ਗਏਮ ਠ  (ਧਞ ਠ ) ਫ਼ਗਮਞ  ਅ  ਈਪ 

ਣਿ ਯੁਝ  ਯ? (ਦ ਬ, ਖ ਖੀਬ-ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਛ  ਾਂ ਗਬਔੋਂ ਗਢੁੱਞ ਞ ਮ ਯਧਝ  ਗਏਮ ਢ ਗਏਮ ਠੀ ਇਟੋਂ ਞੁਢ ਠੀ 

ਬ ੀ ਆਈ ਗਯੰਠੀ ਯ), ਞ ਾਂ ਢੰੂ ਗਏਉਂ ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਯ ਏ ਮੁੁੱਞ  ਗਣਆ ਯੈਂ?। 68।  



ਪਰੀਦਾ ਬੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥ ਜ ਸਜਣ ਬੁਆ ਬਾਰੁ ਥ ਸ ਤਕਈ ਅਵਤਹ ਜੁ 
॥੬੯॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਅਟ:-  ਦੁਇ—ਡਞੀ ਉਞ। ਦ  ੁਟ—(ਗਢ ) ਦ  ਮਢ (ਦ ਬ, ਖ ਖਢਧ-ਧਢਟ ਢੰੂ ਗਬਮ ੀ ਥਚ  ਮਢ)। 

ਗਏਉ ਆਬਗਯ ਅਖੁ—ਅੁੱਖ ਗਤ ਗਏਬੇਂ ਆਉਝ? (ਦ ਬ,) ਗਤ ਇਯ ਧਢੁੁੱਐ  ਖਢਧ ਬ ਪ  ਮਧ ਾਂ ਢਯੀਂ ਗਧਪਠ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਬਐ, ਗਏਮ ਠ  ਮੀ-ੂਣ) ਮਯਝ  ੰ ਬ ਪ  ਦ ਾਂਛ  ਦੁੱਖ ਗਆ ਯ (ਞ ਮੁਆਮ ਾਂ-ੂਣ) 

ਮਯਝੀ ਪੁੱਖ ਙੁੁੱਙ ਈ ਯ? ਗਖਯੜ ਦ  (ਢਧ   ਬਪੋਂ  ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਯ ਏ) ਡਞੀ ਉਞ (ਗਢ ) ਦ  ਯੀ ਥਝ  ਯ, 

ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਧਢੁੁੱਐ  ਖਢਧ ਬ ਪ  ਇਯ ਮਧ  ਗਤ ਢਯੀਂ ਗਧਪ । 69।  

ਪਰੀਦਾ ਫ ਤਨਵਾਜਾ ਕੁਤਤਅ ਊਹ ਨ ਬਲੀ ਰੀਤਤ ॥ ਕਫਹੀ ਚਤਲ ਨ ਅਆਅ ੰਜ ਵਖਤ ਭਸੀਤਤ 
॥੭੦॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ੀਗਞ—ਞੀਏ , ਖੀਊਝ ਠ  ਞੀਏ । ਏਥ ਯੀ—ਏਠ ਦੀ। ਔਗਪ ਢ ਆਇਆ—ਔੁੱਪ ਏ ਢਯੀਂ 

ਆ, ਉੱਠਧ ਏ ਏ ਢਯੀਂ ਆ। ਥਗਢਬ ਖ —ਖ ਗਢਧ   ਢਯੀਂ ਣੜਹਠ, ਖ ਥੰਠੀ ਢਯੀਂ ਏਠ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਥੰਠ ਗਢਧ   ਢਯੀਂ ਣੜਹਠ (ਦ ਬ, ਖ ਥੰਠੀ ਬਪੋਂ  ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਯਢ) ਖ ਏਠ ਦੀ ਉੱਠਧ ਏ 

ਏ ਣੰਖ ਬਪ  ਧਮੀਞ ਢਯੀਂ ਆਉਂਠ (ਦ ਬ, ਖ ਏਠ ਦੀ ੁੱਙ ਞੋਂ ੁੱਙ ਣੰਖ ਬਪ  ੁੱਥ ਢੰੂ ਨ ਠ ਢਯੀਂ ਏਠ) ਉਯ 

ਏੁੁੱਗਞਆਾਂ (ਮਧ ਢ) ਯਢ, ਉਯਢ ਾਂ ਠ  ਇਯ ਖੀਊਝ ਠ  ਞੀਏ  ਔੰ  ਢਯੀਂ ਗਏਯ  ਖ  ਮਏਠ । 70।  

ਈਠੁ ਪਰੀਦਾ ਈਜੂ ਸਾਤਜ ਸੁਫਹ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਤਰ ॥ ਜ ਤਸਰੁ ਸਾਂਇ ਨਾ ਤਨਵ ਸ ਤਸਰੁ ਕਤ ਈਤਾਤਰ 
॥੭੧॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਉਖੂ—ਗਢਧ   ਣੜਹਢ ਞੋਂ ਣਗਯਪ ਾਂ ਯੁੱਟ ਧੂੰਯ ਣ ਡਝ। ਉਖੂ ਮ ਗਖ—ਉ ੂ ਏ, ਧੂੰਯ ਯੁੱਟ ਡ। 

ਮੁਥਯ—ਮਬ ਠੀ। ਗਢਬ ਖ ੁਖ ਗ—ਗਢਧ   ਣੜਹ। ਏਗਣ—ਏੁੱਙ ਏ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਉੱਚ, ਧੂੰਯ ਯੁੱਟ ਡ, ਞ ਮਬ ਠੀ ਗਢਧ   ਣੜਹ। ਖ ਗਮ ਧ ਪਏ-ੁੱਥ ਅੁੱ ਢਯੀਂ ਗਢਊਂਠ , 

ਉਯ ਗਮ ਏੁੱਙ ਏ ਪ ਯ ਠਯ (ਦ ਬ, ਥੰਠੀਯੀਝ ਥੰਠ ਠ  ਖੀਊਝ  ਗਏਮ ਅਟ?)। 71।  

ਜ ਤਸਰੁ ਸਾਇ ਨਾ ਤਨਵ ਸ ਤਸਰੁ ਕੀਜ ਕਾਂਆ ॥ ਕੁੰਨ ਹਤਠ ਜਲਾਇ ਫਾਲਣ ਸੰਦ ਥਾਆ ॥ ੭੨॥ 
{ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੀਖ ਏ ਾਂਇ—ਏੀਯ ਏੀ? ਏੀਯ ਥਝ ਈ? ਏੰੁਢ —ਯ ਾਂਛੀ। ਮੰਠ—ਠ।  

ਅਟ:-  ਖ ਗਮ (ਥੰਠੀ ਗਬਔ) ਧ ਪਏ-ੁੱਥ ਅੁੱ ਢਯੀਂ ਗਢਊਂਠ , ਉਮ ਗਮ ਠ  ਏਈ ਪ ਦ ਢਯੀਂ। ਉਮ ਗਮ 

ਢੰੂ ਯ ਾਂਛੀ ਯਚ ਥ ਪਝ ਠ ਟ ਾਂ ਥ ਪ ਠਝ  ਔ ਯੀ (ਦ ਬ, ਉਮ ਆਏੜ ਯ ਗਮ ਢੰੂ ਮੁੁੱਏੀ ਪੁੱਏੜੀ ਯੀ ਮਧਗ)। 

72।  

ਪਰੀਦਾ ਤਕਥ ਤਡ ਭਾਤਅ ਤਜਨਿੀ ਤੂ ਜਤਣਤਹ ॥ ਤ ਾਸਹੁ ਆ  ਲਤਦ ਗਊ ਤੂੰ ਜ ਨ 
ਤੀਣਤਹ ॥੭੩॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞਛ—ਞ। ਞੂ—ਞਢੰੂ। ਖ ਗਝਗਯ—ਖਢਧ ਗਠੁੱਞ । ਗਖਢਹਹ ੀ—ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ 

ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ। ਣਞੀਝਗਯ—ਣਞੀਗਖਆ, ਞਮੁੱਪੀ ਯਈ, ਨਏੀਢ ਆਇਆ। ਇ—ਉਯ ਞ ਧ ਣ (ਪਫ਼  ‘ਯ’ 

ਞੋਂ ਥਯੁ-ਬਔਢ)।  



ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਖੀਬ-ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀਆਾਂ ਞੁੀਆਾਂ ਖ  ਯੀਆਾਂ ਯ ਛ  ਾਂ ਠ  ਖ ਞਢੰੂ ਗਿਆਪ ਢਯੀਂ ਆਉਂਠ , 

ਞ ਾਂ ਇਯੀ ਬਐ ਗਏ) ਞ (ਆਣਝ) ਧ ਣ ਗਏੁੱਟ ਯਢ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਞਢੰੂ ਖੰਗਧਆ ਮੀ। ਉਯ ਞ ਧ ਣ ਞ ਣ ਮੋਂ ਏਠ ਠ 

ਔਪ   ਯਢ। ਞਢੰੂ ਅਖ ਦੀ ਨਏੀਢ ਢਯੀਂ ਆਇਆ (ਗਏ ਞੰੂ ਞ ਾਂ ਇਟੋਂ ਞੁ ਖ ਝ  ਯ, ਇਮ ਏਏ ੁੱਥ ਠੀ 

ਥੰਠੀ ਬਪੋਂ  ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਗਣਆ ਯੈਂ)। 73।  

ਪਰੀਦਾ ਭਨੁ ਭਦਾਨੁ ਕਤਰ ਟਊ ਤਟਫ ਲਾਤਹ ॥ ਗ ਭੂਤਲ ਨ ਅਵਸੀ ਦਜਕ ਸੰਦੀ ਬਾਤਹ ॥ ੭੪॥ 
{ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਠ ਢੁ—ਣੁੱਡ  ਟ ਾਂ। ਪ ਗਯ—ਠੂ ਏ ਠਯ। ਙ ਗਙਥ—ਢੀਬੇਂ ਞ ਉੱਔ ਟ ਾਂ। ਅ—ਞ 

ਅੁੱ, ਞੀ ਗ ੰਠੀ ਠ ਮਫ਼ ਗਬਔ। ਮੰਠੀ—ਠੀ। ਦ ਗਯ—ਅੁੱ। ਆਬਮੀ—ਆਬੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਧਢ ਢੰੂ ਣੁੱਡ  ਏ ਠਯ (ਅਞ ਇਮ ਠ) ਉੱਔ ਢੀਬੇਂ ਟ ਾਂ ਠੂ ਏ ਠਯ, (ਖ ਞੰੂ ਏ ਮਏੇਂ, 

ਞ ਾਂ) ਞ ਖੀਬਢ-ਮਫ਼ ਗਬਔ ਠ ਏ ਠੀ ਅੁੱ ਗਥਪਏੁਪ ਢਯੀਂ ਆਬੀ, (ਦ ਬ, ਧਢ ਗਬਔ ਙ ਗਙੁੱਥ ਗਙਏ 

ਗਯਝ ਏਏ ਖ ਏਪਭ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਬ ਣਠ ਯਢ, ਇਯਢ ਾਂ ਠ ਠੂ ਯਇਆਾਂ ਉਯ ਏਪਭ ਦੀ ਗਧਙ ਖ ਝ)। 74।  

ਢਙ—ਧਢ ਗਬਔ ਗਏਯੜ ਙ ਗਙੁੱਥ ਯਢ, ਅਞ ਇਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਠੂ ਏਢ ਠ  ਏੀਯ ਦ ਬ ਯ? ਇਯ ੁੱਪ ਤੀਠ ਖੀ ਢ  

ਮਣਭਙ ਏਏ ਢਯੀਂ ਗਪਐੀ। ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਇਮ ਗਿਆਪ ਢੰੂ ਉੜਢ ਬ ਮਞ ਮਗਞੁੂ ਅਖਢ ਠਬ ਖੀ ਢ  

ਅਪ  ਭਪਏ ਆਣਝ  ਬੁੱਪੋਂ  ਗਪਗਐਆ ਯ, ਅਞ ਢ ਧ ਤੀਠ ਖੀ ਠ  ਯੀ ਬਞ ਗਠੁੱਞ  ਯ। ਗਢਐੜਢ ਬ ਮਞ 

ਗਮਪਐ ‘ਧ: 5’ ਠ ਗਠੁੱਞ  ਯ।  

ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਭਤਹ ਖਲਕ ਵਸ ਰਫ ਭਾਤਹ ॥ ਭੰਦਾ ਤਕਸ ਨ ਅਖੀ ਜਾਂ 
ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ਨਾਤਹ ॥੭੫॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਐ ਪਏੁ—ਿਪਏਞ ਢੰੂ ਣਠ  ਏਢ ਬ ਪ  ਣਧ ਞਧ । ਧ ਗਯ—ਧਗਯ, ਗਬਔ। ਗਞਮ ੁਗਥਢੁ—ਉਮ 

ਣਧ ਞਧ  ਞੋਂ ਗਥਢ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਿਪਏਞ ਣਠ  ਏਢ ਬ ਪ ) ਣਧ ਞਧ  (ਮ ੀ) ਿਪਏਞ ਗਬਔ ਧਖੂਠ ਯ, ਅਞ ਿਪਏਞ 

ਣਧ ਞਧ  ਗਬਔ ਬੁੱਮ ਯੀ ਯ। ਖਠੋਂ (ਗਏਞ ਦੀ) ਉਮ ਣਧ ਞਧ  ਞੋਂ ਗਥਢ  ਯ ਠੂਖ  ਢਯੀਂ ਯ, ਞ ਾਂ ਗਏਮ ਖੀਬ ਢੰੂ 

ਦੜ  ਗਏਯ  ਖ ? (ਦ ਬ, ਗਏਮ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਧ ੜ  ਢਯੀਂ ਗਏਯ  ਖ  ਮਏਠ )।  

ਢਙ:-  ਏਈ ਧਢੁੁੱਐ ਗਏਮ ਠੂਖ ਢੰੂ ਧ ੜ  ਆਐਝ ਬਪ  ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਔੰ  ਮਧਗਠ  ਯ, ਠੂਖ ਪਫ਼  ਾਂ ਗਬਔ, 

ਆਣ ਗਙੁੱਥ ਞ ਐਪਞ  ਯਇਆ ਯਚ ਾਂ ਙ ਬਪ ਞੁੱਏ ਗਯ  ਯੁੰਠ  ਯ। ਗਖਢਹ ਾਂ ਢੰੂ ਢੀਬੇਂ ਆਐਠ  ਯ, ਉਯ ਇਮ 

ਅਯੰਏ ੀ ਞੋਂ ਢਫ਼ਗਞ ਏਠ ਯਢ। ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਬ ਞ ਢਫ਼ਗਞ ਠੀ ਅੁੱ ਧੁੱਔ ਉੱਚਠੀ ਯ, ਗਖਮ ਞੋਂ ਏਈ ਗਏਮਧ 

ਠ ਏਪਭ ਣਠ  ਯੁੰਠ ਯਢ। ਅਪ  ਭਪਏ ਗਬਔ ਤੀਠ ਖੀ ਏਗਯੰਠ ਯਢ ਗਏ ਇਯਢ ਾਂ ਏਪਭ ਾਂ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਧਞ ਔੰੀ 

ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ਤਜ ਤਦਤਹ ਨਾਲਾ ਕਤਅ ਜ ਗਲੁ ਕਤਹ ਚੁਖ ॥ ਵਤਨ ਨ ਆਤੀ ਭਾਭਲ ਸਹਾਂ ਨ ਆਤੀ 
ਦੁਖ ॥੭੬॥ {ੰਨਾ 1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖ ਗਠਢ—ਗਖਮ ਗਠਗਯ। ਢ ਪ —ਢ ੜੂ। ਏਣਗਯ—(ਞੰੂ) ਏੁੱਙ ਠੇਂਠੀਓਂ (ਯ ਠ ਈ!) ਔੁਐ—ਞ  

ਏੁ। ਇਞੀ—ਇਞਢ। ਧ ਧਪ—ਗੰਥਪ , ਏ ੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਆਐ—) (ਯ ਠ ਈ!) ਗਖਮ ਗਠਢ ਧ  ਢ ੜੂ ਏੁੱਗਙਆ ਮੀ, ਖ ਞ  ਏੁ ਧ  ਪ ਬੁੱਜ 



ਠੇਂਠੀਓਂ, ਞ ਾਂ (ਧਢ ਠ ਇਯਢ ਾਂ ਙਇਆਾਂ ਗਙੁੱਗਥਆਾਂ ਠ ਏ ਝ) ਢ ਯ ਇਞਢ  ਗੰਥਪ  ਣੈਂਠ ਅਞ ਢ ਯ ਯੀ ਧੈਂ ਇਞਢ  

ਠੁੁੱਐ ਮਯ ਠ । 76।  

ਢਙ—ਏਈ ਮੁੱਖਝ ਥੜੀ ਏ ਯਪੀ ਗਬਔ ਆਐਝ ਪੁੱ ਣ ਯਢ ਗਏ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਣਗੜਹਆਾਂ ਇਉਂ ਖ ਣਠ  

ਯ ਗਖਬੇਂ ਥ ਥ  ਖੀ ਠੁਢੀਆ ਞੋਂ ਥੜ ਅੁੱਏ ਣ ਮਢ ਞ ਉਯਢ ਾਂ ਠ  ਇਯ ਭਪਏ ਜਗਯੰਠ ਣ ਮ ਬਪ ਪ  ਖ ਾਂਠ  ਯ। 

ਅਖਯ ਪਏ ਇਯ ਉਏ ਈ ਇਮ ਬ ਮਞ ਐ  ਯ ਯਢ ਗਏ ਉਯ ਇਯਢ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਪ  ਏ ਣੜਹਢ  ਅਖ ਢਯੀਂ 

ਗਮੁੱਐ। ਭਪਏ ਢੰ: 74 ਞ 76 ਢੰੂ ਪ  ਏ ਣੜਹ , ਦ ਬ ਮ ਫ਼ ਯ ਗਏ ਇਏ ਠੂਖ ਞੋਂ ਢਫ਼ਗਞ ਏ ਏ ਪਏ ਾਂ ਢ  ਖਞ ਢੰੂ 

ਢਏ ਥਝ  ਗਠੁੱਞ  ਯ। ਤੀਠ ਖੀ ਇਮ ਆਏੜ ਞ ਢਫ਼ਗਞ ਞੋਂ ਬਖ ਯ ਯਢ।  

ਚਫਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸ ਸੁਣੀਰ ਫਤਹ ਗਊ ॥ ਹੜ ਭੁਤੀ ਧਾਹ ਸ ਜਾਨੀ ਚਤਲ ਗਊ ॥੭੭॥ {ੰਨਾ 
1381} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਔਥਝ—ਠੰਠ, ਔੁੱਥਝ। ਔਪਝ—ਪੁੱਞ ਾਂ। ਞੰਢ—ਅੁੱਐ ਾਂ। ਮੁਝੀਅ—ਏੰਢ। ਮ—ਉਯ (ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ 

ਧ ਝ ਞ ਧਢ ਗਬਔ ਙ ਗਙੁੱਥ ਥਝ  ਯ ਮਢ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ ਧ ਝ ਞ ਠੂਗਖਆਾਂ ਢੰੂ ਯੀਝ ਮਧਗਠ ਮ ਾਂ)। ਥਗਯ —

ਥਚ , ਥਗਯਏਪ ਯ  ਯਢ, ਏੰਧ ਏਢ ਞੋਂ ਗਯ  ਯਢ। ਯੜ—ਮੀ ਢ। ਡ ਯ ਧੁਞੀ—ਜ ਯ ਧ ੀ। ਮ 

ਖ ਢੀ—ਉਯ ਗਧੁੱਞ (ਗਖਢਹ ਾਂ ਞ ਧ ਝ ਮੀ)।  

ਅਟ:-  (ਗਏਮ ਧ ਝ ਞ ਠੂਗਖਆਾਂ ਢੰੂ ਧ ੜ  ਆਐਝ  ਯਇਆ? ਗਏਮ ਧ ਝ ਞ ਧਢ ਗਬਔ ਇਯ ਙ ਗਙੁੱਥ ਥਝ ਝ  

ਯ?) ਉਯ ਠੰਠ, ਪੁੱਞ ਾਂ, ਅੁੱਐ ਾਂ ਞ ਏੰਢ (ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ ਧ ਝ ਠ ਇਯ ਙ ਗਙੁੱਥ ਥਝ  ਮਢ) ਏੰਧ ਏਢੋਂ  ਗਯ  ਯਢ। 

(ਇਮ) ਮੀ ਢ  ਜ ਯ ਧ ੀ ਯ (ਦ ਬ, ਇਯ ਆਣਝ  ਯੀ ਮੀ ਯੁਝ ਠੁਐੀ ਯ ਗਯ  ਯ, ਗਏ ਧ) ਉਯ ਗਧੁੱਞ 

ਞੁ  ਯਢ (ਦ ਬ, ਏੰਧ ਠਝੋਂ  ਗਯ  ਯਢ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਞ ਧਢੰੂ ਧ ਝ ਮੀ)। 77।  

ਪਰੀਦਾ ਫੁਰ ਦਾ ਬਲਾ ਕਤਰ ਗੁਸਾ ਭਤਨ ਨ ਹਢਾਆ ॥ ਦਹੀ ਰਗੁ ਨ ਲਗਇ ਲ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਾਆ 
॥੭੮॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਗਢ—ਧਢ ਗਬਔ। ਢ ਯਜ ਇ—ਢ ਯ ਆਉਝ ਠਯ। ਠਯੀ—ਮੀ ਢੰੂ। ਢ ਪਈ—ਢਯੀਂ 

ਪੁੱਠ । ਮਦੁ ਗਏਕੁ—ਯਏ ਔੀ । ਣਪ  ਣ ਇ—ਣੁੱਪ  ਣਈ ਗਯੰਠੀ ਯ, ਮ ਾਂਦੀ ਗਯੰਠੀ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਥੁ ਈ ਏਢ ਬ ਪ  ਢ ਪ ਦੀ ਦਪ ਈ ਏ। ੁੁੱਮ  ਧਢ ਗਬਔ ਢ ਯ ਆਉਝ ਠਯ। (ਇਮ 

ਞਹ ਾਂ) ਮੀ ਢੰੂ ਏਈ  ਢਯੀਂ ਪੁੱਠ  ਅਞ ਯਏ ਣਠ ਟ (ਦ ਬ, ਔੰ  ੁਝ) ਮ ਾਂਗਦਆ ਗਯੰਠ  ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ੰਖ ਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਫਾਗੁ ॥ ਨਈਫਤਤ ਵਜੀ ਸੁਫਹ ਤਸਈ ਚਲਣ ਕਾ ਕਤਰ ਸਾਜੁ 
॥੭੯॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣੰਐ—ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀ ਛ । ਠੁਢੀ—ਠੁਢੀਆ। ਮੁਯ ਬ —ਮਯਝ । ਢਉਥਗਞ—ਡੌਂਮ । ਮੁਥਯ 

ਗਮਉ—ਮਬ ਠ । ਮ ਖ—ੁਮ ਧ ਢ, ਆਯ, ਗਞਆੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯ ਠੁਢੀਆ (ਇਏ) ਮਯਝ  ਥ ਗ਼ ਯ (ਇਟ ਧਢ ਗਬਔ ‘ਙ ਗਙੁੱਥ’ ਥਝ  ਗਏਉਂ ਯ? 

ਇਟ ਞ ਾਂ ਮ  ਖੀਬ-ੂਣ) ਣੰਕੀਆਾਂ ਠੀ ਛ  ਣ ਯੁਝੀ ਯ। ਖਠੋਂ ਮਬ ਠ  ਡੌਂਮ  ਬੁੱਖ  (ਮਦ ਢ  ਗ ੰਠੀ ਠੀ  ਞ 

ਏੁੱਙ ਏ ਞੁ ਖ ਝ  ਯ)। (ਯ ਤੀਠ! ਇਯ ‘ਙ ਗਙੁੱਥ’ ਠੂ ਏ, ਞ ਞੰੂ ਦੀ) ਞੁਢ ਠੀ ਗਞਆੀ ਏ। 79।  

ਪਰੀਦਾ ਰਾਤਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਸੁਤਤਅ ਤਭਲ ਨ ਬਾਈ ॥ ਤਜੰਨਿਾ ਨਣ ਨੀ ਦਰਾਵਲ ਤਤੰਨਿਾ ਤਭਲਣੁ 
ਕੁਅਈ ॥੮੦॥ {ੰਨਾ 1382} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਏਟੂੀ—ਏਮਞੂੀ। ਦ ਉ—ਗਯੁੱਮ । ਗਖੰਢਹਹ  , ਗਞੰਢਹਹ  —ਇਟ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ  ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ। 

ਢੀਠਿ  ਬਪ—ਢੀਂਠ ਢ ਪ ੁੁੱਙ ਯ। ਗਧਪਝੁ—ਧਪ, ਣਿ ਣਞੀ। ਏੁਆਉ—ਗਏਟੋਂ? ਗਏਬੇਂ? 

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਉਯ ਗਞਆੀ  ਞ ਢੰੂ ਯੀ ਯ ਮਏਠੀ ਯ)  ਗਞ (ਠੀ ਇਏ ਾਂਞ) ਗਬਔ ਏਮਞੂੀ ਬੰਛੀਠੀ ਯ 

(ਦ ਬ,  ਗਞ ਠੀ ਇਏ ਾਂਞ ਬਪ  ਦਖਢ ਠੀ ਮੁੰਡੀ ਣਠ  ਯੁੰਠੀ ਯ), ਖ ਮੁੁੱਞ ਗਯਝ ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ (ਇਮ ਗਬਔੋਂ) ਗਯੁੱਮ  

ਢਯੀਂ ਗਧਪਠ । ਗਖਢਹ ਾਂ ਠੀਆਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ (ਮ ੀ  ਞ) ਢੀਂਠ ਗਬਔ ੁੁੱਙੀਆਾਂ ਗਯਝ, ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ (ਢ ਧ ਠੀ ਏਮਞੂੀ 

ਠੀ) ਣਿ ਣਞੀ ਗਏਬੇਂ ਯਬ?। 85।  

 ੂੀ ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢ:ੰ 74 ਗਬਔ ਧਢ ਠ ਖ ‘ਙ ਗਙੁੱਥ’ ਠੁੱਮ ਯਢ, ਅਪ  ਭਪਏ ਢੰ: 81 ਗਬਔ ਉਯਢ ਾਂ ਙ-

ਗਙੁੱਗਥਆਾਂ ਠ  ਅਮ ਗਥਆਢ ਏਠ ਯਢ, ਗਏ ਇਯਢ ਾਂ ਠ ਏ ਢ ਮ  ਖਞ ਗਬਔ ਠੁੁੱਐ ਯੀ ਠੁੁੱਐ ਬ ਣ ਗਯ  

ਯ, ਣ ਇਮ ੁੱਪ ਠੀ ਮਧਗ ਉਮ ਢੰੂ ਣੈਂਠੀ ਯ ਖ ਆਣ ਧਢ ਠ ‘ਙ ਗਙੁੱਥ’ ਞੋਂ ਉਔ  ਯੁੰਠ  ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ਭ ਜਾਤਨਅ ਦੁਖੁ ਭੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਫਾਆ ਜਤਗ ॥ ਉਚ ਚਤੜ ਕ ਦਤਖਅ ਤਾਂ ਘਤਰ ਘਤਰ 
ਊਹਾ ਤਗ ॥੮੧॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧੁਗ ਏੂ—ਧਢੰੂ। ਮਥ ਇ ਖਗ—ਮ  ਖਞ ਗਬਔ। ਊਔ ਔਗੜ ਏ—ਠੁੁੱਐ ਞੋਂ ਉੱਔ  ਯ ਏ। 

ਗ— ਗਬਔ। ਗ ਗ—ਯਏ  ਗਬਔ। ਅਗ—(ਇਮ ਪਫ਼  ਠ  ਖੜ ਗਡਆਢ-ਖ ਯ, ਮਠ  

(ਗੰ)-ਅੰਞ ਯ, ਅਮਪ ਪਫ਼  ਮੰਮਗਿਞ ਠ  ‘ਅਗਢ’ ਯ, ਇਮ ਞੋਂ ਣਿ ਗਿਞ-ੂਣ ‘ਅਗ’ ਯ)।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਧੈਂ (ਣਗਯਪ ਾਂ ਧਢ ਠ ‘ਙ ਗਙੁੱਥ’ ਞੋਂ ਣਠ  ਯ ਠੁੁੱਐ ਗਬਔ  ਥ ਏ ਇਯ) ਮਧਗਗਆ ਗਏ 

ਠੁੁੱਐ (ਗਮਫ਼) ਧਢੰੂ (ਯੀ) ਯ (ਗਮਫ਼ ਧੈਂ ਯੀ ਠੁਐੀ ਯ ਾਂ), (ਣ ਅਮਪ ਗਬਔ ਇਯ) ਠੁੁੱਐ ਞ ਾਂ ਮ  (ਯੀ) ਖਞ 

ਗਬਔ (ਬ ਣ ਗਯ ) ਯ। ਖਠੋਂ ਧੈਂ (ਆਣਝ  ਠੁੁੱਐ ਞੋਂ) ਉਔ  ਯ ਏ (ਗਡਆਢ ਧ ਗਆ) ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਬਗਐਆ ਗਏ ਯਏ 

 ਗਬਔ ਇਯੀ ਅੁੱ (ਥਪ) ਯੀ ਯ (ਦ ਬ, ਯਏ ਖੀਬ ਠੁਐੀ ਯ)। 81।  

ਢਙ:-  ਇਮ ਭਪਏ ਞੋਂ ਅੁੱ ਠ ਭਪਏ ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਖੀ ਠ ਯਢ। ਆਣ ਗਪਐਠ ਯਢ ਗਏ ਉਯੀ ਗਬਪ  

ਥੰਠ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀ ਧ  ਞੋਂ ਥਔ ਯ ਯਢ, ਖ ਮਗਞੁੂ ਠੀ ਮਢ ਣ ਏ ਣਧ ਞਧ  ਢੰੂ ਨ ਠ ਏਠ ਯਢ।  

ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਬੂਤਭ ਰੰਗਾਵਲੀ ਭੰਤਝ ਤਵਸੂਲਾ ਫਾਗ ॥ ਜ ਜਨ ੀਤਰ ਤਨਵਾਤਜਅ ਤਤੰਨਿਾ ੰਚ 
ਨ ਲਾਗ ॥੮੨॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦੂਗਧ—ਡਞੀ। ੰ ਬਪੀ—ੰ-ਆਬਪੀ। ਆਬਪੀ—ਏਞ , ਗਮਪਗਮਪ । ੰ—ਮੁਯਖ, 

ਿੁਭੀ, ਆਢੰਠ। ੰ ਬਪੀ—ਮੁਯ ਬਝੀ। ਧੰਗਗ—(ਇਮ) ਗਬਔ। ਗਬਮੂਪ —ਗਬਮੁ-ਦਗਆ, ਗਬਯੁਪ ।  

ਢਙ:-  ਗਖਢਹ ਾਂ ਪਫ਼  ਾਂ ਠ ਅਮਪ ੂਣ ਗਬਔ (ੰੁ) ਮਠ  ਢ ਪ ਗਯੰਠ  ਯ, ਉਯਢ ਾਂ ਠ ‘ਏ ਏੀ’ ਆਗਠ ੂਣ ਾਂ ਗਬਔ 

(ੰੁ) ਠ ਟ ਾਂ (ੰੂ) ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਗਖਬੇਂ ‘ਗਖੰਠੁ’ ਞੋਂ ‘ਗਖੰਠੂ’, ‘ਐ ਏੁ’ ਞੋਂ ‘ਐ ਏੂ’, ‘ਧਮੁ’ ਞੋਂ ‘ਧਮੂ’ ਅਞ ‘ਗਬਮੁ ਞੋਂ ‘ਗਬਮੂ’। 

ਗਢਬ ਗਖਆ—ਬਗਛਆਇਆ ਯਇਆ। ਗਞੰਢਹਹ  —(ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਅੰਔ—

ਮਏ, ਆਾਂਔ। ਣੀ—ਧੁਗਭਠ, ੁੂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਯ) ਡਞੀ (ਞ ਾਂ) ਮੁਯ ਬਝੀ ਯ, (ਣ ਧਢੁੁੱਐੀ ਧਢ ਠ ਙ ਗਙੁੱਗਥਆਾਂ ਠ ਏ ਢ ਇਮ) 

ਗਬਔ ਗਬਯੁਪ  ਥ  (ਪੁੱ  ਯਇਆ) ਯ (ਗਖਮ ਗਬਔ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀ ਅੁੱ ਥਪ ਯੀ ਯ)। ਗਖਮ ਗਬਔ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ 

ਮਗਞੁੂ ਢ  ਉੱਔ  ਏੀਞ  ਯ, ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ (ਠੁੁੱਐ-ਅਗਢ ਠ ) ਮਏ ਢਯੀਂ ਪੁੱਠ । 82।  



ਭਹਲਾ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਈਭਰ ਸੁਹਾਵ ੜੀ ਸੰਤਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦਹ ॥ ਤਵਰਲ ਕਇ ਾਇਤਨ ਤਜੰਨਿਾ 
ਤਅਰ ਨਹ ॥੮੩॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮੁਯ ਬੜੀ—ਮੁਯ ਬਪੀ, ਮੁਐ ਬਪੀ, ਮੁਐ-ਦੀ। ਮੰਗ—(ਉਧ ਠ) ਢ ਪ। ਮੁਬੰਢ—ਮਯਝ  

ੰ। ਮੁਬੰਢੜੀ—ਮਯਝ  ੰ ਬ ਪੀ। ਠਯ—ਮੀ। ਣ ਈਅਗਢਹਹ—ਣ  ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਗਧਪਠ ਯਢ। ਢਯ—

ਗਣਆ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਉਯਢ ਾਂ ਥੰਗਠਆਾਂ ਠੀ) ਗ ੰਠੀ ਮਐੀ ਯ ਅਞ ਮੀ ਦੀ ਮਯਝ  ੰ ਬ ਪ  (ਦ ਬ, -

ਗਯਞ) ਯ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ  ਗਣਆ ਗਣਆ ਣਧ ਞਧ  ਢ ਪ ਯ, (‘ਗਬਮੂਪ  ਥ ’ ਞ ‘ਠੁਐ-ਅਢੀ’ ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ 

ਕੰੁਯਠ ਢਯੀਂ, ਣ ਅਖਯ ਥੰਠ) ਏਈ ਗਬਪ  ਯੀ ਗਧਪਠ ਯਢ। 83।  

ਕੰਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਤਹ ਤਈ ਬੀ ਲਖਾ ਦਵਣਾ ॥ ਤਜਧਤਰ ਰਫ ਰ ਜਾਆ ਵਹਣੁ ਤਤਦਾਉ ਗੰਈ ਕਰ 
॥੮੪॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਬਯਝ—ਯ ਬਯਝ! ਏੰਡੀ—ਢਠੀ ਠ  ਏੰਜ । ਞਉ—ਞੰੂ। ਗਖਡਗ—ਗਖਮ ਣ ਮ। ਥ ਖ ਇ—

ੁੱਥ ਠੀ ਧ ੀ। ਗਞਠ ਊ—ਉਮ ਣ ਮ। ੰਉ ਏ—ਮਞ  ਥਝ ਉਂਠ  ਯ, ਞੁਠ  ਯ; ਔ ਪ ਔੁੱਪਠ  ਯ।  

ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢੰ: 82 ਗਬਔ ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ‘ਠੁੁੱਐ’ ਢੰੂ ‘ਅੁੱ’ ਠ  ਢ ਧ ਗਠੁੱਞ  ਯ। ਭਪਏ ਢੰ: 82 ਗਬਔ ੁ ੂ

ਅਖਢ ਠਬ ਖੀ ਇਮ ਢੰੂ ‘ਗਬਮੂਪ  ਥ ਗ਼’ ਆਐਠ ਯਢ। ਇਟ ਤੀਠ ਖੀ ਮੰਮ ਏ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਢੰੂ ‘ਇਏ ਪੰਧੀ ਢਠੀ, 

ਣਿਬ ਯ, ਬਯਝ’ ਆਐਠ ਯਢ। ਧਢੁੁੱਐ  ਖੀਬਢ ਢਠੀ ਠ  ਏੰਜ  ਯ ਖ ਠੁੁੱਐ ਾਂ-ੂਣੀ ਣਿਬ ਯ ਠ ਬ ਢ ਪ ਜਗਯ ਗਯ  

ਯ।  

ਅਟ:-  ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਯਚ ਢੁੱਗਣਆ ਯਇਆ ਖੀਬ ‘ਠੁੁੱਐ’ ਅੁੱ ਞਪ  ਪ  ਏ ਆਐਠ  ਯ—) ਯ (ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠ) ਬਯਝ! 

(ਧਢੰੂ) ਏੰਡੀ (-ੁੁੱਐੜ) ਢੰੂ ਢ ਯ ਜ ਯ (ਦ ਬ, ਧਢੰੂ ਠੁਐੀ ਢ ਯ ਏ), ਞਢੰੂ ਦੀ (ਆਣਝ  ਏੀਞ ਠ ) ਗਯਮ ਥ ਠਝ  

ਣ । (ਠੁਐੀ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਇਯ ਮਧਗ ਢਯੀਂ ਗਯੰਠੀ ਗਏ) ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠ  ਯੜਹ  ਉਮ ਣ ਮ ਯੀ ਜ ਯ ਪ ਾਂਠ  ਯ, ਗਖਮ ਣ ਮ 

ੁੱਥ ਠੀ ਧ ੀ ਯੁੰਠੀ ਯ (ਦ ਬ, ੁੱਥ ਠੀ   -ਅਢੁਮ  ੁੱਥ ਞੋਂ ਗਬਕੁੜ ਯ ਥੰਠ ਆਣਝ  ਏੀਞ ਧੰਠ ਏਧ ਾਂ ਠ 

ਅਡੀਢ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠ  ਯੜਹ  ਉਮ ਢੰੂ ਆ ੜਹਠ  ਯ)। 84।  

ਪਰੀਦਾ ਡੁਖਾ ਸਤੀ ਤਦਹੁ ਗਆਅ ਸੂਲਾਂ ਸਤੀ ਰਾਤਤ ॥ ਖੜਾ ੁਕਾਰ ਾਤਣੀ ਫੜਾ ਕਰ ਵਾਤਤ 
॥੮੫॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਛੁਐ  ਮਞੀ—ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਢ ਪ, ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ। ਗਠਯ—ੁਗਠਢ। ਮੂਪ ਾਂ—ਔਦ ਾਂ, ਗਔੰਞ -ਗਫ਼ਏ।  ਗਞ—

(ਇਮ ਪਫ਼  ਠ ਅਿੀ ਗਬਔ ਮਠ  (ਗੰ) ਯੁੰਠੀ ਯ, ਇਯ ਮੰਮਗਿਞ ਪਫ਼  ‘ ਗਞਿ’ (rwi>) ਞੋਂ ਯ)। ਣ ਞਝੀ—

ਧਪ ਯ, ਧੁਯ ਝ । ਏਣ—ਪਗਯ ਾਂ, ਚ ਚ ਾਂ। ਬ ਗਞ—ਧੂੰਯ ਗਬਔ (ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 50)।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਧਢ ਗਬਔ ਥਝ  ‘ਙ ਗਙਥ’ ਠ ਏ ਢ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀ ਢਠੀ ਗਬਔ ੁੜਹ  ਖ ਾਂਠ ਖੀਬ ਾਂ ਠ ) ਗਠਢ 

ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਗਬਔ ਪੰਠ  ਯ,  ਞ ਦੀ (ਗਔੰਞ  ਠੀਆਾਂ) ਔਦ ਾਂ ਗਬਔ ਥੀਞਠੀ ਯ। (ਏੰਜ ਞ) ਐਪਞ  ਯਇਆ (ੁ-ੂ) 

ਧਪ ਯ ਇਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਉੱਔੀ ਉੱਔੀ ਏਗਯ ਗਯ  ਯ (ਗਏ ਞੁਯ ਛ  ਗ ੰਠੀ ਠ ) ਥੜ  (ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀਆਾਂ) ਚ ਚ ਾਂ ਠ ਧੂੰਯ 

ਗਬਔ (ਆ ਗਛੁੱਝ ਪੁੱ ) ਯ। 85।  

ਲੰਭੀ ਲੰਭੀ ਨਦੀ ਵਹ ਕੰਧੀ ਕਰ ਹਤਤ ॥ ਫੜ ਨ ਕਰੁ ਤਕਅ ਕਰ ਜ ਾਤਣ ਰਹ ਸੁਚਤਤ ॥੮੬॥ 
{ੰਨਾ 1382} 



ਣਠ ਅਟ:-  ਪੰਧੀ ਪੰਧੀ—ਥਯੁਞ ਪੰਧੀ। ਢਠੀ—ਠੁਐ ਾਂ ਠੀ ਢਠੀ। ਬਯ—ਔੁੱਪ ਯੀ ਯ। ਏ ਯਗਞ—ਛਝ 

ਬ ਮਞ, ਜ ਯਝ ਬ ਮਞ। ਢ—ਢੰੂ। ਗਏਆ ਏ—ਏੀਯ ਗਬ ੜ ਮਏਠ  ਯ? ਣ ਞਝ—ਣ ਞਝ ਠ। ਣ ਞਝ 

ਔਗਞ—ਣ ਞਝ ਠ ਔਞ ਗਬਔ, ਧਪ ਯ ਠ ਔਞ ਗਬਔ। ਮੁ—ਉਯ ਥੜ । ਔਗਞ—ਔਞ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  (ਮੰਮ ੀ ਥੰਗਠਆਾਂ-ੂਣ) ਏੰਡੀ (ੁੁੱਐਗੜਆਾਂ) ਢੰੂ ਜ ਯੁਝ ਪਈ (ਦ ਬ, ਠੁੁੱਐੀ ਏਢ ਪਈ) (ਇਯ ੁੁੱਐ ਾਂ 

ਠੀ) ਥਅੰਞ ਪੰਧੀ ਢਠੀ ਬ ਯੀ ਯ, (ਣ ਇਮ ਢਠੀ ਠ ) ੰੁਧਝ- (ਉਮ ਗ ੰਠੀ-ੂਣ) ਥੜ ਠ  ਏਈ 

ਢੁਏਮ ਢ ਢਯੀਂ ਏ ਮਏਠ , ਖ (ਮਗਞੁੂ) ਧਪ ਯ ਠ ਔਞ ਗਬਔ ਯ (ਦ ਬ, ਗਖਮ ਧਢੁੁੱਐ ਉਞ ੁੂ ਧਯ ਠੀ 

ਢ  ੁੱਐ, ਉਮ ਢੰੂ ਠੁੁੱਐ-ਅਢੀ ਢਯੀਂ ਣੋਂਯਠੀ)। 86।  

ਪਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹ ਆਕੁ ਢੂੰਢਦੀ ਨ ਲਹਾਂ ॥ ਧੁਖਾਂ ਤਜਈ ਭਾਂਲੀਹ ਕਾਰਤਣ ਤਤੰਨਿਾ ਭਾ ਤਰੀ 
॥੮੭॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪੀ—ੁੱਪ ਾਂ ਢ ਪ, (ਦ ਬ,) ੁੱਪ ਾਂ ਢ ਪ ਣਗਞਆਉਝ ਬ ਪ । ਇਏੁ—ਅਮਪ ਮੁੱਖਝ। ਢ 

ਪਯ ਾਂ—ਧਢੰੂ ਢਯੀਂ ਪੁੱਦਠ । ਡੁਐ ਾਂ—ਅੰਠ ਅੰਠ ਠੁਐੀ ਯ ਗਯ  ਯ ਾਂ। ਧ ਾਂਪੀਯ—ਗਧਪੀ, ਮੁੁੱਏ ਯ ਠ  ਔੂ । 

ਧ —ਧ । ਗਣੀ ਏ ਗਝ—ਗਣਆ ਮੁੱਖਝ ਾਂ ਠੀ ਿ ਞ। ਗਞੰਢਹਹ  —ਉਯਢ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ੁੱਪ ਾਂ ਢ ਪ ਣਗਞਆਉਝ ਬ ਪ  ਞ ਾਂ ਬੀਯ ਗਧਞਿ  (ਗਧਪ ਣੈਂਠ) ਯਢ; ਣ ਐਖ ਏਢ ਪੁੱਗਆਾਂ 

ਅਮਪ ਮੁੱਔ  ਗਧੁੱਞ ਢਯੀਂ ਪੁੱਦਠ  (ਖ ਧੀ ਗ ੰਠੀ ਠ ਥੜ ਢੰੂ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀ ਢਠੀ ਗਬਔੋਂ ਣ  ਪ )।  

ਧੈਂ ਞ ਾਂ ਇਯ ਗਖਯ (ਮਞ-ਮੰੀ) ਮੁੱਖਝ ਾਂ ਠ (ਢ ਯ ਗਧਪਝ) ਏਏ ਡੁਐਠੀ ਗਧਪੀ ਬ ਾਂ ਅੰਠ ਅੰਠ ਠੁਐੀ ਯ 

ਗਯ  ਯ ਾਂ। 87।  

ਪਰੀਦਾ ਆਹੁ ਤਨੁ ਬਈਕਣਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਦੁਖੀ ਕਈਣੁ ॥ ਕੰਨੀ ਫੁਜ ਦ ਰਹਾਂ ਤਕਤੀ ਵਗ ਈਣੁ 
॥੮੮॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਦਉਏਝ —ਗਖਮ ਢੰੂ ਦਉਏਝ ਠੀ ਆਠਞ ਣ ਈ ਯ, ਦਉਂਏ । ਠੁਐੀ ਏਉਝੁ—ਏਝ ਐ  

ਯੁੰਠ  ਯ? ਠ ਯ ਾਂ—ਠਈ ੁੱਐ ਾਂ, ਠਈ ੁੱਐ ਾਂ । ਗਏਞੀ—ਗਏਞਢੀ ਯੀ, ਗਖਞਢੀ ਖੀ ਔ ਯ। ਣਉਝੁ—ਯਬ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯ (ਧ ) ਮੀ ਞ ਾਂ ਦੌਂਏ  ਯ ਗਆ ਯ (ਦ ਬ, ਯ ਬਪ  ਗਢੁੱਞ ਢਬੇਂ ਣਠ ਟ ਧੰਠ  

ਗਯੰਠ  ਯ, ਇਮ ਠੀਆਾਂ ਗਢੁੱਞ ਠੀਆਾਂ ਧੰੰੰ ਾਂ ਣੂੀਆਾਂ ਏਢ ਠੀ ਿ ਞ) ਏਝ ਗਢੁੱਞ ਐ  ਯੁੰਠ  ਯ? (ਦ ਬ, 

ਧਢੰੂ ਢਯੀਂ ਣੁੁੱਖਠ  ਗਏ ਗਢੁੱਞ ਐ  ਯੁੰਠ  ਯ ਾਂ)। ਧੈਂ ਞ ਾਂ ਏੰਢ ਾਂ ਗਬਔ ਥੁੁੱਖ ਠਈ ੁੱਐ ਾਂ  ਗਖਞਢੀ ਖੀ ਔ ਯ ਯਬ  

ਗੁੁੱਪਠੀ ਯ, (ਦ ਬ, ਗਖਞਢ  ਖੀ ਔ ਯ ਇਯ ਮੀ ਧੰ ਾਂ ਧੰਝ ਠ  ਪ  ਣ ਈ ਖ , ਧੈਂ ਇਮ ਠੀ ਇੁੱਏ ਦੀ 

ਢਯੀਂ ਮੁਝ ਾਂ )। 88।  

ਢਙ:-  ਇੁੱਏ ਞ ਾਂ ਥੰਗਠਆਾਂ ਢ  ਧਢ ਗਬਔ ‘ਙ ਗਙਥ’ ਥਝ  ਯ ਯਢ, ਠੂਖ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਧਢ-ਧਯਝ  ਣਠ ਟ 

ਯਏ ਖੀਬ ਢੰੂ ਗਐੁੱਔ ਣ  ਯ ਯਢ। ਢਞੀਖ  ਇਯ ਗਢਏਪ ਗਯ  ਯ ਗਏ ਖਞ ਠੁੁੱਐ ਾਂ ਠੀ ਐ ਝ ਥਝ ਗਆ ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ਰਫ ਖਜੂਰੀ ਕੀਆਂ ਭਾਤਖ ਨਇ ਵਹੰਤਨਿ ॥ ਜ ਜ ਵੰਞਂ ਡੀਹੜਾ ਸ ਈਭਰ ਹਥ ਵੰਤਨ 
॥੮੯॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥ ਐਖੂੀ—ੁੱਥ ਠੀਆਾਂ ਐਖੂ ਾਂ। ਧ ਗਐਅ—ਧ ਗਐਉਂ ਠੀਆਾਂ। ਧ ਗਐਅ ਢਈ—ਭਗਯਠ ਠੀਆਾਂ 

ਢਠੀਆਾਂ।  

(ਢਙ:-  ਪਫ਼  ‘ਧ ਗਐਅ’ ਬਪ ਗਡਆਢ ਠਝ ਠੀ ਪੜ ਯ, ਗਖਬੇਂ ‘ਖੀਉ’ ਞੋਂ ‘ਖੀਅ’, ‘ਗਣਿਉ’ ਞੋਂ ‘ਗਣਿਅ’ ਅਞ 



‘ਯੀਉ’ ਞੋਂ ‘ਯੀਅ’ ਥਗਝਆ ਯ, ਗਞਬੇਂ ‘ਧ ਗਐਉ’ ਞੋਂ ‘ਧ ਗਐਅ’ ਯ)। ਬਯੰਗਢ—ਬਗਯੰਠੀਆਾਂ ਯਢ, ਬ ਯੀਆਾਂ ਯਢ। 

ਛੀਯੜ —ਗਠਯ ੜ । ਯਟ ਣਬੰਗਢਹਹ—ਯੁੱਟ ਣ ਯ ਯਢ।  

ਢਙ:-  ਪਫ਼  ‘ਣਬੰਗਢਹਹ’ ਠ ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ, ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 44 ਗਬਔ ‘ਗਮੰਘ ਣਮਗਢਹਹ’।  

ਢਙ:-  ਥ ਥ  ਤੀਠ ਖੀ ਠੁਢੀਆ ਠ ਮਯਝ  ਞ ਮੁਆਠਪ  ਣਠ ਟ ਾਂ ਢੰੂ ਣੁੱਏੀਆਾਂ ਐਖੂ ਾਂ ਅਞ ਭਗਯਠ ਠੀਆਾਂ 

ਢਠੀਆਾਂ ਢ ਪ ਉਣਧ ਾਂ ਠੇਂਠ ਯਢ। ਬੰਘ—ਖ ਾਂਠ  ਯ, ੁ ਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  (ਣ ਇਯ ਮੀ ਗਬਔ   ਦੀ ਏੀਯ ਏ? ਇਮ ਢੰੂ ਗਐੁੱਔ ਣ ਝ ਪਈ ਔ -ਔੁਤ ਖਞ ਗਬਔ) ਯ 

ਤੀਠ! ਣਧ ਞਧ  ਠੀਆਾਂ ਣੁੱਏੀਆਾਂ ਯਈਆਾਂ ਐਖੂ ਾਂ (ਗਠੁੱਮ ਯੀਆਾਂ ਯਢ), ਅਞ ਭਗਯਠ ਠੀਆਾਂ ਢਠੀਆਾਂ ਬ 

ਯੀਆਾਂ ਯਢ (ਦ ਬ, ਯ ਣ ਮ ਮਯਝ  ਮਯਝ, ਮੁਆਠਪ  ਞ ਧਢ-ਧਯਝ  ਣਠ ਟ ਞ ਗਬਭ-ਗਬਏ  ਧਖੂਠ ਯਢ)। 

(ਉੰਾਂਘ ਇਯ ਦੀ ਚੀਏ ਯ ਗਏ ਇਯਢ ਾਂ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਧ ਝਢ ਗਬਔ ਧਢੁੁੱਐ ਠ ) ਖ ਖ ਗਠਯ ੜ  ਥੀਞਠ  ਯ, ਉਯ 

ਇਮ ਠੀ ਉਧ ਢੰੂ ਯੀ ਯੁੱਟ ਣ ਯ ਯਢ (ਦ ਬ, ਅ  ਈਂ ਖ  ਯ ਯਢ)। 89।  

ਪਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਤੰਜਰੁ ਥੀਅ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਤਹ ਕਾਗ ॥ ਜ ਸੁ ਰਫੁ ਨ ਫਾਹੁਤੜ ਦਖੁ ਫੰਦ ਕ 
ਬਾਗ ॥੯੦॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਟੀਆ—ਯ ਗਆ ਯ। ਗਣੰਖ ੁਟੀਆ—ਯੁੱਛੀਆਾਂ ਠੀ ਧੁੁੱਚ ਯ ਗਆ ਯ। ਐੰੰੂੰੰਛਗਯ—ਚੰੂ ਯ 

ਯਢ। ਏ —ਏ ਾਂ, ਗਬਏ , ਠੁਢੀਆਬੀ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਔਮਏ। ਅਖ—ਅਖ ਦੀ (ਖਠੋਂ ਗਏ ਮੀ ਠੁਢੀਆ ਠ 

ਦ ਦਗ ਦਗ ਏ ਆਣਝੀ ਮਗਞਆ ਦੀ ਬ  ਥਚ  ਯ)। ਢ ਥ ਯੁਗੜ—ਢਯੀਂ ਞੁੁੱਚ , ਞਮ ਢਯੀਂ ਏੀਞ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਇਯ ਦੌਂਏ ) ਮੀ (ਗਬਭ-ਗਬਏ  ਾਂ ਗਬਔ ਣ ਣ ਏ) ਛ ਜ  ਧ ੜ  ਯ ਗਆ ਯ, ਯੁੱਛੀਆਾਂ ਠੀ 

ਧੁੁੱਚ ਗਯ ਗਆ ਯ। (ਗਤ ਦੀ, ਇਯ) ਏ ਾਂ ਇਮ ਠੀਆਾਂ ਞਪੀਆਾਂ ਢੰੂ ਚੰੂ ਧ ੀ ਖ  ਯ ਯਢ (ਦ ਬ, ਠੁਢੀਆਬੀ 

ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਔਮਏ ਞ ਗਬਭ-ਗਬਏ  ਇਮ ਠ ਧਢ ਢੰੂ ਔਦ ਾਂ ਪ ਈ ਖ  ਯ ਯਢ)। ਬਐ, (ਗਬਏ  ਾਂ ਗਬਔ ਣ) 

ਧਢੁੁੱਐ ਠੀ ਗਏਮਧਞ ਦੀ ਅਖੀਥ ਯ ਗਏ ਅਖ ਦੀ (ਖਠੋਂ ਗਏ ਇਮ ਠ  ਮੀ ਠੁਢੀਆ ਠ ਗਬਭ ਦ ਦ ਏ ਆਣਝੀ 

ਮੁੱਗਞਆ ਦੀ ਬ  ਥਚ  ਯ) ੁੱਥ ਇਮ ਉਞ ਤ੍ਰੁੱਚ  ਢਯੀਂ (ਦ ਬ, ਇਮ ਠੀ ਗ ਏ ਗਧਙੀ ਢਯੀਂ)। 90।  

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢਤਲਅ ਸਗਲਾ ਖਾਆਅ ਭਾਸੁ ॥ ਊ ਦੁਆ ਨਨਾ ਭਤਤ ਛੁਹਈ ਤਰ ਦਖਨ  ਕੀ 
ਅਸ ॥੯੧॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ  —ਏ  ਾਂ ਢ , ਏ ਬ ਾਂ ਢ , ਗਬਏ  ਾਂ ਢ , ਠੁਢੀਆਬੀ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਔਮਗਏਆਾਂ ਢ। ਏੰ—

ਗਣੰਖ, ਥਯੁਞ ਗਪੁੱਮ  ਯਇਆ ਯਇਆ ਮੀ। ਮਪ —ਮ  । ਧਗਞ ਕੁਯਉ—ੁੱਥ ਏ ਏ ਏਈ ਢ ਯ ਕੜ 

(ਬਐ, ਭਪਏ ਢੰ: 25 ਗਬਔ ਪਫ਼  ‘ਗਦਖਉ’, ‘ਬਮਉ’ ਅਞ ‘ਞੁਙਉ’)। ਆਮ—ਞ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਏ ਬ ਾਂ ਢ  ਗਣੰਖ ਦੀ ਤਪ ਧ ਗਆ ਯ, ਅਞ ਮ   ਧ ਮ ਐ  ਗਪਆ ਯ (ਦ ਬ, ਠੁਢੀਆਬੀ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ 

ਔਮਏ ਞ ਗਬਭ-ਗਬਏ  ਇਮ ਅੁੱਞ ਗਪੁੱਮ ਯ ਯ ਮੀ ਢੰੂ ਦੀ ਔਦ ਾਂ ਪ ਈ ਖ  ਯ ਯਢ, ਇਮ ਦੌਂਏ ਮੀ ਠੀ 

ਮ ੀ ਮੁੱਗਞਆ ਇਯਢ ਾਂ ਢ  ਗਐੁੱਔ ਪਈ ਯ)। ੁੱਥ ਏ ਏ ਏਈ ਗਬਏ  (ਧੀਆਾਂ) ਅੁੱਐ ਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਢੰੂ ਢ ਯ ਕੜ, 

ਇਯਢ ਾਂ ਗਬਔ ਞ ਾਂ ਗਣਆ ਣਿਦੂ ਢੰੂ ਬਐਝ ਠੀ ਞ ਾਂ ਗਙਏੀ ਯ। 91।  

ਕਾਗਾ ਚੂੰਤਡ ਨ ਤੰਜਰਾ ਫਸ ਤ ਈਡਤਰ ਜਾਤਹ ॥ ਤਜਤੁ ਤੰਜਰ ਭਰਾ ਸਹੁ ਵਸ ਭਾਸੁ ਨ ਤਤਦੂ ਖਾਤਹ 
॥੯੨॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ  —ਯ ਏ ਾਂ! ਯ ਠੁਢੀਆਬੀ ਣਠ ਟ ਾਂ ਠ ਔਮਏ! ਔੂੰਗਛ ਢ—ਢ ਯ ਚੰੂ। ਗਣੰਖ —ਮੁੁੱਏ  



ਯਇਆ ਮੀ। ਥਮ—(ਖ) ਬੁੱਮ ਗਬਔ (ਯ), ਖ ਞ ਬੁੱਮ ਗਬਔ ਯ, ਖ ਞੰੂ ਏ ਮਏੇਂ। ਞ—ਞ ਾਂ। ਗਖਞੁ—ਗਖਮ 

ਗਬਔ। ਗਖਞੁ ਗਣੰਖ—ਗਖਮ ਮੀ ਗਬਔ। ਗਞਠੂ—ਉਮ ਮੀ ਗਬਔੋਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਏ ਾਂ! ਧ  ਗਣੰਖ ਢ ਯ ਚੰੂ, ਖ ਞ ਬੁੱਮ ਗਬਔ (ਇਯ ੁੱਪ) ਯ ਞ ਾਂ (ਇਟੋਂ) ਉੱਛ ਖ ਯ, ਗਖਮ ਮੀ 

ਗਬਔ ਧ  ਐਮਧ-ਣਿਦੂ ਬੁੱਮ ਗਯ  ਯ, ਇਮ ਗਬਔੋਂ ਧ ਮ ਢ ਯ ਐ ਯ, (ਦ ਬ, ਯ ਗਬਗਭਆਾਂ ਠ ਔਮਏ! ਧ ਇਮ 

ਮੀ ਢੰੂ ਔਦ ਾਂ ਪ ਝੀਆਾਂ ਕੁੱਛ ਠਯ, ਞਮ ਏ, ਞ ਖ ਯ, ਿਪ ਮੀ ਏ। ਇਮ ਮੀ ਗਬਔ ਞ ਾਂ ਐਮਧ-ਣਿਦੂ ਠ  

ਗਣਆ ਬੁੱਮ ਗਯ  ਯ, ਞੰੂ ਇਮ ਢੰੂ ਗਬਭ-ਦ ਾਂ ਬਪ ਣਿਢ ਠ  ਖਞਢ ਢ ਯ ਏ)। 92।  

ਭਪਏ ਢੰ: 93 ਞੋਂ 130 ਞਏ 

ਪਰੀਦਾ ਗਰ ਤਨਭਾਣੀ ਸਡੁ ਕਰ ਤਨਘਤਰ ਅ ਘਤਰ ਅਈ ॥ ਸਰਰ ਭਥ ਅਵਣਾ ਭਰਣਹੁ ਨਾ 
ਡਤਰਅਹੁ ॥੯੩॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਢਧ ਝੀ—ਗਬਔ ੀ। ਮਛੁ—ਮੁੱਠ , ਬ ਖ। ਮਛੁ ਏ—ਬ ਖ ਧ  ਯੀ ਯ। ਗਢਗਆ—ਯ ਥ-

 ਖੀਬ! ਗ— ਗਬਔ। ਮਣ—ਆਗਿ ਢੰੂ। ਧਟ—ਧ ਣ ਮ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਏਥ ਗਬਔ ੀ (ਥੰਠ ਢੰੂ) ਬ ਖ ਧ  ਯੀ ਯ (ਞ ਆਐਠੀ ਯ—) ਯ ਥ- ਖੀਬ! 

(ਆਣਝ)  ਗਬਔ ਆ, (ਦ ਬ,) ਆਗਿ ਢੰੂ (ਞੰੂ) ਧ ਣ ਮ ਯੀ ਆਉਝ  ਯ (ਞ ਾਂ ਗਤ) ਧਞ ਞੋਂ (ਇਞਢ ) 

ਢ ਯ ਛ। 93।  

ਊਨੀ ਲਆਣੀ ਦਖਤਦਅ ਕਤੀ ਚਤਲ ਗਇ ॥ ਪਰੀਦਾ ਲਕਾਂ ਅ ਅਣੀ ਭ ਅਣੀ ਇ 
॥੯੪॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਪਇਝ—ਅੁੱਐ ਾਂ। ਇਢਹਹੀ ਪਇਝੀ—ਇਯਢ ਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਢ ਪ। (ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। 

ਏਞੀ—ਗਏਞਢੀ ਯੀ (ਿਪਏਗਞ), ਥਅੰਞ ਖੀਬ।  

ਅਟ:-  ਇਯਢ ਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਢ ਪ ਬਐਗਠਆਾਂ (ਦ ਬ, ਧੀਆਾਂ ਅੁੱਐ ਾਂ ਠ ਮ ਯਧਝ) ਗਏਞਢੀ ਯੀ ਿਪਏਗਞ ਔਪੀ ਈ 

ਯ (ਧਞ ਠ  ਗਭਏ  ਯ ਈ ਯ)। ਯ ਤੀਠ! (ਿਪਏਗਞ ਞੁੀ ਖ ਾਂਠੀ ਬਐ ਏ ਦੀ) ਯਏ ਢੰੂ ਆਣ ਆਣਝ 

ਮੁਆਟ ਠ  ਯੀ ਗਿਆਪ ਯ (ਦ ਬ, ਯਏ ਖੀਬ ਠੁਢੀਆ ਬ ਪੀ ਡੁਢ ਗਬਔ ਯੀ ਯ), ਧਢੰੂ ਦੀ ਆਣਝ  ਯੀ ਗਫ਼ਏ 

ਗਣਆ ਯਇਆ ਯ। 94।  

ਅੁ ਸਵਾਰਤਹ ਭ ਤਭਲਤਹ ਭ ਤਭਤਲਅ ਸੁਖੁ ਹਆ ॥ ਪਰੀਦਾ ਜ ਤੂ ਭਰਾ ਹਆ ਰਹਤਹ ਸਬੁ ਜਗੁ 
ਤਰਾ ਹਆ ॥੯੫॥ {ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ। ਧ—ਧਢੰੂ।  

ਢਙ:-  ਧਞ ਠੀ ਜ ਯ ਪੁੱੀ ਯਈ ਬਐ ਏ ਖਠੋਂ ਤੀਠ ਢ  ਆਞਧਏ ਖੀਬਢ ਬੁੱਪ ਗਡਆਢ ਧ ਗਆ ਞ ਾਂ ੁੱਥ ਬਪੋਂ  

ਇਯ ਡੀਖ ਗਧਪੀ: 

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਞੰੂ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਮਬ  ਪਏਂ, ਞ ਾਂ ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਗਧਪ ਣਏਂ , ਞ ਧ ਗਬਔ ਖੁਗੜਆਾਂ ਯੀ ਞਢੰੂ 

ਮੁਐ ਯਬ  (ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠ ਟ ਾਂ ਗਬਔ ਢਯੀਂ)। ਖ ਞੰੂ ਧ  ਥਝ ਖ ਏਂ, (ਦ ਬ, ਠੁਢੀਆ ਬ ਪ  ਗਣਆ ਕੁੱਛ ਏ 

ਧ ਢ ਪ ਗਣਆ ਏਢ ਪੁੱ ਣਏਂ, ਞ ਾਂ) ਮ   ਖਞ ਞ  ਥਝ ਖ   (ਦ ਬ, ਧ ਇਆ ਞ ਗਣੁੱਕ ਗਣੁੱਕ 

ਠੜੀ)। 95।  



ਕੰਧੀ ਈਤ ਰੁਖੜਾ ਤਕਚਰਕੁ ਫੰਨ ਧੀਰੁ ॥ ਪਰੀਦਾ ਕਚ ਬਾਂਡ ਰਖੀ ਤਕਚਰੁ ਤਾਇ ਨੀਰੁ ॥ ੯੬॥ 
{ੰਨਾ 1382} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੰਡੀ—ਏੰਜ । ੁਐੜ —ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ੁੁੱਐ, ਗਬਔ   ੁੁੱਐ। ਡੀ—ਡੀਖ, ਡਬ ਮ। ਢੀ—ੁ

ਣ ਝੀ।  

ਅਟ:-  (ਠੀਆ ਠ) ਏੰਜ ਉੱਞ (ਉੱ  ਯਇਆ) ਗਬਔ   ੁੁੱਐ ਗਏਞਢ  ਏੁ ਗਔ ਡਬ ਮ ਥੰਢਹ ? ਯ 

ਤੀਠ! ਏੁੱਔ ਦ ਾਂਛ ਗਬਔ ਣ ਝੀ ਗਏਞਢ  ਏੁ ਗਔ ੁੱਗਐਆ ਖ  ਮਏਠ  ਯ? (ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਧਢੁੁੱਐ ਧਞ ਠੀ ਢਠੀ ਠ 

ਏੰਜ ਞ ਐਪਞ  ਯਇਆ ਯ, ਇਮ ਮੀ ਗਬਔੋਂ ਮੁਆਮ ਧੁੁੱਏਠ ਖ  ਯ ਯਢ)। 96।  

ਪਰੀਦਾ ਭਹਲ ਤਨਸਖਣ ਰਤਹ ਗਊ  ਵਾਸਾ ਅਆਅ ਤਤਲ ॥ ਗਰਾਂ ਸ ਤਨਭਾਣੀਅ ਫਹਸਤਨ ਰੂਹਾਂ 
ਭਤਲ ॥ ਅਖੀਂ ਸਖਾ ਫੰਦਗੀ ਚਲਣੁ ਜੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥੯੭॥ {ੰਨਾ 1382-1983} 

ਣ ਅਟ:-  ਧਯਪ—ਣੁੱਏ । ਗਢਮਐਝ—ਗਥਪਏੁਪ ਿ ਪੀ, ਮੁੰਘ। ਞਗਪ—ਞਪ ਗਬਔ, ਯਚ ਾਂ ਡਞੀ ਗਬਔ। 

ਥਯਮਗਢ—ਥਚਝੀਆਾਂ।  ਾਂ ਗਢਧ ਝੀਆ—ਇਯ ਏਥ ਾਂ ਗਖਢਹ ਾਂ ਞੋਂ ਥੰਠ ਢਫ਼ਞ ਏਠ ਯਢ। ਧਗਪ—ਧੁੱਪ 

ਏ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਧਞ ਆਉਝ ਞ) ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਮੁੰਘੀਆਾਂ ਗਯ ਖ ਾਂਠੀਆਾਂ ਯਢ, ਡਞੀ ਠ ਯਚ (ਏਥ 

ਗਬਔ) ਛ  ਪ ਝ  ਣੈਂਠ  ਯ, ਉਯਢ ਾਂ ਏਥ ਾਂ ਗਬਔ ਗਖਢਹ ਾਂ ਞੋਂ ਢਫ਼ਞ ਏੀਠੀ ਯ ੂਯ ਾਂ ਮਠ  ਪਈ ਖ  

ਥਚਝੀਆਾਂ। ਯ ਭਿ (ਤੀਠ)! (ੁੱਥ ਠੀ) ਥੰਠੀ ਏ (ਇਯਢ ਾਂ ਧਯਪ-ਧ ੜੀਆਾਂ ਞੋਂ) ਅੁੱਖ ਦਪਏ ਏੂਔ ਏਢ  

ਯਬ । 97।  

ਢਙ:-  ਇਟ ਆਧ ਧੁਮਪਧ ਢੀ ਗਿਆਪ ਅਢੁਮ  ੂਯ ਠ  ਏਥ ਗਬਔ ਖ  ਥਚਝ  ਆਗਐਆ ਯ, ਦ ਬ ਇਯ ਯ 

ਗਏ ਮੀ ਾਂ ਢ  ਆਗਿ ਗਧੁੱਙੀ ਗਬਔ ਗਧਪ ਖ ਝ  ਯ।  

ਪਰੀਦਾ ਭਈਤ ਦਾ ਫੰਨਾ ਊਵ ਤਦਸ ਤਜਈ ਦਰੀਅਵ ਢਾਹਾ ॥ ਗ ਦਜਕੁ ਤਤਅ ਸੁਣੀ ਹੂਲ 
ਵ ਕਾਹਾਹਾ ॥ ਆਕਨਾ ਨ ਸਬ ਸਝੀ ਅਇ ਆਤਕ  ਤਪਰਦ ਵਰਵਾਹਾ ॥ ਭਲ ਤਜ ਕੀਤਤਅ 
ਦੁਨੀ ਤਵਤਚ ਸ ਦਰਗਹ ਗਾਹਾ ॥੯੮॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਬ—ਇਉਂ, ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਠ । ਜ ਯ —ਗਏਢ  , ਏੰਜ । ਯੂਪ—ਪ । ਏ ਯ ਯ —ਯ ਯ ਏ । 

ਠਖਏ—ਢਏ। ਇਗਏ—ਏਈ ਖੀਬ (ਪਫ਼  ‘ਇਗਏ’ ‘ਥਯ-ੁਬਔਢ’ ਯ ਪਫ਼  ‘ਇਏ’ ਞੋਂ)।  ਯ —ਬ ਯ, 

ਮ ਐੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਖਬੇਂ ਠਗਆ ਠ  ਗਏਢ   ਯ (ਖ ਣ ਝੀ ਠ ਬ ਢ ਪ ਜਗਯ ਗਯ  ਯੁੰਠ  ਯ) ਇਮ ਞਹ ਾਂ 

ਧਞ (-ੂਣ) ਢਠੀ ਠ  ਏੰਜ  ਯ (ਗਖਮ ਗਬਔ ਥਅੰਞ ਖੀਬ ਉਧ ਦ ਏ ਗਛੁੱਠ ਖ  ਯ ਯਢ)। (ਧਞ) ਅਪ  

ਣ ਮ (ਗਬਏ ੀਆਾਂ ਬ ਮਞ) ਞਣ ਯ ਢਏ ਮੁਝੀਂਠ ਯਢ, ਉਟ ਉਯਢ ਾਂ ਠੀ ਯ ਯ ਏ  ਞ ਪ  ਣ ਗਯ  ਯ। 

ਏਈ (ਦ  ਾਂ ਬ ਗਪਆਾਂ) ਢੰੂ ਞ ਾਂ ਮ ੀ ਮਧਗ ਆ ਈ ਯ (ਗਏ ਇਟ ਗਏਬੇਂ ਗ ੰਠੀ ੁ  ਢੀ ਯ, ਣ) ਏਈ 

ਥਣਬ ਯ ਗਤ ਯ ਯਢ। ਖਯੜ ਅਧਪ ਇਟ ਠੁਢੀਆ ਗਬਔ ਏੀਠ ਯਢ, ਉਯ ੁੱਥ ਠੀ ਠ ਯ ਗਬਔ (ਧਢੁੁੱਐ 

ਠੀ ਗ ੰਠੀ ਠ) ਬ ਯ ਥਝਠ ਯਢ। 98।  



ਪਰੀਦਾ ਦਰੀਅਵ ਕੰਨਿ ਫਗੁਲਾ ਫਠਾ ਕਲ ਕਰ ॥ ਕਲ ਕਰਦ ਹੰਝ ਨ ਤਚੰਤ ਫਾਜ ਊ ॥ ਫਾਜ 
ਊ ਤਤਸੁ ਰਫ ਦ ਕਲਾਂ ਤਵਸਰੀਆਂ ॥ ਜ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਨ ਚਤ ਸਤਨ ਸ ਗਾਲੀ ਰਫ ਕੀਆਂ ॥ ੯੯॥ 
{ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੰਢ—ਏੰਜ ਞ। ਏਪ—ਏਪਪ। ਯੰਗ—ਯੰਮ (ਗਖਯ  ਗਔੁੱਙ  ਥੁਪ )। ਅਗਔੰਞ—ਅਔਢ-ਔਞ। 

ਗਞਯ—ੁਉਮ (ਯੰਗ) ਢੰੂ। ਗਬਮੀਆਾਂ—ਦੁੁੱਪ ਈਆਾਂ। ਧਗਢ—ਧਢ ਗਬਔ। ਔਞ ਮਗਢ—ਔਞ ਗਬਔ ਮਢ, ਨ ਠ 

ਮਢ।  ਪੀ—ੁੱਪ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਥੰਠ  ਖਞ ਠ ੰ-ਞਧ ਗਭਆਾਂ ਗਬਔ ਧਮਞ ਯ, ਗਖਬੇਂ) ਠਗਆ ਠ ਏੰਜ ਞ ਥਚ  ਯਇਆ 

ਥੁਪ  ਏਪਪ ਏਠ  ਯ (ਗਖਬੇਂ ਉਮ) ਯੰਮ (ਬ ਗਔੁੱਙ ਥੁਪ) ਢੰੂ ਏਪਪ ਏਠ ਢੰੂ ਅਔਢ-ਔਞ ਥ   ਆ 

ਣੈਂਠ ਯਢ, (ਗਞਬੇਂ ਥੰਠ ਢੰੂ ਧਞ ਠ ਠੂਞ ਆ ਤੜਠ ਯਢ)। ਖਠੋਂ ਉਮ ਢੰੂ ਥ   ਆ ਏ ਣੈਂਠ ਯਢ, ਞ ਾਂ ਮ  ਏਪਪ 

ਉਮ ਢੰੂ ਦੁੁੱਪ ਖ ਾਂਠ ਯਢ (ਆਣਝੀ ਖ ਢ ਠੀ ਣ ਖ ਾਂਠੀ ਯ, ਇਯੀ ਯ ਪ ਧਞ ਆਇਆਾਂ ਥੰਠ ਠ  ਯੁੰਠ  ਯ)। ਖ ੁੱਪ ਾਂ 

(ਧਢੁੁੱਐ ਠ ਏਠ) ਧਢ ਗਬਔ ਗਔੁੱਞ-ਔਞ ਗਬਔ ਢਯੀਂ ਮਢ, ੁੱਥ ਢ  ਉਯ ਏ ਗਠੁੱਞੀਆਾਂ। 99।  

ਸਾਢ ਤਰ ਭਣ ਦਹੁਰੀ ਚਲ ਾਣੀ ੰਤਨ ॥ ਅਆ ਫੰਦਾ ਦੁਨੀ ਤਵਤਚ ਵਤਤ ਅਸੂਣੀ ਫੰਤਨਿ  ॥ 

ਭਲਕਲ ਭਈਤ ਜਾਂ ਅਵਸੀ ਸਬ ਦਰਵਾਜ ਬੰਤਨ ॥ ਤਤਨਿਾ ਤਅਤਰਅ ਬਾਇਆਂ ਗ ਤਦਤਾ ਫੰਤਨਿ 
॥ ਵਖਹੁ ਫੰਦਾ ਚਤਲਅ ਚਹੁ ਜਤਣਅ ਦ ਕੰਤਨਿ ॥ ਪਰੀਦਾ ਭਲ ਤਜ ਕੀਤ ਦੁਨੀ ਤਵਤਚ ਦਰਗਹ 
ਅਊ ਕੰਤਭ ॥੧੦੦॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠਯੁੀ—ਮਯਝ  ਮੀ, ਣਗਪਆ ਯਇਆ ਮੀ। ਔਪ—ਞੁਠ  ਯ, ਏੰਧ ਠੇਂਠ  ਯ। ਅੰਗਢ—

ਅਾਂੰੰਢ ਢ ਪ। ਗਬਗਔ—(ਇਮ ਠ ਅਿੀ ਗਬਔ ਮਠ  (ਗੰ) ਯੁੰਠੀ ਯ। ਪਫ਼  ‘ਗਥਢੁ’ ਠ ਅਿੀ ਗਬਔ ਮਠ  (ੰੁ) 

ਯੁੰਠ  ਯ)। ਬਗਞ—ਣਞ ਣਞ ਏ, ਧੁੜ ਧੁੜ ਏ। ਆਮੂਝੀ—ਗਢੁੱਏੀ ਗਖਯੀ ਆਮ, ਮਯਝੀ ਗਖਯੀ ਆਮ। ਥੰਗਢਹਹ—

ਥੰਢਹ ਏ। ਧਪਏ—ਫ਼ਗਭਞ । ਅਪ—ਠ । ਧਪਏਪ ਧਉਞ—ਧਞ ਠ  ਫ਼ਗਭਞ । ਏੰਗਢਹਹ—ਧਜ ਞ। ਆ 

ਏੰਗਧ—ਏੰਧ ਗਬਔ ਆ, ਮਯ ਈ ਯ।  

ਅਟ:-  (ਧਢੁੁੱਐ ਠ  ਇਯ) ਮ ਜ ਗਞੰਢ ਧਝ ਠ  ਣਗਪਆ ਯਇਆ ਮੀ (ਇਮ ਢੰੂ) ਣ ਝੀ ਞ ਅੰਢ ਠ   ਏੰਧ 

ਠ ਗਯ  ਯ। ਥੰਠ  ਖਞ ਗਬਔ ਏਈ ਮਯਝੀ ਗਖਯੀ ਆਮ ਥਝ ਏ ਆਇਆ ਯ (ਣ ਆਮ ਣੂੀ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠੀ)। 

ਖਠੋਂ ਧਞ ਠ  ਫ਼ਗਮਞ  (ਮੀ ਠ) ਮ  ਠਬ   ਦੰਢ ਏ (ਦ ਬ, ਮ  ਇੰਗਠਿਆਾਂ ਢੰੂ ਢਏ  ਏ ਏ) ਆ ਖ ਾਂਠ  

ਯ, (ਧਢੁੁੱਐ ਠ) ਉਯ ਗਣਆ ਬੀ (ਧਞ ਠ ਫ਼ਗਮਞ ਠ) ਅੁੱ ਥੰਢਹ ਏ ਞ ਠੇਂਠ ਯਢ। ਬਐ! ਥੰਠ  ਔਯੰੁ ਧਢੁੁੱਐ ਾਂ 

ਠ ਧਜ ਞ ਞੁ ਗਣਆ ਯ।  

ਯ ਤੀਠ! (ਣਧ ਞਧ  ਠੀ) ਠ ਯ ਗਬਔ ਉਯੀ (ਦਪ) ਏੰਧ ਮਯ ਈ ਯੁੰਠ ਯਢ ਖ ਠੁਢੀਆ ਗਬਔ (ਗਯ ਏ) 

ਏੀਞ ਖ ਾਂਠ ਯਢ। 100।  

ਪਰੀਦਾ ਹਈ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨਿ ੰਖੀਅ ਜੰਗਤਲ ਤਜੰਨਿਾ ਵਾਸੁ ॥ ਕਕਰੁ ਚੁਗਤਨ ਥਤਲ ਵਸਤਨ ਰਫ ਨ 
ਛਡਤਨ ਾਸੁ ॥੧੦੧॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਯਉ—ਧੈਂ। ਥਗਪਯ ੀ—ਮਠਏ, ਏੁਥ ਢ। ਗਞਢਹਹ—ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ। ਖੰਗਪ—

ਖੰਪ ਗਬਔ। ਬ ਮੁ—ਬਮਥ , ਗਯਭ। ਏਏ—ੁਏੰਏ, ੜ। ਟਗਪ—ਟਪ ਉਞ, ਦੁਇਾਂ ਉਞ। ਥ ਣ ਮ—ੁੁੱਥ 

ਠ  ਣ ਮ , ੁੱਥ ਠ  ਆਮ । ਕੜਗਢਹਹ—(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)।  



ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਧੈਂ ਉਯਢ ਾਂ ਣੰਕੀਆਾਂ ਞੋਂ ਮਠਏ ਯ ਾਂ ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ  ਬ ਮ  ਖੰਪ ਗਬਔ ਯ, ੜ ਔੁਠ ਯਢ, ਦਇਾਂ 

ਉੱਞ ਬੁੱਮਠ ਯਢ, (ਣ) ੁੱਥ ਠ  ਆਮ  ਢਯੀਂ ਕੁੱਛਠ (ਦ ਬ, ਧਯਪ ਾਂ ਗਬਔ ਗਯਝ ਬ ਪ  ਣਪ  ਯ ਮੀ 

ਬ ਪ  ਣ ੁੱਥ ਢੰੂ ਦੁਪ  ਠਝ ਬ ਪ  ਥੰਠ ਢ ਪੋਂ  ਞ ਾਂ ਉਯ ਣੰਕੀ ਯੀ ਔੰ ਯਢ ਖ ੁੁੱਐ ਾਂ ਞ ਆਪਹਝ ਥਝ  ਪੈਂਠ ਯਢ, 

ੜ ਔੁ ਏ ੁ    ਏ ਪੈਂਠ ਯਢ, ਣ ੁੱਥ ਢੰੂ ਔਞ ੁੱਐਠ ਯਢ)। 101।  

ਪਰੀਦਾ ਰੁਤਤ ਤਪਰੀ ਵਣੁ ਕੰਤਫਅ ਤ ਝੜ ਝਤੜ ਾਤਹ ॥ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾ ਢੂੰਢੀਆਂ ਰਹਣੁ ਤਕਥਾਉ 
ਨਾਤਹ ॥੧੦੨॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਤੀ—ਥਠਪ ਈ ਯ। ਬਝੁ—ਖੰਪ (ਦ ਬ, ਖੰਪ ਠ  ੁੁੱਐ)। (ਪਫ਼  ‘ਬਝੁ’ ਠ ੂਣ ਅਞ 

ਭਪਏ ਢੰ: 19 ਅਞ 43 ਗਬਔ ਆ ਪਫ਼  ‘ਬਗਝ’ ਠ ਗਬਆਏਗਝਏ ੂਣ ਠ  ਫ਼ਏ ਬਐ)। ਯਝੁ—ਗਟਞ । 

ਗਏਟ ਊ—ਗਏਞ ਦੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਧਮਧ ਥਠਪ ਗਆ ਯ, ਖੰਪ (ਠ  ਥੂਙ  ਥੂਙ ) ਗਯੁੱਪ ਗਆ ਯ, ਣੁੱਞ ਗੜ ਯ ਯਢ। 

(ਖਞ ਠ) ਔ  ਣ ਮ ਜੂੰਜ ਬਐ ਯਢ, ਗਟਞ  ਗਏਞ ਦੀ ਢਯੀਂ ਯ (ਢ ਯ ਯੀ ੁੁੱਞ ਇਏ ਗਯ ਮਏਠੀ ਯ, ਢ ਯ ਯੀ 

ੁੁੱਐ ਞ ੁੁੱਐ ਾਂ ਠ ਣੁੱਞ ਮਠ  ਗਙਏ ਗਯ ਮਏਠ ਯਢ। ਦ ਬ, ਮਧ ਾਂ ੁ ਢ ਞ ਇਮ ਧਢੁੁੱਐ ਉਞ ਥੁਜਣ  ਆ ਖ ਾਂਠ  

ਯ, ਮ  ਅੰ ਏਧ  ਣ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਆਿ ਖਞ ਞੋਂ ਞੁ ਣੈਂਠ  ਯ)। 102।  

ਪਰੀਦਾ ਾਤੜ ਟਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਫਲੜੀ ਤਹਰਈ ॥ ਤਜਨਿੀ ਵਸੀ ਸਹੁ ਤਭਲ ਸਇ ਵਸ ਕਰਈ 
॥੧੦੩॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਣ ਗੜ—ਣ ੜ ਏ। ਣਙਪ —(ਗਮ ਉਞ ਪਝ ਬ ਪੀ  ਢ ਢੀ ਠ ) ਣੁੱਙ ਠ  ਏੁੱਣੜ । ਡਖ—

ਪੀ ਾਂ। ਏੰਥਪੜੀ—ਧ ੜੀ ਗਖਯੀ ਏੰਥਪੀ। ਗਖਢਹਹ ੀ ਬਮੀ—ਗਖਢਹ ਾਂ ਬਮ ਾਂ ਢ ਪ। ਮਯੁ—ਐਮਧ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਣੁੱਙ ਠ  ਏੁੱਣੜ  ਣ ੜ ਏ ਧੈਂ ਪੀ ਾਂ ਏ ਗਠਆਾਂ, ਞ ਧ ੜੀ ਗਖਯੀ ਏੰਥਪੀ ਣ  ਪਬ ਾਂ। ਧੈਂ ਉਯੀ 

ਬਮ ਏ ਪਬ ਾਂ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਬਮ ਾਂ ਢ ਪ (ਧ ) ਐਮਧ ਣਧ ਞਧ  ਗਧਪ ਣ। 103।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਆ ਟਲਾ ਾੜਤੀ ਕੰਫਲੜੀ ਤਹਰਆ ॥ ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਫਤਠਅ ਸਹੁ ਤਭਲ ਜ 
ਨੀਤਤ ਰਾਤਸ ਕਰਆ ॥੧੦੪॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏ ਇ—ਗਏਮ ਬ ਮਞ? ਗਏਉਂ? ਣਗਯਇ—ਣਗਯਢਠੀ ਯ।  ਯੀ—{ਗ ਯੀ। ਪਫ਼  ‘ਗ’ 

ਠੀ ਗਿਆ ਗਬਭਭਝ ‘ਯੀ’ ਠ ਏ ਢ ਉੱਛ ਈ ਯ}  ਗਬਔ ਯੀ।  ਗਮ—ਔੰੀ, ਮ ਫ਼।  

ਅਟ:-  (ਣਞੀ ਣਧ ਞਧ  ਢੰੂ ਗਧਪਝ ਬ ਮਞ ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ) ਗਮ ਠ  ਣੁੱਙ ਠ  ਏਣੜ  ਗਏਉਂ ਣ ੜ ਞ ਦੜੀ 

ਗਖਯੀ ਏੰਥਪੀ ਗਏਉਂ ਣ ? ਯ ਢ ਢਏ!  ਗਬਔ ਥਗਚਆਾਂ ਯੀ ਐਮਧ (-ਣਧ ਞਧ ) ਗਧਪ ਣੈਂਠ  ਯ, ਖ (ਖੀਬ-

ਇਮਞਿੀ ਆਣਝੀ) ਢੀਅਞ ਮ ਫ਼ ਏ ਪ (ਖ ਧਢ ਣਗਬਞਿ  ਏ ਪ)। 104।  

ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਗਰਫੁ ਤਜਨਿਾ ਵਤਡਅਇਅ ਧਤਨ ਜਫਤਨ ਅਗਾਹ ॥ ਖਾਲੀ ਚਲ ਧਣੀ ਤਸਈ 
ਤਟਫ ਤਜਈ ਭੀਹਾਹੁ ॥੧੦੫॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥੁ—ਅਯੰਏ । ਬਗਛਆਈਆ ਥੁ—ਬਗਛਆਈਆਾਂ ਠ  ਧ ਝ, ਠੁਢੀਆਬੀ ਇੁੱ ਞ ਠ  

ਧ ਝ। ਡਗਢ—ਡਢ ਠ ਏ ਝ। ਖਥਗਢ—ਖੁਆਢੀ ਠ ਏ ਝ। ਆ ਯ—ਥਅੰਞ। ਡਝੀ—ੁੱਥ, ਣਧ ਞਧ । 

ਗਮਉ—ਞੋਂ। ਧੀਯ ਯ—ੁਧੀਂਯ ਞੋਂ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਖਢਹ ਾਂ ਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਠੁਢੀਆਬੀ ਇੁੱ ਞ ਠ  ਅਯੰਏ  (ਗਯ ), ਥਅੰਞ ਡਢ ਠ ਏ ਝ ਖ ਾਂ 



ਖੁਆਢੀ ਠ ਏ ਝ (ਏਈ) ਧ ਝ ਗਯ , ਉਯ (ਖਞ ਗਬਔੋਂ) ਧ ਪਏ (ਠੀ ਧਯ) ਞੋਂ ਮੁੱਐਝ  ਯੀ ਔਪ  , ਗਖਬੇਂ 

ਗਙੁੱਥ ਧੀਂਯ (ਠ ਬੁੱਮਝ) ਗਣੁੱਕੋਂ (ਮੁੁੱਏ ਗਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ)। 106।  

ਪਰੀਦਾ ਤਤਨਾ ਭੁਖ ਡਰਾਵਣ ਤਜਨਾ ਤਵਸਾਤਰਨੁ ਨਾਈ ॥ ਥ ਦੁਖ ਘਣਤਰਅ ਗ ਠਈਰ ਨ 
ਠਾਈ ॥੧੦੬॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਟ—ਇਮ ਖੀਬਢ ਗਬਔ। ਝਗਆ—ਢ, ਥੜ। ਚਉ ਢ ਚ ਉ—ਢ ਯ ਟ ਾਂ ਢ  ਗਟੁੱਞ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਗਖਢਹ ਾਂ ਥੰਗਠਆਾਂ ਢ  ਣਧ ਞਧ  ਠ  ਢ ਧ ਦੁਪ ਇਆ ਯਇਆ ਯ, ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਧੂੰਯ ਛ ਉਝ 

ਪੁੱਠ ਯਢ (ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਬਐਗਠਆਾਂ ਛ ਪੁੱਠ  ਯ, ਦ ਬੇਂ ਉਯ ਣੁੱਙ ਣਗਯਢਝ ਬ ਪ  ਯਝ, ਡਢ ਬ ਪ  ਯਝ, 

ਖੁਆਢੀ ਬ ਪ  ਯਝ ਖ ਾਂ ਧ ਝ ਬਗਛਆਈਆਾਂ ਬ ਪ  ਯਝ)। (ਗਖਞਢ  ਗਔ) ਉਯ ਇਟ (ਗਖਊਂਠ ਯਢ, ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ) 

ਏਈ ਠੁੁੱਐ ਬ ਣਠ ਯਢ, ਞ ਅ ਾਂਯ ਬੀ ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਏਈ ਟ ਾਂ-ਗਟੁੱਞ  ਢਯੀਂ ਗਧਪਠ  (ਦ ਬ, ਡੁੱਏ ਯੀ ਣੈਂਠ ਯਢ)। 

106।  

ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢੰ: 103 ਅਞ 106 ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਯਢ। ਢ:ੰ 104 ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ ਅਞ ਢ:ੰ 105 ੁ ੂ

ਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਠ  ਯ। ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਠਬ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਪ  ਏ ਣੜਹ । ਣਗਯਪ ਾਂ ਢ:ੰ 106 ਞ ਗਤ ਢ:ੰ 103। 

ਠਯ ਾਂ ਠ  ਦ ਬ ਇਯ ਯ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਥੰਗਠਆਾਂ ਢ  ਣਧ ਞਧ  ਠ  ਢ ਧ ਦੁਪ ਇਆ ਯ ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਧੂੰਯ ਛ ਉਝ  ਪੁੱਠ 

ਯਢ ਦ ਬੇਂ ਉਯ ਣੁੱਙ ਣਗਯਢਝ ਬ ਪ  ਞ ਡਢ ਬ ਪ  ਯੀ ਯਝ। ਡਢ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਦੀ, ਣੁੱਙ ਣਗਯਢਗਠਆਾਂ ਦੀ, ਉਯ ਠੁਐੀ 

ਯੀ ਗਯੰਠ ਯਢ। ਮ, ੁੱਥ ਢੰੂ ਦੁਪ  ਏ ਅਖਯ ਣੁੱਙ ਣਗਯਢਝ ਠ ਟ ਾਂ ਞ ਾਂ ਪੀ ਾਂ ਣ  ਪਝੀਆਾਂ ਔੰੀਆਾਂ, ਏੰਧਪੀ 

ਣਗਯਢ ਪਝੀ ਔੰੀ, ਖ ਇਯਢ ਾਂ ਪੀ ਾਂ ਞ ਇਮ ਏੰਧਪੀ ਠ ਣ ਇਆਾਂ ੁੱਥ ਢ ਯ ਦੁੁੱਪ ।  

ਣ ਇਮ ਠ  ਇਯ ਦ ਬ ਢਯੀਂ ਗਏ ਤੀਠ ਖੀ ਫ਼ਏੀੀ ਣਗਯ ਬ ਠੀ ਗਯਠ ਇਞ ਏ ਯ ਯਢ। ਮ, ਇਮ ਦੁਪਐ 

ਢੰੂ ਠੂ ਏਢ ਪਈ ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਢ  ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਢੰ: 103 ਠ ਢ ਪ ਆਣਝ  ਬਪੋਂ  ਭਪਏ ਢੰ: 

104 ਗਪਗਐਆ ਯ। ੁ ੂਅਖਢ ਮ ਗਯਥ ਢ  ਇਮ ਗਿਆਪ ਠੀ ਯ ਗਬਆਗਐਆ ਏਗਠਆਾਂ ਗਪਗਐਆ ਯ ਗਏ 

ਡਢ ਞ ਖੁਆਢੀ ਠ  ਧ ਝ ਏੀਞੀਆਾਂ ੁੱਥ ਠੀ ਧਯ ਞੋਂ ਮੁੱਐਝ  ਯੀ ਗਯ ਖ ਈਠ  ਯ। ਞ ਾਂ ਞ ਅਖਯ ਡਢ ਖੁਆਢੀ 

ਠੀ ਧਖ ਢ ਪੋਂ  ਫ਼ਏੀੀ ਠੀਆਾਂ ਢ  ਾਂ ਞ ਠੜੀ ਔੰੀ, ਖ ਇਮ ਫ਼ਏੀੀ ਗਬਔ ੁੱਥ ਨ ਠ ਗਯ ਮਏ।  

ਤੀਠ ਖੀ ਠ  ਇਮ ਞੋਂ ਅਪ  ਭਪਏ ਢ:ੰ 107 ਞ  ਗਡਆਢ ਢ ਪ ਞ ਗਣਕਪ  ਭਪਏ ਾਂ ਢ ਪ ਪ  ਏ ਣੜਹ  

ਬਐ। ਉਯ ਆਣ ਯੀ ਆਐਠ ਯਢ ਗਏ ਪੀ ਾਂ ਞ ਠੜੀ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ ਯ,  ਕੁੱਛ ਏ ਖੰਪ ਾਂ ਗਬਔ ਖ ਝ ਠੀ 

ਪੜ ਢਯੀਂ, ਗਮਫ਼ ਇਯ ਯਚ ਗਪਐ ਉੱਠਧ ਏ—ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ ੁੱਥ ਢੰੂ ਨ ਠ ਏ, ਇਏ ੁੱਥ ਠੀ ਙ 

ੁੱਐ, ਮੰਞਐ ਡ , ਆਗਠਏ।  

ਪਰੀਦਾ ਤਛਲ ਰਾਤਤ ਨ ਜਾਤਗਤਹ ਜੀਵਦੜ ਭੁਆਤਹ ॥ ਜ ਤ ਰਫੁ ਤਵਸਾਤਰਅ ਤ ਰਤਫ ਨ 
ਤਵਸਤਰਤਹ ॥੧੦੭॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਣਕਗਪ  ਗਞ—ਗਣਕਪੀ  ਞ, ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ । ਢ ਖ ਗਗਯ—ਞੰੂ ਢ ਯ ਖ ਗਆ। 

ਧੁਇਗਯ—ਞੰੂ ਧਇਆ। ਞ—ਞੰੂ। ਗਥ—ੁੱਥ ਢ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਖ ਞੰੂ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਢਯੀਂ ਖ ਗਆ ਞ ਾਂ (ਇਯ ਏਗ  ਖੀਬਢ) ਗਖਊਂਠ  ਯੀ ਞੰੂ ਧਗਆ 

ਯਇਆ ਯੈਂ। ਖ ਞੰੂ ੁੱਥ ਢੰੂ ਦੁਪ  ਗਠੁੱਞ  ਯ, ਞ ਾਂ ੁੱਥ ਢ  ਞਢੰੂ ਢਯੀਂ ਦੁਪ ਇਆ (ਦ ਬ, ਣਧ ਞਧ  ਯ ਬਪ  ਞ 

ਅਧਪ ਾਂ ਢੰੂ ਬਐ ਗਯ  ਯ)। 107।  

ਢਙ:-  ਗਣਕਪੀ  ਞ ਗਏਉਂ ਖ ਝ  ਯ? ਇਯ ੁੱਪ ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਗਮਫ਼ ਇਭ -ਧ ਞਿ ਏਯੀ ਯ—‘ਖ ਞ ਥੁ 



ਗਬਮ ਗਆ’, ਦ ਬ, ਗਣਕਪੀ  ਞ ਖ  ਏ ੁੱਥ ਢੰੂ ਨ ਠ ਏਢ  ਯ। ੁ ੂਅਖਢ ਠਬ ਖੀ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਇਮ 

ਦ ਬ ਢੰੂ ਅਪ  ਔ  ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਬਡੀਏ ਮਣਭਙ ਏਠ ਯਢ।  

ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਕੰਤੁ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵਡਾ ਵਭੁਹਤਾਜੁ ॥ ਲਹ ਸਤੀ ਰਤਤਅ ਊਹੁ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜੁ 
॥੧੦੮॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੰਞੁ—ਐਮਧ, ਣਧ ਞਧ । ੰ ਬਪ —(ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 82 ਗਬਔ ‘ੰ ਬਪੀ’) ਮਯਖ-ਧਈ, 

ਮਯਝ । ਅਪਯ ਮਞੀ—ੁੱਥ ਢ ਪ। ਮ ਖ—ੁਥਝਞ, ੂਣ। ਮਔ ਬ ਾਂ—ਮੁੱਔ ਬ ਪ , ਣਧ ਞਧ  ਬ ਪ । ਯੁ 

ਮ ਖ—ੁਇਯ ੂਣ, (ਦ ਬ,) ‘ੰ ਬਪ ’ ਞ ‘ਬਧੁਯਞ ਖੁ’ ੂਣ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਐਮਧ (ਣਧ ਞਧ ) ਮਯਝ  ਯ ਞ ਥੜ  ਥ-ਧੁਟ ਖ ਯ। (ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ) ਖ ੁੱਥ ਢ ਪ 

ੰ ਖ ਈ ਞ ਾਂ (ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ ਦੀ) ੁੱਥ ਬ ਪ  ਇਯ (ਮਯਝ  ਞ ਥ-ਧੁਟ ਖੀ ਬ ਪ ) ੂਣ ਗਧਪ ਖ ਾਂਠ  ਯ (ਦ ਬ, 

ਧਢੁੁੱਐ ਠ  ਧਢ ਮੁੰਠ ਯ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਞ ਇਮ ਢੰੂ ਗਏਮ ਠੀ ਧੁਟ ਖੀ ਢਯੀਂ ਗਯੰਠੀ)। 108।  

ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਆਕੁ ਕਤਰ ਤਦਲ ਤ ਲਾਤਹ ਤਵਕਾਰੁ ॥ ਲਹ ਬਾਵ ਸ ਬਲਾ ਤਾਂ ਲਬੀ 
ਦਰਫਾਰੁ ॥੧੦੯॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਇਏੁ ਏਗ—ਇਏ ਮਧ ਢ ਏ, ਇਏ ਗਖਯ ਖ ਝ। ਗਬਏ ੁ—ਣ ਣ। ਞ—ਞੋਂ। ਅਪਯ ਦ ਬ—

(ਖ) ੁੱਥ ਢੰੂ ਔੰ  ਪੁੱ। ਠਥ ੁ—ੁੱਥ ਠੀ ਠ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ ੁੱਥੀ ਨ ਠ ਠ ਅੁੱਗਦਆਮ ਢ ਪ ਖੀਬਢ ਗਬਔ ਬ ਣਠ) ਠੁੁੱਐ ਞ ਮੁੁੱਐ 

ਢੰੂ ਇੁੱਏ ਖਯ  ਖ ਝ, ਗਠਪ ਞੋਂ ਣ ਣ ਏੁੱਜ ਠਯ, ਖ ੁੱਥ ਠੀ    ਗਬਔ ਬਞ ਉਮ ਢੰੂ ਉਮ ਢੰੂ ਔੰ  ਖ ਝ, ਞ ਾਂ ਞਢੰੂ 

(ਣਧ ਞਧ  ਠੀ) ਠ ਯ ਠੀ ਣਿ ਣਞੀ ਯਬੀ। 109।  

ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਇ ਵਜਦੀ ਤੂੰ ਬੀ ਵਜਤਹ ਨਾਤਲ ॥ ਸਇ ਜੀਈ ਨ ਵਜਦਾ ਤਜਸੁ ਲਹੁ 
ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥੧੧੦॥ {ੰਨਾ 1383} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠੁਢੀ—ਠੁਢੀਆ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਪਏ। ਬਖ ਈ—ਧ ਇਆ ਠੀ ਣਿੀ ਯਈ। ਢ ਗਪ—ਠੁਢੀਆ ਠ 

ਯੀ ਢ ਗਪ। ਗਖਮ—ੁਗਖਮ ਠੀ। ਮ —ਮੰਦ ਪ। ਅਪਯ—ੁਣਧ ਞਧ ।  

ਢਙ:-  ਮਪਏ ਢੰ: 108, 109 ਅਞ 110 ਗਬਔ ਪਫ਼  ‘ਅਪਯ’ ਠੀ ਬਞੋਂ ਗਬਆਏਝ ਅਢੁਮ  ਇਉਂ ਯ—

‘ਅਪਯ ਮਞੀ’—ਇਟ ਧੁਏਞ  ਅੰਞ ਪਫ਼  ‘ਅਪਯ’ ਠ ਢ ਪ ‘ਮੰਥੰਡਏ’ ‘ਮਞੀ’ ਬਗਞਆ ਗਆ ਯ। ‘ਅਪਯ 

ਦ ਬ’—ਇਟ ਗਿਆ ‘ਦ ਬ’ ਠ ਢ ਪ ਪਫ਼  ‘ਅਪਯ’ ਮੰਣਿਠ ਢ ਏ ਏ, ਇਏ-ਬਔਢ ਯ, ਦ ਬ, ਅਪਯ ਢੰੂ’ 

‘ਅਪਯ ੁਏਠ ’—ਇਟ ਪਫ਼  ‘ਅਪਯ’ੁ ਏਞ  ਏ ਏ, ਇਏ-ਬਔਢ ਯ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! ਠੁਢੀਆ ਠ ਪਏ (ਬ ਖ ਯਢ ਖ ਧ ਇਆ ਠ) ਬਖ  ਯ ਬੁੱਖ ਯ ਯਢ, ਞੰੂ ਦੀ ਉਯਢ ਾਂ ਠ 

ਢ ਪ ਯੀ ਬੁੱਖ ਗਯ  ਯੈਂ, (ਦ ਬ, ਧ ਇਆ ਠ  ਢਔ ਇਆ ਢੁੱਔ ਗਯ  ਯੈਂ)। ਉਯੀ (ਦ  ਾਂ ਬ ਪ ) ਖੀਬ (ਧ ਇਆ 

ਠ  ਬਖ ਇਆ ਯਇਆ) ਢਯੀਂ ਬੁੱਖਠ , ਗਖਮ ਠੀ ਮੰਦ ਪ ( ਐੀ) ਣਧ ਞਧ  ਆਣ ਏਠ  ਯ (ਮ, ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  

ਉੱਚ ਏ ਉਮ ਠੀ ਨ ਠ ਗਬਔ ਖੁੜ, ਞ ਗਏ ਞੀ ਦੀ ਮੰਦ ਪ ਯ ਮਏ)। 110।  

ਭਃ ੫ ॥ ਪਰੀਦਾ ਤਦਲੁ ਰਤਾ ਆਸੁ ਦੁਨੀ ਤਸਈ ਦੁਨੀ ਨ ਤਕਤ ਕੰਤਭ ॥ ਤਭਸਲ ਪਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੁ 
ਾਇ ੂਰ ਕਰੰਤਭ ॥੧੧੧॥ {ੰਨਾ 1383-1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਞ —ੁੱਞ , ੰਗਆ ਯਇਆ। ਠੁਢੀ—ਠੁਢੀਆ, ਧ ਇਆ। ਗਏਞ ਏੰਗਧ—ਗਏਮ ਏੰਧ ਗਬਔ 



(ਢਯੀਂ ਆਉਂਠੀ)। ਗਧਮਪ ਤਏੀ ਾਂ—ਫ਼ਏੀ ਾਂ ਬ ਪੀ ਗਯਝੀ।  ਐੜੀ—ਐੀ। ਣੂ ਏੰਗਧ—ਣੂੀ ਗਏਮਧਞ 

ਢ ਪ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚਝ  ਯੀ ਏ ਫ਼ੀ ਢਯੀਂ; ਉਮ ਉੱਚਝ ਠੀ ਏੀਯ ਪ ਦ ਖ ਉਮ ਬਪ  ਦੀ) 

ਗਠਪ ਠੁਢੀਆ (ਠ ਣਠ ਟ ਾਂ) ਢ ਪ ਯੀ ੰਗਆ ਗਯ ? ਠੁਢੀਆ (ਅੰਞ ਬਪ) ਗਏਮ ਏੰਧ ਢਯੀਂ ਆਉਂਠੀ। 

(ਉੱਚ ਏ ੁੱਥ ਢੰੂ ਨ ਠ ਏ, ਇਯ) ਫ਼ਏੀ ਾਂ ਬ ਪੀ ਗਯਝੀ ਥੜੀ ਐੀ ਯ, ਞ ਗਧਪਠੀ ਯ ਬੁੱਛ ਦ  ਾਂ ਢ ਪ। 

111।  

ਢਙ:-  ਅਪ  ਭਪਏ ਢ:ੰ 112 ਤੀਠ ਖੀ ਠ  ਯ।  

ਤਹਲ ਹਰ ਪੁਲੜਾ ਪਲੁ ਬੀ ਛਾ ਰਾਤਤ  ॥ ਜ ਜਾਗੰਤਨਿ ਲਹੰਤਨ ਸ ਸਾਇ ਕੰਨ ਦਾਤਤ ॥ ੧੧੨॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਢਙ:-  ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚਝ ਥ  ਇਟ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਗਮਫ਼ ਠ ਭਪਏ ਯਢ—ਢੰ: 107 ਅਞ ਇਯ ਢ:ੰ 112। 

ਭਪਏ ਢੰ: 108, 109, 110 ਅਞ 111 ੁ ੂਅਖਢ ਠਬ ਖੀ ਠ ਯਢ, ਗਖਢਹ ਾਂ ਗਬਔ ਠੁੱਗਮਆ ਯ ਗਏ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  

ਠੀ ਥੰਠੀ ਗਬਔੋਂ ਇਯ ਪ ਦ ਗਢਏਪਝ  ਔ ਯੀਠ ਯਢ—ਥ-ਧੁਟ ਖੀ, ਣ ਣ ਠੀ ਢਗਬਞੀ,    ਗਬਔ ਗਯਝ , 

ਧ ਇਆ ਠੀ ਧ  ਞੋਂ ਥਔ ਉ। ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਠਯ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਗਮਫ਼ ਇਯ ਗਏਯ  ਯ—ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉਮ ਠ  

ਢ ਧ ਖਣ, ਣਗਯਪੀ  ਞ ਦੀ ੁੱਥ ਠੀ ਨ ਠ ਗਬਔ ਯੀ ਮਝ  ਔ ਯੀਠ  ਯ, ਣ ਣਗਯਪ  ਣਗਯ ਢ ਪੋਂ  ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  

ਬਡੀਏ ੁਝਏ ੀ ਯ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਤੁਪੜ —ਮਯਝ  ਗਖਯ  ਤੁੁੱਪ। ਣਕ   ਗਞ—ਗਣਕਪੀ  ਞ, ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ । ਖ ੰਗਢਹਹ—ਅੁੱਐ 

‘ਢ’ ਠ ਯਚ ‘ਯ’ ਯ। ਪਯੰਗਢ—ਯ ਮਪ ਏਠ ਯਢ। ਏੰਢ—ਣ ਮੋਂ (ਬਐ ਭਪਏ ਢੰ: 99 ਗਬਔ ਪਫ਼  ‘ਏੰਢ ’)।  

ਅਟ:-  ( ਞ ਠ) ਣਗਯਪ  ਣਗਯ ਠੀ ਥੰਠੀ (ਧ ਢ) ਇਏ ਮਯਝ  ਗਖਯ  ਤੁੁੱਪ ਯ, ਤਪ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਠੀ 

ਥੰਠੀ ਯੀ ਯ ਮਏਠੀ ਯ। ਖ ਥੰਠ (ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ) ਖ ਠ ਯਢ ਉਯ ਣਧ ਞਧ  ਣ ਮੋਂ ਥਿਭਭ ਯ ਮਪ ਏਠ 

ਯਢ। 112।  

ਦਾਤੀ ਸਾਤਹਫ ਸੰਦੀਅ ਤਕਅ ਚਲ ਤਤਸੁ ਨਾਤਲ ॥ ਆਤਕ ਜਾਗੰਦ ਨਾ ਲਹਤਨਿ ਆਕਨਿਾ ਸੁਤਤਅ 
ਦਆ ਈਠਾਤਲ ॥੧੧੩॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਠ ਞੀ—ਥਿਭਭ ਾਂ।  

ਢਙ:-  ਪਫ਼  ‘ਠ ਗਞ’ (ਗੰ) ਅੰਞ ਯ, ਇਮ ਠ  ਥਯ-ੁਬਔਢ (ਗੰ) ਢੰੂ ਠੀ ਏੀਗਞਆਾਂ ਥਗਝਆ ਯ, ਇਮ ਞਹ ਾਂ 

ਪਫ਼  ‘ਪਯਗ’ (ਗੰ ਅੰਞ) ਞੋਂ ‘ਪਯੀ’; ਗਖਬੇਂ ‘ਮ ਇ ੁਪਯੀ ਠਇ’। ਮੰਠੀਆ—ਠੀਆਾਂ। ਗਞਮ ੁਢ ਗਪ—ਉਮ 

(ਮ ਗਯਥ) ਢ ਪ। ਗਏਆ ਔਪ—ਏੀਯ   ਔੁੱਪ ਮਏਠ  ਯ। ਇਗਏ—ਏਈ ਥੰਠ। ਪਯਗਢਹਹ—ਣਿ ਣਞ ਏਠ ਯਢ।  

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁੂ ਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ  ਯ, ਖ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਉਣਪ  ਭਪਏ (ਢੰ: 112) ਠੀ ਗਬਆਗਐਆ 

ਬ ਮਞ ਉਔ ਗਆ ਗਆ ਯ। ਤੀਠ ਖੀ ਢ  ਪਫ਼  ‘ਠ ਗਞ’ ਬਞ ਏ ਇਭ -ਧ ਞਿ  ਠੁੱਗਮਆ ਯ ਗਏ ਖ ਅੰਗਧਿਞ 

ਬਪ  ਖ  ਏ ਥੰਠੀ ਏਠ ਯਢ, ਉਯਢ ਾਂ ਉਞ ੁੱਥ ਤ੍ਰੁੱਚਠ  ਯ। ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਢ  ਮਣਭਙ ਏ ਏ ਏਗਯ 

ਗਠੁੱਞ  ਯ ਗਏ ਇਯ ਞ ਾਂ ‘ਠ ਗਞ’ ਯ ‘ਠ ਗਞ’, ਯੁੱਏ ਢਯੀਂ ਥਝ ਖ ਾਂਠ । ਧਞ ਾਂ ਏਈ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚਝ ਠ  ਧ ਝ ਯੀ 

ਏਢ ਪੁੱ ਖ ।  

ੁ ੂਅਖਢ ਠਬ ਖੀ ਢ  ਇਮ ਭਪਏ ਢੰੂ ੁ ੂ ਧਠ ਮ ਖੀ ਠੀ ਉਔ ੀ ਯਈ ‘ਗਮੀ  ’ ਠੀ ਬ  ਠੀ ਠੂਖੀ 

ਣਉੜੀ ਢ ਪ ਦੀ ਬਗਞਆ ਯ। ਉਟ ਇਯ ਭਪਏ ਇਉਂ ਯ।  



ਮਪਏ ਧ: 1 ॥ ਠ ਞੀ ਮ ਗਯਥ ਮੰਠੀਆ, ਗਏਆ ਔਪ  ਗਞਮ ੁਢ ਗਪ ॥ ਇਗਏ ਖ ੰਠ ਢ  ਪਯੰਗਢ ਇਏਢਹਹ  ਮੁਗਞਆ 

ਠਇ ਉਚ ਗਪ ॥1॥2॥ . . . . . (ਗਮੀ   ਏੀ ਬ  ਧ: 4) 

ਇਟ ਠੂਖੀ ਞੁਏ ਠ ਠ ਪਫ਼  ਾਂ ਠ ਖੜ ਗਬਔ ਞ  ਏੁ ਫ਼ਏ ਯ—‘ਪਯੰਗਢ’ ਅਞ ‘ਇਏਢਹਹ ’।  

ਅਟ:-  ਥਿਭਭ ਾਂ ਧ ਪਏ ਠੀਆਾਂ (ਆਣਝੀਆਾਂ) ਯਢ। ਉਮ ਧ ਪਏ ਢ ਪ (ਗਏਮ ਠ ) ਏੀਯ   ਔੁੱਪ ਮਏਠ  ਯ? 

ਏਈ (ਅਗੰਧਿਞ ਬਪ) ਖ ਠ ਦੀ (ਇਯ ਥਿਭਭ ਾਂ) ਢਯੀਂ ਪ  ਮਏਠ, ਏਈ (ਦ  ਾਂ ਬ ਗਪਆਾਂ ਢੰੂ) ਮੁੁੱਞ ਗਣਆਾਂ ਢੰੂ 

(ਉਯ ਆਣ) ਖ  ਠੇਂਠ  ਯ (ਦ ਬ, ਏਈ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਖ  ਯ ਦੀ ਗਏਮ ਅਯੰਏ  ਆਗਠਏ-ੂਣ ਧ ਇਆ 

ਗਬਔ ਮੁੁੱਞ ਗਯ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਞ, ਏਈ ਗ਼ ਗਫ਼ਪ ਾਂ ਢੰੂ ਧਯ ਏ ਏ ਆਣ ਮੂਗ ਠ ਠੇਂਠ  ਯ)। 113।  

ਢਙ:-  ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ ਉੱਣ-ਗਠੁੱਞ ਭਪਏ ਢ ਪ ‘ਗਮੀ  ’ ਠੀ ਬ  ਗਬਔ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ  

ਠੂਖ  ਭਪਏ ਇਉਂ ਯ: 

ਧ: 1 ॥ ਗਮਠਏ ਮਥੂੀ ਮ ਗਠਏ , ਮਥ ਞਮ  ਧਪ ਇਏ ਾਂ। ਠੀਠ  ੁ ਣੂ ਣ ਇਮ , ਟ ਉ ਢ ਯੀ ਐ ਇਏ  

॥2॥2॥ 

ਇਯਢ ਾਂ ਠਯ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਢੰੂ ਇਏੁੱਚ  ਣਗੜਹਆਾਂ ਇਯ ਗਮੁੱਗਐਆ ਣਿਞੁੱਐ ਗਠੁੱਮਠੀ ਯ ਗਏ ੁੱਥ ਬਪੋਂ  ‘ਠ ਗਞ’ ਞ ਾਂ ਯੀ 

ਗਧਪਠੀ ਯ ਖ ਥੰਠ  ‘ਮਥੁ’ ਡ ਢ ਏ। ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਢੰ: 112 ਠ ਢ ਪ ਤੀਠ ਖੀ ਠ 

ਆਣਝ  ਅਪ  ਔ  ਭਪਏ ਢੰ: 114 ਞੋਂ 117 ਞਏ ਦੀ ਇਯੀ ਏਗਯੰਠ ਯਢ ਗਏ ‘ਠ ਗਞ’ ਞ ਾਂ ਯੀ ਗਧਪੀ ਖ ‘ਮਥ’ੁ 

ਡ । ‘ਯੁੱਏ’ ਮਧਗ ਏ ਏ ਯਪੀ ਢ ਪ ਏਈ ਯ ‘ਗ ਏ’ ਢ ਯ ਗ ਏਝੀ।  

ਢਙ:-  ਭਪਏ ਢੰ: 114 ਞੋਂ 119 ਞਏ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਯਢ।  

ਢੂਢਦੀਊ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤਈ ਤਤਨ ਕਾਇ ਕਰ ॥ ਤਜਨਿਾ ਨਾਈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਤਨਿਾ ਝਾਕ ਨ ਹਰ ॥ ੧੧੪॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਏੂ—ਢੰੂ। ਞਉ ਞਗਢ—ਞ ਞਢ ਗਬਔ, ਞ ਅੰਠ। ਏ—ਏਮ,  ਙ। ਏ ਈ—ਏਈ। 

ਗ ਏ—ਆਮ, ਆਮ , ਙਏ।  

ਅਟ:-  ਮੁਯ  (-ਣਧ ਞਧ ) ਢੰੂ ਦ ਪਝ ਬ ਪੀ (ਯ ਖੀਬ ਇਮਞਿੀ!) (ਞੰੂ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ ਣਞੀ-

ਣਧ ਞਧ  ਢੰੂ ਗਧਪਝ ਪਈ ਥੰਠੀ ਏਠੀ ਯੈਂ ਣ ਞਢੰੂ ਅਖ ਦੀ ਢਯੀਂ ਗਧਗਪਆ) ਞ ਆਣਝ  ਅੰਠ ਯੀ ਏਈ 

ਏਮ ਯ। ਗਖਢਹ ਾਂ ਠ  ਢ ਧ ‘ਮਯ ਝ ਾਂ’ ਯ ਉਯਢ ਾਂ ਠ ਅੰਠ ਏਈ ਯ ਙਏ ਢਯੀਂ ਯੁੰਠੀ (ਦ ਬ, ਣਞੀ-ਗਧਪ ਣ ਠੀ 

‘ਠ ਗਞ’ ਉਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਯੀ ਗਧਪਠੀ ਯ ਖ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚਝ ਠ  ਏਈ ‘ਯੁੱਏ’ ਢਯੀਂ ਖਧ ਾਂਠੀਆਾਂ)। 114।  

ਸਫਰ ਭੰਝ ਕਭਾਣ ਊ ਸਫਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣ ॥ ਸਫਰ ਸੰਦਾ ਫਾਣੁ ਖਾਲਕੁ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ॥੧੧੫॥ {ੰਨਾ 
1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧੰਗ—(ਧਢ) ਧੰਗ, (ਧਢ) ਗਬਔ। ਮਥ ਏਧ ਝ—ਮਥ ਠੀ ਏਧ ਝ। ਮਥ—ੁਡੀਖ,ੁ ਗਮਠਏ। 

ਏ —(ਏਧ ਝ ਠ )। ਢੀਯਝ—ਗਔੁੱਪ । ਮੰਠ —ਠ । ਥ ਝੁ—ਞੀ। ਐਞ  ਢ ਏੀ—ਗਬਅਟ ਢਯੀਂ ਖ ਝ 

ਠੇਂਠ , ਐੁੰਗਝ ਢਯੀਂ ਠੇਂਠ ।  

ਅਟ:-  ਖ ਧਢ ਗਬਔ ਇਮ ਮਥ ਠੀ ਏਧ ਢ ਯਬ, ਖ ਮਥ ਯੀ ਏਧ ਝ ਠ  ਗਔੁੱਪ  ਯਬ, ਮਥ ਠ  ਯੀ ਞੀ 

ਯਬ, ਞ ਾਂ ਣਧ ਞਧ  (ਇਮ ਠ  ਗਢਭ ਢ ) ਐੁੰਗਝ ਢਯੀਂ ਠੇਂਠ । 115।  



ਸਫਰ ੰਦਤਰ ਸਾਫਰੀ ਤਨੁ ਊਵ ਜਾਲਤਨਿ ॥ ਹਤਨ ਨਜੀਤਕ ਖੁਦਾਆ ਦ ਬਤੁ ਨ ਤਕਸ ਦਤਨ ॥੧੧੬॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮ ਥੀ—ਮਥ ਬ ਪ  ਥੰਠ। ਬ—ਇਮ ਞਹ ਾਂ (ਦ ਬ,) ਮਥ ਗਬਔ ਯੀ। ਞਢੁ ਖ ਪ ਗਢਹਹ—ਮੀ 

ਢੰੂ ਮ ੜਠ ਯਢ,  ਪ ਾਂ  ਪਠ ਯਢ, (ਦ ਬ, ਖਠੋਂ ਖਞ ਮੁੁੱਞ  ਗਣਆ ਯ, ਉਯ ਅੰਗਧਿਞ ਬਪ  ਉੱਚ ਏ ਥੰਠੀ 

ਏਠ ਯਢ, ਞ ਥ-ਧੁਟ ਖੀ ਣ ਣ-ਗਢਗਬਞੀ ਅਞ    ਠ  ਮਥਏ ਣਏ ਾਂਠ ਯਢ)। ਯਗਢ—ਯੁੰਠ ਯਢ। ਢਖੀਗਏ—

ਢੜ। ਗਏਮ—ਗਏਮ ਢੰੂ। ਦਞੁ ਢ ਠਗਢ—ਆਣਝ  ਦਞ ਢਯੀਂ ਠੇਂਠ, ਏ ਯਪ  ਣ ਏ ਗਏਮ ਅ ਗਪ  ਢਯੀਂ ਏਠ 

ਗਏ ਇਞਢੀ ਧਯਢਗਞ ਏਢ ਞ ਦੀ ਅਖ ਞਏ ਗਏਉਂ ਢਯੀਂ ਗਧਗਪਆ।  

ਅਟ:-  ਮਥ ਬ ਪ  ਥੰਠ ਮਥ ਗਬਔ ਗਯ ਏ ਇਮ ਞਹ ਾਂ (ਮਠ  ਮਥ ਗਬਔ ਯੀ) ਥੰਠੀ ਠੀ  ਪ  ਪਠ 

ਯਢ (ਇਮ ਞਹ ਾਂ ਉਯ) ੁੱਥ ਠ ਢੜ ਯੁੰਠ ਖ ਾਂਠ ਯਢ, ਞ ਗਏਮ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਗਠਪ ਠ  ਦਞ ਢਯੀਂ ਠੇਂਠ। 116।  

ਸਫਰੁ ਊਹੁ ਸੁਅਈ ਜ ਤੂੰ ਫੰਦਾ ਤਦੜੁ ਕਰਤਹ ॥ ਵਤਧ ਥੀਵਤਹ ਦਰੀਅਈ ਟੁਤਟ ਨ ਥੀਵਤਹ ਵਾਹੜਾ 
॥੧੧੭॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਮੁਆਉ—ਮੁਆਟ, ਣਿਨਖਢ, ਗ ੰਠੀ ਠ  ਗਢਭ ਢ । ਥੰਠ —ਯ ਥੰਠ! ਯ ਧਢੁੁੱਐ! ਗਠੜੁ—ਣੁੱਏ । 

ਬਗਡ—ਬਡ ਏ। ਟੀਬਗਯ—ਯ ਖ ਗਯਾਂ । ਬ ਯੜ —ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ਬਯਝ। ਙੁਗਙ—ਙੁੁੱਙ ਏ, ਙ ਏ।  

ਅਟ:-  ਯ ਥੰਠ! ਇਯ ਮਥ ਯੀ ਗ ੰਠੀ ਠ  ਅਮਪ ਗਢਭ ਢ  ਯ। ਖ ਞੰੂ (ਮਥ ਢੰੂ ਗਯਠ ਗਬਔ) ਣੁੱਏ  ਏ 

ਪਏਂ, ਞ ਾਂ ਞੰੂ ਬਡ ਏ ਠੀਆ ਯ ਖ ਗਯਾਂ , (ਣ) ਙ ਏ ਗਢੁੱਏ  ਗਖਯ  ਬਯਝ ਢਯੀਂ ਥਝੇਂ  (ਦ ਬ, ਮਥ ਬ ਪ  

ਖੀਬਢ ਥਝ ਇਆਾਂ ਞ  ਗਠਪ ਬਡ ਏ ਠਗਆ ਯ ਖ ਇ , ਞ ਗਠਪ ਗਬਔ ਮ  ਖਞ ਬ ਮਞ ਗਣਆ ਣਠ  

ਯ ਖ ਇ , ਞ ਅੰਠ ਞੰ-ਗਠਪੀ ਢਯੀਂ ਗਯ ਖ ਇੀ)। 117।  

ਪਰੀਦਾ ਦਰਵਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੜੀ ਰੀਤਤ ॥ ਆਕਤਨ ਤਕਨ ਚਾਲੀ ਦਰਵਸਾਵੀ ਰੀਤਤ ॥੧੧੮॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-   ਐੜੀ—ਐੀ। ਠਬਮੀ—ਫ਼ਏੀੀ। ਔਣੜੀ—ਉਞੋਂ ਉਞੋਂ ਔੰੀ, ਣੀ, ਗਬਐ ਬ ਠੀ। 

ਇਏਗਢ ਗਏਢ—ਗਏਮ ਇੁੱਏ ਢ , ਗਏਮ ਗਬਪ  ਢ। ਔ ਪੀ—ਔਪ ਈ ਯ। ਠਬਮ ਬੀ—ਠਬਭ ਾਂ ਬ ਪੀ।  

ਅਟ:-  ਯ ਤੀਠ! (ਇਯ ਮਥ ਬ ਪ  ਖੀਬਢ ਅਮਪ) ਫ਼ਏੀੀ (ਯ, ਞ ਇਯ) ਐੀ (ਏ ) ਯ, ਣ (ਯ 

ਤੀਠ! ੁੱਥ ਢ ਪ ਞੀ) ਣਿੀਞ ਞ ਾਂ ਉਣੋਂ ਉਣੋਂ ਯ। ਫ਼ਏੀ ਾਂ ਠੀ (ਇਯ ਮਥ ਬ ਪੀ) ਏ  ਗਏਮ ਗਬਪ  ਥੰਠ 

ਢ  ਏਧ ਈ ਯ। 118।  

ਤਨੁ ਤ ਤਨੂਰ ਤਜਈ ਫਾਲਣੁ ਹਡ ਫਲੰਤਨਿ ॥ ਰੀ ਥਕਾਂ ਤਸਤਰ ਜੁਲਾਂ ਜ ਭੂੰ ਤਰੀ ਤਭਲੰਤਨਿ ॥੧੧੯॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਖਉ—ਬ ਾਂ। ਥਪੰਗਢਹਹ—(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਯਚ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)। ਣੀ—ਣ ਾਂ ਢ ਪ (ਞੁਗਠਆਾਂ)। 

ਟਏ ਾਂ—ਟੁੱਏ ਾਂ, ਖ ਧੈਂ ਟੁੱਏ ਖ ਬ ਾਂ। ਗਮਗ—ਗਮ ਢ ਪ, ਗਮ-ਦ । ਖੁਪ ਾਂ—ਧੈਂ ਞੁ ਾਂ। ਧੂੰ—ਧਢੰੂ। ਗਣੀ—

ਗਣਆੀ (ੁੱਥ) ਠੀ। ਗਧਪੰਗਢਹਹ—(ਅੁੱਐ ‘ਢ’ ਠ ਢ ਪ ਅੁੱਡ  ‘ਯ’ ਯ)।  

ਅਟ:-  ਧ  ਮੀ (ਥਭੁੱਏ) ਞਢੂ ਬ ਾਂ ਞਣ, ਧ ਯੁੱਛ (ਥਭੁੱਏ ਇਉਂ) ਥਪਝ ਗਖਬੇਂ ਥ ਪਝ (ਥਪਠ ) ਯ। 

(ਗਣਆ ੁੱਥ ਢੰੂ ਗਧਪਝ ਠ  ਯ ਞ ਖ ਧੈਂ) ਣ ਾਂ ਢ ਪ (ਞੁਠ  ਞੁਠ ) ਟੁੱਏ ਖ ਬ ਾਂ, ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਗਮ ਦ  ਞੁਢ 

ਪੁੱ ਣਬ ਾਂ। (ਧੈਂ ਇਯ ਮ  ਐ ਮਯ ਢ ਢੰੂ ਗਞਆ ਯ ਾਂ) ਖ ਧਢੰੂ ਗਣਆ ੁੱਥ ਖੀ ਗਧਪ ਣਝ (ਦ ਬ, ੁੱਥ ਢੰੂ 



ਗਧਪਝ ਬ ਮਞ ਖ ਇਯ  ੂੀ ਯਬ ਗਏ ਮੀ ਢੰੂ ਡੂਝੀਆਾਂ ਞਣ  ਞਣ  ਏ ਠੁਐੀ ਏੀਞ  ਖ , ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਇਯ ਏਭਙ 

ਮਯ ਢ ਢੰੂ ਦੀ ਗਞਆ ਯ ਾਂ)। 119।  

ਤਨੁ ਨ ਤਾਆ ਤਨੂਰ ਤਜਈ ਫਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਫਾਤਲ ॥ ਤਸਤਰ ਰੀ ਤਕਅ ਪਤੜਅ ੰਦਤਰ ਤਰੀ 
ਤਨਹਾਤਲ ॥੧੨੦॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ  ਯ। ‘ਮਪਏ ਬ  ਾਂ ਞ ਬਡੀਏ ਧਯਪ  1’ ਗਬਔ ਦੀ ਇਯ ਠਖ ਯ। 

ਉਟ ਇਯ ਇਉਂ ਯ: 

ਞਢੁ ਢ ਞਣ ਇ ਞਢੂ ਗਖਉ, ਥ ਪਝੁ ਯਛ ਢ ਥ ਗਪ ॥ ਗਮਗ ਣੀ ਗਏਆ ਤਗੜਆ, ਅੰਠ ਗਣੀ ਮਧ ਗਪ ॥18॥ 

ਇਟ ਗਮਫ਼ ਇਏ ਪਫ਼  ਠ  ਫ਼ਏ ਯ ‘ਗਢਯ ਗਪ’ ਠ ਟ ਾਂ ਪਫ਼  ‘ਮਧ ਗਪ’ ਯ, ਠਯ ਾਂ ਠ  ਅਟ ਇਏ ਯੀ ਯ। 

ਗਖਬੇਂ ਭਪਏ ਢੰ: 113 ਗਬਔ ਬਐ ਆ ਯ ਾਂ, ਗਏ ਮਗਞੁੂ ਖੀ ਢ  ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਢੰ: 113 ਠੀ ਗਬਆਗਐਆ 

ਏੀਞੀ ਯ, ਗਞਬੇਂ ਇਟ ਦੀ ਇਯੀ ੁੱਪ ਯ। ਤੀਠ ਖੀ ਠੀ ਗਏਮ ‘ਉਏ ਈ’ ਢੰੂ ਮਯੀ ਢਯੀਂ ਏੀਞ । ਖ ੁਧਗਞ ਠੀ 

ਏਮਬੁੱਙੀ ਞ ਇਟ ਏਈ ‘ਉਏ ਈ’ ਯੁੰਠੀ, ਞ ਾਂ ੁ-ੂੂਣ ੁਥ ਝੀ ਗਬਔ ‘ਉਏ ਈ’ ਢੰੂ ਟ ਾਂ ਗਏਉਂ ਗਧਪਠੀ? ਤੀਠ 

ਖੀ ਢ  ਦੀ ਇਟ ਗਏਞ ਡੂਝੀਆਾਂ ਞਣ ਝ ਠੀ ਪੜ ਢਯੀਂ ਠੁੱਮੀ। ਉਯਢ ਾਂ ਠ  ਅਪ  ਭਪਏ (ਢੰ: 125) ਇਮ ਠ 

ਢ ਪ ਪ  ਏ ਣੜਹ  (ਗਬਔਏ ਪ  ਮ  ਮਪਏ ਮਗਞੁੂ ਖੀ ਠ ਯਢ), ਦ ਬ ਇਯ ਯ ਗਏ ਖਞ ਠ ਗਬਏ  ਾਂ ਞੋਂ 

ਥਔਝ ਠ  ਇਏ ਯੀ ਉਣ ਉ ਯ—ਣਧ ਞਧ  ਠੀ ਙ, ਇਯ ਙ ਗਏਮ ਦੀ ਦੁੱੰ  ਞ ਗਧਪ  ਞ ਾਂ ਦੀ ਮਉਠ  ਮਮਞ  

ਯ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਮਗ—ਗਮ ਢ। ਣੀ—ਣੀਂ, ਣ ਾਂ ਢ। ਤਗੜਆ—ਗਬ ਗੜਆ ਯ। ਗਢਯ ਗਪ—ਬਐ, ਞੁੱਏ।  

ਅਟ:-  ਮੀ ਢੰੂ (ਡੂਝੀਆਾਂ ਢ ਪ) ਞਢੂ ਬ ਾਂ ਢ ਯ ਮ ੜ; ਞ ਯੁੱਛ ਾਂ ਢੰੂ ਇਉਂ ਢ ਯ ਥ ਪ ਗਖਬੇਂ ਇਯ ਥ ਪਝ 

ਯ। ਗਮ ਢ  ਞ ਣ ਾਂ ਢ  ਏੁਗ ਢਯੀਂ ਗਬ ਗੜਆ ਯ, (ਇਮ ਬ ਮਞ ਇਯਢ ਾਂ ਢੰੂ ਠੁਐੀ ਢ ਯ ਏ) ਣਧ ਞਧ  ਢੰੂ 

ਆਣਝ  ਅੰਠ ਬਐ। 120।  

ਹਈ ਢੂਢਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਭਡ ਨਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਲਖੁ ਨ ਲਖੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਦਆ ਤਦਖਾਤਲ 
॥੧੨੧॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁ ੂ ਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ।   ਏ ਢੜ ਠੀ ਬ  ਠੀ ਣੰਠਿਬੀਂ ਣਉੜੀ ਗਬਔ ਆਇਆ ਯ, 

ਟੜ  ਏੁ ਫ਼ਏ ਯ, ਉਟ ਇਉਂ ਯ: 

ਮਪਏ ਧ: 4 ॥ ਯਉ ਜੂਜਠੀ ਮਖਝ , ਮਖਝੁ ਧੈਂਛ ਢ ਗਪ ॥ ਖਢ ਢ ਢਏ ਅਪਐੁ ਢ ਪਐੀ, ੁਧੁਗਐ ਠਇ 

ਗਠਐ ਗਪ ॥1॥15॥ 

ੁ ੂ ਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਇਯ ਭਪਏ ੁ ੂਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਢੰ: 120 ਠੀ ਗਬਆਗਐਆ ਯ।  

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਛ ਢ ਗਪ—ਧ ਢ ਪ, ਧ ਗਯਠ ਗਬਔ। ਅਪਐੁ—ਪੁੱਕਝਯੀਢ, ਗਖਮ ਠ  ਏਈ ਿ ਮ ਪੁੱਕਝ 

ਢਯੀਂ ਣਞ  ਪੁੱਠ । ਠਇ ਗਠਐ ਗਪ—ਗਬਐ  ਠੇਂਠ  ਯ।  

ਅਟ:-  ਧੈਂ (ਖੀਬ-ਇਮਞਿੀ) ਮੁੱਖਝ (-ਣਿਦੂ) ਢੰੂ (ਥ ਯ) ਦ ਪ ਯੀ ਯ ਾਂ, (ਣ ਉਯ) ਮੁੱਖਝ (ਞ ਾਂ) ਧ ਗਯਠ 

ਗਬਔ ਬੁੱਮ ਗਯ  ਯ। ਯ ਢ ਢਏ! ਉਮ (ਮੁੱਖਝ) ਠ  ਏਈ ਪੁੱਕਝ ਢਯੀਂ, (ਆਣਝ  ਉੱਠਧ ਢ ਪ ਖੀਬ ਣ ਮੋਂ) ਉਯ 

ਣਕ ਗਝਆ ਢਯੀਂ ਖ  ਮਏਠ , ਮਗਞੁੂ ਗਬਐ ਪ ਠੇਂਠ  ਯ। 121।  



ਹੰਸਾ ਦਤਖ ਤਰੰਤਦਅ ਫਗਾ ਅਆਅ ਚਾਈ ॥ ਡੁਤਫ ਭੁਊ ਫਗ ਫੁੜ ਤਸਰੁ ਤਤਲ ਈਤਰ ਾਈ 
॥੧੨੨॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ। ‘ਬਛਯੰਮ ਏੀ ਬ ’ ਗਬਔ ਇਯ ਅਞ ਇਮ ਞੋਂ ਅਪ  ਭਪਏ 

(ਢ:ੰ 123) ਖ ੁ ੂਅਧਠ ਮ ਖੀ ਠ  ਯ, ਇਉਂ ਠਖ ਯਢ: 

ਯੰਮ  ਬਗਐ ਞੰਗਠਆ ਥ ਾਂ ਗਦ ਆਇਆ ਔ ਉ ॥ ਛੁਗਥ ਧੁਇ ਥ ਥਣੁੜ, ਗਮ ੁਞਗਪ ਉਣਗ ਣ ਉ ॥3॥1॥ ਧ 

ਖ ਗਢਆ ਬਛਯੰਮੁ ਯ, ਞ  ਧ ਏੀਆ ਮੰ ੁ॥ ਖ ਖ ਝ  ਥ ੁਥਣੁੜ , ਞ ਖਢਗਧ ਢ ਠਠੀ ਅੰੁ ॥2॥॥1॥ 

ਣਠ ਅਟ:-  ਥ —ਥਗਪਆਾਂ ਢੰੂ। ਥਣੁੜ—ਗਬਔ । ਞਗਪ—ਯਚ ਾਂ।  

ਅਟ:-  ਯੰਮ ਾਂ ਢੰੂ ਞਗਠਆਾਂ ਬਐ ਏ ਥਗਪਆਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ਔ ਉ ਆ ਗਆ, ਣ ਗਬਔ  ਥਪ  (ਇਯ ਉੱਠਧ 

ਏਠ) ਗਮ ਯਚ ਾਂ ਞ ਣ ਉੱਣ (ਯ ਏ) ਛੁੁੱਥ ਏ ਧ । 122।  

ਭ ਜਾਤਣਅ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹ ਤਾਂ ਭ ਕੀਤਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜ ਜਾਣਾ ਫਗੁ ਫੁੜਾ ਜਨਤਭ ਨ ਬੜੀ ੰਗੁ 
॥੧੨੩॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਬਛਯੰਮੁ—ਬੁੱਛ  ਯੰਮ। ਮੰ—ੁਮ ਟ। ਖ ਖ ਝ —ਖ ਧਢੰੂ ਣਞ  ਯੁੰਠ । ਖਢਗਧ—ਖਢਧ ਗਬਔ, 

ਖਢਧ ਦ, ਮ ੀ ਉਧ। ਢ ਦੜੀ—ਢ ਯ ਕੰੁਯਠੀ, ਢ ਦੜੀਂ।  

ਅਟ:-  ਧੈਂ ਮਧਗਗਆ ਗਏ ਇਯ ਏਈ ਬੁੱਛ  ਯੰਮ ਯ, ਇਮ ਏ ਏ ਧੈਂ ਉਮ ਠੀ ਮੰਗਞ ਏੀਞੀ। ਣ ਖ ਧਢੰੂ ਣਞ  

ਯੁੰਠ  ਗਏ ਇਯ ਞ ਾਂ ਢਏ   ਥਪ  ਯ, ਞ ਾਂ ਧੈਂ ਏਠ ਉਮ ਠ ਢੜ ਢ ਯ ਜੁਏਠੀ। 123।  

ਢਙ:-  ਇਯਢ ਾਂ ਠਯ ਾਂ ਭਪਏ ਾਂ ਠ  ਦ ਬ ਇਯ ਯ ਗਏ ਡੂਝੀਆਾਂ ਢੰੂ ਯੀ ਣਿਦੂ-ਗਧਪ ਣ ਠ  ਬਮੀਪ  ਖ ਝਢ ਬ ਪ  ਠ  

ਇਯ ਉੱਠਧ ਇਉਂ ਯ ਗਖਬੇਂ ਏਈ ਥੁਪ  ਯੰਮ ਾਂ ਠੀ ੀਮ ਏਢ ਪ ਣ। ਇਮ ਠ  ਗਮੁੱਙ  ਇਯ ਗਢਏਪਠ  ਯ ਗਏ 

ਇੁੱਏ ਞ ਾਂ ਉਯ ਗਬਅਟ ਠੁੁੱਐ ਮਯੜਠ  ਯ; ਠੂਖ, ਇਯ ਣ ਖ ਉੱੜ ਖ ਾਂਠ  ਯ, ਏਈ ਇਮ ਞ ੀਗਠ  ਢਯੀਂ।  

ਤਕਅ ਹੰਸੁ ਤਕਅ ਫਗੁਲਾ ਜਾ ਕਈ ਨਦਤਰ ਧਰ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰ 
॥੧੨੪॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਢਙ:-  ਇਯ ਭਪਏ ੁੂ ਢ ਢਏ ਠਬ ਖੀ ਠ  ਯ। ‘ਬ  ਗਮੀ  ’ ਠੀ ਣਉੜੀ ਢੰ: 20 ਢ ਪ ਇਯ ਇਉਂ ਠਖ 

ਯ: 

ਗਏਆ ਯੰਮੁ ਗਏਆ ਥੁਪ , ਖ  ਏਉ ਢਠਗ ਏਇ ॥ ਖ ਗਞਮੁ ਦ ਬ ਢ ਢਏ , ਏ ਯੁ ਯੰਮੁ ਏਇ ॥2॥20॥ 

ਣਠ ਅਟ:-  ਗਏਆ—ਦ ਬੇਂ। ਖ  ਏਉ—ਗਖਮ ਉਞ। ਢਠਗ—ਗਧਯ ਠੀ ਢ । ਗਞਮ—ੁਉਮ (ਣਿਦੂ) ਢੰੂ। 

ਏ ਯ—ੁਏ ਾਂ ਞੋਂ।  

ਅਟ:-  ਦ ਬੇਂ ਯਬ ਯੰਮ ਞ ਦ ਬੇਂ ਥਪ , ਗਖਮ ਉਞ (ਣਿਦੂ) ਗਏਣ  ਠੀ ਢ  ਏ (ਉਮ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਥਝ  

ਪੈਂਠ  ਯ; ਮ ਗਏਮ ਞੋਂ ਢਫ਼ਗਞ ਗਏਉਂ?) ਯ ਢ ਢਏ! ਖ ਣਧ ਞਧ  ਢੰੂ ਔੰ  ਪੁੱ ਞ ਾਂ (ਥਪ  ਞ ਾਂ ਗਏਞ ਗਯ , 

ਉਯ) ਏ ਾਂ ਞੋਂ (ਦੀ) ਯੰਮ ਥਝ  ਠੇਂਠ  ਯ (ਦ ਬ, ਥੜ ਗਬਏ ੀ ਢੰੂ ਦੀ ਮੁਡ  ਪੈਂਠ  ਯੈਂ)। 124।  

ਢਙ:-  ਅਪ  ਭਪਏ (ਢੰ. 125) ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਭਪਏ ਢੰ: 119 ਠ ਗਮਪਗਮਪ  ਗਬਔ ਯ। ਗਬਔਏ ਪ  ਣੰਖ 

ਭਪਏ ਉਮ ਦੁਪਐ ਢੰੂ ਠੂ ਏਢ ਬ ਮਞ ਯਢ, ਖ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਇਏੁੱਪ  ਭਪਏ ਢ:ੰ 119 ਢੰੂ ਣੜਹ  ਏ ਪੁੱ ਮਏਠ  

ਮੀ।  



ਸਰਵਰ ੰਖੀ ਹਕੜ ਪਾਹੀਵਾਲ ਚਾਸ ॥ ਆਹੁ ਤਨੁ ਲਹਰੀ ਗਡੁ ਤਥਅ ਸਚ ਤਰੀ ਅਸ ॥੧੨੫॥ 
{ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ: ਮਬ—(ਖਞ-ੂਣ) ਞਪ ਥ ਠ । ਯਏੜ—ਇਏੁੱਪ । ਛੁ ਗਟਆ—ਤਮ ਗਆ ਯ। ਪਯੀ—

ਪਯੀਂ, ਪਗਯ ਾਂ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  (ਖਞ-ੂਣ) ਞਪ ਥ ਠ  (ਇਯ ਖੀਬ-ੂਣ) ਣੰਕੀ ਇਏੁੱਪ  ਯੀ ਯ, ਤਮ ਉਝ ਬ ਪ  (ਏ ਧ ਗਠਏ) 

ਣੰਖ ਯ ਯਢ। (ਧ ) ਇਯ ਮੀ (ਮੰਮ -ੂਣ ਞਪ ਥ ਠੀਆਾਂ ਗਬਏ  ਾਂ ੂਣ) ਪਗਯ ਾਂ ਗਬਔ ਤਮ ਗਆ ਯ। ਯ 

ਮੁੱਔ (ਣਿਦੂ)! (ਇਯਢ ਾਂ ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ) ਇਏ ਞੀ (ਮਯਞ  ਠੀ ਯੀ) ਆਮ ਯ (ਇਮ ਬ ਮਞ ਞਢੰੂ ਗਧਪਝ ਪਈ ਖ 

ਞਣ ਞਣਝ  ਣਝ ਞ ਾਂ ਦੀ ਮਠ  ਮਮਞ  ਯ)। 125।  

ਢਙ:-  ਉਯ ‘ਞਣ’ ਏਯੜ ਯਢ, ਖ ਤੀਠ ਖੀ ਠ ਗਿਆਪ-ਅਢੁਮ  ਣਿਦੂ-ਗਧਪ ਣ ਪਈ ਞ “ਤ ਯੀਬ ਪ ਣਔ ਮ” 

ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ  ੂੀ ਯਢ? ਉਯ ਅਪ  ਣੰਖ ਭਪਏ ਾਂ ਗਬਔ ਗਠੁੱਞ  ਯਢ।  

ਕਵਣੁ ਸੁ ਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਭਣੀਅ ਭੰਤੁ ॥ ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਸ ਹਈ ਕਰੀ ਤਜਤੁ ਵਤਸ ਅਵ 
ਕੰਤੁ ॥੧੨੬॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਝੀਆ—ਗਭਧਝੀ। ਯਉ—ਧੈਂ। ਗਖਞੁ—ਗਖਮ (ਬਮ) ਢ ਪ। ਬਗਮ—ਬੁੱਮ ਗਬਔ।  

ਅਟ:-  (ਯ ਦਝ!) ਉਯ ਏਯੜ  ਅੁੱਐ ਯ? ਉਯ ਏਯੜ  ੁਝ ਯ? ਉਯ ਏਯੜ  ਗਭਧਝੀ ਧੰਞ ਯ? ਉਯ ਏਯੜ  

ਬਮ ਧੈਂ ਏ ਾਂ ਗਖਮ ਢ ਪ (ਧ ) ਐਮਧ (ਧ) ਬੁੱਮ ਗਬਔ ਆ ਖ ?। 126।  

ਤਨਵਣੁ ਸੁ ਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਤਜਹਫਾ ਭਣੀਅ ਭੰਤੁ ॥ ਊ ਤਰ ਬਣ ਵਸ ਕਤਰ ਤਾਂ ਵਤਸ ਅਵੀ ਕੰਤੁ 
॥੧੨੭॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਐਬਝੁ—ਮਯ ਢ । ਗਖਯਥ —ਗਧੁੱਚੀ ਖੀਦ, ਗਧੁੱਚ  ਥਪਝ ।  

ਅਟ:-  ਯ ਦਝ! ਗਢਊਝ  ਅੁੱਐ ਯ, ਮਯ ਢ  ੁਝ ਯ, ਗਧੁੱਚ  ਥਪਝ  ਗਭਧਝੀ ਧੰਞ ਯ। ਖ ਇਯ ਗਞੰਢ ਬਮ 

ਏ ਪਏਂ ਞ ਾਂ (ਧ ) ਐਮਧ (ਞ) ਬੁੱਮ ਗਬਔ ਆ ਖ ਇ । 127।  

ਭਤਤ ਹਦੀ ਹਆ ਆਅਣਾ ॥ ਤਾਣ ਹਦ ਹਆ ਤਨਤਾਣਾ ॥ ਣਹਦ ਅੁ ਵੰਡਾਊ ॥ ਕ ਸਾ ਬਗਤੁ 
ਸਦਾਊ ॥੧੨੮॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਧਗਞ—ਅਏਪ। ਯਇ—ਥਝ। ਞ ਝੁ— , ਞ ਏਞ। ਅਝਯਠ—ਖਠੋਂ ਏੁਗ ਦੀ ਠਝ ਖ  ਢ ਯ 

ਯਬ। ਮਠ —ਅਐਬ ।  

ਅਟ:-  (ਖ ਧਢੁੁੱਐ) ਅਏਪ ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਦੀ ਅੰਘ ਝ  ਥਝ  (ਦ ਬ, ਅਏਪ ਠ ਞਿ ਝ ਠੂਗਖਆਾਂ ਞ ਏਈ ਠਥ ਉ ਢ 

ਣ ),   ਯੁੰਗਠਆਾਂ ਏਧ  ਾਂ ਬ ਾਂ ਖੀਬ (ਦ ਬ, ਗਏਮ ਉਞ ਡੁੱਏ  ਢ  ਏ), ਖਠੋਂ ਏੁਗ ਦੀ ਠਝ-ਖ  ਢ ਯ 

ਯਬ, ਞਠੋਂ ਆਣਝ  ਆਣ (ਦ ਬ, ਆਣਝ  ਗਯੁੱਮ ) ਬੰਛ ਠਬ, ਗਏਮ ਅਖਯ ਧਢੁੁੱਐ ਢੰੂ (ਯੀ) ਦਞ ਆਐਝ  

ਔ ਯੀਠ  ਯ। 128।  

ਆਕੁ ਤਪਕਾ ਨ ਗਾਲਾਆ ਸਬਨਾ ਭ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥ ਤਹਅਈ ਨ ਕਹੀ ਠਾਤਹ ਭਾਣਕ ਸਬ ਭਲਵ 
॥੧੨੯॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-   ਪ ਇ—ਥਪ। ਇਏੁ—ਇੁੱਏ ਦੀ ਥਔਢ। ਡਝੀ—ਧ ਪਏ, ਐਮਧ। ਗਯਆਉ—ਗਯਠ । 



ਏਯੀ—ਗਏਮ ਠ  ਦੀ। ਚ ਗਯ—ਜ ਯ। ਧ ਝਏ—ਧਞੀ।  

ਅਟ:-  ਇੁੱਏ ਦੀ ਗਤੁੱਏ  ਥਔਢ ਢ ਯ ਥਪ (ਗਏਉਂਗਏ) ਮਦ ਗਬਔ ਮੁੱਔ  ਧ ਪਏ (ਬੁੱਮ ਗਯ  ਯ), ਗਏਮ ਠ  ਦੀ 

ਗਠਪ ਢ ਯ ਠੁਐ  (ਗਏਉਂਗਏ) ਇਯ ਮ  (ਖੀਬ) ਅਧਪਏ ਧਞੀ ਯਢ। 129।  

ਸਬਨਾ ਭਨ ਭਾਤਣਕ ਠਾਹਣੁ ਭੂਤਲ ਭਚਾਂਗਵਾ ॥ ਜ ਤਈ ਤਰੀਅ ਦੀ ਤਸਕ ਤਹਅਈ ਨ ਠਾਹ ਕਹੀ 
ਦਾ ॥੧੩੦॥ {ੰਨਾ 1384} 

ਣਠ ਅਟ:-  ਚ ਯਝੁ—ਜ ਯਝ , ਠੁਐ ਝ । ਧੂਗਪ—ਉੱਏ  ਯੀ। ਧਔ ਾਂਬ —ਔੰ  ਢਯੀਂ। ਞਉ—ਞਢੰੂ।  

ਅਟ:-  ਮ  ਖੀਬ ਾਂ ਠ ਧਢ ਧਞੀ ਯਢ, (ਗਏਮ ਢੰੂ ਦੀ) ਠੁਐ ਝ  ਉੱਏ  ਯੀ ਔੰ  ਢਯੀਂ। ਖ ਞਢੰੂ ਗਣਆ ਣਿਦੂ ਠ 

ਗਧਪਝ ਠੀ ਞ ਾਂ ਯ, ਞ ਾਂ ਗਏਮ ਠ  ਗਠਪ ਢ ਯ ਜ ਯ। 130।  

 


