
ਧਾ ੂਵਾ ਧਸਪਾ 5 ਛਐਝ  ਧਃ  5       ੴ ਤਞੁ ਣਰਾਤਠ ॥ {ਣੰਢਾ 1094} 

ਧਾੂ ਵਾ ਧਸਪਾ 5 ਠਾ ਦਾਵ 

ਣਉੜੀ-ਵਾ: 

1. ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਇਸ ਖਞ ਆਣ ਸੀ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਸ, ਞਰ -ੁਝੀ ਧਾਇਆ ਦੀ ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਥਝਾਈ ਸ, ਾ 

ਖੀਵ ਦੀ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਸੀ ਣਠਾ ਏੀਞ ਸ ਸਢ। ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਅਢੁਾ ਸੀ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤ 

ਤਸੰਠ ਸਢ। ਇਸ ਤਢਨਧ ਦੀ ਉ ਢ  ਥਝਾਇਆ ਸਇਆ ਸ ਤਏ ਖੀਵ ੁ ੂਠ ਠੱ ਞ ਉਞ ਞੁ ਏ ਧਾਇਆ 

ਠ ਧਸ ਞੋਂ ਥਔਝ।  

2. ਤਖਝਸਾ ਢੰੂ ਦੁਪਾ ਏ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਞ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਣ ਖਾਾਂਠ 

ਸਢ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ, ਉਸ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣੈਂਠਾ ਸ। ੁ ੂਠ ਠੱ ਸ ਞ 

ਉਞ ਞੁ ਏ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ ਸ। ਤ ਇਸੀ ਞਾ ਸ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔੋਂ 

ਤਢਏਪਝ ਠਾ।  

3. ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਞਾਾਂ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਸ ਵਪ  ਵਾਸ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਇ ਵਾਞ ਉ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ੁਦਾਤਵਏ ਸੀ ਤ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਣ ਣਧਾਞਧਾ ਇਸਢਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ ਤਠੱਠਾ ਢਸੀਂ, ਉ ਢਾਪ ਤਣਆ ਥਝਢਾ ਥੜੀ ਐੀ ੱਪ ਸ। 

, ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਸੁੰਠੀ ਸ ਉ ਢੰੂ ੁੂ ਤਧਪਠਾ ਸ। ੁੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ ਧਢੱੁਐ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝ ਾਾਂਠਾ ਸ।  

4. ਧਾਇਆ ਔਝ ਵਾਪਾ ਦੀ ਞ ਖੀਵ ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਦੀ ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਸੀ ਸ। ਉ ਠੀ ਆਣਝੀ ਸੀ 

ਔੀ ਇਸ ਐਛ ਸ ਤਏ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਏ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਣ ਤਸੰਠ ਸਢ। ਖੀਵਾਾਂ 

ਠ ਵੱ ਠੀ ੱਪ ਢਸੀਂ।  

5. ਣਧਾਞਧਾ ਸ ਟਾਾਂ ਤਵਆਣਏ ਸੁੰਠਾ ਸਇਆ ਦੀ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਇਸਢਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਤਠੱਠਾ। ਧਢੱੁਐ ਠ 

ਦਾਝ  ਉਸ ਤਏਞ ਠੂ-ਠੁਛ ਟਾਾਂ ਵੱ ਤਸਾ ਸ। ਤਤ, ਧਢੱੁਐ ਉ ਠੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਤਏਵੇਂ ਖੁੜ? ਤਖ ਉਞ ਉਸ 

ਆਣ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ੁੂ ਤਧਪਾਾਂਠਾ ਸ। ੁ ੂਢੰੂ ਤਧਪ ਏ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ 

ਸ।  

6. ਧਢੱੁਐ ਸਉਧ ਠ ਏਾਢ ਏਾਧਾਤਠਏ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠ ਜਸ ਔਤੜਿਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਞ, ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਠੀ ਥਾਜ਼ੀ ਸਾੀ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਇਉਂ ਸੀ ਸ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਆਣਝੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਞੰ ਤਵਔ ਤਸਝ ਠਾ ਅਵ 

ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ਧਾਇਆ ਠ ਣੰਖ ਤਵਔੋਂ ਏੱਜ ਏ ਆਣਝੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਖੜੀ ੱਐਠਾ ਸ।  

7. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਆਣਾ-ਦਾਵ ਠੂ ਏ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਦਞੀ ਏਠਾ ਸ ਉ 

ਠ ਅੰਠ ਤਏ ਵਾਞ ਵ-ਦਾਵਢਾ ਢਸੀਂ ਤਸ ਖਾਾਂਠੀ। ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਉ ਠ ਧਢ ਤਵਔ ਠਾ ਆਞਧਏ 

ਆਢੰਠ ਥਤਝਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਏਈ ਤਵਏਾ ਉ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਵਪ ਤਐੱਔ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ।  

8. ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੰੀ ਾਾਂਗ ਣਾਈ ੱਐਠਾ ਸ, ਏਈ ਣਾਣ-ਤਵਏਾ ਉ 

ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠਾ। ਾਾ ਖਞ ਉ ਠੀ ਦਾ ਏਠਾ ਸ। ਏਈ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਉ ਢੰੂ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

9. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ ਸ, ਉ ਠ  

ਅੰਠੋਂ ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ ਦੱੁਐ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਤਖੱਟ ਧਾਇਆ ਠੀ ਦੱੁਐ ਢਾਸ ਸ, ਉਟ ਸ ਠੁੱਐ ਤਏਸੜਾ? 

10. ਖਞ, ਧਾਢ , ਇਏ ਅਐਾੜਾ ਸ। ਇ ਤਵਔ ਏਾਧਾਤਠਏ ਚੱ ਾ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਚੱ ਸ ਸਢ। ਣ ਤਖਸੜਾ 



ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਤਙਏਠਾ ਸ, ਉ ਠਾ ਧਢ ਤਵਏਾਾਾਂ ਵਪੋਂ  ਣਞ ਣੈਂਠਾ ਸ। 

ਏਾਧਾਤਠਏ ਉ ਉਞ ਆਣਝਾ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠ।  

11. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੁ ੂਠਾ ਤਧਪਾਣ ਸਾਪ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਞ, ੁ ੂਠੀ ੰਤਞ ਞੋਂ 

ਤਥਢਾ ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠੋਂ ਅਸੰਏਾ ਠੂ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ, ਸਉਧ ਢਸੀਂ ਤਧਙਠੀ। ਸਉਧ ਅਞ ਣਰਦੂ-ਤਧਪਾਣ—ਇਸ ਠਵੇਂ 

ਇਏ ਤਸਠ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਤਙਏ ਏਠ। , ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਾਡ ੰਤਞ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ 

ਤਧਢ ਸ ਏਠਾ ਸ, ਞ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਤਧਪਠਾ ਸ।  

12. ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔੋਂ ਇਸ ੂਗ ਤਧਪਠੀ ਸ ਤਏ ਆਣਝ  ਅੰਠੋਂ ਸਉਧ-ਅਸੰਏਾ ਠੂ ਏ ਏ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸ ਉ ਠੀ ੁਤਞ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ ਤਙਏੀ ਤਸੰਠੀ ਸ।  

13. ਡਾਤਧਏ ਣਤਸਾਵ, ਵਞ, ਡਾਤਧਏ ਣੁਞਏਾਾਂ ਠ ਤਢ ਣਾਚ, ਤਞਪਏ—ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਆ ਣਧਾਞਧਾ 

ਢਾਪ ਤਧਪਾਣ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ ਞਾ ਪੱਦਠਾ ਸ।  

14. ਥਾਸਪ  ਡਾਤਧਏ ਣਤਸਾਤਵਆਾਂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਣਧਾਞਧਾ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ, ਤਏਉਂਤਏ ਉਸ ਞਾਾਂ ਸਏ ਠ ਤਠਪ 

ਢੰੂ ਖਾਝਠਾ ਸ। ਠੂਖ ਣਾ, ਡਢ ਆਤਠਏ ਠਾ ਧਾਝ ਏਢਾ ਦੀ ਧੂਐਞਾ ਸ, ਇਸ ਞਾਾਂ ਖਞ ਞੋਂ ਞੁਢ ਵਪ  ਇਟ 

ਸੀ ਤਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਠਾ ਠਵਾਜ਼ਾ ਐੁਪਿਠਾ ਸ ਉ ਢੰੂ ੁ ੂਤਧਪਠਾ ਸ, 

ਞ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ ਸ।  

15. ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤਤਆ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਞੋਂ ਐੁੰਤਗਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ 

ਉਸ ਜ਼ਥਾਢ ਠਾ ਦੀ ਏੱਔਾ ਸੁੰਠਾ ਸ। ਅਤਖਸਾ ਧਢੱੁਐ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਤਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਪਏ ਣਪਏ ਠਵੇਂ ਵਾ 

ਪੈਂਠਾ ਸ।  

16. ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁੂ ਠ ਠੱ ਾਸ ਞ ਞੁ ਏ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ ਉਸ ਆਣ ਤਵਏਾ-ਪਤਸਾਾਂ ਦ ੰਾ-

ਧੰੁਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਆਣਝ  ਾਟੀਆਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ਤਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਉ ਠੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਤਧਙ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਉਸ ਠੁਢੀਆ ਠ ਪਾਪਔਾਾਂ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਤਠਾ।  

17. ਇਸ ਾਾ ਤਠੱਠਾ ਖਞ ਢਾਵੰਞ ਸ। ਣ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਖੁਤੜਆ ਤਸੰਠਾ ਸ 

ਉ ਠਾ ਖੀਵਢ ਠਾ ਪਈ ਅਙੱਪ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠਾ।  

18. ਞੀਟ-ਇਸ਼ਢਾਢੀ, ਡਧ-ਣੁਞਏਾਾਂ ਠ ਤਵਠਵਾਢ ਣਾਚੀ, ਕ ਦਐਾਾਂ ਠ ਾਡੂ, ਏਵੀ, ਖਞੀ ਞੀ ੰਤਢਆੀ—

ਇਸ ਾ ਤਵਅਟ ਖੀਵਢ ੁਜ਼ਾ ਏ ੰਾ ਞੋਂ ਏੂਔ ਏ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ ਖੀਵਢ ਸੁੰਠਾ ਸ ਣਧਾਞਧਾ 

ਠੀ ਦਞੀ ਏਢ ਵਾਤਪਆਾਂ ਠਾ।  

19. ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਏੀਞੀ ਸਈ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਸੀ ਇਏ ਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ ਖ ਠਾ 

ਅਙੱਪ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਣੂਥਪ  ਖਢਧ ਤਵਔ ਏੀਞ ਦਪ  ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਪਐ ਤਖ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਉੱੜਠਾ ਸ, ਉਸ ੁ ੂ

ਠੀ ਢ ਣ ਏ ਇਸ ਢਾਧ-ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਇਏੱਚਾ ਏਠਾ ਸ।  

20. ੁ ੂਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ-ਡਢ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ ਉ ਠਾ ਆਔਢ ਣਤਵੱਞ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉ 

ਠਾ ਧਢ ਤਵਏਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਣਾ ਢਸੀਂ ਛਪਠਾ, ਉ ਢੰੂ ਆਞਧਏ ਧਞ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠੀ।  

21. ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ਏਠਾ ਸ ਉ ਢੰੂ ੁੂ ਠੀ ਢ ਤਵਔ ੱਐ ਏ ਢਾਧ 

ਤਧਢ ਠੀ ਠਾਤਞ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ। ਉ ਠੀਆਾਂ ਧੂੰਸ-ਧੰੀਆਾਂ ਧੁਾਠਾਾਂ ਣੂੀਆਾਂ ਏਠਾ ਸ। ਾ ੁਐ ਉ ਠ ਠਾ 

ਥਝ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  



22. ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੁ ੂਠੀ ਢ ਥਖ਼ਸ਼ੀ, ਉ ਢ  ਤਸਠ ਤਵਔ ਢਾਧ ਤਧਤਆ। ਉਸ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਠਾ ਣਾਞ ਥਝ ਤਆ । ਠੁਢੀਆ ਵਾਪ  ਾ ਛ-ਤਸਧ ਉ ਠ ਅੰਠੋਂ ਧੁੱਏ । 

ੂ-ੂਖਸਾਜ਼ ਤਵਔ ਥਚ ਏ ਉਸ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰ ਤਆ।  

23. ਖੀਵ ਠ ਆਣਝ ਵੱ ਠੀ ੱਪ ਢਸੀਂ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਤਧਸ ਏਠਾ ਸ ਉ ਢੰੂ 

ਆਣਝੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਤਵਔ ਖੜਠਾ ਸ।  

ਪੜੀ-ਵਾ ਦਾਵ: 

(1 ਞੋਂ 5) ਖਞ, ਖਞ ਠੀ ਞਰ -ੁਝੀ ਧਾਇਆ, ਖਞ ਠ ਾ ਖੀਵ ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਔ ਸਢ, ਞ, 

ਖਞ ਤਵਔ ਸ ਟਾਾਂ ਉਸ ਤਵਆਣਏ ਸ। ਣ ਖੀਵ ਢੰੂ ਉਸ ਇਢਿਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਤਠੱਠਾ। ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ 

ਦੁਪਾ ਏ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਤਸੰਠ ਸਢ। ਉ ਠੀ ਆਣਝੀ ਸੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂ

ਠੀ ਢ ਣ ਏ ਉ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ ਉਸ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠ ਜਸ ਔੜਿਢੋਂ  ਥਔ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਇਸ ਧਨਾਠਾ 

ਣਧਾਞਧਾ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਥਝਾਈ ਸ। ਇਸੀ ਸ ਇਏ ਇਏ ਞਾ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਞੋਂ ਥਔਝ ਠਾ।  

(6 ਞੋਂ 10) ਇਸ ਖਞ ਇਏ ਅਐਾੜਾ ਸ। ਇ ਤਵਔ ਏਾਧਾਤਠਏ ਚੱ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਢੰੂ ਪੱੁਙੀ ਖਾ 

ਸ ਸਢ। ਧਢੱੁਐ ਖੀਵਢ ਠੀ ਥਾਜ਼ੀ ਸਾਠਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਧਸ ਢਾਪ ਤਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ 

ਢ ਣ ਏ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ, ਉਸ ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਜਸ ਢਸੀਂ ਔੜਿਠਾ।  

(11 ਞੋਂ 15) ਡਾਤਧਏ ਣਤਸਾਵ, ਵਞ, ਤਞਪਏ-ਇਸ਼ਢਾਢ ਆਤਠਏ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠੀ ਧਾ ਞੋਂ ਥਔਾ ਢਸੀਂ 

ਏਠ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਧਸ ਠਾ ਠਵਾਜ਼ਾ ਐੁਪਿਠਾ ਸ ਉਸ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ 

ਤਧਠਾ ਸ ਞ ਧਾਇਆ ਠ ਸੱਤਪਆਾਂ ਞੋਂ ਥਤਔਆ ਤਸੰਠਾ ਸ।  

(16 ਞੋਂ 23) ਖਞ ਢਾਵੰਞ ਸ। ਖ ਇਟ ਆਇਆ ਉਸ ਆਖ਼ ਏੂਔ ਏ ਤਆ। ਇਟ ਏਾਧਨਾਥ ਖੀਵਢ 

ਵਾਪਾ ਤ ਉਸੀ ਥਤਝਆ ਤਖ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਸਤ-ਢਾਧ ਖਤਣਆ। ਣ ਇਸ ੱਪ ਧਢੱੁਐ ਠ 

ਆਣਝ  ਵੱ ਠੀ ਢਸੀਂ। ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਸੀ ਤਧਸ ਏ ਏ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੁੂ ਠੀ ਢ ਤਵਔ ੱਐ ਏ ਆਣਝ  ਢਾਧ 

ਤਵਔ ਖੜਠਾ ਸ।  

ਧੁੱਐ-ਦਾਵ: 

ਣਧਾਞਧਾ ਇਸ ਖਞ-ਔਢਾ ਏ ਏ ਇ ਤਵਔ ਸ ਟਾਾਂ ਧਖੂਠ ਸ। ਣ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਇਸਢਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ 

ਤਠੱਠਾ ਢਸੀਂ। ਉ ਠੀ ਨਾਠ ਦੁਪਾ ਏ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤਤਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਤਵਏਾਾਾਂ ਠ ਜਸ 

ਔਤੜਿਆ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਖਞ ਠਾ ਅਐਞੀ ਤਞਆ, ਞੀਟ-ਇਸ਼ਢਾਢ, ਡਾਤਧਏ ਣਤਸਾਵ—ਅਖਸ ਏਈ ਦੀ 

ਉੱਠਧ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਾ ਞੋਂ ਢਸੀਂ ਥਔਾ ਏਠ। ਤਖ ਉਞ ਉ ਠੀ ਆਣਝੀ ਸੀ ਤਧਸ ਸਵ, ਉਸ 

ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਉ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਠਾ ਸ ਆਣਝਾ ਖੀਵਢ ਏਾਧਨਾਥ ਥਝਾਾਂਠਾ ਸ।  

‘ਵਾ ਠੀ ਥਝਞ’ 

ਇ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ 23 ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਢ। ਸਏ ਣਉੜੀ ਠੀਆਾਂ ਅੱਚ ਅੱਚ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ। ਸਏ ਣਉੜੀ ਠ ਢਾਪ ਤਞੰਢ 

ਤਞੰਢ ਸ਼ਪਏ ਸਢ। ਸਏ ਸ਼ਪਏ ਠੀਆਾਂ ਠ ਠ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ। ਤ ਣਉੜੀ ਢੰ: 21 ਅਞ 22 ਠ ਢਾਪ ਞੀਖਾ ਸ਼ਪਏ 

ਤਞੰਢ ਤਞੰਢ ਞੁਏਾਾਂ ਵਾਪਾ ਸ।  

ਇਸਢਾਾਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਢਾਢਏ’ ਸਚ-ਤਪਐੀਆਾਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠ ਅਖ਼ੀ ਤਵਔ ਸ—ਢ:ੰ 5, 10, 15, 22 

ਅਞ 23। ਪਜ਼ ‘ਢਾਢਏ’ ਠੀ ਵਞੋਂ ਢੰੂ ਾਸਧਝ  ੱਐ ਏ ਾੀ ‘ਵਾ’ ਢੰੂ ਣਤੜਿਆਾਂ ਇਸ ਧਗ ਣ ਖਾਾਂਠੀ ਸ ਤਏ 

ਇ ‘ਵਾ’ ਠਾ ਪੜੀ ਵਾ ਦਾਵ ਔਾ ਤਸੱਤਆਾਂ ਤਵਔ ਵੰਤਛਆ ਸਇਆ ਸ।  



ਸੁਝ ਵਐ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੀ ਅਞ ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਠੀ ਥਪੀ। ਾ ਸੀ ਸ਼ਪਏ ਪਤਸੰਠੀ ਥਪੀ ਠ ਸਢ। ਤਪਐ ‘ਪਏ  

ਛਐਝ’ ਦੀ ਇਸੀ ਠੱਠਾ ਸ। ਾ ਪਏ ਤਡਆਢ ਢਾਪ ਣੜਿ  ਵਐ। ਆਣ ਤਵਔ ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਏਈ ਪਜ਼ ਤਧਪਠ 

ਸਢ। ਇਸ ਾਾਂਗ ਇਸ ਜ਼ਾਸ ਏਠੀ ਸ ਤਏ ਸ਼ਪਏ ਇਏ ਵਏਞ ਠ ਤਪਐ ਸ ਸਢ। ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੀ ਥਪੀ ਢਾਪ 

ਇਸਢਾਾਂ ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਠੀ ਥਪੀ ਉੱਏਾ ਸੀ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠੀ। ਾੀ ‘ਵਾ’ ਠੀਆਾਂ ਣਉੜੀਆਾਂ ਣਤਸਪਾਾਂ ਵੱਐ ਤਪਐੀਆਾਂ 

ਈਆਾਂ ਸਢ।  

ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ ਅਞ ਧਾੂ ਏੀ ਵਾ ਠਾ ਙਾਏਾ 

ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ ਦੀ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਠੀ ਸ ਤਖਵੇਂ ਧਾੂ ਏੀ ਵਾ। ਉ ‘ਵਾ’ ਤਵਔ 20 ਣਉੜੀਆਾਂ ਸਢ। 

ਣਉੜੀ ਢੰ: 5, 10, 15 ਅਞ 20 ਠ ਅਖ਼ੀ ਤਵਔ ਪਜ਼ ‘ਢਾਢਏ’ ਵਤਞਆ ਸਇਆ ਸ। ਇ ਠਾ ਦਾਵ ਇਸ ਸ 

ਤਏ ਇ ‘ਵਾ’ ਠਾ ਪੜੀ-ਵਾ ਦਾਵ ਔਾ ਤਸੱਤਆਾਂ ਤਵਔ ਵੰਤਛਆ ਸਇਆ ਸ।  

ਸੁਝ ਵਐ ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਅਞ ਣਉੜੀਆਾਂ ਠੀ ਥਪੀ। ਾ ਸ਼ਪਏ ਸਤਿਞੀ ਥਪੀ ਤਵਔ ਸਢ, ਞ ਣਉੜੀਆਾਂ ਚਚ 

ਣੰਖਾਥੀ ਤਵਔ। ਣ ਧਾ ੂਏੀ ਵਾ ਵਾਾਂ ਇਟ ਅੀਂ ਇਸ ਢਸੀਂ ਏਤਸ ਏਠ ਤਏ ਣਉੜੀਆਾਂ ਵੱਐ ਤਪਐੀਆਾਂ ਸਢ 

ਞ ਸ਼ਪਏ ਵੱਐ। ਤਡਆਢ ਢਾਪ ਣੜਿ  ਏ ਵਐ। ਖ ਪਜ਼ ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਤਵਔ ਵਞ ਸਢ, ਖ ਤਖ਼ਆਪ ਸ਼ਪਏਾਾਂ ਤਵਔ ਤਠੱਞ 

ਸਢ, ਉਸੀ ਤਖ਼ਆਪ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਠੁਸਾ ਸਢ, ਉਸੀ ਪਜ਼ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਆ ਸਢ। ਸਾਾਂ, ਥਪੀ ਥਠਪ ਈ 

ਸ। , ‘ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ’ ਥਾ ਨਏੀਢੀ ਞ ਞ ਤਏਸਾ ਖਾ ਏਠਾ ਸ ਤਏ ਸਏ ਸ਼ਪਏ-ਖੁੱਙ ਅਞ ਉਸਢਾਾਂ ਠ 

ਢਾਪ ਠੀ ਣਉੜੀ ਢਾਪ  ਢਾਪ ਸੀ ਤਪਐ  ਸਢ।  

‘ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ’ ਠੀ ਸਏ ਣਉੜੀ ਤਵਔ ਣੰਖ ਣੰਖ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ। ਸਏ ਣਉੜੀ ਠ ਢਾਪ ਠ ਠ ਸ਼ਪਏ ਸਢ। 

ਸਏ ਸ਼ਪਏ ਤਵਔ ਠ ਠ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ। ਣ ਣਉੜੀ ਢੰ: 11 ਠ ਣਤਸਪ  ਸ਼ਪਏ ਠੀਆਾਂ ਤਞੰਢ ਞੁਏਾਾਂ ਸਢ।  

ਢਙ:- ਣਾਚਏਾਾਂ ਠੀ ਸੂਪਞ ਵਾਞ ਇਟ ਖਞੀ ਠੀ ਵਾ ਠਾ ਦੀ ਣਉੜੀ-ਵਾ, ਪੜੀ-ਵਾ ਅਞ ਧੁੱਐ ਦਾਵ 

ਤਠੱਞਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ ਧ: 5 
ਣਉੜੀ-ਵਾ ਦਾਵ:- 

1. ਦ ਞਾਏਞਾਾਂ ਠਾ ਧਾਪਏ ਣਧਾਞਧਾ ਇਸ ਾੀ ਖਞ-ਔਢਾ ਔ ਏ ਆਣ ਸੀ ਇ ਤਵਔ ਸ ਟਾਾਂ ਧਖੂਠ 

ਸ। ਇਸ ੂਗ ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਸੀ ਖੀਵ ਢੰੂ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ। ਉ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਢੀ ਧਢੱੁਐ 

ਠਾ ਖੀਵਢ-ਧਢਟ ਸ।  

2. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਦੁਪਾ ਏ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਤਜ਼ੰਠੀ ੁਐੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ। ਇ ਞਿਾਾਂ ਧਢੱੁਐ 

ਖੀਵਢ-ਥਾਜ਼ੀ ਸਾ ਏ ਇਟੋਂ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

3. ਤਖੰਠ, ਣਰਾਝ, ੀ, ਡਢ, ੁਆਠਪ  ਣਠਾਟ, , ਇਞਰੀ, ਣੁੱਞ—ਇਸ ਦ ਏੁਗ ਠਝ ਵਾਪ  

ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਧਢੋਂ  ਏਠ ਦੁਪਾਝਾ ਢਸੀਂ ਔਾਸੀਠਾ। ਉ ਠਾ ਤਧਢ ਏੀਤਞਆਾਂ ਖੀਵਢ ੁਐੀ ੁਜ਼ਠਾ ਸ।  

4. ਇਸ ਦ ਏੁਗ ਠਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਦੁਪਾ ਠਝਾ ਅਤਏਞਝਾਾਂ ਵਾਪਾ ਖੀਵਢ ਸ। ਇਸਢਾਾਂ ਣਠਾਟਾਾਂ 

ਠਾ ਏੀਸ ਧਾਝ? ਤਖੰਠ ਤਢਏਪਤਠਆਾਂ ਸੀ ਇਸ ੀ ੁਆਸ ਠੀ ਜੀ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਠੁਢੀਆ ਵਾਪ  ਣਠਾਟ 

ਇਟ ਸੀ ਤਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

5. ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠਾ ਧਸ ਞਾਾਂ ਤਸਧ ਠਾ ਏਾਢ ਥਝਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਠੁੱਐਾਾਂ ਤਸਧਾਾਂ ਠਾ 

ਢਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ, ਞ ਠਾ ਠਾ ਾਟੀ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਣਾੋਂ ਉ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਠਾਤਞ ਸੀ ਧੰਤਆ ਏ।  



6. ਠੁਢੀਆ ਠ ਾ ਦ-ਣਠਾਟ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਤਧਪ  ਸ ਸਝ, ਣ ਖ ਉਸ ਇਸ ਣਠਾਟ ਠਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ 

ਢੰੂ ਦੁਪਾ ਤਸਾ ਸ, ਞਾਾਂ ਉ ਢੰੂ ੰਠ ਠਾ ਏੀੜਾ ਸੀ ਧਗ। ਢਾਧ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਆਞਧਏ ੁਐ ਢਸੀਂ ਸ।  

7. ਣ ਠੂਖ ਣਾ, ਖ ਧਢੱੁਐ ਙੁੱਙੀ ਸਈ ਏੱੁਪੀ ਤਵਔ ਤਸੰਠਾ ਸਵ, ਉ ਠ ਏੱਣੜ ਣਾਙ ਸ ਸਝ, ਣੱਪ  ਡਢ ਢਾਸ 

ਸਵ, ਏਈ ਾਏ-ਝ ਦੀ ਢਾਸ ਸਝ, ਣ ਖ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਤਦੱਖਾ ਸਇਆ ਸ ਞਾਾਂ ਉ ਢੰੂ ਡਞੀ 

ਠਾ ਾਖਾ ਧਗ। ਉ ਠ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਢਾਪ ਧਢ ਤਵਏਾਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔਠਾ ਸ।  

8. ਠੁਢੀਆ ਠ ਧਖ-ਧਤਪਆਾਂ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਦੁਪਾ ਠਝ ਢਾਪ ਾੀ ਉਧ ਅਖਾਈਂ ਸੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।  

9. ਇਸ ਦ ਣਠਾਟ ਢਾਵੰਞ ਸਢ। ਇਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਠਾ ਤਙਏ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਢਾਸ ਧਗ। ਇਸਢਾਾਂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ 

ਏਾਧਾਤਠਏ ਤਵਏਾਾਾਂ ਤਵਔ ਗੱਪ  ਢਾਸ ਸ ਤਤ।  

10. ਇਸ ਇਏੱਚੀ ਏੀਞੀ ਸਈ ਧਾਇਆ ਖਞ ਞੋਂ ਞੁਢ ਵਪ  ਧਢੱੁਐ ਠ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠੀ। ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ 

ਤਵਾਤਆਾਂ ਤਢੀ ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਧਢੱੁਐ ੱਖਠਾ ਦੀ ਢਸੀਂ।  

11. ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਦਞੀ ਏਢ ਵਾਪ  ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਢੰੂ ਢਾਧ ਠ ਙਾਏ ਞ ਠੁਢੀਆ ਠ ਾ ਣਠਾਟ ਥ-ੁਆਠ 

ਖਾਣਠ ਸਢ। ੁ ੂਠੀ ਤਏਣਾ ਢਾਪ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਅੰਠੋਂ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਵਪੋਂ  ਸਢਾ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਉਸਢਾਾਂ 

ਠਾ ਧਢ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ ਣਰਞਾ ਤਸੰਠਾ ਸ ।  

12. ਤਖਵੇਂ ਧੱਕੀ ਣਾਝੀ ਞੋਂ ਤਥਢਾ, ਔਾਤਞਰਏ ਧੀਂਸ ਠੀ ਥੰੂਠ ਞੋਂ ਤਥਢਾ, ਦਾ ਤੱੁਪ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਢਸੀਂ ਤਸ ਏਠਾ, ਤਞਵੇਂ 

ੰਞ ਖਢ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਢਸੀਂ ਤਸ ਏਠ।  

13. ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਦਞ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਠਢ ਵਾਞ ਸੀ ਅਜ਼ਈਆਾਂ ਏਠ ਸਢ।  

14. ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਖ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ੁਝਠ ਸਢ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਠ ਸੱਟ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਤਪਐਠ ਸਢ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਠ ਣ ਾਡ-ੰਤਞ ਵਾਪ  ਣਾ ਞੁਠ ਸਢ।  

15. ਣਰਦੂ ਠੀ ਦਞੀ ਏਢ ਵਾਪ  ਥੰਤਠਆਾਂ ਢੰੂ ਤਜ਼ੰਠੀ ਠਾ ਉਸੀ ਧਾ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ ਖਾਣਠਾ ਸ ਖਠੋਂ ਉਸ ਣਰਦੂ 

ਠੀ ਨਾਠ ਤਵਔ ਖੁੜਠ ਸਢ। ਉਸ ਖਾਝਠ ਸਢ ਤਏ ਔੰ ਦਾਾਾਂ ਢਾਪ ਸੀ ਾਡ ੰਤਞ ਠਾ ਤਧਪਾਣ ਸੁੰਠਾ ਸ ਤਖਟ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਤਵਔ ਤਙਏ ਏੀਠਾ ਸ।  

16. ਦਞੀ ਏਢ ਵਾਤਪਆਾਂ ਢਾਪ ਤਣਆ ਏਢਾ, ਞ ਤਵਏਾਾਾਂ ਤਵਔ ਤਛੱਤਆਾਂ ਢੰੂ ਥਔਾਝਾ—ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ 

ਇਸ ਧੁੱਜ-ਏਠੀਧਾਾਂ ਠਾ ੁਦਾਉ ਸ।  

17. ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਧਤਆਾਂ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਢ ਸ਼ਾਾਂਞ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਧਾਇਆ ਠੀ ਞਣਸ਼ ਞੋਂ ਥਤਔਆ ਤਸੰਠਾ 

ਸ।  

18. ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਤਧਢ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਧਾਇਆ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੀ।  

19. ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਵਔ ਤਸ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਦਞੀ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ ਸ। ੁੂ ਢੀਤਵਆਾਂ ਞੋਂ ਉੱਔ ਏ 

ਠੇਂਠਾ ਸ।  

20. ਤਧਢ ਠੀ ਠਾਤਞ ਵਾਞ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਠ ਞ ਅਠਾ ਏਠ ਸ।  

ਪੜੀ-ਵਾ ਦਾਵ: 

1. (1 ਞੋਂ 5) ਠੁਢੀਆ ਠ ਾ ਣਠਾਟ ਠਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਨਾਠ ਦੁਪਾਝੀ ਅਤਏਞਝਾਾਂ ਵਾਪਾ 

ਖੀਵਢ ਸ।  



2. (6 ਞੋਂ 10) ਠੁਢੀਆ ਠ ਧਖ-ਧਤਪਆਾਂ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਦੁਪਾਇਆਾਂ ਖੀਵਢ ਅਖਾਈਂ ਔਪਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

3. (11 ਞੋਂ 15) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਦਞ ਢੰੂ ਢਾਧ ਠ ਙਾਏ ਞ ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟ ਥ-ੁਆਠ ਖਾਣਠ ਸਢ।  

4. (16 ਞੋਂ 20) ਢਾਧ ਤਧਤਆਾਂ ਧਢ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠ ਸੱਤਪਆਾਂ ਞੋਂ ਥਤਔਆ ਤਸੰਠਾ ਸ; ਣ ਇਸ ਢਾਧ ੁ ੂਣਾੋਂ 

ਸੀ ਤਧਪਠਾ ਸ।  

ਧੁੱਐ-ਦਾਵ: 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਤਧਢਾ ਸੀ ਧਢੱੁਐਾ ਖੀਵਢ ਠਾ ਅਪ ਧਢਟ ਸ। ਇਸ ਢਾਧ ੁ ੂਠੀ ਢ ਤਣਆਾਂ 

ਤਧਪਠਾ ਸ।  

‘ਧਾ ੂਏੀ ਵਾ’ ਥਾ ਜ਼ੂੀ ਢਙ: 

ਣਾਚਏ ੱਖਝ ਇਸ ਔਞ ੱਐਝ ਤਏ ੁ ੂਅਖਢ ਾਤਸਥ ਠੀ ਇਸ ‘ਵਾ’ ਧਾ ੂਾ ਤਵਔ ਠਖ ‘ਧਾ ੂਏੀ 

ਵਾ’ ਸ ‘ਛੱਐਝ  ਏੀ ਵਾ’ ਢਸੀਂ ਸ। ‘ਛਐਝ’ ਞਾਾਂ ਤ ਸ਼ਪਏ ਸਢ, ‘ਪਤਸੰਠੀ’ ਥਪੀ ਤਵਔ ਸ਼ਪਏ।  

ਭਾਯੂ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੫ ਡਖਣ ਭਃ ੫    ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਤੂ ਚਈ ਸਜਣ ਭਤਡਅ ਡਇ ਤਸਸੁ 
ਈਤਾਤਯ ॥ ਨਣ ਭਤਹੰਜ ਤਯਸਦ ਕਤਦ ਸੀ ਦੀਦਾਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਔਉ—ਏਸ,ੁ ਠੱ। ਖਝ ਧਤਛਆ—ਸ ਧ ੱਖਝ! ਛਈ—ਛਈਂ, ਧੈਂ ਤਠਆਾਂ। ਤੁ—ੀ, 

ਤ। ਧਤਸੰਖ—ਧ। ਣੀ—ਣੱੀਂ, ਧੈਂ ਵਐਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਸ ਧ ੱਖਝ! ਞੰੂ ਆਐ (ਦਾਵ, ਖ ਞੰੂ ਆਐੇਂ ਞਾਾਂ) ਧੈਂ ਆਣਝਾ ਤ ਦੀ ਪਾਸ ਏ ਦਙ ਏ ਤਠਆਾਂ, ਧੀਆਾਂ 

ਅੱਐਾਾਂ ਞ ਸੀਆਾਂ ਸਢ, ਧੈਂ ਏਠੋਂ ਞਾ ਠਢ ਏਾਾਂੀ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨੀਹੁ ਭਤਹੰਜਾ ਤਉ ਨਾਤਰ ਤਫਅ ਨਹ ਕੂੜਾਵ ਡਖੁ ॥ ਕੜ ਬਗ ਡਯਾਵਣ ਤਜਚਯੁ ਤਯੀ 
ਨ ਡਖੁ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਢੀਸ—ਣਰਧ। ਞਊ ਢਾਤਪ—ਞ ਢਾਪ। ਤਥਆ—ਠੂਖ। ਏੂੜਾਵ—ਗੂਚ । ਛਐੁ—ਧੈਂ ਵਐ ਪ ਸਢ। 

ਤਣੀ—ਐਧ-ਣਰਦੂ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਧਾ ਤਣਆ (ਸੁਝ ਤ) ਞ ਢਾਪ ਸ, ਠੂਖ ਤਣਆ ਧੈਂ ਗੂਚ  ਵਐ ਪ ਸਢ (ਧੈਂ ਵਐ ਤਪਆ 

ਸ ਤਏ ਠੂਖ ਤਣਆ ਗੂਚ  ਸਢ)। ਤਖਞਢਾ ਤਔ ਧਢੰੂ ਣਞੀ ਠਾ ਠਸ਼ਢ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ, ਠੁਢੀਆ ਵਾਪ  ਐਾਝ  ਣਤਸਢਝ 

ਧਢੰੂ ਛਾਉਝ ਪੱਠ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਈਠੀ ਝਾਰੂ ਕੰਤੜ ਹਈ ਸੀ ਤਈ ਦੀਦਾਯੁ ॥ ਕਾਜਰੁ ਹਾਯੁ ਤਭਰ ਯਸੁ ਤਫਨੁ ਸ ਹਤਬ 
ਯਸ ਛਾਯੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਉਚੀ—ਉੱਚੀਂ, ਧੈਂ ਉੱਚਾਾਂ। ਗਾਪੂ—ਗਪਾਾਂ, ਵ। ਏੰਞੜ—ਸ ਸਝ  ਏੰਞ! ਸਉ—ਧੈਂ। ਣੀ—

ਣੱੀਂ, ਵਐਾਾਂ। ਏਾਖਪੁ—ਏੱਖਪ, ੁਧਾ। ਞਧਪ—ਣਾਢ। ਸਤਦ—ਾ। ਕਾੁ—ੁਆਸ।  

ਅਟ:- ਸ ਸਝ  ਏੰਞ! ਵ ਉੱਚਾਾਂ ਞ (ਣਤਸਪਾਾਂ) ਞਾ ਠਢ ਏਾਾਂ। ਞਾ ਠਢ ਏਢ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏੱਖਪ 

ਸਾ ਣਾਢ ਠਾ —ਇਸ ਾ ਸੀ  ੁਆਸ ਧਾਢ ਸਢ।3।  



ਈੜੀ ॥ ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਬੁ ਧਾਤਯਅ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਕੀਤ ਥਾਟੁ ਤਸਯਤਜ ਸੰਸਾਤਯਅ ॥ 

ਹਤਯ ਅਤਗਅ ਹਊ ਫਦ ਾੁ ੁੰਨੁ ਵੀਚਾਤਯਅ ॥ ਫਰਹਭਾ ਤਫਸਨੁ ਭਹਸੁ ਤਰ ਗੁਣ ਤਫਸਥਾਤਯਅ ॥ 
ਨਵ ਖੰਡ ਤਰਥਭੀ ਸਾਤਜ ਹਤਯ ਯੰਗ ਸਵਾਤਯਅ ॥ ਵਕੀ ਜੰਤ ਈਾਆ ੰਤਤਯ ਕਰ ਧਾਤਯਅ ॥ 
ਤਯਾ ੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਆ ਸਚੁ ਤਸਯਜਣਹਾਤਯਅ ॥ ਤੂ ਜਾਣਤਹ ਸਬ ਤਫਤਧ ਅਤ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਤਨਸਤਾਤਯਅ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਔਾ—ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। ਡਾਤਆ—ਤਙਏਾਇਆ ਸਇਆ, ਣਠਾ ਏੀਞਾ। ੁਧੁਤਐ—

ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ। ੁਧੁਤਐ ਟਾਙੁ—ੁ ੂਠ ਾਸ ਞ ਞੁਢ ਠਾ ਤਢਨਧ। ਤਤਖ—ਣਠਾ ਏ ਏ। ਢਵ—ਢ। 

ਾਤਖ—ਾਖ ਏ। ਵਏੀ—ੰਾ ੰ ਠ। ਅੰਞਤ—(ਉਸ ਖੀਵਾਾਂ ਠ) ਅੰਠ। ਏਪ—ੱਤਞਆ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਅਞ ਞੰੂ ਆਣਝਾ ਅਙੱਪ ਤਢਨਧ ਸੀ ਸ ਟਾਾਂ ਏਾਇਧ 

ਏੀਞਾ ਸਇਆ ਸ। ਖਞ ਣਠਾ ਏ ਏ ਞੰੂ ਇਸ ਤਢਨਧ ਦੀ ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਤਏ (ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ) ੁ ੂਠ ਠੱ ਞ ਉਞ 

ਞੁਢਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ।  

ਸ ਸੀ! ਞੀ ਸੀ ਆਤਆ ਅਢੁਾ ਵਠ (ਆਤਠਏ ਡਧ-ਣੁਞਏਾਾਂ ਣਙ) ਸ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਢ  (ਖਞ ਤਵਔ) 

ਣਾਣ ਞ ਣੁੰਢ ਢੰੂ ਤਢਐਤੜਆ ਸ, ਞੰੂ ਸੀ ਥਰਸਧਾ ਤਵਸ਼ਢੰੂ ਞ ਤਸ਼ਵ ਢੰੂ ਣਠਾ ਏੀਞਾ, ਞੰੂ ਸੀ ਧਾਇਆ ਠ ਤਞੰਢ ੁਝਾਾਂ ਠਾ 

ਤਐਪਾਾ-ੂਣ ਖਞ ਥਝਾਇਆ ਸ। ਸ ਸੀ! ਇਸ ਢ  ਤਸੱਤਆਾਂ ਵਾਪੀ ਡਞੀ ਾਖ ਏ ਞੰੂ ਇ ਤਵਔ ਅਢਏਾਾਂ 

ੰ ਖਾ ਸਢ। ਵਐ ਵਐ ਦਾਾਂਞ ਠ ਖੀਵ ਣਠਾ ਏ ਏ ਞੰੂ (ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਅੰਠ) ਆਣਝੀ ੱਤਞਆ ਏਾਇਧ ਏੀਞੀ 

ਸ।  

ਸ ਠਾ-ਤਟ ਤਖਝਸਾ! ਏਈ ਖੀਵ (ਞ ੁਝਾਾਂ ਠਾ) ਅੰਞ ਢਸੀਂ ਖਾਝ ਏਠਾ। ਦ ਞਿਾਾਂ ਠ ਦਞ ਞੰੂ ਆਣ 

ਸੀ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ ੁ ੂਠ ਞ ਉਞ ਞ ਏ (ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੰਾਉਂਠਾ ਸੈਂ।1।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜ ਤੂ ਤਭਤੁ ਸਾਡੜਾ ਤਹਕ ਬਯੀ ਨਾ ਵਛਤੜ ॥ ਜੀਈ ਭਤਹੰਜਾ ਤਈ ਭਤਹਅ ਕਤਦ 
ਸੀ ਜਾਨੀ ਤਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਤਸਏ—ਇੱਏ। ਦੀ—ਞਾ ਦ। ਧਤਸੰਖਾ—ਧਾ। ਖਾਢੀ—ਸ ਤਣਆ! ਞਤਸ—ਞਢੰੂ। ਣੀ—

ਣੱੀਂ, ਧੈਂ ਵਐਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਖ ਞੰੂ ਧਾ ਤਧਞਰ  ਸੈਂ, ਞਾਾਂ ਧਢੰੂ ਞਾ ਦ ਦੀ (ਆਣਝ  ਢਾਪੋਂ) ਢਾਸ ਤਵਕੜ। ਧੀ ਤਖੰਠ ਞੰੂ (ਆਣਝ 

ਤਣਆ ਤਵਔ) ਧਸ ਪਈ ਸ (ਸੁਝ ਸ ਵਪ  ਧਢੰੂ ਞਾਾਂ ਤਸੰਠੀ ਸ ਤਏ) ਸ ਤਣਆ! ਧੈਂ ਏਠੋਂ ਞਢੰੂ ਵਐਾਾਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਦੁਯਜਨ ਤੂ ਜਰੁ ਬਾਹੜੀ ਤਵਛੜ ਭਤਯ ਜਾਤਹ ॥ ਕੰਤਾ ਤੂ ਸਈ ਸਜੜੀ ਭਡਾ ਹਬ ਦੁਖੁ 
ਈਰਾਤਹ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਖਪੁ—ੜ ਖਾ। ਦਾਸੜੀ—ਅੱ ਤਵਔ। ਧਛਾ—ਧਾ। ਉਪਾਤਸ—ਪਾਸ ਠ, ਠੂ ਏ ਠ।  

ਅਟ:- ਸ ਠੁਖਢ! ਞੰੂ ਅੱ ਤਵਔ ੜ ਖਾ, ਸ ਤਵਕੜ! ਞੰੂ ਧ ਖਾ। ਸ (ਧ) ਏੰਞ! ਞੰੂ  

(ਧੀ ਤਸਠਾ-) ਖ ਉਞ (ਆ ਏ) ੌਂ ਞ ਧਾ ਾਾ ਠੁੱਐ ਠੂ ਏ ਠ।2।  

ਢਙ:- ਅਪ  ਸ਼ਪਏ ਤਵਔ ਾਤਸਥ ਤਪਐਠ ਸਢ ਤਏ ‘ਠੁਖਢ’ ਞ ‘ਤਵਕੜਾ’ ਏਝ ਸਢ।  



ਭਃ ੫ ॥ ਦੁਯਜਨੁ ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਹ ਵਛੜਾ ਹਈਭ ਯਗੁ ॥ ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਾਤਤਸਾਹੁ ਤਜਸੁ  ਤਭਤਰ ਕੀਚ 
ਬਗੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1094} 

ਣਠਅਟ:- ਠੂਖਾ ਦਾਉ—(ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਤਏ ਸ ਠਾ ਤਣਆ। ਤਖ ੁਤਧਤਪ—ਤਖ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ। ਏੀਔ—

ਏ ਏੀਠਾ ਸ। ਦ—ੁਆਢੰਠ। ਠੁਖਢੁ—ਠੁਸ਼ਧਢ। ਔਾ—ੱਔਾ, ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਤਏ ਸ ਢਾਪ ਤਣਆ (ਤਖੰਠ ਠਾ ਵੱਛਾ) ਵੀ ਸ, ਸਉਧ ਠਾ  (ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ) 

ਤਵਕੜਾ (ਣਾਝ ਵਾਪਾ) ਸ। ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ (ਤਖੰਠ ਠਾ) ਤਧਞਰ  ਸ ਤਖ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ 

(ਆਞਧਏ) ਆਢੰਠ ਧਾਤਝਆ ਖਾ ਏਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤੂ ਗਭ ਦਆਅਰੁ ਫੰਤੁ ਤਯੀ ਕੀਭਤਤ ਕਹ ਕਈਣੁ ॥ ਤੁਧੁ ਤਸਯਤਜਅ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ 
ਤੂ ਨਾਆਕੁ ਸਗਰ ਬਈਣ ॥ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਕਆ ਨ ਜਾਣ ਭਯ ਠਾਕੁਯ ਸਗਰ ਯਈਣ ॥ ਤੁਧੁ 
ਤੜ ਕਆ ਨ ਸਕ ਤੂ ਤਫਨਾਸੀ ਜਗ ਈਧਯਣ ॥ ਤੁਧੁ ਥਾ ਚਾਯ ਜੁਗ ਤੂ ਕਯਤਾ ਸਗਰ ਧਯਣ 
॥ ਤੁਧੁ ਅਵਣ ਜਾਣਾ ਕੀਅ ਤੁਧੁ ਰੁ ਨ ਰਗ ਤਤਰਣ ॥ ਤਜਸੁ ਹਵਤਹ ਅਤ ਦਆਅਰੁ ਤਤਸੁ 
ਰਾਵਤਹ ਸਤਤਗੁਯ ਚਯਣ ॥ ਤੂ ਹਯਤੁ ਈਾਆ ਨ ਰਬਹੀ ਤਫਨਾਸੀ ਤਸਰਸਤਟ ਕਯਣ ॥ ੨॥ {ੰਨਾ 
1094-1095} 

ਣਠਅਟ:- ਅਧ—ਅਣਸੁੰਔ। ਤਤਖਆ—ਣਠਾ ਏੀਞਾ। ਢਾਇਏੁ—ਧਾਪਏ। ਪ ਦਉਝ—ਾ ਦਵਢਾਾਂ 

ਠਾ। ਪ ਉਝ—ਸ ਥ ਤਵਆਣਏ! ਖ ਉਡਝ—ਖਞ ਠਾ ਥੜਾ ਣਾ ਏਢ ਵਾਪਾ। ਡਝੀ—

ਡਞੀਆਾਂ। ਆਵਝ ਖਾਝਾ—ਖੰਧਝਾ ਧਢਾ। ਪਣੁ—ਅ, ਣਰਦਾਵ। ਤਞਰਝ—ਞੀਪ  ਤਖਞਢਾ ਦੀ। ਸਞੁ—ਸ 

ਠੀ ਾਸੀਂ। ਉਣਾਇ—ਉਣਾਵ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਸਞੁ ਉਣਾਇ—ਤਏ ਸ ਉਣਾਵ ਠੀ ਾਸੀਂ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਅਣਸੁੰਔ ਸੈਂ ਠਇਆਪ ਞ ਥਅੰਞ ਸੈਂ, ਏਈ ਖੀਵ ਞਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ। ਇਸ ਾਾ 

ਖਞ ਞੰੂ ਸੀ ਣਠਾ ਏੀਞਾ ਸ, ਞ ਾ ਦਵਢਾਾਂ ਠਾ ਞੰੂ ਸੀ ਧਾਪਏ ਸੈਂ। ਸ ਧ ਥ-ਤਵਆਣਏ ਧਾਪਏ! ਏਈ ਖੀਵ 

ਞੀ ਞਾਏਞ ਠਾ ਅੰਠਾਜ਼ਾ ਢਸੀਂ ਪਾ ਏਠਾ। ਸ ਖਞ ਉੱਡਾਝ ਵਾਪ  ਅਤਥਢਾੀ ਣਰਦੂ! ਏਈ ਖੀਵ ਞੀ 

ਥਾਥੀ ਢਸੀਂ ਏ ਏਠਾ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਾੀਆਾਂ ਡਞੀਆਾਂ ਞੰੂ ਸੀ ਥਝਾਈਆਾਂ ਸਢ ਇਸ ਔਾ ਖੁੱ ਞ ਸੀ ਥਝਾ ਸ ਸਢ (ਧਾ ਥਝਾਝ 

ਵਾਪਾ ਞ ਧ ਠੀ ਵੰਛ ਏਢ ਵਾਪਾ ਞੰੂ ਸੀ ਸੈਂ)। (ਖੀਵਾਾਂ ਵਾਞ) ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ੜ ਞੰੂ ਸੀ ਥਝਾਇਆ ਸ, 

(ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਠਾ) ਞਾ ਦੀ ਣਰਦਾਵ ਞ ਉਞ ਢਸੀਂੰੰ ਣੈਂਠਾ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖ ਖੀਵ ਉਞ ਞੰੂ ਤਠਆਪ ਸੁੰਠਾ ਸੈਂ ਉ ਢੰੂ ੁ ੂਠੀ ਔਢੀਂ ਪਾਾਂਠਾ ਸੈਂ (ਤਏਉਂਤਏ) ਸ ਤਰਸ਼ਙੀ-ਏਞਾ 

ਅਤਥਢਾਸ਼ੀ ਣਰਦੂ! (ੁ ੂਠੀ ਢ ਞੋਂ ਤਥਢਾ) ਸ ਤਏ ਦੀ ਉਣਾਵ ਢਾਪ ਞੰੂ ਤਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।2।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜ ਤੂ ਵਤਤਹ ੰਙਣ ਹਬ ਧਯਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ਹਆ ॥ ਤਹਕਸੁ ਕੰਤ ਫਾਹਯੀ ਭਡੀ ਵਾਤ 
ਨ ੁਛ ਕਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਵਞਤਸ—ਆ ਖਾਏਂ। ਅੰਓਝ—(ਤਸਠ-) ਵਸੜ ਤਵਔ। ਸਦ—ਾੀ। ਡਤਞ—(ਦਾਵ,) ੀ। 

ਵਾਞ—ੱਪ, ਖ਼ਥ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ-ਏੰਞ! ਖ ਞੰੂ ਧ (ਤਸਠ-) ਵਸੜ ਤਵਔ ਆ ਖਾਏਂ, ਞਾਾਂ ਧਾ ਾਾ ੀ ਸੀ ਸਝਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ 

ਸ। ਣ ਇਏ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏਈ ਧੀ ਖ਼ਥ-ੁਤਞ ਸੀ ਢਸੀਂ ਣੁੱਕਠਾ (ਦਾਵ, ਖ ਣਰਦੂ ਤਸਠ ਤਵਔ ਵੱ 



ਣ, ਞਾਾਂ ਾ ਸ਼ੁਦ ੁਝਾਾਂ ਢਾਪ ਤਆਢ ਇੰਠਰ  ਔਧਏ ਉਚਠ ਸਢ। ਖ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਵਕੜਾ ਸ ਞਾਾਂ ਏਈ ਸ਼ੁਦ ੁਝ ਢੜ 

ਢਸੀਂ ਜੁਏਠਾ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਹਬ ਟਰ ਸੁਹਾਵਣ ਸਹੁ ਫਠਾ ੰਙਣੁ ਭਤਰ ॥ ਹੀ ਨ ਵੰਞ ਤਫਯਥੜਾ ਜ ਘਤਯ ਅਵ ਚਤਰ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਙਪ—ਣਠਾਟ। ਧਤਪ—ਧੱਪ ਏ। ਣਸੀ—ਖੀਵ-ਾਸੀ। ਤਥਟੜਾ—ਖ਼ਾਪੀ-ਸੱਟ। ਖ—ਖਸੜਾ 

ਖੀਵ-ਾਸੀ। ਤ— ਤਵਔ, ਤਸਠ- ਤਵਔ।  

ਅਟ:- ਤਖ ਖੀਵ-ਾਸੀ ਠਾ ਤਸਠਾ-ਵਸੜਾ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਧੱਪ ਏ ਥਚ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ਾ ਣਠਾਟ 

(ਵਞਝ) ਤਥਠ ਸਢ (ਤਏਉਂਤਏ) ਖਸੜਾ ਖੀਵ-ਾਸੀ (ਥਾਸਪ  ਣਠਾਟਾਾਂ ਵਪੋਂ) ਣਞ ਏ ਅੰਞ ਆਞਧ ਆ 

ਤਙਏਠਾ ਸ ਉਸ (ਖਞ ਞੋਂ) ਖ਼ਾਪੀ-ਸੱਟ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠਾ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਜ ਤਵਛਾਇ ਕੰਤ ਕੂ ਕੀਅ ਹਬੁ ਸੀਗਾਯੁ ॥ ਆਤੀ ਭੰਤਝ ਨ ਸਭਾਵਇ ਜ ਗਤਰ ਤਹਯਾ 
ਹਾਯੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਏੰਞ ਏੂ—ਏੰਞ ਠੀ ਖ਼ਾਞ। ਸਦੁ—ਾਾ। ਇਞੀ—ਇਞਢੀ ਦੀ। ਧੰਤਗ—ਤਵਔਏਾ, ਧ ਞ ਣਞੀ 

ਠ ਤਵਔਏਾ। ਢ ਧਾਵਈ—ਢਸੀਂ ਤਙਏ ਏਠੀ, ਤਙਏੀ ਸਈ ਔੰੀ ਢਸੀਂ ਪੱਠੀ। ਤਪ—ਪ ਤਵਔ।  

ਅਟ:- ਧੈਂ ਣਞੀ ਢੰੂ ਤਧਪਝ ਵਾਞ ਖ ਤਵਕਾਈ ਞ ਸ ਾਾ ਸਾ-ਤੰਾ ਏੀਞਾ (ਤਸਠਾ-ਖ ਖਾਝ 

ਵਾਞ ਏਈ ਡਾਤਧਏ ਾਡਢ ਏੀਞ), ਣ ਸੁਝ (ਖਠੋਂ ਉਸ ਤਧਪ ਤਣਆ ਸ ਞਾਾਂ) ਖ ਧੈਂ (ਆਣਝ  ਪ ਤਵਔ) 

ਇਏ ਸਾ ਦੀ ਣਤਸਢ ਪਵਾਾਂ (ਞਾਾਂ ਇਸ ਸਾ ਣਞੀ-ਤਧਪਾਣ ਠ ਞ ਤਵਔ ਤਵਟੱ ਣਾਾਂਠਾ ਸ, ਞ) ਣਞੀ ਞ ਧ 

ਤਵਔਏਾ ਇਞਢੀ ਤਵੱਟ ਢੰੂ ਦੀ ਧਾਈ ਢਸੀਂ ਸ (ਦਾਵ, ਪਏਾਔਾੀ ਡਾਤਧਏ ਾਡਢ ਣਞੀ-ਤਧਪਾਣ ਠ ਞ 

ਤਵਔ ੁਏਾਵਙ ਸਢ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤੂ ਾਯਫਰਹਭੁ ਯਭਸਯੁ ਜਤਨ ਨ ਅਵਹੀ ॥ ਤੂ ਹੁਕਭੀ ਸਾਜਤਹ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਤਜ 
ਸਭਾਵਹੀ ॥ ਤਯਾ ਯੂੁ ਨ ਜਾਇ ਰਤਖਅ ਤਕਈ ਤੁਝਤਹ ਤਧਅਵਹੀ ॥ ਤੂ ਸਬ ਭਤਹ ਵਯਤਤਹ ਅਤ 
ਕੁਦਯਤਤ ਦਖਾਵਹੀ ॥ ਤਯੀ ਬਗਤਤ ਬਯ ਬੰਡਾਯ ਤਤਟ ਨ ਅਵਹੀ ॥ ਊਤਹ ਯਤਨ ਜਵਹਯ ਰਾਰ 
ਕੀਭ ਨ ਾਵਹੀ ॥ ਤਜਸੁ ਹਵਤਹ ਅਤ ਦਆਅਰੁ ਤਤਸੁ ਸਤਤਗੁਯ ਸਵਾ ਰਾਵਹੀ ॥ ਤਤਸੁ ਕਦ ਨ 
ਅਵ ਤਤਟ ਜ ਹਤਯ ਗੁਣ ਗਾਵਹੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਧਾਵਸੀ—ਞੰੂ ਤਵਆਣਏ ਸੈਂ। ਤਏਉ—ਤਏ ਞੀਏ ਢਾਪ? ਦੰਛਾ—ਖ਼ਜ਼ਾਢ। ਞਤਙ—ਾਙ,  

ਏਧੀ। ਤਸ—ਇਸ ਾ। ਏੀਧ—ਧੁੱਪ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਣਾਥਰਸਧ ਸੈਂ, ਦ ਞੋਂ ਵੱਛਾ ਧਾਪਏ ਸੈਂ, ਞੰੂ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ। ਞੰੂ 

ਆਣਝ  ਸੁਏਧ ਢਾਪ ਖਞ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸੈਂ, (ਖਞ) ਣਠਾ ਏ ਏ (ਇ ਤਵਔ) ਤਵਆਣਏ ਸੈਂ। ਞਾ ੂਣ 

ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ, ਤਤ ਖੀਵ ਞਾ ਤਡਆਢ ਤਏ ਞੀਏ ਢਾਪ ਡਢ? 

ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਤਵਔ ਆਣ ਧਖੂਠ ਸੈਂ, (ਦ ਤਵਔ) ਆਣਝੀ ਞਾਏਞ ਤਵਐਾ ਤਸਾ ਸੈਂ।  

(ਞ ਣਾ) ਞੀ ਦਞੀ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਦ ਣ ਸਢ ਖ ਏਠ ਧੁੱਏ ਢਸੀਂ ਏਠ, ਞ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ   ਞਢ 

ਖਵਾਸ ਞ ਪਾਪ ਸਢ ਤਖਢਿਾਾਂ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ (ਖਞ ਤਵਔ ਏਈ ੀ ਔੀਜ਼ ਢਸੀਂ ਸ ਤਖ ਠ ਇਵਜ਼ 

ਤਵਔ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਤਧਪ ਏਝ)।  



ਤਖ ਖੀਵ ਉਞ ਞੰੂ ਠਇਆ ਏਠਾ ਸੈਂ ਉ ਢੰੂ ਤਞੁੂ ਠੀ ਵਾ ਤਵਔ ਖੜਠਾ ਸੈਂ। (ੁੂ ਠੀ ਢ ਆ ਏ) ਖ 

ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਾਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਤਏ ਤਏਧ ਠੀ ਟੁੜ ਢਸੀਂ ਤਸੰਠੀ।3।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾ ਭੂ ਸੀ ਹਠ ਭ ਤਯੀ ਭਤਹਜ ਨਾਤਰ ॥ ਹਬ ਡੁਖ ਈਰਾਤਹਭੁ ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ 
ਤਨਹਾਤਰ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂ—ਧੈਂ। ਣੀ—ਣੱੀਂ, ਧੈਂ ਵਐਠਾ ਸਾਾਂ। ਸਚ ਧ—ਤਸਠ ਤਵਔ। ਧਤਸਖ—ਧ। ਉਪਾਤਸਅਧੁ—

ਉ ਢ  ਧ (ਠੁੱਐ) ਪਾਸ ਤਠੱਞ ਸਢ। ਢਠਤ—ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ। ਤਢਸਾਤਪ—ਵਐ ਏ।  

ਅਟ:- ਖਠੋਂ ਧੈਂ (ਤਡਆਢ ਢਾਪ) ਤਸਠ ਤਵਔ ਵਐਠੀ ਸਾਾਂ, ਞਾਾਂ ਧਾ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਧ ਢਾਪ (ਧ ਤਸਠ ਤਵਔ) 

ਧਖੂਠ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਧਸ ਠੀ ਤਢਾਸ ਏ ਏ ਉ ਢ  ਧ ਾ ਠੁੱਐ ਠੂ ਏ ਤਠੱਞ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਫਠਾ ਬਖ ਵਾਈ ਰੰਭ ਸਵਤਹ ਦਯੁ ਖੜਾ ॥ ਤਯੀਊ ਤੂ ਜਾਣੁ ਭਤਹਜਾ ਸਾਈ ਜਇ 
ਸਾਇ ਭੁਹੁ ਖੜਾ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਦਐ ਵਾਉ—ਞੀ ਵਾ ਦਐ ਤਸਾ ਸ, ਞੀ ਇ ੁਝ ਤਸਾ ਸ। ਪੰਧ—ਥਅੰਞ ਖੀਵ। ਵਤਸ—

ੇਂਵਠ ਸਢ, ਧੱਪੀ ਥਚ  ਸਢ। ਤਣੀ—ਸ ਣਞੀ! ਾਉ—ੁਆਉ, ਧਢਟ। ਖਈ—ਖਈਂ, ਧੈਂ ਞੱਏ ਤਸਾ ਸਾਾਂ। 

ਾਈ—ਸ ਾਈਂ! 

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਥਅੰਞ ਖੀਵ ਐੜ ਞਾ ਠ ੇਂਵਠ ਸਢ, ਧੈਂ ਢਾਢਏ ਦੀ (ਞ ਠ ਞ ਐੜਾ) ਞੀ ਇ ੁਝ 

ਤਸਾ ਸਾਾਂ। ਸ ਣਞੀ! ਞੰੂ ਧ ਤਠਪ ਠੀ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਸ ਾਈਂ! ਧੈਂ ਐਪਞਾ ਞਾ ਧੂੰਸ ਞੱਏ ਤਸਾ ਸਾਾਂ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਕਅ ਗਾਰਾਆ ਬੂਛ ਯ ਵਤਰ ਨ ਜਹ ਕੰਤ ਤੂ ॥ ਨਾਨਕ ਪੁਰਾ ਸੰਦੀ ਵਾਤੜ ਤਖਤੜਅ 
ਹਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ਤਜਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਾਪਾਇ—ਥਪ ਤਸਾ ਸੈਂ। ਦੂਕ—ਧਤਞ-ਸੀਝ, ਢਾਣਾਏ। ਵਤਪ—ਇਞਰੀ {ਵਤਪ ੁੱਐ ਠ ਆ 

ਵਡਠੀ ਤੱੁਪਠੀ ਸ, ਇਞਰੀ ਣਞੀ ਠ ਆ ੁਐੀ ਤਸ ਏਠੀ ਸ। ਇਞਰੀ ਢੰੂ ਵਤਪ ਢਾਪ ਉਣਧਾ ਤਠੱਞੀ ਈ 

ਸ। ਖਞ-ਤੁਪਵਾੜੀ ਤਵਔ ਇਞਰੀ ਵਤਪ ਧਾਢ ਸ}। ਢ ਖਸ—ਢਾਸ ਞੱਏ। ਤਖਉ ਤੁਪਾ ੰਠੀ ਵਾਤੜ—ਤਖਵੇਂ 

ਤੁਪਵਾੜੀ (ਤਐੜੀ ਸਈ) ਸ। ੰਠੀ—ਠੀ। ਵਾਤੜ—ਵਾੜੀ, ਥਗ਼ੀਔੀ। ਏੰਞ ਞੂ—ਞੰੂ (ਸ ਟਾਾਂ) ਏੰਞ ਢੰੂ (ਵਐ)।  

ਅਟ:- (ਸ ਖੀਵ!) ਞੰੂ ਸ ਟਾਾਂ ਏੰਞ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਐ, ਣਾਈ ਇਞਰੀ ਢੰੂ (ਧੰਠ ਦਾਵਢਾ ਢਾਪ) ਢਾਸ ਵਐ, ਞ 

(ਏਾਧਾਞੁ ਸ ਏ) ਧਤਞ-ਸੀਝ  ਢਾਣਾਏ ਥਪ ਢਾਸ ਥਪ। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖਵੇਂ ਤੁਪਵਾੜੀ ਤਐੜੀ ਸੁੰਠੀ ਸ ਤਞਵੇਂ ਇਸ 

ਾਾ ੰਾ ਤਐਤੜਆ ਸਇਆ ਸ (ਇਟ ਏਈ ਤੱੁਪ ਞੜਢਾ ਢਸੀਂ ਸ, ਤਏ ਣਾਈ ੁੰਠੀ ਵਪ ਧੰਠ-ਦਾਵਢਾ 

ਢਸੀਂ ੱਐਝੀ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਯੂੁ ਤੂ ਸਬ ਭਤਹ ਵਯਤੰਤਾ ॥ ਤੂ ਅ ਠਾਕੁਯੁ ਸਵਕ ਅ ੂਜੰਤਾ ॥ 
ਦਾਨਾ ਫੀਨਾ ਅਤ ਤੂ ਅ ਸਤਵੰਤਾ ॥ ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਬੁ ਤਨਯਭਰਾ ਭਯ ਹਤਯ ਬਗਵੰਤਾ ॥ ਸਬੁ 
ਫਰਹਭ ਸਾਯੁ ਸਾਤਯ ਅ ਖਰੰਤਾ ॥ ਆਹੁ ਅਵਾ ਗਵਣੁ ਯਚਾਆ ਕਤਯ ਚਜ ਦਖੰਤਾ ॥ ਤਤਸੁ 
ਫਾਹੁਤੜ ਗਯਤਬ ਨ ਾਵਹੀ ਤਜਸੁ ਦਵਤਹ ਗੁਯ ਭੰਤਾ ॥ ਤਜਈ ਅਤ ਚਰਾਵਤਹ ਤਤਈ ਚਰਦ ਤਕਛੁ 
ਵਤਸ ਨ ਜੰਤਾ ॥੪॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ੁੜੁ—ਸਝੀ ਾੜਞ ਵਾਪਾ, ੁਔੱਖਾ। ੂਣੁ—ੁੰਠ। ਧਤਸ—ਤਵਔ। ਣੂਖੰਞਾ—ਣੂਖਾ ਏਠਾ। 



ਠਾਢਾ—ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ। ਥੀਢਾ—ਵਐਝ ਵਾਪਾ। ਞਵੰਞਾ—ਸ਼ੁਦ ਆਔਢ ਵਾਪਾ। ਔਖ—ਞਧਾਸ਼। 

ਥਾਸੁਤੜ—ਧੁੜ, ਤਤ। ਤਦ—ਦ ਤਵਔ, ਖੂਢ ਤਵਔ। ਧੰਞਾ—ਉਣਠਸ਼। ਵਤ—ਇਖ਼ਤਞਆ ਤਵਔ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ੁਔੱਖਾ ਤਆਝਾ ਞ ਸਝਾ ਸੈਂ, ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਤਵਔ ਞੰੂ ਸੀ ਧਖੂਠ ਸੈਂ, () ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਧਾਪਏ 

ਸੈਂ ਆਣ ਸੀ ਵਏ ਸੈਂ ਆਣ ਸੀ ਆਣਝੀ ਣੂਖਾ ਏ ਤਸਾ ਸੈਂ (ਸਏ ਖੀ ਠ ਅੰਠ ਤਵਆਣਏ ਸਝ ਏਏ) ਞੰੂ 

ਆਣ ਸੀ (ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਏੰਧਾਾਂ ਢੰੂ) ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ ਵਐਠਾ ਸੈਂ, ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਔੰ ਆਔਢ ਵਾਪਾ ਸੈਂ। ਸ ਧ ਸੀ 

ਦਵਾਢ! ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਖਞੀ ਸੈਂ, ਆਣ ਸੀ ਣਤਵਞਰ  ਆਔਢ ਵਾਪਾ ਸੈਂ। ਇਸ ਾਾ ਖਞ-ਤਐਪਾਾ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ 

ਤਐਪਾਤਆ ਸਇਆ ਸ, ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਇਸ ਖਞ-ਐਛ ਐਛ ਤਸਾ ਸੈਂ। (ਖੀਵਾਾਂ ਠ) ਖੰਧਝ ਧਢ ਠਾ ਞਧਾਸ਼ਾ ਞੰੂ 

ਆਣ ਸੀ ਔਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, ਇਸ ਞਧਾਸ਼ ਔ ਏ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਵਐ ਤਸਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਞੰੂ ੁੂ ਉਣਠਸ਼ ਠੀ ਠਾਤਞ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ, ਉ ਢੰੂ ਧੁੜ ਖੂਢਾਾਂ ਠ ੜ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਣਾਾਂਠਾ। (ਞ 

ਣਠਾ ਏੀਞ ਇਸਢਾਾਂ) ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਇਖ਼ਤਞਆ ਤਵਔ ਏੁਗ ਢਸੀਂ ਸ, ਤਖਵੇਂ ਞੰੂ ਆਣ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਞ ਤਸਾ ਸੈਂ, ਤਞਵੇਂ ਞੁ 

ਸ ਸਢ।4।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਕੁਯੀਊ ਕੁਯੀਊ ਵਤਦਅ ਤਤਰ ਗਾੜਾ ਭਹਯਯੁ ॥ ਵਖ ਤਛਟਤੜ ਥੀਵਦ ਜਾਤਭ ਤਖਸੰਦ 
ਯੁ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਏੁੀ ਏੁੀ—ਢਠੀ ਠ ਏੰਜ ਏੰਜ। ਵਤਠਆ—ਸ ਖਾਝ ਵਾਤਪਆ! ਞਤਪ—(ਞ ਣਾਾਂ ਠ) ਸਚ। 

ਧਸੁ—ਜਾਸ, ਤਧੱਙੀ ਠਾ ਤਏਢਾ। ਾੜਾ ਧਸੁ—ਥੜੀ ਜਾਸ। ਵਐ—ਵਐੀਂ, ਤਡਆਢ ੱਐੀਂ। ਤਕਙਤੜ 

ਟੀਵਠ—ਤਪੱਥੜ ਖਾਏਂਾ। ਖਾਤਧ—ਖਠੋਂ। ਤਐੰਠ—ਤਞਪਏ ਤਆ। ਣ—ੁਣ।  

ਅਟ:- ਸ (ੰਾ-) ਢਠੀ ਠ ਏੰਜ ਏੰਜ ਖਾਝ ਵਾਤਪਆ! ਞ ਣਾਾਂ ਸਚ (ਞ ਞ ਤਵਔ) ਥੜੀ ਜਾਸ ਪੱੀ 

ਸਈ ਸ। ਤਡਆਢ ੱਐੀਂ, ਖਠੋਂ ਸੀ ਞਾ ਣ ਤਞਪਏ ਤਆ, ਞਾਾਂ (ਧਸ ਠ ਤਔੱਏੜ ਢਾਪ) ਤਪੱਥੜ ਖਾਏਂਾ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਚੁ ਜਾਣ ਕਚੁ ਵਤਦ ਤੂ ਅਘੂ ਅਘ ਸਰਵ ॥ ਨਾਨਕ ਅਤਸੜੀ ਭੰਤਝ ਨਣੂ ਤਫਅ 
ਢਤਰ ਫਤਣ ਤਜਈ ਜੁੰਤਭ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਵਤਠ—ਢਾਵੰਞ, ਔਪ  ਖਾਝ ਵਾਪਾ। ਆੂ ਆ—ਅਾਾਂਸ ਅਾਾਂਸ। ਪਵ—(ਞੰੂ) ਇਏੱਞਰ  

ਏਠਾ ਸੈਂ। ਆਞੜੀ—ਅੱ। ਢਝੂ—ਧੱਐਝ। ਤਥਆ—ਠੂਖੀ ੱਪ, ਠੂਖਾ। ਜਤਪ—ਜਪ ਏ (ਣਾਝੀ ਠ ਜਪ 

ਖਾਝ ਢਾਪ), ਤਛੱ ਏ। ਣਥਤਝ—ਔੁਣੱਞੀ। ਖੁੰਤਧ—ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।  

ਅਟ:- (ਸ ਖੀਵ!) ਢਾਵੰਞ ਏੱਔ (-ੂਣ ਧਾਇਆ) ਢੰੂ ਞੰੂ ਠਾ-ਤਟ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਞ ਸ ਸ ਇਏੱਚੀ ਏਠਾ 

ਸੈਂ। ਣ ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—ਇਸ ਧਾਇਆ ਇਉਂ ਸ) ਤਖਵੇਂ ਅੱ ਤਵਔ ਧੱਐਝ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਣੱ ਖਾਾਂਠਾ 

ਸ), ਖਾਾਂ, ਤਖਵੇਂ (ਣਾਝੀ ਠ ਜਪ ਖਾਝ ਢਾਪ) ਔੁਣੱਞੀ ਤਛੱ ਏ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਬਯ ਬਯ ਯੂਹੜ ਸਵਦ ਅਰਕੁ ॥ ਭੁਦਤਤ ਇ ਤਚਯਾਣੀਅ ਤਪਤਯ ਕਡੂ ਅਵ ਯੁਤਤ ॥੩॥ 
{ੰਨਾ 1095} 

ਣਠਅਟ:- ਦ ੂਸੜ—ਸ ਦਪੀ ਤਖੰਠ! ਸ ਦਪੀ ੂਸ! ਆਪਏੁ—ਆਪ। ਤਔਾਝੀਆ ਧੁਠਤਞ—ਜ 

ਧਾ। ਏਛੂ—ਏਠੋਂ? 

ਅਟ:- ਸ ਦਪੀ ਤਖੰਠ! ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਧਤਠਆਾਂ ਞੰੂ ਆਪ ਏਠੀ ਸੈਂ। ਪੰਧੀਆਾਂ ਧੁੱਠਞਾਾਂ ਤਣਕੋਂ (ਇਸ 

ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਤਧਤਪਆ ਸ, ਖ ਤਧਢ ਞੋਂ ੱਐਝਾ ਥੀਞ ਤਆ) ਞਾਾਂ ਧੁੜ (ਏੀਸ ਣਞਾ ਸ?) ਏਠੋਂ (ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ 



ਠੀ) ੁੱਞ ਆਵ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਯੂੁ ਨ ਯਤਖਅ ਜਾਤਤ ਤੂ ਵਯਨਾ ਫਾਹਯਾ ॥ ਊ ਭਾਣਸ ਜਾਣਤਹ ਦੂਤਯ ਤੂ ਵਯਤਤਹ 
ਜਾਹਯਾ ॥ ਤੂ ਸਤਬ ਘਟ ਬਗਤਹ ਅਤ ਤੁਧੁ ਰੁ ਨ ਰਾਹਯਾ ॥ ਤੂ ੁਯਖੁ ਨੰਦੀ ਨੰਤ ਸਬ ਜਤਤ 
ਸਭਾਹਯਾ ॥ ਤੂ ਸਬ ਦਵਾ ਭਤਹ ਦਵ ਤਫਧਾਤ ਨਯਹਯਾ ॥ ਤਕਅ ਅਯਾਧ ਤਜਹਵਾ ਆਕ ਤੂ 
ਤਫਨਾਸੀ ਯਯਾ ॥ ਤਜਸੁ ਭਰਤਹ ਸਤਤਗੁਯੁ ਅਤ ਤਤਸ ਕ ਸਤਬ ਕੁਰ ਤਯਾ ॥ ਸਵਕ ਸਤਬ 
ਕਯਦ ਸਵ ਦਤਯ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤਯਾ ॥੫॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਤਐਆ—ਐ, ਤਔਸਢ-ਔੱਿ। ਵਢ—ਥਰਾਸਧਝ, ਐੱਞਰੀ, ਵਸ਼, ਸ਼ੂਠ। ਧਾਝ—ਧਢੱੁਐ। —

ਇਸ। ਖਾਸਾ—ਣਙ, ਣੱਞਐ। ਪਣ—ੁਅ, ਣਰਦਾਵ। ਢ ਪਾਸਾ—ਢਸੀਂ ਪੱਠਾ। ਅਢੰਠੀ—ਅਢੰਠ 

ਧਾਝਢ ਵਾਪਾ। ਧਾਸਾ—ਧਾਈ ਸਈ ਸ, ਤਵਆਣਏ। ਤਥਡਾਞ—ਸ ਤਖਝਸਾ! ਢਸਾ—ਸ 

ਣਧਾਞਧਾ! ਅਣਣਾ—ਣ ਞੋਂ ਣ। ਠਤ—ਠ ਉਞ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞਾ ਏਈ (ਖ਼ਾ) ੂਣ ਢਸੀਂ ਏਈ ਤਔਸਢ-ਔੱਿ ਢਸੀਂ। ਞੀ ਏਈ (ਖ਼ਾ) ਖਾਤਞ ਢਸੀਂ, 

(ਥਰਾਸਧਝ ਐਞਰੀ ਆਤਠ) ਞਾ ਏਈ (ਖ਼ਾ) ਵਢ ਢਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਧਢੱੁਐ ਞਢੰੂ ਤਏਞ ਠੂ ਟਾਾਂ ਵੱਠਾ ਧਗਠ 

ਸਢ, ਞੰੂ ਸ ਟਾਾਂ ਧਖੂਠ ਸੈਂ, ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਤਵਔ ਤਵਆਣਏ ਸ ਏ ਣਠਾਟ ਦ ਤਸਾ ਸੈਂ, (ਤਤ ਦੀ) ਞਢੰੂ ਧਾਇਆ 

ਠਾ ਅ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਞੰੂ ਠਾ ਅਢੰਠ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ, ਥਅੰਞ ਸੈਂ, ਦ ਤਵਔ ਤਵਆਣਏ ਸੈਂ, ਦਢਾਾਂ 

ਤਵਔ ਞੀ ਖਤਞ ਤਙਏੀ ਸਈ ਸ।  

ਸ ਤਖਝਸਾ! ਸ ਣਧਾਞਧਾ! ਾ ਠਵਤਞਆਾਂ ਤਵਔ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਠਵਞਾ (ਣਰਏਾਸ਼ ਏਢ ਵਾਪਾ) ਸੈਂ। ਞੰੂ ਣ 

ਞੋਂ ਣ ਸੈਂ, ਞੰੂ ਢਾ-ਤਸਞ ਸੈਂ, ਧੀ ਇਏ ਖੀਦ ਞੀ ਅਾਡਢਾ ਏਢ ਠ ਧੱਟ ਢਸੀਂ ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਞੰੂ ੁੂ ਤਧਪਾ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ, ਉ ਠੀਆਾਂ ਾੀਆਾਂ ਏੁਪਾਾਂ ਞ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਞ ਾ ਵਏ 

ਞੀ ਵਾ ਏਠ ਸਢ, ਧੈਂ ਞਾ ਠਾ ਢਾਢਏ (ਦੀ ਞ ਸੀ) ਠ ਞ (ਤਣਆ ਸਾਾਂ)।5।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਗਹਡੜੜਾ ਤਤਰਤਣ ਛਾਆਅ ਗਾਪਰ ਜਤਰਹੁ ਬਾਤਹ ॥ ਤਜਨਾ ਬਾਗ ਭਥਾਹੜ ਤਤਨ 
ਈਸਤਾਦ ਨਾਤਹ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਸਛੜੜਾ—(ੀ-) ਕੱਣ। ਤਞਰਤਝ—ਏੱਐ ਢਾਪ। ਕਾਇਆ—ਥਤਝਆ ਸਇਆ। ਾਤਪ—

ਗ਼ਾਪ ਧਢੱੁਐ ਠਾ। ਦਾਤਸ—ਅੱ ਤਵਔ, ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਤਵਔ। ਉਞਾਠ—ੁੂ। ਣਢਾਤਸ—ਙ, ਆਾ, 

ਸਾਾ।  

ਅਟ:- ਗ਼ਾਪ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਾਸ ਢਾਪ ਥਤਝਆ ਸਇਆ ੀ-ਕੱਣ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਠੀ ਅੱ ਤਵਔ ੜ ਤਸਾ ਸ। 

ਤਖਢਿਾਾਂ ਥੰਤਠਆਾਂ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਔੰ ਦਾ ਖਾਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ੁ ੂਠਾ ਸਾਾ ਤਧਪ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਞ ਉਸ 

ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਅੱ ਞੋਂ ਥਔ ਖਾਾਂਠ ਸਢ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ੀਠਾ ਕਾ ਸਾਤਜਅ ਧਤਯਅ ਅਤਣ ਭਈਜੂਦੁ ॥ ਫਾਝਹੁ ਸਤਤਗੁਯ ਅਣ ਫਠਾ 
ਝਾਕੁ ਦਯੂਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਆਤਝ—ਤਪਆ ਏ। ਧਉਖੂਠ—(ਐਾਝ ਪਈ) ਤਞਆ। ਠੂਠ—ਠੁਆ, ਅਠਾ {ਧੁਪਧਾਢ 

ਈਠ ਆਤਠਏ ਣਤਵਞਰ  ਤਠਸਾੜ ਅੱਪਾ-ਤਢਤਧਞ ਆਣਝ  ਏਾਜ਼ੀ ਢੰੂ ਔੰਾ-ਔਐਾ ਐਾਝਾ ਣਏਾ ਏ ਦਙਾ ਏਠ ਸਢ। 

ਏਾਜ਼ੀ ਆ ਏ ਣਤਸਪਾਾਂ ਠੂਠ ਣੜਿਠਾ ਸ, ਤਤ ਉਸ ਐਾਝਾ ਵੀਏਾ ਏਠਾ ਸ। ਉ ਞੋਂ ਤਣਕੋਂ  ਵਾਤਪਆਾਂ ਢੰੂ 



ਐਾਝ ਢੰੂ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਤਖਞਢਾ ਤਔ ਏਾਜ਼ੀ ਢਾਸ ਆਵ,  ਠ ਅੰਘਾਝ-ਤਆਝ  ਣ ਗਾਏਠ ਸਢ ਞ ਉਛੀਏਠ 

ਸਢ। ਤਞਆ ਸ ਐਾਝ  ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਾਸਧਝ  ਣ ਤਸੰਠ ਸਢ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਐਾਝ ਠੀ ਇਖਾਜ਼ਞ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ। 

ਇ ਞਿਾਾਂ ਖੀਵ ਏਈ ਾਡਢ ਤਣਆ ਏ, ਣ ੁ ੂਠੀ ਢ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਠਾ ਠ ਢਸੀਂ ਐੁਪਿਠਾ}।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਢਆਜ਼ ਆਤਠਏ ਠਝ ਪਈ ਡਾਪੂ ਧੁਪਧਾਢ ਆਙਾ) ਤਣਸਾ ਏ ਣਏਾ ਏ ਐਾਝਾ ੰਵਾ 

ਏ ਤਞਆ ਤਪਆ ੱਐਠਾ ਸ, (ਣ ਖਠ ਞਏ ਣੀ ਆ ਏ) ਠੁਆ (ਢਾ ਣੜਿ , ਉਸ) ਥਚਾ ਗਾਏਠਾ ਸ। (ਤਞਵੇਂ 

ਧਢੱੁਐ ਅਢਏਾਾਂ ਡਾਤਧਏ ਾਡਢ ਏਠਾ ਸ, ਣ) ਖਠ ਞਏ ੁ ੂਢਾਸ ਤਧਪ  ਧਢੱੁਐ ੱਥ ਠੀ ਤਸਧਞ ਢੰੂ ਥਚਾ 

ਉਛੀਏਠਾ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਸਯੀਅ ਕਾਇਅ ਾਇਅ ਥਾਰ ਭਾਤਹ ॥ ਤਜਨੀ ਗੁਯੂ ਭਨਾਆਅ ਯਤਜ ਯਤਜ 
ਸਇ ਖਾਤਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਦੁੀ—ੁੜ ਵਾਪੀ ਙੀ, ਙ, ਧੰਢ, ਡਞੀ ਞ ਣਏਾਈ ਸਈ ਙੀ। {Bu-iœq [ Bu—ਦੂ, 

ਡਞੀ। iœq—ਤਸ਼ਰਞ, employed, used। ਦੂਤਸ਼ਰਞ—ਡਞੀ ਠਾ ਆਾ ਪ  ਏ ਤਞਆ ਏੀਞੀ ਸਈ} 

ਢਙ:- ੀਥ ਙੱਣੀ-ਵਾ ਪਏ ਇੱਙ ਆਤਠਏ ਖਾਾਂ ਥੱਥ ਆਤਠਏ ਢੰੂ ਞਣਾ ਏ ਸੀ ਙੀ ਣਏਾ ਪੈਂਠ ਸਢ। ਤਖ 

ਤਖ—ੱਖ ੱਖ ਏ, ੁਆਠ ਢਾਪ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਖ ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਇਞਢ  ਸੀ ਗ਼ੀਥ ਸਢ ਤਏ ਈ ਔੌਂਏਾ ਆਤਠਏ ਵਞਝ ਠ ਟਾਾਂ) ਡਞੀ 

ਉਞ ਸੀ ਧੰਢ ਣਏਾ ਪੈਂਠ ਸਢ ਞ ਟਾਪ ਤਵਔ ਣਾ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਖ ਉਸਢਾਾਂ ਢ  (ਆਣਝ) ੁੂ ਢੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ ਏ ਤਪਆ ਸ 

(ਖ ੁ ੂਠ ਠੱ ਾਸ ਉਞ ਞੁ ਏ ਉਸਢਾਾਂ ਆਣਝ  ੁ ੂਠੀ ਣਰੰਢਞਾ ਸਾਪ ਏ ਪਈ ਸ) ਞਾਾਂ ਉਸ ਉਸਢਾਾਂ 

ਦੁੀਆਾਂ ਢੰੂ ਡਞੀ ਉਞ ਣਏਾਈਆਾਂ ਙੀਆਾਂ ਢੰੂ ਸੀ ੁਆਠ ਢਾਪ ਐਾਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਗ਼ੀਥ ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਢੰੂ ਗ਼ੀਥੀ 

ਤਵਔ ਸੀ ੁਐੀ ਖੀਵਢ ਅਢੁਦਵ ਸੁੰਠਾ ਸ ਖ ਉਸ ੁੂ ਠ ਞ ਞੁ ਏ ੁ ੂਠੀ ਣਰੰਢਞਾ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪੈਂਠ 

ਸਢ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਜਗ ਭਤਹ ਖਰੁ ਯਚਾਆਅ ਤਵਤਚ ਹਈਭ ਾਇਅ ॥ ਊਕੁ ਭੰਦਯੁ ੰਚ ਚਯ ਹਤਹ 
ਤਨਤ ਕਯਤਹ ਫੁਤਯਅਇਅ ॥ ਦਸ ਨਾਯੀ ਆਕੁ ੁਯਖੁ ਕਤਯ ਦਸ ਸਾਤਦ ਰੁਬਾਇਅ ॥ ਊਤਨ 
ਭਾਆਅ ਭਹਣੀ ਭਹੀਅ ਤਨਤ ਤਪਯਤਹ ਬਯਭਾਇਅ ॥ ਹਾਠਾ ਦਵ ਕੀਤੀ ਤਸਵ ਸਕਤਤ 
ਵਯਤਾਇਅ ॥ ਤਸਵ ਗ ਸਕਤੀ ਹਾਤਯਅ ਊਵ ਹਤਯ ਬਾਇਅ ॥ ਆਤਕ ਤਵਚਹੁ ਹੀ ਤੁਧੁ ਯਤਖਅ 
ਜ ਸਤਸੰਤਗ ਤਭਰਾਇਅ ॥ ਜਰ ਤਵਚਹੁ ਤਫੰਫੁ ਈਠਾਤਰ ਜਰ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇਅ ॥ ੬॥ {ੰਨਾ 
1096} 

ਣਠਅਟ:- ਤਵਤਔ—(ਖੀਵਾਾਂ ਠ) ਅੰਠ। ਧੰਠ—ੁਧਢੱੁਐਾ ੀ। ਣੰਔ ਔ—ਏਾਧਾਤਠਏ ਣੰਖ। ਏਤਸ—

ਏਠ ਸਢ। ਠ ਢਾੀ—ਠ ਇੰਠਰ ੀਆਾਂ। ਣੁਐੁ—ਧਢ। ਾਤਠ—ੁਆਠ ਤਵਔ। ਤਢ ਧਾਇਆ—ਇ 

ਧਾਇਆ ਢ। ਤਤਤਸ—(ਠ ਢਾੀ) ਤਤਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਸਾਚਾ—ਞਾਾਂ। ਤਵ—ਖੀਵ। ਏਤਞ—ਧਾਇਆ। 

ਦਾਈਆ—ਔੰੀ ਪੱੀ। ਇਤਏ—ਏਈ ਖੀਵ। ਤਥੰਥੁ—ਥੁਪਥੁਪਾ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ਸਉਧ ਣਾ ਤਠੱਞੀ ਸ, (ਞ ਇ ਞਿਾਾਂ) ਖਞ ਤਵਔ ਇਏ ਞਧਾਸ਼ਾ ਔ ਤਠੱਞਾ 

ਸ। ਇਸ ਧਢੱੁਐਾ ੀ ਇਏ ਸ (ਇ ਤਵਔ) ਏਾਧਾਤਠਏ ਣੰਖ ਔ ਸਢ ਖ ਠਾ ਸੀ ਦੜ ਏਠ ਤਸੰਠ ਸਢ। 

(ਇਏ ਣਾ) ਧਢ ਇਏੱਪਾ ਸ, (ਇ ਠ ਢਾਪ) ਠ ਇੰਠਰ ੀਆਾਂ ਸਢ, ਇਸ ਠ ਸੀ (ਧਾਇਆ ਠ) ੁਆਠ ਤਵਔ 

ਤੀਆਾਂ ਸਈਆਾਂ ਸਢ। ਇ ਧਸਝੀ ਧਾਇਆ ਢ  ਇਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਧਤਸਆ ਸਇਆ ਸ (ਇ ਵਾਞ ਇਸ) ਠਾ 



ਦਙਏਠੀਆਾਂ ਤਤਠੀਆਾਂ ਸਢ।  

(ਣ) ਇਸ ਠਵੇਂ ਣਾ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਥਝਾ ਸਢ, ਖੀਵਾਞਧਾ ਞ ਧਾਇਆ ਠੀ ਐਛ ਞੰੂ ਸੀ ਔੀ ਸ। ਸ ਸੀ! ਞਢੰੂ 

ਇਉਂ ਸੀ ਔੰਾ ਪੱਾ ਸ ਤਏ ਖੀਵਾਞਧਾ ਧਾਇਆ ਠ ਙਾਏ ਞ ਸਾ ਤਸਾ ਸ।  

ਣ ਤਖਢਿਾਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ ਞੰ ਤਵਔ ਖਤੜਆ ਸ ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ ਧਾਇਆ ਤਵਔੋਂ ਥਔਾ ਤਪਆ ਸ (ਞ ਆਣਝ  ਔਢਾਾਂ 

ਤਵਔ ਪੀਢ ਏ ੱਤਐਆ ਸ) ਤਖਵੇਂ ਣਾਝੀ ਤਵਔੋਂ ਥੁਪਥੁਪਾ ਣਠਾ ਸੁੰਠਾ ਸ ਞ ਣਾਝੀ ਤਵਔ ਸੀ ਪੀਢ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ 

(ਉਸ ਞ ਅੰਠ ਪੀਢ ਸ ਤਸੰਠ ਸਢ)।6।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਅਗਾਹਾ ਕੂ ਤਰਾਤਘ ਤਛਾ ਪਤਯ ਨ ਭੁਹਡੜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਸਤਝ ਆਵਹਾ ਵਾਯ ਫਹੁਤੜ 
ਨ ਹਵੀ ਜਨਭੜਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਞਰਾਤ—ਞਾਾਂ ਏ। ਤਤਗ—ਤਪ ਸ, ਏਾਧਨਾਥ ਸ। ਇਵਸਾ ਵਾ—ਇ ਵਾੀ, ਇ ਖਢਧ 

ਤਵਔ। ਥਸੁਤੜ—ਧੁੜ, ਤਤ।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਅਾਾਂਸ ਵਡਝ ਪਈ ਞਾਾਂ ਏ, ਤਣਕਾਾਂਸ ਢੰੂ ਧਜਾ ਢ ਧੜ (ਖੀਵਢ ਢੰੂ ਸ ਸ ਉੱਔਾ 

ਥਝਾਝ ਪਈ ਉੱਠਧ ਏ, ਢੀਵਾਾਂ ਢ ਸਝ ਠ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਇ ਖਢਧ ਤਵਔ ਏਾਧਨਾਥ ਸ (ਖੀਵਢ-ਐਛ ਤਖੱਞ) 

ਞਾਤਏ ਧੁੜ ਖਢਧ ਢਾਸ ਪਝਾ ਣ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਜਣੁ ਭਡਾ ਚਾਇਅ ਹਬ ਕਹੀ ਦਾ ਤਭਤੁ ॥ ਹਬ ਜਾਣਤਨ ਅਣਾ ਕਹੀ ਨ ਠਾਹ  ਤਚਤੁ 
॥੨॥ 

ਣਠਅਟ:- ਖਝੁ—ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ। ਧਛਾ—ਧਾ। ਔਾਈਆ—ਔਾ ਵਾਪਾ, ਤਣਆ-ਦ ਤਠਪ ਵਾਪਾ। ਸਦ ਏਸੀ 

ਠਾ—ਸ ਤਏ ਠਾ। ਸਦ—ਾ ਖੀਵ। ਖਾਝਤਢ—ਖਾਝਠ ਸਢ। ਏਸੀ ਤਔਞੁ—ਤਏ ਠਾ ਦੀ ਤਠਪ। ਢ 

ਚਾਸ—ਢਸੀਂ ਜਾਸੁੰਠਾ, ਢਸੀਂ ਞੜਠਾ।  

ਅਟ:- ਧਾ ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ ਤਣਆ-ਦ ਤਠਪ ਵਾਪਾ ਸ, ਸ ਤਏ ਠਾ ਤਧੱਞ ਸ (ਸਏ ਢਾਪ ਤਣਆ ਏਠਾ 

ਸ)। ਾ ਸੀ ਖੀਵ ਉ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਆਣਝਾ (ਤਧਞਰ) ਖਾਝਠ ਸਢ, ਉਸ ਤਏ ਠਾ ਤਠਪ ਞੜਠਾ ਢਸੀਂ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਗੁਝੜਾ ਰਧਭੁ ਰਾਰੁ ਭਥ ਹੀ ਯਗਟੁ ਤਥਅ ॥ ਸਇ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨੁ ਤਜਥ ਤਯੀਊ ਨਾਨਕ 
ਜੀ ਤੂ ਵੁਤਠਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ੁਗੜਾ—(ਅੰਠ) ਪੁਤਏਆ ਸਇਆ। ਪਡਧੁ—ਧੈਂ ਪੱਦਾ। ਧਟ—ਧੱਟ ਉਞ। ਤਟਆ—ਸ ਤਆ। 

ੁਸਾਵਾ—ਸਝਾ। ਤਣੀ ਖੀ—ਸ ਤਣ ਖੀ! ਸ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਖੀ। ਢਾਢਏ—ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ)। ਵੁਤਚਆ—ਆ 

ਵੱਤਆ।  

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਠੀ ਤਧਸ ਸਈ, ਞਾਾਂ ਉਸ ਣਰਦੂ-) ਪਾਪ ਧ ਅੰਠ ਪੁਤਏਆ ਸਇਆ ਸੀ ਧਢੰੂ ਪੱਦ ਤਣਆ, 

(ਇ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਧ ਧੱਟ ਉਞ ਣਏਾਸ਼ ਸ ਤਆ (ਦਾਵ, ਧਾ ਧਢ ਞਢ ਤਐੜ ਤਣਆ)। ਸ ਢਾਢਏ! 

(ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ-ਣਞੀ! ਤਖ ਤਸਠ ਤਵਔ ਞੰੂ ਆ ਵੱਠਾ ਸੈਂ, ਉਸ ਤਸਠਾ ਸਝਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਜਾ ਤੂ ਭਯ ਵਤਰ ਹ ਤਾ ਤਕਅ ਭੁਹਛੰਦਾ ॥ ਤੁਧੁ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭਨ ਸਈਤਅ ਜਾ ਤਯਾ 
ਫੰਦਾ ॥ ਰਖਭੀ ਤਤਟ ਨ ਅਵਇ ਖਾਆ ਖਯਤਚ ਯਹੰਦਾ  ॥ ਰਖ ਚਈਯਾਸੀਹ ਭਦਨੀ ਸਬ ਸਵ 
ਕਯੰਦਾ ॥ ਊਹ ਵਯੀ ਤਭਤਰ ਸਤਬ ਕੀਤਤਅ ਨਹ ਭੰਗਤਹ ਭੰਦਾ ॥ ਰਖਾ ਕਆ ਨ ੁਛਇ ਜਾ ਹਤਯ 



ਫਖਸੰਦਾ ॥ ਨੰਦੁ ਬਆਅ ਸੁਖੁ ਾਆਅ ਤਭਤਰ ਗੁਯ ਗਤਵੰਦਾ ॥ ਸਬ ਕਾਜ ਸਵਾਤਯ ਜਾ ਤੁਧੁ 
ਬਾਵੰਦਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਧੁਸਕੰਠਾ—ਧੁਟਾਖੀ। ਥੰਠਾ—ਵਏ, ਗ਼ੁਪਾਧ। ਪਐਧੀ—ਧਾਇਆ। ਞਤਙ—ਏਧੀ। ਸੰਠਾ—

ੱਐਠਾ। ਧਠਢੀ—ਡਞੀ। ਤਦ—ਾ। ਧੰਤਸ—ਤਔਞਵਠ। ਤਧਤਪ—ਤਧਪ ਏ। ਞੁਡੁ ਦਾਵੰਠਾ—ਞਢੰੂ ਦਾਵ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਖਠੋਂ ਞੰੂ ਧੀ ਸਾਇਞਾ ਞ ਸਵੇਂ, ਞਾਾਂ ਧਢੰੂ ਤਏ ਸ ਠੀ ਏਈ ਧੁਟਾਖੀ ਢਸੀਂ ਤਸ  ਖਾਾਂਠੀ। ਖਠੋਂ 

ਧੈਂ ਞਾ ਵਏ ਥਝਠਾ ਸਾਾਂ, ਞਾਾਂ ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਦ ਏੁਗ ਠ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ। ਧਢੰੂ ਡਢ-ਣਠਾਟ ਠੀ ਏਈ ਏਧੀ ਢਸੀਂ ਤਸੰਠੀ ਧੈਂ 

(ਞਾ ਇਸ ਢਾਧ-ਡਢ) ਵਞਠਾ ਸਾਾਂ ਵੰਛਠਾ ਸਾਾਂ ਞ ਇਏੱਚਾ ਦੀ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ਡਞੀ ਠ ਔਾੀ ਪੱਐ ਖੀਵ ਸੀ 

ਧੀ ਵਾ ਏਢ ਪੱ ਣੈਂਠ ਸਢ। ਞੰੂ ਵੀਆਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ਧ ਤਧਞਰ  ਥਝਾ ਠੇਂਠਾ ਸੈਂ, ਏਈ ਦੀ ਧਾ ਥੁਾ ਢਸੀਂ 

ਤਔਞਵਠ।  

ਸ ਸੀ! ਖਠੋਂ ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਥਖ਼ਸ਼ਝ ਵਾਪਾ ਸਵੇਂ, ਞਾਾਂ ਏਈ ਦੀ ਧਢੰੂ ਧ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਤਸਾਥ ਢਸੀਂ ਣੁੱਕਠਾ, 

ਤਏਉਂਤਏ ਤਵੰਠ-ੂਣ ੁ ੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ ਧ ਅੰਠ ਚੰਜ ਣ ਖਾਾਂਠੀ ਸ ਧਢੰੂ ੁਐ ਣਰਾਣਞ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਖਠੋਂ ਞੀ 

ਜ਼ਾ ਸਵ, ਞਾਾਂ ਧ ਾ ਏੰਧ ੰਵ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।7।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਡਖਣ ਕੂ ਭੁਸਤਾਕੁ ਭੁਖੁ ਤਕਜਹਾ ਤਈ ਧਣੀ ॥ ਤਪਯਦਾ ਤਕਤ ਹਾਤਰ ਜਾ ਤਡਠਭੁ ਤਾ 
ਭਨੁ ਧਰਾਤਅ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1096} 

ਣਠਅਟ:- ਏੂ—ਵਾਞ। ਧੁਞਾਏੁ—ਉਞਾਵਪਾ, ਔਾਸਵਾਢ। ਤਏਖਸਾ—ਤਏਸ ਖਸਾ? ਞਉ—ਞਾ। ਡਝੀ—

ਸ ਧਾਪਏ! ਤਏਞ ਸਾਤਪ—ਤਏ (ਦੜ) ਸਾਪ ਤਵਔ। ਖਾ—ਖਠੋਂ। ਤਛਚਧ—ੁਧੈਂ ਵਐ ਤਪਆ। ਡਰਾਤਣਆ—ੱਖ 

ਤਆ।  

ਅਟ:- ਸ (ਧ) ਧਾਪਏ! ਞਾ ਧੂੰਸ ਤਏਸ ਤਖਸਾ ਸ? ਧੈਂ ਞਾ ਧੁਐ ਠਐਝ ਠਾ ਥੜਾ ਔਾਸਵਾਢ ਾਾਂ, (ਧਾਇਆ-

ਵੱ ਸ ਏ) ਧੈਂ ਤਏ ਦੜ ਸਾਪ ਤਵਔ ਦਙਏਠਾ ਤਤਠਾ ਾਾਂ, ਣ ਖਠੋਂ ਞਾ ਧੂੰਸ ਧੈਂ ਵਐ ਤਪਆ, ਞਾਾਂ ਧਾ ਧਢ 

(ਧਾਇਆ ਵਪੋਂ) ਤਞਰਣਞ ਸ ਤਆ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਦੁਖੀਅ ਦਯਦ ਘਣ ਵਦਨ ਜਾਣ ਤੂ ਧਣੀ ॥ ਜਾਣਾ ਰਖ ਬਵ ਤਯੀ ਤਡਖੰਦ ਤਾ ਜੀਵਸਾ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਡਝੀ—ਸ ਧਾਪਏ! ਵਠਢ—ਣੀੜਾਾਂ, ਠੁੱਐ। ਦਵ—ਦਾਵੇਂ। ਖਾਝਾ ਪਐ—ਧੈਂ ਪੱਐ ਵਾੀ ਖਾਝਠਾ 

ਸਵਾਾਂ। ਤਣੀ ਤਛਐੰਠ—ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਐਾਾਂ। ਖੀਵਾ—ਧੈਂ ਖੀਊ ਏਠੀ ਸਾਾਂ, ਧ ਤਵਔ ਤਖੰਠ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਧਢੰੂ ੁਐ 

ਠਾ ਾਸ ਆਉਂਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ ਠ ਠਢ ਐੁਝੋਂ) ਧੈਂ ਠੁਐੀ ਸਾਾਂ, ਧ ਅੰਠ ਅਢਏਾਾਂ ਣੀੜਾਾਂ ਸਢ। ਸ ਐਧ! ਧ ਤਠਪ ਠੀ ਣੀੜ ਞੰੂ 

ਸੀ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ। ਣ ਦਾਵੇਂ ਧਢੰੂ ਪੱਐ ਣਞਾ ਸਵ (ਤਏ ਞੰੂ ਧੀ ਵਠਢ ਖਾਝਠਾ ਸੈਂ, ਤਤ ਦੀ) ਧਢੰੂ ੁਐ ਠਾ ਾਸ 

ਞਠੋਂ ਸੀ ਆਉਂਠਾ ਸ ਖਠੋਂ ਧੈਂ ਞਾ ਠਢ ਏਾਾਂ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਢਹਦੀ ਜਾਆ ਕਯਾਤਯ ਵਹਤਣ ਵਹੰਦ ਭ ਤਡਤਠਅ ॥ ਸਇ ਯਹ ਭਾਣ ਤਜਨਾ ਸਤਤਗੁਯੁ 
ਬਤਟਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਤ—(ੰਾ-ਢਠੀ ਠਾ) ਤਏਢਾਾ। ਵਸਤਝ—ਵਸਝ ਤਵਔ, ਢਠੀ ਠ ਸੜ ਤਵਔ। ਵਸੰਠ—

ੁੜਿਠ। ਈ—ਉਸੀ ਥੰਠ। ਅਧਾਝ—ਸੀ-ਪਾਧਞ। ਦਤਙਆ—ਤਧਤਪਆ।  



ਅਟ:- (ੰਾ-ਢਠੀ ਤਵਔ ਤਵਏਾਾਾਂ ਢ  ਜਾਸ ਪਾਈ ਸਈ ਸ, ਢਠੀ ਠਾ) ਏੰਜਾ ਜਤਸੰਠਾ ਖਾ ਤਸਾ ਸ, (ਤਵਏਾਾਾਂ 

ਠ) ੜਿ  ਤਵਔ ਅਢਏਾਾਂ ਥੰਠ ੁੜਿਠ ਧੈਂ (ਆਣ) ਵਐ ਸਢ। ਉਸੀ ਸੀ-ਪਾਧਞ ਤਸੰਠ ਸਢ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਢੰੂ ਤਞੁੂ 

ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤਜਸੁ ਜਨ ਤਯੀ ਬੁਖ ਹ ਤਤਸੁ ਦੁਖੁ ਨ ਤਵਅ ॥ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਫੁਤਝਅ ਸੁ ਚਹੁ 
ਕੁੰਡੀ ਜਾ ॥ ਜ ਨਯੁ ਈਸ ਕੀ ਸਯਣੀ ਯ ਤਤਸੁ ਕੰਫਤਹ ਾ ॥ ਜਨਭ ਜਨਭ ਕੀ ਭਰੁ ਈਤਯ ਗੁਯ 
ਧੂੜੀ ਨਾ ॥ ਤਜਤਨ ਹਤਯ ਬਾਣਾ ਭੰਤਨਅ ਤਤਸੁ ਸਗੁ ਨ ਸੰਤਾ ॥ ਹਤਯ ਜੀਈ ਤੂ ਸਬਨਾ ਕਾ ਤਭਤੁ ਹ 
ਸਤਬ ਜਾਣਤਹ ਅ ॥ ਸੀ ਸਬਾ ਜਨ ਕੀ ਜਵਡੁ ਹਤਯ ਯਤਾ ॥ ਸਬ ੰਤਤਯ ਜਨ ਵਯਤਾਆਅ 
ਹਤਯ ਜਨ ਤ ਜਾ ॥੮॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਢ ਤਵਆਣ—ਣੋਂਸਠਾ ਢਸੀਂ। ਤਖਤਢ ਖਤਢ—ਤਖ ਖਢ ਢ। ੁਧੁਤਐ—ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ। ਔਸੁ 

ਏੰੁਛੀ—ਔਾ ਣਾੀਂ, ਾ ਖਞ ਤਵਔ। ਖਾਣ—ਣਙ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਤਞ ੁ ਏੰਥਤਸ ਣਾਣ—ਣਾਣ ਉ ਞੋਂ 

ਏੰਥਠ ਸਢ, ਣਾਣ ਉ ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠ। ਢਾਣ—ਇਸ਼ਢਾਢ ਏਠਾ ਸ। ਤਖਤਢ—ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ। ਢ 

ੰਞਾਣ—ਠੁੱਐ ਢਸੀਂ ਠੇਂਠਾ। ਤਦ ਖਾਝਤਸ ਆਣ—ਦ ਢੰੂ ਞੰੂ ਆਣਝਾ ਧਗਠਾ ਸੈਂ। ਖਢ ਵਞਾਇਆ—ਵਏ 

ਠੀ ਦਾ ਤਙਏਾ ਤਠੱਞੀ। ਖਢ ਞ—ਵਏ ਞੋਂ। ਖਾਣ—ਣਕਾਤਝਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਞ ਢਾਧ ਠੀ ਞਾਾਂ ਸ ਉ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਏਈ ਠੁੱਐ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਤਖ ਵਏ 

ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਞ ਢਾਪ ਾਾਂਗ ਣਾਈ ਸ ਉਸ ਾ ਖਞ ਤਵਔ ਣਙ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। (ਤਤ) ਖ ਧਢੱੁਐ 

ਉ ਵਏ ਠੀ ਢ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉ ਠ ਦੀ ਢੜ ਏਈ ਣਾਣ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠ। ੁ ੂਠੀ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਤਵਔ 

ਇਸ਼ਢਾਢ ਏ ਏ ਉ ਠੀ ਏਈ ਖਢਧਾਾਂ ਠੀ (ਤਵਏਾਾਾਂ ਠੀ) ਧਪ ਪਤਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ 

ਢੰੂ (ਤਧੱਚਾ ਏ ਏ) ਧੰਢ ਤਪਆ ਸ ਉ ਢੰੂ ਏਈ ਤਔੰਞਾ-ਤਏ ਠੁੱਐ ਢਸੀਂ ਠ ਏਠਾ।  

ਸ ਣਰਦੂ ਖੀ! ਞੰੂ ਾ ਖੀਵਾਾਂ ਠਾ ਤਧੱਞ ਸੈਂ, ਾ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਞੰੂ ਆਣਝ  ਧਗਠਾ ਸੈਂ।  

ਣਰਦੂ ਠ ਵਏ ਠੀ ਦਾ ਉਞਢੀ ਸੀ ਵੱਛੀ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ ਤਖਞਢਾ ਵੱਛਾ ਣਰਦੂ ਠਾ ਆਣਝਾ ਞਖ-ਣਞਾਣ ਸ। ਣਰਦੂ 

ਆਣਝ  ਵਏ ਠੀ ਵਤਛਆਈ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ਤਙਏਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਵਏ ਞੋਂ ਸੀ ਣਕਾਤਝਆ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ।8।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਤਜਨਾ ਤਛ ਹਈ ਗਇ ਸ ਭ ਤਛ ਬੀ ਯਤਵਅਸੁ ॥ ਤਜਨਾ ਕੀ ਭ ਅਸੜੀ ਤਤਨਾ 
ਭਤਹਜੀ ਅਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਸਉ—ਧੈਂ।  ਦੀ—ਉਸ ਦੀ। ਧ ਤਣਕ—ਧ ਤਣਕ ਤਣਕ। ਤਵਆ—ੁਞੁ ਤਤਠ ਸਢ {rm`—

ਖਾਝਾ}। ਆੜੀ—ਧਾੜੀ ਧਾੜੀ ਆ। ਧਤਸਖੀ—ਧੀ।  

ਅਟ:- (ਧਾਇਆ ਠਾ ਅਖਥ ਣਰਦਾਵ ਸ, ਦ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਦਙਏਠ ਤਤਠ ਸਢ, ਧਾਇਆ ਵਾਞ) 

ਤਖਢਿਾਾਂ ਥੰਤਠਆਾਂ ਠ ਤਣਕ ਧੈਂ ਖਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ (ਤਖਢਿਾਾਂ ਠੀ ਧੁਟਾਖੀ ਧੈਂ ਏੱਜਠਾ ਸਾਾਂ, ਖਠੋਂ ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਵਪ ਞੱਏਠਾ ਸਾਾਂ, ਞਾਾਂ) 

ਉਸ ਦੀ ਧ ਤਣਕ ਤਣਕ ਞੁ ਤਤਠ ਸਢ। ਤਖਢਿਾਾਂ ਠੀ ਸਞਾ ਠੀ ਧੈਂ ਆ ੱਐੀ ਤਤਠਾ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਧਟੋਂ ਆ 

ਥਝਾਈ ਥਚ  ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਗਰੀ ਤਗਰੀ ਯਡੜੀ ਬਈਦੀ  ਬਤਵ ਬਤਵ ਅਆ ॥ ਜ ਫਠ ਸ ਪਾਤਥਅ ਈਫਯ ਬਾਗ 
ਭਥਾਆ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1097} 



ਣਠਅਟ:- ਤਪੀ ਤਪੀ—ਤਔਣ-ਤਔਣ ਏਠੀ। ਛੜੀ—ੁੜ ਠੀ ੜੀ। ਦਉਠੀ—ਧੱਐੀ। ਦਤਵ ਦਤਵ—ਧੁੜ 

ਧੁੜ ਉੱਛ ਉੱਛ ਏ। ਧਟਾਇ—ਧੱਟ ਉਞ।  

ਅਟ:- ਤਔਣ-ਤਔਣ ਏਠੀ ੁੜ ਠੀ ੜੀ ਉੱਞ ਧੱਐੀ ਧੁੜ ਧੁੜ ਉੱਛ ਏ ਆ ਥਚਠੀ ਸ (ਞ ਆਖ਼ ੁੜ ਢਾਪ ਸੀ 

ਔੰਥੜ ਖਾਾਂਠੀ ਸ ਞ ਉਟ ਸੀ ਧ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਇਸੀ ਸਾਪ ਸ ਧਾਇਆ ਠਾ,) ਖਸੜ ਖਸੜ ਥੰਠ (ਧਾਇਆ ਠ ਢੜ ਸ 

ਸ) ਥਚਠ ਸਢ ਉਸ (ਇ ਠ ਧਸ ਤਵਔ) ਤ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, (ਤ) ਉਸੀ ਥਔਠ ਸਢ ਤਖਢਿਾਾਂ ਠ ਧੱਟ ਠ ਦਾ 

(ਖਾਠ ਸਢ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਡਠਾ ਹਬ ਭਝਾਤਹ ਖਾਰੀ ਕਆ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਤ ਸਖੀ ਬਾਗ ਭਥਾਤਹ ਤਜਨੀ ਭਯਾ ਸਜਣੁ 
ਯਾਤਵਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਸਦ ਧਗਾਤਸ—ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਤਵਔ। ਞ ਧਟਾਤਸ—ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਸੀ ਧੱਟ ਉਞ। ਾਤਵਆ—ਤਧਪਾਣ ਠਾ 

 ਧਾਤਝਆ ਸ।  

ਅਟ:- (ਇਸ ਅਔਖ ਐਛ ਸ ਤਏ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਏੀ ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ੱਥ 

ਢਸੀਂ ਵੱਠਾ, ਖ ਇਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਥਔਾ ਪ? ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਞਾਾਂ ਧੈਂ) ਸਏ ਠ ਅੰਠ ਵੱਠਾ ਵਤਐਆ ਸ, ਏਈ ਦੀ 

ਖੀਵ ਾ ਢਸੀਂ ਤਖ ਤਵਔ ਉਸ ਢਸੀਂ ਵੱਠਾ। ਣ ਤ ਉਸਢਾਾਂ (ਞ ੰਝ) ਸਪੀਆਾਂ ਠ ਧੱਟ ਠ ਦਾ 

ਖਾਠ ਸਢ (ਞ ਉਸੀ ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਥਔਠੀਆਾਂ ਸਢ) ਤਖਢਿਾਾਂ ਢ  ਤਣਆ ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਧਪਾਣ ਣਰਾਣਞ 

ਏੀਞਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਹਈ ਢਾਢੀ ਦਤਯ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਜ ਹਤਯ ਰਬ ਬਾਵ ॥ ਰਬੁ ਭਯਾ ਤਥਯ ਥਾਵਯੀ ਹਯ ਅਵ 
ਜਾਵ ॥ ਸ ਭੰਗਾ ਦਾਨੁ ਗੁਸਾਇਅ ਤਜਤੁ ਬੁਖ ਰਤਹ ਜਾਵ ॥ ਰਬ ਜੀਈ ਦਵਹੁ ਦਯਸਨੁ ਅਣਾ 
ਤਜਤੁ ਢਾਢੀ ਤਤਰਤਾਵ ॥ ਯਦਾਤਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਤਯ ਰਤਬ ਢਾਢੀ ਕਈ ਭਹਤਰ ਫੁਰਾਵ ॥ ਰਬ 
ਦਖਤਦਅ ਦੁਖ ਬੁਖ ਗਇ ਢਾਢੀ ਕਈ ਭੰਗਣੁ ਤਚਤਤ ਨ ਅਵ ॥ ਸਬ ਆਛਾ ੂਯੀਅ ਰਤਗ ਰਬ ਕ 
ਾਵ ॥ ਹਈ ਤਨਯਗੁਣੁ ਢਾਢੀ ਫਖਤਸਨੁ ਰਤਬ ੁਯਤਖ ਵਦਾਵ ॥੯॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਸਉ—ਧੈਂ। ਠਤ—ਠ ਞ। ਣਰਦ ਦਾਵ—ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ। ਟਾਵੀ—ਤਙਏਾਝ ਵਾਪਾ। ਤਖਞੁ—

ਤਖ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਤਞਰਣਞਾਵ—ੱਖ ਖਾ। ਠਾਞਾਤ—ਠਾਞਾ ਢ। ਣਰਤਦ—ਣਰਦੂ ਢ। ਧਸਤਪ—ਧਸਪ ਤਵਔ। 

ਣਾਵ—ਣੀਂ। ਤਢੁਝ—ੁਝ-ਸੀਢ। ਥਐਤਢੁ—ਉ ਢ  ਥਖ਼ਸ਼ ਤਪਆ। ਣਰਤਦ ਣੁਤਐ—ਣਰਦੂ ਣੁਐ ਢ। 

ਵਠਾਵ—ਤਢਧਾਝ ਢੰੂ।  

ਅਟ:- ਖ ਸੀ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ (ਖ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਸਵ, ਧਸ ਸਵ) ਞਾਾਂ ਧੈਂ ਜਾਜੀ (ਉ ਠ) ਠ ਞ (ਉ 

ਠ) ੁਝ ਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ। ਧਾ ਣਰਦੂ ਠਾ-ਤਟ ਤਙਏਾਝ  ਵਾਪਾ ਸ, ਸ (ਤਰਸ਼ਙੀ) ਖੰਧਠੀ ਧਠੀ ਸ। ਸ ਡਞੀ ਠ 

ਾਾਂਈ! ਧੈਂ (ਞਟੋਂ) ਉਸ ਠਾਢ ਧੰਠਾ ਸਾਾਂ ਤਖ ਢਾਪ ਧੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ) ਦੱੁਐ ਠੂ ਸ ਖਾ। ਸ ਣਰਦੂ ਖੀ! ਧਢੰੂ 

ਆਣਝਾ ਠਢ ਤਠਉ ਤਖ ਢਾਪ ਧੈਂ ਜਾਜੀ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਵਪੋਂ) ੱਖ ਖਾਵਾਾਂ।  

ਠਾਞਾ ਣਰਦੂ ਢ  (ਧੀ) ਅਠਾ ੁਝ ਪਈ ਞ (ਧਢੰੂ) ਜਾਜੀ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਧਸਪ ਤਵਔ ਥੁਪਾ ਤਪਆ (ਥੁਪਾਉਂਠਾ 

ਸ); ਣਰਦੂ ਠਾ ਠੀਠਾ ਏਤਠਆਾਂ ਸੀ ਧੀ (ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ) ਦੱੁਐ ਞ ਸ ਠੁੱਐ ਠੂ ਸ , ਧਢੰੂ ਜਾਜੀ ਢੰੂ ਇਸ 

ਔਞ ਸੀ ਢਾਸ ਤਸਾ ਤਏ ਧੈਂ ਏੁਗ ਧੰਾਾਂ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਔਢੀਂ ਪੱ ਏ ਧੀਆਾਂ ਾੀਆਾਂ ਸੀ ਏਾਧਢਾਾਂ ਣੂੀਆਾਂ ਸ 

ਈਆਾਂ (ਧੀ ਏਈ ਵਾਢਾ ਤਸ ਸੀ ਢ ਈ)। ਉ ਣਰਦੂ-ਣੁਐ ਢ  ਧਢੰੂ ਤਢਧਾਝ  ੁਝ-ਸੀਢ ਜਾਜੀ ਢੰੂ ਥਖ਼ਸ਼ 

ਤਪਆ।9।  



ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾ ਛੁਟ ਤਾ ਖਾਕੁ ਤੂ ਸੁੰਞੀ ਕੰਤੁ ਨ ਜਾਣਹੀ ॥ ਦੁਯਜਨ ਸਤੀ ਨਹੁ ਤੂ ਕ ਗੁਤਣ ਹਤਯ 
ਯੰਗੁ ਭਾਣਹੀ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਖਾ—ਖਠੋਂ। ਕੁਙ—(ਞਾ ਞ ਤਖੰਠ ਠਾ ੰਥੰਡ) ਧੁੱਏ ਖਾਇਾ। ੁੰਘੀ—ਤਖੰਠ ਞੋਂ ੱਐਝੀ। ਢ 

ਖਾਝਸੀ—ਢਸੀਂ ਖਾਝ ਏੇਂੀ। ਠੁਖਢ ਞੀ—ਦਤੜਆਾਂ ਢਾਪ, ਤਵਏਾਾਾਂ ਢਾਪ। ਏ ੁਤਝ—ਤਏ ੁਝ ਠੀ 

ਾਸੀਂ? 

ਅਟ:- (ਸ ਧੀ ਏਾਇਆ!) ਖਠੋਂ (ਞਾ ਞ ਇ ਤਖੰਠ ਠਾ ੰਥੰਡ) ਧੁੱਏ ਖਾਇਾ, ਞਠੋਂ ਞੰੂ ਤਧੱਙੀ ਸ ਖਾਇਾਂੀ, 

(ਉ ਵਪ) ਤਖੰਠ ਞੋਂ ੱਐਝੀ ਞੰੂ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਾਾਂਗ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏੇਂੀ। (ਸੁਝ) ਞਾ ਤਣਆ ਤਵਏਾਾਾਂ ਢਾਪ 

ਸ, (ਠੱ!) ਞੰੂ ਤਏ ੁਝ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ਸੀ (ਠ ਤਧਪਾਣ) ਠਾ ਆਢੰਠ ਧਾਝ ਏਠੀ ਸੈਂ?।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਫਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਤਵਸਯ ਸਯ ਨ ਤਫੰਦ ॥ ਤਤਸੁ ਤਸਈ ਤਕਈ ਭਨ 
ਯੂਸੀ ਤਜਸਤਹ ਹਭਾਯੀ ਤਚੰਦ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਢ ਖੀਵਝਾ—ਖੀਊ ਢਸੀਂ ਏੀਠਾ, ੁਐ ਠਾ ਾਸ ਢਸੀਂ ਆ ਏਠਾ। ਢ —ਢਸੀਂ ਤਢਦਠੀ, 

ਤਢਥਾਸ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਧਢ—ਸ ਧਢ! ਤਔੰਠ—ਤਏ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ) ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਇਏ ੜੀ ਦੀ ੁਐ ਠਾ ਾਸ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ (ਠੁਢੀਆ ਠ 

ਤਔੰਞਾ-ਤਏ ਸੀ ਖਾਢ ਐਾ ਖਾਾਂਠ ਸਢ), ਤਖ ਢੰੂ ਤਵਾਤਆਾਂ ਇਏ ਣਪ ਦ ਦੀ ਖੀਵਢ-ਤਢਥਾਸ ਢਸੀਂ ਸ 

ਏਠਾ, (ਤਤ) ਸ ਧਢ! ਤਖ ਣਰਦੂ ਢੰੂ (ਸ ਵਪ) ਾਛਾ ਤਏ ਸ, ਉ ਢਾਪ ੁੱਝਾ ਚੀਏ ਢਸੀਂ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਯਤ ਯੰਤਗ ਾਯਫਰਹਭ ਕ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਤ ਗੁਰਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਅਰੂਤਦਅ ਤਜਤੀ 
ਹਯੁ ਤਖਅਰੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1097} 

ਣਠਅਟ:- ਏ ੰਤ—ਠ ੰ ਤਵਔ। ਣਾਥਰਸਧ—ਣਧ ਖਤਞ ਣਰਦੂ। ਅਤਞ ੁਪਾਪੁ—ੂੜਿਾ ਪਾਪ। 

ਆਪੂਤਠਆ—ਧਪੀਢ। ਤਖਞੀ—ਤਖਞਢਾ ਦੀ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜ ਥੰਠ ਣਧ ਖਤਞ-ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਤਵਔ ੰ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਞਢ ਧਢ  

(ਤਣਆ ਤਵਔ) ੂੜਿਾ ਪਾਪ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। (ਣਰਦੂ ਠ ਤਣਆ ਢੰੂ ਙਾਝ ਵਾਪਾ) ਤਖਞਢਾ ਦੀ ਸ ਸ ਤਡਆਢ ਸ, 

ਉਸ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ ਨਾਠ ਞੋਂ ਵਾਾਂਤਖਆਾਂ ੱਐਠਾ ਸ ਞ (ਧਢ ਢੰੂ) ਧਪਾ ਏਠਾ ਸ।3।  

ਵੜੀ ॥ ਹਤਯ ਜੀਈ ਜਾ ਤੂ ਭਯਾ ਤਭਤੁ ਹ ਤਾ ਤਕਅ ਭ ਕਾੜਾ ॥ ਤਜਨੀ ਠਗੀ ਜਗੁ ਠਤਗਅ ਸ 
ਤੁਧੁ ਭਾਤਯ ਤਨਵਾੜਾ ॥ ਗੁਤਯ ਬਈਜਰੁ ਾਤਯ ਰੰਘਾਆਅ ਤਜਤਾ ਾਵਾੜਾ ॥ ਗੁਯਭਤੀ ਸਤਬ ਯਸ 
ਬਗਦਾ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ ॥ ਸਤਬ ਆੰਦਰੀਅ ਵਤਸ ਕਤਯ ਤਦਤੀ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ ॥ ਤਜਤੁ ਰਾਇਤਨ 
ਤਤਤ ਰਗਦੀਅ ਨਹ ਤਖੰਜਤਾੜਾ ॥ ਜ ਆਛੀ ਸ ਪਰੁ ਾਆਦਾ ਗੁਤਯ ੰਦਤਯ ਵਾੜਾ ॥ ਗੁਯੁ ਨਾਨਕੁ 
ਤੁਠਾ ਬਾਆਯਹੁ ਹਤਯ ਵਸਦਾ ਨੜਾ ॥੧੦॥ {ੰਨਾ 1097-1098} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾੜਾ—ਡਐਾ, ਤਏ। ਤਖਢੀ ਚੀ—ਤਖਢਿਾਾਂ (ਏਾਧਾਤਠਏ) ਚੱਾਾਂ ਢ। ਤਢਵਾੜਾ—ਤਢਵਾ, ਦਖਾ 

ਤਠੱਞ। ੁਤ—ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ। ਦਉਖਪੁ—ੰਾ-ਧੰੁਠ। ਤਖਞਾ—ਤਖੱਞ ਤਪਆ। ਣਾਵਾੜਾ—ਡੰਡ, ਖੰਖਾਪ। 

ਤਦ—ਾ। ਞਵੰਞਾ—ਉੱਔ ਆਔਢ ਵਾਪਾ। ਾੜਾ—ਾਛਾ। ਤਖਞੁ—ਤਖ ਣਾ। ਪਾਈਅਤਢ—ਪਾਈ 

ਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਤਐੰਖਞਾੜਾ—ਤਐੱਔਞਾਝ। ਇਕੀ—ਧੈਂ ਇੱਕਾ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ੁਤ—ੁੂ ਢ। ਅੰਠਤ ਵਾੜਾ—

ਅੰਠਪ  ਣਾ (ਧਢ ਢੰੂ) ਣਞਾ ਤਠੱਞਾ। ਦਾਇਸੁ—ਸ ਦਾਵ! 



ਅਟ:- ਸ ਸੀ ਖੀ! ਖਠੋਂ ਞੰੂ ਧਾ ਤਧਞਰ  ਸੈਂ, ਞਾਾਂ ਧਢੰੂ ਏਈ ਤਔੰਞਾ-ਤਏ ਢਸੀਂ ਤਸ ਏਠਾ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਤਖਢਿਾਾਂ 

(ਏਾਧਾਤਠਏ) ਚੱਾਾਂ ਢ  ਖਞ ਢੰੂ ਚੱ ਤਪਆ ਸ ਉਸ ਞੰੂ (ਧ ਅੰਠੋਂ) ਧਾ ਏ ਦਖਾ ਤਠੱਞ ਸਢ, ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ 

ਞੰੂ ਧਢੰੂ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰਾ ਤਠੱਞਾ ਸ, ਧੈਂ ਧਾਇਆ ਠ ਖੰਖਾਪ ਤਖੱਞ ਪ ਸਢ। ਸੁਝ ਧੈਂ ੁੂ ਠ 

ਉਣਠਸ਼ ਞ ਞੁ ਏ ਾ ੰ ਧਾਝਠਾ ਸਾਾਂ, ਧੈਂ ਇ ਵੱਛ ਖਞ-ਅਐਾੜ (ਢੰੂ ਤਖੱਞ ਤਪਆ ਸ)।  

ਞੰੂ ਧਾ ਞਵੰਞਾ ਾਈਂ (ਧ ਤ ਉਞ) ਸੈਂ, ਞੰੂ ਧੀਆਾਂ ਾੀਆਾਂ ਇੰਠਰ ੀਆਾਂ ਧ ਏਾਥ ੂਤਵਔ ਏ ਤਠੱਞੀਆਾਂ ਸਢ, 

ਸੁਝ ਇਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਤਖ ਣਾ ਪਾਈਠਾ ਸ ਉਡ ਸੀ ਪੱਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਏਈ ਤਐੱਔਞਾਝ ਢਸੀਂ (ਏਠੀਆਾਂ)। ੁ ੂਢ  

(ਧ ਧਢ ਢੰੂ) ਅੰਠ ਵਪ ਣਞਾ ਤਠੱਞਾ ਸ, ਸੁਝ ਧੈਂ ਖ ਏੁਗ ਇੱਕਾ ਏਠਾ ਸਾਾਂ ਉਸੀ ਤਪ ਣਰਾਣਞ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸਾਾਂ।  

ਸ ਦਾਵ! ਧ ਉਞ ੁ ੂਢਾਢਏ ਣੰਢ ਸ ਤਣਆ ਸ, (ਉ ਠੀ ਧਸ ਢਾਪ) ਧਢੰੂ ਣਰਦੂ (ਆਣਝ) ਢੜ ਵੱਠਾ 

ਤਠੱਠਾ ਸ।10।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜਾ ਭੂੰ ਅਵਤਹ ਤਚਤਤ ਤੂ ਤਾ ਹਬ ਸੁਖ ਰਹਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨ ਹੀ ਭੰਤਝ ਯੰਗਾਵਰਾ 
ਤਯੀ ਤਤਹਜਾ ਨਾਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂੰ—ਧਢੰੂ। ਤਔਤਞ—ਤਔੱਞ ਤਵਔ। ਧੂ ੰਤਔਤਞ—ਧ ਤਔੱਞ ਤਵਔ। ਪਸਾਉ—ਧੈਂ ਪ  ਪੈਂਠਾ ਸਾਾਂ, ਣਰਾਣਞ 

ਏ ਪੈਂਠਾ ਸਾਾਂ। ਢਾਢਏ—ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—)। ੰਾਵਪਾ—ੰ ਣਠਾ ਏਢ ਵਾਪਾ, ੁਸਾਵਝਾ, ਤਣਆਾ। 

ਤਣੀ—ਸ ਤਣ! ਞਤਸਖਾ—ਞਾ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ! ਖਠੋਂ ਞੰੂ ਧ ਤਸਠ ਤਵਔ ਵੱਠਾ ਸੈਂ, ਞਾਾਂ ਧਢੰੂ ਾ ੁਐ ਤਧਪ 

ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਞਾ ਢਾਧ ਧਢੰੂ ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔ ਤਧੱਚਾ ਤਣਆਾ ਪੱਠਾ ਸ (ਞ ੁਐ ਠੇਂਠਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਕੜ ਬਗ ਤਵਕਾਯ ਊ ਹਬ ਹੀ ਛਾਯ ॥ ਖਾਕੁ ਰੁੜਦਾ ਤੰਤਨ ਖ ਜ ਯਤ ਦੀਦਾਯ ॥ ੨॥ 
{ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਏਣੜ ਦ—(ਤਢ) ਦ ਏੱਣੜ, ਤਢ ਐਾਝ-ਸੰਜਾਝ। ਕਾ—ੁਆਸ। ਪੁੜਠਾ—ਧੈਂ ਪੜਠਾ ਸਾਾਂ, 

ਧੈਂ ਔਾਸੁੰਠਾ ਸਾਾਂ {ਢਙ:- ਅੱਐ ‘ਪ’ ਠ ਢਾਪ ਠ ਪਾਾਂ ਸਢ,  ੰ ਅਞ   ੰੁ । ਅਪ ਪਜ਼ ‘ਪੜਠਾ’ ਸ, ਇਟ 

‘ਪੁੜਠਾ’ ਣੜਿਢਾ ਸ}। ਞੰਤਢ ਐ—ਤਞਢਿਾਾਂ ਠੀ। ਐਾਏੁ—ਔਢ-ਡੂੜ।  

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਞੋਂ ਤਵਵ ਤਸ ਏ ਤਢ) ਐਾਝ-ਸੰਜਾਝ (ਠ ਣਠਾਟ) ਤਵਏਾ (ਣਠਾ ਏਠ ਸਢ। ਇ 

ਵਾਞ ਅਪ ਤਵਔ) ਇਸ ਾ ੁਆਸ ਧਾਢ ਸਢ (ਉੱਏ ਸੀ ਤਢਏੰਧ ਸਢ)। (ਞਾਸੀਏਂ) ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ ਥੰਤਠਆਾਂ ਠ 

ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਦਾਪਠਾ ਸਾਾਂ, ਖ ਣਰਦੂ ਠ ਠੀਠਾ ਤਵਔ ੰ ਸ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਕਅ ਤਕਤਹ ਤਫਅ ਾਸ ਕਤਯ ਹੀੜ ਤਹਕੁ ਧਾਯੁ ॥ ਥੀਈ ਸੰਤਨ ਕੀ ਯਣੁ ਤਜਤੁ 
ਰਬੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾਯੁ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਤਥਆ—ਠੂਖ। ਣਾ—ਣਾ, ਆ। ਸੀਅੜ—ਸ ਧ ਤਸਠ! ਸ ਧੀ ਤਖੰਠ! ਤਸਏੁ—ਇਏ। 

ਅਡਾ—ੁਆਾ। ਟੀਉ—ਸ ਖਾ। ਝੁ—ਔਢ-ਡੂੜ। ਤਖਞੁ—ਤਖ ਠੀ ਾਸੀਂ।  

ਅਟ:- ਸ ਧੀ ਤਖੰਠ! (ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਕੱਛ ਏ ੁਐਾਾਂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਸ ਸ ਆ ਤਏਉਂ ਞੱਏਠੀ ਸੈਂ? ਏਵਪ ਇਏ ਣਰਦੂ 

ਢੰੂ ਆਣਝਾ ਆਾ ਥਝਾ। (ਞ, ਉ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਰਾਣਞੀ ਵਾਞ ਉ ਠ) ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਥਝ, ਤਖ 

ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ ੁਐਾਾਂ ਠਾ ਠਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਤਧਪ ਣ। 23।  



ਈੜੀ ॥ ਤਵਣੁ ਕਯਭਾ ਹਤਯ ਜੀਈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਭਨੂਅ ਨ ਰਗ ॥ ਧਯਭੁ ਧੀਯਾ 
ਕਤਰ ੰਦਯ ਆਹੁ ਾੀ ਭੂਤਰ ਨ ਤਗ ॥ ਤਹ ਕਯੁ ਕਯ ਸੁ ਤਹ ਕਯੁ ਾਊ ਆਕ ਘੜੀ ਭੁਹਤੁ ਨ 
ਰਗ ॥ ਚਾਯ ਜੁਗ ਭ ਸਤਧਅ ਤਵਣੁ ਸੰਗਤਤ ਹੰਕਾਯੁ ਨ ਬਗ ॥ ਹਈਭ ਭੂਤਰ ਨ ਛੁਟਇ ਤਵਣੁ ਸਾਧੂ 
ਸਤਸੰਗ ॥ ਤਤਚਯੁ ਥਾਹ ਨ ਾਵਇ ਤਜਚਯੁ ਸਾਤਹਫ ਤਸਈ ਭਨ ਬੰਗ ॥ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਸਤਵਅ ਤਤਸੁ ਘਤਯ ਦੀਫਾਣੁ ਬਗ ॥ ਹਤਯ ਤਕਯਾ ਤ ਸੁਖੁ ਾਆਅ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਚਯਣੀ ਰਗ 
॥੧੧॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਏਧਾ—ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਏਧ। ਧਢੂਆ—ਧਾਇਆ ਤਵਔ ਤਤਆ ਧਢ। ਡੀਾ—ਤਙਏ ਤਸਝ ਵਾਪਾ। 

ਏਤਪ—(ਦਾਵ,) ੰਾ। ਢ ਞ—(ਤਙਏਾਉ ਤਵਔ) ਢਸੀਂ ਤਢਦ ਏਠਾ। ਅਤਸ—ਇਸ। ਏ—ੁਸੱਟ। ਟਾਸ—

ਛੂੰਾਈ। ਦੰ—ਞਙ, ਤਵੱਟ। ਤਖਤਢ ਖਤਢ—ਤਖ ਖਢ ਢ। ਤ—ਤਸਠ ਤਵਔ। ਅਦ—ਢਾਸ ਢਾ ਸਝ 

ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਤਧਪਾਣ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਢਾਪ ਸੀ ੁ ੂਤਧਪਠਾ ਸ, ਞ) 

ੁ ੂਞੋਂ ਤਥਢਾ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਾਇਆ-ਵਤੜਿਆ ਧਢ (ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ) ਖੁੜਠਾ ਸੀ ਢਸੀਂ। ੰਾ ਤਵਔ ਡਧ ਸੀ 

ਠਾ ਇਏ- ਤਸੰਠਾ ਸ, ਣ ਇਸ ਧਢ (ਖਠੋਂ ਞਏ) ਣਾਣਾਾਂ ਤਵਔ ਣਤਵਞ (ਸ) ਤਥਪਏੁਪ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ 

ਤਙਤਏਆ ਢਸੀਂ ਤਸ ਏਠਾ, (ਤਏਉਂਤਏ ਏੀਞ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠਾ ਧਾਢਏ ਤੱਙਾ ਤਢਏਪਤਠਆਾਂ) ਞਾ ਦੀ ਧਾ ਢਸੀਂ 

ਪੱਠਾ, ਖ ਏੁਗ ਇਸ ਸੱਟ ਏਠਾ ਸ ਉ ਠਾ ਤਪ ਇਸੀ ਸੱਟ ਣਾ ਪੈਂਠਾ ਸ।  

(ਖਠੋਂ ਞੋਂ ਠੁਢੀਆ ਥਝੀ ਸ) ਔਸਾਾਂ ਸੀ ਖੁਾਾਂ ਠ ਧ ਢੰੂ ਤਵਔਾ ਏ ਧੈਂ ਵਐ ਤਪਆ ਸ ਤਏ ਧਢ ਠਾ ਅਸੰਏਾ ੰਤਞ 

ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਠੂ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ, ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ੰਤਞ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਸਉਧ ਤਥਪਏੁਪ ਢਸੀਂ ਧੁੱਏ ਏਠੀ। (ਖਠ ਞਏ ਧਢ 

ਤਵਔ ਸਉਧ ਸ, ਞਠ ਞਏ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ  ਤਵੱਟ ਸ) ਖਠ ਞਏ ਧਾਪਏ ਢਾਪੋਂ  ਤਵੱਟ ਸ ਞਠ ਞਏ ਧਢੱੁਐ ਉ ਠ 

ੁਝਾਾਂ ਠੀ ਛੂੰਾਈ ਤਵਔ ਤਙਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਤਧਢ ਏੀਞਾ ਸ ਉ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਸੀ ਅਤਥਢਾਸ਼ੀ ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਠਥਾ ਪੱ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਢਾਪ ਸੀ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ ਖੁੜਠਾ ਸ, ਞ ਧਸ ਢਾਪ ਸੀ 

ਆਞਧਏ ੁਐ ਣਰਾਣਞ ਏਠਾ ਸ।11।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਰੜੀਦ ਹਬ ਜਾਆ ਸ ਭੀਯਾ ਭੀਯੰਨ ਤਸਤਯ ॥ ਹਠ ਭੰਝਾਹੂ ਸ ਧਣੀ ਚਈਦ ਭੁਤਖ 
ਰਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਪੜੀਠ—ਧੈਂ ਦਾਪ ਏਠਾ ਾਾਂ। ਸਦ ਖਾਇ—ਸ ਟਾਾਂ। ਤਤ—ਤ ਉਞ। ਧੀੰਢ ਤਤ ਧੀਾ—

ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਠ ਤ ਉਞ ਸ਼ਾਸ। ਸਚ—ਤਸਠਾ। ਧੰਗਾਸ—ੂਤਵਔ, ਅੰਠ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ। ਔਉਠ—ਧੈਂ ਉਔਾਠਾ 

ਸਾਾਂ। ਧੁਤਐ—ਧੂੰਸ ਢਾਪ। ਅਪਾਤਸ—ਥਪ ਏ, ਉਔਾ ਏ।  

ਅਟ:- ਉਸ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਠ ਤ ਉਞ ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ ਸ, ਧੈਂ ਉ ਢੰੂ (ਥਾਸ) ਸ ਟਾਾਂ ਦਾਪਠਾ ਤਤਠਾ  ਾਾਂ; 

ਣ ਸੁਝ ਖਠੋਂ ਧੈਂ ਧੂੰਸ ਢਾਪ ਉ ਠ ੁਝ ਉਔਾਠਾ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਧਢੰੂ ਧ ਤਸਠ ਤਵਔ ਸੀ ਤਠੱ ਤਸਾ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਾਤਣਕੂ ਭਤਹ ਭਾਈ ਤਡੰਨਾ ਧਣੀ ਾਤਹ ॥ ਤਹਅਈ ਭਤਹਜਾ ਠੰਢੜਾ ਭੁਖਹੁ ਸਚੁ ਰਾਆ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਧਾਉ—ਸ ਧਾਾਂ! ਧਤਸ—ਧਢੰੂ। ਧਾਤਝਏੁ—ਧਞੀ। ਤਛੰਢਾ—ਤਠੱਞਾ। ਆਣਤਸ—ਆਣ ਸੀ। ਡਝੀ—



ਧਾਪਏ। ਤਸਆਉ—ਤਸਠਾ। ਧੁਐਸੁ—ਧੂੰਸੋਂ। ਅਪਾਇ—ਥਪ ਏ।  

ਅਟ:- ਸ ਧਾਾਂ! ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਧਢੰੂ ਆਣਝਾ ਢਾਧ-ਧਞੀ ਤਠੱਞਾ। (ਸੁਝ) ਧੂੰਸੋਂ ਉ ਠਾ-ਤਟ ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਢਾਧ ਉਔਾ ਉਔਾ ਏ ਧਾ ਤਸਠਾ ਚੰਜਾ-ਚਾ ਸ ਤਆ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੂ ਥੀਅਉ ਸਜ ਨਣਾ ਤਯੀ ਤਵਛਾਵਣਾ ॥ ਜ ਡਖ ਤਹਕ ਵਾਯ ਤਾ ਸੁਖ ਕੀਭਾ ਹੂ ਫਾਹਯ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂ—ਧੈਂ, ਧਾ ਤਸਠਾ। ਟੀਆਊ—ਧੈਂ ਥਝ ਤਆ ਸਾਾਂ। ਤਣੀ—ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਵਾਞ। ਛਐ—ਵਐ। 

ਏੀਧਾਸ—ੂਏੀਧਞ ਞੋਂ। ਏੀਧਾਸੂ ਥਾਸ—ਏੀਧਞ ਞੋਂ ਣ, ਅਧਪਏ, ਤਖ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢ ਣ ਏ।  

ਅਟ:- ਧੈਂ ਆਣਝ  ਤਸਠ ਢੰੂ ਣਰਦੂ-ਣਞੀ (ਠ ਤਥਾਖਝ) ਵਾਞ ਖ ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਸ, ਆਣਝੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢੰੂ (ਉ 

ਖ ਠਾ) ਤਵਕਾਉਝਾ ਥਝਾਇਆ ਸ। ਖਠੋਂ ਉਸ ਇਏ ਵਾੀ ਦੀ (ਧ ਵਪ) ਞੱਏਠਾ ਸ, ਧਢੰੂ ਅਖਸ ੁਐ ਅਢੁਦਵ 

ਸੁੰਠ ਸਢ ਤਖਢਿਾਾਂ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ (ਖਸੜ ਤਏ ਦੀ ਏੀਧਞ ਞੋਂ ਤਧਪ ਢਸੀਂ ਏਠ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਭਨੁ ਰਚ ਹਤਯ ਤਭਰਣ ਕਈ ਤਕਈ ਦਯਸਨੁ ਾਇਅ ॥ ਭ ਰਖ ਤਵੜਤ ਸਾਤਹਫਾ ਜ ਤਫੰਦ 
ਫੁਰਾਇਅ ॥ ਭ ਚਾਯ ਕੁੰਡਾ ਬਾਰੀਅ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਨ ਸਾਇਅ ॥ ਭ ਦਤਸਹੁ ਭਾਯਗੁ ਸੰਤਹ ਤਕਈ 
ਰਬੂ ਤਭਰਾਇਅ ॥ ਭਨੁ ਯਤਹੁ ਹਈਭ ਤਜਹੁ ਆਤੁ ੰਤਥ ਜੁਰਾਇਅ ॥ ਤਨਤ ਸਤਵਹੁ ਸਾਤਹਫੁ 
ਅਣਾ ਸਤਸੰਤਗ ਤਭਰਾਇਅ ॥ ਸਬ ਅਸਾ ੂਯੀਅ ਗੁਯ ਭਹਤਰ ਫੁਰਾਇਅ ॥ ਤੁਧੁ ਜਵਡੁ ਹਯੁ 
ਨ ਸੁਝਇ ਭਯ ਤਭਤਰ ਗੁਸਾਇਅ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਣਾਈਆ—ਣਾਈਂ, ਣਾਵਾਾਂ। ਤਵੜਞ—ਵੱਙ ਪ, ਐੱਙ ਪ। ਾਤਸਥਾ—ਸ ਾਤਸਥ! ਥੁਪਾਈਆ—

ਥੁਪਾਏਂ {ਅੱਐ ‘ਥ’ ਠ ਢਾਪ ਠ ਪਾਾਂ ਸਢ। ਪਜ਼ ਠੀ ਅਪ ਪ  ੰ ਸ, ਇਟ ਣਾਚ ਏਢ ਪੱਤਆਾਂ   ੰੁ  

ਣੜਿਢਾ ਸ}। ਤਥੰਠ—ਞਾ ਦ। ਾਈਆ—ਸ ਾਈਂ! ੰਞਸ—ਸ ੰਞ ਖਢ ! ਤਏਉ—ਤਏਵੇਂ। ਇਞੁ ਣੰਤਟ—ਇ 

ਞ ਤਵਔ। ਖੁਪਾਈਆ—ਧੈਂ ਞੁਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪਝ ਪਈ ਧਾ ਧਢ ਥੜਾ ਞਠਾ ਸ  (ਣ ਧਗ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠੀ ਤਏ) ਤਏਵੇਂ ਠਢ ਏਾਾਂ। 

ਸ (ਧ) ਧਾਪਏ! ਖ ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਞਾ ਦ ਦੀ ਵਾਖ ਧਾੇਂ ਞਾਾਂ (ਧੈਂ ਧਗਠਾ ਸਾਾਂ ਤਏ) ਧੈਂ ਪੱਐਾਾਂ ੁਣ ਐੱਙ ਪ ਸਢ। ਸ 

ਧ ਾਈਂ! ਧੈਂ ਔੁਤ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਐਖ ਏ ਵਐ ਤਪਆ ਸ ਤਏ ਞ ਖਛਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸ।  

ਸ ੰਞ ਖਢ ! (ਞੁੀ ਸੀ) ਧਢੰੂ ਾਸ ਠੱ ਤਏ ਧੈਂ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਏਵੇਂ ਤਧਪਾਾਂ। (ੰਞ ਖਢ ਾਸ ਠੱਠ ਸਢ ਤਏ) ਧਢ (ਣਰਦੂ 

ਠ) ਦਙਾ ਏ ਸਉਧ ਠੂ ਏ (ਞ ਆਐਠ ਸਢ ਤਏ) ਧੈਂ ਇ ਞ ਉਞ ਞੁਾਾਂ। (ੰਞ ਉਣਠਸ਼ ਠੇਂਠ ਸਢ ਤਏ) 

ਠਾ ਆਣਝ  ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਨਾਠ ਏ (ਞ ਏਤਸੰਠ ਸਢ ਤਏ) ਧੈਂ ਞੰ ਤਵਔ ਤਧਪਾਾਂ। ਖਠੋਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ 

ਤਵਔ ੁ ੂਢ  ੱਠ ਤਪਆ, ਞਾਾਂ ਾੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਣੂੀਆਾਂ ਸ ਖਾਝੀਆਾਂ।  

ਸ ਧ ਤਧਞਰ! ਸ ਡਞੀ ਠ ਧਾਪਏ! ਧਢੰੂ ਞ ਖਛਾ ਸ ਏਈ ਪੱਦਠਾ ਢਸੀਂ (ਞੰੂ ਧਸ ਏ, ਞ 

ਠੀਠਾ ਠਸ)।12।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਭੂ ਥੀਅਉ ਤਖਤੁ ਤਯੀ ਭਤਹੰਜ ਾਤਤਸਾਹ ॥ ਾਵ ਤਭਰਾਵ ਕਤਰ ਕਵਰ ਤਜਵ 
ਤਫਗਸਾਵਦ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂ—ਧੈਂ, ਧਾ ਤਸਠਾ, ਧਾ ਆਣਝਾ ਆਣ। ਧਤਸੰਖ—ਧ। ਤਣੀ ਣਾਤਞਾਸ—ਸ ਧ ਣਞੀ! ਸ 

ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ! ਣਾਵ—ਔਢ। ਏਤਪ—ਢੜ। ਤਧਪਾਵ—ਕੁਸਾਵੇਂ। ਏਵਪ ਤਖਵ—ਏਪ ਤੱੁਪ ਵਾਾਂ। 



ਤਥਾਵਠ—ਧੈਂ ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸਾਾਂ।  

ਅਟ:- ਸ ਧ ਣਞੀ ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ! ਧੈਂ (ਞ ਥਚਝ ਪਈ) ਆਣਝ  ਤਸਠ ਢੰੂ ਞਖ਼ਞ ਥਝਾਇਆ ਸ। ਖਠੋਂ ਞੰੂ 

ਆਣਝ  ਔਢ ਧ ਤਸਠ-ਞਖ਼ਞ ਢਾਪ ਕੁਸਾਾਂਠਾ ਸੈਂ, ਧੈਂ ਏਪ ਤੱੁਪ ਵਾਾਂ ਤਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸਾਾਂ।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਯੀਅ ਸੰਦੜੀ ਬੁਖ ਭੂ ਰਾਵਣ ਥੀ ਤਵਥਯਾ ॥ ਜਾਣੁ ਤਭਠਾਇ ਆਖ ਫਇ ੀੜ ਨਾ ਹੁਟ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ੰਠੜੀ—ਠੀ। ਤਣੀਆ ੰਠੜੀ ਦੁਐ—ਤਣਆ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪਝ ਠੀ ਦੱੁਐ (ਤਧਙਾਝ ਪਈ)। 

ਟੀ ਤਵਟਾ—ਸ ਖਾਵਾਾਂ। ਧੂ—ਧੈਂ, ਧਾ ਆਣਾ-ਦਾਵ। ਪਾਵਝ—ਪੂਝਾ। ਖਾਝੁ—ਧੈਂ ਖਾਝ ਪਵਾਾਂ, ਧੈਂ ਥਝਢਾ 

ਤੱਐ ਪਵਾਾਂ। ਤਧਚਾਈ ਇਐ—ੰਢ  ਠੀ ਤਧਚਾ। ਥਈ ਣੀੜ—ਧੁੜ ਧੁੜ ਣੀਤੜਆਾਂ। ਢਾ ਸੁਙ—ਢਾਸ ਧੁੱਏ।  

ਅਟ:- ਤਣਆ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਪਝ ਠੀ ਦੱੁਐ ਤਧਙਾਝ ਪਈ ਧਾ ਆਣਾ-ਦਾਵ ਪੂਝਾ ਥਝ ਖਾ। ਧੈਂ ਅਖਸੀ 

ੰਢ  ਠੀ ਤਧਚਾ ਥਝਢਾ ਤੱਐ ਪਵਾਾਂ ਤਏ (ੰਢ  ਢੰੂ) ਧੁੜ ਧੁੜ ਣੀਤਞਆਾਂ ਦੀ ਢਾਸ ਧੁੱਏ (ਦਾਵ, ਧੈਂ ਆਣਾ-ਦਾਵ ਤਧਙਾ 

ਤਠਆਾਂ, ਞ ਆਣਾ ਵਾਤਠਆਾਂ ਏਠ ਅੱਏਾਾਂ ਢਾਸ, ੱਖਾਾਂ ਢਾਸ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਠਗਾ ਨੀਹੁ ਭਤਰਤੜ ਜਾਣੁ ਗੰਧਰਫਾ ਨਗਯੀ ॥ ਸੁਖ ਘਟਾਉ ਡੂਆ ਆਸੁ ੰਧਾਣੂ ਘਯ ਘਣ  
॥੩॥ {ੰਨਾ 1098} 

ਣਠਅਟ:- ਚਾ ਢੀਸੁ—ਚੱ ਠਾ ਤਣਆ, ਠੁਢੀਆ ਠਾ ਧਸ। ਧਞਰ ਤੜ—ਔੰੀ ਞਿਾਾਂ ਞੜ ਠ। ੰਡਰਥਾ 

ਢੀ—ਡੂਏਂ ਠਾ ਣਸਾੜ, ਕਪ। ਖਾਝੁ—ਧਗ। ਛੂਇ—ਠ। ੁਐ ਙਾਊ ਛੂਇ—ਠ ੜੀਆਾਂ ਠਾ ੁਐ 

(ਧਾਤਝਆਾਂ)। ਣੰਡਾਝੂ—ਾਸੀ (-ਖੀਵ)। ਝ—ਅਢਏਾਾਂ। —ਖੂਢਾਾਂ।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਠੁਢੀਆ ਠਾ ਧਸ ਔੰੀ ਞਿਾਾਂ ਞੜ ਠ, (ਇ ਠੁਢੀਆ ਢੰੂ) ਡੂਏਂ ਠਾ ਣਸਾੜ ਧਗ। (ਠੁਢੀਆ 

ਠਾ) ਠ ੜੀਆਾਂ ਠਾ ੁਐ (ਧਾਤਝਆਾਂ) ਇ ਖੀਵ-ਾਸੀ ਢੰੂ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ (ਤਵਔ ਦਙਏਝਾ ਣੈਂਠਾ ਸ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਕਰ ਕਰਾ ਨਹ ਾਇ ਰਬੁ ਰਖ ਰਖੰ  ॥ ਖਟੁ ਦਯਸਨ ਬਰਭਤ ਤਪਯਤਹ ਨਹ 
ਤਭਰੀ ਬਖੰ ॥ ਵਯਤ ਕਯਤਹ ਚੰਦਰਾਆਣਾ ਸ ਤਕਤ ਨ ਰਖੰ ॥ ਫਦ ੜਤਹ ਸੰੂਯ ਨਾ ਤਤੁ ਸਾਯ ਨ 
ਖੰ ॥ ਤਤਰਕੁ ਕਢਤਹ ਆਸਨਾਨੁ ਕਤਯ ੰਤਤਯ ਕਾਰਖੰ ॥ ਬਖੀ ਰਬੂ ਨ ਰਬਇ ਤਵਣੁ ਸਚੀ ਤਸਖੰ ॥ 
ਬੂਰਾ ਭਾਯਤਗ ਸ ਵ ਤਜਸੁ ਧੁਤਯ ਭਸਤਤਕ ਰਖੰ ॥ ਤਤਤਨ ਜਨਭੁ ਸਵਾਤਯਅ ਅਣਾ ਤਜਤਨ ਗੁਯੁ 
ਖੀ ਦਖੰ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਏਪਾ—(digit) ਤਸੱਾ, ਙਙਾ (ਤਖਵੇਂ ਔੰਠਰਧਾ ਠੀਆਾਂ ਏਪਾ ਵਡਠੀਆਾਂ ਙਠੀਆਾਂ ਸਢ)। ਅਏਪ—

ਤਖ ਠੀਆਾਂ ਏਪਾਾਂ ਢਾਸ ਸਝ, ਤਖ ਠ ਙਙ ਢਾਸ ਸ ਏਝ, ਖ ਔੰਠਰਧਾ ਵਾਾਂ ਙਠਾ ਵਡਠਾ ਢਸੀਂ, ਅਐੰਛ 

ਸ਼ਏਞੀ ਵਾਪਾ। ਪਐ—(l˜) ਤਢਸ਼ਾਢ, ਤਔਸਢ। ਅਪਐ—ਖ ਤਥਆਢ ਢਾਸ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏ। ਐਙੁ ਠਢ—ਕ 

ਦਐਾਾਂ ਠ ਾਡ ੂ(ਖੀ, ਖੰਧ, ਵੜ, ੰਤਢਆੀ, ਥਾੀ, ਥਡੀ)। ਔੰਠਰ ਾਇਝ ਵਞ—ਔੰਠਰਧਾ ਢਾਪ ੰਥੰਡ 

ੱਐਝ ਵਾਪ  ਵਞ। ਾ—ਅਪੀਅਞ। ਢ ਣਐ—ੰਢਸੀਂ ਵਐਠ। ਧਾਤ—ਞ ਉਞ। ਤਞਤਢ—ਉ ਢ।  

ਅਟ:- ਤਖ ਣਰਦੂ ਠਾ ਏਈ ਤਔਸਢ-ਔੱਿ ਢਸੀਂ, ਤਖ ਠਾ ੂਣ ਤਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਠਾ, ਖ ਵਡਠਾ 

ਙਠਾ ਢਸੀਂ ਸ ਉ ਠਾ ਦਞ (ਏਪਾ) ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ। ਕ ਦਐਾਾਂ ਠ ਾਡ ੂ(ਤਵਅਟ) ਦਙਏਠ ਤਤਠ 

ਸਢ, ਣਰਦੂ ਦਐਾਾਂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ। (ਏਈ ਥੰਠ) ਔੰਠਰ ਾਇਝ ਵਞ ੱਐਠ ਸਢ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਏਈ ਪਾਦ 

ਢਸੀਂ (ਉਸ ਤਏ ਤਝਞੀ ਤਵਔ ਢਸੀਂ)। ਖ ਾ ਠ ਾ ਵਠ ਣੜਿਠ ਸਢ, ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਅਞ ਢਸੀਂ ਵਐ 



ਏਠ। ਏਈ ਇਸ਼ਢਾਢ ਏ ਏ (ਧੱਟ ਉੱਞ) ਤਞਪਏ ਪਾਾਂਠ ਸਢ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ਧਢ ਤਵਔ (ਤਵਏਾਾਾਂ ਠੀ) 

ਏਾਪਐ ਸੁੰਠੀ ਸ (ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ੱਥ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ)। ਣਧਾਞਧਾ ਦਐਾਾਂ ਠੀ ਾਸੀਂ ਢਸੀਂ ਪੱਦਠਾ, (ੁ ੂਠ) ੱਔ 

ਉਣਠਸ਼ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ।  

ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧੱਟ ਉੱਞ ਡੁੋਂ (ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਠਾ ਤਪਤਐਆ) ਪਐ ਉੱੜ ਣ, ਉਸ (ਣਤਸਪਾਾਂ) ਏੁਾਸ ਤਣਆ 

ਸਇਆ (ਦੀ ਚੀਏ) ਞ ਞ ਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ਆਣਝੀ ਅੱਐੀਂ ੁ ੂਠਾ ਠਢ ਏ ਤਪਆ ਸ, ਉ 

ਢ  ਆਣਝਾ ਖਢਧ ਤਪਾ ਏ ਤਪਆ ਸ।13।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਸ ਤਨਵਾਹੂ ਗਤਡ ਜ ਚਰਾਉ ਨ ਥੀ ॥ ਕਾਯ ਕੂੜਾਵੀ ਛਤਡ ਸੰਭਰੁ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥ 
{ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਤਢਵਾਸ—ੂਞੜ ਤਢਥਾਸੁਝ ਵਾਪਾ, ਣੂਾ ਾਟ ਤਢਥਾਸੁਝ ਵਾਪਾ। ਤਛ—(ਤਸਠ ਤਵਔ) ਣੱਏਾ ਏ 

ਏ ੱਐ। ਔਪਾਊ—ਔਪਾ ਖਾਝ ਵਾਪਾ, ਾਟ ਕੱਛ ਖਾਝ ਵਾਪਾ। ਟੀ—ਸਵ। ੰਧਪੁ—ੰਦਾਪ ਏ (ਧਢ ਤਵਔ) 

ੱਐ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ।  

ਅਟ:- ਖ (ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ) ਾਟ ਕੱਛ ਖਾਝ ਵਾਪਾ ਢਸੀਂ ਸ ਉ ਞੜ ਤਢਥਾਸੁਝ ਵਾਪ  ਢੰੂ (ਤਸਠ ਤਵਔ) ਣੱਏਾ 

ਏ ਏ ੱਐ। ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਾਪਏ ਢੰੂ (ਧਢ ਤਵਔ) ੰਦਾਪ ਏ ੱਐ, (ਖਸੜੀ ਏਾ ਉ ਠੀ ਨਾਠ ਢੰੂ 

ਦੁਪਾਵ, ਉ) ਏੂੜੀ ਏਾ ਢੰੂ ਕੱਛ ਠਸ (ਧਾਇਆ ੰਥੰਡੀ ਏਾ ਤਵਔ ਤਔੱਞ ਢੰੂ ਢਾਸ ੱਛ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਹਬ ਸਭਾਣੀ ਜਤਤ ਤਜਈ ਜਰ ਘਟਾਉ ਚੰਦਰਭਾ ॥ ਯਗਟੁ ਥੀਅ ਅਤ ਨਾਨਕ ਭਸਤਤਕ 
ਤਰਤਖਅ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਸਦ—ਸ ਟਾਾਂ। ਙਾਊ—ਤੜਆਾਂ ਤਵਔ। ਧਞਤਏ—ਧੱਟ ਉਞ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਖਤਞ ਞਾਾਂ ਸ ਟਾਾਂ ਧਾਈ ਸਈ ਸ (ਧਖੂਠ ਸ) ਤਖਵੇਂ ਣਾਝੀ ਠ ਤੜਆਾਂ ਤਵਔ ਔੰਠਰਧਾ 

(ਠਾ ਣਰਤਞਤਥੰਥ) ਸ। (ਣ ਧਾਇਆ-ਵੜਿ  ਖੀਵ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਅੰਠ ਉ ਠਾ ਠੀਠਾ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ)। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ 

ਧੱਟ ਉਞ (ਣੂਥਪਾ) ਤਪਤਐਆ ਪਐ ਖਾਠਾ ਸ, ਉ ਠ ਅੰਠ ਣਰਦੂ ਠੀ ਖਤਞ ਣਞੱਐ ਸ ਣੈਂਠੀ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੁਖ ਸੁਹਾਵ ਨਾਭੁ ਚਈ ਅਠ ਹਯ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦਯਗਹ ਭੰਨੀਤਹ ਤਭਰੀ 
ਤਨਥਾਵ ਥਾਈ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ੁਸਾਵ—ਸਝ। ਔਉ—ਉਔਾ (ਏ)। ਧੰਢੀਅਤਸ—ਆਠ ਣਰਾਣਞ ਏਠ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਧਠ ਸਢ ਖ ਅੱਚ  ਣਸ ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਠ ਸਢ, 

ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਧੂੰਸ ੁੰਠ (ਤਠੱਠ) ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! ਅਖਸ (ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ) ਥੰਠ ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਤਵਔ ਧਾਝ ਣਾਾਂਠ 

ਸਢ। ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ (ਣਤਸਪਾਾਂ) ਤਏਞ ਦੀ ਆਾ ਢਸੀਂ ੀ ਤਧਪਠਾ (ਢਾਧ ਠੀ ਥਏਤਞ ਢਾਪ) ਉ ਢੰੂ (ਸ 

ਟਾਾਂ) ਆਠ ਤਧਪਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਫਾਹਯ ਬਤਖ ਨ ਾਇ ਰਬੁ ੰਤਯਜਾਭੀ ॥ ਆਕਸੁ ਹਤਯ ਜੀਈ ਫਾਹਯੀ ਸਬ ਤਪਯ 
ਤਨਕਾਭੀ ॥ ਭਨੁ ਯਤਾ ਕੁਟੰਫ ਤਸਈ ਤਨਤ ਗਯਤਫ ਤਪਯਾਭੀ ॥ ਤਪਯਤਹ ਗੁਭਾਨੀ ਜਗ ਭਤਹ ਤਕਅ 
ਗਯਫਤਹ ਦਾਭੀ ॥ ਚਰਤਦਅ ਨਾਤਰ ਨ ਚਰਇ ਤਖਨ ਜਾਆ ਤਫਰਾਭੀ ॥ ਤਫਚਯਦ ਤਪਯਤਹ ਸੰਸਾਯ 



ਭਤਹ ਹਤਯ ਜੀ ਹੁਕਾਭੀ ॥ ਕਯਭੁ ਖੁਰਾ ਗੁਯੁ ਾਆਅ ਹਤਯ ਤਭਤਰਅ ਸੁਅਭੀ ॥ ਜ ਜਨੁ ਹਤਯ ਕਾ 
ਸਵਕ ਹਤਯ ਤਤਸ ਕੀ ਕਾਭੀ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਥਾਸ ਦਤਐ—ਥਾਸਪ  ਦਐਾਾਂ ਢਾਪ। ਅੰਞਖਾਧੀ—ਤਠਪ ਠੀ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ। ਥਾਸੀ—ਤਥਢਾ। 

ਤਢਏਾਧੀ—ਤਢਏੰਧੀ, ਤਵਅਟ। ਤਥ—ਅਸੰਏਾ ਤਵਔ। ਤਤਾਧੀ—ਤਤਠੀ ਸ। ੁਧਾਢੀ—ਅਸੰਏਾੀ। 

ਥਤਸ—ਅਸੰਏਾ ਏਠ ਸਢ। ਠਾਧੀ—ਣ ਵਾਪ , ਧਾਇਆਡਾੀ। ਤਥਪਾਧੀ—ਤਥਪਧ, ਠ, ਤਔ। 

ਸੁਏਾਧੀ—ਸੁਏਧ ਤਵਔ, ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ। ਏਧੁ—ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਏਾਧੀ—ਏੰਧ ਆਉਂਠਾ ਸ। ਤਞ ਏੀ ਏਾਧੀ—ਉ 

ਠ ਏੰਧ ਆਉਂਠਾ ਸ, ਉ ਠਾ ਏੰਧ ਵਾਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ੱਥ ਥਾਸਪ  ਦਐਾਾਂ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਤਧਪਠਾ (ਤਏਉਂਤਏ) ਉਸ ਸਏ ਠ ਤਠਪ ਠੀ ਖਾਝਠਾ ਸ, ਞ, ਇਏ ੱਥ 

ਠ ਤਧਪਾਣ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਤਵਅਟ ਤਵਔਠੀ ਸ। ਤਖਢਿਾਾਂ ਥੰਤਠਆਾਂ ਠਾ ਧਢ ਣਵਾ ਠ ਧਸ ਤਵਔ 

ੰਤਆ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਠਾ ਅਸੰਏਾ ਤਵਔ ਸੀ ਤਤਠ ਸਢ, ਧਾਇਆ-ਡਾੀ ਥੰਠ ਖਞ ਤਵਔ ਆਏੜ 

ਆਏੜ ਏ ਔੱਪਠ ਸਢ, ਣ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਅਸੰਏਾ ਤਏ ਅਟ ਢਸੀਂ, (ਤਏਉਂਤਏ) ਖਞ ਞੋਂ ਞੁਢ ਵਪ  ਧਾਇਆ 

ਖੀਵ ਠ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠੀ, ਤਐਢ ਣਪ ਤਵਔ ਸੀ ਾਟ ਕੱਛ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਅਖਸ ਥੰਠ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਜ਼ਾ ਅਢੁਾ 

ੰਾ ਤਵਔ (ਤਵਅਟ ਸੀ) ਖੀਵਢ ੁਜ਼ਾ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ (ਠਾ ਠਵਾਜ਼ਾ) ਐੁਪਿਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ੁ ੂਤਧਪਠਾ ਸ (ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ) ਉ ਢੰੂ 

ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠਾ ਵਏ ਥਝ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਉ ਠਾ ਏੰਧ ਵਾਠਾ ਸ।14।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਭੁਖਹੁ ਰਾਊ ਹਬ ਭਯਣੁ ਛਾਣੰਦ ਕਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਨਾ ਖਾਕੁ ਤਜਨਾ ਮਕੀਨਾ 
ਤਹਕ ਤਸਈ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਅਪਾ—ਉਔਾਠਾ ਸ, ਆਐਠਾ ਸ। ਸਦ—ਾੀ (ਤਰਸ਼ਙੀ)। ਏਇ—ਏਈ ਤਵਪਾ। ਐਾਏੁ—

ਔਢ-ਡੂੜ। ਨਏੀਢਾ—ਣਞੀਞ, ਡਾ। ਤਸਏ—ਇਏ।  

ਅਟ:- ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਸੀ ਧੂੰਸ ਢਾਪ ਆਐਠੀ ਸ (ਤਏ) ਧਞ (ਤ ਉਞ ਐੜੀ ਸ), ਣ ਏਈ ਤਵਪਾ ਥੰਠਾ 

(ਇਸ ੱਪ ਨਏੀਢ ਢਾਪ) ਧਗਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਧੈਂ ਉਸਢਾਾਂ (ੁਧੁਐਾਾਂ) ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ (ਧੰਠਾ) 

ਸਾਾਂ ਖ (ਧਞ ਢੰੂ ੱਔ ਖਾਝ ਏ) ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ੰਥੰਡ ਖੜਠ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜਾਣੁ ਵਸੰਦ ਭੰਤਝ ਛਾਣੂ ਕ ਹਕੜ ॥ ਤ ਤਤਨ ੜਦਾ ਨਾਤਹ ਨਾਨਕ ਜ ਗੁਯੁ ਬਤਟਅ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਖਾਝੁ—ਅੰਞਖਾਧੀ। ਧੰਤਗ—(ਸਏ ਖੀਵ ਠ) ਅੰਠ। ਏ ਸਏੜ—ਏਈ ਤਵਪਾ ਇਏ। ਞ 

ਞਤਢ—ਉ ਧਢੱੁਐ ਠ ੀ ਤਵਔ। ਣੜਠਾ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪੋਂ  ਤਵੱਟ। ਖ—ਤਖ ਢੰੂ। ਦਤਙਆ—ਤਧਤਪਆ।  

ਅਟ:- ਅੰਞਖਾਧੀ ਣਧਾਞਧਾ (ਸਏ ਖੀਵ ਠ) ਅੰਠ ਵੱਠਾ ਸ, ਣ ਇ ੱਪ ਢੰੂ ਏਈ ਤਵਪਾ ਥੰਠਾ 

ਧਗਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੁ ੂਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ ਉ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ (ੀ ਤਵਔ ਣਧਾਞਧਾ 

ਢਾਪੋਂ) ਤਵੱਟ ਢਸੀਂ ਤਸ ਖਾਾਂਠੀ (ਞ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਅੰਠ ਵਐ ਪੈਂਠਾ ਸ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਤੜੀ ਕਾਂਢਕੁ ਅਹ ਾਵ ਧਵੰਦ ੀਵਸਾ ॥ ਭੂ ਤਤਨ ਰਭੁ ਥਾਹ ਸਣ ਕੂ ਸਚਾ ਧਣੀ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਏੁਆਸ—ੁਦੜੀ, ਐਙੀ (ਏੁਪਾਸ), ਾਙ ਵਾਪੀ। ਧਞੜੀ—ਏਗੀ ਧਞ। ਏਾਾਂਜ—ਏੱਜਝ ਵਾਪਾ। ਏਾਾਂਜ 



ਣਾਵ—ਏੱਜਝ ਵਾਪ  ਠ ਣ। ਧੂ ਞਤਢ—ਧ ੀ ਤਵਔ, ਧ ਤਸਠ ਤਵਔ। ਅਟਾਸ—ਥਅੰਞ। ਣਝ ਏੂ—

ਵਐਝ ਪਈ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ।  

ਅਟ:- ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਧਾਪਏ ਠਾ ਠਢ ਏਢ ਵਾਞ ਧ ਤਸਠ ਤਵਔ ਅਟਾਸ ਣਰਧ ਸ (ਣ 

ਧੀ ਐਙੀ ਧਞ ਠਢ ਠ ਞ ਤਵਔ ਏ ਣਾਾਂਠੀ ਸ); ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਧੀ ਇ ਐਙੀ ਧਞ ਢੰੂ (ਧ ਅੰਠੋਂ) 

ਏੱਜ ਠਵ, ਧੈਂ ਉ ਠ ਣ ਡ ਡ ਏ ਣੀਵਾਾਂਾ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤਨਯਬਈ ਨਾਭੁ ਤਵਸਾਤਯਅ ਨਾਤਰ ਭਾਆਅ ਯਚਾ ॥ ਅਵ ਜਾਆ ਬਵਾਇ ਫਹੁ ਜਨੀ 
ਨਚਾ ॥ ਫਚਨੁ ਕਯ ਤ ਤਖਸਤਕ ਜਾਆ ਫਰ ਸਬੁ ਕਚਾ ॥ ੰਦਯਹੁ ਥਥਾ ਕੂਤੜਅਯੁ ਕੂੜੀ ਸਬ ਖਚਾ 
॥ ਵਯੁ ਕਯ ਤਨਯਵਯ ਨਾਤਰ ਝੂਠ  ਰਾਰਚਾ ॥ ਭਾਤਯਅ ਸਚ ਾਤਤਸਾਤਹ ਵਤਖ ਧੁਤਯ ਕਯਭਚਾ ॥ 
ਜਭਦੂਤੀ ਹ ਹਤਯਅ ਦੁਖ ਹੀ ਭਤਹ ਚਾ ॥ ਹਅ ਤਾਵਸੁ ਧਯਭ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਤਯ ਸਚਾ ॥ ੧੫॥ 
{ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਔਾ—ਐਤਔਞ, ਧਞ। ਢਔਾ—ਢੱਔਠਾ, ਦਙਏਠਾ ਤਤਠਾ। ਞ—ਅਞ। ਟਟਾ—ਖ਼ਾਪੀ। 

ਏੂਤੜਆ—ੁਗੂਚਾ। ਐਔਾ—ੱਣ। ਣਾਤਞਾਤਸ—ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ ਢ। ਵਤਐ—ਵਐ ਏ। ਏਧਔਾ—ਏਧ, ਏੀਞ 

ਏੰਧ। ਸਤਆ—ਞੱਤਏਆ। ਖਧਠੂਞੀ—ਖਧਠੂਞਾਾਂ ਢ। ਣਔਾ—ਖ਼ੁਆ ਸੁੰਠਾ। ਞਣਾਵੁ—ਤਢਆਉ। ਠਤ—

ਠ ਞ।  

ਅਟ:- ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ਤਢਦਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਦੁਪਾ ਤਠੱਞਾ ਸ ਞ ਖ ਧਾਇਆ ਤਵਔ ਸੀ ਧਞ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ 

ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਣ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਉਸ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਤਵਔ ਦਙਏਠਾ ਸ।  

(ਧਾਇਆ ਤਵਔ ਧਞ ਧਢੱੁਐ ਖ ਏਈ) ਥਔਢ ਏਠਾ ਸ ਞਾਾਂ ਉ ਞੋਂ ਤਤ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਠਾ ਗੂਚੀ ੱਪ ਸੀ ਏਠਾ 

ਸ। ਉਸ ਗੂਚਾ ਆਣਝ  ਧਢ ਤਵਔੋਂ ਖ਼ਾਪੀ ਸੁੰਠਾ ਸ (ਉ ਠੀ ਢੀਨਞ ਣਤਸਪਾਾਂ ਸੀ ਧਾੜੀ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਇ ਵਾਞ) 

ਉ ਠੀ (ਸਏ ੱਪ) ਗੂਚੀ ਸੁੰਠੀ ਸ ੱਣ ਸੁੰਠੀ ਸ। ਅਖਸਾ ਥੰਠਾ ਗੂਚ  ਪਾਪਔ ਤਵਔ ਤ ਏ ਤਢਵ ਥੰਠ ਢਾਪ 

ਦੀ ਵ ਏਧਾ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਧੁੰਜ ਞੋਂ ਸੀ ਉ ਪਾਪਔੀ ਠ ਏੰਧਾਾਂ ਢੰੂ ਵਐ ਏ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਣਾਤਞਸ਼ਾਸ ਢ  

(ਉ ਠੀ ਜ਼ਧੀ ਢੰੂ) ਧਾ ਤਠੱਞਾ ਸਇਆ ਸ। ਅਖਸਾ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਖਧਠੂਞਾਾਂ ਠੀ ਞੱਏ ਤਵਔ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਠੁੱਐਾਾਂ 

ਤਵਔ ਸੀ ਖ਼ੁਆ ਸੁੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ੱਔ ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਞ ਡਧ ਠਾ ਇਢਾ (ਸੀ) ਸੁੰਠਾ ਸ।15।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਯਬਾਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗੁਯ ਕ ਚਯਣ ਤਧਅਆ ॥ ਜਨਭ ਭਯਣ ਭਰੁ ਈਤਯ 
ਸਚ ਕ ਗੁਣ ਗਾਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਣਰਦ ਢਾਧ—ੁਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ। ਤਡਆਇ—ਤਡਆਢ ਡ।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਅੰਤਧਰਞ ਵਪ  ਉੱਚ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਤਧ, ਅਞ ਆਣਝ  ੁ ੂਠ ਔਢਾਾਂ ਠਾ ਤਡਆਢ ਡ 

(ਦਾਵ, ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਤਵਔ ਖੜਢ ਵਾਪ  ੁ ੂਠਾ ਆਠ-ਞਏਾ ਣੂੀ ਤਢਧਰਞਾ ਸਪੀਧੀ ਢਾਪ ਆਣਝ  ਤਸਠ 

ਤਵਔ ਤਙਏਾ)। ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ ਠੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏੀਤਞਆਾਂ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਤਵਔ ਣਾਝ 

ਵਾਪੀ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠੀ ਧਪ ਧਢ ਞੋਂ ਉਞ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਦਹ ੰਧਾਯੀ ੰਧੁ ਸੁੰਞੀ ਨਾਭ ਤਵਹੂਣੀਅ ॥ ਨਾਨਕ ਸਪਰ ਜਨੰਭੁ ਜ ਘਤਟ ਵੁਠਾ ਸਚੁ 
ਧਣੀ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਠਸ—ਏਾਇਆਾਂ। ਅੰਡੁ ਅੰਡਾੀ—ਣੂਢ ਞ ਞ ਅੰਢਿੀ। ੁੰਘੀ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਞੋਂ ੱਐਝੀ। ਖ 



ਤਙ—ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ। ਔੁ—ਠਾ-ਤਟ। ਵੁਚਾ—ਆ ਵੱਤਆ।  

ਅਟ:- ਢਾਧ ਞੋਂ ਐੁੰਤਗਆ ਸਇਆ ੀ (ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਞੋਂ) ੱਐਝਾ ਤਸੰਠਾ ਸ, ਣੂਢ ਞ ਞ (ਆਞਧਏ 

ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ ਵਪੋਂ) ਅੰਢਿਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਦਾਵ, ਾ ਤਆਢ ਇੰਠਰ  ੁਔੱਖੀ ਵਞੋਂ ਵਪੋਂ  ਅੰਢਿ  ਸ ਏ ਤਵਏਾਾਾਂ 

ਤਵਔ ਣਤਵਞ ਸ ਤਸੰਠ ਸਢ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਠਾ-ਤਟ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਆ ਵੱਠਾ 

ਸ, ਉ ਠੀ ਤਜ਼ੰਠੀ ਧੁਥਾਤਏ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਰਆਣ ਰਇ ਤਡਠ ਤਅਸ ਨ ਫੁਝ ਭੂ ਘਣੀ ॥ ਨਾ ਨਕ ਸ ਖੜੀਅ ਤਫੰਤਨ ਤਜਨੀ 
ਤਡਸੰਦ ਭਾ ਤਯੀ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1099} 

ਣਠਅਟ:- ਪਇਝ—ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ । ਪਈ—ਪਏ, ਖਞ, ਧਾਇਏ ਣਠਾਟ। ਤਣਆ—ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਾਂ 

ਠੀ ਪਾਪਾ। ਧੂ—ਧੀ। ਝੀ—ਥਸੁਞ ਵਡੀ ਸਈ। ਅਐੜੀਆ—ਅੱਐਾਾਂ। ਤਥਅੰਤਢ—ਸ ਤਏਧ ਠੀਆਾਂ। 

ਧਾ—ਧਾ।  

ਅਟ:- (ਤਖਉਂ ਤਖਉਂ) ਧੈਂ ਇਸਢਾਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ (ਤਢ) ਖਞ ਢੰੂ (ਦਾਵ, ਠੁਢੀਆ ਠ ਣਠਾਟਾਾਂ ਢੰੂ) ਞੱਏਠਾ ਸਾਾਂ 

(ਇਸਢਾਾਂ ਣਠਾਟਾਾਂ ਵਾਞ ਧੀ ਪਾਪਾ ਥਸੁਞ ਵਡਠੀ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਪਾਪਾ ਧੁੱਏਠੀ ਢਸੀਂ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਞਰਢਾ-

ਧਾੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ ਤਣਆਾ ਣਰਦੂ ਤਠੱ ਢਸੀਂ ਏਠਾ) ਉਸ ਅੱਐਾਾਂ (ਇਸਢਾਾਂ ਤਞਰਸ਼ਢਾ-ਵੜਿੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪੋਂ) ਸ 

ਤਏਧ ਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਢਾਪ ਤਣਆਾ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਤਠੱਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸਤਵਅ ਤਤਤਨ ਸਤਬ ਸੁਖ ਾਇ ॥ ਹੁ ਅਤ ਤਤਯਅ ਕੁਟੰਫ 
ਤਸਈ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਤਯਾਇ ॥ ਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭਾ ਧਨੁ ਸੰਤਚਅ ਸਬ ਤਤਖਾ ਫੁਝਾਇ ॥ ਤਨ ਛਡ 
ਰਾਰਚ ਦੁਨੀ ਕ ੰਤਤਯ ਤਰਵ ਰਾਇ ॥ ਸੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘਤਯ ਨੰਦੁ ਹ ਹਤਯ ਸਖਾ ਸਹਾਇ ॥ 
ਤਨ ਵਯੀ ਤਭਤਰ ਸਭ ਕੀਤਤਅ ਸਬ ਨਾਤਰ ਸੁਬਾਇ ॥ ਹਅ ਹੀ ਰੁ ਜਗ ਭਤਹ ਗੁਯ ਤਗਅਨੁ 
ਜਾਇ ॥ ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਅ ਾਆਅ ਹਤਯ ਤਸਈ ਫਤਣ ਅਇ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਤਖਤਢ—ਤਖ ਢ। ਖਤਢ—ਖਢ ਢ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ। ਤਞਤਢ—ਉ ਢ। ਤਦ—

ਾ। ੰਤਔਆ—ਖਤੜਆ, ਇਏੱਚਾ ਏੀਞਾ। ਤਢ—ਉ ਢ। ੁ ਤ—ਉ ਠ ਤਸਠ- ਤਵਔ। ਐਾ—

ਤਧਞਰ। ਧ—ਇਏ ਤਖਸ। ੁਦਾਈ—ਔੰ ੁਦਾਵ ਵਾਪਾ। ਸੀਅਪੁ—ਣਙ, ਉੱਾ, ਢਾਧਝ  ਵਾਪਾ। 

{ਗਪ—ਅੱਐਾਾਂ ਠ ਉਸਪ। ਸੀਅਪੁ—ਅੱਐਾਾਂ ਠ ਾਸਧਝ}।  

ਅਟ:- ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ੁੂ ਠ ਢਧੁਐ ਸ ਏ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਤਧਤਆ ਸ ਉ ਢ  ਾ ੁਐ ਧਾਝ ਪ ਸਢ, ਉਸ 

ਆਣਝ  ਣਵਾ ਧਞ ਆਣ ਦੀ (ੰਾ-ਧੰੁਠ ਞੋਂ) ਞ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਾ ਖਞ ਢੰੂ ਦੀ ਞਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਉ 

ਧਢੱੁਐ ਢ  ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ-ਡਢ ਇਞਢਾ ਖਤੜਆ ਸ ਤਏ ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ ਾੀ ਸੀ ਤਞਰਸ਼ਢਾ ਉ ਢ  ਤਧਙਾ 

ਪਈ ਸ। ਉ ਢ  ਠੁਢੀਆ ਠ ਾ ਪਾਪਔ ਕੱਛ ਤਠੱਞ ਸਢ (ਪਾਪਔਾਾਂ ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਤਠਾ) ਉ ਢ  ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ 

ਤਵਔ ੁਤਞ ਖੜੀ ਸਈ ਸ। ਉ ਠ ਤਸਠ ਤਵਔ ਠਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਅਢੰਠ ਸ, ਣਰਦੂ ਠਾ ਉ ਠਾ ਤਧਞਰ  ਸ ਸਾਇਞਾ 

ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ। ਉ ਢ  ਵੀ ਞ ਤਧਞਰ  ਇਏ ਖਸ ਧਗ ਪ ਸਢ (ਸਏ ਢੰੂ ਤਧਞਰ  ਧਗਠਾ ਸ), ਦਢਾਾਂ ਢਾਪ 

ਔੰਾ ੁਦਾਉ ਵਞਠਾ ਸ।  

ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਞੋਂ ਤਧਪ  ਉਣਠਸ਼ ਢੰੂ ਠਾ ਔਞ ੱਐਠਾ ਸ ਞ ਖਞ ਤਵਔ ਢਾਧਝ  ਵਾਪਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਤਣਕਪ  

ਖਢਧਾਾਂ ਤਵਔ ਏੀਞ ਦਪ  ਏਧਾਾਂ ਠ ਪਐ ਉ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਉੱੜ ਣੈਂਠ ਸਢ ਞ (ਇ ਖਢਧ ਤਵਔ) ਣਧਾਞਧਾ 

ਢਾਪ ਉ ਠੀ ਣੱਏੀ ਣਰੀਤਞ ਥਝ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। 16।  



ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਢੀ ਕੂੜ ਕੂੜੀ ਸਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਵਯਰ ਜਾਣੀਤਹ ਤਜਨ ਸਚੁ 
ਰ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਔੁ—ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਡਢ। ੁਸਾਵਾ—ੁਐਾਵਾਾਂ, ੁਐ ਠਝ ਵਾਪਾ। ਏਾਜੀ—

ਆਐੀਠਾ ਸ, ਸ ਏਈ ਆਐਠਾ ਸ। ਏੂੜ—ਗੂਚਾ ਡਢ, ਢਾਵੰਞ ਣਠਾਟ। ਏੂੜੀ ਇ—ਧੰਠੀ ਇ, ਤਏ ਢ 

ਤਏ ਉਣਾਡੀ ਵਾਪੀ ਸੀ ਖ਼ਥ। ਖਾਝੀਅਤਸ—ਖਾਝ  ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਣਞਾ ਪੱਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਸ ਏਈ ਆਐਠਾ ਸ ਤਏ (ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ) ਢਾਧ-ਡਢ ੁਐ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸ ਞ ਠੁਢੀਆਵੀ 

ਡਢ (ਠ ਇਏੱਚਾ ਏਢ) ਤਵਔ ਏਈ ਢ ਏਈ ਗੜ-ਉਣਾਡੀ ਵਾਪੀ ਖ਼ਥ ਸੀ ੁਝੀਠੀ ਸ। ਤਤ ਦੀ,  ਥੰਠ 

ਤਵਪ  ਸੀ ਤਧਪਠ ਸਢ, ਤਖਢਿਾਾਂ ਢ  ਢਾਧ-ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏੀਞਾ ਸਵ (ਸ ਏਈ ਉਣਾਡੀ-ਧੂਪ ਠੁਢੀਆਵੀ ਡਢ ਠ 

ਸੀ ਤਣੱਕ ਠੜ ਤਸਾ ਸ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਜਣ ਭੁਖੁ ਨੂੁ ਠ ਹਯ ਤਨਹਾਰਸਾ ॥ ਸੁਤੜੀ ਸ ਸਹੁ ਤਡਠੁ ਤ ਸੁਨ ਹਈ ਖੰਨੀ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ੁਞੜੀ—ੁੱਞੀ ਸਈ ਢ। ਸੁ—ਐਧ। ੁਣਢ—ਸ ੁਣਢ ! ਞ—ਞਟੋਂ। ਸਉ—ਧੈਂ। ਐੰਢੀ—

ਏੁਥਾਢ ਸਾਾਂ। ਖਝ ਧੁਐੁ—ਤਧਞਰ  ਣਰਦੂ ਠਾ ਧੂੰਸ। ਅਢੂਣ—ੁਉਣਧਾ ਤਸਞ, ਥ-ਤਧਾਪ, ਥਸੁਞ ਸੀ ਸਝਾ। 

ਤਢਸਾਪਾ—ਧੈਂ ਵਐਾਾਂੀ।  

ਅਟ:- ੁੱਞੀ ਸਈ ਢ  ਧੈਂ ਉ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ (ੁਣਢ  ਤਵਔ) ਵਤਐਆ, ੱਖਝ ਠਾ ਧੂੰਸ ਥਸੁਞ ਸੀ ਸਝਾ (ਪੱਾ)। 

ਸ ੁਣਢ ! ਧੈਂ ਞਟੋਂ ਠਏ ਖਾਾਂਠੀ ਸਾਾਂ। (ਸੁਝ ਧੀ ਞਾਾਂ ਸ ਤਏ) ਧੈਂ ਅੱਚ  ਣਸ (ੱਖਝ ਠਾ ਧੂੰਸ) ਵਐਠੀ ਸਾਾਂ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸਜਣ ਸਚੁ ਯਤਖ ਭੁਤਖ ਰਾਵਣੁ ਥਥਯਾ ॥ ਭੰਨ ਭਝਾਹੂ ਰਤਖ ਤੁਧਹੁ ਦੂਤਯ ਨ ਸੁ ਤਯੀ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਖਝ—ਸ ਤਧਞਰ! ਔੁ—ਢਾਧ-ਡਢ। ਣਤਐ—ਧੁੱਪ ਣਾ, (ਐਾਣਢ) ਸੁ ਢਾਪ ਵਐ। ਧੁਤਐ—

(ਤਢਾ) ਧੂੰਸੋਂ। ਅਪਾਵਝੁ—ਥਪਝਾ, ਆਐਝਾ। ਟਟਾ—ਖ਼ਾਪੀ, ਤਵਅਟ। ਧੰਢ ਧਗਾਸ—ੂਧਢ ਤਵਔ। ਪਤਐ—

ਵਐ। ੁ—ਉਸ।  

ਅਟ:- ਸ ਤਧਞਰ! (ਤਢਾ) ਧੂੰਸੋਂ ਆਐਝਾ ਤਵਅਟ ਸ, ਢਾਧ-ਡਢ ਢੰੂ (ਆਣਝ  ਤਸਠ ਤਵਔ) ਖਾਔ-ਞਪ। ਆਣਝ 

ਅੰਠ ਗਾਞੀ ਧਾ ਏ ਵਐ, ਉਸ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਞਟੋਂ ਠੂ ਢਸੀਂ ਸ (ਞ ਅੰਠ ਸੀ ਵੱਠਾ ਸ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਧਯਤਤ ਅਕਾਸੁ ਾਤਾਰੁ ਹ ਚੰਦੁ ਸੂਯੁ ਤਫਨਾਸੀ ॥ ਫਾਤਦਸਾਹ ਸਾਹ ਈਭਯਾਵ ਖਾਨ ਢਾਤਹ 
ਡਯ ਜਾਸੀ ॥ ਯੰਗ ਤੁੰਗ ਗਯੀਫ ਭਸਤ ਸਬੁ ਰਕੁ ਤਸਧਾਸੀ ॥ ਕਾਜੀ ਸਖ ਭਸਾਆਕਾ ਸਬ ਈਤਠ 
ਜਾਸੀ ॥ ੀਯ ਕਾਫਯ ਈਰੀਊ ਕ ਤਥਯੁ ਨ ਯਹਾਸੀ ॥ ਯਜਾ ਫਾਗ ਤਨਵਾਜ ਕਤਫ ਤਵਣੁ ਫੁਝ ਸਬ 
ਜਾਸੀ ॥ ਰਖ ਚਈਯਾਸੀਹ ਭਦਨੀ ਸਬ ਅਵ ਜਾਸੀ ॥ ਤਨਹਚਰੁ ਸਚੁ ਖੁਦਾਆ ਊਕੁ ਖੁਦਾਆ ਫੰਦਾ 
ਤਫਨਾਸੀ ॥੧੭॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਤਥਢਾੀ—ਢਾਵੰਞ। ਉਧਾਵ—ਅਧੀ ਥੰਠ। ਐਾਢ—ਖ਼ਾਢ, ਖਾਇਠਾਠਾਾਂ ਠ ਧਾਪਏ। ਜਾਤਸ—

ਜਾਸ ਏ, ਕੱਛ ਏ। ੰ—ੰਏ, ਏੰਾਪ। ਞੰੁ—ਉੱਔ, ਡਢਾਜ। ਧਞ—ਅਸੰਏਾੀ, ਧਾਇਆ-ਧੱਞ। 

ਤਡਾੀ—ੰਾ ਞੋਂ ਔਪ  ਖਾਝ। ਧਾਇਏਾ—ਸ਼ਖ਼ ਅਐਵਾਝ ਵਾਪ । ਅਉਪੀ—ਵਪੀ ਪਏ, ਡਾਤਧਏ 

ਆੂ। ਧਠਢੀ—ਡਞੀ। ਤਢਸਔਪੁ—ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ।  



ਅਟ:- ਡਞੀ ਆਏਾਸ਼ ਣਾਞਾਪ ਔੰਠ ਅਞ ੂਖ—ਇਸ ਦ ਢਾਵੰਞ ਸਢ। ਸ਼ਾਸ ਥਾਠਸ਼ਾਸ ਅਧੀ 

ਖਾੀਠਾ (ਦ ਆਣਝ) ਧਸਪ-ਧਾੜੀਆਾਂ ਕੱਛ ਏ (ਇਟੋਂ) ਞੁ ਖਾਝ। ਏੰਾਪ, ਅਧੀ, ਗ਼ੀਥ, ਧਾਇਆ-

ਧੱਞ (ਏਈ ਦੀ ਸਵ) ਾਾ ਖਞ ਸੀ (ਇਟੋਂ) ਔਾਪ  ਣਾ ਖਾਇਾ। ਏਾਜ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ ਆਤਠਏ ਦੀ ਾ ਸੀ ਏੂਔ ਏ 

ਖਾਝ। ਣੀ ਣਗ਼ੰਥ ਵੱਛ ਵੱਛ ਡਾਤਧਏ ਆ—ੂਇਸਢਾਾਂ ਤਵਔੋਂ ਦੀ ਏਈ ਇਟ ਠਾ ਤਙਤਏਆ ਢਸੀਂ ਸਾ। 

ਤਖਢਿਾਾਂ ਜ਼ ੱਐ, ਥਾਾਂਾਾਂ ਤਠੱਞੀਆਾਂ, ਤਢਧਾਜ਼ਾਾਂ ਣੜਿੀਆਾਂ, ਡਾਤਧਏ ਣੁਞਏ ਣੜਿ  ਉਸ ਦੀ ਅਞ ਤਖਢਿਾਾਂ ਇਸਢਾਾਂ ਠੀ 

ਾ ਢ ਧਗੀ ਉਸ ਦੀ ਾ (ਖਞ ਞੋਂ ਆਖ਼) ਔਪ  ਖਾਝ। ਡਞੀ ਠੀਆਾਂ ਔਾੀ ਪੱਐ ਖੂਢਾਾਂ ਠ ਾ ਸੀ 

ਖੀਵ (ਖਞ ਤਵਔ) ਆਉਂਠ ਸਢ ਞ ਤਤ ਇਟੋਂ ਔਪ  ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

ਤ ਇਏ ੱਔਾ ਖ਼ੁਠਾ ਸੀ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸ। ਖ਼ੁਠਾ ਠਾ ਥੰਠਾ (ਦਞ) ਦੀ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ 

ਤਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ। 17।  

ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਤਡਠੀ ਹਬ ਢੰਢਤਰ ਤਹਕਸੁ ਫਾਝੁ ਨ ਕਆ ॥ ਅਈ ਸਜਣ ਤੂ ਭੁਤਖ ਰਗੁ ਭਯਾ ਤਨੁ 
ਭਨੁ ਠੰਢਾ ਹਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਸਦ—ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ। ਜੰਜਤਪ—ਦਾਪ ਏ। ਖਝ—ਸ ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ! ਧੁਤਐ ਪ—ੁਤਧਪ, ਠੀਠਾ 

ਠਸ। ਞਢੁ ਧਢੁ ਚੰਜਾ ਸਇ—ਞਢ ਧਢ ਤਵਔ ਚੰਜ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਧਢ ਞ ਤਆਢ ਇੰਠਰ  ਸ਼ਾਾਂਞ ਸੁੰਠ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਸ ਤਧਞਰ-ਣਰਦੂ! ਆ, ਞੰੂ ਧਢੰੂ ਠਢ ਠਸ, (ਞਾ ਠਢ ਏੀਤਞਆਾਂ) ਧ ਞਢ ਧਢ ਤਵਔ ਚੰਜ ਣੈਂਠੀ ਸ। 

ਧੈਂ ਾੀ ਤਰਸ਼ਙੀ ਦਾਪ ਏ ਵਐ ਪਈ ਸ, (ਸ ਣਰਦੂ!) ਇਏ ਞ (ਠੀਠਾ ਞੋਂ) ਤਥਢਾ ਸ ਏਈ ਦੀ (ਣਠਾਟ ਧਢੰੂ 

ਆਞਧਏ ਸ਼ਾਾਂਞੀ) ਢਸੀਂ (ਠੇਂਠਾ)।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਅਸਕੁ ਅਸਾ ਫਾਹਯਾ ਭੂ ਭਤਨ ਵਡੀ ਅਸ ॥ ਅਸ ਤਨਯਾਸਾ ਤਹਕੁ ਤੂ ਹਈ ਫਤਰ ਫਤਰ 
ਫਤਰ ਗਇਅਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਆਏੁ—(ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਠਾ) ਣਰਧੀ। ਆਾ—(ਠੁਢੀਆਵੀ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀਆਾਂ) ਆਾਾਂ, ਧਾਇਏ 

ਪਾਪਾ। ਧੂ ਧਤਢ—ਧ ਧਢ ਤਵਔ। ਆ ਤਢਾਾ—ਠੁਢੀਆਵੀ ਆਾਾਂ ਞੋਂ ਉਣਾਧ ਏਢ ਵਾਪਾ। ਤਸਏੁ 

ਞੂ—ਤ ਞੰੂ ਸੈਂ।  

ਅਟ:- (ਸ ਣਰਦੂ!) (ਞ ਔਢਾਾਂ ਠਾ ੱਔਾ) ਣਰਧੀ ਉਸੀ ਸ ਏਠਾ ਸ ਤਖ ਢੰੂ ਠੁਢੀਆਵੀ ਆਾਾਂ ਢਾਸ ਣਸ 

ਏਝ, ਣ ਧ ਧਢ ਤਵਔ ਞਾਾਂ ਵੱਛੀਆਾਂ ਵੱਛੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਸਢ। ਤ ਞੰੂ ਸੀ ਸੈਂ ਖ ਧਢੰੂ (ਠੁਢੀਆਵੀ) ਆਾਾਂ ਞੋਂ 

ਉਣਾਧ ਏ ਏਠਾ ਸੈਂ। ਧੈਂ ਞਟੋਂ ਸੀ ਏੁਥਾਢ ਖਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ (ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਧਸ ਏ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਵਛੜਾ ਸੁਣ ਡੁਖੁ ਤਵਣੁ ਤਡਠ ਭਤਯਤਦ ॥ ਫਾਝੁ ਤਅਯ ਅਣ ਤਫਯਹੀ ਨਾ ਧੀਯਤਦ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ੁਝ—ੁਤਝ, ੁਝ ਏ। ਧਤਤਠ—ਆਞਧਏ ਧਞ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਤਥਸੀ—ੱਔੀ ਆਸ਼ਏ, ਣਰਧੀ। 

ਢਾ ਡੀਤਠ—ਡੀਖ ਢਸੀਂ ਏਠਾ, ਧਢ ਐਪੋਂਠਾ ਢਸੀਂ।  

ਅਟ:- (ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਠਾ ਅਪ) ਣਰਧੀ ਉਸ ਸ ਤਖ ਢੰੂ ਇਸ ੁਝ ਏ ਸੀ ਠੁੱਐ ਣਰਞੀਞ ਸਵ ਤਏ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਵਕੜਾ 

ਸਝ ਪੱਾ ਸ। ਠੀਠਾ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ੱਔਾ ਣਰਧੀ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਤਸੂ ਏਠਾ ਸ। ਆਣਝ  ਤਣਆ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਤਵਕੁੜ 

ਏ ਣਰਧੀ ਠਾ ਧਢ ਐਪੋਂਠਾ ਢਸੀਂ ਸ।3।  



ਈੜੀ ॥ ਤਟ ਤੀਯਥ ਦਵ ਦਵਾਤਰਅ ਕਦਾਯੁ ਭਥੁਯਾ ਕਾਸੀ ॥ ਕਤਟ ਤਤੀਸਾ ਦਵਤ ਸਣੁ ਆੰਦਰ  
ਜਾਸੀ ॥ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਚਾਤਯ ਖਟੁ ਦਯਸ ਸਭਾਸੀ ॥ ਥੀ ੰਤਡਤ ਗੀਤ ਕਤਵਤ ਕਵਤ ਬੀ 
ਜਾਸੀ ॥ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਨਅਸੀਅ ਸਤਬ ਕਾਰ ਵਾਸੀ ॥ ਭੁਤਨ ਜਗੀ ਤਦਗੰਫਯਾ ਜਭ ਸਣੁ ਜਾਸੀ ॥ 
ਜ ਦੀਸ ਸ ਤਵਣਸਣਾ ਸਬ ਤਫਨਤਸ ਤਫਨਾਸੀ ॥ ਤਥਯੁ ਾਯਫਰਹਭੁ ਯਭਸਯ ਸਵਕੁ ਤਥਯੁ ਹਸੀ 
॥੧੮॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- ਞਙ—ਢਠੀ ਠਾ ਤਏਢਾਾ। ਠਵਾਤਪਆ—ਠਵਞ ਠਾ , ਧੰਠ। ਝੁ—ਧਞ। ਐਙੁ ਠ—

ਕ ਦਐਾਾਂ ਠ ਾਡ। ਧਾੀ—ਧਾ ਖਾਝ, ਧ ਖਾਝ। ਏਤਵਞ—ਏਵੀ ਪਏ। ਏਾਪ  ਵਾੀ—ਏਾਪ ਠ ਵੱ, 

ਧਞ ਠ ਅਡੀਢ। ਤਠੰਥਾ—{ਤਠ-ਅੰਥ। ਤਠ—ਤਠਸ਼ਾ, ਣਾਾ। ਅੰਥ—ਏੱਣੜਾ} ਢਾਾਂ। ਖਧ ਝੁ—

ਖਧਾਾਂ ਧਞ।  

ਅਟ:- ਠਵਤਞਆਾਂ ਠ ਧੰਠ, ਏਠਾ ਧਟੁਾ ਏਾਾਂਸ਼ੀ ਆਤਠਏ ਞੀਟ, ਞਞੀ ਏੜ ਠਵਞ, ਇੰਠ ਠਵਞਾ 

ਦੀ—ਆਖ਼ ਢਾਵੰਞ ਸਢ। ਔਾ ਵਠ ਤਤਧਰਞੀਆਾਂ ਾਞਰ ਆਤਠਏ ਡਾਤਧਏ ਣੁਞਏਾਾਂ (ਠ ਣੜਿਢ ਵਾਪ) ਞ 

ਤਕਆਾਂ ਦਐਾਾਂ ਠ ਾਡ ੂਦੀ ਅੰਞ ਢੰੂ ਔੱਪ ਖਾਝ। ਣੁਞਏਾਾਂ ਠ ਤਵਠਵਾਢ, ੀਞਾਾਂ ਏਤਵਞਾਵਾਾਂ ਠ ਤਪਐਝ ਵਾਪ  ਏਵੀ 

ਦੀ ਖਞ ਞੋਂ ਏੂਔ ਏ ਖਾਝ। ਖਞੀ ਞੀ ੰਤਢਆੀ—ਇਸ ਾ ਦੀ ਧਞ ਠ ਅਡੀਢ ਸਢ। ਧਾਡੀਆਾਂ 

ਪਾਵਝ ਵਾਪ , ਖੀ, ਢਾਾਂ, ਖਧਠੂਞ—ਇਸ ਦੀ ਢਾਵੰਞ ਸਢ।  

(ਧੁੱਏਠੀ ੱਪ) (ਖਞ ਤਵਔ) ਖ ਏੁਗ ਤਠੱ ਤਸਾ ਸ ਉਸ ਢਾਵੰਞ ਸ, ਸਏ ਢ  ਜ਼ੂ ਢਾ ਸ ਖਾਝਾ ਸ। ਠਾ 

ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਏਵਪ ਣਾਥਰਸਧ ਣਧ ਸੀ ਸ। ਉ ਠਾ ਦਞ ਦੀ ਖੰਧਝ ਧਢ ਞੋਂ ਤਸਞ ਸ ਖਾਾਂਠਾ 

ਸ। 18।  

ਸਰਕ ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਸ ਨੰਗ ਨਹ ਨੰਗ ਬੁਖ ਰਖ ਨ ਬੁਤਖਅ ॥ ਡੁਖ ਕਤੜ ਨ ਡੁਖ ਨਾਨਕ ਤਯੀ 
ਤਖੰਦ ਸੁਬ ਤਦਸਤਟ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1100} 

ਣਠਅਟ:- —ੈਂਏੜ ਵਾੀ। ਢਸ ਢੰ—ਢੰ (ਠੀ ਣਵਾਸ) ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ, ਢੰ ਤਸਝਾ ਠੁਐਠਾਈ ਢਸੀਂ 

ਖਾਣਠਾ। ਪਐ—ਪੱਐਾਾਂ ਵਾੀ। ਢ ਦੁਤਐਆ—ਦੱੁਐ ਔੁੱਦਠੀ ਢਸੀਂ। ਛੁਐ—ਠੁੱਐ। ਏਤੜ—ਿੜਾਾਂ। ੁਦ ਤਠਤਙ—

ਔੰੀ ਤਢਾਸ ਢਾਪ, ਵੱਪੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ। ਤਣਐੰਠ—ਵਐ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਵਪ) ਣਰਦੂ-ਣਞੀ ਵੱਪੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਞੱਏ, ਉ ਢੰੂ ਢੰ ਠੀ ਣਵਾਸ ਢਸੀਂ 

ਸੁੰਠੀ ਔਾਸ ੈਂਏੜ ਵਾੀ ਢੰਾ ਤਸਝਾ ਣ, ਉ ਢੰੂ ਦੱੁਐ ਢਸੀਂ ਔੁੱਦਠੀ ਔਾਸ ਪੱਐਾਾਂ ਵਾੀ ਦੱੁਐਾ ਤਸਝਾ ਣ, 

ਉ ਢੰੂ ਏਈ ਠੁੱਐ ਢਸੀਂ ਣੋਂਸਠਾ ਔਾਸ ਿੜਾਾਂ ਠੁੱਐ ਵਾਣਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਸੁਖ ਸਭੂਹਾ ਬਗ ਬੂਤਭ ਸਫਾਇ ਕ ਧਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਹਬ ਯਗੁ ਤਭਯਤਕ ਨਾਭ ਤਵਹੂਤਣਅ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਧੂਸ—ਜ (ਦਾਵ, ਾ)। ਦੂਤਧ—ਡਞੀ। ਥਾਈ—ਾੀ। ਡਝੀ—ਧਾਪਏ। ਤਧਞਏ—

ਧੁਠਾ, ਧੁਈ ਆਞਧਾ ਵਾਪਾ।  

ਅਟ:- ਖ ਤਏ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਾ ੁਐ ਧਾਝਢ ਢੰੂ ਤਧਪ  ਸਝ, ਖ ਉਸ ਾੀ ਡਞੀ ਠਾ ਧਾਪਏ ਸਵ, (ਣ) ਸ 

ਢਾਢਏ! ਖ ਉਸ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ੱਐਝਾ ਸ ਉ ਠੀ ਆਞਧਾ ਧੁਠਾ ਸ, ਾ ੁਐ ਉ ਪਈ  (ਧਾਢ) ਸਢ 

(ਉ ਠੀ ਆਞਧਾ ਢੰੂ ਸ ਧੁਤਠਸਾਝ ਠੇਂਠ ਸਢ)।2।  



ਭਃ ੫ ॥ ਤਹਕਸ ਕੂੰ ਤੂ ਅਤਹ ਛਾਣੂ ਬੀ ਤਹਕੁ ਕਤਯ ॥ ਨਾਨਕ ਅਸੜੀ ਤਨਫਾਤਹ ਭਾਨੁਖ ਯਥਾਇ 
ਰਜੀਵਦ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਤਸਏ ਏੰੂ—ਤ ਇਏ ਣਰਦੂ ਢੰੂ। ਆਤਸ—(ਤਧਪਝ ਠੀ) ਞਾਾਂ ਥਝਾ। ਣਕਾਝੂ—ਤਧੱਞ। 

ਏਤ—ਥਝਾ। ਤਢਥਾਤਸ—ਤਢਥਾਸੁੰਠਾ ਸ, ਣੂੀ ਏਠਾ ਸ। ਣਟਾਈ—{pRÔQwn) ਞੁ ਏ ਖਾਝਾ, ਆਾ 

ਪਝਾ। ਪਖੀਵਠ—ਪੱਖਾ ਠਾ ਏਾਢ ਥਝਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਤ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਤਧਪਝ ਠੀ ਞਾਾਂ ੱਐ, ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਸੀ ਆਣਝਾ ਤਧੱਞ 

ਥਝਾ, ਉਸੀ ਞੀ ਆ ਣੂੀ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ। ਤਏ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਆਾ ਪਝਾ ਪੱਖਾ ਠਾ ਏਾਢ ਥਝਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਤਨਹਚਰੁ ਊਕੁ ਨਯਾਆਣ ਹਤਯ ਗਭ ਗਾਧਾ ॥ ਤਨਹਚਰੁ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ਤਜਸੁ 
ਤਸਭਯਤ ਹਤਯ ਰਾਧਾ ॥ ਤਨਹਚਰੁ ਕੀਯਤਨੁ ਗੁਣ ਗਤਫੰਦ  ਗੁਯਭੁਤਖ ਗਾਵਾਧਾ ॥ ਸਚੁ ਧਯਭੁ ਤੁ 
ਤਨਹਚਰ ਤਦਨੁ ਯਤਨ ਯਾਧਾ ॥ ਦਆਅ ਧਯਭੁ ਤੁ ਤਨਹਚਰ ਤਜਸੁ ਕਯਤਭ ਤਰਖਾਧਾ ॥ ਤਨਹਚਰੁ 
ਭਸਤਤਕ ਰਖੁ ਤਰਤਖਅ ਸ ਟਰ ਨ ਟਰਾਧਾ ॥ ਤਨਹਚਰ ਸੰਗਤਤ ਸਾਧ ਜਨ ਫਚਨ ਤਨਹਚਰੁ ਗੁਯ 
ਸਾਧਾ ॥ ਤਜਨ ਕਈ ੂਯਤਫ ਤਰਤਖਅ ਤਤਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਯਾਧਾ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਅਾਡ—ਅਟਾਸ। ਤਢਡਾਢੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਪਾਡਾ—ਪੱਦ ਣੈਂਠਾ ਸ। ੁਧੁਤਐ—ੁ ੂ ਠੀ ਾਸੀਂ। 

ਵਾਡਾ—ਾਇਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਤਢ—ਾਞ। ਏਤਧ—(ਣਰਦੂ ਠੀ) ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਢਾਪ। ਧਞਤਏ—ਧੱਟ ਉਞ। 

ਙਪਾਡਾ—ਙਾਤਪਆਾਂ। ਣੂਤਥ—ਣਤਸਪ  ਧ ਤਵਔ।  

ਅਟ:- ਤ ਅਣਸੁੰਔ ਞ ਅਟਾਸ ਸੀ-ਣਧਾਞਧਾ ਸੀ ਠਾ-ਤਟ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਸ, ਉ ਸੀ ਠਾ ਢਾਧ-

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਦੀ ਅਧੁੱਏ ਸ, ਢਾਧ ਤਧਤਆਾਂ ਣਧਾਞਧਾ ਪੱਦ ਣੈਂਠਾ ਸ। ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਾਾਂਤਵਆ ਸਇਆ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਏੀਞਢ ਦੀ (ਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ ਖ) ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸੰਠਾ ਸ। ਤਠਢ ਾਞ ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਤਧਢ ਏਢਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ, ਇਸੀ ਸ ਠਾ-ਤਟ ਡਧ ਞ ਇਸੀ ਸ ਠਾ ਏਾਇਧ ਤਸਝ ਵਾਪਾ ਞਣ। ਣ 

ਇਸ ਅਙੱਪ ਞਣ ਠਇਆ ਞ ਡਧ ਉ ਢੰੂ ਤਧਪਠਾ ਸ ਤਖ ਠ ਦਾਾਾਂ ਤਵਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਢਾਪ ਤਪਤਐਆ 

ਤਆ ਸ। ਧੱਟ ਉਞ ਤਪਤਐਆ ਸਇਆ ਇਸ ਪਐ ਾ ਸ ਤਏ ਤਏ ਠ ਙਾਤਪਆਾਂ ਙਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ਾਡ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ੰਤਞ (ਦੀ ਧਢੱੁਐਾ ਖੀਵਢ ਵਾਞ ਇਏ) ਅਙੱਪ (ਞਾ) ਸ, ੁ-ੂਾਡ ਠ ਥਔਢ ਦੀ (ਧਢੱੁਐ 

ਠੀ ਅਵਾਈ ਵਾਞ) ਅਙੱਪ (ਥਪ) ਸਢ। ਣੂਥਪ  ਖਢਧ ਤਵਔ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਪਐ ਤਖਢਿਾਾਂ ਠ ਧੱਟ ਉਞ 

ਉੱਤੜਆ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ਠਾ ਸੀ (ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ) ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਤਧਢ ਏੀਞਾ ਸ। 19।  

ਸਰਕ ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਜ ਡੁਫੰਦ ਅਤ ਸ ਤਯਾਊ ਤਕਨਹ ਖ ॥ ਤਾਯਦੜ ਬੀ ਤਾ ਤਯ ਨਾਨਕ ਤਯ 
ਤਸਈ ਯਤਤਅ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਤਏਢਿਿ ਐ—ਤਏਢਿਾਾਂ ਢੰੂ? ਞਾਤ—ਞਾੀ ਪਾਾਂਠ ਸਢ, ਞਠ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਆਣ ਸੀ (ੰਾ-ਧੰੁਠ ਠ ਤਵਏਾਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਤਸਾਾਂ ਤਵਔ) ਛੁੱਥ ਤਸਾ ਸਵ, ਉਸ ਸ 

ਤਏਢਿਾਾਂ ਢੰੂ ਞਾ ਏਠਾ ਸ? ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਞੀ-ਣਧਾਞਧਾ (ਠ ਤਣਆ) ਤਵਔ ੰ ਸ ਸਢ ਉਸ 

(ਇਸਢਾਾਂ ਤਚੱਪਿ ਾਾਂ ਤਵਔੋਂ) ਆਣ ਦੀ ਞ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ਞ ਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ਞਾ ਪੈਂਠ ਸਢ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਜਥ ਕਆ ਕਥੰਤਨ ਨਾਈ ਸੁਣੰਦ ਭਾ ਤਯੀ ॥ ਭੂੰ ਜੁਰਾਉਂ ਤਤਥ ਨਾਨਕ ਤਯੀ ਸੰਦ ਹਤਯ 
ਥੀਤਸ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1101} 



ਣਠਅਟ:- ਏਟੰਤਢ—ਏਟਠ ਸਢ, ਉਔਾਠ ਸਢ। ਧਾ ਤਣੀ—ਧ ਤਣ ਠਾ। ਧੂ—ੰਧੈਂ। ਖੁਪਾਊਂ—ਧੈਂ ਖਾਵਾਾਂ। 

ਞਤਟ—ਤਞੱਟ, ਉਟ। ਤਣੀ ਣੰਠ—ਤਣ ਢੰੂ ਵਐ ਏ। ਟੀਤ—ਸ ਖਾਈਠਾ ਸ।  

ਅਟ:- ਤਖ ਟਾਾਂ (ਦਾਵ, ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔ) ਏਈ (ੁਧੁਐ ਥੰਠ) ਧ ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ੁਝਠ ਉਔਾਠ 

ਸਝ, ਧੈਂ ਦੀ ਉਟ (ਔੱਪ ਏ) ਖਾਵਾਾਂ। (ਤਏਉਂਤਏ) ਸ ਢਾਢਏ! (ਾਡ ੰਤਞ ਤਵਔ) ਤਣ ਠਾ ਠੀਠਾ ਏ ਏ 

(ਆਣਾ) ਸਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਤਧਪ ਖਾਾਂਠਾ ਸ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭਯੀ ਭਯੀ ਤਕਅ ਕਯਤਹ ੁਤਰ ਕਰਤਰ ਸਨਹ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਤਵਹੂਣੀਅ ਤਨਭੁਣੀਅਦੀ 
ਦਹ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਏਪਞਰ—ਇਞਰੀ। ਢਸ—ਤਣਆ, ਧਸ। ਤਢਧੁਝੀਆਠੀ—ਥ-ਥੁਤਢਆਠੀ, ਤਖ ਠੀ ਢੀਂਸ ਢਸੀਂ 

ਸ, ਤਵਅਟ ਖਾਝ ਵਾਪੀ। ਠਸ—ਏਾਇਆਾਂ, ੀ।  

ਅਟ:- ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਏ ਞੰੂ ਤਏਉਂ ਇਸ ਆਐੀ ਖਾ ਤਸਾ ਸੈਂ ਤਏ ਇਸ ਧੀ ਇਞਰੀ ਸ ਇਸ ਧਾ ਣੁੱਞ ਸ? ਸ 

ਢਾਢਏ! (ਧਸ ਤਵਔ ਤ ਏ) ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਞੋਂ ੱਐਝਾ ਤਸ ਏ ਇਸ ੀ ਤਖ ਠੀ ਣਾਾਂਇਆਾਂ ਏਈ ਢਸੀਂ 

(ਤਵਅਟ ਔਪਾ ਖਾਇਾ)।3।  

ਈੜੀ ॥ ਨਨੀ ਦਖਈ ਗੁਯ ਦਯਸਨ ਗੁਯ ਚਯਣੀ ਭਥਾ ॥ ਯੀ ਭਾਯਤਗ ਗੁਯ ਚਰਦਾ ਖਾ ਪਯੀ 
ਹਥਾ ॥ ਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਤਯਦ ਤਧਅਆਦਾ ਤਦਨੁ ਯਤਨ ਜੰਥਾ ॥ ਭ ਛਤਡਅ ਸਗਰ ਾਆਣ 
ਬਯਵਾਸ ਗੁਯ ਸਭਯਥਾ ॥ ਗੁਤਯ ਫਖਤਸਅ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਬ ਦੁਖੁ ਰਥਾ ॥ ਬਗਹੁ ਬੁੰਚਹੁ ਬਾਇਹ 
ਰ ਨਾਭੁ ਗਥਾ ॥ ਨਾਭੁ ਦਾਨੁ ਆਸਨਾਨੁ ਤਦੜੁ ਸਦਾ ਕਯਹੁ ਗੁਯ ਕਥਾ ॥ ਸਹਜੁ ਬਆਅ ਰਬੁ 
ਾਆਅ ਜਭ ਕਾ ਬਈ ਰਥਾ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਢਢੀ—ਢਢੀਂ, ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ। ਠਐਉ—ਠਐਉਂ, ਧੈਂ ਵਐਠਾ ਸਾਾਂ। ਣੀ—ਣੀਂ, ਣਾਾਂ ਢਾਪ। 

ਧਾਤ—ਞ ਉਞ। ਤੀ—ਤੀਂ, ਧੈਂ ਤਠਾ ਸਾਾਂ। ਅਣਾਇਝ—ਆਣਾ-ਦਾਵ, ਅਣਝੱਞ। ਦਵਾ ੁ—

ੁ ੂਠ ਆ ਸ ਏ। ੁਤ—ੁ ੂਢ। ਤਢਡਾਢੁ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਦਾਈਸ—ਸ ਦਾਵ! ਦੰੁਔਸੁ—ਐਾਵਸੁ। ਅਟਾ—

ਅਏੱਟ ਣਰਦੂ ਠਾ। ਣਪ—ਣੱਪ  (ਥੰਢਿ), ਇਏੱਚਾ ਏ। ਠਾਢੁ—ਵਾ। ਇਢਾਢੁ—(ਆਔਢ ਠੀ) ਣਤਵੱਞਰਞਾ। 

ਸਖ—ੁਅਛਪਞਾ।  

ਅਟ:- ਧੈਂ ਅੱਐਾਾਂ ਢਾਪ ੁੂ ਠਾ ਠਢ ਏਠਾ ਸਾਾਂ, ਆਣਝਾ ਧੱਟਾ ੁ ੂਠ ਔਢਾਾਂ ਤਵਔ ਡਠਾ ਸਾਾਂ, ਣਾਾਂ ਢਾਪ 

ਧੈਂ ੁ ੂਠ ਠੱ ਞ ਉਞ ਞੁਠਾ ਸਾਾਂ, ਸੱਟਾਾਂ ਢਾਪ ਧੈਂ (ੁ ੂਢੰੂ ੰਤਞ ਢੰੂ) ਣੱਐਾ ਗੱਪਠਾ ਸਾਾਂ। (ਇ ੰਖਧ ਤਵਔ 

ਤਸ ਏ) ਧੈਂ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ੂਣ ਆਣਝ  ਤਸਠ ਤਵਔ ਤਙਏਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ ਞ ਤਠਢ ਾਞ (ਉ ਠਾ ਢਾਧ) ਖਣਠਾ 

ਸਾਾਂ।  

ਦ ਞਾਏਞਾਾਂ ਠ ਧਾਪਏ ੁੂ ਤਵਔ ਡਾ ਡਾ ਏ ਧੈਂ (ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ) ਾੀ ਅਣਝੱਞ ਠੂ ਏ ਪਈ ਸ।  

ੁ ੂਢ  ਧਢੰੂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ-ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਤਠੱਞਾ ਸ, (ਸੁਝ) ਧਾ ਾਾ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਪਤਸ ਤਆ ਸ। ਸ ਦਾਵ! (ਞੁੀ 

ਦੀ) ਅਏੱਟ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ-ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਢੰੂ (ਐੁਪਿ  ਤਠਪ) ਵਞ, ਞ ਇਏੱਚਾ ਏ। ਠਾ ੁੂ ਠੀਆਾਂ ਏਸਾਝੀਆਾਂ ਏ, 

ਢਾਧ ਖਣ, ਵਾ ਏ ਞ ਆਣਝਾ ਆਔਢ ਣਤਵੱਞਰ  ਥਝਾ। (ਇ ਞਿਾਾਂ ਖਠੋਂ) ਧਢ ਠੀ ਅਛਪਞਾ ਥਝ ਖਾਾਂਠੀ 

ਸ, ਞਾਾਂ ੱਥ ਤਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ, (ਤਤ) ਧਞ ਠਾ ਛ ਦੀ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਆਞਧਏ ਧਞ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏ ਏਠੀ)। 

20।  



ਸਰਕ ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਰਗੜੀਅ ਤਯੀੰਤਨ ਖੰਦੀਅ ਨਾ ਤਤੀਅ ॥ ਹਬ ਭਝਾਹੂ ਸ ਧਣੀ 
ਤਫਅ ਨ ਤਡਠ ਕਆ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਤਣੀਅੰਤਢ—ਤਣ ਢਾਪ। ਤਞਣੀਆ—ੱਖੀਆਾਂ। ਸਦ ਧਗਾਸ—ੂਦਢਾਾਂ ਤਵਔ। ਤਥਆ—ਠੂਾ।  

ਅਟ:- (ਧੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ) ਣਞੀ-ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਪੱ ਈਆਾਂ ਸਢ (ਸੁਝ ਇਸ ਅੱਐਾਾਂ ਉ ਢੰੂ) ਵਐ ਵਐ ਏ ੱਖਠੀਆਾਂ 

ਢਸੀਂ (ਅੱਏਠੀਆਾਂ ਢਸੀਂ)। ਉਸ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ (ਸੁਝ ਧਢੰੂ) ਦਢਾਾਂ ਤਵਔ (ਤਠੱ ਤਸਾ ਸ), (ਧੈਂ ਤਏਞ ਦੀ ਉ ਞੋਂ 

ਤਥਢਾ ਉ ਵਾ) ਏਈ ਠੂਖਾ ਢਸੀਂ ਵਤਐਆ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਕਥੜੀਅ ਸੰਤਾਹ ਤ ਸੁਖਾਉ ੰਧੀਅ ॥ ਨਾਨਕ ਰਧੜੀਅ ਤਤੰਨਾਹ ਤਜਨਾ ਬਾਗੁ ਭਥਾਹੜ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਏਟੜੀਆ—ਏਟਾ-ਏਸਾਝੀਆਾਂ, ਉਣਠਸ਼ ਠ ਥਔਢ। ਣੰਡੀਆ—ਞਾ। ੁਐਾਊ—ੁਐ ਠਝ 

ਵਾਪ । ਧਟਾਸੜ—ਧੰੱਟ ਉਞ। ਤਞੰਢਾਸ—ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ।  

ਅਟ:- ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠ ਉਣਠਸ਼-ਧਈ ਥਔਢ ੁਐ ਤਵਐਾਪਝ ਵਾਪਾ ਞਾ ਸਢ; (ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਥਔਢ 

ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਸੀ ਤਧਪਠ ਸਢ ਤਖਢਿਾਾਂ ਠ ਧੱਟ ਉਞ (ਣੂਥਪ  ਦਪ  ਏਧਾਾਂ ਠਾ) ਦਾ (ਉੱੜਠਾ ਸ)।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਡੂੰਗਤਯ ਜਰਾ ਥਰਾ ਬੂਤਭ ਫਨਾ ਪਰ ਕੰਦਯਾ ॥ ਾਤਾਰਾ ਅਕਾਸ ੂਯਨੁ ਹਬ ਘਟਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਖ ਜੀ ਆਕਤੁ ਸੂਤਤ ਯਤੀਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਛੂੰਤ—ਛੁੱ ਤਵਔ, ਣਸਾੜ ਤਵਔ। ਥਢਾ—ਖੰਪਾਾਂ ਤਵਔ। ਖਪਾ—ਣਾਝੀਆਾਂ ਤਵਔ। ਟਪਾ—

ਞਪ  ਟਾਵਾਾਂ ਤਵਔ। ਏੰਠਾ—ੁਾਾਂ ਤਵਔ। ਣੂਢੁ—ਤਵਆਣਏ। ਣਤਐ—ਵਐ ਏ। ਖੀ—ਧੈਂ ਖੀਊਂਠਾ ਸਾਾਂ, ਧ 

ਅੰਠ ਤਖੰਠ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਧਢੰੂ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਤਧਪਠਾ ਸ। ਇਏਞੁ—ਇਏ ਵਾ। ੂਤਞ—ੂਞ ਤਵਔ।  

ਅਟ:- ਣਸਾੜਾਾਂ ਤਵਔ, ਧੰੁਠਾਾਂ ਤਵਔ, ਞਪ  ਟਾਵਾਾਂ ਤਵਔ, ਡਞੀ ਤਵਔ, ਖੰਪਾਾਂ ਤਵਔ, ਤਪਾਾਂ ਤਵਔ, ੁਾਾਂ 

ਤਵਔ, ਣਾਞਾਪ ਆਏਾ ਤਵਔ—ਾ ਸੀ ੀਾਾਂ ਤਵਔ (ਣਧਾਞਧਾ) ਤਵਆਣਏ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਤਖ ਣਰਦੂ ਢ  (ਾੀ ਸੀ ਔਢਾ ਢੰੂ) ਇਏ ਡਾ ਤਵਔ (ਦਾਵ, ਸੁਏਧ ਤਵਔ, ਧਨਾਠਾ ਤਵਔ) ਣਰ 

ੱਤਐਆ ਸ ਉ ਢੰੂ ਵਐ ਵਐ ਏ ਧਢੰੂ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਤਧਪਠਾ ਸ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਹਤਯ ਜੀ ਭਾਤਾ ਹਤਯ ਜੀ ਤਤਾ ਹਤਯ ਜੀਈ ਰਤਤਾਰਕ ॥ ਹਤਯ ਜੀ ਭਯੀ ਸਾਯ ਕਯ ਹਭ 
ਹਤਯ ਕ ਫਾਰਕ ॥ ਸਹਜ ਸਹਤਜ ਤਖਰਾਆਦਾ ਨਹੀ ਕਯਦਾ ਅਰਕ ॥ ਈਗਣੁ ਕ ਨ ਤਚਤਾਯਦਾ 
ਗਰ ਸਤੀ ਰਾਆਕ ॥ ਭੁਤਹ ਭੰਗਾਂ ਸਇ ਦਵਦਾ ਹਤਯ ਤਤਾ ਸੁਖਦਾਆਕ ॥ ਤਗਅਨੁ ਯਾਤਸ ਨਾਭੁ 
ਧਨੁ ਸਈਤਨੁ ਆਸੁ ਸਈਦ ਰਾਆਕ ॥ ਸਾਝੀ ਗੁਯ ਨਾਤਰ ਫਹਾਤਰਅ ਸਯਫ ਸੁਖ ਾਆਕ ॥ ਭ 
ਨਾਰਹੁ ਕਦ ਨ ਤਵਛੜੁ ਹਤਯ ਤਤਾ ਸਬਨਾ ਗਰਾ ਰਾਆਕ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 1101} 

ਣਠਅਟ:- ਾ—ੰਦਾਪ। ਸਤਖ—ਸਖ ਅਵਟਾ ਤਵਔ, ਆਞਧਏ ਅਛਪਞਾ ਤਵਔ। ਆਪਏ—ਆਪ। 

ਏ—ਏਈ। ਞੀ—ਢਾਪ। ਪਾਇਏ—ਪਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਧੰਾਾਂ—ਧੈਂ ਧੰਠਾ ਸਾਾਂ। ੁਐਠਾਇਏ—ੁਐ ਠਝ ਵਾਪਾ। 

ਉਤਣਢੁ—ਉ (ਣਰਦੂ) ਢ  ੌਂਤਣਆ ਸ। ਾਗੀ—ਦਾਈਵਾਪ। ਣਾਇਏ—ਵਏ। ਧ ਢਾਪਸ—ੁਧ ਢਾਪੋਂ । 

ਪਾਇਏ—ਧੱਟ।  

ਅਟ:- ਣਧਾਞਧਾ ਧਾ ਧਾਞਾ ਤਣਞਾ ਸ (ਧਾਤਣਆਾਂ ਵਾਾਂ ਧਢੰੂ) ਣਾਪਝ ਵਾਪਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਧੀ ੰਦਾਪ ਏਠਾ ਸ, 



ਅੀਂ ਣਰਦੂ ਠ ਥੱਔ ਸਾਾਂ। ਧਢੰੂ ਧਾ ਸੀ ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਤਵਔ ਤਙਏਾ ਏ ਖੀਵਢ-ਐਛ ਤਐਛਾ ਤਸਾ ਸ, (ਇ ੱਪੋਂ  

ਞਾ ਦੀ) ਆਪ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਧ ਤਏ ੁਝ ਢੰੂ ਔਞ ਢਸੀਂ ੱਐਠਾ, (ਠਾ) ਆਣਝ  ਪ ਢਾਪ (ਧਢੰੂ) 

ਪਾਈ ੱਐਠਾ ਸ। ਖ ਏੁਗ ਧੈਂ ਧੂੰਸੋਂ ਧੰਠਾ ਸਾਾਂ, ਧਾ ੁਐ-ਠਾਈ ਤਣਞਾ-ਣਰਦੂ ਉਸੀ ਉਸੀ ਠ ਠੇਂਠਾ ਸ।  

ਉ ਣਰਦੂ ਢ  ਧਢੰੂ ਆਣਝ  ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਠੀ ਣੂੰਖੀ ਆਣਝਾ ਢਾਧ-ਡਢ ੌਂਣ ਤਠੱਞਾ ਸ, ਞ ਧਢੰੂ ਇਸ ਠਾ 

ਤਵਸਾਗਝ ਠ ਪਾਇਏ ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਢ  ਧਢੰੂ ਤਞੁੂ ਠ ਢਾਪ ਦਾਈਵਾਪ ਥਝਾ ਤਠੱਞਾ ਸ, (ਸੁਝ) ਾ 

ੁਐ ਧ ਠਾ ਥਝ  ਸਢ।  

ਧਾ ਤਣਞਾ-ਣਰਦੂ ਏਠ ਦੀ ਧ ਢਾਪੋਂ  ਤਵਕੁੜਠਾ ਢਸੀਂ, ਾੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ ਏਢ ਠ ਧੱਟ ਸ। 21।  

ਸਰਕ ਡਖਣ ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਕਚਤੜਅ ਤਸਈ ਤਤੜ ਢੂਤਢ ਸਜਣ ਸੰਤ ਤਕਅ ॥ ਆ ਜੀਵੰਦ 
ਤਵਛੁੜਤਹ ਆ ਭੁਆਅ ਨ ਜਾਹੀ ਛਤੜ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ਏਔਤੜਆ ਤਉ—ਉਸਢਾਾਂ ਢਾਪੋਂ  ਤਖਢਿਾਾਂ ਠੀ ਣਰੀਞ ਏੱਔੀ ਸ {ਢਙ:- ਤਖਢਿਾਾਂ ਢਾਪ ਣਰੀਞ ਤ 

ਧਾਇਆ ਠ ੰਥੰਡ ਏਏ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਠਾ ਏਾਇਧ ਢਸੀਂ ਤਸ ਏਠੀ। ਖਾਇਠਾਠ ਠੀ ਵੰਛ ਞੋਂ ਖਾਾਂ ਏਈ ਸ 

ੁਆਟਾਾਂ ਠ ਏਾਢ ਤਤੱਏ ਣ ਖਾਾਂਠੀ ਸ}। ਇ ਤਵਕੁੜਤਸ—ਧਾਇਆ ਠ ਆ ਥਝ  ਸ ਾਏ-ਝ ਣਰੀਞ ਞੜ 

ਪੈਂਠ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਧਾਇਆ ਠ ਆ ਣਰੀਞ ਣਾਝ ਵਾਤਪਆਾਂ ਠੀ ਣਰੀਞ ਠੀ ੰਜ ਣੱਏੀ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ, ) ਉਸਢਾਾਂ 

ਢਾਪੋਂ  ਣਰੀਞ ਞੜ ਪ  ਤਖਢਿਾਾਂ ਠੀ ਣਰੀਞ ਏੱਔੀ ਸ (ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਠਾ ਤਢਦਝ ਵਾਪਾ ਾਟੀ ਢਾਸ ਧਗ)। ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ, 

ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ਦਾਪ ਏ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਣਰੀਞ ਣੱਏੀ ਸੁੰਠੀ ਸ (ਤਏਉਂਤਏ ਉਸਢਾਾਂ) ਢੰੂ ਏਈ ੁਆਟ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। 

ੁਆਟੀ ਞਾਾਂ ਖੀਊਂਤਠਆਾਂ ਸੀ (ਤਠਪੋਂ) ਤਵੱਕੁੜ ਤਸੰਠ ਸਢ, ਣ ੁਧੁਐ ਞੰੀ ਧਢ ਞ ਦੀ ਾਟ ਢਸੀਂ 

ਕੱਛਠ (ਣਰਦੂ-ਤਣਆ ਠੀ ਠਾਤਞ ਪਈ ਅਠਾ ਏਠ ਸਢ)।  

ਭਃ ੫ ॥ ਨਾਨਕ ਤਫਜੁਰੀਅ ਚਭਕੰਤਨ ਘੁਯਤਨਹ ਘਟਾ ਤਤ ਕਾਰੀਅ ॥ ਫ ਯਸਤਨ ਭਘ ਾਯ 
ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਭ ਤਯੀ ਸੁਹੰਦੀਅ ॥੨॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ੁਤਢ—ੁ-ੁ ਏਠੀਆਾਂ ਸਢ, ੜਿਏਠੀਆਾਂ ਸਢ, ੱਖਠੀਆਾਂ ਸਢ। ਅਤਞ ਏਾਪੀਆ—ੂੜਿ  

ਏਾਪ  ੰ ਵਾਪੀਆਾਂ। ਧ—ਥੱਠਪ। ੰਤਧ—ਤਧਪਾਣ ਤਵਔ। ੁਸੰਠੀਆ—ਸਝੀਆਾਂ ਪੱਠੀਆਾਂ ਸਢ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਾਵਝ ਠੀ ੁੱਞ ਖਠੋਂ) ਥੱਠਪਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ੂੜਿੀਆਾਂ ਏਾਪੀਆਾਂ ਙਾਵਾਾਂ ੱਖਠੀਆਾਂ ਸਢ, 

(ਉਸਢਾਾਂ ਤਵਔ) ਤਥਖਪੀਆਾਂ ਔਧਏਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਞ ਥੱਠਪ ਧੁਸਪ -ਡਾ ਵਿਠ ਸਢ (ਞਠੋਂ ਏਾ ੁਸਾਵਝਾ ਧਾ 

ਸੁੰਠਾ ਸ); ਣ ਇਸ ਏਾਪੀਆਾਂ ਙਾਵਾਾਂ (ਇਞਰੀ ਢੰੂ) ਣਞੀ ਠ ਤਧਪਾਣ ਤਵਔ ਸੀ ਸਝੀਆਾਂ ਪੱਠੀਆਾਂ ਸਢ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਜਰ ਥਰ ਨੀਤਯ ਬਯ ਸੀਤਰ ਵਣ ਝੁਰਾਯਦ ॥ ਸਜੜੀਅ ਸਆੰਨ ਹੀਯ ਰਾਰ ਜੜੰਦੀਅ 
॥ ਸੁਬਯ ਕੜ ਬਗ ਨਾਨਕ ਤਯੀ ਤਵਹੂਣੀ ਤਤੀਅ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ਢੀਤ—ਣਾਝੀ ਢਾਪ। ਖਪ ਟਪ—ਢਠੀਆਾਂ ਞ ਧਠਾਢ, ਙ-ਤਙੱਥ। ੀਞਪ ਣਵਝ—ਚੰਜੀਆਾਂ 

ਸਵਾਵਾਾਂ। ਗੁਪਾਠ—ਵਠੀਆਾਂ ਸਝ। ਇੰਢ—ਢ  ਠੀਆਾਂ। ੁਦ ਏਣੜ—ਢਾਾਂ ਠ ਾਪੂ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਖਚ ਸਾੜ ਠੀਆਾਂ ਪਆਾਂ ਤਣਕੋਂ ਵਐਾ ੁਞੱ) ਙ-ਤਙੱਥ (ਧੀਂਸ ਠ) ਣਾਝੀ ਢਾਪ ਦ ਸ 

ਸਝ, ਚੰਜੀਆਾਂ ਸਵਾਵਾਾਂ ਵਠੀਆਾਂ ਸਝ, ਢ  ਠਾ ਣਪੰ ਸਵ ਤਖ ਤਵਔ ਸੀ ਪਾਪ ਖੜ ਸ ਸਝ, ਢਾਾਂ ਠ 

ਾਪੂ ਣਤਸਢਝ ਢੰੂ ਸਝ, (ਣ ਖ ਇਞਰੀ ਢੰੂ ਆਣਝ) ਣਞੀ ਞੋਂ ਤਵਕੜਾ ਸ ਞਾਾਂ (ਇਸ ਾ ੁਸਾਵਝ  ਣਠਾਟ 



ਤਸਠ ਢੰੂ ਣੁਔਾਝ ਠ ਟਾਾਂ) ੜਢ ਣਠਾ ਏਠ ਸਢ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਕਾਯਣੁ ਕਯਤ ਜ ਕੀਅ ਸਇ ਹ ਕਯਣਾ ॥ ਜ ਸਈ ਧਾਵਤਹ ਰਾਣੀਅ ਾਵਤਹ ਧੁਤਯ 
ਰਹਣਾ ॥ ਤਫਨੁ ਕਯਭਾ ਤਕਛੂ ਨ ਰਬਇ ਜ ਤਪਯਤਹ ਸਬ ਧਯਣਾ ॥ ਗੁਯ ਤਭਤਰ ਬਈ ਗਤਵੰਦ ਕਾ ਬ 
ਡਯੁ ਦੂਤਯ ਕਯਣਾ ॥ ਬ ਤ ਫਯਾਗੁ ਉਜ ਹਤਯ ਖਜਤ ਤਪਯਣਾ ॥ ਖਜਤ ਖਜਤ ਸਹਜੁ ਈਤਜਅ 
ਤਪਤਯ ਜਨਤਭ ਨ ਭਯਣਾ ॥ ਤਹਅਆ ਕਭਾਆ ਤਧਅਆਅ ਾਆਅ ਸਾਧ ਸਯਣਾ ॥ ਫਤਹਥੁ ਨਾਨਕ 
ਦਈ ਗੁਯੁ ਤਜਸੁ ਹਤਯ ਚੜਾਊ ਤਤਸੁ ਬਈਜਰੁ ਤਯਣਾ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ਏਾਝੁ—ਥਥ। ਏਞ—ਏਞਾ ਢ। ਸ ਏਝਾ—(ਥੱਥ) ਥਝਢਾ ਸ। ਉ—ੈਂਏੜ ਵਾੀ। 

ਡਾਵਤਸ—ਞੰੂ ਠੜੇਂ। ਡੁਤ—(ਖ) ਡੁੋਂ (ਞ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ ਣਰਦੂ ਢ  ਤਪਤਐਆ ਸ)। ਏਧਾ—ਏਧ, 

ਧਸ। ਡਝਾ—ਡਞੀ। ਦ ਛੁ—(ਠੁਢੀਆ ਠ) ਛਾਾਂ ਠਾ ਤਸਧ। ਦ—ਛਾਾਂ ਠਾ। ਦ ਞ—(ਣਰਦੂ ਠ) ਛ ਞੋਂ। 

ਸਖ—ੁਅਛਪ ਅਵਟਾ। ਤਸਆਇ—ਤਸਠ ਤਵਔ। ਥਤਸਟ—ੁਖਸਾਜ਼।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਾਝੀ! ਖ ਥੱਥ ਏਞਾ ਢ  ਥਝਾਇਆ ਸ ਉਸੀ ਥਝਢਾ ਸ। ਖ ਞੰੂ ੈਂਏੜ ਵਾੀ ਠੜਠਾ ਤਤੇਂ, ਖ 

ਡੁੋਂ (ਞ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ) ਪਸਝਾ (ਤਪਤਐਆ) ਸ ਉਸੀ ਣਰਾਣਞ ਏੇਂਾ। ਾੀ ਡਞੀ ਉਞ ਦੀ ਖ 

ਦਙਏਠਾ ਤਤੇਂ, ਞਾਾਂ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠੀ ਧਸ ਞੋਂ ਤਥਢਾ ਏੁਗ ਢਸੀਂ ਤਧਪਾ (ਇ ਵਾਞ ਉ ਠੀ ਧਸ ਠਾ 

ਣਾਞ ਥਝ)।  

ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ੁੂ ਢੰੂ ਤਧਪ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਛ (ਤਸਠ ਤਵਔ ਵਾਇਆ ਸ), ਣਰਦੂ ਢ  ਉ ਠਾ ਠੁਢੀਆਵੀ 

ਛਾਾਂ ਠਾ ਤਸਧ ਠੂ ਏ ਤਠੱਞਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਛ ਞੋਂ ਸੀ ਠੁਢੀਆ ਵਪੋਂ  ਵਾ ਣਠਾ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ 

ਠੀ ਐਖ ਤਵਔ ਪੱ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਐਖ ਏਤਠਆਾਂ ਏਤਠਆਾਂ (ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠ) ਆਞਧਏ 

ਅਛਪਞਾ ਣਠਾ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਅਞ ਉ ਠਾ ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ੜ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਤਖ ਢੰੂ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣਰਾਣਞ 

ਸ ਈ, ਉ ਢ  ਤਸਠ ਤਵਔ ਢਾਧ ਤਧਤਆ ਢਾਧ ਠੀ ਏਧਾਈ ਏੀਞੀ।  

(ਸ ਣਰਾਝੀ!) ੁ ੂਢਾਢਏ ਠਵ (ਆਞਧਏ) ਖਸਾਜ਼ ਸ, ਸੀ ਢ  ਤਖ ਢੰੂ ਇ ਖਸਾਜ਼ ਤਵਔ ਤਥਚਾ ਤਠੱਞਾ, ਉ ਢ  

ੰਾ-ਧੰੁਠ ਢੰੂ ਞ ਤਪਆ। 22।  

ਸਰਕ ਭਃ ੫ ॥ ਤਹਰਾ ਭਯਣੁ ਕਫੂਤਰ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਤਡ ਅਸ ॥ ਹਹੁ ਸਬਨਾ ਕੀ ਯਣੁਕਾ ਤਈ 
ਅਈ ਹਭਾਯ ਾਤਸ ॥੧॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਢਙ:- ਇ ਪਏ ਤਵਔ ੁੂ ਅਖਢ ਾਤਸਥ ਣਧਾਞਧਾ ਵਪੋਂ  ਸਏ ਣਰਾਝੀ ਢੰੂ ੁਢਸਾ ਠੇਂਠ ਸਢ ਤਏ ਉ ਠ 

ਢੜ ਉਸੀ ਸ ਏਠਾ ਸ ਤਖ ਢ  ਸਉਧ ਤਞਆੀ ਸ ਞ ਤਢਧਰਞਾ ਡਾੀ ਸ।  

ਣਠਅਟ:- ਧਝੁ—ਧਞ, ਸਉਧ ਠੀ ਧਞ, ਸਉਧ ਠਾ ਤਞਆ। ਏਥੂਤਪ—ਣਵਵਾਢ ਏ। ਝੁਏਾ—ਔਢ-

ਡੂੜ। ਞਉ—ਞਠੋਂ।  

ਅਟ:- (ਣਧਾਞਧਾ ਵਪੋਂ  ੁਢਸਾ ਸ—ਸ ਥੰਠ!) ਞਠੋਂ ਸੀ ਞੰੂ ਧ ਢੜ ਆ ਏਠਾ ਸੈਂ, ਖ ਦਢਾਾਂ ਠ ਔਢਾਾਂ ਠੀ 

ਡੂੜ ਸ ਖਾਏਂ, ਣਤਸਪਾਾਂ (ਸਉਧ ਧਧਞਾ ਠਾ) ਤਞਆ ਣਵਾਢ ਏੇਂ, ਞ (ੁਆਟ-ਦੀ) ਤਜ਼ੰਠੀ ਠੀ ਞਾਾਂ ਕੱਛ 

ਠਵੇਂ।1।  

ਭਃ ੫ ॥ ਭੁਅ ਜੀਵੰਦਾ ਖੁ ਜੀਵੰਦ ਭਤਯ ਜਾਤਨ ॥ ਤਜਨਹਾ ਭੁਹਫਤਤ ਆਕ ਤਸਈ ਤ ਭਾਣਸ ਯਧਾਨ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 1102} 



ਣਠਅਟ:- ਧੁਆ—ੰਾਏ ਵਾਢਾ ਵਪੋਂ  ਧਇਆ ਸਇਆ, ਤਖ ਢ  ੰਾਏ ਵਾਢਾ ਤਧਙਾ ਪਈਆਾਂ ਸਢ। 

ਣਐ—ੁਵਐ, ਧਗ। ਧਤ ਖਾਤਢਿਿ—ਆਞਧਏ ਧਞ ਧ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਖੀਵੰਠ—ਤਢ ਠੁਢੀਆ ਠ ੰ ਧਾਝਢ 

ਵਾਪ । ਧੁਸਥਤਞ—ਤਣਆ। ਇਏ ਤਉ—ਇਏ ਣਰਦੂ ਢਾਪ। ਞ—ਉਸ {ਥਸ-ੁਵਔਢ}। ਧਾਝ—ਧਢੱੁਐ। 

ਣਡਾਢ—ਰਸ਼ਙ।  

ਅਟ:- ਅਪ ਤਵਔ ਉ ਥੰਠ ਢੰੂ ਤਖਊਂਠਾ ਧਗ ਤਖ ਢ  ੰਾਏ ਵਾਢਾ ਤਧਙਾ ਪਈਆਾਂ ਸਢ। ਖਸੜ ਤਢ 

ਠੁਢੀਆ ਠ ੰ ਧਾਝਠ ਸਢ ਉਸ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਉਸੀ ਧਢੱੁਐ ਤਸ਼ਧਝੀ (ਏਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ), 

ਤਖਢਿਾਾਂ ਠਾ ਤਣਆ ਇੱਏ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਸ।2।  

ਭਃ ੫ ॥ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਵਸ ਾਯਫਰਹਭੁ ਤਨਕਤਟ ਨ ਅਵ ੀਯ ॥ ਬੁਖ ਤਤਖ ਤਤਸੁ ਨ ਤਵਅਇ ਜਭੁ 
ਨਹੀ ਅਵ ਨੀਯ ॥੩॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ਤਖ ਧਤਢ—ਤਖ ਠ ਧਢ ਤਵਔ। ਤਢਏਤਙ—ਢੜ। ਣੀ—ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼। ਦੁਐ ਤਞਐ—ਧਾਇਆ ਠੀ 

ਦੱੁਐ-ਞਰ ਸ। ਢ ਤਵਆਣਈ—ਠਥਾਉ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੀ। ਖਧੁ—ਧਞ ਠਾ ਛ। ਢੀ—ਢੜ।  

ਅਟ:- ਤਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਤਵਔ (ਠਾ) ਣਧਾਞਧਾ (ਠਾ ਢਾਧ) ਵੱਠਾ ਸ, ਏਈ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਉ ਠ ਢੜ 

ਜੁਏਠਾ, ਧਾਇਆ ਠੀ ਦੱੁਐ-ਞਰ ਸ ਉ ਉਞ ਆਣਝਾ ਠਥਾਉ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੀ, ਧਞ ਠਾ ਛ (ਦੀ) ਉ ਠ ਢੜ 

ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ।3।  

ਈੜੀ ॥ ਕੀਭਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ਸਚੁ ਸਾਹ ਡਰ ॥ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਗਅਨੀ ਤਧਅਨੀਅ 
ਕਈਣੁ ਤੁਧੁਨ ਤਰ ॥ ਬੰਨਣ ਘੜਣ ਸਭਯਥੁ ਹ ਤਤ ਸਬ ਯਰ ॥ ਕਯਣ ਕਾਯਣ ਸਭਯਥੁ ਹ 
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬ ਫਰ ॥ ਤਯਜਕੁ ਸਭਾਹ ਸਬਸ ਤਕਅ ਭਾਣਸੁ ਡਰ ॥ ਗਤਹਯ ਗਬੀਯੁ ਥਾਹੁ ਤੂ 
ਗੁਣ ਤਗਅਨ ਭਰ ॥ ਸਇ ਕੰਭੁ ਕਭਾਵਣਾ ਕੀਅ ਧੁਤਯ ਭਈਰ ॥ ਤੁਧਹੁ ਫਾਹਤਯ ਤਕਛੁ ਨਹੀ 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਫਰ ॥੨੩॥੧॥੨॥ {ੰਨਾ 1102} 

ਣਠਅਟ:- ਅਛਪ—ਸ ਏਠ ਢਾਸ ਛਪਝ ਵਾਪ ! ਤਡ—ਖ-ਾਡਢਾਾਂ ਤਵਔ ਣੁੱ ਸ ਖੀ। ਾਤਡਏ—

ਾਡਢ ਏਢ ਵਾਪ । ਞਪ—ਧੁੱਪ ਣਾ ਏ। ਣਤਞ—ਉਞਣੱਞੀ। ਣਪ—{pRlX} ਢਾ। ਏਝ ਏਾਝ—

ਖਞ ਠਾ ਥਝਾਉਝ ਵਾਪਾ, ਖਞ ਠਾ ਧੂਪ। ਧਾਸ—ਅਣੜਾਾਂਠਾ ਸ। ਦ—ਸਏ ਖੀਵ ਢੰੂ। ਤਸ—

ਛੂੰਾ। ਡੁਤ—ਡੁ ਞੋਂ। ਧਉਪ—ਧਉਪਾ ਢ।  

ਅਟ:- ਸ ਠਾ-ਤਟ ਞ ਏਠ ਢ ਛਪਝ ਵਾਪ  ਸ਼ਾਸ! ਞਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਠੱਤਆ ਖਾ ਏਠਾ। ਖ-ਾਡਢਾਾਂ ਤਵਔ 

ਣੁ ਸ ਖੀ, ਾਡਢਾਾਂ ਏਢ ਵਾਪ , ਤਆਢ-ਔਔਾ ਏਢ ਵਾਪ  ਞ ਧਾਡੀਆਾਂ ਪਾਝ ਵਾਪ—ਇਸਢਾਾਂ ਤਵਔੋਂ 

ਏਸੜਾ ਸ ਖ ਞਾ ਧੁੱਪ ਣਾ ਏ? 

(ਸ ਦਾਈ!) ਣਰਦੂ (ਤਰਸ਼ਙੀ ਢੰੂ) ਣਠਾ ਏਢ ਞ ਢਾ ਏਢ ਠ ਧੱਟ ਸ, (ਤਰਸ਼ਙੀ ਠੀ) ਉਞਣੱਞੀ ਦੀ ਉਸੀ 

ਏਠਾ ਸ ਞ ਢਾ ਦੀ ਉਸੀ। ਖਞ ਣਠਾ ਏਢ ਠੀ ਞਾਏਞ ੱਐਠਾ ਸ ਸਏ ਖੀਵ ਠ ਅੰਠ ਉਸੀ ਥਪਠਾ ਸ। 

ਸਏ ਖੀਵ ਢੰੂ ਤਜ਼ਏ ਅਣੜਾਾਂਠਾ ਸ, ਧਢੱੁਐ ਤਵਅਟ ਸੀ ਾਥਠਾ ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਛੂੰਾ ਸੈਂ ਤਆਝਾ ਸੈਂ, ਞੀ ਸਾਟ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠੀ। ਞ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ, ਞ ਤਆਢ 

ਠਾ ਧੁੱਪ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ।  

(ਸ ਦਾਈ!) ਖੀਵ ਉਸੀ ਏੰਧ ਏਠਾ ਸ ਖ ਡੁੋਂ ਏਞਾ ਢ  ਉ ਵਾਞ ਤਧਟ ਤਠੱਞਾ ਸ (ਦਾਵ, ਉ ਠ ਏੀਞ 



ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ ਤਖਸ ਤਖਸ ੰਏਾ ਖੀਵ ਠ ਅੰਠ ਣਾ ਤਠੱਞ ਸਢ)।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਞਟੋਂ ਆਏੀ ਸ ਏ (ਖਞ ਤਵਔ) ਏੁਗ ਢਸੀਂ ਵਞ ਤਸਾ। ਢਾਢਏ ਞੀ ਸੀ ਤਤਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸ। 

23।1।2।  

 


