
ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲਕਾ ਨਾਤਲ ਭਹਲਾ ੩ ॥ {ੰਨਾ 785} 

ਣਉੜੀ ਵਾ ਦਾਵ: 

(1) ਖਞ-ੂਣ ਞਖ਼ਞ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਥਝਾਇਆ ਸ, ਡਞੀ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਡਧ ਏਧਾਝ ਪਈ ਔੀ ਸ; ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ 

ਰਜ਼ਏ ਆਣ ਸੀ ਅਣੜਾਾਂਠਾ ਸ।  

(2) ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਉ ਢ  ੂੰਾ ੂੰ ਠੀ ਰਰਸ਼ਙੀ ਔੀ ਸ; ਏਈ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ 

ਆਣਝ  ਢਾਪ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ੱਔ ਵਣਾੀ ਖਾਝ।  

(3) ਾ ਖੀਵ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਣਠਾ ਏੀਞ ਸਢ; ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ-ੂਣ ਸਢਾ ਦੀ ਉ ਢ  ਥਝਾਇਆ ਸ ਞ ਇ 

ਰਵੱਔ ਆਣ ਸੀ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ਦਙਏਾ ਰਸਾ ਸ। ਇ ਦਙਏਝਾ ਰਵਔ ਣ ਧਢਧੁਐ ਠਾ ਖੂੰਧਝ ਧਢ ਠ ੜ ਰਵਔ 

ਰਸੂੰਠ ਸਢ।  

(4) ਖਞ ਠੀ ਅਔਖ ਔਢਾ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਔੀ ਸ; ਇ ਰਵਔ ਧਸ, ਗੂਚ ਞ ਅਸੂੰਏਾ ਦੀ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ 

ਣਠਾ ਏੀਞਾ, ਧਢਧੁਐ ਇ ਧਸ ਰਵਔ ਤ ਖਾਾਂਠਾ ਸ; ਣ ਏਈ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣਾ ਏ ‘ਢਾਧ’ ਠਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ।  

(5) ਧਢਧੁਐ ਧਸ ਰਵਔ ਤਝ ਏਏ “ਧੈਂ, ਧੀ” ਰਵਔ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ਧਞ ਢੂੂੰ ਰਵਾ ਏ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਢੂੂੰ 

ਰਵਏਾਾਾਂ ਰਵਔ ਅਖਾਈਂ ਵਾ ਪੈਂਠਾ ਸ ਞ  ੜ ਰਵਔ ਰਣਆ ਰਸੂੰਠਾ ਸ।  

(6) ਖੀਵਾਾਂ ਪਈ ਣਰਦੂ ਠੀ ਦ ਞੋਂ ਉਔੀ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਉ ਠਾ ‘ਢਾਧ’ ਸ; ਰਖ ਢੂੂੰ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ 

ਰਧਪਠਾ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ਰਤ ਞਙ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠੀ ਞ ਉ ਠਾ ਧਸ ਠਾ ੜ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

(7) ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੂੰ ਰਞੁੂ ਢ  ਰਰਸ਼ਙੀ ਠ ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਠਾ ਠੀਠਾ ਏਾ ਰਠੱਞਾ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਧਢ ਞਢ 

ਰਵਔ ਠਾ ਚੂੰਜ ਵਞੀ ਰਸੂੰਠੀ ਸ; ਰਖਉਂ ਰਖਉਂ ਉਸ ੁ ੂਠ ਾਸ ਞ ਞੁ ਏ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਠ ਸਢ ਰਞਉਂ 

ਰਞਉਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਰਵਔ ਣਰੂੰਢ ਰਸੂੰਠ ਸਢ।  

(8) ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧਠ ਸਢ ਉਸ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਇਏ-ਰਧਏ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, “ਧੈਂ, ਧੀ” 

ਰਞਆ ਏ ਧਢ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਣਰਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਣ ਧਢਧੁਐ “ਧੈਂ, ਧੀ” ਰਵਔ ਣ ਏ ਠਾਞਾ ਢੂੂੰ ਦੁਪਾ ਥਚਠ ਸਢ।  

(9) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਛ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਉ ਠੀ ਦਞੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ; ਞ ਇਸ ਛ ਞਠੋਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖ 

ਰਞੁੂ ਠੀ ਢ ਆਵੀ।  

(10) ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਰਏਉਂਰਏ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਞਢ ਧਢ ਅਣ ਏ ਰਰਞ-

ਾਪਾਸ ਏਢ ਠੀ ਖਾਔ ਆਉਂਠੀ ਸ।  

(11) ‘ਥੂੰਠੀ’ ਠਾ ਢਧ ਣਰਦੂ ਢ  ਡੁੋਂ ਸੀ ਖੀਵ ਪਈ ਥਝਾ ਰਠੱਞਾ ਸ, ਣ ਥੂੰਠੀ ੁ ੂਠੀ ਰਏਣਾ ਢਾਪ ਸੀ ਸ 

ਏਠੀ ਸ; ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਉ ਠ ਠ ਞ ਅੱਣੜਢ ਠਾ ਣਵਾਢਾ ਰਧਪਠਾ ਸ।  

(12) ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਢ ਖਞ ਠ ਡੂੰਰਡਆਾਂ ਰਵਔ ਠੀਂ ਣਾੀਂ ਠੜਠਾ ਸ, ਖ ਇਸ ਏਠ ਥੂੰਠੀ ਠੀ ਞਾਾਂ ਦੀ ਏ 

ਞਾਾਂ ਦੀ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ ਰਏਉਂਰਏ ਧਢ ਢਸੀਂ ਰਙਏਠਾ। ਰਞੁੂ ਧਢ ਢੂੂੰ ਏਠਾ ਸ,  ੁ ੂਠੀ ਧਰਞ ਢਾਪ ਸੀ 

‘ਢਾਧ’ ਰਧਪਠਾ ਸ।  

(13) ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਵਾ ਏ ਧਾਇਆ ਰਵਔ ਰਣਆ ਣਾਾਂਠ ਸਢ ਉਸ ‘ਸਉਧ’ ਰਵਔ ਤ ਏ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠ 



ਸਢ ਞ ਧਢੱੁਐਾ-ਖਢਧ ਅਖਾਈਂ ਵਾਾਂਠ ਸਢ।  

(14) ਦਾਵੇਂ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਗੂਚਾ ਸ ਣ ਖਞ ਇ ਰਵਔ ਤਰਆ ਰਣਆ ਸ ਞ “ਸਉਧ” ਠ ਪੂੰਧ ੜ ਰਵਔ 

ਣ ਏ ਠੁਐੀ ਸ ਰਸਾ ਸ।  

(15) ਖ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ ‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਠਾਰਞ ਧੂੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਰਸਠ ਰਵਔ ‘ਢਾਧ’ ਣਰ ਏ, 

ਖਰਞ ਰਧਪਾ ਏ, ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ ਇਏ- ਆਢੂੰਠ ਧਾਝਠਾ ਸ।  

(16) ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ ਖਢਧ ਤਪਾ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਸਠ ਰਵਔ ਵਾਾਂਠਾ ਸ ਞ ਣਰਦੂ 

ਠਾ ਠ-ੂਣ ਰਢਪ ਆਣਝਾ  ਪੱਦ ਪੈਂਠਾ ਸ ਰਖਟੋਂ ਏਠ ਦਙਏਠਾ ਢਸੀਂ।  

(17) ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਵਾਪਾ ਅੂੰਠੋਂ ‘ਸਉਧ’ ਠੀ ਧਪ ਡ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਖ ਰਵਔ ਦਾ ਣਾਾਂਠਾ ਸ ਞ ਰਔੀਂ 

ਰਵਕੁੜ ਠਾ ਧਾਪਏ ਢਾਪ ਧਪ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

(18) ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਢਾਪ ਧਢ ਠੀਆਾਂ ਵਾਢਾਾਂ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਧਢ ਣਰਦੂ ਰਵਔ ਣਞੀਖ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

(19) ਰਖਉਂ ਰਖਉਂ ‘ਢਾਧ’ ਠਾ  ਆਉਂਠਾ ਸ। ਰਞਉਂ ਰਞਉਂ ਸ ਪਢ ਵਡਠੀ ਸ; ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ‘ਢਾਧ’ 

ਰਵਔ ਸੀ ਖੁਰੜਆ ਰਸੂੰਠਾ ਸ।  

(20) ਆਖ਼, ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਸ ਏਈ ਥਪੀ ਢਸੀਂ ਖਾਣਠਾ, ਇਏ ਉਸ ਸੀ ਾਐਾ ਰਠੱਠਾ ਸ, ਰਏ ਸ ਠੀ 

ਆ ਢਸੀਂ ਰਸ ਖਾਾਂਠੀ।  

ਧੱੁਔਾ ਦਾਵ—(1) ਖਞ-ੂਣ ਞਖ਼ਞ ਔ ਏ ਣਰਦੂ ਢ  ਇ ਰਵਔ ਡਞੀ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਡਧ ਏਧਾਝ ਪਈ ਥਝਾਈ। 

ਇ ਰਵਔ ਧਸ ਗੂਚ ਅਸੂੰਏਾ ਆਰਠਏ ਸਢਾ ਦੀ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਥਝਾਇਆ। ਧਢ ਠ ਰਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪਾ 

ਧਢੱੁਐ ‘ਧਸ’ ਰਵਔ ਤ ਏ “ਧੈਂ, ਧੀ” ਰਵਔ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਞ ਰਵਏਾਾਾਂ ਠ ੜ ਰਵਔ ਰਣਆ ਰਸੂੰਠਾ ਸ।  

(2) ਦ ਞੋਂ ਉੱਔੀ ਠਾਰਞ ‘ਢਾਧ’ ਸ; ਖ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ਖਣਠ ਸਢ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਸ ਠਾ ੜ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ 

ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਞਢ ਧਢ ਰਵਔ ਚੂੰਜ ਰਸੂੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਜ਼ਾ ਰਵਔ ਣਰੂੰਢ ਰਸੂੰਠ ਸਢ, ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਇਏ-ਰਧਏ ਸ 

ਖਾਾਂਠ ਸਢ, “ਧੈਂ, ਧੀ” ਕੱਛਝ ਏਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਢ ਣਰਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

(3) ਥੂੰਠੀ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਸ ਏਠੀ ਸ ਰਏਉਂਰਏ ਣਰਦੂ ਠ ਛ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਦਞੀ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠੀ ਞ ਇ ਛ ਠੀ 

ੂਗ ੁ ੂਞੋਂ ਸੀ ਣੈਂਠੀ ਸ, ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਞਢ ਧਢ ਅਣ ਏ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ ਠੀ ਖਾਔ ਆਉਂਠੀ ਸ, 

ੁ-ੂਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਉ ਠ ਠ ਞ ਅੱਣੜਢ ਠਾ ਣਵਾਢਾ ਰਧਪਠਾ ਸ, ੁ ੂਸੀ ਧਢ ਢੂੂੰ ਏਝ ਠੀ ਖਾਔ 

ਰਐਾਾਂਠਾ ਸ ਞ ਧਢ ਏਝ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਦਞੀ ਰਵਔ ਪੱ ਢਸੀਂ ਏੀਠਾ।  

(4) ‘ਢਾਧ’ ਰਵਾਰਆਾਂ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਰਵਔ ਤੀਠਾ ਸ ਞ ‘ਸਉਧ’ ਠ ਪੂੰਧ ੜ ਰਵਔ ਣ ਏ ਖ਼ੁਆ ਸਈਠਾ 

ਸ।  

(5) ‘ਢਾਧ’ ਰਧਢ ਵਾਪਾ ਇਏ- ਆਢੂੰਠ ਰਵਔ ਰਸੂੰਠਾ ਸ, ਵ-ੂਣ ਰਵਔ ਰਙਏਠਾ ਸ, ਸਉਧ ਠੀ ਧਪ ਡ 

ਪੈਂਠਾ ਸ, ਧਢ ਠੀਆਾਂ ਵਾਢਾ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ‘ਢਾਧ’ ਵਪ ਪਢ ਵਡਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਆਖ਼ ਣਰਦੂ ਸੀ ਸ ਟਾਾਂ 

ਥਪੀ ਞ ਾਐਾ ਖਾਣਠਾ ਸ।  

‘ਵਾ’ ਠੀ ਥਝਞ 

ਇ ‘ਵਾ’ ਠੀਆਾਂ 20 ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਢ, ਸਏ ਣਉੜੀ ਠੀਆਾਂ ਣੂੰਖ ਣੂੰਖ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ। 46 ਪਏ ਸਢ, ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਠਾ 

ਵਵਾ ਇਉਂ ਸ: 



ਪਏ ਧਸਪਾ 3 — 14 

ਪਏ ਧਸਪਾ 1 — 21 

ਪਏ ਧਸਪਾ 2 — 11 
 . . . . . . . . . —— 

 . . ਖੜ . . . . . 46 

‘ਵਾ’ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠੀ ਥਝਾਈ ਸਈ ਸ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਆਣਝ ਸ਼ਪਏ ਰ ਸਚ-ਰਪਐੀਆਾਂ 6 

ਣਉੜੀਆਾਂ ਠ ਢਾਪ ਸਢ—1, 2, 3, 5, 6, 9। ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 6 ਠ ਢਾਪ 3 ਸ਼ਪਏ ਸਢ, ਥਾਏੀ ਣਉੜੀਆਾਂ ਢਾਪ ਠ 

ਠ। ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 4 ਢਾਪ ਦੀ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠਾ 1 ਸ਼ਪਏ ਸ, ਠੂਖਾ ਸ਼ਪਏ ੁੂ ਢਾਢਏ ਾਰਸਥ ਠਾ ਸ। 

ਥਾਏੀ 13 ਣਉੜੀਆਾਂ ਢਾਪ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠਾ ਏਈ ਸ਼ਪਏ ਢਸੀਂ ਸ।  

ਖ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਇਸ ‘ਵਾ’ ਸ਼ਪਏਾਾਂ-ਧਞ ਉਔਾਠ, ਞਾਾਂ ਰਖਵੇਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੀ ਥਝਞ ਣੱਡੀ ਸ, 

ਸ਼ਪਏ ਦੀ ਸਏ ਣਉੜੀ ਠ ਢਾਪ ਉਔਾਠ ਞ ਰਝਞੀ ਇਏ ਰਖਸੀ ੱਐਠ। ਣ 20 ਣਉੜੀਆਾਂ ਰਵਔੋਂ ਰ 5 

ਣਉੜੀਆਾਂ ਢਾਪ ਠ ਠ ਸ਼ਪਏ; 1 ਣਉੜੀ ਢਾਪ 3 ਪਏ, ਞ ਇਏ ਣਉੜੀ ਢਾਪ ਰ 1 ਪਏ, ਥਾਏੀ 13 

ਣਉੜੀਆਾਂ ਢਾਪ ਏਈ ਦੀ ਪਏ ਢਾਸ—ਇਸ ੱਪ ਾ ਇ ਰੱਙ ਞ ਅਣੜਾਾਂਠੀ ਸ ਰਏ “ਵਾ” ਰ 

ਣਉੜੀਆਾਂ ੀ। ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਢ  ‘ਵਾ’ ਰਪਐਝ ਵਪ  ਏਈ ਪਏ ਢਸੀਂ ਉਔਾਰਆ; ਇਸ ਪਏ ਉਸਢਾਾਂ 

ਠ ੂੰਰਸ ਰਵਔੋਂ ੁ ੂਅਖਢ ਾਰਸਥ ਢ  ‘ਥੀੜ’ ਰਞਆ ਏਢ ਵਪ  ਠਖ ਏੀਞ ਢ ਞ ਾੀਆਾਂ ਵਾਾਾਂ ਢਾਪ 

ਠਖ ਏਢ ਰਣਕੋਂ ਖ ਵਡ ਸ, ਉਸ ੁ ੂਰੂੰਟ ਾਰਸਥ ਠ ਅਖ਼ੀ ਰਵਔ ਇਏੱਚ  “ਪਏ ਵਾਾਾਂ ਞ ਵਡੀਏ” ਠ 

ਰ-ਪਐ ਸਚ ਠਖ ਏ ਰਠੱਞ।  

ਰਵਆਏਝ ਠ ਰਖ਼ਆਪ ਞੋਂ ੁ ੂਅਧਠਾ ਖੀ ਠੀ ਇ ‘ਔਢਾ’ ਰਵਔ ਇਏ ੁਆਠਪੀ ੱਪ ਰਧਪਠੀ ਸ। 20 

ਣਉੜੀਆਾਂ ਰਵਔੋਂ 10 ੀਆਾਂ ਸਢ ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਰਵਔ ‘ਦੂਞ ਏਾਪ’ (Past Tense) ਠਾ ਇਏ ਖ਼ਾ ੂਣ ਰਧਪਠਾ ਸ 

ਰਖ ਠ ਢਾਪ ਸੀ ਉ ਠਾ ‘ਏਞਾ’ (Subject) ਦੀ ਰਧਰਪਆ ਸਇਆ ਸ; ਵਐ: 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  1—ਔਾਇਢੁ, ਾਖੀਅਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  2—ਾਖੀਅਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  3—ਉਣਾਇਅਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  4—ਉਣਾਇਢੁ, ਣਾਇਅਢੁ, ਥੁਗਾਇਢੁ, ਥਐਰਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  5—ਣਾਇਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ:  7—ਉਣਾਈਅਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 11—ਔਪਾਇਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 12—ਪਾਇਅਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 16—ਐੁਆਇਅਢੁ, ਔਾਇਢੁ 

ਣਉੜੀ ਢੂੰ: 14—ਣਾਇਢੁ, ਔੁਏਾਇਢੁ 

20 ਣਉੜੀਆਾਂ ਰਵਔ ਇਸ ਰਿਆ-ੂਣ 16 ਵਾੀ ਆਇਆ ਸ; ਾ ਣਰਞੀਞ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਰਏ ਇਸ ‘ਰਿਆ-ੂਣ’ 

ਵਞਝ ਠਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ਖ਼ਾ ਸ਼ਏ ੀ।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹ ਵਤਸ ਦਹਾਗਣੀ ਰ ਤਰੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥ ਤਰੁ ਛਤਡਆ ਘਤਰ ਆਣ ਭਹੀ 
ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਤਭਠਾ ਕਤਰ ਕ ਖਾਇਆ ਫਹੁ ਸਾਦਹੁ ਵਤਧਆ ਰਗੁ ॥ ਸੁਧੁ ਬਤਾਰੁ ਹਤਰ ਛਤਡਆ 



ਤਪਤਰ ਲਗਾ ਜਾਇ ਤਵਜਗੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਵ ਸੁ ਲਤਟਆ ਹਤਰ ਰਾਤੀ ਸਾਤਜ ਸੀਗਾਤਰ ॥ ਸਹਤਜ 
ਸਚੁ ਤਰੁ  ਰਾਤਵਆ ਹਤਰ ਨਾਭਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਆਤ ਭਲੀ 
ਕਰਤਾਤਰ ॥ ਨਾਨਕ ਤਰੁ ਾਇਆ ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 785} 

ਣਠਅਟ:- ੂਸਾ—ਔੁਸਔੁਸਾ ੂੰ ਰਖਵੇਂ ਏੁੂੰਦ ਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਵਰ—ਵ ਰਵਔ। ੂਸ ਵਰ—ੂਸ ਵ ਰਵਔ। 

ਾਵਝ ਖਾਇ—ਦਝ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਧਸੀ—ਚੱੀ ਈ, ਪੱੁਙੀ ਈ। ਰਧਚਾ ਏਰ ਏ—ੁਆਠਪਾ ਖਾਝ ਏ। 

ੁਡ—ੁਖ਼ਾਪ, ਰਢਪ ਆਣਝਾ। ਣਪਰਙਆ—ਣਰਞਆ। ਾਰਖ ੀਾਰ—ਖਾ ਥਝਾ ਏ। ਸਰਖ—ਸਖ 

ਅਵਟਾ ਰਵਔ। ਉ—ਰਸਠਾ। ੁਸਾਰਝ—ਅੱਐ ‘’ ਠੀਆਾਂ ਪਾਾਂ ( ੋ) ਞ (ੋੁ) ਰਵਔੋਂ ਟੋਂ (ੋੁ) ਣੜ੍ਢਾ 

ਸ। ਏਞਾਰ—ਏਞਾ ਢ। ਠਸਾਰਝ—ਧੂੰਠ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀ, ੂੰਛੀ।  

ਅਟ:- ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠੁਢੀਆ ਠ ਸਝ  ਣਠਾਟ-ੂਣ ਏੁੂੰਦ ਠ ਔੁਸਔੁਸ ੂੰ ਵਾਪ  ਵ ਰਵਔ (ਧਞ) ਸ 

ਉਸ ਧੂੰਠ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀ ਸ, ਉਸ (ਧਾਢ) ਣਾ ਐਧ ਢੂੂੰ ਦਝ ਞੁ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਧਾਇਆ ਠ ਰਣਆ ਰਵਔ ਉਸ 

ਪੱੁਙੀ ਖਾ ਸੀ ਸ (ਰਏਉਂਰਏ) ਉਸ ਆਣਝ  ਰਸਠ- ਰਵਔ ਵੱਠ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਵਾ ਠੇਂਠੀ ਸ।  

(ਰਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਢ  ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟਾਾਂ ਢੂੂੰ) ੁਆਠਪ  ਖਾਝ ਏ ਦਰਆ ਸ (ਉ ਠ ਧਢ ਰਵਔ) ਇਸਢਾਾਂ 

ਥਸੁਞ ਔਰਏਆਾਂ ਞੋਂ  ਵਡਠਾ ਸ, (ਦਾਵ), ਉਸ ਰਢਪ ਆਣਝ  ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਕੱਛ ਥਰਸੂੰਠੀ ਸ ਞ ਇ ਞ੍ਾਾਂ 

ਉ ਢਾਪੋਂ  ਇ ਠਾ ਰਵਕੜਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ੁ ੂਠ ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਞੁਠੀ ਸ ਉ ਠਾ ਧਢ (ਠੁਢੀਆ ਠ ਦਾਾਂ ਵਪੋਂ) ਣਞਠਾ ਸ, ਉਸ (ਣਰਦੂ-

ਰਣਆ ੂਣ ਸਝ  ਢਾਪ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ) ਖਾ ਥਝਾ ਏ ਣਧਾਞਧਾ (ਠ ਰਣਆ) ਰਵਔ ੱਞੀ ਰਸੂੰਠੀ ਸ, 

ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਸਠ ਰਵਔ ਡਾ ਏ ਸਖ ਅਵਟਾ ਰਵਔ (ਰਙਏ ਏ) ਠਾ-ਰਟ ਰਸਝ ਵਾਪ  ਐਧ ਢੂੂੰ ਧਾਝਠੀ 

ਸ।  

ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਞੁਢ ਵਾਪੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠਾ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਸ, ਏਞਾ (ਐਧ) ਢ  ਉ ਢੂੂੰ 

ਆਣਝ  ਢਾਪ ਰਧਪਾ ਰਪਆ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖ ਢ  ਠਾ-ਰਟ ਣਰਦੂ ਐਧ ਣਰਾਣਞ ਏ ਰਪਆ ਸ ਉਸ (ਖੀਵ-) 

ਇਞਰੀ ਠਾ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹਵੀ ਤਨਭਾਣੀ ਸ ਸਹੁ ਸਦਾ ਸਭਹਾਤਲ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਭੁ ਸਵਾਰਤਹ ਆਣਾ ਕੁਲੁ ਬੀ 
ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੨॥ {ੰਨਾ 785} 

ਣਠਅਟ:- ੂਸਵੀ—ਸ ੂਸ ਵ ਵਾਪੀ! ਸ ਔੁਸਔਸ ਏੁੂੰਦ-ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ! 

ਰਢਧਾਝੀ—ਸ ਰਵਔਾੀ! 

ਅਟ:- ਸ ਔੁਸਔੁਸ ਏੁੂੰਦ-ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ ਰਵਔਾੀ! ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਠਾ ਔਞ ੱਐ। ਸ 

ਢਾਢਏ! (ਆਐ ਰਏ ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਞੂੂੰ ਆਣਝਾ ਖੀਵਢ ਵਾ ਪਏਂੀ, ਞੀ ਏੁਪ ਦੀ ਞ ਢਾਪ ਧੁਏਞ ਸ 

ਖਾਇੀ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਨੁ ਆਕਾਸ ਤਾਲਾ ॥ ਹੁਕਭ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਸਚੀ ਧਰਭ 
ਸਾਲਾ ॥ ਆਤ ਉਾਇ ਖਾਇਦਾ ਸਚ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਬਨਾ ਤਰਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹਦਾ ਤਰਾ 
ਹੁਕਭੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥ ਆ ਆਤ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਤਤਾਲਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 785} 

ਣਠਅਟ:- ਔਾਇਢੁ—ਔਾਇਆ ਉ ਢ। ਾਖੀਅਢੁ—ਾਖੀ ਉ ਢ। ਡਧਾਪਾ—ਡਧ ਏਧਾਝ ਠੀ 



ਟਾਾਂ। ਉਣਾਇ—ਣਠਾ ਏ ਏ। ੂੰਥਾਰਸਠਾ—ਅਣੜਾਾਂਠਾ।  

ਅਟ:- ਆਏਾਸ਼ ਞ ਣਾਞਾਪ ਠ ਰਵਔਪਾ ਾਾ ਖਞ-ੂਣ ਞਖ਼ਞ ਣਰਦੂ ਢ  ਸੀ ਥਝਾਇਆ ਸ, ਉ ਢ  ਆਣਝ  

ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਸੀ ਡਞੀ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਡਧ ਏਧਾਝ ਪਈ ਟਾਾਂ ਥਝਾਈ ਸ।  

ਸ ਠੀਢਾਾਂ ਞ ਠਇਆ ਏਢ ਵਾਪ  ਠਾ ਏਾਇਧ ਰਸਝ ਵਾਪ ! ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਣਠਾ ਏ ਏ ਆਣ ਸੀ ਢਾ ਏਠਾ 

ਸੈਂ। (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞਾ ਸੁਏਧ ਅਢਐਾ ਸ (ਦਾਵ, ਏਈ ਇ ਢੂੂੰ ਧੜ ਢਸੀਂ ਏਠਾ) ਞੂੂੰ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ਰਜ਼ਏ 

ਅਣੜਾਾਂਠਾ ਸੈਂ, ਸ ਟਾਾਂ ਞੂੂੰ ਖ਼ੁਠ ਆਣ ਧਖੂਠ ਸੈਂ ਞ ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਖੀਵਾਾਂ ਠੀ ਣਾਪਝਾ ਏਠਾ ਸੈਂ।1।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹਫ ਤਾ ਸਹਾਗਣੀ ਜਾ ਭੰਤਨ ਲਤਹ ਸਚੁ ਨਾ ਉ ॥ ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਣਾ ਭਨਾਇ ਲ 
ਰੂੁ ਚੜੀ ਤਾ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਫਣਾਇ ਤੂ ਭਲਾ ਕਦ ਨ ਹਵਈ 
ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗ ਬਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਾਗਤਣ ਕਾ ਤਕਆ ਤਚਹਨੁ ਹ ਅੰਦਤਰ ਸਚੁ ਭੁਖੁ ਉਜਲਾ ਖਸਭ 
ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 785} 

ਣਠਅਟ:- ੂਸਥ—ਸ ੂਸ ਵ ਵਾਪੀ! ਅਪਾ—ਥਸੁਞਾ। ਅਰਸ—ਰਠਢ। ਰਢਰ—ਾਞ। ਦਾਉ—ਣਰਧ। 

ਰਔਸਢੁ—ਪੱਕਝ।  

ਅਟ:- ਸ ੂਸ ਵ ਵਾਪੀ! ਖ ਞੂੂੰ ਠਾ-ਰਟ (ਣਰਦੂ ਠਾ) ਢਾਧ ਧੂੰਢ ਪਏਂ ਞਾਾਂ ਞੂੂੰ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਸ ਖਾਏਂ। 

ਆਣਝ  ੁ ੂਢੂੂੰ ਣਰੂੰਢ ਏ ਪ , ਥੜੀ (ਢਾਧ-) ੂੰਝ ਔੜ੍ ਆਵੀ (ਣ ਇ ੂੰਝ ਪਈ ੁ ੂਞੋਂ ਰਥਢਾ) ਏਈ 

ਸ ਟਾਾਂ ਢਸੀਂ ਸ। ( ੁੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ) ਅਖਸਾ (ਸਝਾ ਰੂੰਾ ਥਝਾ ਖ ਏਠ ਧਪਾ ਢਾਸ ਸਵ ਞ ਰਠਢ 

ਾਞ ਞਾ ਰਣਆ (ਣਰਦੂ ਢਾਪ) ਥਰਝਆ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਇ ਞੋਂ ਰਥਢਾ) ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠਾ ਸ ਏੀਸ ਪੱਕਝ ਸ ਏਠਾ ਸ? ਉ ਠ 

ਅੂੰਠ ੱਔਾ ਢਾਧ ਸਵ, ਧੂੂੰਸ (ਉਞ ਢਾਧ ਠੀ) ਪਾਪੀ ਸਵ ਞ ਉਸ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਰਵਔ ਖੁੜੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਲਕਾ ਵ ਹਉ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਾ ਵਸੁ ਕਰੀ ॥ ਵਸੀ ਸਹੁ ਨ ਾਈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਸ ਰਹੀ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਤਨੀ ਸਹੁ ਾਇਆ ਤਜਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਥੀ ਇਨ ਤਫਤਧ ਕੰਤ 
ਤਭਲੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 785} 

ਅਟ:- ਸ ਪਏ! ਧੈਂ (ਰਢੀ) ੂਸ ਵੁ ਵਾਪੀ (ਸੀ) ਸਾਾਂ, ਧੈਂ (ਰਢ) ੂਸ ਏੱਣੜ (ਸੀ) ਣਾਾਂਠੀ ਸਾਾਂ; ਣ (ਰਢ) 

ਵਾਾਂ ਢਾਪ ਐਧ (-ਣਰਦੂ) ਢਸੀਂ ਰਧਪਠਾ, ਧੈਂ ਵ ਏ ਏ ਏ ਟੱਏ ਈ ਸਾਾਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਐਧ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ (ਸੀ) ਰਧਪਠਾ ਸ ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਢ  ਰਞੁੂ ਠੀ ਰੱਰਐਆ ੁਝੀ ਸ। (ਖਠੋਂ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ 

ਇ ਅਵਟਾ ਞ ਅੱਣੜ ਖਾ ਰਏ) ਖ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾਉਂਠਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਞਾਾਂ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਉਸ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧਪ 

ਣੈਂਠੀ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹੁਕਭੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਫਹੁ ਤਬਤਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਤਰਾ ਹੁਕਭੁ ਨ ਜਾੀ ਕਤੜਾ ਸਚ 
ਅਲਖ ਅਾਰਾ ॥ ਇਕਨਾ ਨ ਤੂ ਭਤਲ ਲਤਹ ਗੁਰ ਸਫਤਦ ਫੀਚਾਰਾ ॥ ਸਤਚ ਰਤ ਸ ਤਨਰਭਲ ਹਉਭ 
ਤਤਜ ਤਵਕਾਰਾ ॥ ਤਜਸੁ ਤੂ ਭਲਤਹ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਲ ਸਈ ਸਤਚਆਰਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ਰਰਰਙ—ਖਞ। ਥਸ ੁ ਰਦਰਞ—ਥਸ ੁ ਦਾਾਂਞ ਠੀ। ਰਔ—ੱਔ ਰਵਔ, ਠਾ-ਰਟ ਣਰਦੂ ਰਵਔ। 

ਞਰਖ—ਰਞਆ ਏ। ਰਔਆਾ—ੱਔ ਠਾ ਵਣਾੀ।  



ਅਟ:- ਉ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਸ ਰਰਸ਼ਙੀ ਇਸ ੂੰਾ ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ ਏਈ ਰਏਧਾਾਂ ਠਾ ਥਝਾਇਆ ਸ।  

ਸ ੱਔ! ਸ ਅਪੱਐ! ਞ ਸ ਥਅੂੰਞ ਣਰਦੂ! ਇਸ ਧਗ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ ਰਏ ਞਾ ਸੁਏਧ ਏਛਾ ਏੁ (ਥਪਵਾਢ) ਸ। ਏਈ 

ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ਞੂੂੰ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਰਵਔ ਖੜ ਏ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਰਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ, ਉਸ ਸਉਧ-ੂਣ ਰਵਏਾ ਰਞਆ ਏ ਞ 

ਢਾਧ ਰਵਔ ੂੰ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ਞ ਣਰਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਸ ਣਰਦੂ! ਰਖ ਢੂੂੰ ਞੂੂੰ ਰਧਪਾਾਂਠਾ ਸੈਂ ਉਸ ਞਢੂੂੰ ਰਧਪਠਾ ਸ ਞ 

ਉਸੀ ੱਔ ਠਾ ਵਣਾੀ ਸ।2।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਾ ਸਬੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹ ਤਜਨ ਦੁਰਭਤਤ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ॥ ਤਖਨ ਭਤਹ ਝੂਠੁ ਸਬੁ 
ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਤਜਉ ਤਟਕ ਨ ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਉ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਲਾਲ ਲਾਲੁ ਹ ਤਜਉ ਰੰਤਗ ਭਜੀਠ 
ਸਚੜਾਉ ॥ ਉਲਟੀ ਸਕਤਤ ਤਸਵ ਘਤਰ ਆਈ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ 
ਫਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਣ ਤਜਤੁ ਤਭਤਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ੂਸਵੀ—ਸ ੂਸ ਵ ਵਾਪੀ! ਸ ਏੁੂੰਦ ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ! ੂਸਾ—ਏੁੂੰਦ ਠ 

ੂੰ ਵਾਪਾ, ਔੁਸਔੁਸਾ, ਰਐੱਔ ਣਾਝ ਵਾਪਾ। ਰਥਐ—ੁੱਐ। ੂੰਰ—ੂੰ ਰਵਔ। ਔੜਾਉ—ੱਔਾ, ਣੱਏਾ। 

ਏਰਞ—ਧਾਇਆ। ਰਵ ਰ—ਣਧਾਞਧਾ ਠ । ਧਰਢ—ਧਢ ਰਵਔ। ਰਖਞੁ ਰਧਰਪ—ਰਖ ਢੂੂੰ ਰਧਪ ਏ।  

ਅਟ:- ਸ ਏੁੂੰਦ-ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ! ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਅੂੰਠ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਸ ਞ ਦੜੀ ਧਰਞ ਸ 

ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ੂੰਾ ਔੁਸਔੁਸਾ ਖਾਣਠਾ ਸ (ਦਾਵ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ਠੁਢੀਆ ਠਾ ਧਸ ਰਐੱਔ ਣਾਾਂਠਾ ਸ); ਣ ਇਸ ਏੁੂੰਦਾ-

ੂੰ ਗੂਚਾ ਸ ਣਪ ਰਵਔ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਰਖਵੇਂ ੁੱਐ ਠੀ ਕਾਾਂ ਢਸੀਂ ਰਙਏਠੀ।  

ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸੁੂੰਠੀ ਸ ਉਢੂੂੰ ਰਢਪ ਣੱਏਾ ਪਾਪ (ਢਾਧ) ੂੰ ਔੜ੍ਠਾ ਸ ਰਖਵੇਂ ਉਸ ਧਖੀਚ 

ਠ ੂੰ ਰਵਔ (ੂੰੀ ਸੁੂੰਠੀ) ਸ। ਉਸ ਧਾਇਆ ਵਪੋਂ  ਣਞ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੂਣ ਰਵਔ ਰਙਏਠੀ ਸ, ਉ ਠ 

ਧਢ ਰਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਅੂੰਰਧਰਞ ਢਾਧ ਵੱਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਆਣਝ  ੁ ੂਞੋਂ ਠਏ ਸਵੀ ਰਖ ਢੂੂੰ ਰਧਰਪਆਾਂ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝ ਾਵੀਠ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ੁਤਵਕਾਰੁ ਹ ਕੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਇਸੁ ਲਹਦ ਤਫਲਭ ਨ ਹਵਈ ਰੰਡ ਫਠੀ 
ਦੂਜ ਬਾਇ ॥ ਭੁੰਧ ਇਆਣੀ ਦੁੰਭਣੀ ਸੂਹ ਵਤਸ ਲੁਬਾਇ ॥ ਸਫਤਦ ਸਚ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਕਤਰ ਬ ਬਾਇ 
ਸੀਗਾਰੁ ਫਣਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਹਾਗਣੀ ਤਜ ਚਲਤਨ ਸਤਤਗੁਰ ਬਾਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ਰਵਏਾੁ—ਣਾਣ, ਧੂੰਠ ਏਧ। ਰਥਪਧ—ਠੀ, ਰਜੱਪ। ਧੁੂੰਡ—ਇਞਰੀ। ਠੁੂੰਧਝੀ—ਠੁਰਔੱਞੀ। 

ਵਰ—ਵ ਰਵਔ। ਪੁ ਦਾਇ—{ਅੱਐ ‘ਪ’ ਠੀਆਾਂ ਧਾਞਰਾਾਂ ( ੋ) ਞ (ੋੁ) ਰਵਔੋਂ ਟ (ੋੁ) ਣੜ੍ਢਾ ਸ; ਅਪ 

ਪਜ਼ ‘ਪਦਾਇ’ ਸ}। ਦਾਇ—ਣਰਧ ਠੀ ਾਸੀਂ। ੀਾ—ੁਖਾਵਙ, ਸਖ। ਰਖ—ਖ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਾਂ)।  

ਅਟ:- (ਰਖਵੇਂ) ਔੁਸਔੁਸਾ ੂੰ (ਇਞਰੀ ਠ ਧਢ ਢੂੂੰ ਰਐੱਔ ਣਾਾਂਠਾ ਸ, ਰਞਵੇਂ) ਰਵਏਾ (ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਢੂੂੰ) ਰਐੱਔਠਾ 

ਸ (ਇ ਰਐੱਔ ਰਵਔ ਤਰਆਾਂ) ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢਸੀਂ ਰਧਪ ਏਠਾ, (ਰਵਏਾ ਠ) ਇ (ਔੁਸਔੁਸ ੂੰ) ਠ 

ਉਞਰਠਆਾਂ ਰਜੱਪ ਦੀ ਢਸੀਂ ਪੱਠੀ () ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਰਵਔ (ਤੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਢੂੂੰ) ੂੰਛੀ ਸਈ ਖਾਝ। ਖ 

(ਧਾਇਆ ਠ) ਔੁਸਔੁਸ ਵ ਰਵਔ ਪੁਰਦਞ ਸ ਉਸ (ਖੀਵ-) ਇਞਰੀ ਅੂੰਘਾਝੀ ਸ ਉ ਠਾ ਧਢ ਠਾ ਛਪਠਾ ਸ।  

(ਖ ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ) ੱਔ ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਠਾ ਣੱਏਾ) ਪਾਪ ੂੰ ਥਝਾ ਏ, ਣਰਦੂ ਠ ਛ ਞ ਣਰਧ ਠੀ 

ਾਸੀਂ (ਆਣਝ  ਧਢ ਠਾ) ਸਖ ਥਝਾਾਂਠੀ ਸ, ਖ ਰਞੁੂ ਠ ਰਣਆ ਰਵਔ (ਇ ਖੀਵਢ-ਣੂੰਡ ਞ) ਞੁਠੀਆਾਂ 

ਸਢ, ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਠਾ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀਆਾਂ ਸਢ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਆ ਆਤ ਉਾਇਅਨੁ ਆਤ ਕੀਭਤਤ ਾਈ ॥ ਤਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰ 
ਸਫਤਦ ਫੁਝਾਈ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਗੁਫਾਰੁ ਹ ਦੂਜ ਬਰਭਾਈ ॥ ਭਨਭੁਖ ਠਉਰ ਨ ਾਇਨਹੀ ਤਪਤਰ 
ਆਵ ਜਾਈ ॥ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਥੀ ਸਬ ਚਲ ਰਜਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ਉਣਾਇਅਢੁ—ਉਣਾ ਉ ਢ। ਏੀਧਰਞ—ਧੁੱਪ, ਏਠ। ਥੁਗਾਈ—ਧਗ ਠੇਂਠਾ ਸ। ੁਥਾ—ੁ

ੱੁਣ ਸਢਾ। ਠੂਖ—ਸ ਣਾ। ਚਉ—ਰਙਏਾਝਾ। ਖਾਈ—ਸੁਏਧ ਰਵਔ, ਜ਼ਾ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ (ਾ ਖੀਵ) ਣਠਾ ਏੀਞ ਸਢ ਉਸ ਆਣ ਸੀ (ਇਸਢਾਾਂ ਠੀ) ਏਠ ਖਾਝਠਾ ਸ; ਉ 

ਣਰਦੂ ਠਾ ਅੂੰਞ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ (ਦਾਵ, ਉ ਠੀ ਇ ਐਛ ਠੀ ਧਗ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠੀ), ੁ ੂਠ ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ 

ਧਗ (ਆਣ ਸੀ) ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ।  

ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ (ਧਾਢ) ੱੁਣ ਸਢਾ ਸ (ਇ ਸਢ ਰਵਔ ਞੁ ਏ ਖੀਵ ਰਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਅਪ ਾਸ ਦੱੁਪ ਏ) ਸ 

ਣਾ ਦਙਏਝ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਧਢ ਠ ਰਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ  ਥੂੰਰਠਆਾਂ ਢੂੂੰ (ਰਜ਼ੂੰਠੀ ਠ  ਠੀ) ਅਪ ਧੂੰਜ਼ਪ ਢਸੀਂ 

ਪੱਦਠੀ, ਧਢਧੁਐ ਧਢੱੁਐ ਧੁੜ ਧੁੜ ਖੂੰਧਠਾ ਧਠਾ ਰਸੂੰਠਾ ਸ।  

(ਣ ਏੁਗ ਰਏਸਾ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ) ਖ ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਦਾਾਂਠਾ ਸ ਉਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਾੀ ਰਰਸ਼ਙੀ ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਰਵਔ 

ਞੁ ਸੀ ਸ।2।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹ ਵਤਸ ਕਾਭਤਣ ਕੁਲਖਣੀ ਜ ਰਬ ਛਤਡ ਰ ੁਰਖ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ ਸੁ ਸੀਲੁ 
ਨ ਸੰਜਭੁ ਸਦਾ ਝੂਠੁ ਫਲ ਭਨਭੁਤਖ ਕਰਭ ਖੁਆਰੁ ॥ ਤਜਸੁ ੂਰਤਫ ਹਵ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ 
ਤਭਲ ਬਤਾਰੁ ॥ ਸੂਹਾ ਵਸੁ ਸਬੁ ਉਤਾਤਰ ਧਰ ਗਤਲ ਤਹਰ ਤਖਭਾ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਈ ਸਾਹੁਰ ਫਹੁ 
ਸਬਾ ਾ ਤਤਸੁ ੂਜ ਕਰ ਸਬੁ ਸਸਾਰੁ ॥ ਹ ਰਲਾਈ ਤਕਸ ਦੀ ਨਾ ਰਲ ਤਜਸੁ ਰਾਵ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ 
॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਸੁ ਅਤਵਨਾਸੀ ੁਰਖੁ ਬਰਤਾਰੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਧਰਝ—ਇਞਰੀ। ਏੁਪਐਝੀ—ਦੜ ਪੱਕਝਾਾਂ ਵਾਪੀ। ੀਪੁ—ਔੂੰਾ ਆਔਢ। ੂੰਖਧ—ੁਥੂੰਠਸ਼ 

ਰਵਔ ਞੁਢਾ, ਖੁਰਞ ਵਾਪਾ ਖੀਵਢ। ਣੂਰਥ—ਣਰਸਪਾਾਂ ਞੋਂ। ਦਞਾ—ੁਾਐਾ। ਰਪ—ਪ ਰਵਔ। ਰਐਧਾ—

ਰਏ ਠੀ ਵਡੀਏੀ ਢੂੂੰ ਸਾਢ ਠੀ ਆਠਞ। ਣਈ—ਣਏ  ਰਵਔ, ਇ ਪਏ ਰਵਔ। ਾਸੁ—ਸੁ  

ਰਵਔ, ਣਪਏ ਰਵਔ। ਸ—ਉਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ।  

ਅਟ:- (ਧਾਇਆ ਠ) ਔੁਸਔੁਸ ਵ ਰਵਔ (ਧਞ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ, ਧਾਢ ,) ਥਠਏਾ ਇਞਰੀ ਸ ਖ ਣਰਦੂ (ਐਧ) 

ਢੂੂੰ ਰਵਾ ਏ ਣਾ ਧਢੱੁਐ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਠੀ ਸ; ਉ ਠਾ ਢਾਸ ਔੂੰਾ ਆਔਢ ਸ, ਢਾਸ ਖੁਰਞ ਵਾਪਾ 

ਖੀਵਢ ਸ, ਠਾ ਗੂਚ ਥਪਠੀ ਸ, ਆਣ-ਸੁਠ ਏੂੰਧਾਾਂ ਏਏ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠੀ ਸ। ਰਖ ਠ ਧੱਟ ਞ ਡੁ ਠਾਸੋਂ ਦਾ 

ਸਝ, ਉ ਢੂੂੰ ੁੂ ਾਐਾ ਰਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਰਤ ਉਸ ਔੁਸਔੁਸਾ ਵ ਾਾ ਪਾਸ ਠੇਂਠੀ ਸ ਞ ਰਸਝ-ਸ਼ੀਪਞਾ ਠਾ 

ਸਝਾ ਪ ਰਵਔ ਣਾਾਂਠੀ ਸ। ਇ ਪਏ ਞ ਣਪਏ ਰਵਔ ਉ ਠੀ ਥੜੀ ਇੱਜ਼ਞ ਸੁੂੰਠੀ ਸ, ਾਾ ਖਞ ਉ ਠਾ 

ਆਠ ਏਠਾ ਸ। ਰਖ ਢੂੂੰ ਾ ਖ ਠਾ ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਐਧ ਰਧਪ ਖਾ, ਉ ਠਾ ਖੀਵਢ ਰਢਾਪਾ ਸੀ 

ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ; ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖ ਠ ਰ ਞ ਏਠ ਢਾਸ ਧਢ ਵਾਪਾ ਐਧ ਸਵ, ਖ ਠਾ ੁ ੂਠ ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਞੁ 

ਉਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਠਾ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਸੁਨ ਤਨਸੀ ਤਫਨੁ ਤਾਗ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਭਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਫਰਹਭ 
ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਰਭ ਭਹਾ ਰਸੀ ਸਤਬ ਫੁਤਰਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 786} 



ਣਠਅਟ:- ਰਢੀ—ਾਞ। ਥਰਸਧ ਥੀਔਾੁ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਰਵਔਾ, ੱਥ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ। ੀ—ੀ ਸਈ, ਰਦੱਖੀ 

ਸਈ। ਕਾੁ—ੁਆਸ।  

ਅਟ:- (ਧਾਇਆ ਠਾ) ਔੁਸਔੁਸਾ ੂੰ (ਧਾਢ) ਾਞ ਠਾ ੁਢਾ ਸ, (ਧਾਢ) ਡਾ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਸਾ ਪ ਰਵਔ 

ਣਾਇਆ ਸਇਆ ਸ; ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ੱਥ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ, (ਧਾਢ) ਧਖੀਚ ਠਾ ਣੱਏਾ 

ੂੰ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ (ਣਰਦੂ ਠ) ਰਣਆ ਠ ਧਸਾ  ਰਵਔ ਰਦੱਖੀ ਸਈ ਸ ਉ ਠ ਾ ਦੜ (ੜ ਏ) 

ੁਆਸ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਆਤ ਉਾਇਨੁ ਕਤਰ ਚਜ ਤਵਡਾਨੁ ॥ ੰਚ ਧਾਤੁ ਤਵਤਚ ਾਈਅਨੁ ਭਹੁ 
ਝੂਠੁ ਗੁਭਾਨੁ ॥ ਆਵ ਜਾਇ ਬਵਾਈ ਭਨਭੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ॥ ਇਕਨਾ ਆਤ ਫੁਝਾਇਨੁ 
ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਤਗਆਨੁ ॥ ਬਗਤਤ ਖਜਾਨਾ ਫਖਤਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੪॥ {ੰਨਾ 786} 

ਣਠਅਟ:- ਉਣਾਇਢੁ—ਉਣਾਇਆ ਉ ਢ। ਔਖ—ਏਞਏ, ਐਛਾਾਂ। ਰਵਛਾਢੁ—ਸਾਢੀ, ਅਔਖਞਾ। ਣੂੰਔ 

ਡਾਞੁ—ਣੂੰਖ ਞੱਞ। ਣਾਈਅਢੁ—ਣਾਈ ਸ ਉ ਢ। ਅਰਆਢੁ—ਅ+ਰਆਢੁ, ਰਆਢ-ਸੀਝ। ਥੁਗਾਇਢੁ—

ਥੁਗਾਇਆ ਉ ਢ। ਥਐਰਢੁ—ਥਖ਼ਰਸ਼ਆ ਉ ਢ। ਰਢਡਾਢੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ।  

ਢਙ:- “ਣਾਈਅਢੁ” ਠਾ ਦਾਵ ਟ “ਣਾਇਅਢੁ” ਸ ਰਖ ਠਾ ਅਟ ਸ “ਣਾ ਸਢ ਉ ਢ”।  

ਅਟ:- ਸਾਢ ਏਢ ਵਾਪ  ਏਞਏ ਏ ਏ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਇਸ ਖਞ ਣਠਾ ਏੀਞਾ, ਇ ਰਵਔ ਣੂੰਖ ਞੱਞ ਣਾ 

ਰਠੱਞ ਖ ਧਸ ਗੂਚ ਞ ੁਧਾਢ (ਆਰਠਏ ਠਾ ਧੂਪ) ਸਢ। ਰਆਢ-ਸੀਢ ਆਣ-ਸੁਠਾ ਧਢੱੁਐ (ਇਸਢਾਾਂ ਰਵਔ ਤ 

ਏ) ਦਙਏਠਾ ਸ ਞ ਖੂੰਧਠਾ ਧਠਾ ਸ।  

ਏਈ ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਢ  ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਏ ਏ ਆਣਝਾ ਰਆਢ ਆਣ ਧਗਾਇਆ ਸ ਞ ਦਞੀ ਞ ਢਾਧ-ੂਣ 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ।4।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਾ ਵਸੁ ਛਤਡ ਤੂ ਤਾ ਤਰ ਲਗੀ ਤਆਰੁ ॥ ਸੂਹ ਵਤਸ ਤਰੁ ਤਕਨ ਨ 
ਾਇ ਭਨਭੁਤਖ ਦਤਝ ਭੁਈ ਗਾਵਾਤਰ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਸੂਹਾ ਵਸੁ ਗਇਆ ਹਉਭ ਤਵਚਹੁ 
ਭਾਤਰ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਲਾਲੁ ਹਆ ਰਸਨਾ ਰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ ਸਦਾ ਸਹਾਗਤਣ ਸਫਦੁ ਭਤਨ ਬ 
ਬਾਇ ਕਰ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਭੀ ਭਹਲੁ ਾਇਆ ਤਰੁ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
787} 

ਣਠਅਟ:- ੂਸਵੀ—ਸ ਏੁੂੰਦ ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ! ੂਸਾ ਵੁ—ਔੁਸਔੁਸ ੂੰ ਵਾਪਾ ਵ, 

ਧਢ ਢੂੂੰ ਧਸਝ ਵਾਪ  ਣਠਾਟਾਾਂ ਠਾ ਔਾਉ। ਠਰਗ—ੜ ਏ। ਾਵਾਰ—ਵਾਢ। ੁਝ ਾਰ—ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ 

ਔਞ ਏ ਏ। ਏਧੀ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਰਧਸ ਢਾਪ। ਉ—ਰਸਠਾ।  

ਅਟ:- ਸ ਏੁੂੰਦ-ੂੰ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਢ ਵਾਪੀ! ਧਢ ਢੂੂੰ ਧਸਝ ਵਾਪ  ਣਠਾਟਾਾਂ ਠਾ ਰਣਆ ਕੱਛ, ਞਾਾਂ ਸੀ 

ਞਾ ਆਣਝ  ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਣਆ ਥਝਾ; ਇ ਔੁਸਔੁਸ ੂੰ ਰਵਔ (ਧਸ ਣਾ ਏ) ਏਠ ਰਏ ਢ  ਐਧ-ਣਰਦੂ 

ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ, (ਅਖਸੀ) ਆਣ-ਸੁਠੀ ਧੂਐ ਇਞਰੀ (ਇ ਧਸ ਰਵਔ ਸੀ) ੜ ਧਠੀ ਸ।  

ਖ ੁ ੂਰਧਪ ਣ ਞਾਾਂ ਅੂੰਠੋਂ ਸਉਧ ਠੂ ਏੀਰਞਆਾਂ ਸ਼ਖ਼-ੂੰ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਧਢ ਞ ੀ 

(ਢਾਧ-ੂਣ ਧਖੀਚ ੂੰ ਢਾਪ) ੱਞਾ ਪਾਪ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਖੀਦ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਨਾਠ ਏ ਏ ੂੰੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।  



ਰਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਢ  ਣਰਦੂ ਞ ਛ ਞ ਰਣਆ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਆਣਝ  ਧਢ ਠਾ) ਸਖ ਥਝਾਇਆ ਸ ਰਖ ਠ ਧਢ 

ਰਵਔ ੁ-ਸ਼ਥਠ ਵੱਠਾ ਸ ਉਸ ਠਾ ਪਈ ੁਸਾ ਦਾ ਵਾਪੀ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਰਧਸ ਢਾਪ 

ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਸਠ ਰਵਔ ਰਙਏਾਇਆਾਂ ਉ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਣਰਾਣਞ ਸੁੂੰਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਭੁੰਧ ਸੂਹਾ ਰਹਰਹੁ ਲਾਲੁ ਕਰਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਵੀਚਾਰੁ 
॥ ਭੁੰਧ ਸੁਹਾਵੀ ਸਹਣੀ ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਸਹਤਜ ਬਤਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਰਾਵੀ ਰਾਵ ਰਾਵਣਹਾਰੁ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ਧੁੂੰਡ—ਸ ਇਞਰੀ! ਣਸਸੁ—ਕੱਛ ਠਸ। ਰ—ਰਸਠ ਰਵਔ। ਸਰਖ—ਰਸਖ ਅਵਟਾ ਠ 

ਏਾਝ। ਾਡਢ—ਇਞਰੀ। ਾਵੀ—ਧਾਝੀਠੀ ਸ। ਾਵਝਸਾ—ੁਔਖੀ, ਅਢੂੰਠੀ ਣਰਦੂ।  

ਅਟ:- ਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ! ਧਢ ਢੂੂੰ ਧਸਝ ਵਾਪ  ਣਠਾਟਾਾਂ ਠਾ ਰਣਆ ਕੱਛ ਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ-ਰੂੰਾ 

ਥਝਾ ਖ (ਧਾਢ , ਧਖੀਚ ਠਾ ਣੱਏਾ) ਪਾਪ ੂੰ ਸ; ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠਾ) ਰਵਔਾ 

ਏ, ਖਢਧ ਧਢ ਵਾਪਾ ਰਪਰਪਾ ਧੁੱਏ ਖਾਇਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਸਝੀ ੁੂੰਠ ਸ ਰਖ ਠ ਰਸਠ- ਰਵਔ ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਥਝ ਖਾਝ ਏਏ 

ਐਧ-ਣਰਦੂ ਆ ਵੱਠਾ ਸ, ਉ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਢੂੂੰ ਔਖੀ ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਰਧਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਫੁ ਹ ਭਨਭੁਖੁ ਭੁਗਧੁ ਰਤਾ ॥ ਹਉਭ ਭਰਾ ਕਤਰ ਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਤਲਤਾ 
॥ ਤਸਰ ਉਤਰ ਜਭਕਾਲੁ ਨ ਸੁਝਈ ਦੂਜ ਬਰਤਭਤਾ ॥ ਤਪਤਰ ਵਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਜਭਕਾਤਲ 
ਵਤਸ ਤਕਤਾ ॥ ਜਹਾ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਾਇਨੁ ਸ ਕਰਭ ਕਤਭਤਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ਧੁਡ—ੁਧੂਐ। ਏੁਙੂੰਥੁ—(ਦਾਵ,)  ਠਾ ਖੂੰਖਾਪ। ਖਧਏਾਰਪ—ਖਧਏਾਪ ਢ। ਣਾਇਢੁ—

ਣਾਇਆ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢ। ਏਰਧਞਾ—ਏਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- (ਇ ਖਞ ਰਵਔ) ਧਸ ਏੂੜ ਞ ਖੂੰਖਾਪ (ਣਰਥਪ) ਸ, ਧੂਐ ਆਣ-ਸੁਠਾ ਧਢੱੁਐ ਇ ਰਵਔ ੱਞਾ 

ਸਇਆ ਸ; “ਧੈਂ, ਧੀ” ਰਵਔ (ਦਾਵ, “ਧੈਂ ਵੱਛਾ ਸਾਾਂ”, “ਇਸ ਡਢ ਣਠਾਟ ਧਾ ਸ” ਇਸ ਆਐ ਆਐ ਏ) 

ਧਢਧੁਐ ਥੂੰਠ (ਟ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠ ਸਢ, (ਞ ਧਢ ਵਪ  ਟੋਂ) ਏੁਗ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਪ  ਞੁਠ। ਧਾਇਆ ਰਵਔ ਦਙਏਝ 

ਠ ਏਾਢ (ਇਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ) ਰ ਞ ਧਞ ਐਪਞੀ ਦੀ ਢਸੀਂ ੁੱਗਠੀ, ਞ ਖਠੋਂ ਧਞ ਢ  ਆ ਢੱਰਣਆ ਞਠੋਂ ਇਸ ੁਆਔਾ 

ਧਾ ਧੁੜ ਰਧਪਠਾ ਢਸੀਂ।  

(ਣ ਧਢਧੁਐ ਦੀ ਏੀਸ ਏਢ?) ਣਰਦੂ ਢ  (ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਰਣਕਪ  ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ) ਖ ਪਐ ਡੁੋਂ ਧੱਟ ਞ ਰਪਐ 

ਰਠੱਞ, ਖੀਵ ਉਸ ਰਖਸ ਸੀ ਏਧ ਏਧਾਾਂਠ ਸਢ।5।  

ਸਲਕੁ ਭਃ ੩ ॥ ਸਤੀਆ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਜ ਭਤੜਆ ਲਤਗ ਜਲੰਤਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ 
ਜਾਣੀਅਤਨਹ ਤਜ ਤਫਰਹ ਚਟ ਭਰੰਤਨਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ਞੀ—ਉਸ ਇਞਰੀ ਖ ਆਣਝ  ਣਞੀ ਠ ਧਢ ਞ ਉ ਠ ਢਾਪ ਸੀ ਰਔਐਾ ਰਵਔ ੜ ਧਠੀ ੀ। 

ਆਐੀਅਰਢ—ਆਐੀਆਾਂ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਧੜ—ਪਟ, ਪਾਸ਼। ਰਥਸਾ—ਰਵਕੜਾ। ਰਸ—(ਥਸੁ-ਵਔਢ) 

ਅਖਸੀਆਾਂ ਇਞਰੀਆਾਂ। ਰਖ—ਖ।  

ਅਟ:- ਉਸ ਇਞਰੀਆਾਂ ਞੀ (ਸ ਈਆਾਂ) ਢਸੀਂ ਆਐੀਠੀਆਾਂ ਖ (ਣਞੀ ਠੀ) ਪਟ ਠ ਢਾਪ ੜ ਧਠੀਆਾਂ 

ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ (ਣਞੀ ਠੀ ਧਞ ਞ) ਰਵਕੜ ਠੀ ਸੀ ੱਙ ਢਾਪ ਧ ਖਾਝ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ਞੀ (ਸ ਈਆਾਂ) 



ਧਗਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਬੀ ਸ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਤਨ ਸੀਲ ਸੰਤਤਖ ਰਹੰਤਨਹ ॥ ਸਵਤਨ ਸਾਈ ਆਣਾ ਤਨਤ ਉਤਠ 
ਸੰਭਹਾਲੰਤਨਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ੀਪ—ੁੱਔਾ ਆਔਢ। ੀਪ ੂੰਞਰਐ—ੁੱਔ ਆਔਖ-ੂਣ ੂੰਞਐ ਰਵਔ। ਵਰਢ—ਵਾ 

ਏਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਉਰਚ—ਉੱਚ ਏ, ਦਾਵ, ਉੱਠਧ ਢਾਪ।  

ਅਟ:- ਉਸਢਾਾਂ ਜ਼ਢਾਢੀਆਾਂ ਢੂੂੰ ਦੀ ਞੀਆਾਂ ਸੀ ਧਗਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ, ਖ ਣਰਞਥਰਞ-ਡਧ ਰਵਔ ਰਸੂੰਠੀਆਾਂ ਸਢ, 

ਖ ਆਣਝ  ਐਧ ਠੀ ਵਾ ਏਠੀਆਾਂ ਸਢ ਞ ਠਾ ਉੱਠਧ ਢਾਪ ਆਣਝਾ ਇਸ ਡਧ ਔਞ ੱਐਠੀਆਾਂ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕੰਤਾ ਨਾਤਲ ਭਹਲੀਆ ਸਤੀ ਅਤਗ ਜਲਾਤਹ ॥ ਜ ਜਾਣਤਹ ਤਰੁ ਆਣਾ ਤਾ ਤਤਨ ਦੁਖ 
ਸਹਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸ ਤਕਉ ਅਤਗ ਜਲਾਤਹ ॥ ਬਾਵ ਜੀਵਉ ਕ ਭਰਉ ਦੂਰਹੁ ਹੀ 
ਬਤਜ ਜਾਤਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ਧਸਪੀਆ—ਇਞਰੀਆਾਂ। ਏੂੰਞਾ ਢਾਰਪ—ਖੀਉਂਠ ਐਧਾਾਂ ਢਾਪ {ਢਙ:- ਖੀਵ-ਆਞਧਾ ਠ ੀ 

ਰਵਔੋਂ ਰਢਏਪ ਖਾਝ ਞ ਰਢਾ ੀ ਸੀ ਰਏ ਇਞਰੀ ਠਾ ‘ਏੂੰਞ’ ਢਸੀਂ ਏਸਾ ਏਠਾ। “ਏੂੰਞ” ਖੀਉਂਠਾ ਧਢੱੁਐ ਸੀ 

ਸ ਏਠਾ ਸ; ਧ ਧਢੱੁਐ ਠ ੀ ਵਾਞ ਪਜ਼ “ਧੜ” ਵਰਞਆ ਸ; ਵਐ ਪ ਏੁ ਢੂੰ: 1}। ਞੀ—ਢਾਪ। 

ਞੀ ਅਰ ਖਪਾਰਸ—ਅੱ ਢਾਪ ੜਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਠੁੱਐ ਸਾਠੀਆਾਂ ਸਢ; ਖਞ ਠ ਠੁਐ ੁਐ ਰਵਔ ਏੂੰਞ ਠਾ 

ਾਟ ਠੇਂਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਏ—ਦਾਵੇਂ। ਦਾਵ ਖੀਵਉ ਏ ਧਉ—ਔਾਸ ਖੀਵ ਔਾਸ ਧ, ਔਾਸ ੁਐੀ ਸਵ ਔਾਸ ਠੁਐੀ 

ਸਵ! {ਖੀਵਉ, ਧਉ—ਸੁਏਧੀ ਦਰਵੱਐਞ ਅੱਢ ਣੁਐ, ਇਏ-ਵਔਢ; ਵਐ ‘ੁਥਾਝੀ ਰਵਆਏਝ’}।  

ਅਟ:- (ਞੀ) ਇਞਰੀਆਾਂ ਆਣਝ  ਐਧ ਠ ਖੀਉਂਰਠਆਾਂ ਉ ਠੀ ਵਾ ਏਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਣਞੀ ਢੂੂੰ “ਆਣਝਾ” 

ਧਗਠੀਆਾਂ ਸਢ ਞਾਾਂਸੀਏਂ ੀ ਠ ਠੁੱਐ ਰਸੂੰਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਣ, ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਢ  ਐਧ ਢੂੂੰ ਐਧ ਢਾਸ 

ਖਾਞਾ, ਉਸ ਰਏਉਂ ਠੁੱਐ ਰਸਝ? ਣਞੀ ਔਾਸ ੁਐੀ ਸਵ ਔਾਸ ਠੁਐੀ ਸਵ ਉਸ (ਐ ਵਪ) ਢੜ ਢਸੀਂ 

ਜੁਏਠੀਆਾਂ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਤਲ ਉਾਇਆ ਲਖੁ ਕਰਤ ਤਲਤਖਆ ॥ ਨਾਵ ਜਵਡ ਹਰ ਦਾਤਤ ਨਾਹੀ 
ਤਤਸੁ ਰੂ ੁਨ ਤਰਤਖਆ ॥ ਨਾਭੁ ਅਖੁਟੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ॥ ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਨਾਭੁ 
ਦਵਸੀ ਤਪਤਰ ਲਖੁ ਨ ਤਲਤਖਆ ॥ ਸਵਕ ਬਾਇ ਸ ਜਨ ਤਭਲ ਤਜਨ ਹਤਰ ਜੁ ਜਤਆ ॥੬॥ {ੰਨਾ 
787} 

ਅਟ:- ਸ ਏਞਾ! (ਖਞ ਰਵਔ ਖੀਵ ਣਠਾ ਏ ਏ) ਠੁੱਐ ਞ ੁਐ ਦੀ ਞੂੂੰ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਢਾਪ ਸੀ ਣਠਾ ਏ ਰਠੱਞ, 

(ਠੁੱਐ ਞ ੁੱਐ ਠਾ) ਪਐ ਦੀ (ਞੂੂੰ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਧੱਟ ਞ) ਰਪਐ ਰਠੱਞਾ।  

ਰਖ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਸ ਏਈ ਖ਼ਾ ੂਣ ਞ ਢਾਸ ਐ ਸ, ਉ ਠ ਢਾਧ ਠ ਥਾਥ (ਖੀਵਾਾਂ ਪਈ) ਸ ਏਈ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ 

ਢਸੀਂ ਸ; ‘ਢਾਧ’ ਇਏ ਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ ਖ ਏਠ ਧੁੱਏਠਾ ਢਸੀਂ, ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਾਂ ਇਸ ਧਢ ਰਵਔ ਵੱਠਾ 

ਸ। ਰਖ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ਰਧਸ ਏ ਏ ਣਰਦੂ ‘ਢਾਧ’ ਠੇਂਠਾ ਸ, ਉ (ਠ ਔੂੰ ਧੂੰਠ ਏਧਾਾਂ) ਠਾ ਪਐ ਧੁੜ ਢਸੀਂ 

ਰਪਐਠਾ। ਣ, ਉਸੀ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧਪਠ ਸਢ ਖ ਵਏ-ਦਾਵ ਰਵਔ ਰਸ ਏ ਸਰ-ਢਾਧ ਠਾ ਖਾਣ ਖਣਠ 

ਸਢ।6।  



ਸਲਕੁ ਭਃ ੨ ॥ ਤਜਨੀ ਚਲਣੁ ਜਾਤਣਆ ਸ ਤਕਉ ਕਰਤਹ ਤਵਥਾਰ ॥ ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ 
ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 787} 

ਅਟ:- ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਠੁਢੀਆ ਠ ਥਸੁਞ ਰਐਪਾ ਢਸੀਂ ਰਐਪਾਠ (ਦਾਵ, ਧਢ ਢੂੂੰ ਖਞ ਠ ਡੂੰਰਡਆਾਂ ਰਵਔ ਢਸੀਂ 

ਰਐਪਾ ਠੇਂਠ) ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਇਸ ਧਗ ਰਪਆ ਸ ਰਏ ਇਟੋਂ ਔਪ  ਖਾਝਾ ਸ; ਣ, ਰਢ ਠੁਢੀਆ ਠ ਏੂੰਧ ਰਢਰਖੱਚਝ ਵਾਪ  

ਥੂੰਠ (ਇਟੋਂ ਆਖ਼) ਞੁ ਖਾਝ ਠਾ ਰਖ਼ਆਪ ਦੀ ਢਸੀਂ ਏਠ।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਰਾਤਤ ਕਾਰਤਣ ਧਨੁ ਸੰਚੀ ਬਲਕ ਚਲਣੁ  ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਤਪਤਰ 
ਛੁਤਾਵਾ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 787} 

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਰ ਾਞ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏੀ ਞ ਵ (ਉੱਚ ਏ ਟੋਂ) ਞੁ ਣਝਾ ਸਵ, 

(ਞੁਢ ਪੱਰਆਾਂ ਉਸ ਡਢ) ਢਾਪ ਖਾ ਢਾ ਏ ਞਾਾਂ ਸੱਟ ਧਪਝ  ਣੈਂਠ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੨ ॥ ਫਧਾ ਚਟੀ ਜ ਬਰ ਨਾ ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਕਾਰੁ  ॥ ਸਤੀ ਖੁਸੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰੁ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ੁਝੁ—(ਆਣਝ ਆਣ ਢੂੂੰ) ਪਾਦ। ਉਣਏਾ—ੁ(ਰਏ ਸ ਢੂੂੰ) ਪਾਦ। ਞੀ ਐੁੀ—ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਢਾਪ। 

ਾ—ੁਔੂੰਾ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢੱੁਐ ਏਈ ਏੂੰਧ ਥੱਡਾ-ੁੱਡਾ ਏ, ਉ ਠਾ ਪਾਦ ਢਾਸ ਆਣਝ  ਆਣ ਢੂੂੰ ਞ ਢਾਸ ਰਏ ਸ ਢੂੂੰ। ਸ 

ਢਾਢਏ! ਉਸੀ ਏੂੰਧ ਰ ਔਰੜ੍ਆ ਖਾਝ  ਖ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਢਾਪ ਏੀਞਾ ਖਾ।3।  

ਭਃ ੨ ॥ ਭਨਹਤਠ ਤਰਪ ਨ ਤਜਈ ਜ ਫਹੁਤਾ ਘਾਲ ॥ ਤਰਪ ਤਜਣ ਸਤ ਬਾਉ ਦ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਸਫਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥੪॥ {ੰਨਾ 787} 

ਣਠਅਟ:- ਸਰਚ—ਸਚ ਢਾਪ। ਰਖਣਈ—ਰਖੱਰਞਆ ਖਾਾਂਠਾ। ਰਖਝ—ਰਖੱਞਠਾ ਸ। ਞ ਦਾਉ—ਔੂੰੀ ਦਾਵਢਾ, 

ਢਏ ਢੀਅਞ। ਠ—ਠ ਏ। ਞਤ—(ੱਥ ਵਾਪਾ) ਣਾਾ।  

ਅਟ:- ਦਾਵੇਂ ਰਏਞਢੀ ਸੀ ਰਧਸਢਞ ਧਢੱੁਐ ਏ, ੱਥ ਵਾਪਾ ਣਾਾ ਧਢ ਠ ਸਚ ਢਾਪ ਰਖੱਰਞਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ; 

ਸ ਠਾ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧਢੱੁਐ (ਇਸ) ਣਾਾ ਰਖੱਞਠਾ ਸ ਖ ੁਦ ਦਾਵਢਾ ਵਞਠਾ ਸ ਞ ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਢੂੂੰ 

ਵੀਔਾਠਾ ਸ।4।  

ਉੜੀ ॥ ਕਰਤ ਕਾਰਣੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਸਈ ॥ ਆ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾਈਅਨੁ ਆ ਪੁਤਨ 
ਗਈ ॥ ਜੁਗ ਚਾਰ ਸਬ ਬਤਵ ਥਕੀ ਤਕਤਨ ਕੀਭਤਤ ਹਈ ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਕੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਭਤਨ ਤਤਨ 
ਸੁਖੁ ਹਈ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੁ ਹਈ ॥੭॥ {ੰਨਾ 787-788} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਝੁ—ਖਞ। ਈ—ਢਾ ਏੀਞੀ। ਤੁਰਢ—ਰਤ, ਧੁੜ। ਖੁ ਔਾ—ਔਸੁ ਖੁਾਾਂ ਰਵਔ। 

ਦਰਵ—ਦਉਂ ਏ। ਰਏਰਢ—ਰਏ ਣਾੋਂ? 

ਅਟ:- ਰਖ ਏਞਾ ਢ  ਇਸ ਖਞ ਥਝਾਇਆ ਸ ਇ ਠੀ ੂੰਦਾਪ ਏਢੀ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਖਾਝਠਾ ਸ; ਉ 

ਢ  ਆਣ ਸੀ ਰਰਸ਼ਙੀ ਣਠਾ ਏੀਞੀ ਸ ਞ ਆਣ ਸੀ ਧੁੜ ਢਾ ਏਠਾ ਸ। ਖਠੋਂ ਞੋਂ ਖਞ ਥਰਝਆ ਸ ਉ ਧ ਞੋਂ ਪ  

ਏ ਸੁਝ ਞਏ ਰਡਆਢ ਧਾ ਏ ਵਰਐਆ ਸ ਰਏ ਖੀਵ ਣਾੋਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਥਜ਼ੁੀ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਰਏਆ।  

ਰਖ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ ੁ ੂਢ  ਉਸ ਇੱਏ ਣਰਦੂ ਰਵਐਾ ਰਠੱਞਾ ਸ ਉ ਠ ਧਢ ਰਵਔ ਉ ਠ ਞਢ ਰਵਔ ੁਐ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ਖ 



ਏਞਾ ਦ ਏੁਗ ਏਢ ਠ ਆਣ ਧੱਟ ਸ ਉ ਠੀ ੁੂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ 

ਸ।7।  

ਸਲਕ ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਤਜਨਾ ਬਉ ਤਤਨਹ ਨਾਤਹ ਬਉ ਭੁਚੁ ਬਉ ਤਨਬਤਵਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁ ਟੰਤਰਾ 
ਤਤਤੁ ਦੀਫਾਤਣ ਗਇਆਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਧੁਔੁ—ਥਸੁਞਾ। ਣਙੂੰਞਾ—ਰਢਝਾ, ਰਢਥੜਾ। ਠੀਥਾਰਝ—ਠੀਵਾਢ ਰਵਔ, ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔ। ਰਞਞੁ 

ਠੀਥਾਰਝ—ਉ (ੱਥੀ) ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਢੂੂੰ (ੱਥ ਠਾ) ਛ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ (ਠੁਢੀਆ ਵਾਪਾ ਏਈ) ਛ ਢਸੀਂ (ਧਾਠਾ), (ੱਥ 

ਵਪੋਂ) ਰਢਛਾਾਂ ਢੂੂੰ (ਠੁਢੀਆ ਠਾ) ਥਸੁਞ ਛ ਰਵਆਣਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਰਢਝਾ ਞਠੋਂ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ 

ਉ (ੱਥੀ) ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔ ਅੱਣੜ (ਦਾਵ, ਖਠੋਂ ਣਰਦੂ ਠ ਔਢਾਾਂ ਰਵਔ ਖੁੜ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਤੁਰਦ ਕਉ ਤੁਰਦਾ ਤਭਲ ਉਡਤ ਕਉ ਉਡਤਾ ॥ ਜੀਵਤ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਤਭਲ ਭੂ ਕਉ 
ਭੂਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਤਜਤਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਖੀਵਞਾ—ਖੀਉਂਠ ਰਠਪ ਵਾਪਾ, ਰਜ਼ੂੰਠਾ-ਰਠਪ। ਧੂਆ—ਧੁਠਪ, ਧੁਠਾ-ਰਠਪ। ਰਖਰਢ—ਰਖ 

(ਣਰਦੂ) ਢ। ਉਛਞਾ—ਉੱਛਝ ਵਾਪਾ, ਣੂੰਕੀ। ਰਧਪ—ਾਟ ਏਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- (ਏੀੜੀ ਞੋਂ ਪ  ਏ ਸਾਟੀ ਞ ਧਢੱੁਐ ਞਏ) ਞੁਢ ਵਾਪ  ਢਾਪ ਞੁਢ ਵਾਪਾ ਾਟ ਏਠਾ ਸ ਞ ਉੱਛਝ ਵਾਪ  

(ਦਾਵ, ਣੂੰਕੀ) ਢਾਪ ਉੱਛਝ ਵਾਪਾ। ਰਜ਼ੂੰਠਾ-ਰਠਪ ਢੂੂੰ ਰਜ਼ੂੰਠਾ-ਰਠਪ ਧਢੱੁਐ ਆ ਰਧਪਠਾ ਸ ਞ ਧੁਠਾ-ਰਠਪ ਢੂੂੰ 

ਧੁਠਾ-ਰਠਪ, (ਦਾਵ, ਸਏ ਖੀਵ ਆਣ ਆਣਝ  ੁਦਾਵ ਵਾਪ  ਢਾਪ ਸੀ ੂੰ ਏਢਾ ਣੂੰਠ ਏਠਾ ਸ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਖੀਵ ਦੀ ੱਥੀ ਅਪ  ਵਾਪਾ ਸ, , ਇ ਢੂੂੰ) ਔਾਸੀਠਾ ਸ ਰਏ ਰਖ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਸ ਖਞ ਰਔਆ ਸ 

ਉ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏ (ਦਾਵ, ਉ ਢਾਪ ਧਢ ਖੜ)।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸ ਸਚ ਗੁਰ ਸਫਤਦ  ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਹਉਭ ਭਾਤਰ ਭਨੁ ਤਨਰਭਲਾ ਹਤਰ 
ਨਾਭੁ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਕਠ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਲਤਗ  ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਤਜਤਨਹ ਕੀ ਤਤਸਤਹ ਨ ਜਾਣਨੀ 
ਭਨਭੁਤਖ ਗੁਫਾਰੀ ॥ ਤਜਸੁ ਫੁਝਾਇਤਹ ਸ ਫੁਝਸੀ ਸਤਚਆ ਤਕਆ ਜੰਤ ਤਵਚਾਰੀ ॥੮॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਔੁ—ਠਾ-ਰਟ ਰਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ। ਥਰਠ—ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਉਰ—ਰਸਠ ਰਵਔ। 

ਧੂੰਛਣ—ਵੱਛ ਏਧ। ਧਾੜੀਆ—ਧਸਪ। ੁਥਾੀ—ਸਢ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ੁ ੂਠ ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਉੱਔੀ ਰਵਔਾ ਵਾਪ  ਸ ਏ ਖ ਧਢੱੁਐ ਠਾ-ਰਟ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧਠ ਸਢ ਉਸ ਦੀ 

ਉ ਠਾ ੂਣ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ; ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਸਠ ਰਵਔ ੱਐ ਏ ਞ ਸਉਧ ਧਾ ਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਢ ਣਰਵਞਰ  ਸ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਣ ਧੂਐ ਧਢੱੁਐ ਾਾਂ ਧਸਪ ਧਾੜੀਆਾਂ (ਠ ਧਸ) ਰਵਔ ਪੱ ਣੈਂਠ ਸਢ, ਧਢਧੁਐ (ਧਸ ਠ) ੱੁਣ ਸਢ ਰਵਔ ਤ 

ਏ ਉ ਢੂੂੰ ਣਕਾਝਠ ਸੀ ਢਸੀਂ ਰਖ ਢ  ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਸ।  

ਸ ਠਾ-ਰਟ ਰਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ! ਖੀਵ ਰਵਔਾ ਏੀਸ ਸਢ? ਞੂੂੰ ਰਖ ਢੂੂੰ ਧਗ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸੈਂ ਉਸੀ ਧਗਠਾ ਸ।8।  

ਸਲਕ ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਭਤਣ ਤਉ ਸੀਗਾਰੁ ਕਤਰ ਜਾ ਤਹਲਾਂ ਕੰਤੁ ਭਨਾਇ ॥ ਭਤੁ ਸਜ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ 
ਵ ਤਫਰਥਾ ਜਾਇ ॥ ਕਾਭਤਣ ਤਰ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਤਉ ਫਤਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਕੀਆ ਤਉ ਰਵਾਣੁ 



ਹ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ ਬਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਫਲ ਰਸੁ ਬਜਨੁ ਬਾਉ ਕਰਇ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸਉ ਕੰਤ 
ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਬਗੁ ਕਰਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਧਰਝ—ਸ ਇਞਰੀ! ਞਉ—ਞਠੋਂ। ਧਞੁ—ਧਞਾ। ਰਥਟਾ—ਰਵਅਟ। ਰਣ ਧਢੁ—ਐਧ ਠਾ 

ਧਢ। ਏੀਆ—(ਰੂੰਾ) ਏੀਞਾ ਸਇਆ। ਞਥਪ—ਣਾਢ। ਦਾਉ—ਰਣਆ।  

ਅਟ:- ਸ ਇਞਰੀ! ਞਠੋਂ ਰੂੰਾ ਥਝਾ ਖਠੋਂ ਣਰਸਪਾਾਂ ਐਧ ਢੂੂੰ ਣਰੂੰਢ ਏ ਪਏਂ, (ਢਸੀਂ ਞਾਾਂ) ਧਞਾਾਂ ਐਧ ਖ ਞ 

ਆਵ ਸੀ ਢਾਸ ਞ ਰੂੰਾ ਵੇਂ ਰਵਅਟ ਸੀ ਔਪਾ ਖਾ। ਸ ਇਞਰੀ! ਖ ਐਧ ਠਾ ਧਢ ਧੂੰਢ ਖਾ ਞਾਾਂ ਸੀ 

ਰੂੰਾ ਥਰਝਆ ਧਗ, ਇਞਰੀ ਠਾ ਰੂੰਾ ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਞਾਾਂ ਸੀ ਏਥੂਪ ਸ ਖ ਐਧ ਉ ਢੂੂੰ ਰਣਆ ਏ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ ਣਰਦੂ ਠ ਛ (ਰਵਔ ਰਸਝ) ਢੂੂੰ ਰੂੰਾ ਞ ਣਾਢ ਠਾ  ਥਝਾਾਂਠੀ ਸ, ਣਰਦੂ ਠ 

ਰਣਆ ਢੂੂੰ ਦਖਢ (ਦਾਵ, ਰਜ਼ੂੰਠੀ ਠਾ ਆਡਾ) ਥਝਾਾਂਠੀ ਸ, ਞ ਆਣਝਾ ਞਢ ਧਢ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠ ਸਵਾਪ  ਏ 

ਠੇਂਠੀ ਸ (ਦਾਵ, ਣੂਢ ਞ ਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਰਵਔ ਞੁਠੀ ਸ) ਉ ਢੂੂੰ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਰਧਪਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੩ ॥ ਕਾਜਲ ਪੂਲ ਤੰਫਲ ਰਸੁ ਲ ਧਨ ਕੀਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਜ ਕੰਤੁ ਨ ਆਇ ਵ ਬਇਆ 
ਤਵਕਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਖਪ—ੁਧਾ। ਡਢ—ਇਞਰੀ ਢ। ਰਵਏਾ—ੁਧੂੰਠਾ ਏੂੰਧ। ਵ—ਵੇਂ, ੋਂ।  

ਅਟ:- ਇਞਰੀ ਢ  ੁਧਾ, ਤੱੁਪ ਞ ਣਾਢਾਾਂ ਠਾ  ਪ  ਏ ਰੂੰਾ ਏੀਞਾ, (ਣ ਖ) ਐਧ ਖ ਞ ਢਾਸ ਆਇਆ 

ਞਾਾਂ ਇਸ ਰੂੰਾ ੋਂ ਰਵਏਾ ਥਝ ਰਆ (ਰਏਉਂਰਏ ਰਵਕੜ ਠ ਏਾਝ ਇਸ ਠੁਐਠਾਈ ਸ ਰਆ)।2।  

ਭਃ ੩ ॥ ਧਨ ਤਰੁ ਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਫਹਤਨ ਇਕਠ ਹਇ ॥ ਕ ਜਤਤ ਦੁਇ ਭੂਰਤੀ ਧਨ ਤਰੁ 
ਕਹੀ ਸਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਰਸ—{ਪਜ਼ ‘ਸ’ ਞੋਂ ‘ਥਸੁ-ਵਔਢ’ ਸ, ‘ਇਏ-ਵਔਢ’ “ਸੁ” ਸ}। ਧੂਞੀ—ਰਖਧ।  

ਅਟ:- ਖ (ਰ ੀਏ ਞ ਞ) ਪ ਏ ਥਰਸਝ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ਅਪ ਇਞਰੀ ਐਧ ਢਸੀਂ ਆਐੀਠਾ; ਰਖਢ੍ਾਾਂ 

ਠ ਠਸਾਾਂ ਰਖਧਾਾਂ ਰਵਔ ਇੱਏ ਆਞਧਾ ਸ ਖਾ ਉਸ ਸ ਇਞਰੀ ਞ ਉਸ ਸ ਣਞੀ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਬ ਤਫਨੁ ਬਗਤਤ ਨ ਹਵਈ ਨਾਤਭ ਨ ਲਗ ਤਆਰ ੁ॥ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਬਉ ਊਜ ਬ 
ਬਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਤਰ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਹਉਭ ਤਤਰਸਨਾ ਭਾਤਰ ॥ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਅਤਤ 
ਸਹਣਾ ਬਤਟਆ ਤਿਸਨ ਭੁਰਾਤਰ ॥ ਬਉ ਬਾਉ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਸ ਸਚੁ ਵਰਤ ਸੰਸਾਤਰ ॥ ੯॥ {ੰਨਾ 
788} 

ਣਠਅਟ:- ਢਾਰਧ—ਢਾਧ ਰਵਔ। ਦਾਇ—ਦਾਉ ਠੀ ਾਸੀਂ, ‘ਣਰਧ’ ਢਾਪ। ਦਰਙਆ—ਰਧਰਪਆ। ਧੁਾੀ—

{ਧੁ+ਅਰ} ‘ਧੁ’ ਠੈਂਞ ਠਾ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਢ, ਦਾਵ, ਣਰਦੂ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਠ ਛ (ਰਵਔ ਰਸਝ) ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਉ ਠੀ ਦਞੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ ਞ ਉ ਠ ਢਾਧ ਰਵਔ ਰਣਆ 

ਢਸੀਂ ਥਝ ਏਠਾ (ਦਾਵ, ਉ ਠਾ ਢਾਧ ਰਣਆਾ ਢਸੀਂ ਪੱ ਏਠਾ); ਇਸ ਛ ਞਾਾਂ ਸੀ ਣਠਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖ ੁ ੂ

ਰਧਪ , (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਛ ਠੀ ਾਸੀਂ ਞ ਰਣਆ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਦਞੀ ਠਾ) ੂੰ ਸਝਾ ਔੜ੍ਠਾ ਸ।  

(ਣਰਦੂ ਠ ਛ ਞ ਰਣਆ ਠੀ ਸਞਾ ਢਾਪ) ਸਉਧ ਞ ਰਞਰਸ਼ਢਾ ਢੂੂੰ ਧਾ ਏ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਢ ਞ ੀ (ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਦਞੀ ਠ) ੂੰ ਢਾਪ ੂੰ ਖਾਾਂਠ ਸਢ; ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧਰਪਆਾਂ ਧਢ ਞ ੀ ਣਰਵਞਰ  ਞ ੁੂੰਠ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  



ਇਸ ਛ ਞ ਣਰਧ ਦ ਏੁਗ ਰਖ ਣਰਦੂ ਠਾ (ਥਖ਼ਰਸ਼ਆ ਰਧਪਠਾ) ਸ ਉਸ ਆਣ ਖਞ ਰਵਔ (ਸ ਟਾਾਂ) ਧਖੂਠ 

ਸ।9।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਵਾਹੁ ਖਸਭ ਤੂ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਹਭ ਕੀ ॥ ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਸਭੁੰਦ ਸਰ 
ਵਤਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ ॥ ਆਤ ਖੜਵਤਹ ਆਤ ਕਤਰ ਆੀਣ ਆਾਹੁ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਵਾ ਥਾਇ ਵ 
ਉਨਭਤਨ ਤਤੁ ਕਭਾਹੁ ॥ ਭਸਕਤਤ ਲਹਹੁ ਭਜੂਰੀਆ ਭੰਤਗ ਭੰਤਗ ਖਸਭ ਦਰਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ੁਰ ਦਰ 
ਵਰਵਾਹ ਤਉ ਦਤਰ ਊਣਾ ਨਾਤਹ ਕ ਸਚਾ ਵਰਵਾਹੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਵਾਸ—ੁਡੂੰਢ, ਅਔਖ। ਸਧ ਏੀ—ਅਾਢੂੂੰ ਥਝਾਇਆ। ਵਰਪ—(ਸੀ) ਵਪ। ਵ—

ਵਐਾ। ਵਾਸ—ੁਥੱਠਪ। ਆਣੀਝ—ਆਣ ਸੀ ਢ , ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ। ਆਣਾਸ—ੁਰਢਪਣ, ਣਾਸ ਞੋਂ ਰਥਢਾ। 

ਉਢਧਰਢ—ਉਢਧਢ ਰਵਔ, ਉਞਸ਼ਾਸ ਢਾਪ। ਧਏਰਞ—ਧੁਸ਼ੱਏਰਞ, ਰਧਸਢਞ ਏ ਏ। ਠਾਸ—ੁਠ ਞੋਂ। 

ਣੁ—ਦ ਸ। ਵਣਵਾਸ—ਸ ਵਣਵਾਸ ਣਰਦੂ! ਠਰ—ਠ ਞ। ਊਝਾ—ੱਐਝਾ।  

ਅਟ:- ਸ ਐਧ! ਞੂੂੰ ਡੂੰਢ ਸੈਂ! ਞੂੂੰ ਡੂੰਢ ਸੈਂ! ਰਖ ਖਞ-ਔਢਾ ਔ ਏ ਅਾਢੂੂੰ (ਖੀਵਾਾਂ ਢੂੂੰ) ਣਠਾ ਏੀਞਾ। ਧੁੂੰਠ, 

ਧੁੂੰਠ ਠੀਆਾਂ ਪਰਸਾਾਂ, ਞਪਾਥ, ਸੀਆਾਂ ਵਪਾਾਂ, ਵਐਾ ਏਢ ਵਾਪ  ਥੱਠਪ—(ਇਸ ਾੀ ਔਢਾ ਏਢ 

ਵਾਪਾ ਞੂੂੰ ਸੀ ਸੈਂ)।  

ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਦ ਢੂੂੰ ਣਠਾ ਏਏ ਦ ਰਵਔ ਆਣ ਰਵਆਣਏ ਸੈਂ ਞ (ਰਢਪਣ ਦੀ ਸੈਂ) ਉਞਸ਼ਾਸ ਢਾਪ ਞ ਢਾਧ 

ਠੀ ਏਧਾਈ ਏ ਏ ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ਰਧਸਢਞ (ਞ ਠ ਞ) ਏਥੂਪ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਉਸ ਥੂੰਠੀ ਠੀ ਾਪ ਾਪ ਏ, ਸ 

ਐਧ! ਞ ਠ ਞੋਂ ਧੂੰ ਧੂੰ ਏ ਧਖੂੀ ਪੈਂਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਵਣਵਾਸ ਣਰਦੂ! ਞ ਠ (ਥਏਞਾਾਂ ਢਾਪ) ਦ ਸ ਸਢ, ਏਈ ਖੀਵ ਞ ਠ ਞ 

(ਆ ਏ) ਖ਼ਾਪੀ ਢਸੀਂ ਰਆ, ਞੂੂੰ ਠਾ ਏਾਇਧ ਰਸਝ ਵਾਪਾ ਞ ਥ-ਧੁਟਾਖ ਸੈਂ।1।  

ਭਹਲਾ ੧ ॥ ਉਜਲ ਭਤੀ ਸਹਣ ਰਤਨਾ ਨਾਤਲ ਜੁੜੰਤਨ ॥ ਤਤਨ ਜਰੁ ਵਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਫੁਢ ਥੀਇ 
ਭਰੰਤਨ ॥੨॥ {ੰਨਾ 788} 

ਣਠਅਟ:- ਉਖਪ—ਰਔੱਙ, ਾ। ਧਞੀ—ਦਾਵ, ਠੂੰਠ। ਞਢੁ—ਦਾਵ, ਅੱਐਾਾਂ। ਖੁ—ਥੁਜਣਾ। ਟੀਇ—ਸ ਏ। 

ਰਞਢ—ਉਸਢਾਾਂ (ੀਾਾਂ) ਠਾ। ਖੁੜੂੰਰਢ—ਦ ਸ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਖ ੀ ਸਝ  ਰਔੱਙ ਠੂੰਠਾਾਂ ਢਾਪ ਞ ਸਝ  ਢਝਾਾਂ ਢਾਪ ਦ ਸ ਸਢ, ਸ ਢਾਢਏ! ਥੁਜਣਾ ਇਸਢਾਾਂ ਠਾ 

ਵੀ ਸ, ਰਏਉਂਰਏ ਥੱੁਜ ਸ ਏ ਇਸ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਨੁ ਭਨੁ ਸਉਤ ਸਰੀਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਫਦੀ ਸਚੁ ਾਇਆ ਸਚਾ 
ਗਤਹਰ ਗੰਬੀਰੁ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਤਹਰਦ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰੁ ॥ ਜਨਭ ਭਰਣ ਕਾ ਦੁਖੁ 
ਗਇਆ ਤਪਤਰ ਵ ਨ ਪੀਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਸਲਾਤਹ ਤੂ ਹਤਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਉਰਣ—ੌਂਣ ਏ, ਸਵਾਪ  ਏ ਏ। ਰਸ—ਛੂੂੰਾ। ੂੰਦੀ—ੁਰਖ ਵਾਪਾ, ਦਾਾ-ਾ। ਸੀਾ 

ਸੀ—ੁਸੀਰਆਾਂ ਰਵਔੋਂ ਸੀਾ, ਰਸ਼ਙ ਸੀਾ (ੂਣ)। ਤੀੁ—ਤਾ। ੁਝੀ—ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਧਾਪਏ। ਸੀ—ੁਛੂੂੰਾ, 

ਰਖ ਵਾਪਾ, ਵੱਛ ਰਠਪ ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:- (ਸ ਖੀਵ!) ਞਢ ਧਢ ੀ (ਆਣਝਾ ਆਣ) ਣਰਦੂ ਠ ਸਵਾਪ  ਏ ਏ (ਦਾਵ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਣੂਢ ਜ਼ਾ ਰਵਔ 

ਰਸ ਏ) ਠਾ ਉ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏ; (ਰਖ ਧਢੱੁਐ ਢ) ੁ-ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ (ਰਧਰਆ ਸ, ਉ ਢੂੂੰ) 



ਠਾ-ਰਟ ਰਸਝ ਵਾਪਾ, ਛੂੂੰ ਵੱਛ ਰਠਪ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਰਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉ ਠ ਧਢ ਰਵਔ ਞਢ ਰਵਔ ਸੀਰਆਾਂ ਠਾ 

ਸੀਾ ਣਰਦੂ ਠਾ ਵੱਠਾ ਸ; ਉ ਠਾ ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ਠੁੱਐ ਰਧਙ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉ ਢੂੂੰ ਰਤ (ਇ ੜ ਰਵਔ) 

ਔੱਏ ਢਸੀਂ ਪਾਝਾ ਣੈਂਠਾ।  

() ਸ ਢਾਢਏ! ਞੂੂੰ ਦੀ ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਧ ਖ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਧਾਪਏ ਸ ਞ ਵੱਛ ਰਠਪ ਵਾਪਾ ਸ।10।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਾਤਲ ਤਜਤਨ ਜਤਲ ਨਾਭੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ ਉਦੀ ਜਾਇ ਰਾਤਲ 
ਤਛ ਹਥੁ ਨ ਅੰਫੜ ਤਤਤੁ ਤਨਵੰਧ ਤਾਤਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਞਢੁ—ੀ, ੀ ਠਾ ਧਸ, ਠਸ-ਅਰਡਆ। ਰਖਰਢ—ਰਖ (ੀ) ਢ। ਖਰਪ—

(ਰਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਰਵਔ) ੜ ਸ ਢ। ਣਾਰਪ—ਣਾਪੀ, ਣਾਣਾਾਂ ਠੀ ਣਾਪੀ। ਰਢਵੂੰਡ ਞਾਰਪ—ਢੀਵੇਂ ਞਪਾਥ 

ਰਵਔ, ਰਾਵਙ ਰਵਔ ਆ ਸ ਰਸਠ ਰਵਔ। ਅੂੰਥੜ—ਅੱਣੜਠਾ। ਣਉਠੀ ਖਾਇ—ਣੈਂਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਰਞਞੁ—

ਇ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਰਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਰਵਔ) ੜ ਸ ਇ ੀ ਢ  ਣਰਦੂ ਠਾ ‘ਢਾਧ’ ਰਵਾ ਰਠੱਞਾ ਸ, , ੀ 

ਠ ਧਸ ਢੂੂੰ ਧੁਏਾ ਠਸ। (ਰਞਰਸ਼ਢਾ ਠ ਏਾਝ) ਰਾਵਙ ਰਵਔ ਆ ਇ ਰਸਠ-ਞਪਾਥ ਰਵਔ (ਣਾਣਾਾਂ ਠੀ) 

ਣਾਪੀ ਇਏੱਚੀ ਸ ਸੀ ਸ (ਇ ਢੂੂੰ ਏੱਜਝ ਪਈ) ਰਤ ਣਸ਼ ਢਸੀਂ ਖਾਇੀ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨ ਕ ਕੰਭ ਤਪਤਟਆ ਗਣਤ ਨ ਆਵਹੀ ॥ ਤਕਤੀ ਲਹਾ ਸਹੰਭ ਜਾ ਫਖਸ ਤਾ 
ਧਕਾ ਨਹੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਰਤਰਙਆ—ਰਤਙਏਾ-ਖ, ਧੂੰਠ। ਸੂੰਧ—ਰਸਧ, ਰਏ। ਰਏਞੀ—ਰਏਞਢ। ਪਸਾ—ਧੈਂ 

ਸਾਾਂਾ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਧ ਧਢ ਠ ਞਾਾਂ ਇਞਢ  ਧੂੰਠ ਏੂੰਧ ਸਢ ਰਏ ਰਝ  ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠ, (ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਏਾਝ) ਧਢੂੂੰ 

ਰਸਧ ਦੀ ਥੜ ਸਾਢ  ਣ ਸ ਸਢ, ਖਠੋਂ ਣਰਦੂ ਆਣ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ ਞਾਾਂ (ਉ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔੋਂ) ਡੱਏਾ ਢਸੀਂ 

ਰਧਪਠਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਸਚਾ ਅਭਰੁ ਚਲਾਇਨੁ ਕਤਰ ਸਚੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ ਸਦਾ ਤਨਹਚਲੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸ ੁਰਖੁ 
ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਰਸਾਦੀ ਸਵੀ ਸਚੁ ਸਫਤਦ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ੂਰਾ ਥਾਟੁ ਫਣਾਇਆ ਰੰਗੁ ਗੁਰਭਤਤ 
ਭਾਣੁ ॥ ਅਗਭ ਅਗਚਰੁ ਅਲਖੁ ਹ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਜਾਣੁ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਔੁ ਤੁਧਾਝੁ—ਢਾਧ ਰਧਢ-ੂਣ ਸੁਏਧ। ਔਾ—ਅਙੱਪ। ੁਖਾਝੁ—ਰਆਝਾ। ਢੀਾਝੁ—

ਰਢਸ਼ਾਢਾ, ਖੀਵਢ ਠਾ ਆਠਸ਼। ਟਾਙੁ—ਥਝਞ, ਰਧਢ-ੂਣ ਥਝਞ।  

ਅਟ:- ਢਾਧ ਰਧਢ ਠਾ ਢਧ ਥਝਾ ਏ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਸ ਅਙੱਪ ਸੁਏਧ ਔਪਾ ਰਠੱਞਾ ਸ। ਉਸ ਣਰਦੂ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਰਵਔ 

ਰਵਆਣਏ ਸ (ਸਏ ਠੀ ਦਪਾਈ ਢੂੂੰ) ਔੂੰੀ ਞ੍ਾਾਂ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ ਸ, ਠਾ ਏਾਇਧ ਰਸਝ ਵਾਪਾ ਸ ਞ ਸ ਟਾਾਂ 

ਧਖੂਠ ਸ।  

ੁ ੂਠ ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦ-ਰਧਢ-ੂਣ ਖੀਵਢ-ਆਠਸ਼ ਰਧਪਠਾ ਸ, , ੁ ੂਠੀ ਰਧਸ ਣਰਾਣਞ ਏ ਏ 

ਰਧਢ ਏੀ; ਣਰਦੂ ਢ  ਰਧਢ ਠੀ ਥਝਞ ੀ ਥਝਾਈ ਸ ਖ ਧੁਏੂੰਧਪ ਸ (ਰਖ ਰਵਔ ਏਈ ਊਝਞਾ 

ਢਸੀਂ); (ਸ ਖੀਵ!) ੁ ੂਠੀ ਰੱਰਐਆ ਞ ਞੁ ਏ ਰਧਢ ਠਾ ੂੰ ਧਾਝ।  

ਣਰਦੂ ਸ ਞਾਾਂ ਅਣਸੁੂੰਔ, ਇੂੰਰਠਰਆਾਂ ਠੀ ਣਸੁੂੰਔ ਞੋਂ ਣ ਞ ਅਰਠਰਸ਼ਙ; ਣ ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸਇਆਾਂ ਉ ਠੀ ੂਗ ਣ 



ਖਾਾਂਠੀ ਸ।11।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਫਦਰਾ ਭਾਲ ਕਾ ਬੀਤਤਰ ਧਤਰਆ ਆਤਣ ॥ ਖਟ ਖਰ ਰਖੀਅਤਨ ਸਾਤਹਫ 
ਕ ਦੀਫਾਤਣ ॥੧॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਥਠਾ—ਟਪੀ। ਧਾਪ ਏਾ ਥਠਾ—ੁਣਇਆਾਂ ਠੀ ਟਪੀ, ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਇਏੱਚ। ਆਰਝ—

ਰਪਆ ਏ। ਣਐੀਅਰਢ—ਣਐ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਠੀਥਾਰਝ—ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਰਏ ਧਾਪਏ ਠਾ ਢਏ) ੁਣਇਆਾਂ ਠੀ ਟਪੀ (ਏਧਾ ਏ) ਅੂੰਠ ਰਪਆ ੱਐਠਾ ਸ, ਧਾਪਏ 

ਠ ਾਸਧਝ  ਐਙ ਞ ਐ ੁਣ ਣਐ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ( ਞ੍ਾਾਂ ਇਸ ਖੀਵ-ਵਝਖਾਾ ਸ਼ਾਸ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਦਰਖਆ 

ਸਇਆ ਟ ਵਝਖ ਏ ਏ ਔੂੰ ਧੂੰਠ ਏੂੰਧਾਾਂ ਠ ੂੰਏਾ ਇਏੱਚ  ਏਠਾ ਰਸੂੰਠਾ ਸ, ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ 

ਰਵਔ ਰਢਞਾਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਰਏ ਟ ਐਙ ਸੀ ਏਧਾ ਰਸਾ ਸ ਖਾਾਂ ਦਪਾਈ ਦੀ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਨਾਵਣ ਚਲ ਤੀਰਥੀ ਭਤਨ ਖਟ ਤਤਨ ਚਰ ॥ ਇਕੁ ਬਾਉ ਲਥੀ ਨਾਤਤਆ ਦੁਇ ਬਾ 
ਚੜੀਅਸੁ ਹਰ ॥ ਫਾਹਤਰ ਧਤੀ ਤੂਭੜੀ ਅੰਦਤਰ ਤਵਸੁ ਤਨਕਰ ॥ ਸਾਧ ਬਲ ਅਣਨਾਤਤਆ ਚਰ ਤਸ 
ਚਰਾ ਚਰ ॥੨॥ 

ਣਠਅਟ:- ਧਰਢ ਐਙ—ਐਙ ਧਢ ਢਾਪ। ਞਰਢ—ੀ ਰਵਔ। ਔ—ਏਾਧਾਰਠਏ ਔ। ਇਏੁ ਦਾਉ—ਇੱਏ 

ਰਸੱਾ। ਪਟੀ—(ਧਪ) ਪਰਸ ਈ। ਠੁਇ ਦਾ—ਠ ਰਸੱ। ਸ—ਸ ਧਪ। ਞੂੂੰਧੜੀ—ਞੁੂੰਧੀ। ਰਵੁ—ਜ਼ਰਸ। 

ਰਢਏ—ਰਢਪ।  

ਅਟ:- ਖ ਐਙ ਧਢ ਢਾਪ ਞੀਟਾਾਂ ਞ ਢ੍ਾਉਝ ਞੁ ਣ ਞ ੀ ਰਵਔ ਏਾਧਾਰਠਏ ਔ ਦੀ ਰਙਏ ਸ, ਞਾਾਂ 

ਢ੍ਾਉਝ ਢਾਪ ਇਏ ਰਸੱਾ (ਦਾਵ, ੀ ਠੀ ਥਾਸਪੀ) ਧਪ ਞਾਾਂ ਪਰਸ ਈ ਣ (ਧਢ ਰਵਔ ਅਸੂੰਏਾ ਆਰਠਏ 

ਠੀ) ਠੂਝੀ ਧਪ ਸ ਔੜ੍ ਈ, (ਞੁੂੰਧੀ ਵਾਪਾ ਸਾਪ ਸੀ ਸਇਆ) ਞੁੂੰਧੀ ਥਾਸੋਂ ਞਾਾਂ ਡਞੀ ਈ, ਣ ਉ ਠ 

ਅੂੰਠ ਰਢਪ ਰਵੁ (ਦਾਵ, ਏੜੱਞਝ) ਰਙਏੀ ਸੀ।  

ਦਪ  ਧਢੱੁਐ (ਞੀਟਾਾਂ ਞ) ਢ੍ਾਉਝ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਸੀ ਦਪ  ਸਢ, ਞ ਔ (ਞੀਟਾਾਂ ਞ ਢ੍ਾ ਏ ਦੀ) ਔ ਸੀ ਸਢ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਆ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾਇਦਾ ਜਗੁ ਧੰਧ ਲਾਇਆ ॥ ਇਤਕ ਆ ਹੀ ਆਤ ਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ 
ਤ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਦਹ ਤਦਸ ਇਹੁ ਭਨੁ ਧਾਵਦਾ ਗੁਤਰ ਠਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥ ਨਾਵ ਨ ਸਬ ਲਚਦੀ 
ਗੁਰਭਤੀ ਾਇਆ ॥ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਭ ਤਟ ਨ ਸਕੀ ਜ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਾਇਆ ॥ ੧੨॥ {ੰਨਾ 
789} 

ਣਠਅਟ:- ਠਸਰਠ—ਠੀਂ ਣਾੀਂ। ੁਰ—ੁ ੂਢ। ਦ—ਾੀ ਪਏਾਈ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਆਣਝਾ ਸੁਏਧ ਵਞਾ ਰਸਾ ਸ ਞ ਖਞ ਢੂੂੰ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਧਾਇਏ ਡੂੰਡ ਰਵਔ ਪਾ 

ੱਰਐਆ ਸ, ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਢੂੂੰ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ (ਢਾਧ ਰਵਔ) ਖੜ ੱਰਐਆ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ੁੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ ੁਐ 

ਸਾਪ ਏੀਞਾ ਸ।  

ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਇਸ ਧਢ ਠੀਂ ਣਾੀਂ ਠੜਠਾ ਸ, (ਢ ਆ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਢ) ੁ ੂਢ  (ਸੀ) ਏ ਏ ੱਰਐਆ ਸ; 

ਾੀ ਪਏਾਈ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਞਾਾਂ ਏਠੀ ਸ, ਣ ਰਧਪਠਾ ੁ ੂਠੀ ਧਰਞ ਰਪਆਾਂ ਸੀ ਸ।  

(ੁ ੂਠਾ ਰਧਪਝਾ ਦੀ ਦਾਾਾਂ ਠੀ ੱਪ ਸ, ਞ) ਖ ਪਐ ਣਰਦੂ ਢ  ਧੁੱਜ ਞੋਂ ਥੂੰਠ ਠ ਧੱਟ ਰਪਐ ਰਠੱਞਾ ਸ ਉਸ 



ਰਧਙਾਇਆ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ।12।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਦੁਇ ਦੀਵ ਚਉਦਹ ਹਟਨਾਲ ॥ ਜਤ ਜੀਅ ਤਤ ਵਣਜਾਰ ॥ ਖੁਲਹ ਹਟ ਹਆ 
ਵਾਾਰੁ ॥ ਜ ਹੁਚ ਸ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਧਰਭੁ ਦਲਾਲੁ ਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਲਾਹਾ ਰਵਾਣੁ 
॥ ਘਤਰ ਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ ਸਚ ਨਾਭ ਕੀ ਤਭਲੀ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਠੁਇ—ਠਵੇਂ, ਔੂੰਠ ਞ ੂਖ। ਔਉਠਸ—ਔਠਾਾਂ ਪਏ। ਸਙਢਾਪ—ਥਾਜ਼ਾ। ਪਾਸਾ—ਢਾ। 

ਰ— ਰਵਔ, ਦਙਏਝ ਞੋਂ ਸਙ ਏ ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ। ਵਡਾਈ ਵਖੀ—ਵਡਾਈ ਵੱਖਠੀ ਸ, ਔੜ੍ਠੀ ਏਪਾ 

ਥਝਠੀ ਸ।  

ਅਟ:- ਖਞ-ੂਣ ਸ਼ਸ ਰਵਔ ਔੂੰਠ ਞ ੂਖ, ਧਾਢ , ਠ ਪੈਂਣ ਖ ਸ ਸਢ, ਞ ਔਠਾਾਂ ਪਏ (ਇਸ ਖਞ-ਸ਼ਸ 

ਠ, ਧਾਢ) ਥਜ਼ਾ ਸਢ, ਾ ਖੀਵ (ਇ ਸ਼ਸ ਠ) ਵਣਾੀ ਸਢ। ਖਠੋਂ ਸੱਙ ਐੁਪ੍ ਣ (ਖਞ-ਔਢਾ ਸਈ), 

ਵਣਾ ਸਝ ਪੱ ਰਣਆ। ਖ ਖ ਵਣਾੀ ਟ ਆਉਂਠਾ ਸ ਉਸ ਧੁਾਰ ਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।  

(ਸਏ ਖੀਵ-ਵਣਾੀ ਠੀ ਏਝੀ-ੂਣ ਉਠ ਞ) ਡਧ-ੂਣ ਠਪਾਪ ਰਢਸ਼ਾਢ ਪਾਈ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਰਏ ਇ ਠਾ 

ਉਠਾ ਐਾ ਸ ਖਾਾਂ ਐਙਾ), ਸ ਢਾਢਏ! (ਸ਼ਾਸ-ਣਰਦੂ ਠ ਸੱਙ ਞ) ‘ਢਾਧ’ ਢਾ ਸੀ ਏਥੂਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ। ਖ (ਇਸ ਢਾ 

ਐੱਙ ਏ) ਸਜ਼ੂੀ ਰਵਔ ਅੱਣੜਠਾ ਸ ਉ ਢੂੂੰ ਪਾਪੀ ਔੜ੍ਠੀ ਸ ਞ ੱਔ ਢਾਧ ਠੀ (ਣਰਾਣਞੀ ਠੀ) ਉ ਢੂੂੰ ਵਰਛਆਈ 

ਰਧਪਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਰਾਤੀ ਹਵਤਨ ਕਾਲੀਆ ਸੁਦਾ ਸ ਵੰਨ ॥ ਤਦਹੁ ਫਗਾ ਤ ਘਣਾ ਕਾ ਤਲਆ ਕਾਲ ਵੰਨ ॥ 
ਅੰਧ ਅਕਲੀ ਫਾਹਰ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਤਗਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਫਾਹਰ ਕਫਤਹ ਨ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥੨॥ 
{ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:-  ਵੂੰਢ—ਉਸੀ ੂੰ। ੁਣਠਾ—ਠ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਠਾ। ਰਠਸ—ੁਰਠਢ। ਥਾ—ਰਔੱਙਾ। ਝਾ—ਥਸੁਞ। 

ਵੂੰਢ—ੂੰ। ਅੂੰਡ ਰਆਢੁ—ਅੂੰਢ੍ੀ ਧਰਞ।  

ਅਟ:- ਾਞਾਾਂ ਏਾਪੀਆਾਂ ਸੁੂੰਠੀਆਾਂ ਸਢ (ਣ) ਰਔੱਙੀਆਾਂ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਠ ਉਸੀ ਰਔੱਙ ੂੰ ਸੀ ਰਸੂੰਠ ਸਢ (ਾਞ ਠੀ 

ਏਾਪਐ ਠਾ ਅ ਉਸਢਾਾਂ ਞ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ), ਰਠਢ ਰਔੱਙਾ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਔੂੰਾ ਞਏੜਾ ਔਧਏਠਾ ਸ, ਣ ਏਾਪ  

ਣਠਾਟਾਾਂ ਠ ੂੰ ਏਾਪ  ਸੀ ਰਸੂੰਠ ਸਢ (ਰਠਢ ਠੀ ਸ਼ਢੀ ਠਾ ਅ ਇਸਢਾਾਂ ਏਾਪੀਆਾਂ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਞ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ)। 

( ਞ੍ਾਾਂ) ਖ ਧਢੱੁਐ ਅੂੰਢ੍  ਧੂਐ ਅਏਪ-ਸੀਝ ਸਢ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਅੂੰਢ੍ੀ ਸੀ ਧਰਞ ਰਸੂੰਠੀ ਸ; ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖਢ੍ਾਾਂ 

ਉਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਰਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਸੀਂ ਸਈ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ਏਠ (‘ਢਾਧ’ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਠਾ) ਧਾਝ ਢਸੀਂ ਰਧਪਠਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਕਾਇਆ ਕਟੁ ਰਚਾਇਆ ਹਤਰ ਸਚ ਆ ॥ ਇਤਕ ਦੂਜ ਬਾਇ ਖੁਆਇਅਨੁ ਹਉਭ 
ਤਵਤਚ ਤਵਆ ॥ ਇਹੁ ਭਾਨਸ ਜਨਭੁ ਦੁਲੰਬੁ ਸਾ ਭਨਭਖੁ ਸੰਤਾ ॥ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾ ਸ ਫੁਝਸੀ 
ਤਜਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਥਾ ॥ ਸਬੁ ਜਗੁ ਖਲੁ ਰਚਾਇਨੁ ਸਬ ਵਰਤ ਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 789} 

ਣਠਅਟ:- ਏਙੁ—ਰਏਪ੍ਾ। ਆਣ—ਆਣ ਸੀ। ਇਰਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਐੁਆਇਅਢੁ—ਐੁੂੰਗਾ ਸਢ ਉ ਢ। 

ਰਵਆਣ—ਤ ਸ। ਾ—ੀ। ਧਢਧੁਐ—ਧਢ ਠ ਰਣੱਕ ਞੁਢ ਵਾਪ । ਟਾਣ—ਟਾਣਝਾ ਠਵ।  

ਅਟ:- ਇਸ ਧਢੱੁਐਾ-ੀ (ਧਾਢ ,) ਰਏਪ੍ਾ ਸ ਖ ੱਔ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਥਝਾਇਆ ਸ, (ਣ ਇ ਰਏਪ੍  ਰਵਔ 

ਰਸੂੰਠ ਸ ਦੀ) ਏਈ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਰਵਔ ਣਾ ਏ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਏੁਾਸ ਣਾ ਰਠੱਞ ਸਢ, ਉਸ 

(ਰਵਔਾ) ਸਉਧ ਰਵਔ ਤ ਣ ਸਢ।  



ਇਸ ਧਢੱੁਐਾ ੀ ਥੜੀ ਧੁਸ਼ਏਪ ਢਾਪ ਪੱਦਾ ੀ, ਣ ਧਢ ਠ ਰਣੱਕ ਞੁ ਏ ਖੀਵ ਠੁਐੀ ਸ ਸ ਸਢ; (ਇਸ 

ੀ ਣਰਾਣਞ ਏ ਏ ਏੀਸ ਏਢਾ ੀ) ਇਸ ਧਗ ਉ ਢੂੂੰ ਆਉਂਠੀ ਸ ਰਖ ਢੂੂੰ ਣਰਦੂ ਆਣ ਧਗ ਥਖ਼ਸ਼ ਞ 

ਰਞੁੂ ਟਾਣਝਾ ਠਵ।  

(ਣ ਰਏ ਢੂੂੰ ਰਢੂੰਰਠਆ ਦੀ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ) ਇਸ ਾਾ ਖਞ ਉ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਏ ਐਛ ਥਝਾਈ ਸ ਞ ਇ 

ਰਵਔ ਸ ਟਾਾਂ ਆਣ ਸੀ ਧਖੂਠ ਸ।13।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਚਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆ ਕੁਟਣੀਆ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਵਦੀਨਾ ਕੀ ਦਸਤੀ ਵਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ 
॥ ਤਸਪਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸ ਸਤਾਨੁ ॥ ਗਦਹੁ ਚੰਦਤਨ ਖਉਲੀ ਬੀ ਸਾਹੂ ਤਸਉ ਾਣੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਕਤਤ ਕੂੜਾ ਤਣੀ ਤਾਣੁ ॥ ਕੂੜਾ ਕੜੁ ਕਛੀ ਕੂੜਾ ਨਣੁ ਭਾਣੁ ॥ ੧॥ {ੰਨਾ 
790} 

ਣਠਅਟ:- ਖਾ—ਰਵਦਔਾੀ ਧਢੱੁਐ। ੂੰਛੀ—ਰਵਦਔਾਢ ਇਞਰੀ। ਏੁਙਝੀ—ਠੱਪੀ। ਠੀਥਾਝੁ—ਧਖਪ, 

ਥਰਸਝ ਐਪਝ ਠੀ ਾਾਂਗ। ਵਠੀਢ—ਅਡਧੀ। ਐਾਝੁ—ਐਾਝ ਣੀਝ ਠੀ ਾਾਂਗ। ਠਸ—ੁਐਞਾ। ਔੂੰਠਰਢ—ਔੂੰਠਢ 

ਢਾਪ। ਐਉਪੀ—ਧਪੀ। ਾਸ—ੂੁਆਸ। ਣਾਝੁ—ਣਝ ਠਾ ੁਦਾਉ, ਵਞੋਂ-ਰਵਸਾ। ਏੂੜ ਏਰਞ—ਏੂੜ-

ੂਣ ੂਞ ਏੱਞਝ ਢਾਪ। ਞਾਝੁ—ਞਾਝਾ। ਏਕੀ—ਏੱਕੀਠਾ ਸ, ਰਧਝੀਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ਔਾਾਂ, ਪੱੁਔ ਥੂੰਰਠਆਾਂ, ਰਵਦਔਾਢ ਞਾਾਂ ਞ ਠੱਪੀਆਾਂ ਠਾ ਆਣ ਰਵਔ ਥਰਸਝ ਐਪਝ ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਇਸਢਾਾਂ 

ਡਧ ਞੋਂ ਵਾਾਂਰਖਆਾਂ ਠੀ ਆਣ ਰਵਔ ਰਧਞਰਞਾ ਞ ਆਣ ਰਵਔ ਐਾਝ ਣੀਝ ਸੁੂੰਠਾ ਸ; ੱਥ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ 

ਠੀ ਇਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ ੂਗ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠੀ, (ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਧਢ ਰਵਔ, ਧਾਢ) ਠਾ ਸ਼ਞਾਢ ਵੱਠਾ ਸ। (ਧਗਾਇਆਾਂ ਦੀ 

ਧਗਠ ਢਸੀਂ, ਰਖਵੇਂ) ਐਞ ਢੂੂੰ ਖ ਔੂੰਠਢ ਢਾਪ ਧਪੀ ਞਾਾਂ ਦੀ ਉ ਠੀ ਵਞੋਂ ਰਵਸਾ ੁਆਸ ਢਾਪ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ 

(ਰਣਕਪ  ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ੜ ਇ ਧੂੰਠ ਾਸ ਞੋਂ ਸਙਝ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! “ਏੂੜ” (ਠਾ ੂਞ) ਏੱਞਝ ਢਾਪ “ਏੂੜ” ਠਾ ਸੀ ਞਾਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ, “ਏੂੜ” ਠਾ ਸੀ ਏੱਣੜਾ 

ਏੱਕੀਠਾ ਸ ਞ ਣਰਸਢੀਠਾ ਸ (ਇ “ਏੂੜ”-ੂਣ ਣੁਸ਼ਾਏ ਠ ਏਾਢ “ਏੂੜ” ਸੀ ਵਰਛਆਈ ਰਧਪਠੀ ਸ (ਦਾਵ, 

“ਐਰਞਅਸ ੁਖੂੰਧ ਐਞ ਏਰਢ ਞ ਐਰਞਆ ਰਵਰਔ ਣਾਰਸ”)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਫਾਂਗਾ ਫੁਰਗੂ ਤਸੰਙੀਆ ਨਾਲ ਤਭਲੀ ਕਲਾਣ ॥ ਇਤਕ ਦਾਤ ਇਤਕ ਭੰਗਤ ਨਾਭੁ ਤਰਾ 
ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਨਹੀ ਸੁਤਣ ਕ ਭੰਤਨਆ ਹਉ ਤਤਨਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਫਾਣੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਥੁ—ੂ(ਾ: ਥੁਗ਼ੂ) ਞੂਞੀ। ਣਵਾਝੁ—ਏਥੂਪ, ਣੂੰਠ।  

ਅਟ:- (ਧੁੱਪਾਾਂ) ਥਾਾਂ ਠ ਏ, (ਏੀ) ਞੂਞੀ ਵਖਾ ਏ, (ਖੀ) ਰੂੰਓੀ ਵਖਾ ਏ, (ਰਧਾੀ) ਏਪਾਝ ਏ ਏ 

(ਪਏਾਾਂ ਠ ਠ ਞੋਂ ਧੂੰਠ ਸਢ); (ੂੰਾ ਰਵਔ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਠ) ਏਈ ਧੂੰਞ ਞ ਏਈ ਠਾਞ ਸਢ, ਣ ਧਢੂੂੰ ਞਾ 

ਢਾਧ ਸੀ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਥੂੰਰਠਆਾਂ ਢ  ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ੁਝ ਏ ਉ ਰਵਔ ਧਢ ਢੂੂੰ ਖੜ ਰਪਆ ਸ, ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਠਏ 

ਸਾਾਂ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹੁ ਸਬੁ ਕੂੜੁ ਹ ਕੂੜ ਹਇ ਗਇਆ ॥ ਹਉਭ ਝਗੜਾ ਾਇਨੁ ਝਗੜ ਜਗੁ 
ਭੁਇਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਨੁ ਇਕ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥ ਸਬੁ ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਛਾਤਣਆ 
ਬਉਜਲੁ ਤਤਰ ਗਇਆ ॥ ਜਤਤ ਸਭਾਣੀ ਜਤਤ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਇਆ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 790} 



ਣਠਅਟ:- ਏੂੜੁ—ਕਪ, ਦਧ। ਏੂੜ—ਏੂੜ ਸੀ, ਕਪ ਸੀ। ਣਾਇਢੁ—ਣਾਇਆ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢ। 

ਔੁਏਾਇਢੁ—ਧੁਏਾਇਆ ਉ (ਣਰਦੂ) ਢ। ਦੁ—ਸ ਟਾਾਂ। ਦਉਖਪੁ—ੂੰਾ-ਧੁੂੰਠ। ਢਾਰਧ—ਢਾਧ ਰਵਔ।  

ਅਟ:- ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ ਰਢਪ ਇਏ ਕਪ ਸ, (ਆਖ਼) ਕਪ ਸੀ (ਾਥਞ) ਸੁੂੰਠਾ ਸ, ਣ ਣਰਦੂ ਢ  (ਧਾਇਆ 

ਠ ਧਸ ਰਵਔ ਖੀਵ ਤਾ ਏ) ‘ਸਉਧ’ ਠਾ ੜ ਣਠਾ ਏ ਰਠੱਞਾ ਸ ਇ ੜ ਰਵਔ (ਣ ਏ) ਖਞ ਠੁਐੀ ਸ ਰਸਾ 

ਸ।  

ਖ ਧਢੱੁਐ ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਸ ਉ ਠਾ ਇਸ ਗੂੰਥਪਾ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਧੁਏਾ ਰਠੱਞਾ ਸ, ਉ ਢੂੂੰ ਇਏ ਣਰਦੂ ਸੀ ਰਵਆਣਏ 

ਰਠੱਠਾ ਸ; ੁਧੁਐ ਸ ਟਾਾਂ ਣਧਾਞਧਾ ਢੂੂੰ ਸੀ ਣਕਾਝਠਾ ਸ ਞ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਇ ੂੰਾ ਧੁੂੰਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੂੰ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ; ਉ ਠੀ ਆਞਧਾ ਣਧਾਞਧਾ ਰਵਔ ਪੀਢ ਸੁੂੰਠੀ ਰਸੂੰਠੀ ਸ ਉਸ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਰਵਔ ਖੁਰੜਆ ਰਸੂੰਠਾ 

ਸ।4।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਬੀਤਖਆ ਦਤਹ ਭ ਤੂੰ ਸੰਭਰਥੁ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਹਉਭ ਗਰਫੁ ਤਨਵਾਰੀ ਕਾਭੁ 
ਿਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਲਫੁ ਲਬੁ ਰਜਾਲੀ ਨਾਭੁ ਤਭਲ ਆਧਾਰੁ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਵਤਨ ਤਨਰਭਲਾ 
ਭਲਾ ਕਫਹੂੰ ਨ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਫਤਧ ਛੁਟੀ ਨਦਤਰ ਤਰੀ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੧॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਰਞੁ—ਸ ੁ!ੂ ਰਦਰਐਆ—ਖ਼। ਥੁ—ਅਸੂੰਏਾ। ਪਥੁ—ਔਏਾ। ਣਖਾਪੀ—ਔੂੰੀ 

ਞ੍ਾਾਂ ੜ ਖਾ। ਆਡਾੁ—ਸਾਾ, ਆਾ। ਅਰਸਰਢਰ—ਰਠਢ ਾਞ। ਢਵਞਢ—ਢਵਾਾਂ। ਇਸ ਰਥਰਡ—ਇ 

ਞੀਏ ਢਾਪ (ਦਾਵ, ਢਾਧ ਖਰਣਆਾਂ)।  

ਅਟ:- ਸ ੁ!ੂ ਞੂੂੰ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਢ ਖਾ ਸੈਂ, ਧਢੂੂੰ ਖ਼ ਣਾ (‘ਢਾਧ’ ਠਾ), ਧੀ ਸਉਧ ਧਾ ਅਸੂੰਏਾ ਏਾਧ ਞ 

ਿਡ ਠੂ ਸ ਖਾ। (ਸ ੁੂ! ਞ ਠ ਞੋਂ ਧਢੂੂੰ) ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ (ਰਜ਼ੂੰਠੀ ਪਈ) ਸਾਾ ਰਧਪ ਖਾ ਞ ਧਾ 

ਔਏਾ ਞ ਪਦ ਔੂੰੀ ਞ੍ਾਾਂ ੜ ਖਾ। ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਠਢ ਾਞ ਢਵੇਂ ਞੋਂ ਢਵਾਾਂ ਸੁੂੰਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਰਖਉਂ ਰਖਉਂ 

ਖਣੀ, ਇ ਢਾਪ ਰਣਆ ਵਡਠਾ ਸ) ‘ਢਾਧ’ ਣਰਵਞਰ  ਸ, ਇਸ ਏਠ ਧਪਾ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ (ਞਾਸੀਏਂ), ਸ ਢਾਢਏ! 

‘ਢਾਧ’ ਖਰਣਆਾਂ (ਸਉਧ ਠ) ੜ ਞੋਂ ਥਔੀਠਾ ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਇਸ ੁਐ ਞੀ ਰਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਰਧਪਠਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਇਕ ਕੰਤੁ ਸਫਾਈਆ ਤਜਤੀ ਦਤਰ ਖੜੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਰਤੀਆ ੁਛਤਹ 
ਫਾਤੜੀਆਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਥਾਈਆ—ਾੀਆਾਂ ਠਾ। ਰਖਞੀ—ਰਖਞਢੀਆਾਂ। ਠਰ—(ਣਰਦੂ ਠ) ਠ ਞ। ਥਾਞੜੀਆਸ—

ਸਝੀਆਾਂ ਥਾਞਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਰਖਞਢੀਆਾਂ ਦੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਾਂ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠ ਥੂਸ ਞ ਐਪਞੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਢ। ਉਸਢਾਾਂ ਦਢਾਾਂ ਠਾ 

ਇੱਏ ਣਰਦੂ ਸੀ ਾਐਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠ ਰਣਆ ੂੰ ਰਵਔ ੂੰੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਣਰਦੂ ਠੀਆਾਂ ਸੀ ਧਸਝੀਆਾਂ 

ੱਪਾਾਂ (ਇਏ ਠੂਖੀ ਣਾੋਂ) ਣੁੱਕਠੀਆਾਂ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਬ ਕੰਤ ਰਤੀਆ ਭ ਦਹਾਗਤਣ ਤਕਤੁ ॥ ਭ ਤਤਨ ਅਵਗਣ ਤੜ ਖਸਭੁ ਨ ਪਰ ਤਚਤੁ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਠਸਾਰਝ—ਧੂੰਠ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀਆਾਂ, ਕੱੁਙੜ। ਰਏਞੁ—ਰਏ ਪਐ ਰਵਔ। ਧ ਞਰਢ—ਧ ੀ 

ਰਵਔ।  



ਅਟ:- ਾੀਆਾਂ ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਾਂ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠ ਰਣਆ ਰਵਔ ੂੰੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਢ, (ਉਸਢਾਾਂ ਸਾਝਾਾਂ ਠ 

ਾਧ੍ਝ) ਧੈਂ ਧੂੰਠ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪੀ ਰਏ ਰਝਞੀ ਰਵਔ ਸਾਾਂ? ਧ ੀ ਰਵਔ ਇਞਢ  ੁਝ ਸਢ ਰਏ ਐਧ ਧ ਵਪ 

ਰਡਆਢ ਦੀ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।3।  

ਭਃ ੧ ॥ ਹਉ ਫਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨ ਕਉ ਤਸਪਤਤ ਤਜਨਾ ਦ ਵਾਤਤ ॥ ਸਤਬ ਰਾਤੀ ਸਹਾਗਣੀ ਇਕ ਭ 
ਦਹਾਗਤਣ ਰਾਤਤ ॥੪॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਠ—ਠ। ਵਾਰਞ—ਵਾਞ ਰਵਔ, ਧੂੂੰਸ ਰਵਔ। {ਢਙ:- ਪਜ਼ ‘ਠ’ ਅਞ ‘ਏ’ ਞੋਂ ‘ਠ’ ਅਞ ‘ਏ’ ਰਏਉਂ 

ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਇਸ ਧਗਝ ਪਈ ਵਐ “ੁਥਾਝੀ ਰਵਆਏਝ”}।  

ਅਟ:- ਧੈਂ ਠਏ ਸਾਾਂ ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਧੂੂੰਸ ਰਵਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਸ। (ਸ ਣਰਦੂ!) ਞੂੂੰ ਾੀਆਾਂ ਾਞਾਾਂ 

ੁਸਾਝਾਾਂ ਢੂੂੰ ਠ ਰਸਾ ਸੈਂ, ਇਏ ਾਞ ਧਢੂੂੰ ਕੱੁਙੜ ਢੂੂੰ ਦੀ ਠਸ।4।  

ਉੜੀ ॥ ਦਤਰ ਭੰਗਤੁ ਜਾਚ ਦਾਨੁ ਹਤਰ ਦੀਜ ਤਿਾ ਕਤਰ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਲਹੁ ਤਭਲਾਇ ਜਨੁ ਾਵ 
ਨਾਭੁ ਹਤਰ ॥ ਅਨਹਦ ਸਫਦੁ ਵਜਾਇ ਜਤੀ ਜਤਤ ਧਤਰ ॥ ਤਹਰਦ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜ ਜ ਸਫਦੁ 
ਹਤਰ ॥ ਜਗ ਭਤਹ ਵਰਤ ਆਤ ਹਤਰ ਸਤੀ ਰੀਤਤ ਕਤਰ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਠਰ—ਣਰਦੂ ਠ ਥੂਸ ਞ। ਖਾਔ—ਧੂੰਠਾ ਸ। ਸਰ—ਸ ਸੀ! ਖਢੁ—(ਧੈਂ) ਵਏ। ਅਢਸਠ—

ਇਏ-, ਏਠ ਢਾਸ ਧੁੱਏਝ ਵਾਪਾ। ਡਰ—ਡ ਏ, ਰਙਏਾ ਏ। ਖ ਖ ਥਠੁ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਖਏਾ ਠੀ ਥਾਝੀ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਧੈਂ ਧੂੰਞਾ ਞ ਥੂਸ ਞ (ਆ ਏ) ਖ਼ ਧੂੰਠਾ ਸਾਾਂ, ਰਧਸ ਏ ਏ ਧਢੂੂੰ ਖ਼ ਣਾ; ਧਢੂੂੰ ੁ ੂਠ 

ਢਧੁਐ ਏ ਏ (ਆਣਝ  ਔਢਾਾਂ ਰਵਔ) ਖੜ ਪ , ਧੈਂ ਞਾ ਵਏ ਞਾ ਢਾਧ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪਵਾਾਂ; ਞੀ ਖਰਞ ਰਵਔ 

ਆਣਝੀ ਆਞਧਾ ਰਙਏਾ ਏ ਧੈਂ ਞੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ ਇਏ- ੀਞ ਾਵਾਾਂ, ਞੀ ਖ ਖਏਾ ਠੀ ਥਾਝੀ ਞ 

ੁਝ ਧੈਂ ਰਸਠ ਰਵਔ ਾਵਾਾਂ, ਧੈਂ ਞ ਢਾਪ ਰਣਆ ਏਾਾਂ (ਞ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਧਢੂੂੰ ਨਏੀਢ ਥਝ  ਰਏ) ਖਞ ਰਵਔ ਣਰਦੂ 

ਆਣ ਸ ਟਾਾਂ ਧਖੂਠ ਸ।15।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਤਜਨੀ ਨ ਾਇ ਰਭ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨ ਾਇ ਸਾਉ ॥ ਸੁੰਞ ਘਰ ਕਾ ਾਹੁਣਾ ਤਜਉ 
ਆਇਆ ਤਤਉ ਜਾਉ ॥੧॥ {ੰਨਾ 790} 

ਅਟ:- ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਖੀਵ-ਇਞਰੀਆਾਂ ਢ  ਣਰਦੂ ਠ ਰਣਆ ਠਾ ਆਢੂੰਠ ਢਾਸ ਧਾਰਝਆ, ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਢ  ਐਧ-ਣਰਦੂ ਠ ਰਧਪਾਣ 

ਠਾ ੁਆਠ ਢਾਸ ਔੱਰਐਆ (ਉਸ ਇ ਧਢੱੁਐਾ ੀ ਰਵਔ ਆ ਏ ਇਉਂ ਸੀ ਖ਼ਾਪੀ ਈਆਾਂ) ਰਖਵੇਂ ਰਏ ੁੂੰਘ 

 ਰਵਔ ਆਇਆ ਣਾਸੁਝਾ ਰਖਵੇਂ ਆਉਂਠਾ ਸ ਰਞਵੇਂ ਞੁ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਠੋਂ ਉ ਢੂੂੰ ਐਾਝ ਣੀਝ ਢੂੂੰ ਏੁਗ ਦੀ 

ਸਾਪ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ)।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਉ ਲਾਭਹ ਤਦਨ ਕ ਰਾਤੀ ਤਭਲਤਨਹ ਸਹੰਸ ॥ ਤਸਪਤਤ ਸਲਾਹਣੁ ਛਤਡ ਕ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ 
ਹੰਸੁ ॥ ਤਪਟੁ ਇ ਵਹਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਟੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਵਣੁ ਸਬ 
ਦੁਸਭਨੁ ਹਤੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 790} 

ਣਠਅਟ:- ਸੂੰ—ਸਜ਼ਾਾਾਂ। ਏੂੰ—ਧੁਠਾ। ਸੂੰੁ—ਖੀਵ-ੂਣ ਸੂੰ ਰਖ ਠੀ ਖ਼ੁਾਏ ਢਾਧ ਧਞੀ ਸਝੀ 

ਔਾਸੀਠੀ ਸ। ਰਖਞੁ—ਰਖ ਰਵਔ। ਸਞੁ—ਧਸ। ਦ ਸਞੁ—ਾਾ ਧਸ।  

ਅਟ:- (ਖੀਵ-) ਸੂੰ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ (ੂਣ ਧਞੀ) ਕੱਛ ਏ (ਰਵਏਾ ੂਣ) ਧੁਠਾਾਾਂ (ਠ 

ਐਾਝ) ਰਵਔ ਪੱਾ ਸਇਆ ਸ (ਰਠਢ  ਾਞ ਧੂੰਠ ਏਧ ਏਠਾ ਰਸਾ ਸ, , ਇਸਢਾਾਂ) ਰਠਢ ਠ ਵਪ  (ਏੀਞ ਧੂੰਠ 



ਏਧਾਾਂ ਠ ਇ ਢੂੂੰ)  ਉਪਾਧ ਰਧਪਠ ਸਢ ਞ ਾਞ ਵਪ  (ਏੀਰਞਆਾਂ) ਠ ਸਜ਼ਾਾਾਂ।  

ਰਤਙ-ਧੂੂੰਸ ਅਖਸ ਖੀਊਝ ਢੂੂੰ ਰਖ ਰਵਔ ਰ ਐਾ ਐਾ ਏ ਸੀ ਰਜੱਛ ਵਡਾ ਰਪਆ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਇ ਢਾਧ 

ਞੋਂ ਵਾਾਂਖ ਰਸਝ ਏਏ ਇਸ ਾਾ ਧਸ ਵੀ ਸ ਜੁਏਠਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਢਾਢੀ ਗੁਣ ਗਾਵ ਤਨਤ ਜਨਭੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਤਵ ਸਲਾਤਹ ਸਚਾ ਉਰ ਧਾਤਰਆ 
॥ ਘਰੁ ਦਰੁ ਾਵ ਭਹਲੁ ਨਾਭੁ ਤਆਤਰਆ ॥ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ਨਾਭੁ ਹਉ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ॥ 
ਤੂ ਆਤ ਸਵਾਰਤਹ ਆਤ ਤਸਰਜਨਹਾਤਰਆ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 790-791} 

ਅਟ:- ਜਾਜੀ ਠਾ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਉਂਠਾ ਸ ਞ ਆਣਝਾ ਖੀਵਢ ਸਝਾ ਥਝਾਾਂਠਾ ਸ; ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਉਸ ਣਰਦੂ 

ਠੀ ਥੂੰਠੀ ਏ ਏ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏ ਏ ੱਔ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਰਸਠ ਰਵਔ ਵਾਾਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਢੂੂੰ 

ਰਣਆ ਏ ਏ ਉਸ ਣਰਦੂ ਠਾ , ਣਰਦੂ ਠਾ ਠ ਞ ਧਸਪ ਪੱਦ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਧੈਂ ਏੁਥਾਢ ਸਾਾਂ ੁ ੂਞੋਂ, ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ 

ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਸੀ ਰਧਪਠਾ ਸ।  

ਸ ਰਖਝਸਾ ਣਰਦੂ! ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ (ੁ ੂਠ ਾਸ ਞ ਞ ਏ ਖੀਵ ਠਾ) ਖੀਵਢ ਵਾਠਾ ਸੈਂ। 16।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਦੀਵਾ ਫਲ ਅੰਧਰਾ ਜਾਇ ॥ ਫਦ ਾਠ ਭਤਤ ਾਾ ਖਾਇ ॥ ਉਗਵ ਸੂਰੁ ਨ ਜਾ 
ਚੰਦੁ ॥ ਜਹ ਤਗਆਨ ਰਗਾਸੁ ਅਤਗਆਨੁ ਤਭਟੰਤੁ ॥ ਫਦ ਾਠ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ॥ ਤੜਹ ਤੜਹ 
ੰਤਡਤ ਕਰਤਹ ਫੀਚਾਰ ॥ ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਸਬ ਹਇ ਖੁਆਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਉਤਰਤਸ ਾਤਰ ॥ ੧॥ 
{ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਥਠ ਣਾਚ ਧਰਞ—ਵਠਾਾਂ ਠ ਣਾਚ ਵਾਪੀ ਧਰਞ, ਵਠ ਆਰਠਏ ਡਧ ਣੁਞਏਾਾਂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਅਢੁਾ 

ਜਪੀ ਸਈ ਧਰਞ। ਣਾਣਾ ਐਾਇ—ਣਾਣਾਾਂ ਢੂੂੰ ਐਾ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਥਠ ਣਾਚ—ਵਠਾਾਂ ਠ (ਰਢ) ਣਾਚ {ਢਙ:- “ਥਠ ਣਾਚ 

ਧਰਞ” ਅਞ “ਥਠ ਣਾਚ” ਠ ਏ ਵਪ ਰਡਆਢ ਠਝਾ ਜ਼ੂੀ ਸ}। ੂੰਾ ਏੀ ਏਾ—ਠੁਢੀਆਵੀ ਰਵਸਾ। 

ਥੀਔਾ। ਥੀਔਾ—ਅਟ-ਥਡ।  

{ਢਙ:- “ਣਰੜ੍ ਣਰੜ੍” ਅਞ “ਥੂਗ” ਰਵਔ ਉਸੀ ਏ ਸ ਖ “ਥਠ ਣਾਚ” ਅਞ “ਥਠ ਣਾਚ ਧਰਞ” ਰਵਔ ਸ}।  

ਅਟ:- (ਰਖਵੇਂ ਖਠੋਂ) ਠੀਵਾ ਖਠਾ ਸ ਞਾਾਂ ਸਢਾ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ( ਞ੍ਾਾਂ) ਵਠ (ਆਰਠਏ ਡਧ-ਣੁਞਏਾਾਂ 

ਠੀ) ਥਾਝੀ ਅਢੁਾ ਜਪੀ ਸਈ ਧਰਞ ਣਾਣਾਾਂ ਠਾ ਢਾ ਏ ਠੇਂਠੀ ਸ; ਖਠੋਂ ੂਖ ਔੜ੍ ਣੈਂਠਾ ਸ ਔੂੰਠਰਧਾ (ਔਰੜ੍ਆ 

ਸਇਆ) ਢਸੀਂ ਖਾਣਠਾ, (ਰਞਵੇਂ) ਰਖਟ ਧਰਞ ਉੱਖਪੀ (ਰਆਢ ਠਾ ਣਰਏਾਸ਼) ਸ ਖਾ ਟ ਅਰਆਢਞਾ ਰਧਙ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸ।  

ਵਠ ਆਰਠਏ ਡਧ-ਣੁਞਏਾਾਂ ਠ (ਰਢ) ਣਾਚ ਞਾਾਂ ਠੁਢੀਆਵੀ ਰਵਸਾ (ਧਗ), ਰਵਠਵਾਢ ਪਏ ਇਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ 

ਣੜ੍ ਣੜ੍ ਏ ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਰ ਅਟ ਸੀ ਰਵਔਾਠ ਸਢ; ਖਠ ਞਏ ਧਰਞ ਢਸੀਂ ਥਠਪਠੀ (ਰਢ ਣਾਚ ਞ ਅਟ-

ਰਵਔਾ ਢਾਪ ਞਾਾਂ) ਪੁਏਾਈ ਖ਼ੁਆ ਸੀ ਸੁੂੰਠੀ ਸ; ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਸੀ (ਣਾਣਾਾਂ ਠ ਸਢ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੂੰਠਾ 

ਸ ਰਖ ਢ  ਆਣਝੀ ਧਰਞ ੁੂ ਠ ਸਵਾਪ  ਏ ਰਠੱਞੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੧ ॥ ਸਫਦ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇ ਨਾਤਭ ਨ ਲਗ ਤਆਰੁ ॥ ਰਸਨਾ ਤਪਕਾ ਫਲਣਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ 
ਖੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਇ ਤਕਰਤਤ ਕਭਾਵਣਾ ਕਇ ਨ ਭਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਰਏਰਞ—{ਇਸ ਪਜ਼ “ਰਏਞੁ” ਞੋਂ “ਅਰਡਏਝ ਏਾਏ, ਇਏ-ਵਔਢ” ਸ; ਪਜ਼ “ਣਇ” 

ਦੀ “ਣਇਆ” ਞੋਂ “ਅਰਡਏਝ ਏਾਏ ਇਏ-ਵਔਢ” ਸ, ਠਵੇਂ ਪ ਏ ਉਸ “ਵਾਏ-ਅੂੰਸ਼” (Phrase) 



ਥਝਾ ਸ ਸਢ ਰਖ ਢੂੂੰ ਅੂੰਰਜ਼ੀ ਰਵਔ Locative Absolute ਆਐਠ ਸਢ। ਪਜ਼ “ਰਏਞ” ਠਾ ਅਟ ਸ 

“ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਏੂੰਧ”; “ਣਇਆ” ਠਾ ਅਟ ਸ “ਇਏੱਚਾ ਸਇਆ ਸਇਆ”}। ਣਇ ਰਏਰਞ—ਰਣਕਪ  

ਏੀਞ ਏੂੰਧਾਾਂ ਠ ਇਏੱਚ  ਸ ੂੰਏਾਾਾਂ ਅਢੁਾ।  

ਅਟ:- ਰਖ ਧਢੱੁਐ ਢੂੂੰ (ਏਠ) ੁ-ਥਠ ਠਾ  ਢਸੀਂ ਆਇਆ, ਰਖ ਠਾ (ਏਠ) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਰਵਔ 

ਰਣਆ ਢਸੀਂ ਥਰਝਆ, ਉਸ ਖੀਦ ਢਾਪ ਰਤੱਏ ਥਔਢ ਥਪਠਾ ਸ ਞ ਠਾ ਸੀ ਖ਼ੁਆ ਸੁੂੰਠਾ ਰਸੂੰਠਾ ਸ।  

(ਣ), ਸ ਢਾਢਏ! (ਉ ਠ ਵੱ ਦੀ ਏੀਸ?) (ਸਏ ਖੀਵ) ਆਣਝ  (ਸੁਝ ਞਏ ਠ) ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠ ਇਏੱਚ  ਸ 

ਸ ੂੰਏਾਾਾਂ ਅਢੁਾ ਏੂੰਧ ਏਠਾ ਸ, ਏਈ ਥੂੰਠਾ ਇ ਥਝ  ਸ ੜ ਢੂੂੰ ਆਣਝ  ਉੱਠਧ ਢਾਪ) ਰਧਙਾ ਢਸੀਂ 

ਏਠਾ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਤਜ ਰਬੁ ਸਾਲਾਹ ਆਣਾ ਸ ਸਬਾ ਾ ॥ ਹਉਭ ਤਵਚਹੁ ਦੂਤਰ ਕਤਰ ਸਚੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ 
॥ ਸਚੁ ਫਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਾ ॥ ਭਲੁ ਬਇਆ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਗੁਰ ੁਰਤਖ ਤਭਲਾ 
॥ ਭਨੁ ਭਲਾ ਇਵ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਧਆ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਰਖ—ਖ ਧਢੱੁਐ। ਧੂੰਰਢ—ਧਢ ਰਵਔ {‘ਧ’ ਢੂੂੰ ( ੂੋੰ) ਕੂੰਠ ਠੀ ਔਾਪ ਣੂੀ ੱਐਝ ਪਈ ਇਏ ‘ਧਾਞਰਾ 

ਵਡਾਝ ਵਾਞ ਸ}। ਔੁ—ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ। ੁ ਣੁਰਐ—ਰਞੁੂ ਧਠ ਢ। ਇਵ—ਇ ਞ੍ਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਖ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸ ਉਸ ਦਾ ਐੱਙਠਾ ਸ, ਧਢ ਰਵਔੋਂ ‘ਸਉਧ’ 

ਰਧਙਾ ਏ ਠਾ-ਰਟ ਰਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਵਾਾਂਠਾ ਸ, ਰਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਉਔਾਠਾ ਸ 

ਞ ਢਾਧ ਰਧਠਾ ਸ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਅਪ ੁਐ ਧਾਝਠਾ ਸ, ਰਔ ਞੋਂ (ੱਥ ਢਾਪੋਂ) ਰਵਕੁੜ ਸ ਠਾ (ਧੁੜ ੱਥ 

ਢਾਪ) ਧਪ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਰਞੁੂ ਧਠ ਢ  (ਖੂ) ਰਧਪਾ ਰਠੱਞਾ। , ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਧ ਏ ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਧਪਾ 

ਧਢ ਣਰਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। 17।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਕਾਇਆ ਕੂਭਲ ਪੁਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਤਸ ਭਾਲ ॥ ਨੀ ਪੁਲੀ ਰਉ ਕਰ ਅਵਰ 
ਤਕ ਚੁਣੀਅਤਹ ਡਾਲ ॥੧॥ {ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਏੂਧਪ—ਏੂਧਪੀ। ੁਣਰ—ੁੂੰਠਠਾ ਸ। ਧਾਪ—ਧਾਪਾ, ਸਾ। ਢੀ ਤੁਪੀ—(ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ-ੂਣ) 

ਇਸਢਾਾਂ ਤੱੁਪਾਾਂ ਵਪ। ਉ—, ਰਡਆਢ, ਪਢ। ਅਵ ਛਾਪ—ਸ ਛਾਪੀਆਾਂ। ਰਏ—ਏੀਸ? 

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ੀ (ਧਾਢ , ਤੱੁਪਾਾਂ ਵਾਪ  ਥੂਰਙਆਾਂ ਠੀ) ਏੂਧਪੀ ਸ, (ਣਧਾਞਧਾ ਠ) ੁਝ (ਇ ਏਧਪ 

ਙਸਝੀ ਢੂੂੰ, ਧਾਢ) ਤੱੁਪ ਸਢ, (ਏਈ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ ਥੂੰਠਾ ਇਸਢਾਾਂ ਤੱੁਪਾਾਂ ਠਾ) ਸਾ ੁੂੰਠਠਾ ਸ; ਖ ਧਢੱੁਐ ਇਸਢਾਾਂ 

ਤੱੁਪਾਾਂ ਰਵਔ ਪਢ ਪਾ ਞਾਾਂ (ਧੂਞੀਆਾਂ ਅੱ ਦਙ ੱਐਝ ਪਈ) ਸ ਛਾਪੀਆਾਂ ਔੁਝਢ ਠੀ ਏੀਸ ਪੜ?।1।  

ਭਹਲਾ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨਾ ਫਸੰਤੁ ਹ ਤਜਨਹ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਕੰਤੁ ॥ ਤਜਨ ਕ ਕੰਤ ਤਦਸਾੁਰੀ ਸ 
ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਪਰਤਹ ਜਲੰਤ ॥੨॥ {ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਰਠਾ—ਣਾਾ, ਞ, ਪਾਦ। ਰਠਾ ਣੁੀ—ਰਏ ਪਾਦ ਠ ਢ ਰਵਔ, ਣਠ ਰਵਔ। ਅਰਸ—

ਰਠਢ। ਰਢਰ—ਾਞ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਰਖਢ੍ਾਾਂ (ਖੀਵ-) ਇਞਰੀਆਾਂ ਠਾ ਐਧ  ਰਵਔ ਵੱਠਾ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਦਾ ਠੀ ਥੂੰਞ ੁੱਞ 

ਆਈ ਸਈ ਸ; ਣ ਰਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਐਧ ਣਠ ਰਵਔ ( ਸ) ਸਢ, ਉਸ ਰਠਢ ਾਞ ੜਠੀਆਾਂ ਰਤਠੀਆਾਂ 

ਸਢ।2।  



ਉੜੀ ॥ ਆ ਫਖਸ ਦਇਆ ਕਤਰ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁ ਰ ਫਚਨੀ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਸਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾ ਭਨੁ 
ਸਚ ਰਚਨੀ ॥ ਰਬੁ ਭਰਾ ਫਅੰਤੁ ਹ ਅੰਤੁ ਤਕਨ ਨ ਲਖਨੀ ॥ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਤਗਆ ਹਤਰ ਨਾਭੁ 
ਤਨਤ ਜਨੀ ॥ ਜ ਇਛ ਸ ਪਲੁ ਾਇਸੀ ਸਤਬ ਘਰ ਤਵਤਚ ਜਚਨੀ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 791} 

ਣਠਅਟ:- ਅਢਰਠਢੁ—ਸ ਜ਼। ਵੀ—ਧੈਂ ਵਾ ਏਾਾਂ, ਰਧਾਾਂ। ਵਾ—ਉਔਾਾਾਂ, ਔਞ ਏਾਾਂ। ਔਢੀ—

ਖੁੜ। ਰਦ ਖਔਢੀ—ਾੀਆਾਂ ਧੂੰਾਾਂ।  

ਅਟ:- ੁ ੂਰਞੁੂ ਠੀ ਥਾਝੀ ਰਵਔ ਖੜ ਏ ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ ਰਧਸ ਏ ਏ (‘ਢਾਧ’ ਠੀ) ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਠਾ ਸ।  

(ਸ ਣਰਦੂ! ਰਧਸ ਏ) ਧੈਂ ਸ ਵਪ  ਞਢੂੂੰ ਰਧਾਾਂ ਞ ੁਝ ਔਞ ਏਾਾਂ ਞ ਧਾ ਧਢ ਞੈਂ ੱਔ ਰਵਔ ਖੁਰੜਆ ਸ।  

ਧਾ ਣਧਾਞਧਾ ਥਅੂੰਞ ਸ ਰਏ ਖੀਵ ਢ  ਉ ਠਾ ਅੂੰਞ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ; ੁ ੂਠੀ ਢ ਰਣਆਾਂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ 

ਰਢੱਞ ਰਧਰਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ। (ਖ ਰਧਠਾ ਸ) ਉ ਠੀਆਾਂ ਾੀਆਾਂ ਪੜਾਾਂ  ਰਵਔ ਸੀ ਣੂੀਆਾਂ ਸ 

ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਉਸ ਰਖ ਤਪ ਠੀ ਞਾਾਂ ਏਠਾ ਸ ਉਸੀ ਉ ਢੂੂੰ ਰਧਪ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। 18।  

ਸਲਕ ਭਃ ੧ ॥ ਤਹਲ ਫਸੰਤ ਆਗਭਤਨ ਤਹਲਾ ਭਉਤਲ ਸਇ ॥ ਤਜਤੁ ਭਉਤਲ ਸਬ 
ਭਉਲੀ ਤਤਸਤਹ ਨ ਭਉਤਲਹੁ ਕਇ ॥੧॥ 

ਣਠਅਟ:- ਆਧਢ—ਆਉਝਾ। ਆਧਰਢ—ਆਉਝ ਞੋਂ। ਥੂੰਞ ਆਧਰਢ—ਥੂੰਞ ਠ ਆਉਝ ਞੋਂ। 

ਧਉਰਪ—ਰਐਰੜਆ ਸਇਆ। ਰਖਞੁ ਧਉਰਪ—ਰਖ ਠ ਰਐੜਢ ਢਾਪ।  

ਅਟ:- ਖ ਣਰਦੂ ਥੂੰਞ ੁੱਞ ਆਉਝ ਞੋਂ ਣਰਸਪਾਾਂ ਠਾ ਸ ਉਸ ਸੀ ਦ ਞੋਂ ਣਰਸਪਾਾਂ ਠਾ ਰਐਰੜਆ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਠ 

ਰਐੜਢ ਢਾਪ ਾੀ ਰਰਸ਼ਙੀ ਰਐੜਠੀ ਸ ਣ ਉ ਢੂੂੰ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ ਰਐੜਾਾਂਠਾ।2।  

ਭਃ ੨ ॥ ਤਹਲ ਫਸੰਤ ਆਗਭਤਨ ਤਤਸ ਕਾ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸ ਸਾਲਾਹੀ ਤਜ ਸਬਸ ਦ 
ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 791} 

ਅਟ:- ਉ ਣਰਦੂ (ਠ ੁਝਾਾਂ) ਠੀ ਰਵਔਾ ਏ ਖ ਥੂੰਞ ੁੱੋੱਞ ਠ ਆਉਝ ਞੋਂ ਣਰਸਪਾਾਂ ਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਰਖ ਠੀ 

ਥਏਰਞ ਢਾਪ ਾਾ ਖਞ ਧਉਪਠਾ ਸ); ਸ ਢਾਢਏ! ਉ ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਰਧੀ ਖ ਦ ਠਾ ਆਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੨ ॥ ਤਭਤਲ ਤਭਤਲਆ ਨਾ ਤਭਲ ਤਭਲ ਤਭਤਲਆ ਜ ਹਇ ॥ ਅੰਤਰ ਆਤਭ ਜ ਤਭਲ ਤਭਤਲਆ 
ਕਹੀ ਸਇ ॥੩॥ {ੰਨਾ 791} 

ਅਟ:- ਰਢਾ ਏਰਸਝ ਢਾਪ ਰਏ ਧੈਂ ਰਧਰਪਆ ਸਇਆ ਸਾਾਂ ਧਪ ਢਸੀਂ ਸੁੂੰਠਾ, ਧਪ ਞਾਾਂ ਸੀ ਸੁੂੰਠਾ ਸ ਖ ਔੁ-ਧੁਔ 

ਰਧਰਪਆ ਸਵ; ਖ ਅੂੰਠੋਂ ਆਞਧਾ ਰਵਔ ਰਧਪ , ਉ ਢੂੂੰ ਰਧਰਪਆ ਸਇਆ ਆਐਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।3।  

ਉੜੀ ॥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਭਾਵ ॥ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਲਤਗਆ ਤਪਤਰ ਜਨੀ ਾਵ 
॥ ਨਾਤਭ ਰਤਤਆ ਨਾਭੁ ਾਈ ਨਾਭ ਗੁਣ ਗਾਵ ॥ ਗੁਰ ਕ ਸਫਤਦ ਸਲਾਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਭ ਸਭਾਵ 
॥ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵਾ ਸਪਲ ਹ ਸਤਵ ਪਲ ਾਵ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 791} 

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਰਧਢਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ (ਖ ਰਧਢ ਰਵਔ ਪੱਠਾ ਸ ਉਸ) ਇਸ ਰਧਢ ਠੀ ਏਾ ਠਾ 

ਏਠਾ ਸ।  

‘ਢਾਧ’ ਞੋਂ ਰਥਢਾ ਸ ਆਸਾਾਂ ਰਵਔ ੁੱਰਗਆ ਧੁੜ ਧੁੜ ਖੂਢਾਾਂ ਰਵਔ ਧਢੱੁਐ ਣੈਂਠਾ ਸ।  



‘ਢਾਧ’ ਰਵਔ ਖੁਰੜਆਾਂ ‘ਢਾਧ’ ਸੀ ਏਧਾਈਠਾ ਸ ਣਰਦੂ ਠ ਸੀ ੁਝ ਾਈਠ ਸਢ। ਰਖ ਢ  ੁ-ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ 

ਰਰਞ-ਾਪਾਸ ਏੀਞੀ ਸ ਉਸ ਢਾਧ ਰਵਔ ਸੀ ਪੀਢ ਰਸੂੰਠਾ ਸ। ੁ ੂਠ ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਞੁਢਾ ਥੜਾ ੁਝਏਾੀ ਸ, 

ਸੁਏਧ ਰਵਔ ਞੁਰਆਾਂ ਢਾਧ-ਡਢ ੂਣ ਤਪ ਰਧਪਠਾ ਸ। 19।  

ਸਲਕ ਭਃ ੨ ॥ ਤਕਸ ਹੀ ਕਈ ਕਇ ਭੰਞੁ ਤਨਭਾਣੀ ਇਕੁ ਤੂ ॥ ਤਕਉ ਨ ਭਰੀਜ ਰਇ ਜਾ ਲਗੁ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 791-792} 

ਅਟ:- (ਸ ਣਰਦੂ!) ਰਏ ਠਾ ਏਈ (ਰਧਰਟਆ) ਆਾ ਸ, ਰਏ ਠਾ ਏਈ ਆਾ ਸ, ਧੈਂ ਰਢਧਾਝੀ ਠਾ ਇਏ ਞੂੂੰ 

ਸੀ ਞੂੂੰ ਸੈਂ। ਖਠ ਞਏ ਞੂੂੰ ਧ ਰਔੱਞ ਰਵਔ ਢਾਸ ਵੇਂ, ਰਏਉਂ ਢ  ਏ ਧਾਾਂ? (ਞਢੂੂੰ ਰਵਾ ਏ ਠੁੱਐਾਾਂ ਰਵਔ ਸੀ ਐਣੀਠਾ 

ਸ)।1।  

ਭਃ ੨ ॥ ਜਾਂ ਸੁਖੁ ਤਾ ਸਹੁ ਰਾਤਵ ਦੁਤਖ ਬੀ ਸੰਭਹਾਤਲਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਤਸਆਣੀ ਇਉ ਕੰਤ 
ਤਭਲਾਵਾ ਹਇ ॥੨॥ {ੰਨਾ 792} 

ਅਟ:- ਖ ੁਐ ਸ ਞਾਾਂ ਦੀ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੂੂੰ ਨਾਠ ਏੀ, ਠੁੱਐ ਰਵਔ ਦੀ ਧਾਪਏ ਢੂੂੰ ਔਞ ੱਐੀ, ਞਾਾਂ, ਢਾਢਏ 

ਆਐਠਾ ਸ, ਸ ਰਆਝੀ ਖੀਵ-ਇਞਰੀ! ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਐਧ ਢਾਪ ਧਪ ਸੁੂੰਠਾ ਸ।2।  

ਉੜੀ ॥ ਹਉ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਰਭ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ ਤੂ ਅਗਭ ਦਇਆਲੁ 
ਅਗੰਭੁ ਹ ਆਤ ਲਤਹ ਤਭਲਾਈ ॥ ਭ  ਤੁਝ ਤਫਨੁ ਫਲੀ ਕ ਨਹੀ ਤੂ ਅੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥ ਜ ਤਰੀ 
ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਤਨ ਲਤਹ ਛਡਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਵਰਵਾਹੁ ਹ ਤਤਸੁ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਈ ॥੨੦॥੧॥ {ੰਨਾ 
792} 

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਧੈਂ ਇਏ ਏੀੜਾ ਰਖਸਾ ਸਾਾਂ, ਞੀ ਵਰਛਆਈ ਵੱਛੀ ਸ, ਧੈਂ ਞ ਏੀਸ ਏੀਸ ੁਝ ਰਥਆਢ ਏਾਾਂ? ਞੂੂੰ 

ਥੜਾ ਸੀ ਰਠਆਪ ਸੈਂ, ਅਣਸੁੂੰਔ ਸੈਂ ਞੂੂੰ ਆਣ ਸੀ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਰਧਪਾਾਂਠਾ ਸੈਂ। ਧਢੂੂੰ ਞਟੋਂ ਰਥਢਾ ਏਈ ਥਪੀ ਢਸੀਂ 

ਰਠੱਠਾ, ਆਖ਼ ਞੂੂੰ ਸੀ ਾਟੀ ਸ ਏ ਣੁਏਾਠਾ ਸੈਂ, ਖ ਖ ਖੀਵ ਞੀ ਢ ਆਉਂਠਾ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਢੂੂੰ (ਸਉਧ ਠ ੜ 

ਞੋਂ) ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਆਣ ਥ-ਧੁਟਾਖ ਸ, ਉ ਢੂੂੰ ਞਾ ਦੀ ਏਈ ਪਾਪਔ ਢਸੀਂ ਸ। 20।1।  

 


