
ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ ਗਉੜੀ ਫਾਵਨ ਅਖਯੀ ਭਹਰਾ ੫ ॥ ਸਰਕੁ ॥ ਗੁਯਦਵ ਭਾਤਾ ਗੁਯਦਵ 
ਤਤਾ ਗੁਯਦਵ ਸੁਆਭੀ ਯਭਸੁਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸਖਾ ਅਤਗਆਨ ਬੰਜਨੁ ਗੁਯਦਵ ਫੰਤਧ ਸਹਦਯਾ 
॥ ਗੁਯਦਵ ਦਾਤਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਉਦਸ ਗੁਯਦਵ ਭੰਤੁ ਤਨਯਧਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸਾਂਤਤ ਸਤਤ ਫੁਤਧ ਭੂਯਤਤ 
ਗੁਯਦਵ ਾਯਸ ਯਸ ਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਤੀਯਥ ੁਅੰਤਭਰਤ ਸਯਵਯੁ ਗੁਯ ਤਗਆਨ ਭਜਨੁ ਅਯੰਯਾ 
॥ ਗੁਯਦਵ ਕਯਤਾ ਸਤਬ ਾ ਹਯਤਾ ਗੁਯਦਵ ਤਤਤ ਤਵਤ ਕਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ 
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਯਦਵ ਭੰਤੁ ਹਤਯ ਜਤ ਉਧਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸੰਗਤਤ ਰਬ ਭਤਰ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਹਭ ਭੂੜ 
ਾੀ ਤਜਤੁ ਰਤਗ ਤਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਯਫਰਹਭੁ ਯਭਸਯੁ ਗੁਯਦਵ ਨਾਨਕ ਹਤਯ 
ਨਭਸਕਯਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 250} 

ਣਠਅਟ:- ਥਾਵਢ ਅਐੀ—52 ਅੱਐਾਾਂ ਵਾਪੀ ਥਾਝੀ। ਧਸਪਾ—ੀ। ਧਸਪਾ 5—ੁ ੂਢਾਢਏ ਣੰਖਵੇਂ 

ੀ ਵਵਔ, ੁ ੂਅਖਢ ਠਵ (ਠੀ ਥਾਝੀ)।  

ਐਾ—ਵਧੱਞ। ਅਵਆਢ ਦੰਖਢੁ—ਅਵਆਢ ਠਾ ਢਾ ਏਢ ਵਾਪਾ। ਥੰਵਡਣ—ੰਥੰਡੀ। ਸਠਾ—{ਸ-

ਉਠ—ਇਏ ਧਾਾਂ ਠ ਣਙ ਵਵਔੋਂ ਖੰਧ ਸ} ਦਾ। ਵਢਡਾ—ਵਖ ਢੰੂ ਵਏਆ ਢਾ ਖਾ ਏ, ਵਖ ਠਾ ਅ 

ਵਾਇਆ ਢ ਖਾ ਏ। ਧੰਞੁ—ਉਣਠਸ਼। ਵਞ—ੱਔ, ਠਾ-ਵਟ ਣਰਦੂ। ਥੁਵਡ—ਅਏਪ। ਧੂਵਞ—ੂਣ। 

ਣ—ਕਸ। ਅੰਵਧਰਞ ਵੁ—ਅੰਵਧਰਞ ਠਾ ਵ। ਧਖਢੁ—ਔੁੱਦੀ, ਇਸ਼ਢਾਢ। ਅਣੰਣਾ—ਣ ਞੋਂ ਣ। 

ਵਦ—ਾ। ਸਞਾ—ਠੂ ਏਢ ਵਾਪਾ। ਣਵਞਞ—(ਵਵਏਾਾਾਂ ਵਵਔ) ਵਛੱ ਸ, ਵਵਏਾੀ। ਣਵਵਞ ਏਾ—

ਣਵਵਞਰ  ਏਢ ਵਾਪਾ। ਖੁ ੁ ਖੁ—ੁਸਏ ਖੁ ਵਵਔ। ਖਵਣ—ਖਣ ਏ। ਉਡਾ—(ੰਾ-ਧੰੁਠ ਠੀਆਾਂ 

ਵਵਏਾਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਵਸਾਾਂ ਞੋਂ) ਥਔ ਖਾਈਠਾ ਸ। ਣਰਦ—ਸ ਣਰਦੂ! ਵਖਞੁ—ਵਖ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਵਖਞੁ ਪਵ—ਵਖ 

ਵਵਔ ਪੱ ਏ। ਢਾਢਏ—ਸ ਢਾਢਏ!।1।  

ਅਟ:- ੁ ੂਸੀ ਧਾਾਂ ਸ, ੁੂ ਸੀ ਵਣਉ ਸ (ੁ ੂਸੀ ਆਞਧਏ ਖਢਧ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸ), ੁੂ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਠਾ ੂਣ 

ਸ। ੁ ੂ(ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠਾ) ਸਢਾ ਢਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਵਧੱਞ ਸ, ੁ ੂਸੀ (ਞੜ ਵਢਦਝ ਵਾਪਾ) ੰਥੰਡੀ ਞ 

ਦਾ ਸ। ੁ ੂ(ਅਪੀ) ਠਾਞਾ ਸ ਖ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਉਣਠਸ਼ਠਾ ਸ, ੁ ੂਠਾ ਉਣਠਸ਼ ਾ ਸ ਵਖ ਠਾ ਅ 

(ਏਈ ਵਵਏਾ ਆਵਠਏ) ਵਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ੁ ੂਸ਼ਾਾਂਞੀ ੱਔ ਅਞ ਅਏਪ ਠਾ ੂਣ ਸ, ੁ ੂਇਏ ਾ ਣਾ ਸ ਵਖ ਠੀ ਕਸ ਣਾ ਠੀ ਕਸ ਢਾਪੋਂ  ਰਸ਼ਙ 

ਸ।  

ੁ ੂ(ੱਔਾ) ਞੀਟ ਸ, ਅੰਵਧਰਞ ਠਾ ਵ ਸ, ੁ ੂਠ ਵਆਢ (-ਖਪ) ਠਾ ਇਸ਼ਢਾਢ (ਸ ਾ ਞੀਟਾਾਂ ਠ 

ਇਸ਼ਢਾਢ ਢਾਪੋਂ) ਥਸੁਞ ਸੀ ਰਸ਼ਙ ਸ। ੁ ੂਏਞਾ ਠਾ ੂਣ ਸ, ਾ ਣਾਣਾਾਂ ਢੰੂ ਠੂ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ, ੁ ੂ

ਵਵਏਾੀ ਥੰਵਠਆਾਂ (ਠ ਵਸਠ) ਢੰੂ ਣਵਵੱਞ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ। ਖਠੋਂ ਞੋਂ ਖਞ ਥਵਝਆ ਸ ੁ ੂਸ਼ੂੂ ਞੋਂ ਸੀ ਸਏ 

ਖੁ ਵਵਔ (ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਠਾ ਉਣਠਸ਼-ਠਾਞਾ) ਸ। ੁ ੂਠਾ ਵਠੱਞਾ ਸਇਆ ਸਵ-ਢਾਧ ਧੰਞਰ  ਖਣ ਏ 

(ੰਾ-ਧੰੁਠ ਠ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਵਸਾਾਂ ਞੋਂ) ਣਾ ਪੰ ਖਾਈਠਾ ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਵਧਸ ਏ, ਾਢੰੂ ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ ਠਸ, ਞਾ ਵਏ ਅੀਂ ਧੂਐ ਣਾਣੀ ਉ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ (ਵਸ ਏ) 

ਞ ਖਾਈ। ੁ ੂਣਧ ਣਾਥਰਸਧ ਠਾ ੂਣ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਸੀ ਠ ੂਣ ੁ ੂਢੰੂ (ਠਾ) ਢਧਏਾ ਏਢੀ 

ਔਾਸੀਠੀ ਸ।1।  



ਸਰਕੁ ॥ ਆਤਹ ਕੀਆ ਕਯਾਇਆ ਆਤਹ ਕਯਨ ਜਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕ ਯਤਵ ਯਤਹਆ ਦੂਸਯ 
ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਅੰ ਸਾਧ ਸਤਤਗੁਯ ਨਭਸਕਾਯੰ ॥ ਆਤਦ ਭਤਧ ਅੰਤਤ ਤਨਯੰਕਾਯੰ ॥ 
ਆਤਹ ਸੁੰਨ ਆਤਹ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥ ਆਤਹ ਸੁਨਤ ਆ ਹੀ ਜਾਸਨ ॥ ਆਨ ਆੁ ਆਤਹ 
ਉਾਇ ॥ ਆਤਹ ਫਾ ਆ ਹੀ ਭਾਇ ॥ ਆਤਹ ਸੂਖਭ ਆਤਹ ਅਸਥੂਰਾ ॥ ਰਖੀ ਨ 
ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਰੀਰਾ ॥੧॥ {ੰਨਾ 250} 

ਣਠਅਟ:- ਆਣਵਸ—ਆਣ ਸੀ। ਵਵ ਵਸਆ—ਵਵਆਣਏ ਸ। ਸੁ—ਸਵਾ। ਅ—ੰਵਸੰਠੀ ਠੀ 

ਵਢਧਾਪਾ ਠਾ ਣਵਸਪਾ ਅੱਐ। ਆਵਠ—ਖਞ ਠ ਸ਼ੁੂ ਵਵਔ। ਧਵਡ—ਖਞ ਠੀ ਧਖੂਠੀ ਵਵਔ। ਅੰਵਞ—

ਖਞ ਠ ਅਖ਼ੀ ਵਵਔ। ੁੰਢ—ੁੰਘ, ਵਖਟ ਏੁਗ ਦੀ ਢ ਸਵ। ਖਾਢ—ਖ। ਆਣੁ—ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ। 

ਧਾਇ—ਧਾਾਂ। ਅਟੂਪਾ—ਵਠਰਸ਼ਙਧਾਢ ਖਞ। ਪੀਪ੍੍ਾ—ਐਛ।1।  

ਅਟ:- ਾੀ ਖਞ-ਔਢਾ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਏੀਞੀ ਸ, ਆਣ ਸੀ ਏਢ ਠੀ ਧੱਟਾ ਵਾਪਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! 

ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਾ ਖਞ ਵਵਔ ਵਵਆਣਏ ਸ, ਉ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਏਈ ਸ ਠੂਾ ਢਸੀਂ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਾਛੀ ਉ ਵਢੰਏਾ ਢੰੂ ਢਧਏਾ ਸ ਖ ਆਣ ਸੀ ੁ-ੂੂਣ ਡਾਠਾ ਸ, ਖ ਖਞ ਠ ਸ਼ੁੂ ਵਵਔ ਦੀ 

ਆਣ ਸੀ ੀ, ਸੁਝ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ, ਖਞ ਠ ਅੰਞ ਵਵਔ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸਾ। (ਖਠੋਂ ਖਞ ਠੀ ਸਞੀ ਢਸੀਂ 

ਸੁੰਠੀ) ਵਢੀ ਇਏੱਪ-ੂਣ ਦੀ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਆਣ ਸੀ ਆਣਝ  ੁਐ-ੂਣ ਵਵਔ ਵਙਵਏਆ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਞਠੋਂ 

ਆਣਝੀ ਦਾ ੁਝਢ ਵਾਪਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸੁੰਠਾ ਸ।  

ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਵਠੱਠ ੂਣ ਵਵਔ ਵਪਆਉਝ ਵਾਪਾ ਦੀ ਆਣ ਸੀ ਸ, ਆਣ ਸੀ (ਆਣਝੀ) ਧਾਾਂ ਸ, ਆਣ ਸੀ 

(ਆਣਝਾ) ਵਣਞਾ ਸ। ਅਝ-ਵਠੱਠ ਞ ਵਠੱਠ ੂਣ ਵਾਪਾ ਆਣ ਸੀ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਇਸ ਖ-ਔਢਾ ਵਾਪੀ) ਐਛ ਵਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ।1।  

ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਰਬ ਦੀਨ ਦਇਆਰਾ ॥ ਤਯ ਸੰਤਨ ਕੀ ਭਨੁ ਹਇ ਯਵਾਰਾ ॥ ਯਹਾਉ ॥ 

ਣਠਅਟ:- ਵਾਪਾ—ਔਢ-ਡੂੜ। ਸਾਉ—ਏੇਂਠੀ ਦਾਵ।  

ਅਟ:- ਸ ਠੀਢਾਾਂ ਉਞ ਠਇਆ ਏਢ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ! ਧ ਉਞ ਵਧਸ ਏ। ਧਾ ਧਢ ਞ ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠ ਔਢਾਾਂ 

ਠੀ ਡੂੜ ਥਵਝਆ ਸ।  

ਢਙ:- ਾੀ ਥਾਝੀ ਥਾਵਢ ਅੱਐੀ ਠਾ ਏੇਂਠੀ ਵਖ਼ਆਪ ਇਸਢਾਾਂ ਉਣਪੀਆਾਂ ਠ ਞੁਏਾਾਂ ਵਵਔ ਸ।  

ਸਰਕੁ ॥ ਤਨਯੰਕਾਯ ਆਕਾਯ ਆਤ ਤਨਯਗੁਨ ਸਯਗੁਨ ਕ ॥ ਕਤਹ ਕ ਫਖਾਨਨ ਨਾਨਕ ਕ 
ਅਨਕ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਅੰ ਗੁਯਭੁਤਖ ਕੀ ਅਕਾਯਾ ॥ ਕਤਹ ਸੂਤਤ ਯਵਨਹਾਯਾ ॥ ਤਬਨੰ ਤਬੰਨ 
ਤਰ ਗੁਣ ਤਫਸਥਾਯੰ ॥ ਤਨਯਗੁਨ ਤ ਸਯਗੁਨ ਤਦਰਸਟਾਯੰ ॥ ਸਗਰ ਬਾਤਤ ਕਤਯ ਕਯਤਹ ਉਾਇ ॥ 
ਜਨਭ ਭਯਨ ਭਨ ਭਹੁ ਫਢਾਇ ॥ ਦੁਹੂ ਬਾਤਤ ਤ ਆਤ ਤਨਯਾਯਾ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਾਯਾਵਾਯਾ 
॥੨॥ {ੰਨਾ 250} 

ਣਠਅਟ:- ਆਏਾ—ੂਣ। ਵਢੰਏਾ—ਆਏਾ ਞੋਂ ਵਥਢਾ। ੁਢ—ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ ੁਦਾਵ, (ਖ, ਞਧ, 

ਞਵ)। ਵਢੁਢ—ਵਖ ਵਵਔ ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ ੁਦਾਵ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਸ। ੁਢ—ਉਸ ੂਣ ਵਖ ਵਵਔ 

ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ ੁਦਾਵ ਧਖੂਠ ਸਢ। ਏਵਸ—ਇਏ ਸੀ।1।  



ਣਉੜੀ:- ਅਏਾਾ—ਖਞ-ਔਢਾ। ੂਵਞ—ੂਞ ਵਵਔ, ਸੁਏਧ ਵਵਔ। ਵਦੰਢ—ਵੱਐ। ਵਥਟਾ—ਵਐਪਾਾ। 

ਵਠਰਙਾ—ੰਵਠੱ ਵਣਆ। ਉਣਾਇ—ਉਞਣੱਞੀ। ਠੁਸ ੂਦਾਵਞ—ਖਢਧ ਞ ਧਢ।  

ਅਟ: ਪਏ:- ਆਏਾ-ਵਸਞ ਣਧਾਞਧਾ ਆਣ ਸੀ (ਖਞ-) ਆਏਾ ਥਝਾਾਂਠਾ ਸ। ਉਸ ਆਣ ਸੀ 

(ਵਢੰਏਾ ੂਣ ਵਵਔ) ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ ੁਦਾਵਾਾਂ ਞੋਂ ਣ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਞ ਖਞ-ਔਢਾ ਔ ਏ ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ 

ੁਝਾਾਂ ਵਾਪਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਇਏ ੂਣ ਞੋਂ ਅਢਏਾਾਂ ੂਣ ਥਝਾ ਪੈਂਠਾ ਸ, (ਣ ਇਸ ਅਢਏ 

ੂਣ ਉ ਞੋਂ ਵੱਐ ਢਸੀਂ ਸਢ) ਇਸੀ ਵਏਸਾ ਖਾ ਏਠਾ ਸ ਵਏ ਉਸ ਇਏ ਆਣ ਸੀ ਆਣ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ੁਧੁਐ ਥਝਢ ਵਾਞ ਣਰਦੂ ਢ  ਖਞ-ਔਢਾ ਏੀਞੀ ਸ। ਾ ਖੀਵ-ਖੰਞਾਾਂ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਇਏ ਸੀ ਸੁਏਧ-

ਡਾ ਵਵਔ ਣਰ ੱਐਝ ਠ ਧੱਟ ਸ। ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝ  ਅਵਠਰਸ਼ਙ ੂਣ ਞੋਂ ਵਠੱਠਾ ਖਞ ਵਔਆ ਸ, ਧਾਇਆ ਠ 

ਵਞੰਢ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਵੱਐ ਵੱਐ ਵਐਪਾਾ ਏ ਵਠੱਞਾ ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਾੀਆਾਂ (ਅਢਏਾਾਂ) ਵਏਧਾਾਂ ਥਝਾ ਏ ਖਞ-ਉਞਣੱਞੀ ਏੀਞੀ ਸ, ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ਧੂਪ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਧਢ 

ਠਾ ਧਸ ਦੀ ਞੰੂ ਸੀ ਵਡਾਇਆ ਸ, ਣ ਞੰੂ ਆਣ ਖਢਧ ਧਢ ਞੋਂ ਵੱਐਾ ਸੈਂ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਣਰਦੂ ਠ ਉਪ  

ਣਪ  ਥੰਢ  ਠਾ ਅੰਞ ਢਸੀਂ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏਠਾ।2।  

ਸਰਕੁ ॥ ਸਈ ਸਾਹ ਬਗਵੰਤ ਸ ਸਚੁ ਸੰ ਹਤਯ ਯਾਤਸ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਤਚ ਾਈ ਤਤਹ ਸੰਤਨ 
ਕ ਾਤਸ ॥ ੧॥ ਵੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਊ ॥ ਸਤਤ ੁਯਖ ਤ ਤਬੰਨ ਨ ਕਊ ॥ ਸਊ 
ਸਯਤਨ ਯ ਤਜਹ ਾਮੰ ॥ ਤਸਭਤਯ ਤਸਭਤਯ ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਨਾਮੰ ॥ ਸੰਸ ਬਯਭੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤਫਆਤ 
॥ ਰਗਟ ਰਤਾੁ ਤਾਹੂ ਕ ਜਾਤ ॥ ਸ ਸਾਧੂ ਇਹ ਹੁਚਨਹਾਯਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਸਦ ਫਤਰਹਾਯਾ 
॥੩॥ {ੰਨਾ 250} 

ਣਠਅਟ:- ਈ—ਉਸੀ ਥੰਠ। ਦਵੰਞ—ਡਢ ਵਾਪ । —ਉਸੀ ਥੰਠ। ੰਣ—ਡਢ। ਾਵ—ਣੂੰਖੀ। ੁਵਔ—

ਆਞਧਏ ਣਵਵਞਰਞਾ। ਵਞਸ—ਉਸਢਾਾਂ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਵਞ—ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ। ਊ—ਉਸੀ ਥੰਠਾ ਵਖ ਢੰੂ। ਣਾਨ—ੰਣਾਾਂਠਾ ਸ। ੰ—ਸਾ, 

ਸਧ। ਦਧੁ—ਦਙਏਝਾ। ਵਥਆਣਞ—ਜ਼ ਣਾਾਂਠਾ। ਞਾਸ ੂ ਏ—ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ। ਖਾਣਞ—ਵਠੱਠਾ ਸ। 

ਇਸ—ਇ ਅਵਟਾ ਞਏ।3।  

ਅਟ:- ਪਏ—(ਖੀਵ ਖਞ ਵਵਔ ਸਵ-ਢਾਧ ਠਾ ਵਝਖ ਏਢ ਆ ਸਢ) ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਣਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ 

ਢਾਧ-ਡਢ ਸ, ਸੀ ਠਾ ਢਾਧ (ਵਝਖ ਏਢ ਪਈ) ਣੂੰਖੀ ਸ, ਉਸੀ ਾਸੂਏਾ ਸਢ, ਉਸੀ ਡਢ ਵਾਪ  ਸਢ। ਸ 

ਢਾਢਏ! ਅਵਖਸ ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਞੋਂ ਸੀ ਢਾਧ-ਡਢ ਞ ਆਞਧਏ ਣਵਵੱਞਰਞਾ ਸਾਪ ਸੁੰਠੀ ਸ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਸ, ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਸ, ਉ ਠਾ-ਵਟ 

ਵਵਆਣਏ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਵੱਐੀ ਸਞੀ ਵਾਪਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸ। ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣਝੀ ਢੀ ਣਾਾਂਠਾ ਸ, ਉਸੀ 

ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਠਾ ਵਧਢ ਏ ਏ ਉ ਠੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਏ ਏ ਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ੁਝਾਾਂਠਾ ਸ। ਏਈ 

ਸਧ ਏਈ ਦਙਏਝਾ ਉ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ, (ਵਏਉਂਵਏ ਉ ਢੰੂ ਸ ਟਾਾਂ ਣਰਦੂ ਸੀ ਣਰਦੂ ਵਠੱਠਾ 

ਸ) ਉ ਢੰੂ ਸ ਟਾਾਂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ ਣਰਞਾਣ ਣਰਞੱਐ ਵਠੱਠਾ ਸ। ਖ ਧਢੱੁਐ ਇ ਆਞਧਏ ਅਵਟਾ ਞ ਣਸੁੰਔਠਾ ਸ, 

ਉ ਢੰੂ ਾਡ ੂਖਾਝ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ)—ਧੈਂ ਉ ਞੋਂ ਠਾ ਠਏ ਸਾਾਂ।3।  

ਸਰਕੁ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹਾ ੁਕਾਯਤ ਭਾਇਆ ਭਹ ਸਬ ਕੂਯ ॥ ਨਾਭ ਤਫਹੂਨ ਨਾਨਕਾ ਹਤ ਜਾਤ ਸਬੁ 
ਧੂਯ ॥੧॥ ਵੜੀ ॥ ਧਧਾ ਧੂਤਯ ੁਨੀਤ ਤਯ ਜਨੂਆ ॥ ਧਤਨ ਤਊ ਤਜਹ ਯੁਚ ਇਆ ਭਨੂਆ ॥ ਧਨੁ 



ਨਹੀ ਫਾਛਤਹ ਸੁਯਗ ਨ ਆਛਤਹ ॥ ਅਤਤ ਤਰਅ ਰੀਤਤ ਸਾਧ ਯਜ ਯਾਚਤਹ ॥ ਧੰਧ ਕਹਾ ਤਫਆਤਹ 
ਤਾਹੂ ॥ ਜ ਕ ਛਾਤਡ ਅਨ ਕਤਤਹ ਨ ਜਾਹੂ ॥ ਜਾ ਕ ਹੀ ਦੀ ਰਬ ਨਾਭ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ੂਯਨ 
ਬਗਵਾਨ ॥੪॥ {ੰਨਾ 251} 

ਣਠਅਟ:- ਏੂ—ਏੂੜ, ਢਾਵੰਞ। ਡੂ—ਐਸ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਣੁਢੀਞ—ਣਵਵਞਰ। ਖਢੂਆ—ਠਾਾਾਂ ਠੀ। ਡਵਢ—ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ । ਞਊ—ਉਸ ਥੰਠ। ਵਖਸ ਧਢੂਆ—

ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔ। ਇਆ ੁਔ—ਇ (ਡੂ) ਠੀ ਞਾਾਂ। ਥਾਕਵਸ—ਔਾਸੁੰਠ। ਆਕਵਸ—ਔਾਸੁੰਠ। ਖ—

ਔਢ-ਡੂੜ। ਾਔਵਸ—ਧਞ ਸੁੰਠ ਸਢ। ਡੰਡ—ਖੰਖਾਪ। ਞਾਸ—ੂਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ। ਅਢ ਏਞਵਸ—ਵਏ ਸ ਟਾਾਂ। 

ਸੀ—ਵਸਠ ਵਵਔ।4।  

ਅਟ:- ਪਏ—(ਸ ਦਾਈ!) ਵਏਉਂ ਸ ਵਪ  ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏਢ ਪਈ ਸੀ ਏੂਏਠ ਵਸੰਠ ਸ? ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ 

ਞਾਾਂ ਗੂਚਾ ਸੀ ਸ (ਇ ਡਢ ਢ  ਠਾ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਵਢਦਝਾ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਢਾਧ ਞੋਂ ੱਐਝਾ ਵਸ ਏ ਾਾ ਖਞ ਸੀ 

ਵਵਅਟ ਖੀਵਢ ੁਜ਼ਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਞ ਵਏਾਾਂ ਠ ਔਢਾਾਂ ਠੀ ਡੂੜ ਣਵਵਞਰ  (ਏਢ ਵਾਪੀ ਸੁੰਠੀ) ਸ। ਉਸ ਥੰਠ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ, 

ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਇ ਡੂੜ ਠੀ ਞਾਾਂ ਸ। (ਅਖਸ ਧਢੱੁਐ ਇ ਔਢ-ਡੂੜ ਠ ਙਾਏ ਞ ਠੁਢੀਆ ਵਾਪਾ) ਡਢ 

ਢਸੀਂ ਪੜਠ, ੁ ਠੀ ਦੀ ਞਾਾਂ ਢਸੀਂ ੱਐਠ, ਉਸ ਞਾਾਂ ਆਣਝ  ਅਵਞ ਵਣਆ ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਰੀਞ ਵਵਔ ਅਞ 

ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਵਵਔ ਸੀ ਧਞ ਵਸੰਠ ਸਢ। ਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਙ ਕੱਛ ਏ ਵਏ ਸ 

ਣਾ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠ, ਧਾਇਆ ਠ ਏਈ ਖੰਖਾਪ ਉਸਢਾਾਂ ਞ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਢ  ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਆਣਝਾ ਢਾਧ ਵਾ ਵਠੱਞਾ ਸ, ਉਸ ਦਵਾਢ ਠਾ ੂਣ ਣੂ ੰਞ 

ਸਢ।4।  

ਸਰਕ ॥ ਅਤਨਕ ਬਖ ਅਯੁ ਤਙਆਨ ਤਧਆਨ ਭਨਹਤਠ ਤਭਤਰਅਉ ਨ ਕਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਯਾ 
ਬਈ ਬਗਤੁ ਤਙਆਨੀ ਸਇ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਙੰਙਾ ਤਙਆਨੁ ਨਹੀ ਭੁਖ ਫਾਤਉ ॥ ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ 
ਸਾਸਤਰ ਕਤਯ ਬਾਤਉ ॥ ਤਙਆਨੀ ਸਇ ਜਾ ਕ ਤਦਰੜ ਸਊ  ॥ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਛੁ ਜਗੁ ਨ ਹਊ ॥ 
ਤਙਆਨੀ ਯਹਤ ਆਤਗਆ ਤਦਰੜੁ ਜਾ ਕ ॥ ਉਸਨ ਸੀਤ ਸਭਸਤਯ ਸਬ ਤਾ ਕ ॥ ਤਙਆਨੀ ਤਤੁ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਫੀਚਾਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਤਕਯਾ ਧਾਯੀ ॥੫॥ {ੰਨਾ 251} 

ਣਠਅਟ:- ਵਓਆਢ—ਵਆਢ, ਡਧ-ਔਔਾ। ਸਵਚ—ਸਚ ਢਾਪ, ਥਠ-ਥਠੀ ਜ਼ ਪਾ ਏ। ਵਓਆਢੀ—

ਵਆਢੀ, ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੰੀ ਾਾਂਗ ਣਾਝ ਵਾਪਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਓਆਢੁ—ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ। ਧੁਐ ਥਾਞਉ—ਧੂੰਸ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ ਢਾਪ। ਅਵਢਏ ਦਾਞਉ 

ਖੁਵਞ—ਅਢਏ ਦਾਾਂਞ ਠੀਆਾਂ ਖੁਞੀਆਾਂ ਢਾਪ। ਖਾ ਏ—ਵਖ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ। ਖੁ—ਵਧਪਾਣ। ਆਵਆ—

ਜ਼ਾ। ਉਢ—ਧੀ, ਠੁੱਐ। ੀਞ—ਠੀ, ੁਐ। ਧਵ—ਥਾਥ।5।  

ਅਟ:- ਅਢਏਾਾਂ ਡਾਵਧਏ ਦਐ ਏੀਵਞਆਾਂ, ਡਧ-ਔਔਾ ਏਢ ਢਾਪ, ਧਢ ਠ ਸਚ ਢਾਪ ਧਾਡੀਆਾਂ ਪਾਇਆਾਂ 

ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਢਸੀਂ ਵਧਪ ਏਠਾ। ਸ ਢਾਢਏ! ਆਐ—ਵਖ ਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਧਸ ਸਵ, ਉਸੀ ਦਞ 

ਥਝ ਏਠਾ ਸ, ਉਸੀ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਛੂੰੀ ਾਾਂਗ ਣਾ ਏਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਢੀਆਾਂ ਧੂੰਸ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ ਢਾਪ, ਸ਼ਾਞਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਅਢਏ ਵਏਧ ਠੀਆਾਂ ਖੁਞੀਆਾਂ ਵਵਞਆਾਂ 



ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ। ਵਢਾ ਣਰਦੂ-ਵਧਪਾਣ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ ਆਐਝ ੁਝਢ ਢਾਪ ਣਰਦੂ-

ਵਧਪਾਣ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ। ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਉਸੀ ਖਾਝ-ਣਕਾਝ ਣਾਝ ਵਾਪਾ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਵਖ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਣਰਦੂ 

ਠਾ ਣੱਏਾ ਵਢਵਾ ਥਝ। ਵਖ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਜ਼ਾ ਣੱਏੀ ਵਙਏੀ ਸ, ਉਸੀ ਅਪ ਵਆਢੀ ਸ, 

ਉ ਢੰੂ ਾਾ ਠੁਐ-ੁਐ ਇਏ-ਧਾਢ ਣਰਞੀਞ ਸੁੰਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਣਰਦੂ ਵਏਣਾ ਏ, ਖਸੜਾ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਖਞ-ਠ-ਧੂਪ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝਾਾਂ ਠਾ 

ਵਵਔਾਵਾਢ ਥਝ ਖਾਵ, ਉ ਠੀ ਾਾਂਗ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ ਥਝਠੀ ਸ।5।  

ਸਰਕੁ ॥ ਆਵਨ ਆ ਤਸਰਸਤਟ ਭਤਹ ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਸੁ ਢਯ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸ ਫੁਝ ਜਾ ਕ ਬਾਗ 
ਭਥਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਮਾ ਜੁਗ ਭਤਹ ਕਤਹ ਕਉ ਆਇਆ ॥ ਜਨਭਤ ਭਤਹ ਭਹਨੀ ਭਾਇਆ 
॥ ਗਯਬ ਕੁੰਟ ਭਤਹ ਉਯਧ ਤ ਕਯਤ ॥ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਯਤ ਰਬੁ ਯਹਤ ॥ ਉਯਤਝ ਯ ਜ ਛਤਡ 
ਛਡਾਨਾ ॥ ਦਵਨਹਾਯੁ ਭਨਤਹ ਤਫਸਯਾਨਾ ॥ ਧਾਯਹੁ ਤਕਯਾ ਤਜਸਤਹ ਗੁਸਾਈ ॥ ਇਤ ਉਤ ਨਾਨਕ 
ਤਤਸੁ ਤਫਸਯਹੁ ਨਾਹੀ ॥੬॥ {ੰਨਾ 251} 

ਣਠਅਟ:- ਜ—ਛੰ, ਧਸਾ ਧੂਐ। ਆ—ਖੰਧ। ਧਟ—ਧੱਟ ਉਞ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਨਾ ਖੁ ਧਵਸ—ਇ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਔ। ਖਢਧਞ—ਖੰਧਵਠਆਾਂ ਸੀ। ਧਸਢੀ—ਚਝੀ। ਦ ਏੰੁਙ 

ਧਵਸ—ਧਾਾਂ ਠ ਣਙ ਵਵਔ। ਉਡ—ਉਪਙਾ, ਣੁੱਚਾ। ਉਵਗ ਣ—ਤ , ਉਪਗ ਣ। ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔੋਂ। 

ੁਾਈ—ਸ ਵਰਸ਼ਙੀ ਠ ਧਾਪਏ! ਇਞ ਉਞ—ਪਏ ਣਪਏ ਵਵਔ।  

ਅਟ:- ਖਞ ਵਵਔ ਉਸਢਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢ  ਵ ਏਸਝ-ਧਾਞਰ  ਸੀ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਪਆ, ਣ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ 

ਞਾ ਧਗਝ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਉਸ ਣਸ਼ ੂਛੰ ਸੀ ਸ (ਣਸ਼ੂਆਾਂ ਵਾਪੀ ਵਜ਼ੰਠੀ ਸੀ ੁਜ਼ਾਠ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ 

ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਖੀਵਢ ਠਾ ਸੀ ਞਾ ਧਗਠਾ ਸ, ਵਖ ਠ ਧੱਟ ਉਞ (ਣੂਥਪ  ਏਧਾਾਂ ਠ ਔੰ ਏਧਾਾਂ 

ਠ) ਦਾ ਖਾ ਣਝ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧਢੱੁਐ ਇ ਖਢਧ ਵਵਔ ਵ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਵਧਢ ਏਢ ਪਈ ਖਢਵਧਆ ਸ, ਣ ਖੰਧਵਠਆਾਂ 

ਸੀ ਇ ਢੰੂ ਚਝੀ ਧਾਇਆ ਚੱ ਪੈਂਠੀ ਸ। (ਇਸ ਆਧ ਣਔਪਞ ਵਖ਼ਆਪ ਸ ਵਏ) ਖੀਵ ਧਾਾਂ ਠ ਣਙ ਵਵਔ ਣੁੱਚ  

ਪਙਏ ਸ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਦਖਢ ਏਠ ਸਢ, ਉਟ ੁਆ ੁਆ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਧਠ ਵਸੰਠ ਸਢ (ਣ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਅਖਥ ਧਾਇਆ ਸ ਵਏ) ਵਖ ਧਾਇਆ ਢੰੂ ਜ਼ੂ ਕੱਛ ਖਾਝਾ ਸ, ਉ ਵਵਔ ਾੀ ਵਜ਼ੰਠੀ ਤ ਵਸੰਠ ਸਢ, ਖ 

ਣਰਦੂ ਾ ਣਠਾਟ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸ ਉ ਢੰੂ ਧਢ ਞੋਂ ਦੁਪਾ ਠੇਂਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਧਾਪਏ ਣਰਦੂ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਞੰੂ ਵਏਣਾ ਏਠਾ ਸੈਂ, ਉ ਠ ਧਢੋਂ  ਞੰੂ ਪਏ ਣਪਏ 

ਵਵਔ ਏਠ ਢਸੀਂ ਵਵਠਾ।6।  

ਸਰਕੁ ॥ ਆਵਤ ਹੁਕਤਭ ਤਫਨਾਸ ਹੁਕਤਭ ਆਤਗਆ ਤਬੰਨ ਨ ਕਇ ॥ ਆਵਨ  ਜਾਨਾ ਤਤਹ ਤਭਟ 
ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਭਤਨ ਸਇ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਊ ਜੀਅ ਫਹੁਤੁ ਗਰਬ ਵਾਸ ॥ ਭਹ ਭਗਨ ਭੀਠ ਜਤਨ 
ਪਾਸ ॥ ਇਤਨ ਭਾਇਆ ਤਰ ਗੁਣ ਫਤਸ ਕੀਨ ॥ ਆਨ ਭਹ ਘਟ ਘਤਟ ਦੀਨ ॥  ਸਾਜਨ ਕਛੁ 
ਕਹਹੁ ਉਾਇਆ ॥ ਜਾ ਤ ਤਯਉ ਤਫਖਭ ਇਹ ਭਾਇਆ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਸਤਸੰਤਗ ਤਭਰਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਭਾ ॥੭॥ {ੰਨਾ 251} 

ਣਠਅਟ:- ਸੁਏਵਧ—ਸੁਏਧ ਅਢੁਾ। ਆਵਆ—ਸੁਏਧ। ਵਦੰਢ—ਵੱਐਾ, ਆਏੀ। ਆਵਢ ਖਾਢਾ—ਖਢਧ 



ਧਢ। ਵਞਸ—ਉ ਠਾ। ਵਖਸ ਧਵਢ—ਵਖ ਠ ਧਢ ਵਵਔ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਊ ਖੀਅ—ਇਸ ਖੀਵ {ਥਸ-ੁਵਔਢ}। ਰਦ—ਖੂਢਾਾਂ। ਧਢ—ਧਞ। ਇਵਢ—ਇ ਢ। ਥਵ—

ਵੱ ਵਵਔ। ਙ ਵਙ—ਵਙ ਵਙ, ਸਏ ੀ ਵਵਔ। —ਸ! ਉਣਾਇਆ—ਇਪਾਖ। ਞਉ—ਞਉਂ, ਧੈਂ 

ਞਾਾਂ। ਵਥਐਧ—ਐੀ। ਵਢਏਵਙ—ਢੜ। ਧਾ—ਧਾਇਆ।7।  

ਅਟ:- ਖੀਵ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਵਵਔ ਖੰਧਠਾ ਸ, ਸੁਏਧ ਵਵਔ ਸੀ ਧਠਾ ਸ। ਏਈ ਖੀਵ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਞੋਂ ਆਏੀ 

ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਵ) ਉ ਖੀਵ ਠਾ ਖਢਧ ਧਢ (ਠਾ ੜ) ਧੁੱਏਠਾ ਸ ਵਖ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਉਸ 

(ਸੁਏਧ ਠਾ ਧਾਪਏ ਣਰਦੂ) ਵੱਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇਸ ਖੀਵ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔ ਵਾ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਵਧੱਚ  ਧਸ ਵਵਔ ਧਞ ਸ ਏ ਖੂਢਾਾਂ ਠ ੜ ਵਵਔ ਤ 

ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਇ ਧਾਇਆ ਢ  (ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਆਣਝ) ਵਞੰਢ ੁਝਾਾਂ ਠ ਵੱ ਵਵਔ ਏ ੱਵਐਆ ਸ, ਸਏ ਖੀਵ ਠ 

ਵਸਠ ਵਵਔ ਇ ਢ  ਆਣਝਾ ਧਸ ਵਙਏਾ ਵਠੱਞਾ ਸ।  

ਸ ੱਖਝ! ਏਈ ਾ ਇਪਾਖ ਠੱ, ਵਖ ਢਾਪ ਧੈਂ ਇ ਐੀ ਧਾਇਆ (ਠ ਧਸ-ੂਣ ਧੰੁਠ) ਵਵਔੋਂ ਣਾ ਪੰ 

ਏਾਾਂ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਣਰਦੂ ਆਣਝੀ ਵਧਸ ਏ ਏ ਵਖ ਖੀਵ ਢੰੂ ਞੰ ਵਵਔ ਵਧਪਾਾਂਠਾ ਸ, ਧਾਇਆ 

ਉ ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ (ਜੁਏ ਏਠੀ)।7।  

ਸਰਕੁ ॥ ਤਕਯਤ ਕਭਾਵਨ ਸੁਬ ਅਸੁਬ ਕੀਨ ਤਤਤਨ ਰਤਬ ਆਤ ॥ ਸੁ ਆਨ ਹਉ ਹਉ ਕਯ 
ਨਾਨਕ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਕਹਾ ਕਭਾਤਤ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਕਤਹ ਆਤ ਕਯਾਵਨਹਾਯਾ ॥ ਆਤਹ ਾ 
ੁੰਨ ਤਫਸਥਾਯਾ ॥ ਇਆ ਜੁਗ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਆਤਹ ਰਾਇ ॥ ਸ ਸ ਾਇ ਜੁ ਆਤ ਤਦਵਾਇ 
॥ ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨ ਕਊ ॥ ਜ ਜ ਕਯ ਸਊ ਪੁਤਨ ਹਊ ॥ ਕਤਹ ਤ ਸਗਰਾ ਤਫਸਥਾਯਾ  ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਸਵਾਯਨਹਾਯਾ ॥੮॥ {ੰਨਾ 251} 

ਣਠਅਟ:- ੁਦ ਅੁਦ ਵਏਞ—ਔੰ ਧੰਠ ਏੰਧ। ਵਞਵਢ ਣਰਵਦ—ਉ ਣਰਦੂ ਢ। ਣ—ੁਣਸ਼,ੂ ਧੂਐ। ਸਉ ਸਉ 

ਏ—'ਧੈਂ ਧੈਂ' ਏਠਾ ਸ, ਅਸੰਏਾ ਏਠਾ ਸ ਵਏ ਧੈਂ ਏਠਾ ਸਾਾਂ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਏਵਸ—ਵ। ਣਾਣ ਣੁੰਢ—ਧੰਠ ਔੰ ਏੰਧ। ਇਆ ਖੁ—ਇ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਔ। ਵਖਞੁ—ਵਖ 

ਣਾ। ਆਣਵਸ—ਆਣ ਸੀ। ਉਆ ਏਾ—ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ। ਤੁਵਢ—ਧੁੜ, ਵਤ।8।  

ਅਟ:- (ਸਏ ਖੀਵ ਵਵਔ ਥਚ ਏ) ਦ ਔੰ ਧੰਠ ਏੰਧ ਉਸ ਣਰਦੂ ਆਣ ਏ ਵਸਾ ਸ (ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਏੀਞ 

ਸਢ)। ਣ ਸ ਢਾਢਏ! ਧੂਐ ਧਢੱੁਐ ਧਾਝ ਏਠਾ ਸ ਵਏ ਧੈਂ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ਣਰਦੂ ਠੀ ਣਰਢਾ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਖੀਵ ਏੁਗ ਢਸੀਂ 

ਏ ਏਠਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਖੀਵਾਾਂ ਣਾੋਂ ਔੰ ਧੰਠ ਏੰਧ) ਏਾਵਝ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ ਵ ਆਣ ਸੀ ਸ, ਉ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਔੰ ਧੰਠ 

ਏੰਧਾਾਂ ਠਾ ਵਐਪਾਾ ਵਐਪਾਵਆ ਸਇਆ ਸ। ਇ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਔ (ਦਾਵ, ਖਢਧ ਠ ਏ) ਵਖ ਵਖ ਣਾ ਣਰਦੂ 

ਆਣ ਪਾਾਂਠਾ ਸ (ਉਡ ਸੀ ਖੀਵ ਪੱਠ ਸਢ), ਖਸੜੀ (ਧਵਞ) ਣਰਦੂ ਆਣ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਠੇਂਠਾ ਸ, ਉਸੀ ਉਸ ਰਸਝ 

ਏਠ ਸਢ। ਉ ਣਰਦੂ ਠ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਏਈ ਖੀਵ ਅੰਞ ਢਸੀਂ ਖਾਝ ਏਠਾ, (ਖਞ ਵਵਔ) ਉਸੀ ਏੁਗ ਸ ਵਸਾ ਸ ਖ 

ਣਰਦੂ ਆਣ ਏਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸ ਾਾ ਖਞ-ਵਐਪਾਾ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਸੀ ਵਐਪਵਆ ਸ, ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਵੱਡ ਾਸ ਣਾਝ 

ਵਾਪਾ ਸ।8।  



ਸਰਕੁ ॥ ਯਾਤਚ ਯਹ ਫਤਨਤਾ ਤਫਨਦ ਕੁਸਭ ਯੰਗ ਤਫਖ ਸਯ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਸਯਨੀ ਯਉ ਤਫਨਤਸ 
ਜਾਇ ਭ ਭਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਯ ਭਨ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਜਹ ਯਚਹੁ ਤਹ ਤਹ ਫੰਧਨ ਾਤਹ ॥ ਤਜਹ ਤਫਤਧ 
ਕਤਹੂ ਨ ਛੂਟੀ ਸਾਕਤ ਤਊ ਕਭਾਤਹ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਯਤ ਕਯਭ ਯਤ ਤਾ ਕ ਬਾਯੁ ਅਪਾਯ ॥ 
ਰੀਤਤ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਭ ਤਸਉ ਤਉ ਊ ਕਯਭ ਤਫਕਾਯ ॥ ਫਾਧ ਜਭ ਕੀ ਜਵਯੀ ਭੀਠੀ ਭਾਇਆ 
ਯੰਗ ॥ ਬਰਭ ਕ ਭਹ ਨਹ ਫੁਝਤਹ ਸ ਰਬੁ ਸਦਹੂ ਸੰਗ ॥ ਰਖ ਗਣਤ ਨ ਛੂਟੀ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ਨ ਸੁਤਧ 
॥ ਤਜਸਤਹ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਤਹ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਨਯਭਰ ਫੁਤਧ ॥੯॥ {ੰਨਾ 252} 

ਣਠਅਟ:- ਥਵਢਞਾ—ਇਞਰੀ। ਵਥਢਠ—ਔਖ-ਞਧਾਸ਼। ਏੁਧ-ਤੱੁਪ, ਏੁੰਦਾ ਤੱੁਪ। ਵਥਐ —ਵਥਵਐਆ ਠ 

ਸ਼, ਧਾਇਆ ਠੀ ਤੰੂ-ਤਾਾਂ। ਣਉ—ਣਾਉਂ, ਧੈਂ ਣੈਂਠਾ ਸਾਾਂ। ਧ—ਸਉਧ। ਧ—ਧੀ, ਧਧਞਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਾਏਞ—ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ  ਵਵੱਕੁੜ ਖੀਵ। ਏਧ ਞ—ਣੁੰਢ ਏਧਾਾਂ ਠ ਣਰਧੀ, ਏਧ ਏਾਾਂਛੀ। ਅਤਾ—ਢਾਸ 

ਗੱਵਪਆ ਖਾ ਏਝ ਵਾਪਾ, ਥਸੁਞ। ਦੀਵਞ—ਏੰਡ। ੁਵਡ—ਾਈ, ਣਵਵਞਰਞਾ।9।  

ਅਟ:- (ਅੀਂ ਖੀਵ) ਇਞਰੀ ਆਵਠਏ ਠ ੰ-ਞਧਾਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਔ ਧਞ ਸ ਸ ਸਾਾਂ, ਣ ਇਸ ਧਾਇਆ ਠੀ ਤੰੂ-

ਤਾਾਂ ਏੁੰਦ ਠ ੰ (ਵਾਾਂ ਵਐਢ-ਦੰ ਸੀ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਧੈਂ ਞਾਾਂ ਉ ਣਰਦੂ ਠੀ ਢ ਣੈਂਠਾ ਸਾਾਂ (ਵਖ 

ਠੀ ਵਧਸ ਢਾਪ) ਸਉਧ ਞ ਧਧਞਾ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਧ ਧਢ! ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਸ ਵਖਟ ਵਖਟ ਣਰਧ ਣਾਏਂਾ, ਉਟ ਉਟ ਧਾਇਆ ਠ ਥੰਡਢ ਣਝ। ਸੀ ਞੋਂ 

ਵਵੱਕੁੜ ਥੰਠ ਉਸੀ ਏੰਧ ਏਠ ਸਢ ਵਏ ਉ ਞੀਏ ਢਾਪ ਵਏਞ ਦੀ ਇਸਢਾਾਂ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਖ਼ਪਾੀ ਢਾਸ ਸ ਏ।  

(ਞੀਟ, ਠਾਢ ਆਵਠਏ) ਏਧਾਾਂ ਠ ਣਰਧੀ (ਇਸ ਏਧ ਏ ਏ, ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਏੀਞ ਠਾ) ਧਾਝ ਏਠ ਵਤਠ ਸਢ, 

ਇ ਸਉਧ ਠਾ ਦਾ ਦੀ ਅਵਸ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਖ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਵਣਆ ਢਸੀਂ ਥਵਝਆ, ਞਾਾਂ ਇਸ ਏਧ 

ਵਵਏਾ-ੂਣ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

ਵਧੱਚੀ ਧਾਇਆ ਠ ਏਞਏਾਾਂ ਵਵਔ (ਤ ਏ ਖੀਵ) ਖਧ ਠੀ ਤਾਸੀ ਵਵਔ ਥੱਗ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਦਙਏਝਾ ਵਵਔ ਤ 

ਸਇਆਾਂ ਢੰੂ ਇਸ ਧਗ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠੀ ਵਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਾਛ ਢਾਪ ਸ।  

(ਅੀਂ ਖੀਵ ਇਞਢ  ਧਾਇਆ-ਰ ਸਾਾਂ ਵਏ ਾਛ ਏੀਞ ਏੁਏਧਾਾਂ ਠਾ) ਪਐਾ ਏੀਵਞਆਾਂ ਾਛੀ ਥੀਅਞ ਢਸੀਂ ਸ 

ਏਠੀ, (ਣਾਝੀ ਢਾਪ ਡਵਞਆਾਂ) ਾ ਠੀ ਏੰਡ ਠੀ ਾਈ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ (ਸ ਸ ਾਾ ਥਝਠਾ ਖਾਇਾ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਣਰਦੂ ਆਣ ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੂਗ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ, ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਉ ਠੀ ਥੱੁਡੀ ਣਵਵਞਰ  ਸ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸ।9।  

ਸਰਕੁ ॥ ਟੂਟ ਫੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕ ਹਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ ਜ ਯਾਤ ਯੰਗ ਕ ਕ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਯੰਗੁ ॥ ੧॥ 

ਉੜੀ ॥ ਯਾਯਾ ਯੰਗਹੁ ਇਆ ਭਨੁ ਅਨਾ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਜੁ ਯਸਨਾ ॥ ਯ ਯ ਦਯਗਹ 
ਕਹ ਨ ਕਊ ॥ ਆਉ ਫਠੁ ਆਦਯੁ ਸੁਬ ਦਊ ॥ ਉਆ ਭਹਰੀ ਾਵਤਹ ਤੂ ਫਾਸਾ ॥ ਜਨਭ ਭਯਨ 
ਨਹ ਹਇ ਤਫਨਾਸਾ ॥ ਭਸਤਤਕ ਕਯਭੁ ਤਰਤਖ ਧੁਤਯ ਜਾ ਕ ॥ ਹਤਯ ਸੰ ਨਾਨਕ ਘਤਯ ਤਾ ਕ 
॥੧੦॥ {ੰਨਾ 252} 

ਣਠਅਟ:- ਖਾ ੁਏ—ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ। ੂੜਾ ੰ—ਣੱਏਾ (ਧਖੀਚੀ) ੰ (ਏੁੰਦ ਵਾ ਏੱਔਾ ਢਸੀਂ)।1।  

ਣਉੜੀ:- ਢਾ—ਖੀਦ (ਢਾਪ)।  —ਇ! ਇ! (ਦਾਵ, ਅਢਾਠੀ ਠ ਥਔਢ, ਠੁਏਾਢ ਠ ਥਪ)। 



ੁਦ—ਔੰਾ। ਧਞਵਏ—ਧੱਟ ਞ। ਏਧੁ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਥਖ਼ਸ਼ਸ਼। ੰਣ—ਡਢ-ਣਠਾਟ।10।  

ਅਟ:- ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਾਇਆ ਠ ਥੰਡਢ ਙੁੱਙਝ ਞ ਆਉਂਠ ਸਢ, ਉ ਢੰੂ ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ ਣਰਾਣਞ ਸੁੰਠੀ ਸ। ਸ 

ਢਾਢਏ! (ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਵਸ ਏ) ਖ ਇਏ ਣਰਦੂ ਠ ਵਣਆ-ੰ ਵਵਔ ੰ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਉਸ ੰ ਾ 

ੂੜ੍ਾ ਸੁੰਠਾ ਸ (ਵਏ ਧਖੀਚ ਠ ੰ ਵਾਾਂ ਏਠ ਉਞਠਾ ਸੀ ਢਸੀਂ)।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਖੀਦ ਢਾਪ ਠਾ ਸੀ-ਢਾਧ ਠਾ ਖਾਣ ਖਣ, (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) ਆਣਝ  ਇ ਧਢ ਢੰੂ (ਣਰਦੂ-ਢਾਧ 

ਠ ੰ ਵਵਔ) ੰ! ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਞੁਸਾਢੰੂ ਏਈ ਅਢਾਠੀ ਠ ਥਪ ਢਸੀਂ ਥਪਾ, (ੋਂ) ਔੰਾ ਆਠ 

ਵਧਪਾ (ਏਵਸਝ)—ਆ ਥਚ ! 

(ਸ ਦਾਈ!) ਖ ਞੰੂ ਢਾਧ ਵਵਔ ਧਢ ੰ ਪ ਞਾਾਂ ਞਢੰੂੂ ੂਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਵਙਏਾਝਾ ਵਧਪ ਖਾਾ, ਢਾਸ 

ਖਢਧ ਧਢ ਠਾ ੜ ਵਸ ਖਾਾ, ਞ ਢਾਸ ਸੀ ਏਠ ਆਞਧਏ ਧਞ ਸਵੀ।  

ਣ ਸ ਢਾਢਏ! ਡੁੋਂ ਸੀ ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਧਸ ਠਾ ਪਐ ਵਪਵਐਆ (ਉੱੜਠਾ) ਸ, ਉ ਠ ਸੀ 

ਵਸਠ- ਵਵਔ ਇਸ ਢਾਧ-ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਸੁੰਠਾ ਸ।10।  

ਸਰਕੁ ॥ ਰਾਰਚ ਝੂਠ ਤਫਕਾਯ ਭਹ ਤਫਆਤ ਭੂੜ ਅੰਧ ॥ ਰਾਤਗ ਯ ਦੁਯਗੰਧ ਤਸਉ ਨਾਨਕ 
ਭਾਇਆ ਫੰਧ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਰਰਾ ਰਤਟ ਤਫਖ ਯਸ ਯਾਤ ॥ ਅਹੰਫੁਤਧ ਭਾਇਆ ਭਦ ਭਾਤ  ॥ 

ਇਆ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਜਨਭਤਹ ਭਯਨਾ ॥ ਤਜਉ ਤਜਉ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਉ ਕਯਨਾ ॥ ਕਊ ਊਨ ਨ 
ਕਊ ੂਯਾ ॥ ਕਊ ਸੁਘਯੁ ਨ ਕਊ ਭੂਯਾ ॥ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਰਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਰਗਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਯ 
ਸਦਾ ਅਤਰਨਾ ॥੧੧॥ {ੰਨਾ 252} 

ਣਠਅਟ:- ਵਥਆਣਞ—ਜ਼ ਣਾ ਪੈਂਠ ਸਢ। ਅੰਡ—ੂਗ-ਸੀਝ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਵਆਢ-ਢਞਰ ਥੰਠ ਸਢ। ਠੁੰਡ—

ੰਠੀ, ਧੰਠ ਏੰਧ। ਥੰਡ—ਥੰਡਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਪਣਵਙ—ਔੰਥੜ ਸ। ਵਥਐ —ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਠ ੁਆਠ। ਅਸੰਥੁਵਡ—'ਧੈਂ ਧੈਂ' ਏਢ ਵਾਪੀ ਥੱੁਡੀ। 

ਧਠ—ਢਸ਼ਾ। ਧਾਞ—ਧਞ। ਊਢ—ੱਐਝਾ, ਊਝਾ, ੱਙ। ੁ—ੁਵਆਝਾ। ਧੂਾ—ਧੂੜ੍, ਧੂਐ। 

ਅਵਪਣਢਾ—ਅਪਣ, ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਣ।11।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਵਵਔ ਤ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਵਆਢ-ਸੀਝ ਧੂਐਾਾਂ 

ਉਞ ਪਾਪਔ ਗੂਚ ਵਵਏਾ ਧਸ ਆਵਠਏ ਜ਼ ਣਾ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਞ ਉਸ ਧੰਠ ਏੰਧਾਾਂ ਵਵਔ ਪੱ ਵਸੰਠ ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਆ ਠ ਢਸ਼ ਵਵਔ ਧਞ ਵਸੰਠ ਸਢ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀ ਥੁਵਡ ਉਞ ਸਉਧ ਠਾ ਣਠਾ ਣ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਵਵਵਸ਼ਆਾਂ ਠ ੁਆਠਾਾਂ ਢਾਪ ਔੰਥੜ ਵਸੰਠ ਸਢ, ਞ ਇ ਧਾਇਆ ਵਵਔ ਤ ਏ ਖਢਧ 

ਧਢ (ਠ ੜ ਵਵਔ ਣ ਖਾਾਂਠ ਸਢ), (ਣ ਖੀਵ ਠ ਏੀਸ ਵੱ?) ਵਖਵੇਂ ਵਖਵੇਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਜ਼ਾ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਵਞਵੇਂ ਵਞਵੇਂ 

ਸੀ ਖੀਵ ਏਧ ਏਠ ਸਢ। (ਆਣਝੀ ਔਞੁਾਈ ਢਾਪ) ਢਾਸ ਏਈ ਖੀਵ ਣੂਢ ਥਝ ਏਠਾ ਸ, ਢਾਸ ਏਈ 

ਏਧਜ਼ ਵਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਢਾਸ ਏਈ (ਆਣਝ  ਥਪ ਆ) ਵਆਝਾ ਸ ਵਆ ਸ, ਢਾਸ ਏਈ ਧੂਐ ਵਸ ਵਆ 

ਸ।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਵਖ ਵਖ ਣਾ ਞੰੂ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਣਰਠਾ ਸੈਂ, ਉਡ ਉਡ ਸੀ ਇਸ ਪੱ ਣੈਂਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਏੀ ਅਔਖ ਐਛ ਸ! ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਵਵਔ ਥਚ ਏ ਣਾਪਝਸਾ ਣਰਦੂ ਣਰਢਾ ਏ ਵਸਾ ਸ, ਵਤ ਦੀ) 

ਣਰਦੂ ਆਣ ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਣ ਸ।11।  



ਸਰਕੁ ॥ ਰਾਰ ਗੁਾਰ ਗਤਫੰਦ ਰਬ ਗਤਹਯ ਗੰਬੀਯ  ਅਥਾਹ ॥ ਦੂਸਯ ਨਾਹੀ ਅਵਯ ਕ ਨਾਨਕ 
ਫਯਵਾਹ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਰਰਾ ਤਾ ਕ ਰਵ ਨ ਕਊ ॥ ਕਤਹ ਆਤ ਅਵਯ ਨਹ ਹਊ ॥ 
ਹਵਨਹਾਯੁ ਹਤ ਸਦ ਆਇਆ ॥ ਉਆ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਾਹੂ ਾਇਆ ॥ ਕੀਟ ਹਸਤਤ ਭਤਹ ੂਯ 
ਸਭਾਨ ॥ ਰਗਟ ੁਯਖ ਸਬ ਠਾਊ ਜਾਨ ॥ ਜਾ ਕਉ ਦੀਨ ਹਤਯ ਯਸੁ ਅਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਤਹ ਜਨਾ ॥੧੨॥ {ੰਨਾ 252} 

ਣਠਅਟ:- ਪਾਪ—ਵਣਆਾ। ਣਾਪ—ਡਞੀ ਠਾ ਣਾਪਏ। ਵਸ—ਛੂੰਾ, ਵਖ ਠਾ ਦਞ ਢ ਣਾਇਆ ਖਾ 

ਏ। ੰਦੀ—ਵੱਛ ਵਖ ਵਾਪਾ। ਥਣਵਾਸ—ਵਔੰਞਾ-ਵਏ ਞੋਂ ਉਞਾਾਂਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਪਵ—ਥਾਥ ਠਾ, ਢੜ ਞੜ ਠਾ। ਸਵਢਸਾ—ੁਸੋਂਠ ਵਾਪਾ। ਏਾਸ—ੂਵਏ ਢ  ਦੀ। ਏੀਙ—ਏੀੜੀ। 

ਸਵਞ—ਸਾਟੀ।12।  

ਅਟ:- ਣਧਾਞਧਾ ਦ ਠਾ ਵਣਆਾ ਸ, ਵਰਸ਼ਙੀ ਠਾ ੱਵਐਅਏ ਸ, ਦ ਠੀ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ ਸ ਉ ਠਾ ਦਞ 

ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ, ਵੱਛ ਵਖ ਵਾਪਾ ਸ, ਉਸ ਇਏ ਾ ਧੰੁਠ ਧਗ, ਵਖ ਠੀ ਸਾਟ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ, ਏਈ 

ਵਔੰਞਾ-ਵਏ ਉ ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠ। ਸ ਢਾਢਏ! ਉ ਵਾ ਏਈ ਸ ਠੂਖਾ ਢਸੀਂ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਉ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਥਾਥ ਠਾ ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ ਸ, (ਆਣਝ  ਵਾ) ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਆਣ ਸ (ਉ 

ਵਾ) ਸ ਏਈ ਢਸੀਂ। ਠਾ ਞੋਂ ਸੀ ਉਸ ਣਰਦੂ ਸੋਂਠ ਵਾਪਾ ਔਵਪਆ ਆ ਵਸਾ ਸ, ਵਏ ਢ  ਉ (ਠੀ) ਸਞੀ 

ਠਾ ਅਖ਼ੀਪਾ ਥੰਢਾ ਢਸੀਂ ਪੱਦਾ। ਏੀੜੀ ਞੋਂ ਪ  ਏ ਸਾਟੀ ਞਏ ਦ ਵਵਔ ਣੂਢ ਞ ਞ ਣਰਦੂ ਵਵਆਣਏ ਸ, ਉਸ 

ਥ-ਵਵਆਣਏ ਣਧਾਞਧਾ ਸ ਟਾਾਂ ਣਰਞੱਐ ਖਾਣ ਵਸਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਥੰਠ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝ  ਢਾਧ ਠਾ ੁਆਠ ਥਖ਼ਵਸ਼ਆ ਸ, ਉਸ ਥੰਠਾ ੁੂ ਠੀ ਢ ਣ ਏ ਠਾ 

ਉ ਢੰੂ ਖਣਠਾ ਸ।12।  

ਸਰਕੁ ॥ ਆਤਭ ਯਸੁ ਤਜਹ ਜਾਤਨਆ ਹਤਯ ਯੰਗ ਸਹਜ ਭਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਧਤਨ ਧਤਨ ਧੰਤਨ ਜਨ ਆ 
ਤ ਯਵਾਣੁ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਆਇਆ ਸਪਰ ਤਾਹੂ ਕ ਗਨੀ ॥ ਜਾਸੁ ਯਸਨ ਹਤਯ ਹਤਯ ਜਸੁ 
ਬਨੀ ॥ ਆਇ  ਫਸਤਹ ਸਾਧੂ ਕ ਸੰਗ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਹ ਯੰਗ ॥ ਆਵਤ ਸ ਜਨੁ 
ਨਾਭਤਹ ਯਾਤਾ ॥ ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਭਇਆ ਤਫਧਾਤਾ ॥ ਕਤਹ ਆਵਨ ਤਪਤਯ ਜਤਨ ਨ ਆਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕ ਦਯਤਸ ਸਭਾਇਆ ॥੧੩॥ {ੰਨਾ 252} 

ਣਠਅਟ:- ੁ—ਆਢੰਠ। ਵਖਸ—ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢ। ਸਖ—ਸਵਖ, ਅਛਪਞਾ ਵਵਔ (ਵਙਏ ਏ)। ਡਵਢ—ਡੰਢ, 

ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ । ਣਵਾਝੁ—ਏਥੂਪ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਞਾਸ ੂਏ—ਉ ਠਾ। ਢੀ—ਧਗਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ। ਖਾ ੁਢ—ਵਖ ਠੀ ਖੀਦ। ਖੁ—ਵਵਞ-

ਾਪਾਸ। ਦਢੀ—ਉਔਾਠੀ ਸ। ਾਡ—ੂੁੂ। ਅਢਵਠਢੁ—ਸ ਜ਼, ਸ ਵਪ । ੰ—ੰ ਵਵਔ, ਵਣਆ 

ਢਾਪ। ਢਾਧਵਸ—ਢਾਧ ਵਵਔ। ਾਞਾ—ਧਞ। ਧਇਆ—ਵਧਸ, ਠਇਆ। ਵਥਡਾਞਾ—ਵਥਡਾਞ ਠੀ, 

ਵਖਝਸਾ ਠੀ। ਏਵਸ ਆਵਢ—ਇਏ ਵਾੀ ਖਢਧ। ਠਵ—ਠੀਠਾ ਵਵਔ।13।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜ ਥੰਠ ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਵਵਔ ਵਙਏ ਏ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਠਾ ੁਆਠ ਧਾਝਠ ਸਢ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ 

ਢ  ਇ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਢਾਪ ਾਾਂਗ ਣਾਈ ਸ, ਉਸ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਸੀ ਖਞ ਵਵਔ ਖੰਧਝਾ 

ਤਪ ਸ।1।  



ਣਉੜੀ:- (ਖਞ ਵਵਔ) ਉ ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਆਉਝਾ ਢਣ ਔਵੜ੍ਆ ਖਾਝ, ਵਖ ਠੀ ਖੀਦ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ 

ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਏਠੀ ਸ। (ਖਸੜ ਥੰਠ) ੁ ੂਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਆ ਵਙਏਠ ਸਢ, ਉਸ ਸ ਵਪ  ਵਣਆ ਢਾਪ 

ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵਧਠ ਸਢ।  

ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਵਖਝਸਾ ਠੀ ਵਧਸ ਸਈ ਵਏਣਾ ਸਈ, ਉਸ ਠਾ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਵਵਔ ਧਞ 

ਵਸੰਠਾ ਸ, (ਖਞ ਵਵਔ ਉਸੀ) ਆਇਆ ਧਗ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਠੀਠਾ ਵਵਔ ਪੀਢ ਵਸੰਠਾ ਸ, (ਖਞ ਵਵਔ) ਉ ਠਾ ਖਢਧ ਇਏ ਵਾੀ 

ਸੁੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਧੁੜ ਧੁੜ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ।13।  

ਸਰਕੁ ॥ ਮਾਸੁ ਜਤ ਭਤਨ ਹਇ ਅਨੰਦੁ ਤਫਨਸ ਦੂਜਾ ਬਾਉ ॥ ਦੂਖ ਦਯਦ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ਨਾਨਕ 
ਨਾਤਭ ਸਭਾਉ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਮਮਾ ਜਾਯਉ ਦੁਯਭਤਤ ਦਊ ॥ ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਊ 
॥ ਮਮਾ ਜਾਇ ਯਹੁ ਸੰਤ ਸਯਨਾ ॥ ਤਜਹ ਆਸਯ ਇਆ ਬਵਜਰੁ ਤਯਨਾ ॥ ਮਮਾ ਜਨਤਭ ਨ ਆਵ 
ਸਊ ॥ ਕ ਨਾਭ ਰ ਭਨਤਹ ਯਊ ॥ ਮਮਾ ਜਨਭੁ ਨ ਹਾਯੀ ਗੁਯ ੂਯ ਕੀ ਟਕ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ 
ਸੁਖੁ ਾਇਆ ਜਾ ਕ ਹੀਅਯ ਕ ॥੧੪॥ {ੰਨਾ 253} 

ਣਠਅਟ:- ਨਾੁ—ਖਾ,ੁ ਵਖ ਢੰੂ। ਧਵਢ—ਧਢ ਵਵਔ। ਠੂਖਾ ਦਾਉ—ਵਏ ਸ ਢਾਪ ਵਣਆ। ਵਞਰਢਾ—

ਧਾਇਆ ਠਾ ਪਾਪਔ। ਢਾਵਧ—ਢਾਧ ਵਵਔ। ਧਾਉ—ਪੀਢ ਸਵ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖਾਉ—ਖਾਸ,ੁ ਾੜ ਵਠਉ। ਠਊ—ਠੂਖਾ ਦਾਵ। ਵਞਵਸ—ਇ (ਠੁਧਵਞ) ਢੰੂ। ਊ—ਵਙਏ। 

ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔ। ਢ ਸਾੀ—ਵਵਅਟ ਢਸੀਂ ਖਾਇਾ। ਙਏ—ਆਾ। ਵਞਸ—ਉ ਢ। ਸੀਅ—

ਵਸਠ ਵਵਔ।14।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਵਠਆਾਂ ਧਢ ਵਵਔ ਆਢੰਠ ਣਠਾ ਸੁੰਠਾ ਸ, (ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਪਾਾਂਦ) ਵਏ ਸ 

ਠਾ ਧਸ ਠੂ ਸ ਏਠਾ ਸ, ਧਾਇਆ ਠਾ ਪਾਪਔ (ਞ ਪਾਪਔ ਞੋਂ ਣਠਾ ਸਇਆ) ਠੁਐ ਏਪਸ਼ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, 

ਉ ਠ ਢਾਧ ਵਵਔ ਵਙਏ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਦੜੀ ਧਞ ਞ ਧਾਇਆ ਠਾ ਵਣਆ ਾੜ ਵਠਉ, ਇ ਢੰੂ ਵਞਆਵਆਾਂ ਸੀ ੁਐ ਵਵਔ 

ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਵਵਔ ਵਙਏ ਸ। ਖਾ ਏ ੰਞਾਾਂ ਠੀ ਢੀ ਣਵ, ਇ ਆ ਇ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਵਵਔੋਂ 

(ਸੀ ਪਾਧਞ) ਣਾ ਪੰ ਏੀਠਾ ਸ।  

ਖਸੜਾ ਥੰਠਾ ਇਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਪ  ਏ ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ ਣਰ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਧੁੜ ਧੁੜ ਖਢਧ ਵਵਔ ਢਸੀਂ 

ਆਉਂਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣੂ ੁੂ ਠਾ ਆਾ ਵਪਆਾਂ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਅਟ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠਾ। ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਇਏ 

ਣਰਦੂ ਵੱ ਵਣਆ ਸ, ਉ ਢ  ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਸਾਪ ਏ ਵਪਆ ਸ।14।  

ਸਰਕੁ ॥ ਅੰਤਤਯ ਭਨ ਤਨ ਫਤਸ ਯਹ ਈਤ ਊਤ ਕ ਭੀਤ ॥ ਗੁਤਯ ੂਯ ਉਦਤਸਆ ਨਾਨਕ 
ਜੀ ਨੀਤ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਤਸਭਯਹੁ ਤਾਸੁ ਕਉ ਜ ਅੰਤਤ ਸਹਾਈ ਹਇ ॥ ਇਹ 
ਤਫਤਖਆ ਤਦਨ ਚਾਤਯ ਤਛਅ ਛਾਤਡ ਚਤਰ ਸਬੁ ਕਇ ॥ ਕਾ ਕ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆ ॥ ਤਗਰਹ 
ਫਤਨਤਾ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਰੀਆ ॥ ਸੀ ਸੰਤਚ ਜੁ ਤਫਨਸਤ ਨਾਹੀ ॥ ਤਤ ਸਤੀ ਅੁਨ ਘਤਯ ਜਾਹੀ ॥ 
ਸਾਧਸੰਤਗ ਕਤਰ ਕੀਯਤਨੁ ਗਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਤ ਫਹੁਤਯ ਨ ਆਇਆ ॥੧੫॥ {ੰਨਾ 253} 



ਣਠਅਟ:- ਅੰਞਵ—ਅੰਠ। ਈਞ ਊਞ ਏ ਧੀਞ—ਪਏ ਣਪਏ ਵਵਔ ਾਟ ਠਝ ਵਾਪਾ ਵਧੱਞ। ੁਵ—

ੁ ੂਢ। ਉਣਠਵਆ—ਢੜ ਵਵਐਾ ਵਠੱਞਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਞਾ ੁਏਉ—ਉ ਢੰੂ। ਵਥਵਐਆ—ਧਾਇਆ। ਔਾਵ ਵਕਅ—ਠ। ਦੁ ਏਇ—ਸਏ ਖੀਵ। ਏਾ 

ਏ—ਵਏ ਠਾ? ਵਏ ਠਾ ਢਸੀਂ। ੁਞ—ਣੁੱਞ। ਥਵਢਞਾ—ਇਞਰੀ। ੰਵਔ—ਇਏੱਚੀ ਏ। ਣਵਞ—ਇੱਜ਼ਞ। 

ਅਣੁਢ  ਵ—ਅਣਢ   ਵਵਔ, ਵਖ  ਵਵਔੋਂ ਏਈ ਏੱਜ ਢਸੀਂ ਏਾ। ਏਵਪ—ਇ ਧ ਵਵਔ, ਖਢਧ ਪ  

ਏ, ਖਞ ਵਵਔ ਆ ਏ। ਞ ਞ—ਉਸ ਉਸ ਥੰਠ।1।  

ਅਟ:- ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਣੂਾ ੁ ੂਪਏ ਣਪਏ ਠਾ ਾਟ ਠਝ ਵਾਪਾ ਣਧਾਞਧਾ ਢੜ ਵਵਐਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। 

ਣਧਾਞਧਾ ਉ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਞਢ ਵਵਔ ਸ ਵਪ  ਵੱ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ!  ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਠਾ ਵਧਢਾ 

ਔਾਸੀਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖ ਣਰਦੂ ਅਖ਼ੀ ਧ ਸਾਇਞਾ ਏਠਾ ਸ ਉ ਢੰੂ ਸ ਵਪ  ਨਾਠ ੱਐ। ਇਸ ਧਾਇਆ ਞਾਾਂ ਠ ਵਠਢਾਾਂ 

ਠੀ ਾਟਝ ਸ, ਸਏ ਖੀਵ ਇ ਢੰੂ ਇਟ ਸੀ ਕੱਛ ਏ ਞੁ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਧਾਾਂ ਵਣਉ ਣੁੱਞ ਡੀ ਏਈ ਦੀ ਵਏ ਠਾ ਠਾ ਾਟੀ ਢਸੀਂ ਸ।  ਇਞਰੀ ਏਈ ਦੀ ਸ਼ ਏਈ ਖੀਵ ਇਟੋਂ ਢਾਪ ਪ  

ਏ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠਾ। (ਸ ਦਾਈ!) ਅਵਖਸੀ ਾਵ-ਣੂੰਖੀ ਇਏੱਚੀ ਏ ਵਖ ਠਾ ਏਠ ਢਾ ਢ ਸਵ, ਞ ਇੱਜ਼ਞ ਢਾਪ 

ਉ  ਵਵਔ ਖਾ ਏੇਂ, ਵਖਟੋਂ ਏਈ ਏੱਜ ਢ ਏ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢ  ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਪ  ਏ ਞ-ੰ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਏੀਞੀ ਉਸ ਧੁੜ 

ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਵਵਔ ਢਸੀਂ ਆ।15।  

ਸਰਕੁ ॥ ਅਤਤ ਸੁੰਦਯ ਕੁਰੀਨ ਚਤੁਯ ਭੁਤਖ ਤਙਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ॥ ਤਭਯਤਕ ਕਹੀਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਤਜਹ 
ਰੀਤਤ ਨਹੀ ਬਗਵੰਤ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਙੰਙਾ ਖਟੁ ਸਾਸਤਰ ਹਇ ਤਙਆਤਾ ॥ ੂਯਕੁ ਕੁੰਬਕ ਯਚਕ 
ਕਯਭਾਤਾ ॥ ਤਙਆਨ ਤਧਆਨ ਤੀਯਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਸਭਾਕ ਅਯਸ ਉਤਦਆਨੀ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭ 
ਸੰਤਗ ਭਤਨ ਨਹੀ ਹਤਾ ॥ ਜ ਕਛੁ ਕੀਨ ਸਊ ਅਨਤਾ ॥ ਉਆ ਤ ਊਤਭੁ ਗਨਉ ਚੰਡਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਤਜਹ ਭਤਨ ਫਸਤਹ ਗੁਾਰਾ ॥੧੬॥ {ੰਨਾ 253} 

ਣਠਅਟ:- ਧੁਵਐ—ਧੁਐੀ, ਧੰਢ -ਣਧੰਢ। ਵਧਞਏ—ਧੁਠ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਐਙੁ—ਕ। ਐਙੁ ਾਞਰ—ਾਾਂਐ, ਵਢਆਇ, ਵਸ਼ਵਸ਼ਏ, ਧੀਧਾਾਂਾ, ਨ, ਵਠਾਾਂਞ। (ਇਸਢਾਾਂ ਠ ਏਞਾ—

ਏਣਪ, ਞਧ, ਏਝਾਠ, ਖਧਢੀ, ਣਞੰਖਪੀ, ਵਵਆ)। ਣੂਏੁ—ਣਰਾਝ ਉਞਾਾਂਸ ਔਾੜ੍ਢ। ਏੰੁਦਏ—ਣਰਾਝ ਏ 

ੱਐਝ। ਔਏ—ਣਰਾਝ ਥਾਸ ਏੱਜਝ। ਧ ਣਾਏ—{ÔvXz pwk} ਆਣਝੀ ਸੱਟੀਂ ਙੀ ਣਏਾਝ ਵਾਪਾ। 

ਅਣ—ਖ ਵਏ (ਸ਼ੂਠ ਆਵਠਏ ਢਾਪ) ਢਾਸ ਕੁਸ। ਅਢਞਾ—ਢਾਸ ਵਢੱਞ ਵਸਝ ਵਾਪਾ, ਵਵਅਟ। 

ਢਉ—ਢਉਂ, ਧੈਂ ਧਗਠਾ ਸਾਾਂ। 16।  

ਅਟ:- ਖ ਏਈ ਥੜ ੁੰਠ, ਔੰੀ ਏੁਪ ਵਾਪ , ਵਆਝ, ਵਆਢਵਾਢ ਞ ਡਢਵਾਢ ਥੰਠ ਦੀ ਸਝ, ਣ, ਸ 

ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ਦਵਾਢ ਠੀ ਣਰੀਵਞ ਢਸੀਂ ਸ, ਉਸ ਧੁਠ ਸੀ ਆਐ ਖਾਾਂਠ ਸਢ (ਦਾਵ, ਵਵਏਾਾਾਂ ਵਵਔ 

ਧੀ ਸਈ ਆਞਧਾ ਵਾਪ)।1।  

ਣਉੜੀ:- ਏਈ ਧਢੱੁਐ ਕ ਸ਼ਾਞਰਾਾਂ ਠਾ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ ਸਵ, (ਣਰਾਝਾਨਾਧ ਠ ਅੱਵਦਆ ਵਵਔ) ੁਆ ਉਣ 

ਔਾੜ੍ਢ, ਏ ੱਐਝ ਅਞ ਸਚਾਾਂ ਉਞਾਢ ਠ ਏਧ ਏਠਾ ਸਵ, ਡਾਵਧਏ ਔਔਾ ਏਠਾ ਸਵ, ਧਾਡੀਆਾਂ 

ਪਾਾਂਠਾ ਸਵ, (ੁੱਔ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਆਣਝੀ ਸੱਟੀਂ ਙੀ ਣਏਾਾਂਠਾ ਸਵ, ਖੰਪਾਾਂ ਵਵਔ ਵਸੰਠਾ ਸਵ, ਣ ਖ ਉ ਠ 



ਧਢ ਵਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਵਣਆ ਢਸੀਂ, ਞਾਾਂ ਉ ਢ  ਖ ਏੁਗ ਏੀਞਾ ਵਵਅਟ ਸੀ ਏੀਞਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ) ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਖੀ ਢਸੀਂ ਵੱਠ, ਉ ਢਾਪੋਂ  ਧੈਂ ਇਏ ਢੀਵੀਂ ਖਾਵਞ ਠ ਥੰਠ ਢੰੂ 

ਔੰਾ ਧਗਠਾ ਸਾਾਂ। 16।  

ਸਰਕੁ ॥ ਕੁੰਟ ਚਾਤਯ  ਦਹ ਤਦਤਸ ਬਰਭ ਕਯਭ ਤਕਯਤਤ ਕੀ ਯਖ ॥ ਸੂਖ ਦੂਖ ਭੁਕਤਤ ਜਤਨ ਨਾਨਕ 
ਤਰਤਖ ਰਖ ॥੧॥ ਵੜੀ ॥ ਕਕਾ ਕਾਯਨ ਕਯਤਾ ਸਊ ॥ ਤਰਤਖ ਰਖੁ ਨ ਭਟਤ ਕਊ ॥ ਨਹੀ 
ਹਤ ਕਛੁ ਦਊ ਫਾਯਾ ॥ ਕਯਨਹਾਯੁ ਨ ਬੂਰਨਹਾਯਾ ॥ ਕਾਹੂ ੰਥੁ ਤਦਖਾਯ ਆ ॥ ਕਾਹੂ ਉਤਦਆਨ 
ਬਰਭਤ ਛੁਤਾ ॥ ਆਨ ਖਰੁ ਆ ਹੀ ਕੀਨ ॥ ਜ ਜ ਦੀਨ ਸੁ ਨਾ ਨਕ ਰੀਨ ॥ ੧੭॥ {ੰਨਾ 
253} 

ਣਠਅਟ:- ਏੰੁਙ—ਏੂਙ, ਞ। ਠਸ ਵਠਵ—ਠ ਵਠਸ਼ਾਾਂ। ਐ—ਪੀਏ, ੰਏਾ। ਵਏਵਞ—ਏੀਞ ਸ। 

ਢਙ:- ਇ ਪਏ ਠ ਅਖ਼ੀ ਞ ਅੰਏ 2 ਠਾ ਦਾਵ ਇਸ ਸ ਵਏ ਅੱਐ ‘ਏ’ ਠ ਸੁਝ ਠ ਪਏ ਸ ਔੁਏ ਸਢ—

ਣਉੜੀ ਢੰ: 8 ਅਞ 17 ਵਵਔ।1।2।  

ਣਵੜੀ:- ਣੰਟ—ੁ(ਵਜ਼ੰਠੀ ਠਾ ਞਾ)। ਉਵਠਆਢ—ਖੰਪ।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖੀਵ ਆਣਝ  ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਠ ੰਏਾਾਾਂ ਅਢੁਾ ਔਸੰੁ ਞਾਾਂ ਵਵਔ ਠਾਾਂ ਵਠਸ਼ਾਾਂ ਵਵਔ 

ਦਙਏਠ ਸਢ। ਵਪਐ ਪਐ ਅਢੁਾ ਸੀ ੁਐ ਠੁਐ ਧੁਏਞੀ ਖਾਾਂ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਵਧਪਠ ਸਢ।1।2।  

ਣਵੜੀ:- ਏਞਾ ਆਣ ਸੀ (ਖਞ ਠੀ ਏਾ ਠਾ) ਥਥ ਥਝਾਝ ਵਾਪਾ ਸ। ਏਈ ਖੀਵ ਉ ਠ ਵਪਐ ਪਐ ਢੰੂ 

ਵਧਙਾ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਵਖਝਸਾ ਦੱੁਪਝ ਵਾਪਾ ਢਸੀਂ ਸ, (ਖਸੜਾ ਦੀ ਏੰਧ ਉਸ ਏਠਾ ਸ ਉ ਵਵਔ ਗ਼ਪਞੀ 

ਢਸੀਂ ਵਸ ਖਾਾਂਠੀ, ਇ ਵਾਞ) ਏਈ ਏੰਧ ਉ ਢੰੂ ਠੂਖੀ ਵਾੀ (ਚੀਏ ਏ ਏ) ਢਸੀਂ ਏਢਾ ਣੈਂਠਾ।  

ਵਏ ਖੀਵ ਢੰੂ ਆਣ ਸੀ (ਵਜ਼ੰਠੀ ਠਾ ਸੀ) ਞਾ ਵਵਐਾਾਂਠਾ ਸ, ਵਏ ਢੰੂ ਆਣ ਸੀ ਖੰਪ ਵਵਔ ਦਙਏਾ ਏ 

ਣਕੁਞਾਵ ਵਾਪ  ਣਾ ਣਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਇਸ ਾਾ ਖਞ-ਐਪ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣ ਸੀ ਥਝਾਇਆ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਏੁਗ ਉਸ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਠੇਂਠਾ ਸ, ਉਸੀ 

ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਵਧਪਠਾ ਸ। 17।  

ਸਰਕੁ ॥ ਖਾਤ ਖਯਚਤ ਤਫਰਛਤ ਯਹ ਟੂਤਟ ਨ ਜਾਤਹ ਬੰਡਾਯ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਜਤ ਅਨਕ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਨਾਤਹ ਸੁਭਾਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਤਸੁ ਸੰਭਰਥ ਕ ਾਤਹ ॥ ਜ ਦਨਾ ਸ ਦ 
ਯਤਹ ਬਾਵ ਤਹ ਤਹ ਜਾਤਹ ॥ ਖਯਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਭ ਧਨੁ ਇਆ ਬਗਤਨ ਕੀ ਯਾਤਸ ॥ ਤਖਭਾ 
ਗਯੀਫੀ ਅਨਦ ਸਹਜ ਜਤ ਯਹਤਹ ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਖਰਤਹ ਤਫਗਸਤਹ ਅਨਦ ਤਸਉ ਜਾ ਕਉ ਹਤ 
ਤਿਾਰ ॥ ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨ ਯਾਭ ਨਾਭ ਤਗਰਤਹ ਭਾਰ ॥ ਖਦੁ ਨ ਦੂਖੁ ਨ ਡਾਨੁ ਤਤਹ ਜਾ ਕਉ 
ਨਦਤਯ ਕਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜ ਰਬ ਬਾਤਣਆ ੂਯੀ ਤਤਨਾ ਯੀ ॥੧੮॥ {ੰਨਾ 253} 

ਣਠਅਟ:- ਵਥਪਕਞ—{ivlisq} ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਧਾਝਠ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਐੂਢਾ—ਾਙ, ਏਧੀ। ਣਾਵਸ—ਣਾ। ਦਾਵ—ਵਖਵੇਂ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਦਾਉਂਠਾ ਸ। ਞਸ ਞਸ—ਉਟ ਉਟ। 

ਦਾਵ...ਖਾਵਸ—(ਦਞ ਖਢ) ਉ ਠੀ ਜ਼ਾ ਵਵਔ ਞੁਠ ਸਢ। ਸਖ—ਅਛਪਞਾ। ੁਝਞਾ—ੁਝਾਾਂ ਠਾ 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਣਧਾਞਧਾ। ਵਥਵਸ—ਵਐੜ ਵਸੰਠ ਸਢ। ਢੀਵ—ਡਢਾਜ, ਗ਼ਢੀ। ਵਰਵਸ—ਵਸਠ- ਵਵਔ। 



ਐਠੁ—ਏਪਸ਼। ਛਾਢੁ—ਛੰਢ। 18।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਅਢਏਾਾਂ ਖੀਵ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀ ਵਝਞੀ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ ਏਠੀ, ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਠ ਸਢ 

(ਉਸਢਾਾਂ ਣਾ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠ ਇਞਢ  ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਇਏੱਚ  ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ਵਏ) ਉਸ ਉਸਢਾਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਵਢਆਾਂ ਢੰੂ ਐਾਾਂਠ 

ਖ਼ਔਠ ਧਾਝਠ ਸਢ, ਣ ਉਸ ਏਠ ਧੁੱਏਠ ਢਸੀਂ ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਣਰਦੂ ਦ ਞਾਏਞਾਾਂ ਠਾ ਧਾਪਏ ਸ, ਉ ਠ ਣਾ ਵਏ ਔੀਜ਼ ਠੀ ਏਧੀ ਢਸੀਂ। ਉ ਠ ਦਞ ਖਢ ਉ 

ਠੀ ਜ਼ਾ ਵਵਔ ਞੁਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਉਸ ਦ ਏੁਗ ਠੇਂਠਾ ਸ। ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ-ਡਢ ਦਞਾਾਂ ਠੀ ਾਵ-ਣੂੰਖੀ ਸ, 

ਇ ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਢੰੂ ਉਸ ਠਾ ਵਞਠ ਸਢ। ਉਸ ਠਾ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ -ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਧਠ ਸਢ ਞ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਅੰਠ 

ਵਐਧਾ ਵਢੰਧਰਞਾ, ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਞ ਅਛਪਞਾ (ਆਵਠਏ ੁਝ ਣਪਠ ਸਢ)।  

ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਉਞ ਵਏਣਾ ਏਠਾ ਸ, ਉਸ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਢਾਪ ਖੀਵਢ ਠੀ ਐਛ ਐਛਠ ਸਢ ਞ ਠਾ ਵਐੜ ਵਸੰਠ 

ਸਢ। ਉਸ ਠਾ ਸੀ ਡਢਾਜ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਧੱਟ ਔਧਏਠ ਸਢ, ਵਏਉਂਵਏ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਵਸਠ- ਵਵਔ ਥਅੰਞ 

ਢਾਧ-ਡਢ ਸ।  

ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਉਞ ਣਰਦੂ ਵਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਏਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਆਞਧਾ ਢੰੂ ਏਈ ਏਪਸ਼ ਢਸੀਂ, ਏਈ ਠੁੱਐ ਢਸੀਂ 

(ਖੀਵਢ-ਵਝਖ ਵਵਔ ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਏਈ ਵਜ਼ੰਧਵਾੀ) ਔੱਙੀ ਢਸੀਂ ਖਾਣਠੀ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜ ਧਢੱੁਐ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਔੰ 

ਪਠ ਸਢ, (ਖੀਵਢ-ਵਝਖ ਵਵਔ) ਉਸ ਏਾਧਨਾਥ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। 18।  

ਸਰਕੁ ॥ ਗਤਨ ਤਭਤਨ ਦਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਯਯ ਚਰਨ ਰਗ ॥ ਆਸ ਅਤਨਤ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਭਟ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਅਯਗ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਗਗਾ ਗਤਫਦ ਗੁਣ ਯਵਹੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਜਤ ਨੀਤ ॥ ਕਹਾ 
ਤਫਸਾਸਾ ਦਹ ਕਾ ਤਫਰਭ ਨ ਕਤਯਹ ਭੀਤ ॥ ਨਹ ਫਾਤਯਕ ਨਹ ਜਫਨ ਨਹ ਤਫਯਧੀ ਕਛੁ ਫੰਧੁ ॥ ਹ 
ਫਯਾ ਨਹ ਫੂਝੀ ਜਉ ਆਇ ਯ ਜਭ ਪੰਧੁ ॥ ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਚਤੁਯ ਤਖ ਯਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ 
ਠਾਇ ॥ ਛਾਤਡ ਛਾਤਡ ਸਗਰੀ ਗਈ ਭੂੜ ਤਹਾ ਰਟਾਤਹ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਤਸਭਯਤ ਯਹ ਜਾਹੂ 
ਭਸਤਤਕ ਬਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਆ ਸਪਰ ਤ ਜਾ ਕਉ ਤਰਅਤਹ ਸੁਹਾਗ ॥੧੯॥ {ੰਨਾ 254} 

ਣਠਅਟ:- ਵਢ ਵਧਵਢ—ਵਝ ਏ, ਵਧਝ ਏ। ਣ—ਜ਼ੂ। ਅਵਢਞ ਆ—ਵਢੱਞ ਢਾਸ ਵਸਝ ਵਾਪ  

ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਆ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਸ—ੁਔਞ ਏ। ਢੀਞ—ਵਢੱਞ। ਾਵ ਾਵ—ਸਏ ਾਸ ਠ ਢਾਪ। ਵਥਾਾ—ਵਵਾਸ, 

ਇਞਥਾ। ਵਥਪਧ—ਵਜੱਪ। ਥੰਡ—ੁੁਏਾਵਙ। ਥਾ—ਵਪਾ। ਤੰਡੁ—ਤਾਸੀ, ੱਾ। ਣਵਐ—ਵਐ। ਪਣਙਾਵਸ—

ਔੰਥੜਠ ਸਢ। ਖਾਸ ੂਧਞਵਏ—ਵਖ ਠ ਧੱਟ ਉਞ। ਵਣਰਅਵਸ—ਵਣਆ ਠਾ। 19।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਧਢ ਵਵਔ ਔੰੀ ਞ੍ਾਾਂ ਵਵਔਾ ਏ ਵਐ ਪਵ, ਾਾ ਖਞ ਜ਼ੂ (ਆਣ ਆਣਝੀ ਵਾੀ 

ਇਟੋਂ) ਞੁ ਖਾਇਾ (ਵਤ ਢਾਵੰਞ ਠੀਆਾਂ ਆਾਾਂ ਵਏਉਂ?) ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਢੰੂ (ਆਾਾਂ 

ਆਵਠਏ ਠ)  ਞੋਂ ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸ, ੁ ੂਠੀ ਢ ਵਣਆਾਂ ਢਾ-ਵੰਞ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਆ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠੀ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਵਧੱਞ!) ੁਆ ੁਆ ਠਾ ਵਥੰਠ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣ, ਣਰਦੂ ਠ ੁਝ ਔਞ ਏਠ ਸ, (ਵਐਝਾ) 

ਵਜੱਪ ਢ ਏਢੀ, ਇ ੀ ਠਾ ਏਈ ਦਵਾਾ ਢਸੀਂ। ਥਾਪਣਢ ਸਵ, ਖੁਆਢੀ ਸਵ ਥੁਜਣਾ ਸਵ (ਧਞ ਢੰੂ 

ਆਉਝ ਞੋਂ ਵਏ ਵਪ  ਦੀ) ਏਈ ੁਏਾਵਙ ਢਸੀਂ ਸ। ਉ ਵਪ  ਠਾ ਣਞਾ ਢਸੀਂ ਪੱ ਏਠਾ, ਖਠੋਂ ਖਧ ਠਾ ੱਾ 

(ਪ ਵਵਔ) ਆ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਵਐ! ਵਆਢਵਾਢ ਸਝ, ੁਵਞ ਖੜਢ ਵਾਪ  ਸਝ, ਵਆਝ  ਸਝ, ਵਏ ਢ  ਦੀ ਇ 

ਟਾਾਂ ਠਾ ਵਙਏ ਢਸੀਂ ਵਸਝਾ। ਧੂਐ ਸੀ ਉਸਢਾਾਂ ਣਠਾਟਾਾਂ ਢੰੂ ਖੱਤਾ ਧਾਠ ਸਢ ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ (ਆਣ ਆਣਝੀ ਵਾੀ) 



ਾੀ ਪਏਾਈ ਕੱਛ ਈ।  

ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਦਾਾਾਂ ਠਾ ਪਐ ਉੱੜ, ਉਸ ੁੂ ਠੀ ਵਏਣਾ ਢਾਪ ਠਾ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵਧਠਾ 

ਵਸੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ ਵਣਆ ਣਰਦੂ ਠਾ ੁਸਾ (ਐਧਾਢਾ) ਢੀਥ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਸੀ ਖਞ ਵਵਔ 

ਆਉਝਾ ਧੁਥਾਵਏ ਸ। 19।  

ਸਰਕੁ ॥ ਘਖ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਸਬ ਆਨ ਨ ਕਥਤਉ ਕਇ ॥ ਆਤਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੁਤਣ ਹਵਤ ਨਾਨਕ 
ਕ ਸਇ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਘਘਾ ਘਾਰਹੁ ਭਨਤਹ ਹ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਦੂਸਯ ਨਾਤਹ ॥ ਨਹ ਹਆ ਨਹ 
ਹਵਨਾ ਜਤ ਕਤ ਹੀ ਸਭਾਤਹ ॥ ਘੂਰਤਹ ਤਉ ਭਨ ਜਉ ਆਵਤਹ ਸਯਨਾ ॥ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਤਰ ਭਤਹ 
ੁਨਹਚਯਨਾ ॥ ਘਾਤਰ ਘਾਤਰ ਅਤਨਕ ਛੁਤਾਵਤਹ ॥ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਕਹਾ ਤਥਤਤ ਾਵਤਹ ॥ 
ਘਤਰ ਭਹਾ ਯਸੁ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਹ ੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਗੁਤਯ ਜਾ ਕਉ ਦੀਆ ॥੨੦॥ {ੰਨਾ 254} 

ਣਠਅਟ:- ਐ—ਸ ੁਢਾਪ ਣੜ੍ ਵਐ ਸਢ। ਆਢ—ਏਈ ਸ। ਖੁਾਠੀ—ਖੁਾਾਂ ਠ ਆਵਠ ਞੋਂ। ਸਵਞ—

ਅਾਾਂਸ ਢੰੂ ਦੀ ਏਾਇਧ ਵਸਝ ਵਾਪਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਾਪਸ—ੁਵਠਰ ੜ੍ ਏ। ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔ। ਖਞ ਏਞ—ਸ ਟਾਾਂ। ੂਪਵਸ—ਵਦੱਖੇਂਾ,  ਧਾਝੇਂਾ। 

ਧਢ—ਸ ਧਢ! ਏਵਪ ਧਵਸ—ਧਢੱੁਐਾ ਖੀਵਢ ਵਵਔ {ਢਙ:- ਵਏ ਖ਼ਾ ਖੁ ਥਾ ਇਟ ਵਜ਼ਏ ਢਸੀਂ ਔੱਪ 

ਵਸਾ}। ਣੁਢਸ ਔਢਾ—{ਣੁਢਸ—ਧੁੜ, ਠੂਖੀ ਵਾ। ਔਢ—ਆਔਢ, ਏਧ} ਵਏ ਣਾਣ-ਏਧ ਠਾ ਅ 

ਵਧਙਾਝ ਪਈ ਏੀਞ ਏਧ, ਣਕਞਾਵ ਵਖੋਂ ਏੀਞ ਏਧ। ਵਥਵਞ—ਆਞਧਏ ਵਙਏਾਉ, ਸ਼ਾਾਂਞੀ। ੁਵ—ੁ ੂਢ। 

20।  

ਅਟ:- ਾ ਵਠ ਸ਼ਾਞਰ  ਵਵਔਾ ਵਐ ਸਢ, ਇਸਢਾਾਂ ਵਵਔੋਂ ਏਈ ਦੀ ਇਸ ਢਸੀਂ ਆਐਠਾ ਵਏ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ 

ਵਥਢਾ ਏਈ ਸ ਦੀ ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਸੀ ਸ ਖ ਖਞ ਠ ਸ਼ੁੂ ਞੋਂ ਸ, 

ਖੁਾਾਂ ਠ ਸ਼ੁੂ ਞੋਂ ਸ, ਸੁਝ ਦੀ ਸ ਞ ਅਾਾਂਸ ਢੰੂ ਦੀ ਸਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ ਣੱਏ ਏ ਪਵ ਵਏ ਣਰਦੂ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਏਈ ਸ ਠਾ-ਵਟ ਢਸੀਂ ਸ, ਢਾਸ 

ਏਈ ਸੁਝ ਞਏ ਸਇਆ ਢਾਸ ਸਵਾ। ਸ ਟਾਾਂ ਉਸ ਣਰਦੂ ਸੀ ਧਖੂਠ ਸ।  

ਸ ਧਢ! ਖ ਞੰੂ ਉ ਠਾ-ਵਟ ਸੀ ਠੀ ਢ ਣਏਂ, ਞਾਾਂ ਸੀ  ਧਾਝੇਂਾ। ਇ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਔ ਇਏ ਣਰਦੂ 

ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਸ ਖ ਏੀਞ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠਾ ਣਰਦਾਵ ਵਧਙਾ ਏਠਾ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਦਞੀ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਸ ਵਏਞ ਦੀ 

ਧਢ ਢੰੂ ਸ਼ਾਾਂਞੀ ਢਸੀਂ ਵਧਪਠੀ। ਅਢਏਾਾਂ ਸੀ ਥੰਠ (ਸੀ-ਵਧਢ ਞੋਂ ਵਥਢਾ) ਸ ਸ ਾਪਝਾ ਾਪ ਏ ਆਖ਼ 

ਣਕੁਞਾਾਂਠ ਸੀ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਢ  ਵਖ ਢੰੂ ਸੀ-ਢਾਧ ਠੀ ਠਾਵਞ ਠ ਵਠੱਞੀ, ਉ ਢ  ਧਸਾ  ਵਾਪਾ (ਅਵਞ ੁਆਠਪਾ) ਢਾਧ 

ਅੰਵਧਰਞ ਪ ਏ ਣੀ ਵਪਆ (ਦਾਵ, ਉ ਢ  ਥੜ ਣਰਧ ਢਾਪ ਢਾਧ ਖਵਣਆ ਵਖ ਵਵਔੋਂ ਅਖਸਾ ੁਆਠ ਆਇਆ 

ਵਖਵੇਂ ਵਏ ਅੱਞ ਵਧੱਚ  ਸ਼ਥਞ ਆਵਠਏ ਵਵਔੋਂ)। 20।  

ਸਰਕੁ ॥ ਙਤਣ ਘਾਰ ਸਬ ਤਦਵਸ ਸਾਸ ਨਹ ਫਢਨ ਘਟਨ ਤਤਰੁ ਸਾਯ ॥ ਜੀਵਨ ਰਯਤਹ ਬਯਭ ਭਹ 
ਨਾਨਕ ਤਊ ਗਵਾਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਙੰਙਾ ਙਰਾਸ ਕਾਰੁ ਤਤਹ ਜ ਸਾਕਤ ਰਤਬ ਕੀਨ ॥ ਅਤਨਕ ਜਤਨ 
ਜਨਭਤਹ ਭਯਤਹ ਆਤਭ ਯਾਭੁ ਨ ਚੀਨ ॥ ਤਙਆਨ ਤਧਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆ ॥ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਤਜਹ 



ਆਤ ਤਦਵਾ ॥ ਙਣਤੀ ਙਣੀ ਨਹੀ ਕਊ ਛੂਟ ॥ ਕਾਚੀ ਗਾਗਤਯ ਸਯਯ ਪੂਟ ॥ ਸ ਜੀਵਤ ਤਜਹ 
ਜੀਵਤ ਜਤਆ ॥ ਰਗਟ ਬ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਤਆ ॥੨੧॥ {ੰਨਾ 254} 

ਣਠਅਟ:- ਓਵਝ—ਵਝ ਏ। ਾਪ—ਦਖਠਾ ਸ। ਵਠਵ—ਵਠਢ। ਵਞਪੁ ਾ—ਵਞਪ ਵਖਞਢਾ ਦੀ। 

ਪਵਸ—ਪੜਠ ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਓਰਾ—ਰਠਾ ਸ। ਾਏਞ—ਧਾਇਆ-ਰ, ੱਥ ਢਾਪੋਂ  ਙੁੱਙ ਸ। ਣਰਵਦ—ਣਰਦੂ ਢ। ਔੀਢ—

ਣਕਾਵਝਆ। ਓਝਞੀ ਓਝੀ—ਵਝਞੀ ਵਵਝਆਾਂ, ਔਾਾਂ ਵਔਆਾਂ। ਣ—ਜ਼ੂ। 21।  

ਅਟ:- (ਖੀਵ ਠੀ ਉਧ ਠ) ਾ ਵਠਢ ੁਆ ਵਝ ਏ ਸੀ (ਖੀਵ ਢੰੂ ਖਞ ਵਵਔ) ਦਖਠਾ ਸ, (ਉ ਵਝਞੀ 

ਢਾਪੋਂ) ਇਏ ਵਞਪ ਵਖਞਢਾ ਦੀ ਵਡਾ ਙਾ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਥੰਠ ਧੂਐ ਸਢ ਖ ਧਸ ਠੀ ਦਙਏਝਾ 

ਵਵਔ ਣ ਏ (ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ਵਧਪੀ ਉਧ ਢਾਪੋਂ  ਵਡੀਏ) ਖੀਊਝਾ ਪੜਠ ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧਞ ਠਾ ਛ ਉਸਢਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢੰੂ ਰਠਾ ਸ ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝ  ਢਾਪੋਂ  ਵਵਕੜ ਵਠੱਞਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ 

ਢ  ਵਵਆਣਏ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਢਾਸ ਣਕਾਵਝਆ, ਞ ਉਸ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੰਧਠ ਧਠ ਵਸੰਠ ਸਢ।  

(ਧਞ ਠਾ ਸਧ ਪਾਸ ਏ) ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਾਾਂਗ ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ਸੀ ਣਾਈ, ਣਰਦੂ ਵਵਔ ੁਵਞ ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ਸੀ ਖੜੀ ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ 

ਣਰਦੂ ਢ  ਵਧਸ ਏ ਏ ਇਸ ਠਾਵਞ ਵਠੱਞੀ।  

(ਇਸ ੀ) ਏੱਔਾ ੜਾ ਸ ਇ ਢ  ਜ਼ੂ ਙੁੱਙਝਾ ਸ, ਔਾਾਂ ਵਔਆਾਂ (ਦੀ ਇ ਸਝੀ ਞੋਂ) ਏਈ ਥੰਠਾ ਥਔ ਢਸੀਂ 

ਏਠਾ।  

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! (ਏਈ ਪੰਧੀ ਉਧ ਖੀਊ ਵਆ, ਏਈ ਟੜੀ) ਉ ਢੰੂ ਸੀ ਖੀਊਂਠਾ ਧਗ ਵਖ ਢ  ਖੀਊਂਠ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਵਧਢ ਏੀਞਾ ਸ, ਵਧਢ ਏਢ ਵਾਪਾ ਧਢੱੁਐ ਪੁਵਏਆ ਢਸੀਂ ਵਸੰਠਾ, ਖਞ ਵਵਔ ਢਾਧਝਾ 

ਦੀ ਐੱਙਠਾ ਸ। 21।3।  

ਢਙ:- ਅੰਏ 3 ਠਾ ਦਾਵ ਇਸ ਸ ਵਏ ਅੱਐ ‘ਓ’ ਠੀਆਾਂ 3 ਣਉੜੀਆਾਂ ਆ ਔੁਏੀਆਾਂ ਸਢ।  

ਸਰਕੁ ॥ ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਉ ਚਯਣਾਯਤਫੰਦ ਊਧ ਕਵਰ ਤਫਗਸਾਂਤ ॥ ਰਗਟ ਬ ਆਤਹ ਗੁਤਫੰਦ 
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਤਾਂਤ  ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਚਚਾ ਚਯਨ ਕਭਰ ਗੁਯ ਰਾਗਾ ॥ ਧਤਨ ਧਤਨ ਉਆ ਤਦਨ 
ਸੰਜਗ ਸਬਾਗਾ ॥ ਚਾਤਯ ਕੁੰਟ ਦਹ ਤਦਤਸ ਬਰ ਤਭ ਆਇ ॥ ਬਈ ਤਿਾ ਤਫ ਦਯਸਨੁ ਾਇ ॥ 
ਚਾਯ ਤਫਚਾਯ ਤਫਨਤਸ ਸਬ ਦੂਆ ॥ ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਨੁ ਤਨਯਭਰ ਹੂਆ ॥ ਤਚੰਤ ਤਫਸਾਯੀ ਕ 
ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਤਜਹ ਨਤਰਾ ॥੨੨॥ {ੰਨਾ 254} 

ਣਠਅਟ:- ਵਔਵਞ—ਵਔਞ ਵਵਔ। ਵਔਞਵਉ—ਵਔਞਵਉਂ, ਧੈਂ ਵਔਞਵਠਾ ਸਾਾਂ। ਔਝਾਵਥੰਠ—ਔਝ ਅਵਥੰਠ, 

ਔਢ ਏਧਪ, ਸਝ  ਔਢ। ਊਡ—ਉਪਵਙਆ ਸਇਆ, ਧਾਇਆ ਵਪ ਣਵਞਆ ਸਇਆ। ਆਣਵਸ—ਆਣ 

ਸੀ। ੁਵਥੰਠ—{ਢਙ:- ਅਐ ‘’ ਠ ਢਾਪ ਠ ਪਾਾਂ ਸਢ— ੂ,   ੂੁ। ਅਪ ਪਜ਼ ‘ਵਥੰਠ’ ਸ, ਇਟ 

‘ੁਵਥੰਠ’ ਣੜ੍ਢਾ ਸ}।  

ਣਉੜੀ:- ਉਆ ਵਠਢ—ਉਸ ਵਠਸਾੜ। ਔਾ—ੁੰਠ। ਵਥਔਾ—ਵਵਔਾਾਾਂ। ਠੂਆ—ਠੂਖਾ ਦਾਵ, ਧਾਇਆ ਠਾ 

ਵਣਆ। ਵਠਰਙਞਾ—ਠਢ ਏੀਞਾ। ਅੰਖਢੁ—ੁਧਾ। ਵਖਸ—ਵਖ ਠੀਆਾਂ। 22।  

ਅਟ:- (ਧੈਂ ਞਾਾਂ ਆਣਝ) ਵਔਞ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠ ਸਝ  ਔਢ ਵਙਏਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ (ਖ ਖੀਵ ਇਸ ਏੰਧ ਏਠਾ ਸ ਉ ਠਾ 

ਧਾਇਆ ਵਾਪ  ਣਾ) ਉਪਵਙਆ ਧਢ ਏਪ ਤੱੁਪ ਵਾਾਂ ਵਐੜ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਵੱਵਐਆ ਢਾਪ 



ਵਥੰਠ ਆਣ ਸੀ ਉ ਵਸਠ ਵਵਔ ਆ ਣਙਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਉਸ ਵਠਢ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ , ਉਸ ਧਾ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪਾ ਧਗ ਖਠੋਂ (ਵਏ ਖੀਵ ਠਾ ਧੱਟਾ) ੁ ੂਠ ਸਝ  

ਔਢਾਾਂ ਞ ਪੱ। (ਣਰਦੂ ਠੀ ਠੀਠਾ ਠੀ ਖ਼ਾਞ, ਖੀਵ) ਔਸੀਂ ਞੀਂ ਠੀਂ ਣਾੀਂ ਦੀ ਦਙਏ ਆਵ (ਞਠ ਦੀ 

ਤਪਞਾ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠੀ) ਠੀਠਾ ਞਠੋਂ ਸੀ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਖਠੋਂ ਉ ਠੀ ਵਧਸ ਸਵ (ਞ ਵਧਸ ਸਇਆਾਂ ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ 

ਵਧਪਠੀ ਸ)।  

ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਧਢ ਣਵਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਵਵਔਾ ੁਅੱਕ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਧਾਇਆ ਠਾ ਵਣਆ ਾਾ ਸੀ 

ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ੁ ੂਠੀ ਥਖ਼ਸ਼ੀ) ੂਗ ਠਾ ੁਧਾ ਵਖ ਠੀਆਾਂ ਅੱਐਾਾਂ ਵਵਔ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ (ਸ ਟਾਾਂ) ਇਏ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਸੀ ਠਢ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਉਸ ਸ ਾੀਆਾਂ ਵਔਞਵਢੀਆਾਂ ਵਵਾ ਠੇਂਠਾ ਸ (ਞ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ 

ਠਾ ਸੀ ਵਔਞਵਢ ਏਠਾ ਸ)। 22।  

ਸਰਕੁ ॥ ਛਾਤੀ ਸੀਤਰ ਭਨੁ ਸੁਖੀ ਛੰਤ ਗਤਫਦ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਸੀ ਤਕਯਾ ਕਯਹੁ ਰਬ ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ ਦਸਾਇ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਛਛਾ ਛਹਯ ਦਾਸ ਤੁਭਾਯ ॥ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕ ਾਨੀਹਾਯ ॥ ਛਛਾ 
ਛਾਯੁ ਹਤ ਤਯ ਸੰਤਾ ॥ ਅਨੀ ਤਿਾ ਕਯਹੁ ਬਗਵੰਤਾ ॥ ਛਾਤਡ ਤਸਆਨ ਫਹੁ ਚਤੁਯਾਈ ॥ ਸੰਤਨ 
ਕੀ ਭਨ ਟਕ ਤਟਕਾਈ ॥ ਛਾਯੁ ਕੀ ੁਤਯੀ ਯਭ ਗਤਤ ਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਸੰਤ ਸਹਾਈ 
॥੨੩॥ {ੰਨਾ 254-255} 

ਣਠਅਟ:- ੀਞਪ—ਚੰਛੀ। ਕੰਞ—ਕੰਠ, ੀਞ। ਾਇ—ਾ ਏ। ਠਾ ਠਾਇ—ਠਾਾਾਂ ਠਾ ਠਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਕਸ—ਥਾਪਏ, ਠਾ। ਣਾਢੀਸਾ—ਣਾਝੀ ਦਢ ਵਾਪ । ਕਾੁ—ਔਢ-ਡੂੜ। ਦਵੰਞਾ—ਸ 

ਦਵਾਢ! ਕਾੁ ਏੀ ਣੁਞੀ—ਵਧੱਙੀ ਠੀ ਣੁਞਪੀ। ਧਢ—ਸ ਧਢ!। 23।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਧੈਂ ਞ ਠਾਾਾਂ ਠਾ ਠਾ ਸਾਾਂ। ਧ ਞ ਅਖਸੀ ਵਧਸ ਏ ਵਏ ਞੀ 

ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠੀ ਥਾਝੀ ਾ ਏ ਧ ਵਠਪ ਵਵਔ ਚੰਛ ਣ ਖਾ, ਧਾ ਧਢ ੁਐੀ ਸ ਖਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਦਵਾਢ! ਆਣਝੀ ਵਧਸ ਏ, ਧੈਂ ਞ ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਸ ਖਾਵਾਾਂ। ਧੈਂ ਞਾ ਠਾ ਸਾਾਂ, ਞਾ 

ਥੱਔਾ ਸਾਾਂ (ਵਧਸ ਏ) ਞ ਠਾਾਾਂ ਠ ਠਾਾਾਂ ਠਾ ਧੈਂ ਣਾਝੀ ਦਢ ਵਾਪਾ ਥਝਾਾਂ (ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਵਾ ਵਵਔ ਧਢੰੂ 

ਆਢੰਠ ਣਰਞੀਞ ਸਵ)।  

ਸ ਧਢ! ਾੀ ਔਞੁਾਈ ਵਆਝਣ ਕੱਛ ਏ ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠਾ ਆਾ ਤੜ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ੰਞ ਖਢ ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਸਾਇਞਾ ਏਠ ਸਢ, ਉ ਠਾ ਦੀ ਇਸ ੀ ਞਾਾਂ ਦਾਵੇਂ ਵਧੱਙੀ ਠਾ 

ਣੁਞਪਾ ਸ, ਣ ਇ ਵਵਔ ਉਸ ਉੱਔੀ ਞੋਂ ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ ਅਵਟਾ ਸਾਪ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ। 23।  

ਸਰਕੁ ॥ ਜਯ ਜੁਰਭ ਪੂਰਤਹ ਘਨ ਕਾਚੀ ਦਹ ਤਫਕਾਯ ॥ ਅਹੰਫੁਤਧ ਫੰਧਨ ਯ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਛੁਟਾਯ 
॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਜਜਾ ਜਾਨ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆ ॥ ਫਾਤਧ ਤਜਉ ਨਤਰਨੀ ਬਰਤਭ ਸੂਆ ॥ ਜਉ ਜਾਨ 
ਹਉ ਬਗਤੁ ਤਗਆਨੀ ॥ ਆਗ ਠਾਕੁਤਯ ਤਤਰੁ ਨਹੀ ਭਾਨੀ ॥ ਜਉ ਜਾਨ ਭ ਕਥਨੀ ਕਯਤਾ ॥ 
ਤਫਆਾਯੀ ਫਸੁਧਾ ਤਜਉ ਤਪਯਤਾ ॥ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਹ ਹਉਭ ਭਾਯੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਤਭਰ 
ਭੁਯਾਯੀ ॥੨੪॥ {ੰਨਾ 255} 



ਣਠਅਟ:- ਤੂਪਵਸ—ਤੁਪਠ ਸਢ, ਆਏੜਠ ਸਢ, ਅਸੰਏਾ ਏਠ ਸਢ। ਏਾਔੀ—ਢਾਵੰਞ। ਵਥਏਾ—

ਥਏਾ, ਵਵਅਟ। ਅਸੰਥੁਵਡ—ਧੈਂ ਧੈਂ ਏਢ ਵਾਪੀ ਅਏਪ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਢਵਪਢੀ—ਞਞ ਢੰੂ ਤੜਢ ਵਾਪਾ ਨੰਞਰ। ਇਏ ਔਐੜੀ ਵਖ ਉਞ ਔਾ ਣਾਇਆ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਸਚਪ  ਣਾ 

ਣਾਝੀ ਠਾ ਦਾਾਂਛਾ ੱਵਐਆ ਸੁੰਠਾ ਸ, ਞਞਾ ਔ ਠ ਪਾਪਔ ਵਵਔ ਉਞ ਆ ਥਚਠਾ ਸ, ਔਐੜੀ ਉਪਙ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, 

ਞਞਾ ਸਚਪ  ਣਾ ਣਾਝੀ ਵਐ ਏ ਔਐੜੀ ਢੰੂ ੱੁਙ ਏ ਤੜ ਪੈਂਠਾ ਸ ਞ ਉਸ ਆਣ ਸੀ ਤਵੜਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ੂਆ—

ਞਞਾ। ਚਾਏੁਵ—ਚਾਏੁ ਢ। ਥੁਡਾ—ਡਞੀ। ਵਖਸ—ਵਖ ਢ। ਧੁਾੀ—ਣਧਾਞਧਾ। 24।  

ਅਟ:- ਖਸੜ ਥੰਠ ਠੂਵਖਆਾਂ ਉਞ ਡੱਏਾ ਜ਼ੁਪਧ ਏ ਏ ਥੜਾ ਧਾਝ ਏਠ ਸਢ, (ੀ ਞਾਾਂ ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਦੀ 

ਢਾਵੰਞ ਸ) ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਢਾਵੰਞ ੀ ਵਵਅਟ ਔਪਾ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਉਸ ‘ਧੈਂ ਵੱਛਾ’ ‘ਧੈਂ ਵੱਛਾ’ ਏਢ ਵਾਪੀ 

ਧਵਞ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖਏੜ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! ਇਸਢਾਾਂ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਕੁਛਾ ਏਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖ ਧਢੱੁਐ ਇਸ ਧਗਝ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ ਵਏ ਧੈਂ ਵੱਛਾ ਥਝ ਵਆ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਇ ਸਉਧ ਵਵਔ ਇਉਂ ਥੱਗ 

ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਵਖਵੇਂ ਞਞਾ (ਔ ਠ) ਦੁਪਐ ਵਵਔ ਢਵਪਢੀ ਢਾਪ ਤਵੜਆ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਇਸ ਧਗਠਾ ਸ ਵਏ 

ਧੈਂ ਦਞ ਸ ਵਆ ਸਾਾਂ, ਧੈਂ ਵਆਢਵਾਢ ਥਝ ਵਆ ਸਾਾਂ, ਞਾਾਂ ਅਾਾਂਸ ਣਰਦੂ ਢ  ਉ ਠੀ ਇ ਸਉਧ ਠਾ ਧੁੱਪ ਞਾ 

ਦੀ ਢਸੀਂ ਣਾਝਾ ਸੁੰਠਾ।  

ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਇਸ ਧਗ ਪੈਂਠਾ ਸ ਵਏ ਧੈਂ ਔੰ ਡਾਵਧਏ ਵਵਐਆਢ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸਾਾਂ ਞਾਾਂ ਉਸ ਇਏ ਤੀ ਵਾਪ  

ਵਣਾੀ ਵਾਾਂ ਸੀ ਡਞੀ ਉਞ ਞੁਵਆ ਵਤਠਾ ਸ, (ਵਖਵੇਂ ਤੀ ਵਾਪਾ ਠਾ ਸਢਾਾਂ ਅ ਸੀ ਵਔਠਾ ਸ, ਵਞਵੇਂ 

ਇਸ ਦੀ ਆਣ ਏਈ ਆਞਧਏ ਪਾਦ ਢਸੀਂ ਐੱਙਠਾ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ਾਡ ੰਵਞ ਵਵਔ ਖਾ ਏ ਆਣਝੀ ਸਉਧ ਠਾ ਢਾ ਏੀਞਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ਣਧਾਞਧਾ 

ਵਧਪਠਾ ਸ। 24।  

ਸਰਕੁ ॥ ਝਾਰਾਘ ਉਤਠ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਤਸ ਫਾਸੁਯ ਆਯਾਤਧ ॥ ਕਾਯਹਾ ਤੁਝ ਨ ਤਫਆਈ ਨਾਨਕ 
ਤਭਟ ਉਾਤਧ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਝਝਾ ਝੂਯਨੁ ਤਭਟ ਤੁਭਾਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭ ਤਸਉ ਕਤਯ ਤਫਉਹਾਯ ॥ 
ਝੂਯਤ ਝੂਯਤ ਸਾਕਤ ਭੂਆ ॥ ਜਾ ਕ ਤਯਦ ਹਤ ਬਾਉ ਫੀਆ ॥ ਝਯਤਹ ਕਸੰਭਰ ਾ ਤਯ ਭਨੂਆ 
॥ ਅੰਤਭਰਤ ਕਥਾ ਸੰਤਸੰਤਗ ਸੁਨੂਆ ॥ ਝਯਤਹ ਕਾਭ ਿਧ ਦੁਸਟਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਤਿਾ 
ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥ {ੰਨਾ 255} 

ਣਠਅਟ:- ਗਾਪਾ—ਵ, ਅੰਵਧਰਞ ਵਪ । ਉਵਚ—ਉਚ ਏ। ਵਢਵ—ਾਞ। ਥਾੁ—ਵਠਢ। ਏਾਾ—ਗਾ, 

ਵਔੰਞਾ-ਵਏ। ਢ ਵਥਆਣਈ—ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਾ। ਉਣਾਵਡ—ਗੜ ਆਵਠਏ ਠਾ ੁਦਾਉ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਾਏਞ—ਧਾਇਆ-ਰਵਆ ਖੀਵ, ੱਥ ਢਾਪੋਂ  ਙੁੱਙਾ ਸੲਆ। ਥੀਆ—ਠੂਖਾ। ਏੰਧਪ—ਣਾਣ, 

ਏਧਪ। ਧਢੂਆ—ਧਢ ਠ। ਦ੍ਰੁਙਾਈ—ਠੁਸ਼ਙ, ਧੰਠ ਵਖ਼ਆਪ। ੁਾਈ—ਡਞੀ ਠਾ ਐਧ, ਣਰਦੂ। 25।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—ਸ ਦਾਈ!) ਅੰਵਧਰਞ ਵਪ  ਉੱਚ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣ (ਇਞਢਾ ਸੀ ਢਸੀਂ) ਵਠਢ 

ਾਞ (ਸ ਵਪ) ਨਾਠ ਏ। ਏਈ ਵਔੰਞਾ-ਵਏ ਞ ਉਞ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਾ, ਞ ਅੰਠੋਂ ਵ-ਵਵਡ 

ਗੜ ਵਾਪਾ ੁਦਾਉ ਸੀ ਵਧਙ ਖਾਇਾ।1।  

(ਸ ਵਝਖਾ ਖੀਵ!) ਣਧਾਞਧਾ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਵਝਖ ਏ, ਞਾ (ਸ ਵਏਧ ਠਾ) ਵਔੰਞਾ-ਵਏ ਵਧਙ 

ਖਾਇਾ। ਣਰਦੂ ਢਾਪੋਂ  ਵਵੱਕੁਵੜਆ ਥੰਠਾ ਵਔੰਞਾ-ਗਵਆਾਂ ਵਵਔ ਸੀ ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਵਆ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਵਏਉਂਵਏ 

ਉ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ (ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਵਵਾ ਏ) ਧਾਇਆ ਠਾ ਵਣਆ ਥਵਝਆ ਸੁੰਠਾ ਸ।  



ਸ ਦਾਈ! ਞੰ ਵਵਔ ਖਾ ਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ੁਵਝਆਾਂ, ਞ 

ਧਢ ਵਵਔੋਂ ਾ ਣਾਣ ਵਵਏਾ ਗੜ ਖਾਝ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਉਞ ਵਰਸ਼ਙੀ ਠਾ ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਵਧਸ ਏਠਾ ਸ (ਉ ਠ ਅੰਠ ਢਾਧ ਵੱਠਾ ਸ, ਞ) 

ਉ ਠ ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਆਵਠਏ ਾ ਵੀ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। 25।  

ਸਰਕੁ ॥ ਞਤਨ ਕਯਹੁ ਤੁਭ ਅਤਨਕ ਤਫਤਧ ਯਹਨੁ ਨ ਾਵਹੁ ਭੀਤ ॥ ਜੀਵਤ ਯਹਹੁ ਹਤਯ ਹਤਯ 
ਬਜਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਯੀਤਤ ॥ ੧॥ ਵੜੀ ॥ ਞੰਞਾ ਞਾਣਹੁ ਤਦਰੜੁ ਸਹੀ ਤਫਨਤਸ ਜਾਤ ਹ ਹਤ ॥ 
ਗਣਤੀ ਗਣਉ ਨ ਗਤਣ ਸਕਉ ਊਤਠ ਤਸਧਾਯ ਕਤ ॥ ਞ ਖਉ ਸ ਤਫਨਸਤਉ ਕਾ ਤਸਉ ਕਯੀ 
ਸੰਗੁ ॥ ਞਾਣਹੁ ਇਆ ਤਫਤਧ ਸਹੀ ਤਚਤ ਝੂਠਉ ਭਾਇਆ ਯੰਗੁ ॥ ਞਾਣਤ ਸਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ ਬਰਭ ਤ 
ਕੀਤਚਤ ਤਬੰਨ ॥ ਅੰਧ ਕੂ ਤ ਤਤਹ ਕਢਹੁ ਤਜਹ ਹਵਹੁ ਸੁਰਸੰਨ ॥ ਞਾ ਕ ਹਾਤਥ ਸਭਯਥ ਤ ਕਾਯਨ 
ਕਯਨ ਜਗ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਉਸਤਤਤ ਕਯਉ ਞਾਹੂ ਕੀ ਸੰਜਗ ॥੨੬॥ {ੰਨਾ 255} 

ਣਠਅਟ:- ਧੀਞ—ਸ ਵਧੱਞ! ਘਞਢ—ਖਞਢ। ਖੀਵਞ ਸਸੁ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਸਾਪ ਏ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਸਞ—ਧਸ। ਘਾਝਸੁ—ਧਗ ਪਵ। ਏਞ—ਵਏਞਢ  ਏੁ? ਝਉ—ਝਉਂ, ਧੈਂ ਵਝਠਾ। ਏਉ—

ਏਉਂ। ਢ ਵਝ ਏਉ—ਧੈਂ ਵਝ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। ਘ—ਖ ਏੁਗ। ਣਐਉ—ਣਐਉਂ, ਧੈਂ ਵਐਠਾ ਸਾਾਂ। ਏਾ ਵਉ—

ਵਏ ਢਾਪ? ੰ—ੁਾਟ। ਸੀ—ਚੀਏ। ਵਔਞ—ਸ ਵਔੱਞ! ਏੂਣ ਞ—ਐੂਸ ਵਵਔੋਂ। ਵਞਸ—ਉ (ਧਢੱੁਐ) ਢੰੂ। ਦਰਧ 

ਞ—ਦਙਏਝਾ ਞੋਂ। ਵਦੰਢ—ਵੱਐਾ। ਏਉ—ਏਉਂ, ਧੈਂ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ਏ ਸਾਵਟ—ਠ ਸੱਟ ਵਵਔ। ਞ ਏਾਢ—

ਉਸ ਾ ਥਥ। 26।  

ਅਟ:- ਸ ਵਧਞਰ! (ਥ-ਸ਼ਏ) ਅਢਏਾਾਂ ਞ੍ਾਾਂ ਠ ਖਞਢ ਞੁੀ ਏ ਵਐ, (ਇਟ ਠਾ ਪਈ) ਵਙਏ ਢਸੀਂ ਵਸ ਏਠ। 

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਖ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਢਾਪ ਵਣਆ ਣਾਵ, ਖ ਠਾ ਸੀ-ਢਾਧ ਵਧ, ਞਾਾਂ ਆਞਧਏ 

ਖੀਵਢ ਵਧਪਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਇਸ ੱਪ ਣੱਏੀ ਧਗ ਪਵ ਵਏ ਠੁਢੀਆ ਵਾਪ  ਧਸ ਢਾ ਸ ਖਾਝ; ਵਏਞਢ  ਏੁ (ਖੀਵ 

ਖਞ ਞੋਂ) ਔਪ   ਸਢ, ਇਸ ਵਝਞੀ ਢਾਸ ਧੈਂ ਏਠਾ ਸਾਾਂ, ਢਾਸ ਏ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ਖ ਏੁਗ ਧੈਂ (ਅੱਐੀਂ) ਵਐ 

ਵਸਾ ਸਾਾਂ, ਉਸ ਢਾਵੰਞ ਸ, (ਵਤ) ਣੀਛੀ ਣਰੀਞ ਵਏ ਠ ਢਾਪ ਣਾਈ ਖਾ? ਸ ਧ ਵਔੱਞ! ਇਉਂ ਚੀਏ ਖਾਝ ਵਏ 

ਧਾਇਆ ਢਾਪ ਵਣਆ ਗੂਚਾ ਸ।  

(ਸ ਣਰਦੂ!) ਵਖ ਥੰਠ ਉਞ ਞੰੂ ਤਰੁੱਚਠਾ ਸੈਂ, ਉ ਢੰੂ ਧਸ ਠ ਅੰਢ੍  ਸਢ ਐੂਸ ਵਵਔੋਂ ਞੰੂ ਏੱਜ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ। ਅਖਸ ਧਢੱੁਐ 

ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ ਦਙਏਝਾ ਞੋਂ ਥਔ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਇਸ ਵਖਸਾ ਥੰਠਾ ਸੀ ੰਞ ਸ, ਉਸ ਸੀ ਸੀ ਖੀਵਢ ਢੰੂ ਧਗਠਾ 

ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਧੈਂ ਉ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਏਠਾ ਸਾਾਂ ਖ (ਵਧਸ ਏ ਏ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਏਢ 

ਠਾ ਇਸ) ਥਥ ਧ ਵਾਞ ਥਝਾਾਂਠਾ ਸ, ਵਖ ਠ ਸੱਟ ਵਵਔ ਸੀ ਇਸ ਏਢ ਠੀ ਧੱਟਾ ਸ, ਞ ਖ ਾ ਥਥ 

ਥਝਾਝ ਖਾ ਦੀ ਸ (ਇਸੀ ਇਏ ਞੀਏਾ ਸ, “ਧਾਇਆ ੰ” ਞੋਂ ਥਔ ਵਸਝ ਠਾ)। 26।  

ਸਰਕੁ ॥ ਟੂਟ ਫੰਧਨ ਜਨਭ ਭਯਨ ਸਾਧ ਸਵ ਸੁਖੁ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਨਹੁ ਨ ਫੀਸਯ ਗੁਣ ਤਨਤਧ 
ਗਤਫਦ ਯਾਇ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਟਹਰ ਕਯਹੁ ਤਉ ਕ ਕੀ ਜਾ ਤ ਤਫਰਥਾ ਨ ਕਇ ॥ ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ 
ਹੀ ਫਸ ਜ ਚਾਹਹੁ ਸ ਹਇ ॥ ਟਹਰ ਭਹਰ ਤਾ ਕਉ ਤਭਰ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਤਿਾਰ ॥ ਸਾਧੂ 



ਸੰਗਤਤ ਤਉ ਫਸ ਜਉ ਆਨ ਹਤਹ ਦਇਆਰ ॥ ਟਹ ਟਾਹ ਫਹੁ ਬਵਨ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ॥ 
ਟਰਤਹ ਜਾਭ ਕ ਦੂਤ ਤਤਹ ਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਭਾਤਹ ॥ ਫਾਤਯ ਫਾਤਯ ਜਾਉ ਸੰਤ ਸਦਕ ॥ ਨਾਨਕ ਾ 
ਤਫਨਾਸ ਕਤਦ ਕ ॥੨੭॥ {ੰਨਾ 255} 

ਣਠਅਟ:- ਣਉੜੀ:- ਵਥਰਟਾ—ਖ਼ਾਪੀ। ਸੀ—ਵਸਠ ਵਵਔ। ਧਸਪ—ਅਵ, ਥਥ। ਾਡ—ੁੂ। 

ਆਣਢ—ਣਰਦੂ ਆਣ ਸੀ। ਙਸ ਙਾਸ—ਦਾਪ  ਵਐ ਸਢ। ਦਵਢ—ਵਙਏਾਝ, ਆ, । ਵਞਸ—ਉਸਢਾਾਂ 

ਥੰਵਠਆਾਂ ਠ। ਏਵਠ ਏ—ਵਔ ਠ, ਏਈ ਖਢਧਾਾਂ ਠ ਏੀਞ ਸ। 27।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ੁਝਾਾਂ-ਠਾ-ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਵਥੰਠ ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਞੋਂ ਦੱੁਪਠਾ ਢਸੀਂ ਸ, ਉ ਠ ਉਸ ਧਸ-ਥੰਡਢ 

ਙੁੱਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ਖ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਵਵਔ ਣਾਾਂਠ ਸਢ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਵਾ ਏ ਏ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ 

ਣਰਾਣਞ ਏਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਵ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਵਾ-ਦਞੀ ਏ ਵਖ ਠ ਠ ਞੋਂ ਏਈ (ਖਾਔਏ) ਖ਼ਾਪੀ 

ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠਾ। ਖ ਞੁਸਾਛ ਧਢ ਵਵਔ ਞਢ ਵਵਔ ਧੂਸੰ ਵਵਔ ਵਸਠ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਵੱ ਣ, ਞਾਾਂ ਧੂੰਸ-ਧੰਵਆ ਣਠਾਟ 

ਵਧਪਾ।  

ਣ ਇਸ ਵਾ-ਦਞੀ ਠਾ ਧਏਾ ਉ ਢੰੂ ਵਧਪਠਾ ਸ, ਵਖ ਉਞ ੁ ੂਵਠਆਪ ਸਵ। ਞ, ੁ ੂਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ 

ਧਢੱੁਐ ਞਠੋਂ ਵਙਏਠਾ ਸ, ਖ ਣਰਦੂ ਆਣ ਵਏਣਾ ਏ।  

ਅਾਾਂ ਾ ਟਾਾਂ ਦਾਪ ਏ ਵਐ ਪ ਸਢ, ਣਰਦੂ ਠ ਦਖਢ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਆਞਧਏ ੁਐ ਵਏਞ ਦੀ ਢਸੀਂ। ਖਸੜ ਥੰਠ ੁ ੂ

ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਆਣਾ ਪੀਢ ਏ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਞੋਂ ਞਾਾਂ ਖਧਠੂਞ ਦੀ ਪਾਾਂਦ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ (ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਧਞ ਠਾ 

ਛ ਦੀ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ)।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਧੈਂ ਧੁੜ ਧੁੜ ੁ ੂਞੋਂ ਏੁਥਾਢ ਖਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ। ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠ ਞ ਆ ਵਛੱਠਾ ਸ, ਉ 

ਠ ਏਈ ਖਢਧਾਾਂ ਠ ਏੀਞ ਧੰਠ ਏਧਾਾਂ ਠ ੰਏਾ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। 27।  

ਸਰਕੁ ॥ ਠਾਕ ਨ ਹਤੀ ਤਤਨਹੁ ਦਤਯ ਤਜਹ ਹਵਹੁ ਸੁਰਸੰਨ ॥ ਜ ਜਨ ਰਤਬ ਅੁਨ ਕਯ ਨਾਨਕ ਤ 
ਧਤਨ ਧੰਤਨ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਠਠਾ ਭਨੂਆ ਠਾਹਤਹ ਨਾਹੀ ॥ ਜ ਸਗਰ ਤਤਆਤਗ ਕਤਹ ਰਟਾਹੀ ॥ 
ਠਹਤਕ ਠਹਤਕ ਭਾਇਆ ਸੰਤਗ ਭੂ ॥ ਉਆ ਕ ਕੁਸਰ ਨ ਕਤਹੂ ਹੂ ॥ ਠਾਂਤਢ ਯੀ ਸੰਤਹ ਸੰਤਗ 
ਫਤਸਆ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਹਾ ਜੀਅ ਯਤਸਆ ॥ ਠਾਕੁਯ ਅੁਨ ਜ ਜਨੁ ਬਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਉਆ 
ਕਾ ਭਨੁ ਸੀਤਰਾਇਆ ॥੨੮॥ {ੰਨਾ 256} 

ਣਠਅਟ:- ਚਾਏ—ਏ। ਠਵ—ਣਰਦੂ ਠ ਠ ਉਞ। ਣਰਵਦ—ਣਰਦੂ ਢ। ਡਵਢ ਡੰਵਢ—ਥੜ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਚਾਸਵਸ—ਠੁਐਾਾਂਠ। ਚਸਵਏ ਚਸਵਏ—ਐਣ ਐਣ ਏ, ਐਵਸ ਐਵਸ ਏ, ਠੂਵਖਆਾਂ ਢਾਪ ਵ-ਵਵਡ ਥਝਾ 

ਥਝਾ ਏ। ਖੀਅ ਵਆ—ਵਖੰਠ ਵਵਔ ਔ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਦਾਇਆ—ਵਣਆਾ ਪੱਾ। 28।  

ਅਟ:- (ਸ ਣਰਦੂ!) ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਉਞ ਞੰੂ ਵਧਸ ਏਠਾ ਸੈਂ; ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਾਸ ਵਵਔ ਞ ਠ ਞ ਣਸੁੰਔਝ ਪੱਵਆਾਂ ਏਈ 

ਏ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠੀ (ਏਈ ਵਵਏਾ ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੁੜਢ ਞੋਂ ਏ ਢਸੀਂ ਏਠਾ)। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—

) ਉਸ ਥੰਠ ਥੜ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝ  ਥਝਾ ਵਪਆ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖ ਧਢੱੁਐ (ਧਾਇਆ ਠ) ਾ (ਧਸ) ਵਞਆ ਏ ਵ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੁੜ ਵਸੰਠ ਸਢ, ਉਸ 

(ਵਤ ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਵਏ ਠਾ ਵਠਪ ਢਸੀਂ ਠੁਐਾਾਂਠ। (ਣ) ਖ ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਵਵਔ ਤ 



ਏ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਠੂਵਖਆਾਂ ਢਾਪ) ਵ-ਵਵਡ ਥਝਾ ਥਝਾ ਏ ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ 

ਅੰਠ ਏਠ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਢਸੀਂ ਆ ਏਠਾ।  

ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਵਢਵਾ ੱਐਠਾ ਸ, ਉ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਚੰਛ ਣਈ ਵਸੰਠੀ ਸ, ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਆਞਧਏ ਅਧਞਾ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ਉ ਠੀ ਵਖੰਠ ਵਵਔ ਔ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਧਢੱੁਐ ਵਣਆ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉ ਠਾ ਧਢ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਵਞਰਸ਼ਢਾ-ੂਣ ਅੱ 

ਞੋਂ ਥਔ ਏ) ਠਾ ਸ਼ਾਾਂਞ ਵਸੰਠਾ ਸ। 28।  

ਸਰਕੁ ॥ ਡੰਡਉਤਤ ਫੰਦਨ ਅਤਨਕ ਫਾਯ ਸਯਫ ਕਰਾ ਸਭਯਥ ॥ ਡਰਨ ਤ ਯਾਖਹੁ ਰਬੂ ਨਾਨਕ ਦ 
ਕਤਯ ਹਥ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਡਡਾ ਡਯਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਡਯਾ ਤਹ ਜਾਨੁ ॥ ਉਆ ਡਯਾ ਕਾ ਸੰਜਭ  
ਗੁਯ ਕ ਸਫਤਦ ਛਾਨੁ ॥ ਇਆ ਡਯਾ ਕਉ ਸਰਭੁ ਕਤਯ ਘਾਰ ॥ ਜਾ ਕਾ ਤਸੂ ਨਹੀ ਸੰਤਗ ਚਾਰ ॥ 
ਉਆ ਡਯਾ ਕੀ ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਨ ॥ ਜਾ ਕਉ ਤਦਰਸਤਟ ੂਯਨ ਬਗਵਾਨ ॥ ਡਯਾ ਤਨਹਚਰੁ ਸਚੁ 
ਸਾਧਸੰਗ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਹ ਡਰਾਇਆ ॥੨੯॥ {ੰਨਾ 256} 

ਣਠਅਟ:- ਠ ਏਵ—ਠ ਏ। ਏਪਾ—ਞਾਏਞ। ਞ—ਞੋਂ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਛਾ—ਠਾ ਵਙਏ ਵਸਝ ਪਈ ਟਾਾਂ। ਖਾਢੁ—ਣਕਾਝ। ੰਖਧ—(ਵਙਏ ਵਸਝ ਠੀ) ਖੁਵਞ। 

ਥਵਠ—ਸ਼ਥਠ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਰਧੁ—ਵਧਸਢਞ। ਾਪ—ਖਞਢ ਏਠਾ ਸ, ਾਪ ਾਪਠਾ ਸ। ਞੂ—ਞਾ ਦ 

ਦੀ। ਵਧਵਞ—ਧਨਾਠਾ, ੀਞ। 29।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਇਉਂ ਅਠਾ ਏ—) ਸ ਾੀਆਾਂ ਞਾਏਞਾਾਂ ੱਐਝ ਵਾਪ  ਣਰਦੂ! ਧੈਂ ਅਢਏਾਾਂ ਵਾੀ ਞਢੰੂ 

ਢਧਏਾ ਏਠਾ ਸਾਾਂ। ਧਢੰੂ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਵਵਔ ਵਟੜਏਝ ਞੋਂ ਆਣਝਾ ਸੱਟ ਠ ਏ ਥਔਾ ਪ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਇਸ ੰਾ ਞ ਠਾ ਵਙਏ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਟਾਾਂ ਢਸੀਂ ਸ, ਉ ਵਙਏਾਝ  ਢੰੂ ਣਕਾਝ, ਖਸੜਾ 

ਅਪ ਣੱਏੀ ਵਸਾਇਸ਼ ਵਾਪਾ  ਸ। ੁ ੂਠ ਸ਼ਥਠ ਵਵਔ ਖੁੜ ਏ ਇਸ ੂਗ ਸਾਪ ਏ ਵਏ ਉ  ਵਵਔ 

ਠਾ ਵਙਏ ਵਸਝ ਠੀ ਏੀਸ ਖੁਵਞ ਸ।  

ਧਢੱੁਐ ਇ ਠੁਢੀਆਵੀ ਛ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਥੜੀ ਵਧਸਢਞ ਏ ਏ ਾਪਾਾਂ ਾਪਠਾ ਸ, ਣ (ਧਞ ਆਇਆਾਂ) ਇ 

ਠਾ ਞਾ ਦ ਦੀ ਇ ਠ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠਾ।  

ਉ ਠੀਵੀ ਵਙਏਾਝ  ਠੀ ੀਞ-ਧਨਾਠਾ ਠੀ ਵ ਉ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਧਗ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਵਖ ਉਞ ਣੂਢ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਵਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਸੁੰਠੀ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਾਡ ੰਵਞ ਵਵਔ ਆ ਏ ਖ ਧਢੱੁਐ ਠੀਵੀ ਅਙੱਪ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਾਪਾ ਵਙਏਾਝਾ ਪੱਦ ਪੈਂਠ 

ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਢ (ਇ ਢਾਵੰਞ ੰਾ ਠ ਾਾਂ ਆਵਠਏ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਢਸੀਂ ਛਪਠਾ। 29।  

ਸਰਕੁ ॥ ਢਾਹਨ ਰਾਗ ਧਯਭ ਯਾਇ ਤਕਨਤਹ ਨ ਘਾਤਰ ਫੰਧ ॥ ਨਾਨਕ ਉਫਯ ਜਤ ਹਯੀ 
ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਨਫੰਧ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਢਢਾ ਢੂਢਤ ਕਹ ਤਪਯਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ ਸੰਤਗ 
ਤੁਹਾਯ ਰਬੁ ਫਸ ਫਨੁ ਫਨੁ ਕਹਾ ਤਪਯਾਤਹ ॥ ਢਯੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਅਹੰਫੁਤਧ ਤਫਕਯਾਰ ॥ ਸੁਖੁ 
ਾਵਹੁ ਸਹਜ ਫਸਹੁ ਦਯਸਨੁ ਦਤਖ ਤਨਹਾਰ ॥ ਢਯੀ ਜਾਭ ਜਤਭ ਭਯ ਗਯਬ ਜਤਨ ਦਖੁ ਾਇ ॥ ਭਹ 



ਭਗਨ ਰਟਤ ਯਹ ਹਉ ਹਉ ਆਵ ਜਾਇ ॥ ਢਹਤ ਢਹਤ ਅਫ ਢਤਹ ਯ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਯਨਾਇ ॥ 
ਦੁਖ ਕ ਪਾਹ ਕਾਤਟਆ ਨਾਨਕ ਰੀ ਸਭਾਇ ॥੩੦॥ {ੰਨਾ 256} 

ਣਠਅਟ:- ਡਧਾਇ ਜਾਸ—(ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠ ਧਸਪ ਢੰੂ) ਡਧਾਖ ਠੀ ਜਾਸ, ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ 

ਇਧਾਞ ਢੰੂ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠ ਸੜ੍ ਠੀ ਜਾਸ। ਵਏਢਵਸ—ਵਏ ਦੀ ਵਵਏਾ ਢ। ਥੰਡ ਢ ਾਵਪ—ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ 

ਠ ਞ ਵਵਔ ਏ ਢ ਣਾਈ। ਢਥੰਡ—ੰਥੰਡ, ਢਾਞਾ, ਣਰੀਞ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਥਏਾਪ—ਛਾਉਝੀ। ਸਖ—ਸਵਖ, ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਵਵਔ। ਵਢਸਾਪ—ਣਰੰਢ। ਖਾਣ—

ਖੰਧਠੀ ਸ, ਥਝੀ ਵਸੰਠੀ ਸ। ਖਵਧ—ਖੰਧ ਏ। 60।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢ  ਾਡ ੰਵਞ ਵਵਔ ਢਾਞਾ ਖਵੜਆ, ਉਸ ਸੀ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣ ਏ (ਵਵਏਾਾਾਂ 

ਠ ਸੜ੍ ਵਵਔੋਂ) ਥਔ ਵਢਏਪ। ਉਸਢਾਾਂ (ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠੀ ਇਧਾਞ) ਢੰੂ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠ ਸੜ੍ ਠੀ ਜਾਸ ਢਸੀਂ 

ਪੱਠੀ। ਏਈ ਇਏ ਦੀ ਵਵਏਾ ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਖੀਵਢ-ਾਸ ਵਵਔ ਏ ਢਸੀਂ ਣਾ ਵਏਆ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਣਰਦੂ ਞੁਸਾਛ ਢਾਪ (ਵਸਠ ਵਵਔ) ਵੱ ਵਸਾ ਸ, ਞੁੀ ਖੰਪ ਖੰਪ ਵਏੱਟ ਜੂੰਜਠ ਵਤਠ 

ਸ? ਸ ਵਏੱਟ ਪੱਦਠ ਵਤਠ ਸ? ਦਾਪ ਇ ਧਢ ਵਵਔ ਸੀ (ਏਢੀ ਸ)। ਾਡ ੰਵਞ ਵਵਔ (ਣਸੁੰਔ ਏ) 

ਵਦਆਢਏ ਸਉਧ ਵਾਪੀ ਧਵਞ ਠੀ ਥਝੀ ਸਈ ਜੀ ਢੰੂ ਜਾਸ ਵਠਉ (ਇ ਞ੍ਾਾਂ ਅੰਠ ਸੀ ਣਰਦੂ ਠਾ ਠਢ ਸ 

ਖਾਇਾ, ਣਰਦੂ ਠਾ) ਠਢ ਏ ਏ ਆਞਧਾ ਵਐੜ ਣਾ, ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਧਪਾ, ਅਛਪ ਅਵਟਾ ਵਵਔ 

ਵਙਏ ਖਾਵ।  

ਵਖਞਢਾ ਵਔ ਅੰਠ ਸਉਧ ਠੀ ਜੀ ਥਝੀ ਵਸੰਠੀ ਸ, ਧਢੱੁਐ ਖੰਧਠਾ ਧਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਖੂਢਾਾਂ ਠ ੜ ਵਵਔ 

ਠੁੱਐ ਦਠਾ ਸ, ਧਸ ਵਵਔ ਧਞ ਸ ਏ (ਧਾਇਆ ਢਾਪ) ਔੰਥਵੜਆ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਸਉਧ ਠ ਏਾਢ ਖਢਧ ਧਢ 

ਵਵਔ ਵਣਆ ਵਸੰਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਥੰਠ ਇ ਖਢਧ ਵਵਔ ਾਡ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ਢ ਆ ਣੈਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀਆਾਂ (ਧਸ ਞੋਂ ਉਣਖੀਆਾਂ) 

ਠੁੱਐਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਤਾਸੀਆਾਂ ਏੱਙੀਆਾਂ ਖਾਾਂਠੀਆਾਂ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣਝ  ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੜ ਪੈਂਠਾ ਸ। 30।  

ਸਰਕੁ ॥ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗਤਫਦ ਬਜਨੁ ਕੀਯਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥ ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹ ਛੁਟਤਹ ਤਨਕਤਟ ਨ 
ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਣਾਣਾ ਯਣ ਤ ਸੀਝੀ ਆਤਭ ਜੀਤ ਕਇ ॥ ਹਉਭ ਅਨ ਤਸਉ 
ਰਤਯ ਭਯ ਸ ਸਬਾ ਦੂ ਹਇ ॥ ਭਣੀ ਤਭਟਾਇ ਜੀਵਤ ਭਯ ਗੁਯ ੂਯ ਉਦਸ ॥ ਭਨੂਆ ਜੀਤ ਹਤਯ 
ਤਭਰ ਤਤਹ ਸੂਯਤਣ ਵਸ ॥ ਣਾ ਕ ਜਾਣ ਆਣ ਕਤਹ ਟਕ ਅਧਾਯ ॥ ਯਤਣ ਤਦਣਸੁ ਤਸਭਯਤ ਯਹ 
ਸ ਰਬੁ ੁਯਖੁ ਅਾਯ ॥ ਯਣ ਸਗਰ ਇਆ ਭਨੁ ਕਯ ਊ ਕਯਭ ਕਭਾਇ ॥ ਹੁਕਭ ਫੂਝ ਸਦਾ 
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਤਰਤਖਆ ਾਇ ॥੩੧॥ {ੰਨਾ 256} 

ਣਠਅਟ:- ਠੂਞ—ਸ ਧ ਠੂਞ! {ਡਧਾਖ ਆਣਝ  ਠੂਞਾਾਂ ਢੰੂ ਏਵਸੰਠਾ ਠੱਵਆ ਖਾ ਵਸਾ ਸ}।1।  

ਣਉੜੀ:- ਝ ਞ—ਖਞ ਠੀ ਝ-ਦੂਧੀ ਞੋਂ। ੀਗੀ—ਵਖੱਞੀਠਾ ਸ। ਆਞਧ—ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ। ਅਢ—

ਠਵ ਞ। ਧ—ਆਣਾ-ਦਾਵ ਵਪੋਂ  ਧ। ਦਾਠੂ—ਠਸਾਾਂ ਥਾਸਵਾਾਂ ਢਾਪ ਞਪਵਾ ਔਪਾਝ ਵਾਪਾ ੂਧਾ। ਧਝੀ—

ਸਉਧ। ੂਞਝ—ੂਧਞਾ, ਥਸਾਠੀ। ਙਏ—ਙ। ਵਝ—ਾਞ। ਝ—ਔਢ-ਡੂੜ। ਊ—ਇਸੀ, ਇਸ 

ਖਸ। 31।  

ਅਟ:- (ਡਧਾਖ ਆਐਠਾ ਸ—) ਸ ਧ ਠੂਞ! ਵਖੱਟ ਾਡ ਖਢ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਦਖਢ ਏ ਸ ਸਝ, ਵਖਟ 



ਵਢੱਞ ਏੀਞਢ ਸ ਵਸਾ ਸਵ, ਞੁਾਾਂ ਉ ਟਾਾਂ ਠ ਢੜ ਢ ਖਾਝਾ। (ਖ ਞੁੀ ਉਟ ਔਪ   ਞਾਾਂ ਇ ਖ਼ੁਢਾਧੀ ਞੋਂ) 

ਢਾਸ ਧੈਂ ਥਔਾਾਂਾ, ਢਾਸ ਞੁੀ ਥਔ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇ ਖਞ ਝ-ਦੂਧੀ ਵਵਔ ਸਉਧ ਢਾਪ ਸ ਸ ਖੰ ਞੋਂ ਞਠੋਂ ਸੀ ਏਾਧਨਾਥ ਸਈਠਾ ਸ, ਖ ਧਢੱੁਐ 

ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਵਖੱਞ ਪ। ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਸਉਧ ਞ ਠਵ ਞ ਢਾਪ ਙਾਏਾ ਏ ਏ ਸਉਧ ਵਪੋਂ  ਧ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉਸੀ 

ਵੱਛਾ ੂਧਾ ਸ।  

ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਵੱਵਐਆ ਪ  ਏ ਸਉਧ ਢੰੂ ਧੁਏਾਾਂਠਾ ਸ, ੰਾਏ ਵਾਸ਼ਢਾ ਵਪੋਂ  ਅਵਖੱਞ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, 

ਆਣਝ  ਧਢ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਵੱ ਵਵਔ ਏ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਉਸ ਧਢੱੁਐ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਵਧਪ ਣੈਂਠਾ ਸ (ੰਾਏ ਝ-ਦੂਧੀ 

ਵਵਔ) ਉ ਠੀ ਥਠੀ ੂਵਧਆਾਂ ਵਾਪੀ ਧਗ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਇਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ ਆਾ-ਣਢਾ ਪੈਂਠਾ ਸ, ਵਏ ਸ ਢੰੂ ਆਣਝਾ ਆਾ ਢਸੀਂ 

ਧਗਠਾ, ਥ-ਵਵਆਣਏ ਥਅੰਞ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਠਢ ਾਞ ਸ ਵਪ  ਵਧਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਆਣਝ  ਇ ਧਢ ਢੰੂ 

ਦਢਾਾਂ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਥਝਾਾਂਠਾ ਸ—ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਇਸ ਏਧ ਏਧਾਾਂਠਾ ਸ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਜ਼ਾ ਢੰੂ ਧਗ 

ਪੈਂਠਾ ਸ, ਠਾ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਧਾਝਠਾ ਸ, ਵਣਕਪ  ਏੀਞ ਦਪ  ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਪਐ ਉ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਉੱੜ 

ਣੈਂਠਾ ਸ। 31।  

ਸਰਕੁ ॥ ਤਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਅਯਉ ਤਤਸ ਰਬੂ ਤਭਰਾਵ ਭਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਬਉ ਕਾਟੀ ਚੂਕ ਜਭ 
ਕੀ ਜਹ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਤਤਾ ਤਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਕਤਯ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਤਫਦ ਯਾਇ ॥ ਪਰ ਾਵਤਹ ਭਨ 
ਫਾਛਤ ਤਤਤ ਤੁਹਾਯੀ ਜਾਇ ॥ ਤਰਾਸ ਤਭਟ ਜਭ ੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਫਸ ਭਤਨ ਨਾਉ ॥ ਗਤਤ ਾਵਤਹ 
ਭਤਤ ਹਇ ਰਗਾਸ ਭਹਰੀ ਾਵਤਹ ਠਾਉ ॥ ਤਾਹੂ ਸੰਤਗ ਨ ਧਨੁ ਚਰ ਤਗਰਹ ਜਫਨ ਨਹ ਯਾਜ ॥ 
ਸੰਤਸੰਤਗ ਤਸਭਯਤ ਯਹਹੁ ਇਹ ਤੁਹਾਯ ਕਾਜ ॥ ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹਈ ਹ ਜਉ ਤਾ ਤਨਵਾਯ ਆ ॥ 
ਰਤਤਾਰ ਨਾਨਕ ਹਭਤਹ ਆਤਹ ਭਾਈ ਫਾ ॥੩੨॥ {ੰਨਾ 256-257} 

ਣਠਅਟ:- ਅਣਉ—ਧੈਂ ਦਙਾ ਏ ਵਠਆਾਂ। ਧਵਸ—ਧਢੰੂ। ਖਸ—ਞੱਏ, ੂੀ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਢਵਡ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਞਣਵਞ—ੜਢ, ਞਣਸ਼। ਞਰਾ—ਛ। ਣੰਟ—ਞਾ। ਖਾ ੁਧਵਢ—ਵਖ ਠ ਧਢ 

ਵਵਔ। ਧਸਪੀ—ਣਰਦੂ ਠ  ਵਵਔ। ਚਾਉ—ਟਾਾਂ। ਞਾਸ ੰਵ—ਞ ਢਾਪ। ਞਾਞਾ—ਾੜਾ, ਏਪਸ਼। 

ਆਣਵਸ—ਆਣ ਸੀ। 32।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ਧਢੰੂ ੱਥ ਵਧਪਾ ਠਵ, ਧੈਂ ਉ ਅ ਆਣਝਾ ਞਢ ਧਢ ਡਢ ਦ 

ਏੁਗ ਦਙ ਏ ਵਠਆਾਂ, (ਵਏਉਂਵਏ ਣਰਦੂ ਠ ਵਧਵਪਆਾਂ) ਧਢ ਠੀ ਦਙਏਝਾ ਞ ਸਧ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਖਧ ਠੀ ੂੀ 

ਦੀ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, (ਧਞ ਠਾ ਸਧ ਦੀ ਖ਼ਞਧ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ)।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਉ ਵਥੰਠ ਾਇ ਢਾਪ ਵਣਆ ਣਾ ਖ ਾ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਸ, ਧਢ-ਇੱਕਞ ਤਪ 

ਸਾਪ ਏੇਂਾ, ਞ ਧਢ ਠੀ (ਵਞਰਸ਼ਢਾ-ਅੱ ਠੀ) ਞਣਸ਼ ਠੂ ਸ ਖਾੀ। ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ 

ਢਾਧ ਵੱ ਣ ਉ ਠਾ ਖਧਾਾਂ ਠ ਞ ਠਾ ਛ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠਾ ਸ (ਧਞ ਠਾ ਸਧ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸ)। (ਸ ਦਾਈ! ਢਾਧ 

ਠੀ ਥਏਵਞ ਢਾਪ) ਉੱਔੀ ਆਞਧਏ ਸਾਪ ਏੇਂਾ, ਞੀ ਅਏਪ ਸ਼ਢ ਸ ਖਾੀ ਣਰਦੂ-ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਞੀ 

ੁਵਞ ਵਙਏੀ ਸੀ। (ਧਾਇਆ ਵਾਪੀ) ਦਙਏਝਾ ਕੱਛ, ਡਢ,  ਖੁਆਢੀ, ਾਖ ਵਏ ਔੀਜ਼ ਢ  ਦੀ ਞ ਢਾਪ 

ਢਸੀਂ ਖਾਝਾ; ਞੰ ਵਵਔ ਵਸ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵਧਵਆ ਏ, ਥੱ! ਇਸੀ ਅੰਞ ਞ ਏੰਧ ਆਵਾ। (ਣਰਦੂ 

ਠਾ ਸ ਸੁ) ਖਠੋਂ ਣਰਦੂ ਆਣ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਠੂ ਏਢ ਵਾਪਾ (ਵ ਉਞ) ਸਵ ਞਾਾਂ ਏਈ ਧਾਢਏ ਏਪਸ਼ ਵਸ 



ਢਸੀਂ ਏਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਣਰਦੂ ਆਣ ਧਾਵਣਆਾਂ ਵਾਾਂ ਾਛੀ ਣਾਪਝਾ ਏਠਾ ਸ। 32।  

ਸਰਕੁ ॥ ਥਾਕ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਘਾਰਤ ਤਤਰਤਤ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਰਾਥ ॥ ਸੰਤਚ ਸੰਤਚ ਸਾਕਤ ਭੂ ਨਾਨਕ 
ਭਾਇਆ ਨ ਸਾਥ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਥਥਾ ਤਥਯੁ ਕਊ ਨਹੀ ਕਾਇ ਸਾਯਹੁ ਾਵ ॥ ਅਤਨਕ ਫੰਚ ਫਰ 
ਛਰ ਕਯਹੁ ਭਾਇਆ ਕ ਉਾਵ ॥ ਥਰੀ ਸੰਚਹੁ ਸਰਭੁ ਕਯਹੁ ਥਾਤਕ ਯਹੁ ਗਾਵਾਯ ॥ ਭਨ ਕ 
ਕਾਤਭ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤ ਅਉਸਯ ਫਾਯ ॥ ਤਥਤਤ ਾਵਹੁ ਗਤਫਦ ਬਜਹੁ ਸੰਤਹ ਕੀ ਤਸਖ ਰਹੁ  ॥ 

ਰੀਤਤ ਕਯਹੁ ਸਦ ਕ ਤਸਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨਹੁ ॥ ਕਾਯਨ ਕਯਨ ਕਯਾਵਨ ਸਬ ਤਫਤਧ ਕ 
ਹਾਥ ॥ ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਰਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਰਗਤਹ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ ॥੩੩॥ {ੰਨਾ 257} 

ਣਠਅਟ:- ੰਵਔ—ਇਏੱਚੀ ਏ ਏ। ਾਏਞ—ਧਾਇਆ-ਰ ਖੀਵ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਥੰਔ—ਚੱੀ। ਥਪ ਕਪ—ਵਪ-ਕਪ, ਥ। ਰਧੁ—ਵਧਸਢਞ। ਾਵਾ—ਸ ਧੂਐ! ਅਉ—

ਧਾ। ਵਟਵਞ—ਸ਼ਾਾਂਞੀ, ਵਙਏਾਉ। ਵਐ—ਵੱਵਐਆ। ਅਢਸ—ੁਢਸ,ੁ ਵਣਆ {Ônyh ਠ ਠ ਣੰਖਾਥੀ ੂਣ—

ਢਸ,ੁ ਅਢਸੁ। ਵਐ ‘ੁਥਾਝੀ ਵਵਆਏਝ’}। 33।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਧਾਇਆ-ਰ ਖੀਵ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਏਈ ਞ੍ਾਾਂ ਠੜ-ਦੱਖ ਏਠ ਸਢ, ਣ ੱਖਠ 

ਢਸੀਂ, ਵਞਰਸ਼ਢਾ ਧੁੱਏਠੀ ਢਸੀਂ; ਧਾਇਆ ਖੜ ਖੜ ਏ ਆਞਧਏ ਧਞ ਸੜ ਪੈਂਠ ਸਢ, ਧਾਇਆ ਦੀ ਢਾਪ ਢਸੀਂ 

ਵਢਦਠੀ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਧੂਐ! ਵਏ ਢ  ਦੀ ਇਟ ਠਾ ਥਚ ਢਸੀਂ ਵਸਝਾ, ਵਏਉਂ ਣ ਣਾ ਵਸਾ ਸੈਂ? (ਵਏਉਂ ਧਾਇਆ ਠ 

ਵਐਪਾ ਵਐਪਾ ਵਸਾ ਸੈਂ?) ਞੰੂ ਵ ਧਾਇਆ ਵਾਞ ਸੀ ਏਈ ਣਾਣੜ ਵਪ ਵਸਾ ਸੈਂ, ਅਢਏਾਾਂ ਚੱੀਆਾਂ-ਥ 

ਏ ਵਸਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਧੂਐ! ਞੰੂ ਡਢ ਖੜ ਵਸਾ ਸੈਂ, (ਡਢ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਠੜ-ਦੱਖ ਏਠਾ ਸੈਂ, ਞ ਟੱਏ-ਙੁੱਙ ਖਾਾਂਠਾ ਸੈਂ, ਣ ਅੰਞ ਧ 

ਇਸ ਡਢ ਞੀ ਵਖੰਠ ਠ ਏੰਧ ਞਾਾਂ ਢਸੀਂ ਆਵਾ।  

(ਸ ਦਾਈ!) ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ਵੱਵਐਆ ਵਡਆਢ ਢਾਪ ੁਝ, ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਦਖਢ ਏ ਆਞਧਏ ਸ਼ਾਾਂਞੀ (ਞਠੋਂ ਸੀ) 

ਵਧਪੀ, ਠਾ ਵ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪ (ਵਠਪੀ) ਣਰੀਵਞ ਥਝਾ। ਇਸੀ ਵਣਆ ਠਾ ਏਾਇਧ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਸ।  

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—ਸ ਣਰਦੂ!) ਇਸ ਖੀਵ ਵਵਔਾ (ਧਾਇਆ ਠ ਙਾਏ ਞ ਥ-ਵੱ) ਸਢ, ਵਖੱਡ ਞੰੂ 

ਇਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਪਾਉਂਠਾ ਸੈਂ, ਉਡ ਸੀ ਪੱਠ ਸਢ, ਸਏ ਥਥ ਵ ਞ ਸੱਟ ਵਵਔ ਸ, ਞੰੂ ਸੀ ਦ ਏੁਗ ਏ 

ਏਠਾ ਸੈਂ, ਞ ਖੀਵਾਾਂ ਣਾੋਂ) ਏਾ ਏਠਾ ਸੈਂ। 33।  

ਸਰਕੁ ॥ ਦਾਸਹ ਕੁ ਤਨਹਾਤਯਆ ਸਬੁ ਕਛੁ ਦਵਨਹਾਯ ॥ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਯਤ ਯਹਤਹ ਨਾਨਕ 
ਦਯਸ ਅਧਾਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਕੁ ਹ ਸਬ ਕਉ ਦਵਨਹਾਯ ॥ ਦੇਂਦ ਤਤਟ ਨ ਆਵਈ 
ਅਗਨਤ ਬਯ ਬੰਡਾਯ ॥ ਦਨਹਾਯੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਯਾ ॥ ਭਨ ਭੂਯਖ ਤਕਉ ਤਾਤਹ ਤਫਸਾਯਾ ॥ ਦਸੁ 
ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਭੀਤਾ ॥ ਭਾਇਆ ਭਹ ਫੰ ਧੁ ਰਤਬ ਕੀਤਾ ॥ ਦਯਦ ਤਨਵਾਯਤਹ ਜਾ ਕ ਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤ ਤ ਗੁਯਭੁਤਖ ਧਰਾ ॥੩੪॥ {ੰਨਾ 257} 

ਣਠਅਟ:- ਠਾਵਸ—ਠਾਾਾਂ ਢ। ਵਢਸਾਵਆ—ਵਵਐਆ ਸ। ਅਡਾ—ਆਾ।1।  



ਣਉੜੀ:- ਅਢਞ—ਅ-ਢਞ, ਖ ਵਝ  ਢਾ ਖਾ ਏਝ। ਠਢਸਾ—ੁਠਾਞਾ। ਞਾਵਸ—ਉ ਢੰੂ। ਧੀਞਾ—ਸ 

ਵਧੱਞ! ਣਰਵਦ—ਣਰਦੂ ਢ। ਥੰਡੁ—ਥੰਢ੍, ਛੱਏਾ, ਏ। ਡਰਾਣ—ੱਖ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਞ ਞ—ਉਸ ਉਸ ਥੰਠ। 34।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਠ ਵਏਾਾਂ ਢ  ਇਸ ਵਐ ਵਪਆ ਸ (ਇਸ ਵਢਔਾ ਏ ਵਪਆ ਸ) ਵਏ ਸਏ ਠਾਵਞ ਣਰਦੂ 

ਆਣ ਸੀ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸ (ਇ ਵਾਞ ਉਸ ਧਾਇਆ ਠੀ ਙਏ ੱਐਝ ਠ ਟਾਾਂ) ਣਰਦੂ ਠ ਠੀਠਾ ਢੰੂ (ਆਣਝੀ 

ਵਜ਼ੰਠੀ ਠਾ) ਆਾ ਥਝਾ ਏ ੁਆ ੁਆ ਉ ਢੰੂ ਨਾਠ ਏਠ ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇਏ ਣਰਦੂ ਸੀ (ਾ) ਠਾਞਾ ਸ ਖ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ ਵਜ਼ਏ ਅਣੜਾਝ ਠ ਧਟ ਸ, ਉ ਠ ਥਅੰਞ 

ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਦ ਣ ਸਢ, ਵੰਛਵਠਆਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਵਢਆਾਂ ਵਵਔ ਞਙ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠੀ।  

ਸ ਧੂਐ ਧਢ! ਞੰੂ ਠਾ ਠਾਞਾ ਢੰੂ ਵਏਉਂ ਦੁਪਾਾਂਠਾ ਸੈਂ ਖ ਠਾ ਞ ਵ ਞ ਧਖੂਠ ਸ? 

ਣ ਸ ਵਧੱਞ! ਵਏ ਖੀਵ ਢੰੂ ਇਸ ਠਸ਼ ਦੀ ਢਸੀਂ ਵਠੱਞਾ ਖਾ ਏਠਾ (ਵਏ ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਵਵਔ ਤ ਏ ਞੰੂ 

ਠਾਞਾ ਢੰੂ ਵਏਉਂ ਵਵਾ ਵਸਾ ਸੈਂ, ਅਪ ੱਪ ਇਸ ਸ ਵਏ ਖੀਵ ਠ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠ ਾਸ ਵਵਔ) ਣਰਦੂ ਢ  

ਆਣ ਸੀ ਧਾਇਆ ਠੀ ਧਸ ਠਾ ਥੰਢ੍ ਥਝਾ ਵਠੱਞਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਠ ਵਠਪ ਵਵਔੋਂ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠੀਆਾਂ) ਔਦਾਾਂ ਠੂ 

ਏਠਾ ਸੈਂ, ਉਸ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਧਾਇਆ ਵਪੋਂ  ੱਖ ਖਾਾਂਠ ਸਢ (ਵਞਰਸ਼ਢਾ ਧੁਏਾ ਪੈਂਠ ਸਢ)। 34।  

ਸਰਕੁ ॥ ਧਯ ਜੀਅਯ ਇਕ ਟਕ ਤੂ ਰਾਤਹ ਤਫਡਾਨੀ ਆਸ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ਕਾਯਜੁ 
ਆਵ ਯਾਤਸ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਤਭਟ ਸੰਤਸੰਤਗ ਹਇ ਫਾਸੁ ॥ ਧੁਯ ਤ ਤਕਯਾ ਕਯਹੁ 
ਆਤ ਤਉ ਹਇ ਭਨਤਹ ਯਗਾਸੁ ॥ ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤਊ ਸਚ ਸਾਹਾ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ੂੰਜੀ ਨਾਭ ਤਫਸਾਹਾ 
॥ ਧੀਯਜੁ ਜਸੁ ਸਬਾ ਤਤਹ ਫਤਨਆ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਰਵਨ ਤਜਹ ਸੁਤਨਆ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਤਜਹ 
ਘਤਟ ਯਹ ਸਭਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਜਨ ਤਭਰੀ ਵਡਾਈ ॥੩੫॥ {ੰਨਾ 257} 

ਣਠਅਟ:- ਖੀਅ—ਸ ਵਖੰਠ! ਪਾਵਸ—ਠੂ ਏ। ਵਥਛਾਢੀ—ਵਥਾਢੀ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਡਾਵਞ—(ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਦਙਏਝਾ। ਞਉ—ਞਠੋਂ। ਥਾ—ੁਵਥਾ। ਡ ਞ—ਡੁ ਞੋਂ, ਆਣਝ  

ਠ ਞੋਂ। ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔ। ਣਾ—ੁਔਾਢਝ, ਸੀ ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ। ਾਔਾ—ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ। 

ਞਊ—ਉਸੀ ਥੰਠ। ਵਵਾਸਾ—ਵਵਸਾਵਗਆ, ਵਣਾ ਏੀਞਾ। ਡੀਖ—ੁੰਦੀਞਾ, ਵਖਾ। ਵਞਸ—ਉਸਢਾਾਂ 

ਠਾ। ਰਵਢ—ਏੰਢਾਾਂ ਢਾਪ। ਵਖਸ ਵਙ—ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ। 35।  

ਅਟ:- ਸ ਧੀ ਵਖੰਠ! ਵ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਆਾ ਪ , ਉ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਵਏ ਸ (ਠੀ ਸਾਇਞਾ) ਠੀ ਆ 

ਪਾਸ ਠ। ਸ ਢਾਢਏ! ਠਾ ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਧਢ ਵਵਔ ਵਾਝੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ, ਸਏ ਏੰਧ ਵ ਔੜ੍ ਖਾਾਂਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖ ੰਞਾਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਥਸਝ-ਐਪਝ ਸ ਖਾ, ਞਾਾਂ (ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਧਢ ਠੀ ਥ-ਥੀ ਵਾਪੀ) 

ਦਙਏਝਾ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। (ਣ ਇਸ ਏਈ ਐੀ ਐਛ ਢਸੀਂ। ਸ ਣਰਦੂ!) ਵਖ ਖੀਵ ਉਞ ਞੰੂ ਆਣਝ  ਠ ਞੋਂ ਵਧਸ 

ਏਠਾ ਸੈਂ, ਉ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਖੀਵਢ ਠੀ ਸੀ ੂਗ ਣੈਂਠੀ ਸ (ਞ ਉ ਠੀ ਦਙਏਝਾ ਧੁੱਏਠੀ ਸ)। (ਉ ਢੰੂ ਇਸ 

ਵਆਢ ਸੁੰਠਾ ਸ ਵਏ) ਅਪ ੱਔ ਾਸੂਏਾ ਉਸ ਸਢ (ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਣਾ ਠਾ-ਵਟ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ-ਡਢ ਸ, ਖ 

ਸੀ-ਢਾਧ ਠੀ ਣੂੰਖੀ ਠਾ ਵਝਖ ਏਠ ਸਢ। ਖਸੜ ਥੰਠ ਸੀ-ਢਾਧ ਏੰਢਾਾਂ ਢਾਪ (ਵਡਆਢ ਢਾਪ) ੁਝਠ ਵਸੰਠ 

ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ੰਦੀਞਾ ਆਉਂਠੀ ਸ, ਉਸ ਵਵਛਆਈ ਦਾ ਐੱਙਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵੱਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ (ਪਏ ਣਪਏ ਵਵਔ) 



ਵਵਛਆਈ ਵਧਪਠੀ ਸ। 35।  

ਸਰਕ ੁ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਨਾਭੁ ਜੁ ਜਤਆ ਅੰਤਤਯ ਫਾਹਤਯ ਯੰਤਗ ॥ ਗੁਤਯ ੂਯ ਉਦਤਸਆ ਨਯਕੁ 
ਨਾਤਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਨੰਨਾ ਨਯਤਕ ਯਤਹ ਤ ਨਾਹੀ ॥ ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਫਸਾਹੀ 
॥ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਯਭੁਤਖ ਜ ਜਤ ॥ ਤਫਖੁ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਨਾ ਇ ਖਤ ॥ ਨੰ ਨਾਕਾਯੁ ਨ ਹਤਾ 
ਤਾ ਕਹੁ ॥ ਨਾਭੁ ਭੰਤੁ ਗੁਤਯ ਦੀਨ ਜਾ ਕਹੁ ॥ ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ੂਯ ॥ ਤਹ ਫਾਜ ਨਾਨਕ 
ਅਨਹਦ ਤੂਯ ॥੩੬॥ {ੰਨਾ 257} 

ਣਠਅਟ:- ਢਾਧ ੁਢਾਧ—ੁਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਢਾਧ। ਅੰਞਵ ਥਾਸਵ—ਅੰਠ ਥਾਸ, ਏੰਧ ਏਾਖ ਏਵਠਆਾਂ, ਸ 

ਵਪ । ੰਵ—ਵਣਆ ਵਵਔ। ੁਵ—ੁ ੂਢੰੂ। ਉਣਠਵਆ—ਢੜ ਵਵਐਾ ਵਠੱਞਾ। ਢਏੁ—ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼।1।  

ਣਉੜੀ:- ਢਵਏ—ਢਏ ਵਵਔ,  ਠੁੱਐ ਵਵਔ। ਞ—ਉਸ ਥੰਠ। ਣਵਸ—ਣੈਂਠ। ਵਢਡਾਢੁ—(ਦ ੁਝਾਾਂ ਠਾ) 

ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਵਥਐੁ—ਵਵਸ,ੁ ਜ਼ਸ, ਧਞ ਠਾ ਧੂਪ। ਢੰਢਾਏਾੁ—ਢਾਸ, ਇਢਏਾ, ੁਏਾਵਙ। ਧੰਤਰੁ—ਉਣਠਸ਼। ਖਾ 

ਏਸ—ੁਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ। ਵਢਵਡ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਵਢਡਾਢ—ਖ਼ਜ਼ਾਢ। ਣੂ—ਦ ਸ। ਞਸ—ਉਟ, ਉ ਵਸਠ ਵਵਔ। 

ਥਾਖ—ਵੱਖਠ ਸਢ। ਅਢਸਠ—{hn` to strike, ਔਙ ਪਾਝੀ, ਵਏ ਾਖ ਢੰੂ ਉਂਪਾਾਂ ਢਾਪ ਵਖਾਝਾ} ਵਥਢਾ 

ਵਖਾ, ਇਏ-। ਞੂ—ਵਾਖ। 36।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢ  ਏੰਧ-ਏਾ ਏਵਠਆਾਂ ਵਣਆ ਢਾਪ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਢਾਧ ਖਵਣਆ ਸ 

(ਵਏ ਵਪ  ਵਵਾਵਆ ਢਸੀਂ) ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਣੂ ੁ ੂਢ  ਣਧਾਞਧਾ ਆਣਝ  ਢੜ ਵਵਐਾ ਵਠੱਞਾ ਸ, ੁ ੂਠੀ 

ੰਵਞ ਵਵਔ ਵਸ ਏ ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ  ਠੁੱਐ ਢਸੀਂ ਣੋਂਸਠਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਞਢ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵੱਵਆ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਉਸ  ਠੁੱਐਾਾਂ ਠ ਙ ਵਵਔ ਢਸੀਂ 

ਣੈਂਠ। ਖਸੜ ਥੰਠ ੁ ੂਠੀ ਾਸੀਂ ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਢੰੂ ਦ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ ਖਾਝ ਏ ਖਣਠ ਸਢ, ਉਸ (ਵਤ) 

ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਾਢ ਵਾਪੀ ਧਾਇਆ (ਠ ਧਸ) ਵਵਔ (ਠੜ-ਦਖ ਏਠ) ਢਸੀਂ ਐਣਠ। ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢੰੂ ੁ ੂਢ  ਢਾਧ-

ਧੰਞਰ  ਠ ਵਠੱਞਾ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਖੀਵਢ- ਵਵਔ (ਧਾਇਆ) ਏਈ ਏ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੀ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜ ਵਸਠ ਦ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ  ਸੀ-ਢਾਧ ਅੰਵਧਰਞ ਢਾਪ ਦ ਵਸੰਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਅੰਠ 

ਇਏ ਾ ਆਢੰਠ ਥਵਝਆ ਵਸੰਠਾ ਸ ਵਖਵੇਂ ਇਏ- ਦ ਵਏਧਾਾਂ ਠ ਵਾਖ ਵਧਪਵੀਂ ੁ ਵਵਔ ਵੱਖ ਸ ਸਝ। 

36।  

ਸਰਕੁ ॥ ਤਤ ਯਾਖੀ ਗੁਤਯ ਾਯਫਰਹਭ ਤਤਜ ਯੰਚ ਭਹ ਤਫਕਾਯ ॥ ਨਾਨਕ ਸਊ ਆਯਾਧੀ 
ਅੰਤੁ ਨ ਾਯਾਵਾਯੁ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਾ ਯਤਭਤਤ ਾਯੁ ਨ ਾਇਆ ॥ ਤਤਤ ਾਵਨ ਅਗਭ 
ਹਤਯ ਯਾਇਆ ॥ ਹਤ ੁਨੀਤ ਕਟ ਅਯਾਧੂ ॥ ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਜਤਹ ਤਭਤਰ ਸਾਧੂ ॥ ਯਚ ਧਰਹ 
ਭਹ ਤਭਟਨਾਈ ॥ ਜਾ ਕਉ ਯਾਖਹੁ ਆਤ ਗੁਸਾਈ ॥ ਾਤਤਸਾਹੁ ਛਤਰ ਤਸਯ ਸਊ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਸਯ 
ਅਵਯੁ ਨ ਕਊ ॥੩੭॥ {ੰਨਾ 258} 

ਣਠਅਟ:- ੁਵ—ੁ ੂਢ। ਞਵਖ—ਞਖ, ਵਞਆ ਠੇਂਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਣਵਧਵਞ—ਵਧਞ ਞੋਂ ਣ, ਵਖ ਠੀ ਸਞੀ ਠਾ ਸੀ ਅੰਠਾਜ਼ਾ ਢਾਸ ਪਾਇਆ ਖਾ ਏ। ਣਵਞਞ—

(ਵਵਏਾਾਾਂ ਵਵਔ) ਵਛੱ ਸ। ਏਵਙ ਅਣਾਡ—ੂਕ੍ਰੜਾਾਂ ਅਣਾਡੀ। ਾਡ—ੂੁੂ। ਵਧਵਪ—ਵਧਪ ਏ। ਣਣਔ—

ਣਣੰਔ, ਚੱੀ, ਡਐਾ। ਵਧਙ—ਵਧਙ, ਵਧਙਠਾ ਸ। ਢਾਈ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠੀ ਾਸੀਂ। ੁਾਈ—ਸ 



ੁਾਈਂ!। 37।  

ਅਟ:- ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਇੱਜ਼ਞ ੁ ੂਣਾਥਰਸਧ ਢ  ੱਐ ਪਈ, ਉ ਢ  ਚੱੀ ਧਸ ਵਵਏਾ (ਆਵਠਏ) ਵਞਆ 

ਵਠੱਞ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਇ ਵਾਞ) ਉ ਣਾਥਰਸਧ ਢੰੂ ਠਾ ਅਾਡਝਾ ਔਾਸੀਠਾ ਸ ਵਖ ਠ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਅੰਞ ਢਸੀਂ 

ਣ ਏਠਾ, ਵਖ ਠੀ ਸਞੀ ਠਾ ਉਪਾ ਣਾਪਾ ਥੰਢਾ ਢਸੀਂ ਪੱਦ ਏਠਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸੀ ਣਰਦੂ ਅਣਸੁੰਔ ਸ, ਵਵਏਾਾਾਂ ਵਵਔ ਵਛੱ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢੰੂ ਣਵਵਞਰ  ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ, ਉ ਠੀ ਸਞੀ ਠਾ 

ਅੰਠਾਜ਼ਾ ਢਸੀਂ ਪੱ ਏਠਾ, ਅੰਞ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ। ਕ੍ਰੜਾਾਂ ਸੀ ਉਸ ਅਣਾਡੀ ਣਵਵਞਰ  ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ ਖਸੜ ੁ ੂਢੰੂ 

ਵਧਪ ਏ ਣਰਦੂ ਠਾ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਢਾਧ ਖਣਠ ਸਢ।  

ਸ ਵਰਸ਼ਙੀ ਠ ਧਾਪਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਞੰੂ ਆਣ ੱਵਐਆ ਏਠਾ ਸੈਂ, ਞੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠੀ ਥਏਵਞ ਢਾਪ 

ਉ ਠ ਅੰਠੋਂ ਚੱੀ ਥ ਧਸ ਆਵਠਏ ਵਵਏਾ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਰਦੂ ਸ਼ਾਸਾਾਂ ਠਾ ਸ਼ਾਸ ਸ, ਉਸੀ ਅਪ ਕੱਞ-ਡਾੀ ਸ, ਏਈ ਸ ਠੂਖਾ ਉ ਠੀ ਥਾਥੀ ਏਢ ਖਾ 

ਢਸੀਂ ਸ। 37।  

ਸਰਕੁ ॥ ਪਾਹ ਕਾਟ ਤਭਟ ਗਵਨ ਪਤਤਹ ਬਈ ਭਤਨ ਜੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਯ ਤ ਤਥਤ ਾਈ ਤਪਯਨ 
ਤਭਟ ਤਨਤ ਨੀਤ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਪਪਾ ਤਪਯਤ ਤਪਯਤ ਤੂ ਆਇਆ ॥ ਦੁਰਬ ਦਹ ਕਤਰਜੁਗ ਭਤਹ 
ਾਇਆ ॥ ਤਪਤਯ ਇਆ ਅਉਸਯੁ ਚਯ ਨ ਹਾਥਾ ॥ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਤਉ ਕਟੀਅਤਹ ਪਾਸਾ ॥ ਤਪਤਯ 
ਤਪਤਯ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹਈ ॥ ਕਤਹ ਕ ਜਹੁ ਜੁ ਸਈ ॥ ਕਯਹੁ ਤਿਾ ਰਬ ਕਯਨਹਾਯ ॥ 
ਭਤਰ ਰਹੁ ਨਾਨਕ ਫਚਾਯ ॥੩੮॥ {ੰਨਾ 258} 

ਣਠਅਟ:- ਵਢ—ਦਙਏਝ। ਤਵਞਸ—ਵਵਏਾਾਾਂ ਞ ਵਖੱਞ। ਧਵਢ ਖੀਞ—ਧਵਢ ਖੀਞ, ਧਢ ਵਖੱਵਞਆਾਂ। 

ਵਟਵਞ—ਇਵਟਞੀ, ਧਢ ਠੀ ਅਛਪਞਾ। ਵਢਞ ਢੀਞ—ਠਾ ਪਈ। ਵਤਢ—ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਏਵਪਖੁ ਧਵਸ—{ਢਙ:- ਇਟ ਖੁਾਾਂ ਠ ਵਢਢ  ਠਾ ਵਜ਼ਏ ਢਸੀਂ ਸ, ਇਟ ਦਾਵ ਸ—ਖਞ ਵਵਔ} 

ੰਾ ਵਵਔ। ਇਆ ਅਉੁ—ਅਖਸਾ ਧਏਾ। ਏਙੀਅਵਸ—ਏੱਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਏੱਙ ਖਾਝ। ਥਔਾ—ਥਵੱ 

ਖੀਵ ਢੰੂ, ਵਖ ਠ ਵੱ ਠੀ ੱਪ ਢਸੀਂ। 38।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਆਣਝ  ਧਢ ਢੰੂ ਵਖੱਞ ਪਈ, (ਵੱ ਵਵਔ ਏ ਪਈ) ਞਾਾਂ (ਵਵਏਾਾਾਂ ਉਞ) ਵਖੱਞ ਣਰਾਣਞ 

ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ ਥੰਡਢ ਏੱਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਞ (ਧਾਇਆ ਵਣਕ) ਦਙਏਝਾ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਵਖ 

ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ੁ ੂਣਾੋਂ ਧਢ ਠੀ ਅਛਪਞਾ ਵਧਪ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਉ ਠ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ੜ ਠਾ ਪਈ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠ 

ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਞੰੂ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔ ਦਙਏਠਾ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਸੁਝ ਞਢੰੂ ੰਾ ਵਵਔ ਇਸ ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ 

ਵਧਵਪਆ ਸ ਖ ਥੜੀ ਧੁਸ਼ਏਪ ਢਾਪ ਸੀ ਵਧਵਪਆ ਏਠਾ ਸ। (ਖ ਞੰੂ ਸੁਝ ਦੀ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਵਵਔ ਸੀ 

ਤਵਆ ਵਸਾ, ਞਾਾਂ) ਅਖਸਾ (ਸਝਾ) ਧਏਾ ਵਤ ਢਸੀਂ ਵਧਪਾ। (ਸ ਦਾਈ!) ਖ ਞੰੂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣੇਂਾ, ਞਾਾਂ 

ਧਾਇਆ ਵਾਪ  ਾ ਥੰਡਢ ਏੱਙ ਖਾਝ। ਏਵਪ ਇਏ ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਖਾਣ ਏਵਆ ਏ, ਧੁੜ ਧੁੜ ਖਢਧ 

ਧਢ ਠਾ ੜ ਢਸੀਂ ਵਸ ਖਾਇਾ।  

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! (ਣਰਦੂ ਅੱ ਅਠਾ ਏ ਞ ਆਐ—) ਸ ਵਖਝਸਾ ਣਰਦੂ! (ਧਾਇਆ-ਰ ਖੀਵ ਠ ਵੱ 

ਠੀ ੱਪ ਢਸੀਂ), ਞੰੂ ਆਣ ਵਏਣਾ ਏ, ਞ ਇ ਵਵਔਾ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੜ ਪ। 38।  



ਸਰਕੁ ॥ ਤਫਨਉ ਸੁਨਹੁ ਤੁਭ ਾਯਫਰਹਭ ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਗੁਾਰ ॥ ਸੁਖ ਸੰ ਫਹੁ ਬਗ ਯਸ 
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਯਵਾਰ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਫਫਾ ਫਰਹਭੁ ਜਾਨਤ ਤ ਫਰਹਭਾ ॥ ਫਸਨ ਤ ਗੁਯਭੁਤਖ ਸੁਚ 
ਧਯਭਾ ॥ ਫੀਯਾ ਆਨ ਫੁਯਾ ਤਭਟਾਵ ॥ ਤਾਹੂ ਫੁਯਾ ਤਨਕਤਟ ਨਹੀ ਆਵ ॥ ਫਾਤਧ ਆਨ ਹਉ 
ਹਉ ਫੰਧਾ ॥ ਦਸੁ ਦਤ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥ ਫਾਤ ਚੀਤ ਸਬ ਯਹੀ ਤਸਆਨ ॥ ਤਜਸਤਹ ਜਨਾਵਹੁ 
ਸ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥ {ੰਨਾ 258} 

ਣਠਅਟ:- ਵਥਢਉ—ਥਢਞ {ivnX}। ੰਣ—ਡਢ। ਵਾਪ—ਔਢ-ਡੂੜ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਥਰਸਧਾ—ਥਰਾਸਧਝ। ਞ—ਉਸ ਥੰਠ। ਥਢ—ਐਾਝ ਣੀਝ ਆਵਠਏ ਵਵਔ ੁੱਔ ਠੀ ਧਨਾਠਾ ਠਾ 

ਵਡਆਢ ੱਐਝ ਵਾਪ । ੁਔ—ਆਞਧਏ ਣਵਵਞਰਞਾ। ਥੀਾ—ੂਧਾ। ਥੁਾ—ਠੂਵਖਆਾਂ ਵਾਞ ਥੁਾਈ, 

ਠੂਵਖਆਾਂ ਠਾ ਥੁਾ ਞੱਏਝਾ। ਞਾਸ ੂ ਵਢਏਵਙ—ਉ ਠ ਢੜ। ਥੰਡਾ—ਥੰਡਢ। ਆਸ ਏਉ—ਸਢਾਾਂ ਢੰੂ, 

ਅਵਪਆਾਂ ਢੰੂ। ਸੀ—ਵਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਣਸ਼ ਢਸੀਂ ਖਾਾਂਠੀ। 39।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਅਠਾ ਏ ਞ ਆਐ—) ਸ ਣਾਥਰਸਧ! ਸ ਠੀਢਾਾਂ ਉਞ ਠਇਆ ਏਢ ਵਾਪ ! ਸ ਡਞੀ 

ਠ ਣਾਪਝਸਾ! ਧੀ ਥਢਞੀ ੁਝ। (ਧਢੰੂ ੁਧਵਞ ਠਸ ਵਏ) ੁਧੁਐਾਾਂ ਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਸੀ ਧਢੰੂ ਅਢਏਾਾਂ ੁਐਾਾਂ ਡਢ-

ਣਠਾਟ ਞ ਅਢਏਾਾਂ ਾਾਂ ਠ ਦ ਠ ਥਾਥ ਖਾਣ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਅਪ ਥਰਾਸਧਝ ਉਸ ਸਢ ਖ ਥਰਸਧ (ਣਧਾਞਧਾ) ਢਾਪ ਾਾਂਗ ਣਾਾਂਠ ਸਢ, ਅਪ ਵਸ਼ਢ  ਉਸ ਸਢ ਖ 

ੁ ੂਠੀ ਸ਼ਢ ਣ ਏ ਆਞਧਏ ਣਵਵਞਰਞਾ ਠ ਜ਼ ਢੰੂ ਣਾਪਠ ਸਢ। ਉਸ ਧਢੱੁਐ ੂਧਾ ਖਾਝ ਖਸੜਾ (ਵਧਟ ਸ 

ਵੀਆਾਂ ਠਾ ਐੁਾ-ਐਖ ਵਧਙਾਝ ਠ ਟਾਾਂ) ਆਣਝ  ਅੰਠੋਂ ਠੂਵਖਆਾਂ ਠਾ ਥੁਾ ਧੰਝ ਠ ੁਦਾਵ ਠਾ ਵਢਸ਼ਾਢ ਵਧਙਾ 

ਠਵ। (ਵਖ ਢ  ਇਸ ਏ ਵਪਆ) ਠੂਵਖਆਾਂ ਵਪੋਂ  ਵਔਞਵੀ ਥੁਾਈ ਉ ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠੀ। (ਣ ਧਢੱੁਐ) 

ਆਣ ਸੀ ਆਣਝੀ ਸਉਧ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਵਵਔ ਥੱਗਾ ਵਸੰਠਾ ਸ (ਞ ਠੂਵਖਆਾਂ ਢਾਪ ਐਵਸੰਠਾ ਸ, ਆਣਝੀ ਏੀਞੀ 

ਵਡੀਏੀ ਠਾ ਵਖ਼ਆਪ ਞਏ ਢਸੀਂ ਆਉਂਠਾ, ਵਏ ਵਵਾੜ ਠਾ) ਠ ਇਸ ਅੰਢ੍ਾ ਧਢੱੁਐ ਸਢਾਾਂ ਞ ਪਾਾਂਠਾ ਸ।  

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! (ਅਖਸਾ ੁਦਾਵ ਥਢਾਝ ਪਈ) ਵਢੀਆਾਂ ਵਆਢ ਠੀਆਾਂ ੱਪਾਾਂ ਞ ਵਆਝਣਾਾਂ ਠੀ ਣਸ਼ ਢਸੀਂ 

ਖਾ ਏਠੀ। (ਣਰਦੂ ਅ ਅਠਾ ਏ, ਞ ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਵਖ ਢੰੂ ਞੰੂ ਇ ੁਔੱਖ ਖੀਵਢ ਠੀ ੂਗ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ 

ਸੈਂ ਉਸੀ ਧਗਠਾ ਸ। 39।  

ਸਰਕੁ ॥ ਬ ਬੰਜਨ ਅਘ ਦੂਖ ਨਾਸ ਭਨਤਹ ਅਯਾਤਧ ਹਯ ॥ ਸੰਤਸੰਗ ਤਜਹ ਤਯਦ ਫਤਸ ਨਾਨਕ ਤ 
ਨ ਬਰਭ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਬਬਾ ਬਯਭੁ ਤਭਟਾਵਹੁ ਅਨਾ ॥ ਇਆ ਸੰਸਾਯੁ ਸਗਰ ਹ ਸੁਨਾ ॥ ਬਯਭ 
ਸੁਤਯ ਨਯ ਦਵੀ ਦਵਾ ॥ ਬਯਭ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਫਰਹਭਵਾ ॥ ਬਯਤਭ ਬਯਤਭ ਭਾਨੁਖ ਡਹਕਾ ॥ ਦੁਤਯ 
ਭਹਾ ਤਫਖਭ ਇਹ ਭਾ ॥ ਗੁਯਭੁਤਖ ਬਰਭ ਬ ਭਹ ਤਭਟਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਹ ਯਭ ਸੁਖ ਾਇਆ 
॥੪੦॥ {ੰਨਾ 258} 

ਣਠਅਟ:- ਦੰਖਢ—ਞੜਢ ਵਾਪਾ। ਅ—ਣਾਣ। ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔ। ਸ—ਸੀ ਢੰੂ। ੰਵ—ੰ ਵਵਔ। 

ਵਖਸ—ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ। ਞ—ਉਸ ਥੰਠ। ਦਰਧ—ਦੁਪਐ ਵਵਔ ਣ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਦਧੁ—ਠੜ-ਦੱਖ, ਦਙਏਝਾ। ਪ—ਾਾ। ੁਵ—ਵੀ ਖੀਵ। ਵਡ—ਖ-ਾਡਢਾਾਂ ਵਵਔ 

ਣੁੱ ਸ ਖੀ। ਾਵਡਏ—ਖ-ਾਡਢ ਏਢ ਵਾਪ । ਥਰਸਧਵਾ—ਥਰਸਧਾ ਵ। ਛਸਏਾ—ਡਐ ਵਵਔ 

ਆਉਂਠ । ਠੁਞ—ਵਖ ਞੋਂ ਣਾ ਪੰਝਾ ਐਾ ਸਵ। ਧਾ—ਧਾਇਆ। ੁਧੁਵਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ। 



ਞਸ—ਉਸਢਾਾਂ ਢ। 40।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ! ਦ ਣਾਣਾਾਂ ਠ) ਸਢ ਵਾਪ  ਢੰੂ ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ ਨਾਠ ੱਐ। ਉਸੀ ਾ ਛਾਾਂ ਠਾ ਠੂ 

ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ, ਉਸੀ ਾ ਣਾਣਾਾਂ ਠੁੱਐਾਾਂ ਠਾ ਢਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! ਞੰ ਵਵਔ ਵਸ ਏ ਵਖਢ੍ਾਾਂ 

ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਉਸ ਸੀ ਆ ਵਙਏਠਾ ਸ, ਉਸ ਣਾਣਾਾਂ ਵਵਏਾਾਾਂ ਠੀ ਦਙਏਝਾ ਵਵਔ ਢਸੀਂ ਣੈਂਠ।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਵਖਵੇਂ ੁਣਢਾ ਸ (ਵਖਵੇਂ ੁਣਢ  ਵਵਔ ਏਈ ਣਠਾਟਾਾਂ ਢਾਪ ਵਾਸ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਣ ਖਾਵਠਆਾਂ 

ਸੀ ਉਸ ਾਟ ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠਾ ਸ), ਵਞਵੇਂ ਸੀ ਇ ਾ ੰਾ ਠਾ ਾਟ ਸ, ਇ ਠ ਵਣਕ ਦਙਏਝ ਠੀ ਥਾਝ ਵਧਙਾ 

ਵਠ। (ਇ ਧਾਇਆ ਠ ਔਖ-ਞਧਾਵਸ਼ਆਾਂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ੁੀ ਖੀਵ, ਧਢੱੁਐ, ਠਵੀ ਠਵਞ ਖ਼ੁਆ ਸੁੰਠ (ੁਝੀਠ 

ਸ) ਵੱਛ ਵੱਛ ਾਡਢਾਾਂ ਵਵਔ ਣੁੱ ਸ ਖੀ, ਾਡਢ ਏਢ ਵਾਪ  ਖੀ, ਥਰਸਧਾ ਵ ਦੀ (ਇਸਢਾਾਂ ਵਣਕ) 

ਦਙਏਠ (ੁਝੀਠ) ਸ, (ਡਞੀ ਠ) ਥੰਠ (ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਖ਼ਾਞ) ਦਙਏ ਦਙਏ ਏ ਡਐ ਵਵਔ ਆਉਂਠ 

ਔਪ  ਆ ਸ ਸਢ, ਇਸ ਧਾਇਆ ਇਏ ਾ ਧਸਾਢ ਐਾ (ਧੰੁਠ) ਸ (ਵਖ ਵਵਔੋਂ) ਞਢਾ ਥਸੁਞ ਸੀ ਏਚਢ 

ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ (ਧਾਇਆ ਵਣਕ) ਦਙਏਝਾ, ਸਧ ਞ ਧਸ (ਆਣਝ  ਅੰਠੋਂ) 

ਵਧਙਾ ਪ, ਉਸਢਾਾਂ ਢ  ਦ ਞੋਂ ਰਸ਼ਙ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਸਾਪ ਏ ਵਪਆ ਸ। 40।  

ਸਰਕੁ ॥ ਭਾਇਆ ਡਰ ਫਹੁ ਤਫਧੀ ਭਨੁ ਰਤਟ ਤਤਹ ਸੰਗ ॥ ਭਾਗਨ ਤ ਤਜਹ ਤੁਭ ਯਖਹੁ ਸੁ 
ਨਾਨਕ ਨਾਭਤਹ ਯੰਗ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਭਭਾ ਭਾਗਨਹਾਯ ਇਆਨਾ ॥ ਦਨਹਾਯ ਦ ਯਤਹ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 
ਜ ਦੀਨ ਸ ਕਤਹ ਫਾਯ ॥ ਭਨ ਭੂਯਖ ਕਹ ਕਯਤਹ ੁਕਾਯ ॥ ਜਉ ਭਾਗਤਹ ਤਉ ਭਾਗਤਹ ਫੀਆ ॥ 
ਜਾ ਤ ਕੁਸਰ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ॥ ਭਾਗਤਨ ਭਾਗ ਤ ਕਤਹ ਭਾਗ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਤ ਯਤਹ ਯਾਗ 
॥੪੧॥ {ੰਨਾ 258} 

ਣਠਅਟ:- ਧਾਇਆ—ਧਾਇਆ ਵਵਔ, ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ। ਧਾਢ ਞ—ਧਾਇਆ ਧੰਝ ਞੋਂ। ਵਖਸ—ਵਖ 

ਖੀਵ ਢੰੂ। ਢਾਧਵਸ—ਢਾਧ ਵਵਔ ਸੀ। ੰ—ਵਣਆ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇਆਢਾ—ਥ-ਧਗ ਖੀਵ। ੁਖਾਢਾ—ਦ ਠ ਵਠਪ ਠੀ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ। ਖ...ਥਾ—ਉ ਢ  ਦ 

ਏੁਗ ਇਏ ਵਾੀ ਠ ਵਠੱਞਾ ਸਇਆ ਸ, ਉ ਠੀਆਾਂ ਵਠੱਞੀਆਾਂ ਠਾਞਾਾਂ ਏਠ ਧੁੱਏਝ ਵਾਪੀਆਾਂ ਢਸੀਂ। ਣੁਏਾ—

ਵਪ । ਥੀਆ—ਢਾਧ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਸ ਣਠਾਟ ਸੀ। ਏੁਪ—ਆਞਧਏ ੁਐ। ਏਾਸੂ—ਵਏ ਢੰੂ ਦੀ। ਣਵਸ 

ਣਾ—(ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਧੰ ਞੋਂ) ਣਪ  ਣਾ ਪੰ ਖਾਏਂ। 41।  

ਅਟ:- ਧਢੱੁਐ ਠਾ ਧਢ ਏਈ ਞੀਵਏਆਾਂ ਢਾਪ ਧਾਇਆ ਠੀ ਖ਼ਾਞ ਸੀ ਛਪਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਧਾਇਆ ਠ ਢਾਪ 

ਸੀ ਔੰਥਵੜਆ ਵਸੰਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਣਰਦੂ ਅ ਅਠਾ ਏ ਞ ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਞੰੂ ਵਢੀ 

ਧਾਇਆ ਸੀ ਧੰਝ ਞੋਂ ਵਖ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ ਉਸ ਞ ਢਾਧ ਵਵਔ ਵਣਆ ਣਾ ਪੈਂਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਥ-ਧਗ ਖੀਵ ਸ ਵਪ  (ਧਾਇਆ ਸੀ ਧਾਇਆ) ਧੰਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸ (ਇਸ ਢਸੀਂ ਧਗਠਾ ਵਏ) ਦ 

ਠ ਵਠਪਾਾਂ ਠੀ ਖਾਝਢ ਵਾਪਾ ਠਾਞਾ (ਦ ਣਠਾਟ) ਠਈ ਖਾ ਵਸਾ ਸ। ਸ ਧੂਐ ਧਢ! ਞੰੂ ਵਏਉਂ ਠਾ ਧਾਇਆ 

ਵਾਞ ਸੀ ਞਪ  ਪ  ਵਸਾ ਸੈਂ? ਉ ਠੀਆਾਂ ਵਠੱਞੀਆਾਂ ਠਾਞਾਾਂ ਞਾਾਂ ਏਠ ਧੁੱਏਝ ਵਾਪੀਆਾਂ ਸੀ ਢਸੀਂ ਸਢ। (ਸ 

ਧੂਐ!) ਞੰੂ ਖਠੋਂ ਦੀ ਧੰਠਾ ਸੈਂ (ਢਾਧ ਞੋਂ ਵਥਢਾ) ਸ ਸ ਔੀਜ਼ਾਾਂ ਸੀ ਧੰਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸੈਂ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਞੋਂ ਏਠ ਵਏ ਢੰੂ 

ਦੀ ਆਞਧਏ ੁਐ ਢਸੀਂ ਵਧਵਪਆ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—ਸ ਧੂਐ ਧਢ!) ਖ ਞੰੂ ਧੰ ਧੰਝੀ ਸੀ ਸ ਞਾਾਂ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਸੀ ਧੰ, ਵਖ ਠੀ ਥਏਵਞ 



ਢਾਪ ਞੰੂ ਧਾਇਏ ਣਠਾਟਾਾਂ ਠੀ ਧੰ ਞੋਂ ਣਪ  ਣਾ ਪੰ ਖਾਏਂ। 41।  

ਸਰਕ ॥ ਭਤਤ ੂਯੀ ਯਧਾਨ ਤ ਗੁਯ ੂਯ ਭਨ ਭੰਤ ॥ ਤਜਹ ਜਾਤਨ ਰਬੁ ਆੁਨਾ ਨਾਨਕ ਤ 
ਬਗਵੰਤ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਭਭਾ ਜਾਹੂ ਭਯਭੁ ਛਾਨਾ ॥ ਬਟਤ ਸਾਧਸੰਗ ਤੀਆਨਾ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ 
ਉਆ ਕ ਸਭਤ ਫੀਚਾਯਾ ॥ ਨਯਕ ਸੁਯਗ ਯਹਤ ਅਉਤਾਯਾ ॥ ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਤਨਯਰਾ ॥ ੂਯਨ 
ਘਟ ਘਟ ੁਯਖ ਤਫਸਖਾ ॥ ਉਆ ਯਸ ਭਤਹ ਉਆਹੂ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਰਤ ਨਹੀ ਤਤਹ 
ਭਾਇਆ ॥੪੨॥ {ੰਨਾ 259} 

ਣਠਅਟ:- ਧਵਞ ਣੂੀ—ਧੁਏੰਧਪ ਅਏਪ, ਸੀ ਖੀਵਢ-ਞ ਠੀ ਣੂੀ ਧਗ। ੁ ਣੂ ਧੰਞ—ਣੂ ੁ ੂਠਾ 

ਉਣਠਸ਼। ਖਾਵਢ—ਖਾਝ ਵਪਆ, ਛੂੰੀ ਾਾਂਗ ਣਾ ਪਈ। ਦਵੰਞ—ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਖਾਸ—ੂਵਖ ਢ। ਧਧ—ੁਦਠ, (ਵਏ ਣਰਦੂ ਧ ਠਾ ਅੰ-ੰ ਸ)। ਣਞੀਆਢਾ—ਣਞੀਖ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, 

ਞੱਪੀ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਧਞ—ਧਾਢ। ਸਞ ਅਉਞਾਾ—ਉਞਢੋਂ  ਵਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਣਝੋਂ  ਥਔ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। 

ਞਾਸ—ੂਉ ਣਰਦੂ ਢੰੂ। ਵਢਪਣ—ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਣ। ਵਥਐ—ਖ਼ਾ ਞ ਞ। ਉਆਸ—ੂਉ ਥੰਠ ਢ। 

ਵਪਣਞ ਢਸੀ—ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾਾਂਠੀ, ਣਰਦਾਵ ਢਸੀਂ ਣਾਾਂਠੀ। 42।  

ਅਟ:- ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਣੂ ੁ ੂਠਾ ਉਣਠਸ਼ ਵੱ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਅਏਪ (ਖੀਵਢ-ਾਸ ਠੀ) 

ਣੂੀ (ਧਗ ਵਾਪੀ) ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਉਸ (ਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ਦੀ ਵੱਵਐਆ ਠਝ ਵਵਔ) ਧੰਢ -ਣਧੰਢ  ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਸ 

ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢ  ਵਣਆ ਣਰਦੂ ਢਾਪ ਛੂੰੀ ਾਾਂਗ ਥਝਾ ਪਈ ਸ, ਉਸ ਦਾਾਾਂ ਵਾਪ  ਸਢ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ੱਥ ਠਾ (ਇਸ) ਦਞ ਣਾ ਵਪਆ (ਵਏ ਉਸ ਠਾ ਅੰ-ੰ ਸ) ਉਸ ਾਡ ੰਵਞ ਵਵਔ 

ਵਧਪ ਏ (ਇ ਪੱਦ ਦਞ ਥਾ) ਣੂਾ ਨਏੀਢ ਥਝਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। ਉ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਠੁੱਐ ਞ ੁਐ ਇਏ ਵਖਸ 

ਖਾਣਝ ਪੱ ਣੈਂਠ ਸਢ (ਵਏਉਂਵਏ ਇਸ ਉ ਢੰੂ ਅੰ-ੰ ਵੱਠ ਣਰਦੂ ਵਪੋਂ  ਆ ਵਠੱਠ ਸਢ, ਇ ਵਾਞ) ਉਸ 

ਠੁੱਐਾਾਂ ਞੋਂ ਆਈ ਥਾਸਙ ਞ ੁਐਾਾਂ ਞੋਂ ਆਈ ਥਸੁਞ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਵਔ ਤਝੋਂ  ਥਔ ਖਾਾਂਠਾ ਸ। ਉ ਢੰੂ ਵਵਆਣਏ ਣਰਦੂ 

ਸਏ ਵਸਠ ਵਵਔ ਵੱਠਾ ਵਠੱਠਾ ਸ, ਅੰ-ੰ ਦੀ ਵਠੱਠਾ ਸ ਞ ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਣ ਦੀ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਵਵਆਣਏਞਾ ਵਾਪ  ਨਏੀਢ ਞੋਂ ਣਠਾ ਸ) ਆਞਧਏ  ਞੋਂ ਉ ਢੰੂ ਾ ੁਐ ਵਧਪਠਾ ਸ ਵਏ 

ਧਾਇਆ ਉ ਞ ਆਣਝਾ ਣਰਦਾਵ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠੀ। 42।  

ਸਰਕੁ ॥ ਮਾਯ ਭੀਤ ਸੁਤਨ ਸਾਜਨਹੁ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਛੂਟਨੁ ਨਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਫੰਧਨ ਕਟ  ਗੁਯ ਕੀ 
ਚਯਨੀ ਾਤਹ ॥ ੧॥ ਵੜੀ ॥ ਮਮਾ ਜਤਨ ਕਯਤ ਫਹੁ ਤਫਧੀਆ ॥ ਕ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਕਹ ਰਉ 
ਤਸਧੀਆ ॥ ਮਾਹੂ ਜਤਨ ਕਤਯ ਹਤ ਛੁਟਾਯਾ ॥ ਉਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਯਾ ॥ ਮਾ ਉਫਯਨ ਧਾਯ 
ਸਬੁ ਕਊ ॥ ਉਆਤਹ ਜ ਤਫਨੁ ਉਫਯ ਨ ਹਊ ॥ ਮਾਹੂ ਤਯਨ ਤਾਯਨ ਸਭਯਾਥਾ ॥ ਯਾਤਖ ਰਹੁ 
ਤਨਯਗੁਨ ਨਯਨਾਥਾ ॥ ਭਨ ਫਚ ਿਭ ਤਜਹ ਆਤ ਜਨਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਭਤਤ ਰਗਟੀ ਆਈ 
॥੪੩॥ {ੰਨਾ 259} 

ਣਠਅਟ:- ਕੂਙਢੁ—ਧਾਇਆ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਖ਼ਪਾੀ। ਵਞਸ—ਉਸਢਾਾਂ ਠ। ਣਾਵਸ—ਣੈਂਠ ਸਢ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਏਸ ਪਉ—ਵਏਟੋਂ ਞਏ? ਵਡੀਆ—ਤਪਞਾ। ਨਾਸ—ੂਖਸੜ। ਨਾ ਉਥਢ—ਖਸੜਾ ਥਔਾਉ। ਦੁ 

ਏਊ—ਸ ਏਈ। ਡਾ—(ਧਢ ਵਵਔ) ਡਾਠਾ ਸ। ਵਢਢੁ—ੁਝ-ਸੀਢ। 43।  

ਅਟ:- ਸ ਵਧੱਞ! ਸ ੱਖਝ! ੁਝ। ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਝ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਧਾਇਆ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਖ਼ਪਾੀ ਢਸੀਂ 



ਸੁੰਠੀ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖਸੜ ਥੰਠ ੁ ੂਠੀ ਔਢੀਂ ਣੈਂਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ) ਥੰਡਢ ਏੱਙ ਖਾਾਂਠ 

ਸਢ।1।  

ਣਵੜੀ:- ਧਢੱੁਐ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਖ਼ਪਾੀ ਣਾਝ ਪਈ) ਏਈ ਞ੍ਾਾਂ ਠ ਖਞਢ ਏਠਾ ਸ, ਣ 

ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਝ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਵਥਪਏੁਪ ਏਾਧਨਾਥੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ। ਖਸੜ ਖਞਢਾਾਂ ਢਾਪ (ਇਸਢਾਾਂ 

ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ) ਖ਼ਪਾੀ ਸ ਏਠੀ ਸ, ਉਸ ਖਞਢ ਇਸੀ ਸਢ ਵਏ ਾਡ ੰਵਞ ਏ। ਸ ਏਈ (ਧਾਇਆ ਠ ਥੰਡਢਾਾਂ 

ਞੋਂ) ਥਔਝ ਠ ਉਣਾਪ  (ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ) ਡਾਠਾ ਸ, ਣ ਉ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਖਣਝ ਞੋਂ ਵਥਢਾ ਖ਼ਪਾੀ ਸ 

ਢਸੀਂ ਏਠੀ।  

(ਸ ਦਾਈ! ਣਰਦੂ-ਠ ਞ ਅਠਾ ਸੀ ਏਢੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ ਵਏ) ਸ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਢਾਟ! ਾਢੰੂ ੁਝ-ਸੀਢਾਾਂ ਢੰੂ ਥਔਾ ਪ , 

ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਖੀਵਾਾਂ ਢੰੂ (ੰਾ-ਧੰੁਠ ਵਵਔੋਂ) ਞਾਢ ਪਈ ਖਸਾਜ਼ ਸੈਂ, ਞੰੂ ਸੀ ਞਾਢ ਪਈ ਧੱਟ ਸੈਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ਥਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਞ ਏਧਾਾਂ ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਆਣ (ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਞੋਂ ਥਔਝ 

ਵਾਪੀ) ੂਗ ਣਠਾ ਏਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਧਵਞ ਉੱਖਪ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ (ਞ ਉਸ ਥੰਡਢਾਾਂ ਞੋਂ ਥਔ ਵਢਏਪਠ ਸਢ)। 

43।  

ਸਰਕੁ ॥ ਯਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਯਹੁ ਆਨ ਆੁ ਫੀਚਾਤਯ ॥ ਹਇ ਤਨਭਾਨਾ ਜਤਗ ਯਹਹੁ ਨਾਨਕ 
ਨਦਯੀ ਾਤਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਯਾਯਾ ਯਨ ਹਤ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ॥ ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਛੁਟ ਤਯੀ ਫਾਕੀ ॥ 
ਯਤਣ ਦਯਗਤਹ ਤਉ ਸੀਝਤਹ ਬਾਈ ॥ ਜਉ ਗੁਯਭੁਤਖ ਯਾਭ ਨਾਭ ਤਰਵ ਰਾਈ ॥ ਯਹਤ ਯਹਤ ਯਤਹ 
ਜਾਤਹ ਤਫਕਾਯਾ ॥ ਗੁਯ ੂਯ ਕ ਸਫਤਦ ਅਾਯਾ ॥ ਯਾਤ ਯੰਗ ਨਾਭ ਯਸ ਭਾਤ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਗੁਯ 
ਕੀਨੀ ਦਾਤ ॥੪੪॥ {ੰਨਾ 259} 

ਣਠਅਟ:- —ੁੱਾ। ਆਣਢ ਆਣ—ੁਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ। ਵਢਧਾਢਾ—ਡੀ ੁਦਾਵ ਵਾਪਾ। ਖਵ—ਖਞ 

ਵਵਔ। ਢਠੀ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਢ—ਔਢ-ਡੂੜ। ਦ—ਾੀ ਪੁਏਾਈ। ਖਾ ਏੀ—ਵਖ (ੁ)ੂ ਠੀ। ਞਵਖ—ਵਞਆ। ਥਾਏੀ—

(ਧਢ ਵਵਔ ਇਏੱਚ  ਸ ਔੁੱਏ ਕ੍ਰਡ ਠ ੰਏਾਾਾਂ ਠਾ) ਪਐਾ। ਵਝ—ਝ ਵਵਔ, ਇ ਖਞ-ਝ-ਦੂਧੀ ਵਵਔ। 

ਠਵਸ—ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ। ੀਗਵਸ—ਏਾਧਨਾਥ ਸਵੇਂਾ। ਖਉ—ਖ। ਸਞ ਸਞ—ਵਸੰਠ ਵਸੰਠ, 

ਸਖ ਸਖ। ਵਸ ਖਾਵਸ—ਧੁੱਏ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਥਵਠ—ਸ਼ਥਠ ਵਵਔ (ਖੁਵੜਆਾਂ)। ਅਣਾਾ—ਥਅੰਞ। ਾਞ—

ੰ ਸ। ਧਾਞ—ਧਞ। ੁਵ—ੁ ੂਢ। 44।  

ਅਟ:- (ਸ ਦਾਈ!) ਵਏ ਸ ਢਾਪ ੁੱਾ ਢਾਸ ਏ, (ਇ ਠ ਟਾਾਂ) ਆਣਝ  ਆਣ ਢੰੂ ਵਵਔਾ (ਡ, ਵਏ ਵਏ 

ਢਾਪ ਗੜਢ ਵਵਔ ਆਣਝਾ ਏੀਸ ਏੀਸ ਠ ਸ)। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਞੰੂ ਖਞ ਵਵਔ ਡੀ ੁਦਾਵ ਵਾਪਾ ਥਝ ਏ 

ਸੇਂ, ਞਾਾਂ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਧਸ ਠੀ ਢਜ਼ ਢਾਪ ਇ ੰਾ-ਧੰੁਠ ਵਵਔੋਂ ਣਾ ਪੰ ਖਾਇਾਂਾ (ਵਖ ਵਵਔ ਕ੍ਰਡ 

ਠੀਆਾਂ ਥਅੰਞ ਪਵਸਾਾਂ ਣ ਸੀਆਾਂ ਸਢ)।1।  

ਣਉੜੀ:- ਾੀ ਪਏਾਈ ਵਖ ੁ ੂਠੀ ਔਢ-ਡੂੜ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਞੰੂ ਦੀ ਉ ਠ ਅੱ ਆਣਝ  ਧਢ ਠਾ ਅਸੰਏਾ ਠੂ 

ਏ, ਞ ਅੰਠੋਂ ਕ੍ਰਡ ਠ ੰਏਾਾਾਂ ਠਾ ਪਐਾ ਧੁੱਏ ਖਾ। ਸ ਦਾਈ! ਇ ਖਞ-ਝ-ਦੂਧੀ ਵਵਔ ਞ ਣਰਦੂ ਠੀ 

ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਞਠੋਂ ਸੀ ਏਾਧਨਾਥ ਸਵੇਂਾ, ਖਠੋਂ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਵਵਔ ੁਵਞ ਖੜੇਂਾ। ਣੂ ੁ ੂ

ਠ ਸ਼ਥਠ ਵਵਔ ਖੁਵੜਆਾਂ ਥਅੰਞ ਵਵਏਾ ਸਖ ਸਖ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢੰੂ ੁ ੂਢ  ਸੀ-ਢਾਧ ਠੀ ਠਾਵਞ ਵਠੱਞੀ ਸ, ਉਸ ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠ ਵਣਆ ਵਵਔ ੱਞ 



ਵਸੰਠ ਸਢ, ਉਸ ਸੀ-ਢਾਧ ਠ ੁਆਠ ਵਵਔ ਧਞ ਵਸੰਠ ਸਢ (ਞ ਉਸ ਠੂਵਖਆਾਂ ਢਾਪ  ਏਢ ਠੀ ਟਾਾਂ 

ਆਣਝ  ਆਣ ਠੀ ਡ ਏਠ ਸਢ)। 44।  

ਸਰਕੁ ॥ ਰਾਰਚ ਝੂਠ ਤਫਖ ਤਫਆਤਧ ਇਆ ਦਹੀ ਭਤਹ ਫਾਸ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤੁ ਗੁਯਭੁਤਖ 
ੀਆ ਨਾਨਕ ਸੂਤਖ ਤਨਵਾਸ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਰਰਾ ਰਾਵਉ ਅਉਖਧ ਜਾਹੂ ॥ ਦੂਖ ਦਯਦ ਤਤਹ 
ਤਭਟਤਹ ਤਖਨਾਹੂ ॥ ਨਾਭ ਅਉਖਧੁ ਤਜਹ ਤਯਦ ਤਹਤਾਵ ॥ ਤਾਤਹ ਯਗੁ ਸੁਨ ਨਹੀ ਆਵ ॥ ਹਤਯ 
ਅਉਖਧੁ ਸਬ ਘਟ ਹ ਬਾਈ ॥ ਗੁਯ ੂਯ ਤਫਨੁ ਤਫਤਧ ਨ ਫਨਾਈ ॥ ਗੁਤਯ ੂਯ ਸੰਜਭੁ ਕਤਯ ਦੀਆ 
॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਤਪਤਯ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੪੫॥ {ੰਨਾ 259} 

ਣਠਅਟ:- ਵਥਐ—ਵਵਸ਼-ਵਵਏਾ। ਵਥਆਵਡ—ਥੀਧਾੀਆਾਂ, । ਇਆ—ਇ। ੁਧੁਵਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ 

ਣ ਏ। ੂਵਐ—ੁਐ ਵਵਔ, ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਵਔ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਪਾਵਉ—ਧੈਂ ਪਾਾਂਠਾ ਸਾਾਂ, ਧਢੰੂ ਨਏੀਢ ਸ ਵਏ ਖ ਏਈ ਵਞ। ਖਾਸ—ੂਵਖ ਢੰੂ। ਵਞਸ—ਉ ਠ। ਵਖਸ 

ਵਠ—ਵਖ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ। ਵਸਞਾਵ—ਵਣਆੀ ਪੱ। ਅਉਐਡ—ੁਠਵਾਈ। ਦ ਙ—ਾ ੀਾਾਂ 

ਵਵਔ। ਦਾਈ—ਸ ਦਾਈ! ਵਥਵਡ—ਞੀਏਾ, ਥਥ। ੁਵ—ੁ ੂਢ। ੰਖਧ—ੁਣੱਟ, ਣਸਜ਼। 45।  

ਅਟ:- (ਾਡਾਢ ਞ ਞ ਾਛ) ਇ ੀ ਵਵਔ ਪਾਪਔ ਗੂਚ ਵਵਏਾਾਾਂ ਞ ਾਾਂ ਠਾ ਸੀ ਜ਼ ਵਸੰਠਾ ਸ; 

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਆਞਧਏ ਖੀਵਢ ਠਝ ਵਾਪਾ ਸੀ-ਢਾਧ- ਣੀ ਵਪਆ, 

ਉਸ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਵਔ ਵਙਵਏਆ ਵਸੰਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧਢੰੂ ਨਏੀਢ ਸ ਵਏ ਵਖ ਵਏ ਢੰੂ (ਣਰਦੂ ਠ ਢਾਧ ਠੀ) ਠਵਾਈ ਵਠੱਞੀ ਖਾ, ਇਏ ਵਐਢ ਵਵਔ ਸੀ ਉ ਠ 

(ਆਞਧਏ) ਠੁੱਐ-ਠਠ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਆਣਝ  ਵਸਠ ਵਵਔ -ਢਾਏ ਣਰਦੂ-ਢਾਧ ਵਣਆਾ 

ਪੱਝ ਪੱ ਣ, ੁਣਢ  ਵਵਔ ਦੀ ਏਈ (ਆਞਧਏ)  (ਵਵਏਾ) ਉ ਠ ਢੜ ਢਸੀਂ ਜੁਏਠਾ।  

ਸ ਦਾਈ! ਸੀ-ਢਾਧ ਠਵਾਈ ਸਏ ਵਸਠ ਵਵਔ ਧਖੂਠ ਸ, ਣ ਣੂ ੁ ੂਞੋਂ ਵਥਢਾ (ਵਞਝ ਠਾ) ਜੰ 

ਏਾਧਨਾਥ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਸ ਢਾਢਏ! ਣੂ ੁ ੂਢ  (ਇ ਠਵਾਈ ਠ ਵਞਝ ਠਾ) ਣਸਜ਼ ਢੀਅਞ ਏ ਵਠੱਞਾ ਸ। 

(ਖ ਧਢੱੁਐ ਉ ਣਸਜ਼ ਅਢੁਾ ਠਵਾਈ ਵਞਠਾ ਸ) ਉ ਢੰੂ ਧੁੜ (ਏਈ ਵਵਏਾ) ਠੁੱਐ ਣਸ ਢਸੀਂ ਏਠਾ। 

45।  

ਸਰਕੁ ॥ ਵਾਸੁਦਵ ਸਯਫਤਰ ਭ ਊਨ ਨ ਕਤਹੂ ਠਾਇ ॥ ਅੰਤਤਯ ਫਾਹਤਯ ਸੰਤਗ ਹ ਨਾਨਕ ਕਾਇ 
ਦੁਯਾਇ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਵਵਾ ਵਯੁ ਨ ਕਯੀ ਕਾਹੂ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਤਯ ਫਰਹਭ ਸਭਾਹੂ ॥ ਵਾਸੁਦਵ 
ਜਰ ਥਰ ਭਤਹ ਯਤਵਆ ॥ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ਤਵਯਰ ਹੀ ਗਤਵਆ ॥ ਵਯ ਤਵਯਧ ਤਭਟ ਤਤਹ ਭਨ ਤ ॥ 
ਹਤਯ ਕੀਯਤਨੁ ਗੁਯ ਭੁਤਖ ਜ ਸੁਨਤ ॥ ਵਯਨ ਤਚਹਨ ਸਗਰਹ ਤ ਯਹਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਹਤਯ 
ਗੁਯਭੁਤਖ ਜ ਕਹਤਾ ॥੪੬॥ {ੰਨਾ 259-260} 

ਣਠਅਟ:- ਵਾੁਠਵ—{ਵੁਠਵ ਠਾ ਣੁਞਰ, ਵਕ੍ਰਸ਼ਢ ਖੀ} ਣਧਾਞਧਾ। ਊਢ—ਅਝਸੋਂਠ, ਊਝਞਾ। ਏਞਸੂ 

ਚਾਇ—ਵਏ ਟਾਾਂ ਵਵਔ। ਏਾਇ ਠੁਾਇ—ਏਸੜਾ ਪੁਏਾਉ? ਚਾਉ—ਟਾਾਂ। ਚਾਇ—ਟਾਾਂ। ਵਵਔ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਏਾਸੂ—ਵਏ ਢਾਪ। ਧਾਸੂ—ਵਵਆਣਏ ਸ। ਵਵਆ—ਧਖੂਠ ਸ। ਵਵਆ—ਧਢ ਏੀਆ, ਣਸੁੰਔ 

ਸਾਪ ਏੀਞੀ। ਵਢ—ੰ, ਖਾਵਞ-ਣਾਞ। ਵਔਸਢ—ਵਢਸ਼ਾਢ, ੂਣ-ਐ। ਪਸ ਞ—ਦ (ਖਾਵਞ-ਣਾਵਞ, 

ੂਣ-ਐ) ਞੋਂ। ਸਞਾ—ਵੱਐਾ। ੁਧੁਵਐ—ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ। {ਢਙ:- ਞੀਖੀ ਔਟੀ ਞੁਏ ਠਾ ਅਟ ਇਏੱਚਾ 



ਸੀ ਏਢਾ ਸ ਞ ਔਟੀ ਞੁਏ ਞੋਂ ਸ਼ੁੂ ਏਢਾ ਸ}। 46।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਣਧਾਞਧਾ ਦ ਟਾਈਂ ਧਖੂਠ ਸ, ਵਏ ਦੀ ਟਾਾਂ ਵਵਔ ਉ ਠੀ ਅਝਸੋਂਠ ਢਸੀਂ ਸ। ਦ ਖੀਵਾਾਂ 

ਠ ਅੰਠ ਞ ਔੁਤ ਣਰਦੂ ਅੰ-ੰ ਸ, (ਉ ਞੋਂ) ਏਈ ਪੁਏਾਉ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸਏ ੀ ਵਵਔ ਣਧਾਞਧਾ ਧਾਇਆ ਸਇਆ ਸ, (ਇ ਵਾਞ) ਵਏ ਢਾਪ ਦੀ (ਏਈ) ਵ 

ਢਸੀਂ ਏਢਾ ਔਾਸੀਠਾ। ਣਧਾਞਧਾ ਣਾਝੀ ਵਵਔ ਡਞੀ ਵਵਔ (ਜ਼ੱ ਜ਼ੱ ਵਵਔ) ਵਵਆਣਏ ਸ, ਣ ਵਏ ਵਵਪ  

ਢ  ਸੀ ੁ ੂਠੀ ਵਏਣਾ ਢਾਪ (ਉ ਣਰਦੂ ਞਏ) ਣਸੁੰਔ ਸਾਪ ਏੀਞੀ ਸ।  

ਣਧਾਞਧਾ ਖਾਵਞ-ਣਾਵਞ, ੂਣ-ਐ ਞੋਂ ਵਢਆਾ ਸ (ਉ ਠੀ ਏਈ ਖਾਵਞ-ਣਾਵਞ ਉ ਠਾ ਏਈ ੂਣ-ਐ ਠੱ 

ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠ)। (ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਖ ਧਢੱੁਐ ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਉ ਸੀ ਢੰੂ ਵਧਠ ਸਢ, ਉ ਠੀ 

ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ੁਝਠ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ ਠ ਧਢ ਵਵਔੋਂ ਵ ਵਵਡ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। 46।  

ਸਰਕੁ ॥ ਹਉ ਹਉ ਕਯਤ ਤਫਹਾਨੀਆ ਸਾਕਤ ਭੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥ ੜੜਤਕ ਭੁ ਤਜਉ ਤਤਰਖਾਵੰਤ 
ਨਾਨਕ ਤਕਯਤਤ ਕਭਾਨ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ੜਾੜਾ ੜਾਤੜ ਤਭਟ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ॥ ਕਯਭ ਧਯਭ ਤਤੁ ਨਾਭ 
ਅਯਾਧੂ ॥ ਯੂੜ ਤਜਹ ਫਤਸ ਤਯਦ ਭਾਹੀ ॥ ਉਆ ਕੀ ੜਾਤੜ ਤਭਟਤ ਤਫਨਸਾਹੀ ॥ ੜਾਤੜ ਕਯਤ 
ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਯਾ ॥ ਜਹ ਹੀ ਅਹੰਫੁਤਧ ਤਫਕਾਯਾ ॥ ੜਾੜਾ ਗੁਯਭੁਤਖ ੜਾਤੜ ਤਭਟਾਈ ॥ ਤਨਭਖ 
ਭਾਤਹ ਨਾਨਕ ਸਭਝਾਈ ॥੪੭॥ {ੰਨਾ 260} 

ਣਠਅਟ:- ਸਉ ਸਉ—ਧੈਂ (ਸੀ ਸਵਾਾਂ) ਧੈਂ (ਸੀ ਵੱਛਾ ਥਝਾਾਂ)। ਾਏਞ—ਧਾਇਆ-ਰ ਖੀਵ। ਧੁਡ—ਧੂਐ। 

ੜੜਵਏ—(ਸਉਧ ਠਾ ਏੰਛਾ) ਔੁਦ ਔੁਦ ਏ। ਧੁ—ਆਞਧਏ ਧਞ ਧਠ ਸਢ, ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਾ ਪੈਂਠ 

ਸਢ। ਵਞਰਐਾਵੰਞ—ਵਞਸਾਇਆ। ਵਏਵਞ—ਵਏਞ ਅਢੁਾ। ਵਏਵਞ ਏਧਾਢ—ਏਧਾਈ ਸਈ ਵਏਞ 

ਅਢੁਾ, ਸਉਧ ਠ ਆ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ੜਾਵੜ—ੜਏ, ਔਦ, ਐਸ-ਐਸ। ਾਡ—ੂੁੂ। ਏਧ ਡਧ ਞਞੁ—ਡਾਵਧਏ ਏੰਧਾਾਂ ਠਾ ਞੱਞ। ੂੜ—

ੁੰਠ ਸੀ। ਖਸ—ਵਖ ਠ। ਵਥਢਾਸੀ—ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਸੀ—ਵਸਠ ਵਵਔ। ਅਸੰਥੁਵਡ ਵਵਏਾਾ—ਧੈਂ 

ਵੱਛਾ ਥਝ ਖਾਵਾਾਂ—ਇ ਧਗ ਅਢੁਾ ਏੀਞ ਧਾੜ ਏੰਧ। 47।  

ਅਟ:- ਧਾਇਆ-ਰ ਧੂਐ ਥਧਗ ਧਢੱੁਐਾਾਂ ਠੀ ਉਧ ਇ ਵਸਝ ਵਵਔ ਥੀਞ ਖਾਾਂਠੀ ਸ ਵਏ ਧੈਂ ਸੀ ਵੱਛਾ ਸਵਾਾਂ, 

ਧੈਂ ਸੀ ਸਵਾਾਂ। ਸ ਢਾਢਏ! ਸਉਧ ਠ ਆ ਏੀਞ ਏੰਧਾਾਂ (ਠ ੰਏਾਾਾਂ) ਠ ਏਾਢ, ਸਉਧ ਠਾ ਏੰਛਾ ਔੁਦ ਔੁਦ ਏ 

ਸੀ ਉਸਢਾਾਂ ਠੀ ਆਞਧਏ ਧਞ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਵਖਵੇਂ ਏਈ ਵਞਰਸਾਇਆ (ਣਾਝੀ ਐੁਝੋਂ  ਧਠਾ ਸ, ਉਸ ਆਞਧਏ ੁਐ 

ਥਾਗੋਂ ਞੜਤਠ ਸਢ)।1।  

ਣਉੜੀ:- (ਧਢੱੁਐ ਠ ਅੰਠੋਂ ਸਉਧ ਠ ਏੰਛ ਠੀ) ਔਦ ੁੂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਸੀ ਵਧਙਠੀ ਸ (ਵਏਉਂਵਏ ੰਵਞ 

ਵਵਔ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਵਧਪਠਾ ਸ ਞ) ਸੀ-ਢਾਧ ਠਾ ਵਧਢ ਾ ਡਾਵਧਏ ਏਧਾਾਂ ਠਾ ਵਢਔੜ ਸ। ਵਖ ਧਢੱੁਐ 

ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਸਝਾ ਣਰਦੂ ਆ ਵੱ, ਉ ਠ ਅੰਠੋਂ ਸਉਧ ਠ ਏੰਛ ਠੀ ਔਦ ਜ਼ੂ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਵਧਙ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸ। ਇਸ ਸਉਧ ਵਾਪੀ ੜਏ (ਆਣਝ  ਅੰਠ) ਉਸੀ ਧੂਐ ਧਾਇਆ-ਰ ਥੰਠ ਏਾਇਧ ੱਐਠ ਸਢ, 

ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ ਵਸਠ ਵਵਔ ਸਉਧ ਵਾਪੀ ਥੱੁਡੀ ਞੋਂ ਉਣਖ ਦੜ ਵਙਏ ਵਸੰਠ ਸਢ।  

(ਣ) ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਢ  ੁ ੂਠੀ ਢ ਣ ਏ ਸਉਧ ਵਾਪੀ ਔਦ ਠੂ ਏ ਪਈ, ਉਸਢਾਾਂ ਢੰੂ ੁ ੂਅੱਐ ਠ ਇਏ 

ਤ ਵਵਔ ਸੀ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਠੀ ਗਪਏ ਵਵਐਾ ਠੇਂਠਾ ਸ। 47।  



ਸਰਕੁ ॥ ਸਾਧੂ ਕੀ ਭਨ ਟ ਗਹੁ ਉਕਤਤ ਤਸਆਨ ਤਤਆਗੁ ॥ ਗੁਯ ਦੀਤਖਆ  ਤਜਹ ਭਤਨ ਫਸ 
ਨਾਨਕ ਭਸਤਤਕ ਬਾਗੁ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਸਸਾ ਸਯਤਨ ਯ ਅਫ ਹਾਯ ॥ ਸਾਸਤਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫਦ 
ੂਕਾਯ ॥ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸਤਧ ਫੀਚਾਯਾ ॥ ਤਫਨੁ ਹਤਯ ਬਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਯਾ ॥ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਭ 
ਬੂਰਨਹਾਯ ॥ ਤੁਭ ਸਭਯਥ ਅਗਨਤ ਅਾਯ ॥ ਸਯਤਨ ਯ ਕੀ ਯਾਖੁ ਦਇਆਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਭਯ 
ਫਾਰ ਗੁਾਰਾ ॥੪੮॥ {ੰਨਾ 260} 

ਣਠਅਟ:- ਾਡ—ੂੁੂ। ਧਢ—ਸ ਧਢ! ਸ—ੁਤੜ। ਉਏਵਞ—ਠਪੀਪ-ਥਾਜ਼ੀ। ਠੀਵਐਆ—ਵੱਵਐਆ। ਵਖਸ 

ਧਵਢ—ਵਖ ਠ ਧਢ ਵਵਔ। ਧਞਵਏ—ਧੱਟ ਉਞ। ਦਾ—ੁਔੰਾ ਪਐ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸਾ—ਸਾਵ, ਸਾ ਏ। ਾਞਰ—ਵਸੰਠੂ ਵਪਾੀ ਠ ਕ ਣੁਞਏ—ਾਾਂਐ, ਖ, ਵਢਆਇ, ਧੀਧਾਾਂਾ, 

ਵਸ਼ਏ, ਵਠਾਾਂਞ। ਕੁਙਏਾਾ—(ਧਾਇਆ ਠ ਧਸ ਞੋਂ) ਖ਼ਪਾੀ। ੁਣਾਪਾ—ਸ ਣਾਪ! ਸ ਡਞੀ ਠ ਾਈਂ!। 

48।  

ਅਟ:- ਸ ਧਢ! (ਖ ਸਉਧ ਠੀ ਔਦ ਞੋਂ ਥਔਝਾ ਸ, ਞਾਾਂ) ੁ ੂਠਾ ਆਾ ਪ , ਆਣਝੀਆਾਂ ਠਪੀਪ-ਥਾਜ਼ੀਆਾਂ ਞ 

ਵਆਝਣਾਾਂ ਕੱਛ। ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਠ ਧਢ ਵਵਔ ੁ ੂਠੀ ਵੱਵਐਆ ਵੱ ਣੈਂਠੀ ਸ, ਉ ਠ ਧੱਟ ਉਞ ਔੰਾ 

ਪਐ (ਉਵੜਆ ਧਗ)।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਡਞੀ ਠ ਾਈਂ! (ਸਉਧ ਠੀ ਔਦ ਞੋਂ ਥਔਝ ਪਈ ਅਢਏਾਾਂ ਔਞੁਾਈਆਾਂ ਵਆਝਣਾਾਂ ਏੀਞੀਆਾਂ, ਣ 

ਏੁਗ ਢ ਥਵਝਆ, ਸੁਝ) ਸਾ ਏ ਞੀ ਢ ਣ ਸਾਾਂ। (ਣੰਵਛਞ ਪਏ) ਵਧਰਞੀਆਾਂ ਸ਼ਾਞਰ ਵਠ (ਆਵਠਏ ਡਧ-

ਣੁਞਏ) ਉੱਔੀ ਉੱਔੀ ਣੜ੍ਠ ਸਢ। ਣ ਥਸੁਞ ਵਵਔਾ ਵਵਔਾ ਏ ਇ ਢਞੀਖ ਞ ਅਣੜੀਠਾ ਸ ਵਏ ਸੀ-ਢਾਧ 

ਠ ਵਧਢ ਞੋਂ ਵਥਢਾ (ਸਉਧ ਠੀ ਔਦ ਞੋਂ) ਖ਼ਪਾੀ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠੀ।  

ਸ ੁਣਾਪ! ਅੀਂ ਖੀਵ ੁਆ ੁਆ ਦੱੁਪਾਾਂ ਏਠ ਸਾਾਂ। ਞੰੂ ਾਛੀਆਾਂ ਦੱੁਪਾਾਂ ਢੰੂ ਥਖ਼ਸ਼ਝ-ਖ ਸੈਂ, ਞ ੁਝ ਵਝ 

ਢਸੀਂ ਖਾ ਏਠ, ਞ ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਅੰਞ ਢਸੀਂ ਣ ਏਠਾ।  

ਸ ਢਾਢਏ! (ਣਰਦੂ ਅੱ ਅਠਾ ਏ, ਞ ਆਐ—) ਸ ਣਾਪ! ਅੀਂ ਞ ਥੱਔ ਸਾਾਂ, ਸ ਵਠਆਪ! ਢ ਵਣਆਾਂ 

ਠੀ ਪਾਖ ੱਐ (ਞ ਾਢੰੂ ਸਉਧ ਠ ਏੰਛ ਠੀ ਔਦ ਞੋਂ ਥਔਾਈ ੱਐ)। 48।  

ਸਰਕੁ ॥ ਖੁਦੀ ਤਭਟੀ ਤਫ ਸੁਖ ਬ ਭਨ ਤਨ ਬ ਅਯਗ ॥ ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਤ 
ਕਯਨ ਜਗੁ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਖਖਾ ਖਯਾ ਸਯਾਹਉ ਤਾਹੂ ॥ ਜ ਤਖਨ ਭਤਹ ਊਨ ਸੁਬਯ ਬਯਾਹੂ ॥ ਖਯਾ 
ਤਨਭਾਨਾ ਹਤ ਯਾਨੀ ॥ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾ ਰਬ ਤਨਯਫਾਨੀ  ॥ ਬਾਵ ਖਸਭ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦਤਾ ॥ 
ਾਯਫਰਹਭੁ ਸ ਆਗਨਤਾ ॥ ਅਸੰਖ ਖਤ ਤਖਨ ਫਖਸਨਹਾਯਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫ ਸਦਾ ਦਇਆਯਾ 
॥੪੯॥ {ੰਨਾ 260} 

ਣਠਅਟ:- ਐੁਠ—ਖ਼ੁਠ, ਧੈਂ ਆਣ, ਸਉ। ਐੁਠੀ—ਧੈਂ ਧੈਂ ਵਾਪਾ ੁਦਾਉ, ਸਉਧ। ਅ—ਵਢਆ। ਵਠਰਙੀ 

ਆਇਆ—ਵਠੱ ਣੈਂਠਾ ਸ। ਉਞਵਞ ਏਢ  ਖ—ਖ ਔ-ਧੁਔ ਵਵਛਆਈ ਠਾ ਸੱਏਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਐਾ—ਔੰੀ ਞ੍ਾਾਂ। ਾਸਉ—ਾਸਉਂ, ਧੈਂ ਪਾਸੁੰਠਾ ਸਾਾਂ। ਊਢ—ਖ਼ਾਪੀ। ੁਦ—ਢਏਾ-ਢਏ। 

ਵਢਧਾਢਾ—ਵਢ-ਅਸੰਏਾ। ਣਾਢੀ—ਖੀਵ। ਖਾਣ—ਖਾਣਠਾ ਸ। ਵਢਥਾਢੀ—ਵਾਢਾ ਞੋਂ ਵਸਞ। ਦਾਵ 

ਐਧ—ਐਧ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱਠਾ ਸ। ਆਢਞਾ—ਥਅੰਞ। ਅੰਐ—ਅਝਵਝਞ, ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠੀ ੰਵਐਆ 

(ਵਝਞੀ) ਢ ਸ ਏ। ਐਞ—ਣਾਣ। ਠਇਆਾ—ਵਠਆਪ। 48।  



ਅਟ:- ਖਠੋਂ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਸਉਧ ਠੂ ਸ ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਞਠੋਂ ਇ ਢੰੂ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਵਧਪਠਾ ਸ (ਵਖ ਠੀ ਥਏਵਞ 

ਢਾਪ) ਇ ਠਾ ਧਢ ਞ ਞਢ ਢ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਸਉਧ ਵਧਵਙਆਾਂ ਸੀ) ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਉਸ ਣਧਾਞਧਾ 

(ਸ ਟਾਾਂ) ਵਠੱ ਣੈਂਠਾ ਸ ਖ ਔ-ਧੁਔ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ ਸੱਏਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧੈਂ ਉ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਧਢ ਪਾ ਏ ਏਠਾ ਸਾਾਂ, ਖ ਇਏ ਵਐਝ ਵਵਔ ਉਸਢਾਾਂ (ਵਸਵਠਆਾਂ) ਢੰੂ 

(ਦਪ  ੁਝਾਾਂ ਢਾਪ) ਢਏਾ-ਢਏ ਦ ਠੇਂਠਾ ਸ ਖ ਣਵਸਪਾਾਂ (ੁਝਾਾਂ ਞੋਂ) ੱਐਝ  ਢ। (ਖ਼ੁਠੀ ਵਧਙਾ ਏ ਖਠੋਂ) ਧਢੱੁਐ 

ਔੰੀ ਞ੍ਾਾਂ ਵਢ-ਅਸੰਏਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਞਾਾਂ ਸ ਵਪ  ਵਾਢਾ-ਵਸਞ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਵਧਠਾ ਸ। (ਇ ਞ੍ਾਾਂ) 

ਧਢੱੁਐ ਐਧ-ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਵਣਆਾ ਪੱਝ ਪੱ ਣੈਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਉ ਢੰੂ ਆਞਧਏ ੁਐ ਥਖ਼ਸ਼ਠਾ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਣਾਥਰਸਧ ਥੜਾ ਥਅੰਞ ਸ (ਥ-ਣਵਾਸ ਸ), ਧਾਪਏ-ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੀ ਠਇਆ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ, ਉਸ 

ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਅਝਵਝਞ ਸੀ ਣਾਣ ਵਐਝ ਵਵਔ ਥਖ਼ਸ਼ ਠੇਂਠਾ ਸ। 49।  

ਸਰਕੁ ॥ ਸਤਤ ਕਹਉ ਸੁਤਨ ਭਨ ਭਯ ਸਯਤਨ  ਯਹੁ ਹਤਯ ਯਾਇ ॥ ਉਕਤਤ ਤਸਆਨ ਸਗਰ 
ਤਤਆਤਗ ਨਾਨਕ ਰ ਸਭਾਇ ॥ ੧॥ ਉੜੀ ॥ ਸਸਾ ਤਸਆਨ ਛਾਡੁ ਇਆਨਾ ॥ ਤਹਕਭਤਤ 
ਹੁਕਤਭ ਨ ਰਬੁ ਤੀਆਨਾ ॥ ਸਹਸ ਬਾਤਤ ਕਯਤਹ ਚਤੁਯਾਈ ॥ ਸੰਤਗ ਤੁਹਾਯ ਕ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਊ 
ਸਊ ਜਤ ਤਦਨ ਯਾਤੀ ॥ ਯ ਜੀਅ ਚਰ ਤੁਹਾਯ ਸਾਥੀ ॥ ਸਾਧ ਸਵਾ ਰਾਵ ਤਜਹ ਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ 
ਕਉ ਦੂਖੁ ਨ ਤਫਆ ॥੫੦॥ {ੰਨਾ 260} 

ਣਠਅਟ:- ਵਞ—ੱਔ। ਏਸਉ—ਏਸਉਂ, ਧੈਂ ਆਐਠਾ ਸਾਾਂ। ਧਢ—ਸ ਧਢ! ਉਏਵਞ—ਠਪੀਪ-ਥਾਜ਼ੀ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇਆਢਾ—ਸ ਅੰਘਾਝ! ਵਸਏਧਵਞ—ਔਪਾਏੀ ਢਾਪ। ਸੁਏਵਧ—ਸੁਏਧ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਸ—ਸਜ਼ਾਾਾਂ। 

ਊ—ਉ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਸੀ।  ਖੀਅ—ਸ ਵਖੰਠ! ਾਡ—ੁੂ। ਵਖਸ—ਵਖ ਢੰੂ। ਢ ਵਥਆਣ—ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ 

ਏਠਾ। 50।  

ਅਟ:- ਸ ਧ ਧਢ! ਧੈਂ ਞਢੰੂ ੱਔੀ ੱਪ ਠੱਠਾ ਸਾਾਂ, (ਇ ਢੰੂ) ੁਝ। ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਢ ਣਉ। ਸ ਢਾਢਏ! 

ਾੀਆਾਂ ਠਪੀਪ-ਥਾਜ਼ੀਆਾਂ ਞ ਵਆਝਣਾਾਂ ਕੱਛ ਠ, (ਪ ੁਦਾਵ ਸ ਏ ਆਾ ਪਏਂਾ, ਞਾਾਂ) ਣਰਦੂ ਞਢੰੂ ਆਣਝ 

ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੜ ਪਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਧ ਅੰੂੰਘਾਝ ਧਢ! ਔਪਾਏੀਆਾਂ ਕੱਛ। ਣਧਾਞਧਾ ਔਪਾਏੀਆਾਂ ਢਾਪ ਞ ਸੁਏਧ ਏੀਵਞਆਾਂ (ਦਾਵ, 

ਆਏੜ ਵਵਐਾਇਆਾਂ) ਖ਼ੁਸ਼ ਢਸੀਂ ਸੁੰਠਾ। ਖ ਞੰੂ ਸਜ਼ਾਾਾਂ ਵਏਧਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਔਪਾਏੀਆਾਂ ਦੀ ਏੇਂਾ, ਇੱਏ ਔਪਾਏੀ ਦੀ 

ਞੀ ਧਠਠ ਢਸੀਂ ਏ ਏੀ (ਣਰਦੂ ਠੀ ਸਜ਼ੂੀ ਵਵਔ ਞ ਢਾਪ ਢਸੀਂ ਖਾਇੀ, ਧੰਢੀ ਢਸੀਂ ਖਾ ਏੀ)। ਸ 

ਧੀ ਵਖੰਠ! ਥੱ! ਉ ਣਰਦੂ ਢੰੂ ਸੀ ਵਠਢ ਾਞ ਨਾਠ ਏਠੀ ਸੁ, ਣਰਦੂ ਠੀ ਨਾਠ ਢ  ਸੀ ਞ ਢਾਪ ਖਾਝਾ ਸ।  

(ਣ ਇਸ ਵਧਢ ਉਸੀ ਏ ਏਠਾ ਸ ਵਖ ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣ ੁ ੂਠ ਠ ਞ ਵਪਆਵ) ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖ ਧਢੱੁਐ 

ਢੰੂ ਣਰਦੂ ਆਣ ੁ ੂਠੀ ਵਾ ਵਵਔ ਖੜਠਾ ਸ, ਉ ਉਞ ਏਈ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਜ਼ ਢਸੀਂ ਣਾ ਏਠਾ। 50।  

ਸਰਕੁ ॥ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਖ ਤ ਫਰਨਾ ਭਤਨ ਵੂਠ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬ ਭਤਹ ਯਤਵ ਯਤਹਆ ਥਾਨ 
ਥਨੰਤਤਯ ਸਇ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਹਯਉ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਗਰ ਕ ੂਤਯ ਯਹ ਬਗਵਾਨ ॥ ਹਵਤ ਆ 
ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਬੰਜਨ ਗੁਯ ਤਗਆਨ ॥ ਹਉ ਛੁਟਕ ਹਇ ਅਨੰਦੁ ਤਤਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਤ ॥ 
ਹਤ ਦੂਖ ਜਨਭਹ ਭਯਨ ਸੰਤਸੰਗ ਯਤਾ ॥ ਤਹਤ ਕਤਯ ਨਾਭ ਤਦਰੜ ਦਇਆਰਾ ॥ ਸੰਤਹ ਸੰਤਗ  



ਹਤ ਤਕਯਾਰਾ ॥ ਯ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਕਛੁ ਰਬ ਤ ਹੂਆ ॥ ੫੧॥ {ੰਨਾ 
260} 

ਣਠਅਟ:- ਧਵਢ ਵੂਚ—ਖ ਧਢ ਵਵਔ ਵੱ ਣ। ਵਵ ਵਸਆ—ਵਵਆਣਏ ਸ। ਟਾਢ ਟਢੰਞਵ—ਟਾਢ ਟਾਢ 

ਅੰਞਵ, ਸਏ ਟਾਾਂ ਠ ਅੰਠ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸਉ—ਸਉਂ, ਧੈਂ ਵਐਠਾ ਸਾਾਂ। ਵਙ ਵਙ—ਸਏ ਙ ਵਵਔ। ੁ ਵਆਢ—ੁ ੂਠਾ ਵਆਢ 

(ਇਸ ਠੱਠਾ ਸ)। ਸਉ—ਸਉਧ। ਵਞਸ ਸਉ—ਉ ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਸਉਧ। ਞਸ—ਉਟ, ਉ ਠ ਅੰਠ। ਸਞ—

ਢਾ ਸ । ਵਸਞ—ਵਣਆ, ਣਰਧ। ੰਞਸ ੰਵ—ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ। —ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਉ। 

51।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! ਉਸ ਣਰਦੂ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਵਵਔ ਵਵਆਣਏ ਸ, ਸਏ ਟਾਾਂ ਠ ਅੰਠ ਧਖੂਠ ਸ, ਉ ਸੀ ਠਾ ਖਾਣ 

ਧੂੰਸ ਢਾਪ ਏੀਵਞਆਾਂ ਖਠੋਂ ਉਸ ਧਢ ਵਵਔ ਆ ਵੱਠਾ ਸ, ਞਾਾਂ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ ਣਠਾ ਸੁੰਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧੈਂ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ੀ ਵਵਔ ਵਐਠਾ ਸਾਾਂ ਵਏ ਣਧਾਞਧਾ ਸੀ ਆਣ ਧਖੂਠ ਸ। ਣਧਾਞਧਾ ਠਾ ਞੋਂ ਸੀ 

ਸੋਂਠ ਵਾਪਾ ਔਵਪਆ ਆ ਵਸਾ ਸ, ਉਸ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਠੁੱਐ ਦੀ ਢਾ ਏਢ ਵਾਪਾ ਸ—ਇਸ ੂਗ ੁ ੂਠਾ ਵਆਢ 

ਠੇਂਠਾ ਸ (ੁ ੂਠ ਉਣਠਸ਼ ਞੋਂ ਇਸ ਧਗ ਣੈਂਠੀ ਸ)।  

ੰਞਾਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਠੀ ਥਏਵਞ ਢਾਪ ਧਢੱੁਐ ਠ ਖਢਧ ਧਢ ਠ ਠੁੱਐ ਢਾ ਸ ਖਾਾਂਠ ਸਢ, ਧਢੱੁਐ ਠੀ ਸਉਧ ਧੁੱਏ 

ਖਾਾਂਠੀ ਸ, ਧਢ ਵਵਔ ਆਢੰਠ ਣਠਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਧਢ ਵਵਔੋਂ ਸਉਧ ਠਾ ਅਦਾਵ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ, ਉਟ ਣਰਦੂ ਆਣ ਆ 

ਵੱਠਾ ਸ।  

ਖਸੜਾ ਧਢੱੁਐ ੰਞ ਖਢਾਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ਵਸ ਏ ਣਰਧ ਢਾਪ ਵਠਆਪ ਣਰਦੂ ਠਾ ਢਾਧ ਆਣਝ  ਵਸਠ ਵਵਔ 

ਵਙਏਾਾਂਠਾ ਸ, ਣਰਦੂ ਉ ਉਞ ਵਏਣਾ ਏਠਾ ਸ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਉ ਧਢੱੁਐ ਢੰੂ ਇਸ ਵਢਸ਼ਔਾ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਵਏ) 

ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਉ ਸ ਏਈ ਏੁਗ ਏਢ-ਖਾ ਢਸੀਂ ਸ, ਇਸ ਾਾ ਖਞ-ਆਏਾ ਣਧਾਞਧਾ ਞੋਂ ਸੀ ਣਙ 

ਸਇਆ ਸ। 51।  

ਸਰਕੁ ॥ ਰਖ ਕਤਤਹ ਨ ਛੂਟੀ  ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਬੂਰਨਹਾਯ ॥ ਫਖਸਨਹਾਯ ਫਖਤਸ ਰ ਨਾਨਕ ਾਤਯ 
ਉਤਾਯ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਰੂਣ ਹਯਾਭੀ ਗੁਨਹਗਾਯ ਫਗਾਨਾ ਅਰ ਭਤਤ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਤਜਤਨ ਸੁਖ 
ਦੀ ਤਾਤਹ ਨ ਜਾਨਤ ਤਤ ॥ ਰਾਹਾ ਭਾਇਆ ਕਾਯਨ ਦਹ ਤਦਤਸ ਢੂਢਨ ਜਾਇ ॥ ਦਵਨਹਾਯ 
ਦਾਤਾਯ ਰਬ ਤਨਭਖ ਨ ਭਨਤਹ ਫਸਾਇ ॥ ਰਾਰਚ ਝੂਠ ਤਫਕਾਯ ਭਹ ਇਆ ਸੰ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 
ਰੰਟ ਚਯ ਤਨੰਦਕ ਭਹਾ ਤਤਨਹੂ ਸੰਤਗ ਤਫਹਾਇ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਤਾ ਫਖਤਸ ਰਤਹ ਖਟ ਸੰਤਗ ਖਯ ॥ 
ਨਾਨਕ ਬਾਵ ਾਯਫਰਹਭ ਾਹਨ ਨੀਤਯ ਤਯ ॥੫੨॥ {ੰਨਾ 261} 

ਣਠਅਟ:- ਢ ਕੂਙੀ—ੁਖ਼ੂ ਢਸੀਂ ਸ ਏੀਠਾ, ਵਵਏਾਾਾਂ ਠ ਏਜ਼ ਸਚੋਂ  ਢਸੀਂ ਵਢਏਪ ਏਠ।1।  

ਣਉੜੀ—ਪੂਝ ਸਾਧੀ—ਐਾਡਾ ਪੂਝ ਸਾਧ ਏਢ ਵਾਪਾ, ਢ-ਸ਼ੁਏਾ, ਅਵਕ੍ਰਞਝ। ਥਾਢਾ—ਣਾ, ਾਾਂਗ 

ਢਾਸ ਣਾਝ ਵਾਪਾ। ਅਪਣ—ਟੜੀ। ਖੀਉ—ਵਖੰਠ। ਵਣੰਛੁ—ੀ। ਞਾਵਸ—ਉ ਢੰੂ। ਞਞ—(ਵਖੰਠ ਞ ੀ 

ਠ) ਅਪ  ਢੰੂ। ਪਾਸਾ—ਪਾਦ। ਠਸਵਠਵ—ਠੀਂ ਣਾੀਂ। ਵਢਧਐ—{inmy—} ਅੱਐ ਤਏਝ ਵਖੰਢਾ ਧਾ। 

ਧਢਵਸ—ਧਢ ਵਵਔ। ੰਣ—ਡਢ। ਪੰਣਙ—ਵਵਸ਼ਈ। ਵਥਸਾਇ—ਉਧ ਥੀਞਠੀ ਸ। ਣਾਸਢ—ਣੱਟ, ਣੱਟ-

ਵਠਪ ਥੰਠ। ਢੀਵ—ਣਾਝੀ ਵਵਔ, ਢਾਧ-ਅੰਵਧਰਞ ਢਾਪ। 52।  



ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਅੀਂ ਖੀਵ ਵਐਢ ਵਐਢ ਵਣੱਕੋਂ ਦੱੁਪਾਾਂ ਏਢ ਵਾਪ  ਸਾਾਂ, ਖ ਾਛੀਆਾਂ ਦੱੁਪਾਾਂ ਠਾ ਪਐਾ 

ਸਵ ਞਾਾਂ ਅੀਂ ਵਏ ਞ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇ ਦਾ ਞੋਂ ੁਖ਼ੂ ਢਸੀਂ ਸ ਏਠ। ਸ ਥਖ਼ਵਸ਼ੰਠ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਾਛੀਆਾਂ 

ਦੱੁਪਾਾਂ ਥਖ਼ਸ਼, ਞ ਾਢੰੂ (ਵਵਏਾਾਾਂ ਠ ਧੰੁਠ ਵਵਔ ਛੁਥਵਠਆਾਂ ਢੰੂ) ਣਾ ਪੰਾ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧਢੱੁਐ ਢਾ-ਸ਼ੁਏਾ ਸ, ੁਢਸਾ ਸ, ਸਕੀ ਧਞ ਵਾਪਾ ਸ ਣਧਾਞਧਾ ਢਾਪੋਂ  ਣਾ ਸੀ ਵਸੰਠਾ ਸ, 

ਵਖ ਣਰਦੂ ਢ  ਇਸ ਵਖੰਠ ਞ ੀ ਵਠੱਞ ਸਢ, ਉ ਅਪ  ਢੰੂ ਣਕਾਝਠਾ ਸੀ ਢਸੀਂ। ਧਾਇਆ ਐੱਙਝ ਠੀ ਖ਼ਾਞ 

ਠੀਂ ਣਾੀਂ ਦਾਪ ਏਢ ਞੁਵਆ ਵਤਠਾ ਸ, ਣ ਖਸੜਾ ਣਰਦੂ ਠਾਞਾ ਦ ਏੁਗ ਠਝ ਖਾ ਸ, ਉ ਢੰੂ ਅੱਐ ਠ 

ਤ ਵਖਞਢ  ਧ ਪਈ ਦੀ ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ ਢਸੀਂ ਵਾਾਂਠਾ। ਪਾਪਔ, ਗੂਚ, ਵਵਏਾ ਞ ਧਾਇਆ ਠਾ ਧਸ—

ਥੱ! ਇਸੀ ਡਢ ਧਢੱੁਐ ਆਣਝ  ਧਢ ਵਵਔ ਾਾਂਦੀ ਥਚਾ ਸ। ਖ ਵਵਸ਼ਈ ਸਢ, ਔ ਸਢ, ਧਸਾ ਵਢੰਠਏ ਸਢ, ਉਸਢਾਾਂ 

ਠ ਾਟ ਵਵਔ ਇ ਠੀ ਉਧ ਥੀਞਠੀ ਸ। (ਣ, ਸ ਣਰਦੂ!) ਖ ਞਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ ਞਾਾਂ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਐਵਙਆਾਂ ਢੰੂ 

ਐਵਆਾਂ ਠੀ ੰਵਞ ਵਵਔ ੱਐ ਏ ਥਖ਼ਸ਼ ਪੈਂਠਾ ਸੈਂ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਣਧਾਞਧਾ ਢੰੂ ਔੰਾ ਪੱ ਞਾਾਂ ਉਸ (ਵਵਔਾਾਾਂ ਵਵਔ) ਣੱਟ-ਵਠਪ ਸ ਔੁੱਏ ਥੰਵਠਆਾਂ ਢੰੂ ਢਾਧ-ਅੰਵਧਰਞ 

ਠੀ ਠਾਵਞ ਠ ਏ (ਵਵਏਾਾਾਂ ਠੀਆਾਂ ਪਵਸਾਾਂ ਵਵਔ ਛੁਥਝੋਂ) ਥਔਾ ਪੈਂਠਾ ਸ। 52।  

ਸਰਕੁ ॥ ਖਾਤ ੀਤ  ਖਰਤ ਹਸਤ ਬਯਭ ਜਨਭ ਅਨਕ ॥ ਬਵਜਰ ਤ ਕਾਢਹੁ ਰਬੂ ਨਾਨਕ ਤਯੀ 
ਟਕ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਖਰਤ ਖਰਤ ਆਇ ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਦੁਖ ਾਇ ॥ ਖਦ ਤਭਟ ਸਾਧੂ ਤਭਰਤ 
ਸਤਤਗੁਯ ਫਚਨ ਸਭਾਇ ॥ ਤਖਭਾ ਗਹੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚ ਖਾਇ ਅੰਤਭਰਤੁ ਨਾਭ ॥ ਖਯੀ ਤਿਾ ਠਾਕੁਯ 
ਬਈ ਅਨਦ ਸੂਖ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਖ ਤਨਫਾਹੀ ਫਹੁਤੁ ਰਾਬ ਘਤਯ ਆ ਤਤਵੰਤ ॥ ਖਯਾ ਤਦਰਾਸਾ 
ਗੁਤਯ ਦੀਆ ਆਇ ਤਭਰ ਬਗਵੰਤ ॥ ਆਨ ਕੀਆ ਕਯਤਹ ਆਤ ਆਗ ਾਛ ਆਤ ॥ ਨਾਨਕ 
ਸਊ ਸਯਾਹੀ ਤਜ ਘਤਟ ਘਤਟ ਯਤਹਆ ਤਫਆਤ ॥੫੩॥ {ੰਨਾ 261} 

ਣਠਅਟ:- ਦਵਖਪ—ੰਾ-ਧੰੁਠ। ਞ—ਞੋਂ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਐਪਞ ਐਪਞ—ਧਢ ਣਔਾਾਂਠਾ ਣਔਾਾਂਠਾ। ਐਠ—ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼। ਾਡ—ੂੁੂ। ਧਾਇ—ਪੀਢ ਸ ਏ, 

ਵਔੱਞ ਖੜ ਏ। ਸੀ—ਤੜੀ, ਰਸਝ ਏੀਞੀ। ੰਵਔ—ਖਵੜਆ। ਐਾਇ—ਖ਼ੁਾਏ ਥਝਾਇਆ। ਐਣ—ਠਾ, 

ਵਝਖ-ਵਣਾ। ਵ ਆ—ਅੰਞ ਆਞਧ ਵਙਏ । ਣਵਞਵੰਞ—ਇੱਜ਼ਞ ਵਾਪ । ੁਵ—ੁ ੂ ਢ। 

ਵਠਪਾਾ—ਵਠਪ ਢੰੂ ਜਾ। ਆ ਣਾਕ—ਪਏ ਣਪਏ ਵਵਔ। ਾਸੀ—ਵਵਛਆਈ, ਵਵਞ-ਾਪਾਸ 

ਏੀ। 53।  

ਅਟ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਅੀਂ ਖੀਵ ਧਾਇਏ ਣਠਾਟ ਸੀ ਐਾਾਂਠ ਣੀਂਠ, ਞ ਧਾਇਆ ਠ ੰ 

ਞਧਾਵਸ਼ਆਾਂ ਵਵਔ ਸੀ ਸੱਠ ਐਛਠ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔ ਦਙਏਠ ਆ ਸ ਸਾਾਂ, ਾਢੰੂ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ੰਾ-ਧੰੁਠ 

ਵਵਔੋਂ ਏੱਜ, ਾਢੰੂ ਞਾ ਸੀ ਆਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਧਢੱੁਐ ਧਾਇਏ ੰਾਾਂ ਵਵਔ ਧਢ ਣਔਾਾਂਠਾ ਣਔਾਾਂਠਾ ਅਢਏਾਾਂ ਖੂਢਾਾਂ ਵਵਔੋਂ ਪੰਠਾ ਠੁੱਐ ਣਾਾਂਠਾ ਆਉਂਠਾ 

ਸ। ਖ ੁ ੂਵਧਪ ਣ, ਖ ੁੂ ਠ ਥਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਵਔੱਞ ਖੁੜ ਖਾ, ਞਾਾਂ ਾ ਠੁੱਐ-ਏਪਸ਼ ਵਧਙ ਖਾਾਂਠ ਸਢ। ਵਖ ਢ  

(ੁ-ੂਠ ਞੋਂ) ਵਐਧਾ ਠਾ ੁਦਾਉ ਰਸਝ ਏ ਵਪਆ, ਢਾਧ-ਡਢ ਇਏੱਚਾ ਏੀਞਾ, ਢਾਧ-ਅੰਵਧਰਞ ਢੰੂ ਆਣਝੀ 

ਆਞਧਏ ਖ਼ੁਾਏ ਥਝਾਇਆ ਉ ਉਞ ਣਧਾਞਧਾ ਠੀ ਥੜੀ ਵਧਸ ਸੁੰਠੀ ਸ, ਉਸ ਆਞਧਏ ਆਢੰਠ-ੁਐ ਵਵਔ 

ਵਙਵਏਆ ਵਸਠੰਾ ਸ।  

ਵਖ ਧਢੱੁਐ ਢ  (ੁ ੂਞੋਂ ਖਾਔ ਵੱਐ ਏ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ ਠਾ) ਵਝਖ-ਵਣਾ (ਾੀ ਉਧ) ਞੜ ਵਢਥਾਵਸਆ, 



ਉ ਢ  ਪਾਦ ਐੱਵਙਆ, ਉਸ (ਦਙਏਝਾ ਞੋਂ ਥਔ ਏ) ਅਛਪ-ਧਢ ਸ ਖਾਾਂਠਾ ਸ ਞ ਆਠ ਐੱਙਠਾ ਸ। ੁ ੂਢ  ਉ 

ਢੰੂ ਸ ਔੰੀ ਵਠਪੀ ਜਾ ਵਠੱਞੀ, ਞ ਉਸ ਦਵਾਢ ਠ ਔਢਾਾਂ ਵਵਔ ਖੁਵੜਆ। (ਣ ਇਸ ਦ ਣਰਦੂ ਠੀ ਵਧਸ 

ਸ)।  

ਸ ਣਰਦੂ! ਇਸ ਾਾ ਐਪ ਞੰੂ ਸੀ ਏੀਞਾ ਸ, ਸੁਝ ਦੀ ਞੰੂ ਸੀ ਦ ਏੁਗ ਏ ਵਸਾ ਸੈਂ। ਪਏ ਣਪਏ ਵਵਔ ਖੀਆਾਂ ਠਾ 

ਾਐਾ ਞੰੂ ਆਣ ਸੀ ਸੈਂ। ਸ ਢਾਢਏ! ਖ ਣਰਦੂ ਸਏ ੀ ਵਵਔ ਧਖੂਠ ਸ, ਠਾ ਉ ਠੀ ਸੀ ਵਵਞ-ਾਪਾਸ 

ਏਢੀ ਔਾਸੀਠੀ ਸ। 53।  

ਸਰਕੁ ॥ ਆ ਰਬ ਸਯਨਾਗਤੀ ਤਕਯਾ ਤਨਤਧ ਦਇਆਰ  ॥ ਕ ਅਖਯੁ ਹਤਯ ਭਤਨ ਫਸਤ 
ਨਾਨਕ ਹਤ ਤਨਹਾਰ ॥੧॥ ਉੜੀ ॥ ਅਖਯ ਭਤਹ ਤਤਰਬਵਨ ਰਤਬ ਧਾਯ ॥ ਅਖਯ ਕਤਯ ਕਤਯ ਫਦ 
ਫੀਚਾਯ ॥ ਅਖਯ ਸਾਸਤਰ ਤਸੰਤਭਰਤਤ ੁਯਾਨਾ ॥ ਅਖਯ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਯਾਨਾ ॥ ਅਖਯ ਭੁਕਤਤ 
ਜੁਗਤਤ ਬ ਬਯਭਾ ॥ ਅਖਯ ਕਯਭ ਤਕਯਤਤ ਸੁਚ ਧਯਭਾ ॥ ਤਦਰਸਤਟਭਾਨ ਅਖਯ ਹ ਜਤਾ ॥ ਨਾਨਕ 
ਾਯਫਰਹਭ ਤਨਯਰਾ ॥੫੪॥ {ੰਨਾ 261} 

ਣਠਅਟ:- ਵਢਵਡ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਅਐੁ—{A˜r}—1. ਅਵਵਢਾਸ਼ੀ ਣਰਦੂ 2. ਣਰਦੂ ਠਾ ਸੁਏਧ। ਧਵਢ—ਧਢ ਵਵਔ। 

ਵਢਸਾਪ—ਆਢੰਵਠਞ, ਵਐਵੜਆ ਸਇਆ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਅਐ ਧਵਸ—ਸੁਏਧ ਵਵਔ। ਣਰਵਦ—ਣਰਦੂ ਢ। ਡਾ—ਅਟਾਣਢ ਏੀਞ। ਅਐ ਏਵ—ਸੁਏਧ ਏ ਏ, 

ਸੁਏਧ ਠੀ ਾਸੀਂ। ਏਵ ਥਠ—ਵਠ ਥਝਾ ਏ। ਢਾਠ—ਆਵਾਜ਼, ਾ, ਏੀਞਢ। ਵਐ੍੍ਾਢਾ—ਉਣਠਸ਼, 

ਵਵਆਵਐਆ। ਦ—ਠੁਢੀਆ ਵਾਪ  ਛ। ਅਐ ਸ—ਅੱਐ ਠਾ (ਣਾਾ) ਸ, ਸੁਏਧ ਠਾ ਣਾਾ ਸ। ਵਏਵਞ—

{øÄX} ਏਢ-ਖ। 45।  

ਅਟ:- ਸ ਣਰਦੂ! ਸ ਵਏਣਾ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ ! ਸ ਵਠਆਪ! ਅੀਂ ਞੀ ਢ ਆ ਸਾਾਂ। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ) ਵਖਢ੍ਾਾਂ ਠ 

ਧਢ ਵਵਔ ਇਏ ਅਵਵਢਾਸ਼ੀ ਣਰਦੂ ਵੱਠਾ ਵਸੰਠਾ ਸ, ਉਸਢਾਾਂ ਠਾ ਧਢ ਠਾ ਵਐਵੜਆ ਵਸੰਠਾ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਇਸ ਵਞੰਢ  ਦਵਢ (ਾਾ ਸੀ ਖਞ) ਣਰਦੂ ਢ  ਆਣਝਾ ਸੁਏਧ ਵਵਔ ਸੀ ਔ ਸਢ। ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ 

ਅਢੁਾ ਸੀ ਵਠ ਔ , ਞ ਵਵਔਾ । ਾ ਸ਼ਾਞਰ  ਵਵਧਰਞੀਆਾਂ ਞ ਣੁਾਝ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਠਾ ਣਰਙਾਵ 

ਸਢ। ਇਸਢਾਾਂ ਣੁਾਝਾਾਂ ਸ਼ਾਞਰਾਾਂ ਞ ਵਵਧਰਞੀਆਾਂ ਠ ਏੀਞਢ ਏਟਾ ਞ ਵਵਆਵਐਆ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਠਾ ਸੀ ਜ਼ਸੂ 

ਸਢ।  

ਠੁਢੀਆ ਠ ਛਾਾਂ ਦਧਾਾਂ ਞੋਂ ਖ਼ਪਾੀ ਪੱਦਝੀ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਠਾ ਣਰਏਾਸ਼ ਸ। (ਧਢੱੁਐਾ ਖਢਧ ਵਵਔ) ਏਢਨ 

ਏਧਾਾਂ ਠੀ ਣਕਾਝ ਏਢੀ ਆਞਧਏ ਣਵਵਞਰਞਾ ਠ ਵਢਨਧਾਾਂ ਠੀ ਦਾਪ—ਇਸ ਦੀ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਠਾ ਸੀ ਵਠਰ ੱਸ਼ ਸ।  

ਸ ਢਾਢਏ! ਵਖਞਢਾ ਦੀ ਇਸ ਵਠੱ ਵਸਾ ੰਾ ਸ, ਇਸ ਾਾ ਸੀ ਣਰਦੂ ਠ ਸੁਏਧ ਠਾ ੁਝ ੂਣ ਸ, ਣ 

(ਸੁਏਧ ਠਾ ਧਾਪਏ) ਣਰਦੂ ਆਣ (ਇ ਾ ਣਾ ਠ) ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ ਣ ਸ। 54।  

ਸਰਕ ੁ॥ ਹਤਥ ਕਰੰਭ ਅਗੰਭ ਭਸਤਤਕ ਤਰਖਾਵਤੀ ॥ ਉਯਤਝ ਯਤਹ ਸਬ ਸੰਤਗ ਅਨੂ ਯੂਾਵਤੀ 
॥ ਉਸਤਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਭੁਖਹੁ ਤੁਹਾਯੀਆ ॥ ਭਹੀ ਦਤਖ ਦਯਸੁ ਨਾਨਕ ਫਤਰਹਾਯੀਆ ॥੧॥ 

ਉੜੀ ॥ ਹ ਅਚੁਤ ਹ ਾਯਫਰਹਭ ਅਤਫਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ॥ ਹ ੂਯਨ ਹ ਸਯਫ ਭ ਦੁਖ ਬੰਜਨ 
ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਹ ਸੰਗੀ ਹ ਤਨਯੰਕਾਯ ਹ ਤਨਯਗੁਣ ਸਬ ਟਕ ॥ ਹ ਗਤਫਦ ਹ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕ ਸਦਾ 
ਤਫਫਕ ॥ ਹ ਅਯੰਯ ਹਤਯ ਹਯ ਹਤਹ ਬੀ ਹਵਨਹਾਯ ॥ ਹ ਸੰਤਹ ਕ ਸਦਾ ਸੰਤਗ ਤਨਧਾਯਾ ਆਧਾਯ 



॥ ਹ ਠਾਕੁਯ ਹਉ ਦਾਸਯ ਭ ਤਨਯਗੁ ਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਜ ਨਾਭ ਦਾਨੁ ਯਾਖਉ ਹੀ 
ਯਇ ॥੫੫॥ {ੰਨਾ 261} 

ਣਠਅਟ:- ਸਵਟ—ਸੱਟ ਵਵਔ। ਅੰਧ—ਅਣਸੁੰਔ। ਅੰਧ ਸਵਟ—ਅਣਸੁੰਔ ਸੀ ਠ ਸੱਟ ਵਵਔ। ਧਞਵਏ—

ਧੱਟ ਉਞ। ਉਵਗ ਵਸ—ਵਧਵਪਆ ਸਇਆ ਸ (ਞਾਝ ਣਙ ਵਾਾਂ)। ਅਢੂਣ—ਸਝਾ। ੂਣਾਵਞੀ—ੂਣ 

ਵਾਪਾ। ਧੁਐਸ—ੁਧੂੰਸ ਞੋਂ। ਧਸੀ—ਧਞ ਸ ਈ ਸ।  

ਣਉੜੀ:- ਅਔੁਞ—{ÁXu—ਵਛੱ ਣਝਾ} ਅੱਔੁਞ, ਢਾ ਢਾਸ ਸਝ ਵਾਪਾ। ਅ—ਣਾਣ। ਥਧ—ਥ-

ਵਵਆਣਏ। ੁਝਞਾ—ੁਝਾਾਂ ਠਾ ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਵਢੰਏਾ—ਆਏਾ-ਵਸਞ। ਵਢੁਝ—ਧਾਇਆ ਠ ਵਞੰਢ ੁਝਾਾਂ 

ਞੋਂ ਵੱਐਾ। ਵਢਡਾਢ—ਖ਼ਜ਼ਾਢਾ। ਵਥਥਏ—ਣਐ ਠੀ ਞਾਏਞ। ਅਣੰਣ—ਣ ਞੋਂ ਣ। ਸਵਸ ਦੀ—ਸੁਝ ਦੀ 

ਧਖੂਠ ਸੈਂ। ਵਢਡਾਾ—ਵਢਆਵਆਾਂ ਠਾ। ਠਾ—ਵਢੱਏਾ ਵਖਸਾ ਠਾ। ਵਢੁਢ—ੁਝ-ਸੀਢ। ਾਐਉ—

ਾਐਉਂ, ਧੈਂ ੱਐਾਾਂਾ। ਸੀ—ਵਸਠ ਵਵਔ। 55।  

ਅਟ:- ਅਣਸੁੰਔ ਸੀ ਠ ਸੱਟ ਵਵਔ (ਸੁਏਧ ੂਣ) ਏਪਧ (ਤੜੀ ਸਈ) ਸ, (ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠ) ਧੱਟ ਉਞ (ਆਣਝ  

ਸੁਏਧ ੂਣ ਏਪਧ ਢਾਪ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਏੀਞ ਏਧਾਾਂ ਅਢੁਾ ਪਐ) ਵਪਐੀ ਖਾ ਵਸਾ ਸ। ਉਸ ਸਝ  ੂਣ ਵਾਪਾ ਣਰਦੂ 

ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਢਾਪ (ਞਾਝ  ਣਙ ਵਾਾਂ) ਵਧਵਪਆ ਸਇਆ ਸ (ਇ ਵਾਞ ਏਈ ਪਐ ਗ਼ਪਞ ਢਸੀਂ ਵਪਵਐਆ 

ਖਾਾਂਠਾ)। ਸ ਢਾਢਏ! (ਆਐ—) ਸ ਣਰਦੂ! ਧਟੋਂ ਆਣਝ  ਧੂੰਸ ਢਾਪ ਞੀ ਵਵਛਆਈ ਵਥਆਢ ਢਸੀਂ ਏੀਞੀ ਖਾ 

ਏਠੀ। ਞਾ ਠਢ ਏ ਏ ਧੀ ਵਖੰਠ ਧਞ ਸ ਸੀ ਸ, ਠਏ ਠਏ ਸ ਸੀ ਸ।1।  

ਣਉੜੀ:- ਸ ਢਾਢਏ! (ਅਠਾ ਏ ਞ ਆਐ—) ਸ ਏਠ ਢ ਛਪਝ ਵਾਪ  ਣਧਾਞਧਾ! ਸ ਢਾ-ਵਸਞ ਣਰਦੂ! ਸ 

ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਣਾਣ ਢਾ ਏਢ ਵਾਪ ! ਸ ਾ ਖੀਵਾਾਂ ਵਵਔ ਵਵਆਣਏ ਣੂਢ ਣਰਦੂ! ਸ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਠੁੱਐ ਠੂ ਏਢ 

ਵਾਪ ! ਸ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ ! ਸ ਦ ਠ ਾਟੀ! (ਞ ਵਤ ਦੀ) ਆਏਾ-ਵਸਞ ਣਰਦੂ! ਸ ਧਾਇਆ ਠ ਣਰਦਾਵ ਞੋਂ 

ਵੱਐ ਵਸਝ ਵਾਪ ! ਸ ਦ ਖੀਵਾਾਂ ਠ ਆ! ਸ ਵਰਸ਼ਙੀ ਠੀ ਾ ਪਝ ਵਾਪ ! ਸ ੁਝਾਾਂ ਠ ਖ਼ਜ਼ਾਢ ! ਵਖ ਠ 

ਅੰਠ ਣਐ ਏਢ ਠੀ ਞਾਏਞ ਠਾ ਏਾਇਧ ਸ! ਸ ਣ ਞੋਂ ਣ ਣਰਦੂ! ਞੰੂ ਸੁਝ ਦੀ ਧਖੂਠ ਸੈਂ, ਞੰੂ ਠਾ ਪਈ 

ਏਾਇਧ ਵਸਝ ਵਾਪਾ ਸੈਂ। ਸ ੰਞਾਾਂ ਠ ਠਾ ਸਾਈ! ਸ ਵਢਆਵਆਾਂ ਠ ਆ! ਸ ਵਰਸ਼ਙੀ ਠ ਣਾਪਏ! ਧੈਂ 

ਞਾ ਵਢੱਏਾ ਵਖਸਾ ਠਾ ਸਾਾਂ, ਧੈਂ ੁਝ-ਸੀਢ ਸਾਾਂ, ਧ ਵਵਔ ਏਈ ੁਝ ਢਸੀਂ ਸ। ਧਢੰੂ ਆਣਝ  ਢਾਧ ਠਾ ਠਾਢ 

ਥਖ਼ਸ਼, (ਇਸ ਠਾਢ) ਧੈਂ ਆਣਝ  ਵਸਠ ਵਵਔ ਣਰ ਏ ੱਐਾਾਂ। 55।  

ਸਰਕੁ ॥ ਗੁਯਦਵ ਭਾਤਾ ਗੁਯਦਵ ਤਤਾ ਗੁਯਦਵ ਸੁਆਭੀ ਯਭਸੁਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸਖਾ ਅਤਗਆਨ 
ਬੰਜਨੁ ਗੁਯਦਵ ਫੰਤਧ ਸਹਦਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਦਾਤਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਉਦਸ ਗੁਯਦਵ ਭੰਤੁ ਤਨਯਧਯਾ ॥ 
ਗੁਯਦਵ ਸਾਂਤਤ ਸਤਤ ਫੁਤਧ ਭੂਯਤਤ ਗੁਯਦਵ ਾਯਸ ਯਸ ਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਤੀਯਥੁ ਅੰਤਭਰਤ ਸਯਵਯੁ 
ਗੁਯ ਤਗਆਨ ਭਜਨੁ ਅਯੰਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਕਯਤਾ ਸਤਬ ਾ ਹਯਤਾ ਗੁਯਦਵ ਤਤਤ ਤਵਤ 
ਕਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਆਤਦ ਜੁਗਾਤਦ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਯਦਵ ਭੰਤੁ ਹਤਯ ਜਤ ਉਧਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸੰਗਤਤ  
ਰਬ ਭਤਰ ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਹਭ ਭੂੜ ਾੀ ਤਜਤੁ ਰਤਗ ਤਯਾ ॥ ਗੁਯਦਵ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਯਫਰਹਭੁ 
ਯਭਸਯੁ ਗੁਯਦਵ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਨਭਸਕਯਾ ॥੧॥ਹੁ ਸਰਕੁ ਆਤਦ ਅੰਤਤ ੜਣਾ ॥ {ੰਨਾ 262} 

ਇਸ ਪਏ ਇ ‘ਥਾਵਢ ਅਐੀ’ ਠ ਸ਼ੁੂ ਵਵਔ ਦੀ ਣੜ੍ਢਾ ਸ, ਞ ਅਖ਼ੀ ਵਵਔ ਦੀ ਣੜ੍ਢਾ ਸ।  

ਢਙ:- ਇ ਪਏ ਠਾ ਅਟ ਸ਼ੁੂ ਵਵਔ ਵਠੱਞਾ ਵਆ ਸ।  

 


