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1. 
 
ਸਜ ਦਭ ਅਨੰਦਯ ਭੇਂ ਤਯ ਭਏਹਭ ਥ਼ 
ਵਭਵ ਯ ਏ਼ ਰਾ ਥ਼ ਯ ਏਛ ਨਦਹਭ  ਥ਼ 
ਚਯੋਂ ਤਯ ਼ ਸਏਰਅ ਏਾ ਼ਯ਼ ਗ਼ਨਹਭ ਥ਼ 
ਟਟ਼ ਼ ਸਯਜ਼੍ਏ ਏ਼ ਸਦਸਰ-ਸੰਾਂ ਦਾ-ਨਹਭ ਥ਼ 

ਸਆ਼ ਥ਼ ਯ ਬਏ ਏਹ ਸਲ਼ਿੱ ਦਤ ਏਭਰ ਥਹ 
ਥਹ ਭਖ਼ਤਯ ਹ ਿਜ ਾ ਲਵ ਬਹ ਸਨਢਰ ਥਹ 

 
 
ਭਏਹਭ : ਠਸਵਯ਼ ਵਾ 
ਨਦਹਭ : ਥਹ 
ਗ਼ਨਹਭ : ਦਲ਼ਭਣ 
ਦਾ-ਨਹਭ : ਦਾ ਟਾਟ਼ 
ਏਭਰ : ਫਵਤ 
 

2. 
 
ਅਅ਼ਦ ਕਹ ਪਿਸ਼ਜ ਕ਼ ਨ ਲ਼ਭਯਾ-ਸਵਫ ਥ਼ 
ਯਦਸਯ-ਫ਼ਿਜ ਏਕ ਨਵਹ ਦਾ ਨਲਫ ਥ਼ 
ਯਜ਼ ਕਈ ਵੜ ਕ਼ ਬਹ ਵਭਯਕਫ ਥ਼ 
ਸਿੰ ਘ ਼ ਸਫਤ-ਚਿੰਦ ਸਮਵ ਫ ਲ਼ਖ਼-ਓ-ਲ਼ਫ ਥ਼ 

ਸਿੱ ਖ ਕਹ ਆਯਜ ਥਹ ਸਕ ਰੜ ਕਯ ਲ਼ਵਹਦ ਵ 
ਤਗਯ ਸਮਵ ਾਚਤ਼ ਥ਼ ਨ: ਜਇਅ਼ ਭਯਹਦ ਵ 

 
 
ਅਅ਼ਦ : ਉਦ ਦ ਫਵ ਲਚਨ, ਉਦ=ਦਲ਼ਭਣ 
 
ਵਭਯਕਫ : ਨਰ 
ਸਫਤ-ਚਿੰਦ : ਲਹਵ ਗਣੵ ; ਲ਼ਖ਼-ਓ-ਲ਼ਫ : ਫਿੱ ਢ਼ ਅਤ਼ ਜਲਨ 
 

3. 
 
ਫਾਰ਼ ਸਕ ਅਨਹ ਫ਼ਿਜ ਸਨਵਮਤ ਵ ਭਖ਼ਤਯ 
ਘ਼ਯ਼ ਵਏ ਵ ਵਭ ਕਾ ਵਜਯ ਵਹ ਅਵਸਰ ਲ਼ਯ  
ਛਾੜਗ਼ ਅਨੇ ਆ ਕਾ ਦਲ਼ਭਨ ਕ਼ ਯਵਭ ਯ 
ਉ ਭ਼ ਬਹ ਅਨਹ ਇਿੱ ਜਤਾ ਅਜਭਤ ਕ ਵ ਖ਼ਤਯ  

ਸਚਸੜਮ ਕਾ ਆਜ ਬਹ ਭ ਰੜ ਦਿੰ ਗ ਫਜ ਼ 
ਕਛ ਫ਼ਮਦ ਨਵ੶ ਵ ਭਗਯ ਤਯਕਾ ਤਜ ਼ 

 

 
 
 
ਲ਼ਯ : ਲ਼ਯਯਤਹ ਰਾਕ  
 
ਅਜਭਤ : ਲਸਡਆਈ ; ਖ਼ਤਯ : ਨਕਨ  
 
ਤਜ : ਛਡ ਕ਼ ਨ ਜਣ ਦ ਬਲ 



4. 
  
ਦਨਹਆ ਕ਼ ਰਾਗ ਵਾਤ਼ ਵ ਗਰ ਜਨਨ ਼ 
ਵਭ ਭਸਰਵ਼ ਜਵੵ ਵ, ਗ਼ਯਜ ਵਭ ਕਾ ਦਨ ਼? 
ਕਮ ਫ਼ਮਦ ਵ ਸਵਿੰ ਦ-ਓ-ਭਸਰਭ ਕ਼ ਖ਼ਨ ਼ 
ਸਫਵਤਯ ਵ ਇਜਸਤਨਫ ਵਹ ਕਸਯ ਜਫਨ ਼ 

ਇਤਨੇ ਭ ਇਸਤਰਅ ਵਈ, ਕਸਦ ਇਕ ਆਮ ਵ 
       ਯਸਵਿੰਦ ਕ਼ ਨਲਫ ਕ ਗ਼ਭ ਰਮ ਵ 

 
 
 
ਭਸਰਵ਼ : ਧਯਕ ; ਜਵੵ : ਿੰਯ ; ਦਨ : ਕਭਹਨ, ਨਹਚ 
 
ਇਜਸਤਨਫ : ਯਵ਼ਜ ਕਯਨ ਜੵ ਫਚਣ ਦ ਬਲ ; ਜਫਨ : ਨਹਚ ਕਿੱ ਭ 
ਕਸਦ : ਿੰ ਦ਼ਲ਼ ਸਰਆਉਣ ਲ, ਏਰਚਹ 
 

5. 
 
ਫ਼ਯਭਏ ਤਗਯ, ਇ਼ ਰਓ ਵਭਯ  
ਸਮਵ  ਕ਼ ਵਕਭ ਤਯਤ ਗਮ, ਉਠ ਕ਼ ਏਕ ਦ 
ਰਮ ਫ਼ਹਯ ਸਜ : ਥ ਛਮ ਵਆ ਸਵਯ 
ਦਹਲਨ ਖਰ ਕ ਜਾ ਦ਼ਖ ਗਮ ਵਲ 

ਤਗਯ ਨੇ ਦ਼ ਕ਼ ਵਿਰ ਛ ਸਮਵ ਯਯ ਼ 
ਗਭ ਕਯ ਤ ਰਮ ਵ ਪਿਸ਼ਜ ਲ਼ਯਯ ਼ 

 
 
 
 
ਫ਼ਹਯ : ਏਰਚਹ ; ਸਵਯ : ਡਯ, ਖਿਪ 
ਵਲ : ਵਲ ਫਵਲਚਨ ਵ ਵ: ਦ, ਵ: = ਇਿੰਦਯਹ ਅਯਥਤ ਵਾਲ਼ 
 
ਲ਼ਯਯ : ਲ਼ਯਯ ਫਵਲਚਨ ਵ ਯਹਯ ਦ, ਯਹਯ = ਲ਼ਯਯਤਹ  

6. 
 
ਕਵਨੇ ਰਗ ਵਜਯ ਕ ਯਤਫ: ਫਰਿੰ ਦ ਵਾ  
ਨਨਕ ਕਹ ਲ਼ਨ ਦਲ ਗਯ ਭ ਦਚਿੰ ਦ ਵਾ  
ਵਦਹ ਵਾ ਇਕ ਜਭਨੇ ਕ਼ ਤਭ ਦਯਦ ਭਿੰਦ ਵਾ  
ਕਹਜ਼ ਭਆਫ਼ ਫਤ ਅਗਯ ਨ-ਿੰਦ ਵਾ 

ਬ਼ਜ ਵ ਭਝ ਕਾ ਨਸਜਸਭ ਯਸਵਿੰਦ ਨੇ ਮਵੵ  
ਪਯਭਸਨ ਲ਼ਸਵ ਸਦਿੱ ਰਹ ਕ਼ ਫਿੰ ਦ ਨੇ ਮਵੵ 

 

 
 
 
ਦਚਿੰ ਦ : ਦਗਣਹ  
ਵਦਹ : ਸਵਦਇਤ ਕਯਨ ਲਰ, ਭਤ ਦ਼ਣ ਲਰ  
 
ਨਸਜਸਭ : ਲ਼ਕ  
ਪਯਭਸਨ : ਵਕਭ 
 



7. 
 
ਇ ਨੇ ਕਵ ਸਕ ਵਭ ਕਾ ਨਵ੶ ਫਯ ਆ ਼ 
ਯਖਤ਼ ਨਵ੶ ਵ ਕਦ ਵਯਭ-ਓ-ਦਯ ਆ ਼ 
ਤ਼ ਵ ਫ ਫਲ਼ਯ ਫਕ਼ ਖ਼ਯ ਆ ਼ 
ਅਨੇ ਫਲਜਸਵ ਤਭਅ਼ ਵਏ ਗ਼ਯ ਆ ਼  

ਦਹਨੋ ਧਯਭ ਕਾ ਛਾੜ ਕ਼ ਅਿੰ ਧ਼ ਵਏ ਵ ਕਛ 
ਨਸਜਰ ਵੜ ਯ ਼ ਦਸਯਿੰ ਦ਼ ਵਏ ਵ ਕਛ  

 
 
 
ਕਦ : ਦਲ਼ਭਣਹ ; ਵਯਭ-ਓ-ਦਯ : ਭਿੰਦਯ, ਭਸਜਦ 
ਫਲ਼ਯ : ਭਨਿੱ ਖ ; ਖ਼ਯ : ਨੇਕਹ ਦ ਫਕ 
ਫਲਜਸਵ : ਕਯਨ ਕਯਕ਼, ਤਭਅ਼ : ਰਰਚ 
 
ਨਸਜਰ : ਉਬਯਨ ; ਦਸਯਿੰ ਦ਼ : ਪੜ ਕ਼ ਖ ਜਣ ਲਰ਼ ਲਸਵਲ਼ਹ ਜਨਲਯ 

8. 
 
ਛਾੜਾ ਅਨਿੰ ਦ ਯ ਸਮਵ ਸਵਹ ਭਕਭ ਵ 
ਭਖ਼ਦਸ ਇ ਜਗਵ : ਤਭਹਯ ਕਮਭ ਵ 
ਫ਼ਿਜ ਼ ਔਯ ਕਰਓਂ ਼ ਕਯ ਤਭ ਕਾ ਕਭ ਵ 
ਰੜਨ ਵਹ ਜਫ ਨਵ੶ ਤਾ ਸਮਵ ਕਯ ਧਭ ਧਭ ਵ  

ਵ ਖਸ਼ਯ ਇਹ ਭ ਅਨੇ ਕਵ਼ ਯ ਅਭਰ ਕਯਾ 
ਫ਼ਦ ਵਭਦਭ ਕਾ ਨ ਨਜਯ਼ ਅਜਰ ਕਯਾ  

 
 
ਭਕਭ :  ਥੵ , ਜਗਵ 
ਭਖ਼ਦਸ : ਖ਼ਦਲ਼਼ ਜ ਖ਼ਤਯ਼ ਲਰ ; ਕਮਭ : ਠਸਵਯਉ 
 
 
 
ਵਭਦਭ: ਥਹ ; ਨਜਯ਼ : ਬ਼ਟ ; ਅਜਰ : ਭਿਤ  

9. 
 
ਦਨਹਆ ਕ਼ ਵਭ ਤਾ - ਦਹਨ ਕ਼ ਤਭ ਤਲ਼ਵ ਵਾ  
ਆਤ ਨਵ੶ ਮਕ੶ ਤਭਹ ਦਨਹਆ ਕਹ ਚਵ ਵਾ  
ਸਤਗਯ ਕ਼  ਸਕ ਸਰਮ਼ ਫ਼ਿਜਾ ਸਵ ਵਾ  
ਨਨਕ ਕ਼ ਜਨਲ਼ਹਨ ਕਾ ਸਕਉਂ ਵਿੱ ਸਫ ਜਵ ਵਾ 

ਸਿੰ ਘ ਕ਼ ਥ ਰ਼ ਕ਼ ਮਵੵ ਼ ਸਧਯਹਏ  
ਲਸਵਗਯ ਕਹ ਫ਼ਤਵ ਕ ਨਅ਼ਯ ਕਯਹਏ   
 

 
 
 
 
ਸਵ : ਨ  
ਵਿੱ ਸਫ : ਸਆਯ ; ਜਵ : ਯਤਫ    
 



10. 
 
ਗ਼ਭ ਨ ਕ਼ ਸਤਗਯ ਖ਼ਭਾਲ਼ ਵਿ ਗਏ 
ਦ ਤਫਹਅਤ ਭ ਭਗਯ ਜਾਲ਼ ਵਾ ਗਏ 
ਦਯ-ਏ ਸਨਕਰਨੇ ਕ਼ ਸਤਭ-ਕਾਲ਼ ਵਾ ਗਏ 
ਜਤ਼ ਵ ਵਭ ਤਾ ਫਾਰਗ਼ ਯਾਲ਼ ਵਾ ਗਏ 

ਰਰਕਯ਼ ਫ਼ਿਜ ਼ ਸਕ ਸਕਰਅ਼ ਼ ਸਨਕਰ ਚਰਾ  
ਦਲ਼ਭਨ ਼ ਵਾਲ਼ਮਯ ਯਵਾ ਔਯ ਿੰ ਬਰ ਚਰਾ  

 
 
 
 
ਦਯ-ਏ: ਰਈ ; ਸਤਭ ਕਾਲ਼ : ਜਰਭ ਕਯਨ ਲਰ 
ਯਾਲ਼ : ਰਸਕਆ ਵਾਇਆ 
 

11. 
 
ਫ਼ਲਜਵ ਵਭ ਤਾ ਖ਼ਦ ਨਵ੶ ਚਵਤ਼ ਸਕ ਜਿੰ ਗ ਵਾ 
ਉ ਼ ਰੜਗ਼, ਰੜਨੇ ਕਹ ਸਜ ਕਾ ਉਭਿੰਗ ਵਾ 
ਠੋਕਯ ਼ ਪਕ ਦਗ਼ ਜਾ ਯਤ਼ ਭ ਿੰਗ ਵਾ  
ਯ ਇ ਕ ਕਟ ਰਗ਼, ਕਵ ਸਜ ਨੇ ਤਿੰ ਗ ਵਾ 

ਖਿੰ ਯ਼ਜਹ ਲਯਨ ਖ਼ਰਕ ਕਹ ਕਫ ਵਭ ਕਾ ਬਤਹ ਵ 
ਲ਼਼ਯ ਕਹ ਫ਼ਿਜ ਕਵ ਦ਼ ਤ ਕਸਦ ਸਕ ਜਤਹ ਵ  

 
 
 
 
ਿੰਗ : ਿੱਥਯ  
 
ਖਿੰ ਯ਼ਜਹ : ਖਨ ਲਗਉਣ ਦ ਬਲ ; ਖ਼ਰਕ : ਰਾਕ, ਸਖਰਕਤ  
 

12. 
 
ਭਲ਼ਵਯ ਵ ਸਏ  ਦ ਰੰ ਬਹ ਨਵੀਂ 
ਅਨੇ ਸਰਏ ਖ਼ਦ ਏਹ ਜ਼ਭੀਂ ਤੰ ਬਹ ਨਵੀਂ 
ਰਾੋਂ ਼ ਵਭ ਏਾ ਆਯਜ਼ ਜੰ ਬਹ ਨਵੀਂ 
ਲਯਨ: ਏਈ ਦਰ਼ਯਹ ਭੇਂ ੰ ਬਹ ਨਵੀਂ 

ਭਜਫਯ ਵਾ  ਤਾ ਰੜਈ ਸਦਐ਼ਂ 
ਸਪਯ ਤ਼ਗ਼਼ ਖ਼ਰ ਏਹ ਈ ਸਦਐ਼ਂ 
 

 
 
 : ਯ ; ਦ: ਏਹਯ ; ਰੰ: ਰੰੜ 
 
ਆਯਜ਼ : ਇਿੱਛ, ਏਭਨ 
ੰ : ਏ 
 



13. 
 
ਦ਼ਖ ਉਦ ਨੇ ਕਰਅ਼ ਸਭਰ਼ਗ ਨ: ਜਾਯ ਼ 
ਸਫਪਯਗ ਔਯ ਲ਼਼ਯ ਲ਼ਗਰ ਕ਼ ਲ਼ਾਯ ਼ 
ਫ੶ਕ ਨ: ਫਰ ਵਾਗ ਰ਼ਭੵ ਕ ਭਾਯ ਼ 
ਲਸਕਫ਼ ਥ਼ ਤਗਯ ਸਦਸਰ ਅਅ਼ਦ ਕ਼ ਚਾਯ ਼ 

ਸਭਰ ਕਯ ਦਆ ਕਯਗ਼ ਸਮਵ ਲਅਦ਼ ਕ਼ ਯਿੰਗ ਭ 
ਭਝਗ਼ ਵਭ ਬਹ ਕਮ ਵਆ ਭਦਸਨ ਜਿੰ ਗ ਭ 

 
 
ਉਦ : ਦਲ਼ਭਣ 
ਲ਼ਗਰ : ਸਗਿੱ ਦੜ 
ਰ਼ਭੵ: ਵਜਯਤ ਰ਼ਭਨ ; ਭਾਯ: ਕਹੜਹ 
ਅਅ਼ਦ: ਉਦ ਦ ਫਵਲਚਨ ਅਯਥਤ ਦਭਣ  
 

14. 
 
ਤਯ ਕਹ ਛਓਂ ਸਕਰਅ਼ ਼ ਤਗਯ ਯਲੵ ਵਏ 
ਕ ਕ਼ ਕਭਯ ਲਯ ਥ਼ ਯ਼ ਜਲੵ ਵਏ 
ਆਗ਼ ਸਰਏ ਸਨਲ਼ੵ ਕਈ ਲ਼਼ਯ਼ ਸਮਆਂ ਵਏ 
ਕਛ ਹਛ਼ ਜੵ-ਸਨਯ ਗਯ ਦਯਸਭਮੵ ਵਏ 

ਚਯ ਸਯ ਵਜਯ ਕ਼ ਵਭਯਵ ਲਯ ਥ਼ 
ਜਾਯ-ਆਲਯ ਔਯ ਫ਼ਤਵ, ਅਜਹਤ ਔਯ ਜਝਯ ਥ਼ 

 
 
 
ਯਲੵ : ਯਲਨ  
ਸਮਆਂ : ਗਿੱ ਼ ਸਲਚ ਬਸਯਆ ਵਾਇਆ  
ਜੵ-ਸਨਯ : ਜਨ ਕਯਫਨ ਕਯਨ ਲਰ  
ਸਯ : ਿੱ ਤਯ, ਵਭਯਵ : ਨਰ 
 

15. 
  
ਤਗਯ ਕਹ ਭਏ ਂਥ ਥ੶ ਤਗਯ ਕਹ ਭੵ ਕ਼ ਥ 
ਥਹ ਵਭਯਕਫ ਲ਼਼ਯਨਹ ਲ਼਼ਯ਼ ਸਮਆਂ ਕ਼ ਥ 
ਗ਼ਯਜ਼ ਸਕ ਕਚ ਕਯ ਸਦਆ ਕਰ ਖ਼ਨਦੵ ਕ਼ ਥ 
ਕਯ ਫਲਫ਼ ਭਯਹਦ ਫ਼, ਹਯ਼ ਜਭੵ ਕ਼ ਥ 

ਤਗਯ ਜਵੵ : ਅਨ ਹਨ: ਸਗਯਤ਼ ਥ਼ 
          ਸਿੰ ਘ ਉ ਜਗਵ : ਅਨ ਰਵ ਤਕ ਫਵਤ਼ ਥ਼ 
 

 
 
 
ਵਭਯਕਫ : ਨ ; ਸਮਆਂ : ਗਿੱ ਼ ਸਲਚ ਬਸਯਆ ਵਾਇਆ  
 
ਜਭੵ : ਦਨਹਆ  
 



16. 
 
ਦ਼ਖ ਫ਼ਯ : ਸਜ ਘੜਹ ਆਰਹ-ਜਨਫ ਕਾ 
ਫਾਹਓਂ ਕਹ ੜ ਗਈ ਵਯ ਲ਼ਖਾ ਲ਼ਫ ਕਾ 
ਕਦਭ ਕਾ ਚਭਤ ਥ ਕਾਈ ਸਖ ਯਕਫ ਕਾ 
ਘ਼ਯ ਵਆ ਸਤਯ ਨੇ ਥ ਭਸਵਤਫ ਕਾ 

ਜਰਲ ਜਾ ਥ ਫ਼ਰਕ : ਲਵਹ ਥ ਜਵਨ ਯ 
ਵਿੰ ਚਹ ਵਈ ਥਹ ਯਨ ਕਹ ਜਭ੶ ਅਭਨ ਯ 

 
 
ਫ਼ਯ : ਘਾੜ, ਆਰਹ-ਜਨਫ : ਉੱਚਹ ਯਕਯ 
ਫਾਹਓਂ : ਯ ਚਿੰ ਭਣ ; ਲ਼ਖਾ : ਫਿੱ ਢ, ਲ਼ਫ : ਜਲਨ 
 
ਭਸਵਤਫ : ਚਿੰਨ 
ਫ਼ਰਕ : ਅਭਨ 
 

17. 
 
ਵਾਨੇ ਏਾ ਅ਼ਨਏਯਹਫ ਵਯ ਏ ਜ਼ਵਯ ਥ  
ਫ ਸਭਟ ਚਏ਼ ਥ਼ , ਫਵ ਏ਼ ਤਯ਼ : ਨਯ ਥ 
ਤਰ ਏਯ ਚਏ ਲ਼ਵ਼-ਭਲ਼ਸਯਏ ਅ਼ਫਯ ਥ  
ਥਾੜ ਭਏਭ ਉਏ ਼ ਐਯਲ਼਼ਦ ਦਯ ਥ 

ਪਹਏ ਰਏ ਏ ਚਾਂਦ ਥ ਨਨਏ ਏ਼ ਚਾਂਦ ਼  
ਸਚਵਯ਼ ਉੜ਼ ਵ ਥ਼ ਸਤਯ਼ ਥ਼ ਭਾਂਦ ਼ 

 
 
ਅ਼ਨਏਯਹਫ : ਨੇੜ਼ ਵਹ , ਤਕਯਹਫਨ ; ਜ਼ਵਯ : ਰਗਟਅ 
 
ਲ਼ਵ਼-ਭਲ਼ਸਯਏ : ਯਫ ਦ ਫਦਲ਼ਵ ; ਅ਼ਫਯ : ਯ  
ਉਏ : ਅਭਨ ਦ ਸਕਨਯ ਅਯਥਤ ਸਜਥ ਯਜ ਸਨਕਰਦ ਵ , ਐਯਲ਼਼ਦ : ਯਜ  
ਰਏ : ਅਭਨ 
 

18. 
 
ਭਲ਼ਸਯਕ ਕਹ ਸਭਤ ਇਤਨੇ ਭ ਿ ਪਟਨੇ ਰਗਹ 
ਭਵਤਫਹ ਯਖ਼ : ਚੵਦ ਕ਼ ਸਪਯ ਛਟਨੇ ਰਗਹ 
ਜਿਜ ਕ਼ ਥ ਕ਼ਾ਼ ਫ਼ਰਕ ਟਟਨੇ ਰਗਹ 
ਰਤਫ਼਼ ਨਹਭ ਖ਼ਰਕ਼ ਖ਼ਦ ਰਟਨੇ ਰਗਹ  

ਉਤਯ ਵਆ ਅਯ਼ ਫ਼ਰਕ ਦ ਸਿੰਘਯ ਥ 
ਗਭ ਕਵਕਲ਼ੵ ਕ਼ ਹਨੇ ਼ ਨਿ -ਰਿੱ ਖ ਵਯ ਥ  

 

 
 
ਸਭਤ : ਤਯਫ਼, ਲਰ 
 
ਜਿਜ : ਅਭਨ ਦ਼ ਤਹਜ਼ ਫਯਜ ਦ ਨੵ ; ਕ਼ਾ਼ : ਕਭਣ ; ਫ਼ਰਕ : ਅਭਨ 
ਨਹਭ : ਲ਼ਯ ਦਹ ਠਿੰ ਢਹ ਵਲ ; ਖ਼ਰਕ਼ : ਰਾਕ 
ਅਯ਼ : ਲਵਟਹ 
ਕਵਕਲ਼ੵ: ਫਯਹਕ ਫਯਹਕ ਤਸਯਆਂ ਦਹ ਰਿੰ ਫਹ ਫ਼ਦਹ ਜਾ ਯਤ ਨਿੰ  ਅਭਨ ਉੱਤ਼ ਰਿੰ ਫਹ ਗਰਹ ਲੵਙ ਨਜਯ ਆਉਂਦਹ ਵ 



19. 
 
ਜਵਯ ਕਹ ਤੵਕ ਝੵਕ ਥਹ ਫਿੰ ਦ ਆਭਨ ਼ 
ਗ਼ਇਫ ਥ ਭਸਤਯਹ ਬਹ ਫ਼ਰਕ ਕਹ ਦਕਨ ਼ 
ਝਭਯ ਬਹ ਉੜ ਚਕ ਥ ਯਿੱ ਮ ਕ਼ ਕਨ ਼ 
ਫੜਹਨੇ ਰਗਹ ਵਯ ਕਹ ਼ਦਹ ਥਹ ਸਨ ਼  

ਰ਼ਕਯ ਸਕਯਨ ਕ ਤਜ ਥ ਯਜ ਸਨਕਰਨੇ ਕਾ 
ਭਸਸਯਕ ਼ ਚਸਭ: ਨਯ ਕ ਅਫ ਥ ਉਫਰਨੇ ਕਾ  

 
 
ਜਵਯ : ਇਕ ਸਲਸ਼ਸ ਤਯ਼ ਦ ਨ 
ਭਸਤਯਹ : ਖ਼ਯਹਦਯ , ਗਵਕ 
ਯਿੱਮ : ਅਭਨ ਦ਼ ਛ਼ ਸਭਰ਼ ਵਾਏ ਤਯ਼, ਝਭਕ 
਼ਦਹ : ਪਦਹ 
 
ਭਸਸਯਕ : ਯਫ 

20. 
 
ਸਤਗਯ ਅਫ ਆਨ ਵਿੰ ਚ਼ ਥ਼ ਸਯ ਨਦਹ ਕ਼   
ਥ਼ ਚਵਤ਼ ਫਝਏ ਂਫਯਵ ਵਯ ਕਹ ਸਆ  
ਇਲ਼ਨਨ ਕਯਕ਼ ਔਯ ਫਦਰ ਕ਼ ਨਮ ਸਰਫ  
ਲਸਵਗਯ ਕ ਨਭ ਜ ਔਯ ਕਯ  

ਜਜਹ ਕ ਜ ਇ ਘੜਹ ਕਯਨ ਜਯਯ ਥ  
ੜਹ ਕ਼ ਗਯਿੰਥ ਔਯ ਫੜਹਨ ਯਯ ਥ  

 
 
 
 
 
 : ਲ਼ਕਯਹਆ, ਲ਼ਕਯ  
 
ਯਯ : ਭਤਹ 

21. 
 
ਥ ਯ : ਲਕਤ ਆ ਸਗਆ ਆ ਕਹ ਲਯ ਕ 
ਜ ਕਹ ਜ਼ਯਾ ਫਭ ਕ, ਚੜਹਓ ਉਤਯ ਕ 
ਭਨਲ਼ ਫ ਕਰਗ਼ਹ ਧਯ ਕ਼ ਸਦਰ਼ ਫ਼ਕਯਯ ਕ 
ਭਿਕਅ ਸਭਰ਼ ਤਾ ਕਯ ਰ ਬਜਨ ਸਕਯਦਗਯ ਕ 

ਜਫ ਭਸਵਲ਼ ਫਿੰਦਗਹ ਵਏ ਨਨਕ ਕ਼ ਜਨਲ਼ਹਨ 
ਆ ਟਟ਼ ਖ਼ਰ : ਅਚਨਕ ਕਈ ਰਅਹਨ 
 

 
 
 
ਫਭ : ਉਤਯ- ਚੜਹਅ 
 
ਸਕਯਦਗਯ : ਸਯਜਨਵਯ 
ਭਸਵਲ਼ : ਰਹਨ ; ਜਨਲ਼ਹਨ : ਉੱਤਯਸਧਕਯਹ 



22. 
 
ਫਦਫਖ਼ਤ ਨੇ ਜਾ ਲਅ਼ਦ ਸਕਮ ਥ ਸਫਯ ਗਏ 
ਨਭਯਦ ਕਿਰ ਕਯਕ਼ ਜਫੵ ਼ ਭਕਯ ਗਏ 
ਗਾਸਫਿੰ ਦ ਸਿੰਘ ਕ਼ ਲ਼਼ਯ ਬਹ ਫ਼ਿਯਨ ਸਫਪਯ ਗਏ  
ਤਰਲਯ ਿੰ ਤ ਿੰ ਤ ਕ਼ ਯਨ ਭ ਉਤਯ ਗਏ 
          ਭਦੵ ਕਾ ਏਕ ਆਨ ਭ ਚਿਯਿੰਗ ਕਯ ਸਦਮ  
          ਯਤਭ ਬਹ ਆਮ ਭਨੇ ਤਾ ਦਿੰ ਗ ਕਯ ਸਦਮ  

 

23. 
 
ਤਯ ਏ਼ ਸਯਦ ਹਨੋਂ  ਏਹ ਦਹਲਯ ਐੇਂਚ ਰਹ 
ਿ ਫਯ ਸਯ ਈ ਬਹ ਤਾ ਿ ਫਯ ਐੇਂਚ ਰਹ 
ਖੰ਼ਜਯ ਉਦ ਏ ਦ਼ਐ ਏ਼ ਤਰਲਯ ਐੇਂਚ ਰਹ 
ਜ਼ਖ਼ਭਹ ਵ ਤਾ ਰਿੱ ਜ਼ਤ਼ ਾਯ ਐੇਂਚ ਰਹ 

ਮਦ਼ ਅਏਰ ਯਐ ਭੇਂ ਯ ਬਹ ਜਭ਼ ਯਵ਼ 
ਚਯਏ਼ ਵਜ਼ਯ ਐ ਏ਼ ਅਏਰਹ ਥਭ਼ ਯਵ਼ 

 
 
 
 
ਉਦ : ਦਲ਼ਭਣ 
ਾਯ : ਤਹਯ ਦ ਭੰ ਵ 
 

24. 
 
ਵਯਚਿੰਦ ਟਟ ਟਟ ਕ਼ ਸਗਯਤ਼ ਯਵ਼ ਰਅ੶  
ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਏਕ ਇਿੰਚ ਬਹ ਛਾੜਹ ਨਵ੶ ਜਭ੶ 
ਰਿੰ ਗਯ ਸਕਹ ਼ ਲ਼਼ਯ ਕ ਸਭਰਤ ਬਹ ਵ ਕਵ੶  
ਫ਼ਲ਼ਕ ਨਵ੶ ਨਵ੶, ਕਬਹ ਵੵ ਵੵ, ਨਵ੶ ਨਵ੶ 

ਭਯਫ਼ ਮਦ਼-ਵਕ ਭ ਗਯ ਫ਼ਦਯ਼ਗ਼ ਥ਼  
ਕਯ ਭਿਤ ਼ ਰਯਜਤ਼ ਲਵ ਫ਼ਯਜਿੰ ਦ਼ ਤ਼ਗ਼ ਥ਼ 
 

 
 
ਵਯਚਿੰਦ : ਸਜਿੰ ਨੇ ਲਹ. ਫਵਤ ; ਰਅ੶ : ਰਨਤਹ ਰਾਕ  
 
 
 
ਭਯਫ਼ : ਰਹਨ ; ਮਦ਼-ਵਕ : ਯਭਤਭ ਦਹ ਮਦ ; ਫ਼ਦਯ਼ਗ਼ : ਸਫਨੵ ਿੰਕਾਚ ਦ਼, ਸਫਨੵ ਅਪਾ ਦ਼  
ਰਯਜਤ਼ : ਕਿੰਫਦ਼ ; ਫ਼ਯਜਿੰ ਦ਼ : ਿੱ ਤਯ ; ਤ਼ਗ਼ : ਗਯ ਤ਼ਗ਼ ਫਵਦਯ ਸਵਫ 



25. 
 
ਫ਼ਸਭਰ-ੳ-ਫ਼ਨਜਹਯ ਤ ਤਗਯ ਵਭਯ ਵ 
ਲਸਵਗਯ ਕ਼ ਫਦ ਸਤਯ ਵਹ ਵਯ ਵ 
ਵਾ ਕਲ਼ ਫ ਕਾ ਤਝ ਕਾ ਖ਼ਦ ਸਜਤਨ ਯਯ ਵ 
ਤ਼ਸ਼ਗ ਕ਼ ਏ ਭ ਕਵੵ ਦਤ ਸਫਯ ਵ 

ਤਿਵਹਦ ਯ ਸਫ਼ਦ ਥ ਤ ਆਰਹ-ਭਕਭ ਥ 
ਤਹਯ ਕ਼ ਭ੶ਵ ਭ ਮਸਦ-ਖ਼ਦ ਤ਼ਯ ਕਭ ਥ 

 
 
ਫ਼ਸਭਰ : ਸਜ ਦਹ ਸਭਰ ਨ ਵਾਲ਼ ; ਫ਼ਨਜਹਯ : ਸਜ ਦ ਉਦਵਯਣ ਨ ਵਾਲ਼ 
 
 
 
ਤਿਵਹਦ : ਯਭਤਭ ਦ਼ ਇਕ ਵਾਣ ਦ ਬਲ, ਅਦਲਤ, ਲਵਦਤ ; ਸਫ਼ਦ : ਆਸਲ਼ਕ, ਕਯਫਨ ; ਆਰਹ-ਭਕਭ : ਉੱਚ਼ 
ਅਥਨ ਲਰ 

26. 
 
ਮਦ਼ ਅਕਰ ਯਖ ਕ ਫ ਕਾ ਫਕ ਸਦਮ 
ਖ਼ਿੰਜਯ ਕਹ ਧਯ ਯ ਬਹ ਲਯਕ ਦਯ ਲਯਕ ਸਦਮ 
ਕਯਕ਼ ਅਭਰ ਸਖਮ ਜਾ ਭਜਭਿੰ  ਅਦਕ ਸਦਮ 
ਸਪਯ ਜਸਰਭਾ ਼ ਛਹਨ ਕ਼ ਸਿੰ ਘਾ ਕਾ ਵਕ ਸਦਮ 

ਯਤਫ਼ ਼ ਭਅਯਫ਼ਤ ਕ਼ ਵ ਵਭ ਆਜ ਸਗਯ ਗਏ 
          ਵਫਤ ਼ ਫਤ-ਰਤ ਕਹ ਤਕਦਹਯ ਸਪਯ ਗਏ 

 
 
 
 
ਭਜਭਿੰ  ਅਦਕ : ਦਕਹਕ ਤ ਦਕਹਕ, ਔਖ਼ ਤ ਔਖ 
 
ਭਅਯਫ਼ਤ : ਸਗਆਨ 
ਵਫਤ : ਿੰਗਤ 

27. 
 
ਫ਼ਸਯਗ਼ ਇਫਦਤ ਼ ਗ਼ਯਜ ਸਕ ਵਏ ਗਯ 
ਛ ਸਮਵ ਸਲ਼ਵਜਦ ਼ ਕਯ ਗ਼ਰ ਵ ਚਯ 
ਪਯਭਏ ਵਥ ਫੵਧ ਕ਼ ਚਯ ਵਹ ਨੇਕ- ਖ਼ 
ਫ ਲਸਕਆ ਫਮੵ ਸਕਮ ਤਗਯ ਕ਼ ਯਫਯ 

ਨਤ਼ ਵਹ ਸਜਕਾ ਆ ਕ਼ ਤ਼ਲਯ ਫਦਰ ਗਏ 
ਗਿੱਦਹ ਼ ਉਤਯ਼, ਤ਼ਗ਼ ਉਠਈ, ਿੰਬਰ ਗਏ 
 

 
 
 
ਗ਼ਰ : ਲ਼ਾਯ 
ਨੇਕ- ਖ਼ : ਚਿੰ ਗ਼ ਫਅ ਲਰ਼, ਲ਼ਹਰ 
 



28. 
 
ਅਸਰਵ ਜ , ਕਰਗ਼ਹ ਰਈ , ਤਫਯ ਸਰਮ  
ਤਹਯੋਂ ਼ ਖ਼ਫ ਠੋਂ  ਏ਼ ਤਯਏਲ਼ ਏਾ ਬਯ ਸਰਮ 
ਾੜ ਭੰ , ਯਏਫ ਭੇਂ ਜਫ ਉਂ ਧਯ ਸਰਮ  
ਏਫ ਅਨਾਂ ਏਾ ਥਭ ਏ਼ ਇਏ ਦ਼ਲ ਏਯ ਸਰਮ 

ਸਿੰ ਘ ਭੇਂ ਜਫ ਯਲਾਂ ਵਆ ਯ ਏ ਭੰਦ ਥ  
ਲਸਵਯ ਏਹ ਤਵ ਏ ਨਅ਼ਯਵ ਫਰੰਦ ਥ 

 
 
ਅਸਰਵ  : ਵਸਥਆਯ ; ਤਫਯ : ਕਵੜ਼ ਦਹ ਸਕਭ ਦ ਇਕ ਵਸਥਆਯ  
ਤਯਏਲ਼ : ਤਹਯ ਯਖਣ ਦ ਥਾਰ, ਬਿੱ ਥ 
 
ਅਨਾਂ : ਲਗ  
ਯਲਾਂ : ਯਲਨ ; ਭੰਦ : ਘਾੜ 
 

29. 
 

ਵਾਂ ਏਹਮ ਸਏਧਯ ਵ, ਲ਼ਯਫ਼ ਏਵਨ ਸਰ 
ਏਵਤ ਵ ਤਝ ਼ ਜਾ  ਲ਼ਹਯੀਂ-ਖ਼ਨ ਸਰ 
ਲ਼਼ਯੋਂ ਏਾ ਆਜ ਲ਼਼ਯੀਂ ਸਰ, ਲ਼ਭਹਮਨ ਸਰ 
ਉ ਆਧ ਉ ਵ਼ਚ ਵ ਦਾ ਲਯ ਭਨ ਸਰ 

ਤਯ ਏਹ ਤਸਏ ਯਨ ਭੇਂ ਰੜਈ ਸਦਐ ਏੰ  
ਭੈਂ ਬਹ ਯਏਫ ਥਭ ਏ਼ ਭਦਾਂ ਭੇਂ ਜ ਏੰ  

 
 
ਏਹਮ : ਵ਼ ਏਹ ; ਏਵਨ : ਯਣਹ 
ਲ਼ਹਯੀਂ-ਖ਼ਨ : ਸਭਿੱ ਠੇ ਫਾਰਾਂ ਲਰਹ 
ਲ਼਼ਯੀਂ : ਇਏ ਲ਼ਯਫ ਦ ਨਾਂ ; ਲ਼ਭਹਮਨ : ਇਏ ਅੰਯ਼ਜ਼ਹ ਲ਼ਯਫ ਦ ਨਾਂ 
ਵ਼ਚ : ਜਾ ਏਝ ਲਹ ਨ ਵਾਲ਼, ਤਿੱ ਛ 
 

30. 
 
ਲਵ ਦ਼ਖਾ ਯਨ ਭ ਤ਼ਗ਼ ਫਵਦਯ ਕ ਰਰ ਵ 
ਲਵ ਦ਼ਖਾ ਯਨ ਭ ਯਲਯ਼ ਫ਼ਿਜ਼ ਅਕਰ ਵ 
ਤਰਲਯ ਦਸਤ ਯਤ ਭ ਵ, ਚ ਭ ਢਰ ਵ 
ਯਜ ਕ਼ ਯ : ਫਦਰ ਬਹ ਵ ਔਯ ਸਵਰਰ ਵ 

ਲ਼ਭਲ਼ਹਯ  ਜਫ ਸਵਰਈ ਤਾ ਸਫਜਰਹ ਚਭਕ ਗਈ 
ਦਸਵਲ਼ਤ ਼ ਯਹ ਫ਼ਿਜ ਉਦ ਕਹ ਦਫਕ ਗਈ 

 

 
 
 
ਯਲਯ਼ : ਯਦਯ 
ਦਸਤ : ਵਿੱਥ ; ਯਤ : ਿੱਜ ; ਚ : ਖਿੱਫ 
ਫਦਰ : ਯ ਚਿੰ ਨ ; ਸਵਰਰ : ਨਲੵ ਚਿੰ ਨ 
 
ਦਸਵਲ਼ਤ : ਦਫਕ, ਬ ; ਉਦ : ਦਲ਼ਭਣ 



31. 
 
ਤਗਯ ਕਾ ਦ਼ਖ ਕਯ ੜ ਗਈ ਦਲ਼ਭਨ ਭ ਖਰਫਰਹ  
ਨਸਜਭ ਕਾ ਇਜਸਤਯਫ ਥ, ਯਜ ਕਾ ਫ਼ਕਰਹ  
ਕਵਤ਼ ਥ਼ ਇਨ ਕਹ ਜਫ ਕਬਹ ਤਰਲਯ ਵ ਚਰਹ  
ਯ ਰ਼ ਕ਼ ਸਪਯ ਵਜਯ ਕ਼ ਵਹ ਵ ਫਰ ਟਰਹ  

ਜਨੋਂ  ਕਹ ਖ਼ਯ ਚਵਤ਼ ਵਾ, ਸਭਰ ਕ਼ ਘ਼ਯ ਰਾ   
          ਸਕਭਤ ਚਰਹ ਵ ਵਥ ਼ ਸਪਯ ਇ ਕਾ ਪ਼ਯ ਰਾ  

 
 
 
ਇਜਸਤਯਫ : ਫ਼ਚਨਹ, ਯ਼ਲ਼ਨਹ ; ਫ਼ਕਰਹ : ਫ਼ਚਨਹ    

32. 
 
ਨ ਕਯ ਸਮਵ ਫਤ ਟਟ ੜ਼ ਸਭਰ ਕ਼ ਅਸਵਸਰ ਕ੶ 
ਵਭਰ ਸਕਮ ਲਵ ਖ਼ਤ ਸਕ ਥਿੱ ਯ ਗਈ ਜਭ੶ 
ਵਾ ਜਤ ਜ਼ਯ ਇ ਘੜਹ ਯਤਭ ਬਹ ਸਫਰਮਕ੶ 
ਨਯਗ਼ ਭ ਆ ਕ਼ ਤਗਯ ਘਫਯਏ ਤਕ ਨਵ੶ 

ਇਕ ਢਰ : ਵਜਯ ਕ਼ ਯਾਕ਼ ਵਜਯ ਲਯ 
ਤਰਲਯ ਜਫ ਉਠਈ ਤਾ ਬਗ਼ ਕਤਯਲਯ 

 
 
ਕ੶ : ਕਹਨੇ ਨਰ ਬਯ਼ ਵਾਏ ਰਾਗ ਅਯਥਤ ਦਲ਼ਭਣ 
 
ਸਫਰਮਕ੶ : ਮਕਹਨਨ 
ਨਯਗ਼ : ਝੵ 
 

33. 
 
ਕਵਨੇ ਰਗ਼ ਗਯ ਤਾ ਸਜਆਰ਼ ਫਰ ਕ਼ ਵ 
ਫ ਦਓ ਘਤ ਮਦ ਇਨਹੇਂ  ਫ਼ਨੇ-ਦਗ਼ ਕ਼ ਵ 
ਗਿੱਦਹ : ਰਵ-ਕਰ ਵ ਤ ਯਨ ਭ ਰੜਕ਼ ਵ 
ਫੜਹ ਚੜਹ ਕ਼ ਫਦਲ਼ਵ ਼ ਫਿੰ ਦ਼ ਖ਼ਦ ਕ਼ ਵ 

ਵਭ ਤਾ ਭਝ ਯਵ਼ ਥ਼, ਕੜ ਰਗ਼ ਆਨ ਭ 
ਸਫਤ ਵਏ ਸਮਵ ਲ਼਼ਯ ਭਗਯ ਇਭਸਤਵਨ ਭ  

 

 



34. 
 
ਤਗਯ ਨੇ ਯਜਤ ਕ਼ ਛਿੱ ਕ਼ ਛੜ ਸਦਏ 
ਭਗ਼ਰ ਕ਼ ਲਰਲਰ਼ ਬਹ ਜਾ ਥ਼ ਫ ਸਭਟ ਸਦਏ 
ਦਲ਼ਭਨ ਕਾ ਅਨਹ ਤ਼ਗ਼ ਕ਼ ਜਿਵਯ ਸਦਖ ਸਦਏ 
ਕਲ਼ਤ ਕ਼ ਏਕ ਆਨ ਭ ਲ਼ਤ਼ ਰਗ ਸਦਏ  

ਯਜ ਜਾ ਚੜਹ ਕ਼ ਆਏ ਥ਼ ਫਯਵ ਵੜ ਼ 
ਛਤ ਯਵ਼ ਥ਼ ਜਹ ਭ ਗਯ ਕਹ ਰਤੜ ਼ 

 
 
 
 
ਕਲ਼ਤ : ਭਯਦ਼  
 

35. 
  
ਦ਼ਖ ਜਵ੶ ਵਜਯ ਨੇ ਦਲ਼ਭਨ ਸਭਟ ਗਏ 
ਫੜਹਨੇ ਕਹ ਜਗਵ ਖ਼ਿਫ਼ ਼ ਨਭਯਦ ਵਟ ਗਏ 
ਘਾੜ਼ ਕਾ ਏੜ ਦ਼ ਕ਼ ਗਯ ਯਨ ਭ ਡਟ ਗਏ 
ਫ਼ਯਭਏ ਫਜਸਦਰ ਼ ਸਕ ਤਭ ਕਯ ਰਟ ਗਏ 

ਅਫ ਆਓ ਯਨ ਭ਼ ਜਿੰਗ ਕ਼ ਅਯਭੵ ਸਨਕਰ ਰਾ 
ਤਭ ਕਯ ਚਕ਼ ਵਾ, ਲਯ ਵਭਯ ਿੰਬਰ ਰਾ 

 

36. 
 
ਆਏ ਵਾ ਤਭ ਵੜ ਼ ਭਦਸਨ-ਜਿੰਗ ਭ 
ਫਿੱਟ ਰਗ ਕ਼ ਜਤ਼ ਵਾ ਕਯ ਨਭ-ਨਿੰ ਗ ਭ 
ਨਤ਼ ਵ ਤਭ ਕਾ ਨਜ ਵ ਤਹਯਾ ਤਪਿੰ ਗ ਭ  
ਵਲ਼ਮਯ ਲ਼ਵਲਯ ਵਾ ਭਸਵਯ ਖ਼ਦਿੰਗ ਭ 

ਦ ਫਯਵ ਤਭ ਭ ਯਜ਼ ਵ ਦਾ ਇਕ ਨਲਫ ਵ 
ਸਪਯ ਵਭ ਼ ਜਿੰਗ ਕਯਨੇ ਭ ਕਮ ਇਜਸਤਨਫ ਵ 
 

 
 
 
ਨਭ:ਨਿੰ ਗ : ਇਿੱਜਤ, ਨਭਣ  
 
ਖ਼ਦਿੰਗ : ਤਹਯ  

 
ਇਜਸਤਨਫ : ਯਵ਼ਜ, ਫਚਣ ਦ ਬਲ 

 



37. 
 
ਦ਼ਖ ਤਾ ਆਜ ਵਭ ਬਹ ਤਭਹਯਹ ਫਵਦਯਹ 
ਲਵ ਖਿੱ ਕਯਹ ਕਹ ਕਟ ਟ਼ ਕਹ ਵਨਯਲਯਹ  
ਵਭ ਨੇ ਤਭਹਯ਼ ਵਭਰ਼ ਕਾ ਯਾਕ ਥ ਯਯਹ 
ਅਫ ਅਨ ਲਯ ਯਾਕਨ ਫ ਸਭਰਕ਼ ਰਲ਼ਕਯਹ 

ਵਭ ਕਾ ਫਫ਼ਜਸਰ-ਈਜਦਹ ਤਨਵ ਨ: ਜਨਨ 
ਕਯਤ : ਏਠਂ ਏਠਂ ਕ਼ ਹਨ ਨ: ਤਨਨ 

 
 
 
 
 
 
ਫਫ਼ਜਸਰ-ਈਜਦਹ : ਯਭਤਭ ਦਹ ਸਕਯ ਨ / ਫ਼ਜਰ = ਸਕਯ, ਈਜਦ = ਯਭਤਭ ; ਤਨਵ : ਇਕਿੱਰ 

38. 
 
ਸਮਵ ਕਵ ਕ਼ ਉਨ : ਟਟ ੜ਼ ਦਲ ਤਲ਼ਵ 
ਇ ਫ਼ ਕਾ ਕਟਤ਼ ਕਬਹ ਉ ਯ਼ ਕਾ ਕਵ 
ਜਭਤਹ ਨ: ਥਹ ਵਜਯ ਕਹ ਤਰਲਯ ਯ ਸਨਗਵ 
ਤ਼ਗ਼-ਗਯ : ਵਾਤ ਥ ਸਫਜਰਹ ਕ ਲ਼ਇਫਵ 

ਇਕ ਵਭਰ਼ ਭ ਥ ਪਿਸ਼ਜ ਕ ਤਖ਼ਤ ਉਰਟ ਗਮ 
ਗਯ ਕਹ ਵਲਏ-ਤ਼ਗ਼ ਼ ਫਦਰ ਥ ਛਟ ਗਮ 

 
 
 
ਯ਼ : ਕਤਯ, ਫ਼, ਕਵ : ਘਵ, ਖਵ ਦ ਡਹਰ 
 
ਲ਼ਇਫਵ : ਲ਼ਕ, ਗ਼ਭਨ 
 

39. 
 
ਜਾ ਫਚ  ਲਵ ਬ  ਭੰ ਵ ਏਾ ਭਾੜ ਏਯ  
ਯਤ ਘਯ ਏ ਰ਼ ਸਰਆ ਭਦੵ ਏਾ ਛਾੜ ਏਯ  
ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਬ ਸਨਏਰ ਸਦਮ ਥ ਝੰਝਾੜ ਏਯ  
ਛਤ ਆਸਖ਼ਯਲ਼ ਏਾ ਫਵਤ ਏਿਰ ਤਾੜ ਏਯ  

ਰਲ਼ੋਂ ਼ ਯ ਯੋਂ ਼ ਥ ਭਦਨ ਟ ਮ  
ਆਧ਼ ਼ ਫ਼ਲ਼ ਰਲ਼ਏਯ਼-ਅ਼ਅ਼ਦ ਥ ਏਟ ਮ 

 

 
 
 
 
 
ਆਸਖ਼ਯਲ਼ : ਆਸਖ਼ਯ, ਅਿੰਤ  
 
ਫ਼ਲ਼ : ਸਜਆਦ, ਲਧਹਕ ; ਅ਼ਅ਼ਦ : ਦਲ਼ਭਣ 
 



40. 
 
ਯਸਵਿੰਦ ਕ਼ ਨਲਫ ਕ ਫ਼ਕ ਯਿੰਗ ਵਾ ਗਮ 
ਰਲ਼ਕਯ ਕ ਵਰ ਦ਼ਖ ਕ਼ ਲਵ ਦਿੰ ਗ ਵਾ ਗਮ 
ਤਗਯ ਕਹ ਤ਼ਗ਼਼ ਤ਼ਜ ਼ ਜਫ ਤਿੰਗ ਵਾ ਗਮ 
ਜਸਰਭ ਕ ਸਦਰ ਜ ਖ਼ਤ ਥ ਅਫ ਿੰਗ ਵਾ ਗਮ 

ਠਵਯਈ ਸਦਰ ਭ ਸਿੰਘ ਼ ਭ ਇਿੰ ਸਤਕਭ ਰਿੰ  
ਧਾਕ਼ ਫ਼ਯ਼ਫ ਼ ਭ ਵਯ ਰਿੰ  ਮ ਲ਼ਭ ਰਿੰ  

 
 
 
 
 
ਿੰਗ : ਿੱਥਯ  
ਇਿੰ ਸਤਕਭ : ਫਦਰ 
 

41. 
 
ਤਯਹਖ ਭ ਸਰਖ ਵ ਸਕ ਦਯ-ਜਾਸਸ-ਕਯਜਯ        
ਤਗਯ ਫੜਹਤ਼ ਵਹ ਗਏ ਆਗ਼ ਕਾ ਯਵਲਯ          
ਵਭਯਵ ਯਵ ਗਏ ਥ਼ ਗ਼ਯਜ ਚਿੰ ਦ ਜੵ-ਸਨਯ       
ਫ਼ਯਜਿੰਦ ਭ ਥ਼ ਥ ਅਜਹਤ ਔਯ ਥ਼ ਜਝਯ  

ਜਾਯਲਯ ਔਯ ਫ਼ਤਵ ਜਾ ਦਦਹ ਕ਼ ਥ ਥ਼ 
ਦਮ ਕਹ ਜਗਵ ਚਰ ਸਦਏ ਲਵ ਫਮ ਵਥ ਥ਼  

 
 
ਦਯ-ਜਾਸਸ-ਕਯਜਯ : ਰੜਈ ਦ਼ ਜਾਸ ਸਲਚ / ਦਯ = ਸਲਚ , ਕਯਜਯ = ਰੜਈ 
ਯਵਲਯ : ਘਾੜ 
ਵਭਯਵ : ਨਰ    
ਜੵ-ਸਨਯ :  ਜਨ ਕਯਫਨ ਕਯਨ ਲਰ਼ 
 

42. 
 
ਵਯਚਿੰਦ ਕਹ ਤਰਲ਼ ਨ: ਮ ਸਨਲ਼ੵ ਕਵ੶  
ਛਾੜ ਥ ਸਜ ਜਗਵ : ਨਵ੶ ਥ਼ ਲਵੵ ਕਵ੶  
 ਜਏ ਂਸਫ਼ਕਰ ਥ ਨ: ਉਨਹੇਂ  ਦਲ਼ਭਨੵ ਕਵ੶  
ਭਤ ਕ਼ ਥ ਚਰ ਸਦਏ ਲ਼ਵਜਦਗੵ ਕਵ੶ 

ਰਖ਼ਸਤ-ਸਜਗਯ ਵਜਯ ਕ਼ ਸਜ ਦਭ ਸਫਛੜ ਗਏ  

         ਓਂ ਲਵ੶ ਲਫ਼ਸਯ-ਭਵਿੱ ਫਤ ਼ ਗੜ ਗਏ  

 
 
 
 
ਦਲ਼ਭਨੵ : ਦਲ਼ਭਨ ਦ ਫਵਲਚਨ  
ਲ਼ਵਜਦਗੵ: ਲ਼ਵਜਦ ਦ ਫਵਲਚਨ  
ਰਖ਼ਸਤ-ਸਜਗਯ : ਸਜਗਯ ਦ਼ ਟਾਟ਼  
ਲਫ਼ਸਯ : ਸਜਆਦਤਹ, ਫਵਤਤ    



43. 
 
ਫ਼ਿਯਨ ਭਯਕਫ਼ ਭ ਗਏ ਹਸਯ-ਖ਼ਲ਼-ਖ਼ਰ 
ਚਿਦਵ ਤਫਕ ਕ ਕਯ ਸਰਮ ਭਅ਼ਰਭ ਰ ਭ ਵਰ 
ਫ਼ਯਭਏ ਜੵ-ਸਨਯ ਼ ਕਯ ਵਾਤ਼ ਵਾ ਸਨਢਰ 
ਭਤ ਕ਼ ਥ ਚਰ ਸਦਏ ਕਯਫਨ ਵਾਨੇ ਰਰ 

ਫਸਨਮਦ ਭ ਧਯਭ ਕਹ ਚਨੇਂ ਗ਼ ਉਦ ਉਨਹੇਂ  
ਕਯਤਯ ਚਵਤ ਵ ਕਯ਼ ਯਖ਼ਯ ਉਨਹੇਂ  

 
 
ਭਯਕਫ਼ : ਸਯ ਸਨਲਉਣ, ਭਿੱਥ ਟ਼ਕਣ ; ਹਸਯ-ਖ਼ਲ਼-ਖ਼ਰ : ਚਿੰ ਗ਼ ਬਅ ਲਰ ਭਯਸਲ਼ਦ / ਹਯ=ਭਯਸਲ਼ਦ, 
ਖ਼ਲ਼=ਚਿੰਗ, ਖ਼ਰ=ਖ਼ਰਤ ; ਤਫਕ : ਯਤ, ਯਦ, ਚਿਦਹੵ ਤਫਕ ਅਯਥਤ ਿੱਤ ਅਕ ਿੱਤ ਤਰ 
ਜੵ-ਸਨਯ :  ਜਨ ਕਯਫਨ ਕਯਨ ਲਰ਼ 
 
ਉਦ :  ਦਲ਼ਭਣ 
ਯਖ਼ਯ : ਜ਼ਤ 

44. 
 
ਵਭ ਨੇ ਬਹ ਇ ਭਕਭ : ਜਨ ਵ ਜਰਦ ਤਯ  
ਸਜ ਜਗਵ ਤਭ ਕਾ ਅਨੇ ਕਟਨੇ ੜਗ਼ ਯ  
ਵਗ਼ ਲ਼ਵਹਦ ਰੜ ਕ਼ ਸਮਵ ਫਕਹ ਕ਼ ਦਾ ਸਯ  
ਯਵ ਜਊਂਗ ਅਕ਼ਰ ਭ ਕਰ ਤਕ ਰਟ ਕ਼ ਘਯ  

ਵਰ਼ ਸਤ ਕਟਮ ਅਫ ਫ਼ਟ਼ ਕਟਊਂਗ  
ਨਨਕ ਕ ਫਗ਼ ਖ਼ਸਨ-ਸਜਗਯ ਼ ਸਖਰਊਂਗ   

 
 
 
 
ਸਯ : ਿੱ ਤਯ  
 

45. 
 
ਸਮਵ ਕਵ ਕ਼ ਸਪਯ ਵਜਯ ਤਾ ਚਭਕਿਯ ਚਰ ਸਦਏ 
ਵਰਤ : ਅਨਹ ਕਛ ਨ: ਸਕਮ ਗ਼ਿਯ ਚਰ ਸਦਏ 
ਕਯਤਯ ਕ਼ ਸਧਮਨ ਭ ਸਫ਼ਰਪਿਯ ਚਰ ਸਦਏ 
ਯਜਹ ਵਏ ਯਜ : ਫਵਯ-ਤਿਯ ਚਰ ਸਦਏ  

ਜਾ ਕਛ ਲਵੵ : ਗਜਯਹ ਸਮਵ ਸਰਖਨ ਭਵਰ ਵ 
ਸਮਵ ਭਯਹਮ: ਨਨ ਤਭਹ ਅਗਰ਼ ਰ ਵ  

 

 
 
 
 
ਸਫ਼ਰਪਿਯ : ਫ਼ਿਯਨ, ਤਤਕਰ 
ਫਵਯ-ਤਿਯ : ਵਯ ਤਯਹੵ ਨਰ, ਸਪਯ ਲਹ 
ਭਵਰ : ਭਲ਼ਸਕਰ 
ਭਯਹਮ: : ਭਯਨ ਲਰ਼ ਦ਼ ਾਗ ਸਲਚ ਸਰਖਹ ਵਾਈ ਕਸਲਤ  
 



46. 
 
ਵ ਸਜਿੰ ਦਗਹ ਤਾ ਅਗਰ਼ ਫਯ ਸਰਖ ਕ਼ ਰਊਂਗ 
ਅਯਲ਼ਦ ਼ ਫੜਹ ਕ਼ ਭਯਹਮ: ਫ ਕਾ ਨਊਂਗ  
ਤਗਯ ਕ਼ ਗਭ ਭ ਯਾਊਂਗ ਤਭ ਕਾ ਯਰਊਂਗ 
ਦਯਫਸਯ ਨਨਕਹ ਼ ਸਰ: ਇ ਕ ਊਂਗ 

ਜਾਯ-ਆਲਯ ਔਯ ਫ਼ਤਵ ਕ ਇ ਦਭ ਫਮੵ ਨੋ 
ਵਿੰ ਚ਼ ਸਫਛੜ ਕ਼ ਵਏ ਕਵੵ ਼ ਕਵੵ ਨੋ 

 
 
 
ਅਯਲ਼ਦ: ਇਿੱ ਥ਼ ਸਕ਼ ਖ ਸਲਅਕਤਹ ਲਿੱਰ ਇਲ਼ਯ ਵ ਉਂਝ ਅਯਲ਼ਦ=ਫਵਤ ਨੇਕ ਆਦਭਹ 
 
ਸਰ: : ਫਦਰ 
 

47. 
 
ਫਵਸਯ-ਦਲਤ ਖ਼ਨੇ-ਲ਼ਵਹਦੵ ਫਵਭ ਕਯਿੰ   
ਹਨੇ ਕਾ ਅਨੇ ਚਕ ਸਭਰ਼- ਕ਼ਰਭ ਕਯਿੰ   
ਸਫਛੜ਼ ਵਓਂ ਕਹ ਅਫ ਭ ਭਹਫਤ ਯਕਭ ਕਯਿੰ   
ਯਾ ਦਾ ਅਗਯ ਫਮੵ ਭ ਖ਼ਦ ਕਹ ਕਭ ਕਯਿੰ   

ਯਤ਼ ਼ ਜਫ ਬਟਕ ਗਏ ਨਨਹੇ  ਲਯ ਥ਼ 
ਤਕਤ਼ ਸਤ ਕਾ ਚਯ ਤਯਫ਼ ਫਯ ਫਯ ਥ਼ 

 
 
ਫਵਸਯ:ਦਲਤ : ਦਲਤ ਰਈ / ਫਵਯ=ਰਈ ; ਫਵਭ : ਕਿੱਠ ਕਯਨ, ਜਟਉਣ  
ਚਕ : ਪੜਨ ; ਸਭਰ਼ : ਲੵਙ  
ਯਕਭ : ਸਰਖਣ 
 

48. 
 
ਦਦਹ ਼ ਫਾਰ਼ ਅਨੇ ਸਵਹ ਸਕਧਯ ਗਏ 
ਦਸਯਮ : ਵਭ ਕਾ ਛਾੜ ਕ਼ ਯਵਹ ਸਕਧਯ ਗਏ 
ਤੜ ਕ਼ ਵਏ ਯਸਤ-ਭਵਹ ਸਕਧਯ ਗਏ 
ਅਿੱਫ ਬਗ ਕ਼ ਰਲ਼ਕਸਯ-ਲ਼ਵਹ ਸਕਧਯ ਗਏ 

ਬਈ ਬਹ ਵਭ ਕਾ ਬਰ ਗਏ ਲ਼ਿਸਕ ਜਿੰ ਗ ਭ 
ਅਨ ਖ਼ਮਰ ਤਕ ਨਵ੶ ਜਿਸਕ ਤਫ਼ਿੰ ਗ ਭ 

 

 
 
 
 
ਯਸਤ-ਭਵਹ : ਭਿੱਛਹ ਲੵਙ ( ਯਤ = ਲੵਙ, ਭਵਹ = ਭਿੱਛਹ ) 
 



49. 
 
ਜਫ ਯਨ ਅਜਹਤ ਜਹਤ ਕ਼ ਤਲ਼ਯਹਫ਼ ਰਏਗ਼ਂ 
ਅਿੱਫ ਕ਼ ਥ ਸਜ ਘੜਹ ਜਾਝਯ ਆਏਗ਼ਂ 
ਕਯਕ਼ ਸਗਰ ਵਯ ਏਕ ਼ ਵਭ ਯਠ ਜਏਗ਼ਂ 
ਭਤ ਕਬਹ, ਸਤ ਕਬਹ ਬਈ ਭਨਏਗ਼ਂ 

ਵਭ ਗਰ਼ ਰਗ ਕ਼ ਕਵਗ਼ ਲਵ ਫਯ ਫਯ 
ਭਨ ਜਓ ਰ਼ਸਕਨ ਵਭ ਨਵ੶ ਭਨੇਂ ਗ਼ ਜਹਨਵਯ 

 
 
 
 
 
 
 
ਜਹਨਵਯ : ਸਫਰਕਰ 

50. 
 
ਇਏਯਯ ਰੇਂ਼ ਫ ਼ ਬਰਨ ਨ: ਸਪਯ ਏਬਹ  
ਫਸਯ-ਸਦਯ ਸਫਛੜ ਏ਼ ਤਨ ਨ: ਸਪਯ ਏਬਹ  
ਵਭ ਏਾ ਅਏ਼ਰ਼ ਛਾੜ ਏ਼ ਜਨ ਨ: ਸਪਯ ਏਬਹ  
ਏਵ ਦ਼ਤ਼ ਵੈਂ ਮੋਂ ਵਭ ਏਾ ਯਰਨ ਨ: ਸਪਯ ਏਬਹ 

ਫਿੱਚੋਂ ਏਹ ਤ ਜਾ ਨਹ ਦਦਹ ਜਨ ਨੇ 
ਫ਼ਇਖ਼ਸਤਮਯ ਯਾ ਸਦਮ ਇ ਲਰ-ਲ਼ਨ ਨੇ 

 
 
 
ਫਸਯ-ਸਦਯ : ਦਜਹ ਲਯ, (ਫਯ : ਲਯ, ਸਦਗਯ : ਵਾਯ) 
 
 
ਤ : ਗਰ ਫਤ  
ਫ਼ਇਖ਼ਸਤਮਯ : ਤ਼ ਸਿੱ ਧ, ਆਣ਼ ਆ ; ਲਰ-ਲ਼ਨ : ਉੱਚਹ ਲ਼ਨ ਲਰ 

51. 
 
ਕਵਤਹ ਥ੶ ਜਹ ਭ ਰ਼ ਕ਼ ਇਨਹੇਂ  ਸਕ ਤਯਫ਼ ਕਾ ਜਊਂ 
ਫ਼ਟ਼ ਕਾ ਔਯ ਫਵਓਂ ਕਾ ਮਯਫ ਭ ਕ਼ ਊਂ 
ਰਖ਼ਸਤ-ਸਜਗਯ ਕ਼ ਰਰ ਸਮਵ ਦਾਨੋ ਕਵੵ ਛਊਂ 
ਤਯਕ ਼, ਯਜਤ ਼ ਸਕਉਂ ਕਯ ਇਨਹੇਂ  ਫਚਊਂ 

ਸਫਤ ਜਹਅਫ਼ਹਓਂ ਭ ਸਮਵ ਕਮ ਭਝ : ੜ ਗਈ 
ਥਹ ਕਿਨ ਹ ਘੜਹ ਭ ਸਯ ਼ ਸਫਛੜ ਗਈ 

 

 
 
 
ਮਯਫ : ਵ਼ ਯਫ 
ਰਖ਼ਸਤ-ਸਜਗਯ : ਸਜਗਯ ਦ਼ ਟਾਟ਼ 
 
ਜਹਅਫ਼ਹਓਂ : ਫਢ਼਼ 
ਸਯ : ਿੱ ਤਯ 



52. 
 
ਫਿੱਚ ਕ ਥ ਯਵ ਕਠਨ ਯ : ਸਭ ਵ 
ਨਨ ਦਸਤ ਚਯ ਵ ਕ ਭਕਭ ਵ        
ਵਾਤ ਕਵੵ : ਦ਼ਖਹਏ ਸਫ ਕਾ  ਕਮਭ ਵ               
ਖ਼ਸਦਭ ਵ ਔਯ ਕਾਈ ਨ: ਵਭਯਵ ਗ਼ਰਭ ਵ         

ਗਿੰਗ ਯਾਈਮ ਵ ਫ਼ਕਤ ਥ ਯਵ ਗਮ 
ਰ਼ ਦ਼ ਕ਼ ਯਵਫਯਹ ਕਾ ਸਮਵ ਵਮਤ ਯਵ ਗਮ 

 
 
 
ਦਸਤ : ਜਿੰਗਰ ; ਚਯ : ਚਲਹੵ ਼ ; ਵ : ਡਯ , ਬ ; ਭਕਭ : ਸਟਕਣ 
ਸਫ : ਯਤ ; ਕਮਭ : ਠਸਵਯਉ , ਸਫਯਭ 
ਖ਼ਸਦਭ : ਼ਲਕ 
 
ਯਵਫਯਹ : ਯਤ ਸਲਖਉਣ ਦ ਕਿੰ ਭ ਜ ਬਲ ; ਵਮਤ : ਅਪਾ  

53. 
 
ਆਤ਼ ਥ਼ ਲ਼਼ਯ ਭਨੇ ਗਯਦਨ ਕਾ ਡਰ ਕ਼  
ਤਕਤ਼ ਸਵਯਨ ਬਹ ਆਜ ਵ ਆਖ ਸਨਕਰ ਕ਼  
ਨਿ ਯੰ ਵ ਤਭਭ ਜਭਨੇ ਕਹ ਚਰ ਕ਼  
ਤ਼ਲਯ ਵ ਫਨ ਭ ਫਦਰ਼ ਵਏ ਵਯ ਲ਼ਗਰ ਕ਼ 

ਦਯ਼ਲ਼ ਅਨਕਯਹਫ ਕਾਈ ਇਭਸਤਵਨ ਵ  
ਖ਼ਤਯ਼ ਭ ਸਦਖ ਯਵਹ ਭਝ਼ ਫਿੱ ਚ ਕਹ ਜਨ ਵ 

 
 
 
 
ਨਿ ਯੰ : ਭਕਯ, ਛਰ, ਜਦਗਯਹ, ਅਜਫ  
ਤ਼ਲਯ : ਭਿੱ ਥ਼ ਦ ਲਿੱ ਟ ; ਲ਼ਗਰ : ਸਗਿੱ ਦੜ  
ਦਯ਼ਲ਼ : ਭਹਣ਼ ; ਅਨਕਯਹਫ : ਨੇੜ਼ ਵਹ, ਕਯਹਫ ਵਹ    

54. 
 
ਯ ਜ਼ਯਯ ਵਾ ਇਯਦਵ ਵਜ਼ਯ ਏ 
ਏਯਤ ਯਐ ਏ, ਲਵ਼ਯ ਏ, ਯ ਏ 
ਵ ਖ਼ਤ ਇਭਸਤਵਾਂ ਸਮਵ ਸਏਹ ਫ਼ਏਯ ਏ 
ਵਸਜ਼ ਤਾ ਆ ਵਹ ਵ ਸਦਸਰ ਨਫਯ ਏ 

ਯਯ਼ ਤਹ ਏਾ ਵਰ਼ ਵਹ ਭ ਵੰ  ਏਟ ਚਏਹ 
ਏਦਯਤ ਸਤਯਹ ਵ ਫਰ ਸਭਯ ਆਜ਼ਭ ਚਏਹ 
 

 
 
 
ਯ : ਫਐਲ਼ਣ ਵਯ 
 
ਵਸਜ਼ : ਯਐ ; ਨਫਯ : ਸਜ ਨੰ  ਫਯ ਜਾਂ ਚਨ ਨ ਆਲ਼ 
 



55. 
 
ਰ਼ਸਏਨ ਸਮਵ ਦਾ ਭਯ ਵੈਂ ਸਭਯ਼ ਨਿ -ਸਨਵਰ ਏ਼ 
ਫ਼ਟ਼ ਵੈਂ ਦਾਨੋਂ  ਯਲਸਯ - ਫ਼ਿਸਜ -ਅਏਰ ਏ਼ 
ਯਐ ਏਯ ਉਨਹੇਂ  ਏਰ਼ਜ਼ ਭੇਂ ਆਐੋਂ ਭੇਂ ਡਰ ਏ਼ 
ਫ਼ਟ਼ ਏਹ ਰ਼ ਏ਼ ਜਊਂ ਅਭਨਤ ੰਬਰ ਏ਼ 

ਫ਼ਟ਼ ਏ ਭਰ ਵ ਸਮਵ ਫਵ ਏਹ ਏਭਈ ਵ 
ਵ ਭ਼ਯਹ ਰਐ ਸਪਯ ਬਹ ਸਮਵ ਦਿਰਤ ਯਈ ਵ 

 
 
ਭਯ : ਪਰ ; ਨਿ -ਸਨਵਰ : ਨਲੵ ਉਸਗਆ ਫਟ ਅਯਥਤ ਿੱ ਤਯ 
ਯਲਸਯ : ਯਦਯ 

56. 
 
ਭਨਜ਼ਯ ਇ ੜਹ ਜਾ ਤਝ਼ ਇਭਸਤਵਨ ਵ 
ਵਸਜ਼ਯ ਫਜਇ ਾਤੋਂ ਏ਼ ਦਦਹ ਏਹ ਜਨ ਵ 
ਵੰ  ਯਖ਼ਯ ਫਵ ਼ ਮਵਹ ਸਦਰ ਭੇਂ ਧਯਨ ਵ 
ਫੀਂਏ ਨ: ਇਨ ਏ ਫਰ ਵਾ ਡਯ ਸਮਵ ਵਯ ਆਨ ਵ  

ਲਯਨ: ਜਲਫ ਦੰ ਹ ਭੈਂ ਏਯ ਇਨ ਏ਼ ਫ ਏਾ 
ਦਏ਼ ਏਯੰ  ਭੈਂ ਇਨ ਏ਼ ਯੋਂ ਯ ਼ ਆ ਏਾ 

 
 
ਭਨਜ਼ਯ : ਸਦਰਲ਼ਟਹਤ ਅਯਥਤ ਭੰਤਲ, ਭਨੋਯਥ 
 
 
ਆਨ : ਭਾਂ, ਲ਼ਰ 
 
ਦਏ਼ : ਏਯਫਨ  

57. 
 
ੰ ਯਾਈ ਨੇ ਜਾ ਦ਼ਐ ਸਮਵ ਇਜ਼ਸਤਯਫ 
ਭਤ ਼ ਤਯ ਏਹ ਸਏਮ ਇ ਨੇ ਸਮਵ ਸਖ਼ਤਫ 
ਗਓਂ ਸਭਯ ਏਯਹਫ ਵ ਚਰਹ ਲਵਾਂ ਜਨਫ 
ਫੇਂ ਉਠ ਏ਼ ਆਈ ਹਛ਼ ਸਭਯ਼ ਸਲ਼ਤਫ 

ਐ਼ੜਹ ਭੇਂ ਜ ਸਫਯਜ਼ ਸਮਵ ਅਰ-ਸਏਿੱ  ਲ਼ਭ ਏਾ 
ਏਾਠ ਫਰਵਭਨ ਨੇ ਸਦਮ ਇਏ ਏਮਭ ਏਾ 

 
 
ਇਜ਼ਸਤਯਫ : ਯ਼ਲ਼ਨਹ 
ਸਖ਼ਤਫ : ੰਫਾਧਨ 
 
ਸਲ਼ਤਫ : ਛ਼ਤਹ 
ਅਰ-ਸਏਿੱ  : ਸਏਿੱ  ਭਐਤਯ ਇਵ ਵ ਸਏ 
ਏਮਭ : ਯਸਵਣ 
 



58. 
 
ਸਦਨ ਬਯ ਏਹ ਦਿੜ ਧ ਼ ਫ ਏਾ ਤਏਨ ਥ  
ਭਵਜ਼ ਵਯ ਤਯਵ ਼ ਫਜ਼ਸਵਯ ਭਏਨ ਥ  
ਫਯੋਂ ਸਜ਼ ਸਐਰਮ ਥ ਲਵ ਭ਼ਜ਼ਫਨ ਥ  
ਖ਼ਤਯ਼ ਏ ਇ ਲਜਵ ਨਵੀਂ ਲਵਭਾ ਭਨ ਥ  

ਨਿ ਕਯ ਏ ਯ ਭਝ ਏ਼ ਲਵ ਫ਼ਸਸ਼ਪਏਯ ਵਾ   
ਰ ਏਯ ਰ਼ ਼ ਦਦਹ ਏ਼ ਲ਼ਵਜ਼ਦ਼ ਾ  

 
 
ਤਏਨ : ਥਏ਼ੜ, ਥਏਲਟ  
ਭਵਜ਼ : ਯਿੱ ਸਐਅਤ ; ਫਜ਼ਸਵਯ : ਦ਼ਐਣ ਸਲਚ ਤਾਂ  
ਭ਼ਜ਼ਫਨ : ਸਜ ਦ਼ ਯ ਭਸਵਭਨ ਆਲ਼  
 

59. 
 
ਭਤ ਏ਼ ਥ ਡਿੱਫ ਥ ਇਏ ਜ਼਼ਲਯਤ ਏ 
ਰਰਚ ਸਜ਼ ਥ ਦ਼ਐ ਏ਼ ਜਹ ਫਦ-ਸਤ ਏ 
ਏਵਤ਼ ਵੈਂ ਜਫ ਸਏ ਲਏਤ ਵਆ ਆਧਹ ਯਤ ਏ 
ਜਹ ਭੇਂ ਸਏਮ ਨ: ਖ਼ਿਫ਼ ਏਛ ਆਕ਼ ਏਹ ਭਤ ਏ 

ਭਵਯੋਂ ਏ ਫਦਯ ਯ ਲਵ ਡਿੱਫ ਉੜ ਮ 
ਧਾਐ਼ ਼ ਫਯਵਭਨ ਲਵ ਖ਼ਜ਼ਨ ਚਯ ਮ 

 
 
 
ਫਦ-ਸਤ : ਣਾਂ ਬਸਯਆ 
 
ਆਕ਼: ਭਰਏ ; ਭਤ : ਭਤ 
ਫਦਯ : ਯ ਯਐਣ ਦ ਥਰ 
 

60. 
 
ਫਦਜ਼ਤ ਫਦ-ਸਤ ਲਵ ੰ ਨਭਏ-ਵਯਭ 
ਟਕੜ : ਤਯ ਏ਼ ਜਾ ਰਤ ਯਵ ਭਦਭ 
ਯ ਰ਼ ਏ਼ ਲ਼ਵਜ਼ਦੋਂ ਏਾ ਆਮ ਜਾ ਫਦਰਭ 
ਥ ਜ਼ਯ ਏ਼ ਰਟਨੇ ਏਾ ਸਏਮ ਫ ਸਮਵ ਇੰਸਤਜ਼ਭ 

ਦਸਨਮ ਭੇਂ ਅਨੇ ਨਭ ਏਾ ਫਦਨਭ ਏਯ ਮ 
ਦਲ਼ਭਨ ਬਹ ਜਾ ਨ: ਏਯਤ ਲਵ ਸਮਵ ਏਭ ਏਯ ਮ 
 

 
 
 
ਭਦਭ : ਵਭ਼ਲ਼ਾਂ 
ਫਦਰਭ : ਆ ਵਦਯ, ਸਜ ਨੰ  ਨਥ ਉਣ ਦਹ ਰਾੜ ਵਾਲ਼ 
 



61. 
 
ਅਰਸਏਿੱ ਜਫ ਲ਼ਯ ਏਾ ਜੀਂ ਯ ਏਹ ਭਾਂ  
ਯਿੱ ਐ਼ ਵ ਐਜ਼ਨ ਏ ਮ ਨ : ਏਛ ਸਨਲ਼ਾਂ 
ੰ ਼ ਫਾਰੀਂ ਰ਼ਤ ਵ ਏਯੋਂ ਫਸਯ ਫ਼ਏਾਂ  
ਜ਼ਯ ਰ਼ ਮ ਉਠ ਏ਼ ਤ  ਸਜ਼ਲ਼ਤ-ਯ ਏਵਾਂ 

ਸਫਵਤਯ ਥ ਭਾਂ ਰ਼ਤ ਤ ਵਭ ਼ ਤਭਭ ਭਰ  
ਰ਼ਸਏਨ ਵਆ ਚਯਨੇ ਼ ਤਝ ਯ ਵਯਭ ਭਰ 

 
 
 
 
ਫ਼ਏਾਂ : ਸਨਆਯ, ਸਜ ਦ ਏਾਈ ਆਯ ਨ ਵਾਲ਼  
ਸਜ਼ਲ਼ਤ-ਯ : ਫਯ਼ ਭੰ ਵ ਲਰ 

62. 
 
ਸਜ ਯ ਏ ਤ ਗ਼ਰਭ ਥ ਉ ਼ ਦਗ਼ ਸਏਮ 
ਰ ਏਯ ਕ਼ ਯ ਭੇਂ ਏਭ ਸਮਵ ਏਮ ਫ਼ਲ ਸਏਮ 
ਜ਼ਯ ਏ਼ ਸਰ ਲਰ ਨ: ਏਮੋਂ ਫਯਭਰ ਸਏਮ 
ਵਭ ਼ ਤਾ ਸਜ ਨੇਂ  ਜਾ ਬਹ ਵ ਭਾਂ ਅ਼ਤ ਸਏਮ 

ਭਤ ਵੰ  ਏਰਗ਼ਹਧਯ ਏਹ ਤਝ਼ ਏਮ ਖ਼ਫਯ ਨ: ਥਹ 
ਤ਼ਯਹ ਤਯਵ ਤਾ ਭਝਏਾ ਜਯ ਸਵਯਸ-ਜ਼ਯ ਨ: ਥਹ 

 
 
 
 
ਫਯਭਰ :   
ਅ਼ਤ : ਫਖ਼ਲ਼ਣ 
 
ਸਵਯਸ-ਜ਼ਯ : ਧਨ ਦ ਰਰਚ ( ਸਵਯ= ਰਰਚ ) 

63. 
 
ਲਵ਼ਯ ਏ਼ ਨਭ : ਏਰ ਭਰਾ-ਜ਼ਯ ਬਹ ਦੰ  
ਸਖ਼ਰਕਤ ਏ਼ ਇਦ਼ ਏਾ ਰਟ ਅਨ ਯ ਬਹ ਦੰ  
ਯਦਨ ਤਹ ਏਹ ਦ਼ ਵਹ ਚਏਹ ਅਨ ਯ ਬਹ ਦੰ  
ਖ਼ਸ਼ਨਦਹ-ਅਏਰ ਏਾ ਰਖ਼ਤ਼-ਸਜਯ ਬਹ ਦੰ   

ਇਏਯਯ ਏਯ ਰ਼ ਅਨਹ ਖ਼ਤ ਤ ਅਯ ਅਬਹ 
ਵਭ ਫਖ਼ਲ਼ ਦੇਂ਼ ਲ਼ਿਏ ਼ ਫ ਭਰਾ ਜ਼ਯ ਅਬਹ  

 

 
 
 
 
 
ਖ਼ਸ਼ਨਦਹ-ਅਏਰ : ਐਲ਼ ਜ ਯਜ਼ਹ ਏਯਨ ਦ ਬਲ 



64. 
 
ਉਦ਼ਲ਼ ਭਤ ਜਯਹ ਏ ਨਏਯ ਲਵ ਫ਼-ਵਮ  
ਲ਼ਯਸਭੰਦ: ਵਾਨੇ ਏਹ ਜਵ ਸਚਿੱ ਰਨੇ ਰ ਸਆ  
ਫਏਤ ਥ ਜ਼ਾਯ ਜ਼ਾਯ ਼ ਦ਼ਐਾ ਗ਼ਜ਼ਫ ਵ ਸਏਆ  
ਤਭ ਏਾ ਨਵ ਦ਼ਨੇ ਏਹ ਸਏਆ ਥਹ ਮਵਹ ਜਜ਼ 

ਸਯਤ਼ ਵਾ ਜਾਂ ਛ ਵ ਖ਼ਦ ਨਲਫ ਼  
ਏਵਤ਼ ਵਾ ਭਝ ਏਾ ਚਾਯ ਸਮਵ ਸਯ ਸਏ ਸਵਫ ਼ 

 
 
 
 
 
ਜਜ਼ :  ਫਦਰ 

65. 
 
ਚ ਚ ਯ ਼ ਚਰ ਸਦਮ ਸਪਯ ਲਵ ਨਭਏ-ਵਯਭ 
ਵੰ ਚ ਲਵ ਇ ਜਵ : ਭਾਸਯੰਡ ਥ ਸਜ ਏ ਨਭ 
ਭਖ਼ਸਫਯ ਲਵਾਂ ਨਲਫ ਏ਼ ਯਐਤ਼ ਥ਼ ਏਛ ਕ਼ਮਭ 
ਖ਼ਸਪਮ: ਏਛ ਉਨ ਼ ਏਯਨੇ ਰ ਫਦਮਯ ਏਰਭ 

ਭਤਰਫ ਥ ਸਜ ਏ,ਯ ਸਭਯ਼ ਤਯ ਏ਼ ਰਰ ਵੈਂ 
ਸਜਨ ਏ਼ ਏੜਨੇ ਏ਼ ਬਹ ਖ਼ਵਾਂ ਏਭਰ ਵੈਂ 

 
 
 
 
ਭਖ਼ਸਫਯ  ਖ਼ਫਯ ਚਣ ਲਰ, ਜ 
ਫਦਮਯ : ਫਯਹ ਹਯਤ ਜਾਂ ਨਹਮਤ ਲਰ ; ਏਰਭ : ਿੱਰ 
 
ਏਭਰ : ਫਵਤ ਸਜ਼ਆਦ 

66. 
 
ਯਜੋਂ ਼ ਯ ਨਲਫ ਼ ਸਦਰਲਓ ਯ ਇਨਆ਼ਭ 
ਆਏ ਏਹ ਭਾਂ ਏਾ, ਫ਼ਟੋਂ ਏਾ ਏੜਊਂ ਰਏਰਭ 
 ਏ਼ ਸਰ: ਫਜਹਦ ਼ ਤਭ ਬਹ ਵਾ ਲ਼ਦ-ਏਭ 
ਭਝ ਏਾ ਬਹ ਸਖ਼ਰਅਤੋਂ ਼ ਏਯ਼ ਫ਼ਇਜਰਭਯਭ 

ਅਰਸਏਿੱ ਰ਼ ਏ਼ ਥ ਲਵ ਜ ਆ ਮ 
ਏੜਨੇ ਲ਼ਵਜਦੋਂ ਏਾ ਭਨਵ ਆ ਮ  
 

 
 
 
ਰਏਰਭ : ਫ਼ਲ਼ਏ 
ਸਰ: : ਫਦਰ ; ਫਜਹਦ : ਫਜਹਦ ਖ਼ਨ ; ਲ਼ਦ-ਏਭ : ਭਯਦ  ਏ਼ ਐਲ਼ ਵਾਣ ਦ ਬਲ 
ਸਖ਼ਰਅਤੋਂ : ਸਯਾ ; ਫ਼ਇਜਰਭਯਭ : ਭਯਦ  ਏ਼ ਫ਼ਜਮਫ ਵਾਣ  



67. 
 
ਫਿੱਚ਼ ਸਜਨਹੋਂ  ਨੇ ਆਏ਼ ਗਸਯਫ਼ਤਯ ਏਯ ਸਰ 
ਏਫ ਫਜਫਰ ਫ਼ਏਾ-ਫ਼ਮਯ ਏਯ ਸਰ 
ਏਫਜ਼਼ ਭੇਂ ਅਨੇ ਦਾ ਦਯ਼-ਲ਼ਵਲਯ ਏਯ ਸਰ 
ਯਸਵੰਦ ਥ ਚਰਨੇ ਏਾ ਤਮਯ ਏਯ ਸਰ  

ਹਨ ਥਹ, ਰਏਹ ਥਹ ਨ: ਵਾਦ: ਅਭਯਹ ਥਹ 
ਫਦਫਖ਼ਤ ਰ ਫਰ ਏਹ ੜਹ ਲਯਹ ਥਹ 

 
 
 
ਫਜਫਰ : ਜਫਯ ਨਰ, ਜਫਯਦਤਹ ; ਫ਼ਏਾ : ਸਜ ਦ ਏਾਈ ਨ ਵਾਲ਼ ; ਫ਼ਮਯ : ਸਜ ਦ ਏਾਈ ਵਇਏ ਨ ਵਾਲ਼ 
ਦਯ਼-ਲ਼ਵਲਯ : ਫਦਲ਼ਵਾਂ ਦ਼ ਮਾ ਭਾਤਹ 
 
ਹਨ : ਰਏਹ ; ਵਾਦ: ਉੱਠ ਦਹ ਸਿੱ ਠ ਦ ਏਿੱ ਫ ਅਯਥਤ ਏਚਲ ; ਅਭਯਹ : ਉੱਠ ਦ ਏਚਲ, ਵਥਹ ਦ਼ ਵਾਦ਼ ਨੰ  
ਲਹ ਏਸਵੰਦ਼ ਵਨ 

68. 
 
ਯਸਵੰਦ ਜਏ਼ ਵੰ ਚ਼ ਵਜ਼ਯ ਇਜ਼ਸਤਯਫ ਼ 
ਦਾ-ਚਯ, ਵ ! ਜਫ ਵ ਜ਼ਸਰਭ ਨਲਫ ਼ 
ਏਭਫਖ਼ਤ ਦ਼ਐਤ਼ ਵਹ ਸਮਵ ਫਾਰ ਇ਼ਤਫ ਼ 
ਸਰਵਰ ਇਨ ਏਾ ਏਦ ਭੇਂ ਯਐਾ ਅਜ਼ਫ ਼ 

ੰ ਫਦ ਥ ਸਜ ਭਏਾਂ ਭੇਂ ਭਏਿੱਮਦ ਵਜ਼ਯ ਥ਼ 
ਦਾ ਚਾਂਦ ਏ ਫਯਜ ਭੇਂ ਯਐਤ਼ ਜ਼ਵਯ ਥ਼ 

 
 
ਇਜ਼ਸਤਯਫ : ਯ਼ਲ਼ਨਹ 
ਦਾ-ਚਯ : ਸਭਰਣ 
ਇ਼ਤਫ : ਖ਼ਤਹ, ਿੱ  
ਅਜ਼ਫ : ਦਿੱ ਐ, ਤਏਰਹਪ 
ਭਏਿੱਮਦ : ਏਦਹ 
ਜ਼ਵਯ : ਰਗਟਅ 

69. 
 
ਏਸਦ-ਫਰ ਭੇਂ ਤਹਯ ਸਦਨ ਥ ਜਨਫ ਏਾ  
ਫ਼ਆਫ ਏਯ ਚਏਹ ਥਹ ਅ਼ਤਲ਼ ਵਯ ਰਫ ਏਾ  
ਤਯ਼ ਵ ਥ਼ ਸਯਜ਼ਏ ਏਾ ਜਹ ਯ ਖ਼ਫ ਏਾ  
ਇ ਯਾਜ਼ ਿੱ ਚਨੰਦ ਸਮਵ ਫਾਰ ਨਲਫ ਏਾ  

ਭੰਲ ਏ਼ ਏਰਗ਼ਹਧਯ ਏ਼ ਸਯ ਇੰਸਤਏਭ ਰਾ  
ਭਅ਼ਭ ਇਨਹੇ  ਭਝ ਏ਼ ਦਮ ਼ ਨ:ਏਭ ਰਾ 
 

 
 
ਏਸਦ-ਫਰ : ਭਹਫਤ ਦਹ ਏਦ  
ਅ਼ਤਲ਼ : ਸਆ   
ਖ਼ਫ : ਨੀਂਦਯ  
 
ਸਯ : ਤਿੱ ਯ ; ਇੰਸਤਏਭ : ਫਦਰ 
 



70. 
 
ਫਾਰ ਲਵ ਿੱ ਚਨੰਦ ਼ ਰਾ ਆ ਇਨਹੇਂ  ਸਲ਼ਤਫ 
ਚਯਕ  ਼ ਤਯ ਏ਼ ਸਜਯ ਵ ਸਭਯ ਏਫਫ 
ਾਸਫੰਦ ਨੇ ੰਲ ਸਦਮ ਫ ਭ਼ਯ ਯਅਫ ਦਫ 
ਯਜ਼ ਏ਼ ਥ ਭ਼ਯਹ ਫਹ ਭਿੱਟਹ ਵਈ ਖ਼ਯਫ 

ਦਲ਼ਭਨ ਏ਼ ਫਿੱਚ਼ ਏਤ੍ਰ ਏਯੰ  ਜ਼ਯਯ ਭੈਂ 
ਏਵਨੇ : ਤ਼ਯ਼ ਆਜ ਚਰੰ  ਜ਼ਯਯ ਭੈਂ 

 
 
ਸਲ਼ਤਫ : ਛ਼ਤਹ, ਜਰਦਹ 
ਚਯਕ  : ਝਾਂ ; ਏਫਫ : ਬੰ ਸਨਆ ਵਾਇਆ 
 

71. 
 
ਫਚੋਂ ਏਾ ਰ਼ਨੇ ਆ ਗ਼ਯਜ ਚੰਦ ਫ਼ਵਮ 
ਯਦਯ ਇਨ ਏ ਏਵਤ਼ ਵੈਂ ਸਏ ਿੱ ਚ ਨੰਦ ਥ 
ਭਤ ਨੇ ਦ਼ਐ ਏਯ ਏਵ " ਵ ਵ ਜਫ ਵਆ 
ਫ ਆਨ ਵੰ ਚ ਯ : ਵ ਭਿਏ ਜਦਈ ਏ 

ਦ਼ਐੰ ਹ ਉਭਰ ਬਯ ਏ਼ ਨ: ਸਮਵ ਯਯਹ ਯਤੇਂ 
ਭਿੱਟਹ ਭੇਂ ਸਭਰਨੇ ਲਰਹ ਵੈਂ ਭੈਂ ਲਯਹ ਯਤੇਂ ” 

 
 
ਚੰਦ : ਏਝਏ 
 

72. 
 
ਜਨੇ ਼ ਵਰ਼ ਆ ਰ਼ ਼ ਰ ਤਾ ਰੰ   
ਏ਼ੋਂ ਏਾ ਏੰਹ ਏਯ ਦੰ  ਜ਼ਯ ਭੰ ਵ ਧਰ ਤਾ ਰੰ  
ਯਯ਼ ਯੋਂ  :ਨਨਹ ਹ ਹ ਏਰਹ ਜ ਤਾ ਰੰ   
ਭਯਨੇ ਼ ਵਰ਼ ਤਭ ਏਾ ਭੈਂ ਦਰਹ ਫਨ ਤਾ ਰੰ  

ਯਾ ਯਾ ਏ਼ ਭਤ ਜਯਹ ਨੇ ਆਯਤ: ਸਏਮ  
ਤਹਯਾ ਏਭਾਂ , ਤ਼ ਼ ਯਤ: ਸਏਮ 

 
 
 
 
 
 
ਆਯਤ : ਜਇਆ ਵਾਇਆ 
ਯਤ : ਜਇਆ ਵਾਇਆ 
 



73. 
 
ਫ਼ਟ਼ ਼ ਵਰ਼ ਸਫਛੜਹ ਥਹ ਤਭ ਬਹ ਸਫਛੜ ਚਰ਼ 
ਸਫੜ਼ ਵ ਨਹਫ ਸਜ਼ਮਦ: ਸਫੜ ਚਰ਼ 
ਫ਼ਯਵਭ ਦਲ਼ਭਨੋਂ  ਏ਼ ਤਭ ਵਥੋਂ ਭੇਂ ੜ ਚਰ਼ 
ਜ਼ੰਜ਼ਹਸਯ-ਗ਼ਭ ਭੇਂ ਭਝ ਏਾ ਮਵਾਂ ਯ ਜਏੜ ਚਰ਼ 

ਸਫਵਤਯ ਥ ਤਭ ਼ ਵਰ਼ ਭੈਂ ਦ਼ਤਹ ਯਨ ਏਾ 
ਦਐ ਼ ਤਭਹਯ਼ ਦਐ ਵ ਸਲ ਭ਼ਯਹ ਜਨ ਏਾ 

 

74. 
 
ਏਵ ਏਵ ਏ਼ ਯਾਤਹ ਜਤਹ ਥੀਂ ਜ਼ਯਾਏਤਯ ਭਤ 
ਜ਼ਾਯ-ਆਲਯ ਯ ਤਵ : ਵਾਤਹ ਸਨਯ ਭਤ 
ਇ-ਦਯਜ: ਯਿੰਜਾਗ਼ਭ ਼ ਵਈ ਂਫ਼ਏਯਯ ਭਤ 
ਗ਼ਲ਼ ਐਏ਼ ਸਯਨੇ ਲਰਹ ਥੀਂ ਫ਼ਇਖ਼ਸਤਮਯ ਭਤ  

ਲ਼ਵਜ਼ਦਾਂ ਨੇ ਫੜਹ ਏ਼ ੰਬਰ ਵਜ਼ਯ ਏਾ 
ਢਯ ਫੰਧਈ ਏਵ ਏ਼ ਸਦਸਰ-ਨ-ਫਯ ਏਾ 

 
 
ਜ਼ਯਾਏਤਯ : ਫਵਤ ,ਜਯ ਜਯ 
ਸਨਯ : ਏਯਫਨ 
ਇ-ਦਯਜ: : ਇਤਨ 
 
ਲ਼ਵਜ਼ਦਾਂ : ਲ਼ਵਜ਼ਦ਼ ਦ ਫਵਲਚਨ 
ਸਦਸਰ-ਨ-ਫਯ : ਉਵ ਸਦਰ ਸਜ ਨੰ  ਫਯ ਨ ਆਲ਼  

75. 
 
ਯਭ ਦਤ-ਫਤ: ਲਵ ਦਾਨੋ ਯ ਏ਼ ਰਰ  
ਜਹ ਸਏਉਂ ਭਕਿੱ ਦ: ਏ ਵ ਅਨੇ ਸਰ ਸਨਢਰ  
ਏਯਫਨੀਂੳ ਏਹ ੰਥ ਏਾ ਵਜਤ ਬਹ ਵਾ ਏਭਰ  
ਜਾਂ ਹ ਵਏਹਯ ਚਹਜ਼ ਏ ਸਯ ਵਭ ਏਾ ਵਾ ਸਖ਼ਆਰ 

ਲਸਵਯ ਼ ਜਨ ਸਆਯਹ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ  
ਬਤਹ ਸਮਵ ਆਵਾ ਜ਼ਯਹ ਤਭਹਯਹ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ 
 

 
 
ਦਤ-ਫਤ : ਵਿੱਥ ਫਿੱ ਨਹ  ਏ਼  
ਭਿੱ ਏਦ : ਸਲਿੱ ਤਯ ਅਤ਼ ਲਨ ਯਤ, ਲ਼ਰਹ ਭਤਹ ਜਹ  
ਵਜਤ : ਰਾੜ, ਜ਼ਯਯਤ ; ਏਭਰ : ਫਵਤ  
ਵਏਹਯ : ਤਿੱ ਛ, ਸਨਣਹ  
 
ਜ਼ਯਹ : ਯਾਣ ਧਾਣ, ਚਹਐ ਏਯ 



76. 
 
ਯਖ਼ਤ ਦਾ ਅਫ ਖ਼ਲ਼ਹ ਼ ਸਏ ਜਨੇਂ  ਸਦ ਏਯੇਂ 
ਦਨਹਮ ਼ ਜਫਾ-ਜ਼ਾਯ ਏ ਵਭ ਖ਼ਤਭ: ਏਯੇਂ 
ਵਸਰ ਸਯੋਂ ਏਾ ਦ਼ ਏ਼ ਖ਼ਦ ਏਹ ਯਜ਼ ਏਯੇਂ 
ਨਭ ਅਨੇ ਫ ਦਦ਼ ਏ ਭਯ ਏਯ ਸਲ ਏਯੇਂ 

ਸਯਮ: ਏਾ ਜ਼ਫਤ ਏਯਏ਼ ਫਵਤ ਆਰਹ-ਲ਼ਨ ਨੇ 
"ਲਯਹ ਈ ਰਾ ਜਓ" ਏਵ ਦਦਹ ਜਨ ਨੇ 

 
 
ਸਦ : ਏਯਫਨ 
ਜਫਾ-ਜ਼ਾਯ : ਜ਼ਫਯਦਤਹ ਅਤ ਼ਜਰਭ 
ਯਜ਼ : ਬਣ 
ਸਲ : ਸਜ਼ਆਦ 
ਸਯਮ: : ਯਾਣ ; ਜ਼ਫਤ : ਜਯਨ ਜਾਂ ਹ ਜਣ ਦ ਬਲ ; ਆਰਹ-ਲ਼ਨ : ਓੱਚਹਆਂ ਲ਼ਨ ਲਰ 

77. 
 
ਰ਼ਨੇ ਜਾ ਰਿੱ  ਆ ਜਰਭਾ-ਜਵਰ ਥ਼ 
ਇਨਾਂ ਏ ਜਭ ਵਨੇ ਵ ਲਵ ਫ਼ਜਰ ਥ਼ 
ਚਰਨੇ ਭੇਂ ਦ਼ਯ ਏਯਨੇ ਼ ਵਾਤ਼ ਭਰਰ ਥ਼  
ਇ ਦਭ ਸਯ਼ ਵ ਾਮ ਏਟੋਂ ਭੇਂ ਪਰ ਥ਼  

ਤਰਹਭ ਏਯਏ਼ ਦਦਹ ਼ ਫਿੱ ਚ਼ ਜਦ ਵ 
ਦਯਫਯ ਭੇਂ ਨਲਫ ਏ਼ ਦਸਖ਼ਰ ਲਵ ਆ ਵ  

 
 
ਜਰਭਾ : ਜਸਰਭ ਦ ਫਵਲਚਨ  ; ਜਵਰ : ਜਸਵਰ ਦ ਫਵਲਚਨ  
ਜਭ : ਚਾਰ , ਏੜ਼ ; ਫ਼ਜਰ : ਫ਼ਪਇਦ  
ਭਰਰ : ਭਿੱਥ ਟ਼ਏਣ  

78. 
 
ਥਹ ਯਯਹ ਯਤੋਂ ਼ ਲ਼ਜਅਤ ਫਯ ਯਵਹ 
ਨਨਹ ਹ ਹ ਯਤੋਂ ਼ ਥਹ ਜਯਅਤ ਫਯ ਯਵਹ 
ਯਖ਼ ਯ ਨਲਫ ਏ਼ ਥਹ ਲ਼ਏਲਤ ਫਯ ਯਵਹ 
ਯਜੋਂ ਏ਼ ਭੰ ਵ :  ਥਹ ਰਅਨਤ ਫਯ ਯਵਹ  

ਫਿੱਚੋਂ ਏ ਯਅਫ ਛ ਮ ਵਯ ਇਏ ਭਲ਼ਹਯ ਯ 
ਰਯਜ਼:  ੜ ਮ ਥ ਅਭਹਯਾ-ਲਜ਼ਹਯ ਯ 
  

 
 
ਲ਼ਜਅਤ : ਫਵਦਯਹ 
ਲ਼ਏਲਤ : ਫਦਫਖ਼ਤਹ 
 
 
ਭਲ਼ਹਯ : ਭਲ਼ਲਯ ਦ਼ਣ ਲਰ ਅਯਥਤ ਦਯਫਯਹ 
ਰਯਜ਼: : ਏਾਂਫ  



79. 
 
ਨਸਜ਼ਭ ਏਹ ਫਤ-ਫਤ ਼: ਯਏਨੇ ਰਹ ਜ਼ਫਾਂ 
ਖ਼ਦ ਏਾ ੰਬਰ ਏਯ ਏ਼ ਲਵ ਏਵਨੇ ਰ ਸਏ ਵਾਂ 
ਖ਼ਵਾਂ ਵਾ ਭਿਤ ਏ਼ ਮ ਤਭੇਂ ਚਵਹ ਅਭਾਂ 
ਫਤਰ ਫ਼ ਫ਼ ਅਫ  ਆਰਹ-ਖ਼ਨਦਾਂ 

ਇ ਦਭ ਏਯਾ ਏਫਰ ਅਯ ਲ਼ਵ ਏ਼ ਦਹਨ ਏਾ 
ਸਪਯ ਆਭਾਂ ਫਨ ਦੰ  ਤਭਯਹ ਜ਼ਭਹਨ ਏਾ 

 
 
ਨਸਜ਼ਭ: ਯਸਵੰਦ ਦ ਵਸਏਭ, ਫ 
 
ਖ਼ਵਾਂ: ਇਿੱਛਏ, ਚਵਣ ਲਰ ; ਅਭਾਂ: ਫਚਅ, ਲ਼ਯਨ 
ਆਰਹ-ਖ਼ਨਦਾਂ : ਉੱਚ਼ ਯਨੇ ਲਰ 
ਦਹਨ: ਭਜ਼ਫ, ਧਯਭ 

80. 
 
ਤਯ ਏ਼ ਰਡਰੋਂ ਨੇ ਸਦਮ ਯਅ਼ਫ ਼ ਜਲਫ  

ਆਤਹ ਨਵੀਂ ਲ਼ਯਭ ਵ ਜ਼ਯ ਤਝ ਏਾ  ਨਲਫ  

ਦਸਨਮ ਏ਼ ਹਛ਼ ਏਯਤ ਵੈਂ ਏਯੋਂ ਦਹਨ ਏਾ ਖ਼ਯਫ 

ਸਏ ਜ ਸਰਐ ਵ ਜ਼ਲ੍ਭ-ਸਦਐ ਤਾ ਵਭੇਂ ਸਏਤਫ  

ਤਅ਼ਰਹਭ ਜਾਯ ਏਹ ਏਵੀਂ ਏਯਆਨ ਭੇਂ ਨਵੀਂ  
ਐਸ਼ਫਹ ਤਭਹਯ਼ ਲ਼ਵ ਏ਼ ਈਭਨ ਭੇਂ ਨਵੀਂ 

 
 
 
 
 
ਜ : ਥਾਂ, ਜਹ  
ਜਾਯ : ਜ਼ਰਭ 

 
81. 
 
ਯੰਜ਼਼ਫ ਡਯਤ ਨਵੀਂ ਵ ਨਵ ਼ 
ਫ਼ਏ ਏ਼ ਇਜ਼ਸਤਯਫ ਼ ਦਸਐਮੋਂ ਏਹ ਆਵ ਼ 
ਭਜ਼ਵਫ ਫਦਰ ਯਵ ਵ ਲਵ ਜ਼ਾਯ਼ ਸਵ ਼ 
ਰਨ ਦਹਨ  ਵ ਜਫਰਾ ਏਯਵ ਼ 

ਸਰਐ ਵ   ਤਭਹਯਹ ਸਏਤਫ ਭੇਂ 
ਰੳ ਦੀਂ ਫਜਫਰ ਨ: ਤਭ ਲ਼ਖ਼ਾ ਲ਼ਫ ਭੇਂ 

 
 
 
ਫ਼ਏ : ਸਜ ਦ ਏਾਈ ਨ ਵਾਲ਼ ; ਇਜ਼ਸਤਯਫ : ਯ਼ਲ਼ਨਹ 
ਸਵ : ਾਜ 
ਜਫਰਾ : ਜਫਯ, ਜਫਯਦਤਹ ; ਏਯਵ : ਸਫਨਾਂ ਭਯਜ਼ਹ ਜਾਂ ਐਲ਼ਹ ਦ਼ 
 
ਲ਼ਖ਼ਾ : ਫਿੱ ਢ ; ਲ਼ਫ : ਜਲਨ 
 



82. 
 
ੜਹਏ਼ ਏਯਨ ਫ ਏਾ ਏਯਤ ਜਾ ਕਦ ਵਾ 
ਭਯਨ ਸਤ ਏ ਸਜ ਏਾ ਖ਼ਲ਼ਹ ਏਹ ਨਲਦ ਵਾ 
ਏਤਰ਼ ਫਯਦਯ ਸਜ ਼ਭਅ਼ਭਰਹ ਦ ਵਾ 
ਨੇਏਹ ਏਹ ਇ ਼ ਖ਼ਰਏ ਏਾ ਸਸ਼ਪਯ ਏਯ ਉਭਦ ਵਾ 

ਗ਼ਯੋਂ : ਸਪਯ ਲਵ ਜਾਯ ਏਯ਼ ਮ ਜ਼ਪ ਏਯ਼ 
ਵਭ ਏਮ ਏਵੇਂ ਸਏਹ ਏਾ ਸਵਦਮਤ ਖ਼ਦ ਏਯ਼ 

 
 
 
ਨਲਦ : ਐਫਯ 
ਫਯਦਯ : ਫਯਦਯ ਦ ਫਵਲਚਨ, ਫਯਦਯ = ਬਰ, ਬਈ ; ਦ : ਸਲ਼ਏਯ 
 
ਜਾਯ : ਜ਼ਰਭ ; ਜ਼ਪ : ਜ਼ਰਭ, ਐਤਹ 
ਸਵਦਮਤ : ਿੱ ਭਤ 

83. 
 
ਵਦ ਼ ਫੜਹ ਵਆ ਵਹ ਜ ਜ਼ਸਰਭ ਫਲ਼ਯ ਵਆ 
ਭਿਰ ਏ ਐਿਸ਼ਪ ਸਜ ਏਾ ਨ: ਵਦਹ ਏ ਡਯ ਵਆ 
ਭਸਰਭ ਏਵਾਂ ਏ਼ ਵ ਜਾ ਏਾਤਵ -ਨਜ਼ਯ ਵਆ  
ਯਭਦ ਏ਼ ਏਤ੍ਰ ਼ ਬਹ ਨ: ਸਜ ਏਾ ਵਜ਼ਯ ਵਆ 

ਫਰਲ ਏ਼ ਸਦਿੱ ਰਹ ਤ਼ਗ਼ ਫਵਦਯ ਏਹ ਜਨ ਰਹ  
ਭਯਨੇ ਏਹ ਵਭ ਨੇ ਬਹ ਵ ਜਬਹ ਆਨ ਠਨ ਰਹ 

 
 
ਫਲ਼ਯ : ਭਨਿੱ ਐ  
ਵਦਹ   : ਸਵਦਇਤ ਏਯਨ ਲਰ ਅਯਥਤ ਵਜ਼ਯਤ ਭੰ ਵਭਦ ਵਫ  
ਭਸਰਭ   : ਇਰਭ ਭਿੱਤ ਉਤ਼ ਸਨਲ਼ਚ ਯਐਣ ਲਰ ; ਏਾਤਵ ਨਜ਼ਯ   : ਤੰ ਨਜ਼ਯ, ਸਜਦਹ ਸਿ੍ਲ਼ਟਹ ਸਲਲ਼ਰ ਨ 
ਵਾਲ਼ ; ਯਭਦ   : ਇਏ ਭਲ਼ਵਯ ਦਯਲ਼ਲ਼ ਦ ਨਾਂ 
 
ਆਨ   : ਪਾਯਨ, ਤਤਏਰ 

84. 
 
ਜ਼ਸਰਭ ਏ ਦਹਨ ਸਏ ਸਰ ਏਯਨੇ ਰ ਏਫਰ 
ਤਫਦਹਰਹ ਭਜ਼ਵਫ ਼ ਨਵੀਂ ਏਛ ਬਹ ਵ ਵਰ 
ਤਿਵਹਦ ਏ਼ ਸਲ ਵੈਂ ਸਮਵ ਫਤੇਂ ਵਹ ਫ ਜ਼ਰ 
ਭਨਲਨੇ ਲਵਯ ਏਾ ਵਹ ਆ ਥ਼ ਫ ਯਰ 

ਏਛ-ਫਤ ਰਤ ਬਹ ਨਵੀਂ ਵੈਂ, ਫਤ-ਸਲ਼ਏਨ ਵੈਂ ਵਭ 
ਅਸਭਰਤ ਛਏ ਵ ਜਫ ਼ ਸਨਵਮਤ ਭਗ਼ਨ ਵੈਂ ਵਭ 

 

 
 
 
ਵਰ : ਰਤਹ, ਰਬ 
ਤਿਵਹਦ : ਯਭਤਭ ਨੰ  ਭੰਨਣ ਦ ਇਏ ਬਲ 
ਯਰ : ਅਲਤਯ 
ਫਤ-ਸਲ਼ਏਨ : ਫਤ ਤਾੜਨ ਲਰ 
ਸਨਵਮਤ : ਫਵਤ 
 



85. 
 
ਏਯ ਰ਼ ਭਏਫਰ ਤ ਜ਼ਯ ਅਨੇ ਲ਼ਵ ਼ 
ਹ ਵ ਲਵ ਤਾ ਵਭ ਵੈਂ ਫਯਹ ਵਯ ਨਵ ਼ 
ਉ ਨੇ ਯ਼ਫ ਐ਼ਰ ਥ ਲ਼ਤ਼-ਨਵ ਼ 
ਭਯਨੇ ਸਤ ਏ਼ ਲਤ਼ ਵਭ ਆ ਚਵ ਼  

ਏਭ ਇ ਨੇ ਬਈਮੋਂ ਼ ਸਏਮ ਥ ਮਜ਼ਹਦ ਏ 
ਦਯ ਏ ਵ , ਭਯਦ ਏ ਯਤਫ ਲ਼ਵਹਦ ਏ 

 
 
 
ਫਯਹ : ਭਏਤ 
ਲ਼ਤ਼-ਨਵ : ਸਵਭਇਤਹ 
 
 
ਦਯ : ਯੰਜ਼਼ਫ ਦ਼ ਬਰ ਦ ਨਾਂ ; ਭਯਦ : ਯੰਜ਼਼ਫ ਦ਼ ਬਰ ਦ ਨਾਂ  

86. 
 
ਵਭ ਥ ਚਵਤ਼ ਵੈਂ ਅਜਰ ਏ਼ ਦਵਨ ਭੇਂ ਜਂ  
ਭਯ ਜ ਂਬਹ ਤਾ ਏਫਯ ਭੇਂ ਏ ਥ ਵਹ ਏਨ ਭੇਂ ਜਂ  
ਵਥੋਂ ਭੇਂ ਵਥ ਡਰ ਏ਼ ਫਗ਼਼-ਅਦਨ ਭੇਂ ਜ ਂ 
ਭਅਭੋਂ ਏ਼ ਸਰ ਜਾ ਫਨ ਉ ਚਭਨ ਭੇਂ ਜ  ਂ

ਭਜ਼ਵਫ ਏਾ ਤਲ਼ਵ ਨੇ ਫਿੱ ਟ ਰ ਸਦਆ  
ਵਭ ਨੇ ਅਭਰ ਼ ੰਤ ਏਾ ਅਿੱ ਛ ਫਨ ਸਦਆ 

 
 
ਅਜਰ : ਭਿਤ  ; ਦਵਨ : ਭੰ ਵ  
 
ਫਗ਼-਼ਅਦਨ : ਕਯਨ ਅਨਯ ਉਵ ਫਗ਼, ਸਜ ਸਲਿੱ ਚ ਖ਼ਦ ਨੇ ਆਦਭ ਨੰ  ਯਿੱ ਸਐਆ ਹ 

87. 
 
ਭਅਰਭ ਅਫ ਵਈ ਤਝ਼ ਲਜਵ਼-ਫ਼ਦ ਵ 
ਤਯ ਏ ਲ਼ਵ਼-ਸਦਿੱ ਰਹ ਼ ਸਮਵ ਏਯੋਂ ਅਨਦ ਵ 
ਭਾਸਭਨ ਵਹ ਏਯ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ ਏਯਤਯ ਮਦ ਵ 
ਨਸਜ਼ਭ ਨੇ ਯ ਝਏ ਏ਼ ਏਵ ਭ਼ਯ ਦ ਵ 

ਨਨਏ ਨ ਵ ਭੈਂ ਨੇ ਸਏ ਫਫਯ ਏ਼ ਮਯ ਥ਼ 
ਫਲ ਯਹਦ ਼ ਬਹ ਫਵਤ ਇਨ ਏਾ ਮਯ ਥ਼ 
 

 
 
 
ਅਨਦ : ਦਲ਼ਭਣਹ 
ਭਾਸਭਨ : ਈਭਣ ਯਿੱਐਣ ਲਰ 
ਦ : ੰਦ,ਐਲ਼ਹ 



88. 
 
ਭਅਰਭ ਲ਼ਵ ਼ ਵਈ ਲਜਵ਼-ਭਐਸਰਤ 
ਯਜਉਂ ਼ ਨਵੀਂ ਵ ਬਰ ਏਯੋਂ ਮਨਤ 
ਨਨਏ ਏ਼ ਫ ਦਦ਼ ਬਹ  ਸਵੰਦ ਥ਼ ਯਐਤ਼ ਭਤ 
ਤਯ ਫਨਤ਼ ਯਵਤ਼ ਵੈਂ ਏਯੋਂ ਏਾਵਹਮੋਂ ਏਹ ਤ 

ਫਿੱਚੋਂ ਨੇ ਸਪਯ ਜਲਫ ਸਦਮ ਫਮਜ਼ਹਦ ਏਾ  
ਵਾ ਏ ਜਾ ੰਦ ਏਯੇਂ ਏਯੋਂ ਰਹਦ ਏਾ 

 
 
 
ਮਨਤ : ਏ , ਅਣਤ  
 
ਏਾਵਹਮੋਂ : ਵੜਹ ਅਯਥਤ ਵੜਹ ਯਜ਼ 
ਫਮਜ਼ਹਦ : ਫਜਹਦ ਐਨ 
ਰਹਦ : ਅਿੱ ਸਲਤਯ, ਰਹਤ 

89. 
 
ਆਰਇਲ਼ੋਂ ਼ ਏਰ ਏਹ ਜਾ ਰਾ ਏ ਵੈਂ 
ਵਫਤ ਼ ਜ਼ਰ:ਜਰਰ ਏਹ ਜਾ ਖ਼ਿਨਏ ਵੈਂ 
ਨੇਏਹ ਼ ਸਜਨ ਏਾ ਉਨ ਫਯਈ ਼ ਫਏ ਵੈਂ 
ਅਨੇ ਲਵ ਸਯਲ਼ਤ:ਦਯ ਲਵਹ ੰ ਏ ਵੈਂ 

ਬਈ ਫਤੋਂ ਏਾ ਜ਼ ਤਾ ਯ ਇ ਏ ਤਾੜ ਦੇਂ 
ਮਦ ਵਾ, ਫਯਵਭਨ ਵਾ, ਏਾਈ ਬਹ ਵਾ, ਛਾੜ ਦੇਂ 

 
 
ਆਰਇਲ਼ੋਂ : ਰਲ਼ੜ, ਰਫ਼ੜ,  ; ਏਰ : ਨਤਏਤ 
ਵਫਤ : ਬ ਬਹਤ ; ਜ਼ਰ:ਜਰਰ : ਯਤਹ, ਜਰਰ ਲਰ; ਖ਼ਿਨਏ : ਬ ਬਹਤ 
ਉਨ : ਭਵਿੱ ਫਤ, ਰ਼ਭ ; ਫਏ : ਡਯ 
 

90. 
 
ਲਵ਼ਯ ਏ ਰਰ ਵਯ ਇਏ ਵਭ ਏਾ ਮਯ ਵ 
ਭਨਸਏਯ ਵ ਜਾ ਖ਼ਦ ਼ ਲਵ ਦਲ਼ਭਨ ਵਭਯ ਵ 
ਬਤਹ ਅਏਰ ਯਐ ਏਹ ਜਾ ਬਹ ਯ ਵ 
ਯਜ ਵ ਲ਼ਵ ਵ ਵਭੇਂ ਇ ਼ ਸਏਨਯ ਵ 

ਏਯਤਯ ਏਾ ਸਯਝ ਜਾ  ਵ ਲਵਹ 
ਜ਼ ਜਾ ਫਿੱ ਤੋਂ ਏਾ ਫਲ਼ਯ ਨ ਵ ਲਵਹ 

 
 
 
ਭਨਸਏਯ: ਨ ਭੰਨਣ ਲਰ 
 
 
 
ਫਲ਼ਯ: ਭਨਿੱ ਐ 
 



91. 
 
ਦਅਲ ਐਦ ਏਹ ਫਿੰਦਗਹ ਏ ਵ ਤਭਹੇਂ ਏਭਰ 
ਰ਼ਸਏਨ ਵ ਭਸਰਭੋਂ ਏ ਫਵਤ ਆਜ ਗ਼ਯ ਵਰ 
ਏਫਰੇਂ ਜਾ ਜਤ਼ ਨ: ਵੋਂ ਭਾਸਭਨ ਵੈਂ ਖ਼ਰ ਖ਼ਰ 
ਰਮ ਜ਼ਲਰ ਤਭ : ਜਬਹ ਸਤ ਰਹ ਅਏਰ 

ਏਮਰ ਏਤ ਜ਼ਫਾਂ ਼ ਵਾ ਤਭ ਮ ਏਯਹਭ ਏ਼ 
ਫਨ ਫਨ ਏ਼ ਜ਼ਰਭ ਢਤ਼ ਵਾ ਫੰਦ਼ ਯਵਹਭ ਏ਼ 

 
 
ਏਭਰ : ਫਵਤ 
ਗ਼ਯ : ਵਾਯ ਅਯਥਤ ਬੜ 
ਖ਼ਰ ਖ਼ਰ : ਟਲਾਂ ਟਲਾਂ, ਏਾਈ ਏਾਈ  
 
ਏਮਰ : ਭੰਨਣ ਲ ; ਏਯਹਭ : ਏਯਭ ਅਯਥਤ ਫਐਸਲ਼ ਏਯਨ ਲ ਯਭਤਭ 
ਯਵਹਭ : ਯਸਵਭ ਏਯਨ ਲ ਅਯਥਤ ਯਭਤਭ 

92. 
 
ਯ਼ ਅਭਹਯ ਤਭ ਭੇਂ ਯਊਨਤ-ੰਦ ਵੈਂ 
ਭਜ਼ਵਫ ਼ ਸਯ  ਲਵ ਸਜਤਨੇ ਫਰੰਦ ਵੈਂ 
ਯਤ਼ ਬਹ ਭਅਯਤ ਏ਼ ਜਬਹ ਇਨ : ਫੰਦ ਵੈਂ 
ਫ਼ਦ ਤਭ ਏਾ ਅਨਹ ਨਵ : ੰਦ ਵੈਂ 

ਨਤ ਵ ਏਿਨ ਸਵਯਾ ਵਲਓਂ ਏ਼ ਲ਼ਾਯ ਭੇਂ 
ਇਰਭ ਦਯ ਸਏਤਫ ਭਰਭਾਂ ਵੈਂ ਾਯ ਭ਼ 

 
 
ਯਊਨਤ-ੰਦ : ਭਯਯ, ਵੰਏਯਹ 
 
ਭਅਯਤ : ਸਆਨ 
ਨਵ : ਨਹਵਤ ਦ ਫਵਲਚਨ ; : : ਯ, ਯੰਤ ; ੰਦ : ਨਹਵਤ 
 

93. 
 
ਯਾਏ ਜ ਜ਼ਰਭ ਼ ਤਾ ਭਰਭਾਂ ਸਫੜ  
ਫਤ ਏਾ ਫਯ ਏਵ ਤਾ ਸਮਵ ਸਵੰਦ ਸਫਛੜ  
ਤ਼ਗ਼ ਸਨਏਰ ਵਭ ਨੇ ਤਾ ਫ ਜਾਲ਼ ਝੜ  
ਸਚਸੜਮੋਂ ਼ ਫਜ਼ ਯਨ ਭੇਂ ਨਦਭਤ ਼ ੜ  

ਿਜੋਂ : ਸਨਜ਼ ਇਨਹੇਂ , ਉਨਹੇਂ  ਦ਼ਲਹ ਏਭਨ ਵ 
ਆਸਲ਼ਏ ਵੈਂ ਵਭ ਐਦ ਏ਼ ਵਥ਼ਰਹ : ਜਨ ਵ 
 

 
 
 
 
ਤ਼ਗ਼ : ਤਰਲਯ 
ਨਦਭਤ : ਲ਼ਯਸਭੰਦਹ, ਲ਼ਭਨਹ 



94. 
 
ਭਨ ਸਏ ਵਭ ਕ਼ਰਹਰ ਭਖ਼ਸਰਫ਼ ਏਹਯ ਵੈਂ 
ਤਭ ਤਸ਼ਵ ਵਾ ਯਜ਼ ਵਾ ਯ ਵਭ ਏਹਯ ਵੈਂ 
ਤਭ ਼ ਵਜਯ ਫੜ ਏ਼ ਵੈਂ ਵਭ ਫ਼-ਨਜ਼ਹਯ ਵੈਂ  
ਅਨਹ ਨਜ਼ਯ ਭੇਂ ਭਰ ਤਭਹਯ਼ ਵਏਹਯ ਵੈਂ 

ਯਲਵ ਨਵੀਂ ਵ ਫ਼ਯਾ ਭਾਂ ਰੜੇਂ਼ ਵਭ  
ਜ਼ਸਰਭ ਼ ਫਤ- ਰਤ ਼ ਵਾਂ ਵਾਂ ਰੜੇਂ਼ ਵਭ 

 
 
ਕ਼ਰਹਰ   : ਥਾੜ਼ ; ਭਖ਼ਸਰਫ਼ : ਦਲ਼ਭਣ   ; ਏਹਯ   : ਫਵਤ 
 
ਫ਼:ਨਜ਼ਹਯ   : ਫ਼ਸਭਰ, ਸਜ ਦ ਉਦਵਯਣ ਨ ਸਭਰ਼ 
ਵਏਹਯ   : ਟਹਆ, ਤਿੱ ਛ 
ਫ਼ਯਾ ਭਾਂ   : ਸਫਨ ਸਏ਼ ਭਨ ਦ਼, ਐਰਹ ਵਿੱ ਥ 
 

95. 
 
ਤਿਫ: ਏਯਾ ਤਾ ਤਖ਼ਤ ਤਭਹਯ਼ ਫਨੇ ਯਵੇਂ 
ਅਯ ਸਮਵ ਲ਼ਵਹ ਯਖ਼ਤ ਤਭਹਯ਼ ਫਨੇ ਯਵੇਂ 
ਸਫੜਾ ਨ: ਵਭ ਼ ਫਖ਼ਤ ਤਭਹਯ਼ ਫਨੇ ਯਵੇਂ 
 ਲ ਸਦਰ ਜ ਖ਼ਤ ਤਭਹਯ਼ ਫਨੇ ਯਵੇਂ 

ਯਏਲ਼ ਼ ਫਯ ਏਯਨ ਵ ਆਦਤ ਗ਼ਯ ਏਹ 
ਭਝਾ ਤਭਹੇਂ ਝਤੇਂ ਵੈਂ ਵਭ ਫਤ ਦਯ ਏਹ 

 
 
 
ਯਖ਼ਤ : ਜ਼ ਭਨ 
 
ਲ : ਅਾ 
ਗ਼ਯ : ਫਖ਼ਲ਼ਣ-ਵਯ 
 

96. 
 
ਚ ਏਾ ਸਭਟ਼ ਤਾ ਸਭਟਾ਼ ਜਵਨ ਼ 
ਡਯਤ ਨਵੀਂ ਅਏਰ ਲ਼ਵਨਲ਼ਵ ਏਹ ਲ਼ਨ ਼ 
ਉਦ਼ਲ਼ ਅਨ ਨ ਰਾ ਜ਼ਯ ਸਦਰ ਏ਼ ਏਨ ਼ 
ਵਭ ਏਵ ਯਵ਼ ਵੈਂ ਤਭ ਏਾ ਖ਼ਦ ਏਹ ਜ਼ਫਨ ਼  

ਫਜ਼ ਆਉ ਲ਼ਯ ਼ ਸਵੰਦ--ਭਸਰਭ ਵਾ ਏਾਈ ਵਾ 
ੰਸਡਤ ਵਾ , ਭਿਰਲਹ ਵਾ ਮ ਆਸਰਭ ਵਾ ਏਾਈ ਵਾ 

 
 
 
 
 
 
ਲ਼ਯ : ਫਯਈ 
ਆਸਰਭ : ਸਲਦਲਨ  
 



97. 
 
ਅਸਭਰਤ ਫ:ਜ਼ਾਯ ਤਭ ਏਾ ਛਏਨ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ  
ਵਾਂ ਸਿੱ ਐ ਫਜਫਰ ਤਭ ਏਾ ਫਨਨ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ  
ਬਤ ਸਏਹ ਏ਼ ਸਦਰ ਏਾ ਦਐਨ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ  
ਰੜ ਸਬੜ ਏ਼ ਜਭਹ ਏਯਨ ਖ਼ਜ਼ਨ ਨਵੀਂ ਵਭੇਂ 

ਲ਼ਵਹ ਵੈਂ ਅਨੇ ਠਠ ਭਯ ਮੋਂ ਏਹਯ ਵੈਂ  
ਨਨਏ ਏਹ ਤਯਵ ਸਵੰਦ-ੳ-ਭਸਰਭ ਏ਼ ਹਯ ਵੈਂ 

 
 
ਫ:ਜ਼ਾਯ : ਜ਼ਾਯ ਨਰ  
ਫਜਫਰ : ਜ਼ਫਯ ਨਰ, ਜ਼ਫਯਦਤਹ   
 

98. 
 
ਤਏਯਹਸਯ-ਸਦਰ-ਜ਼ਹਯ ਼ ਭ ਫ ਏ਼ ਵਾਲ਼ ਥ਼ 
ਨਹਚਹ ਨਜ਼ਯ ਵਯ ਇਏ ਏਹ ਥਹ ਇਤਦ: ਾਲ਼ ਥ਼ 
ਫਿੱਚ ਏ਼ ਭਨੇ ਬਹ ਦਨ ਖ਼ਭਾਲ਼ ਥ਼ 
ਨਸਜ਼ਭ ਏ਼ ਜਹ ਭੇਂ ਫਜ਼ ਵਹ ਥ ਅਫ ਨ: ਜਾਲ਼ ਥ਼ 

ਇਤਨੇ ਭ਼ ਿੱ ਚ ਨੰਦ ਲਵ ਦਹਲਸਨ-ਨਫਏਯ 
ਝੰਝਰ ਏ਼ ਫਾਰ ਵ ਲਵ ਲ਼ਤਸਨ- ਨਫਕਯ 

 
 
ਤਏਯਹਸਯ-ਸਦਰ-ਜ਼ਹਯ : ਸਦਰ ਨ ਰਬਉਣ ਲਰਹ ਤਏਯਹਯ 
ਇਤਦ: : ਐਸੜਆ ਵਾਇਆ ; ਾਲ਼ : ਏੰਨ 
 
 
ਦਹਲਸਨ-ਨਫਏਯ : ਨਰਇਏ 
 

99. 
 
ਏਯ ਖ਼ਫ ਵ ਨਲਫ ਬਹ ਫਤੋਂ ਭੇਂ ਆ  
ਉ ਫਤ-ਸਲ਼ਏਨ ਏ਼ ਫਿੱ ਚੋਂ ਏਹ ਤੋਂ ਭੇਂ ਆ  
ਯਦਯ ਵਾ ਏ਼ ਆ ਬਹ ਰਤੋਂ ਭੇਂ ਆ  
ੰਬਰਾ ਏਵੀਂ ਜ਼ਲਰ ਏ਼ ਵਥੋਂ ਭੇਂ ਆ  

ਏਵਤ਼ ਵੈਂ ਸਮਵ ਫਯ ਲ਼ਵ਼-ਸਵੰਦਾਤਨ ਏਾ 
ਤਭ ਦ਼ਐਤ਼ ਵਾ ਯਵਭ ਼ ਏਯੋਂ ਇਨ ਏਹ ਜਨ ਏਾ 
 

 
 
 
ਫਤ:ਸਲ਼ਏਨ : ਫਤ ਨੰ  ਤਾੜਨ ਲਰ  
 
ਜ਼ਲਰ : ਤਨ 
 



100. 
 
ਐੇਂਚਾ ਜ਼ਫਨੇਂ  ਫਯ-ਯ਼-ਦਯਫਯ ੋਂ ਏਹ 
ਭ਼ਯ ਜਾ ਫ ਚਰ਼ ਵ ਜ਼ ਦਯ ੋਂ ਏਹ 
ਸਦਿੱ ਰਹ ਭੇਂ ਜਾ ਯਟ ਨੇ ਯਏਯ ੋਂ ਏਹ 
ਨਵਏ ਏਾ ਵਭ : ਆ ੜ਼ ਸਪਟਏਯ ੋਂ ਏਹ 

ਤਏਦਹਯ ਸਪਯ ਈ ਵ ਤਾ ਏਛ ਅਨ ਫ ਨਵੀਂ 
ਇਨ ਯ ਦਵਈ ਯਭ ਏਹ ਐਨ ਤਯ ਨਵੀਂ 

 
 
ਫਯ-ਯ਼-ਦਯਫਯ : ਬਯ਼ ਦਯਫਯ ਸਲਿੱ ਚ 
ਦਯ : ਰਹ, ਪਾਂਹ 
 
ਨਵਏ : ਫ਼ਜ, ਜ਼ਰ 
 

101. 
 
 ਨ: ਵਾ ਸਏ ਤਖ਼ਤ ਼ ਤਖ਼ਤ ਨਹਫ ਵਾ 
ਦਲ਼ਭਨ ਤਭਯਹ ਜਨ ਏ ਵਯ ਇਏ ਵਫਹਫ ਵਾ 
ਤਭ ਆਰਹ-ਖ਼ਨਦਾਂ ਵਾ, ਲ਼ਯਹਾ- ਨਜਹਫ ਵਾ 
ਦ਼ਐਾ ਫਚ ਯਵਾਂ ਵੰ  ੜ਼ ਏ਼ ਕਯਹਥ ਵਾ  

ਕ੍ ਮੋਂ ਯਵਭ ਏਯਏ਼ ਰ਼ਤ ਼ਵਾ ਦਾਜ਼ਖ਼ ਜਵਨ ਭੇਂ 
ਜਾੜ਼ ਵ ਵ ਤਹਯ ਭਏਿੱ ਦਯ ਏਭਨ ਭੇਂ 

 
 
 
ਵਫਹਫ: ਦਾਤ  
ਆਰਹ-ਖ਼ਨਦਾਂ: ਉੱਚ਼ ਐਨਦਨ ਲਰ ; ਲ਼ਯਹਾ- ਨਜਹਫ: ਲ਼ਯਹ, ਅਹਰ 
 
 
ਭਏਿੱ ਦਯ: ਬ, ਤਏਦਹਯ 

102. 
 
ਭਨਜ਼ਯ ਜਫ ਸਏ ਾਂ ਏ ਯ ਬਹ ਵ ਤਾੜਨ  
ਫ਼ਜ ਵ ਸਪਯ ਤਾ ਫਿੱ ਚ:--ਅਪਈ਼ ਏਾ ਛਾੜਨ  
ਦਲੇਂ ਯ ਏ ਵ ਜਾ ਖ਼ਜਨ ਫਟਾਯਨ  
ਫਿੱਚ਼ ਏਹ ਵਰ਼ ਫ ਼ ਯਦਨ ਭਯਾੜਨ  

ਨਸਜ਼ਭ ਥ ਇ ਮਹਨ ਏਹ ਫਤੋਂ ਭੇਂ ਆ ਮ  
ਫ਼ਸਭਵਯ ਫ਼ਧਯਭ ਏਹ ਥ ਤੋਂ ਭੇਂ ਆ ਮ 
 

 
 
ਭਨਜ਼ਯ : ਭਨੋਯਥ, ਭਤੰਲ  
ਅਪਈ਼  : ਿੱ ਦ ਫਿੱ ਚ  
 
 
ਮਹਨ : ਰਨਤਹ  
ਫ਼ਸਭਵਯ  : ਸਨਯਦਈ, ਜ਼ਸਰਭ 



103. 
 
ਦਾ ਬਈ ਲ਼਼ਯ ਖ਼ਨ-ੳ-ਸਖ਼ਜ਼ਯ ਖ਼ਾਂ ਠਨ ਥ਼ 
ਭਰ਼ਯ-ਏਾਟਰ ਏ਼ ਜ ਭਲ਼ਵਯ ਖ਼ਨ ਥ਼ 
ਇਏ ਯਾਜ਼ ਆ ਏ਼ ਯਨ ਭੇਂ ਰੜ ਼ਏਛ ਜਲਨ ਥ਼ 
ਾਸਫੰਦ ਇਨ ਏ਼ ਫ ਏਹ ਰ ਫਠੇ ਜਨ ਥ਼ 

ਨਸਜ਼ਭ ਨੇ, ਿੱ ਚ ਨੰਦ ਨੇ ਉਨ ਼ ਏਵ ਸਏ ਰਾ 
ਫਦਰ ਸਦਯ ਏ ਇਨ ਏ਼ ਰਵ ਏਾ ਫਵ ਏ਼ ਰਾ 

 
 
 
 
 
 
 
ਸਦਯ : ਸਤ 

104. 
 
ਏਵਨੇ ਰ਼ ਲਵ ਤਭ ਤਾ ਸਨਵਮਤ ਜ਼ਰਹਰ ਵਾ 
ਨਭਯਦਹ ਏਹ ਫਤਤ਼ ਜਯਹ ਏਾ ਫਹਰ ਵਾ 
ਭਖ਼ਤਯ ਤਭ ਵਭਯ਼ ਵਾ ਮ ਤਭ ਲਏਹਰ ਵਾ ? 
ਨਵਕ ਫਮਨ ਏਯਤ਼ ਜਾ ਫਾਦਹ ਦਰਹਰ ਵਾ 

ਫਦਰ ਵਹ ਰ਼ਨ ਵਾ ਤਾ ਵਭ ਰੇਂ਼ ਫ ਼ 
ਭਵ ਯਿੱ ਐ਼ ਵਭ ਏਾ ਖ਼ਦ ਼  ਼ 

 
 
ਸਨਵਮਤ : ਫਵਤ ; ਜ਼ਰਹਰ : ਫ਼ਇਜਤ, ਏਭਹਨ 
ਜਯਹ : ਫਵਦਯ ; ਫਹਰ : ਯਤ, ਤਯਹਏ 
 

105. 
 
ਝੜ ਐ  ਏ਼ ਦਾਨੋਂ   ਸ਼ਯਭਯ ਵਾ   
ਜਿੱਰਦ ਯ਼ ਏਤ੍ਰ ਼ ਫ਼ਜ਼ਯ ਵਾ  
ਜ਼ਯਦ :ਦਰ਼ਯ ਸਪਯ ਸਤਭ-ਆਜ਼ਯ ਵਾ   
ਦਹਲਯ ਭੇਂ ਚਨਨੇ ਏਾ ਤਮਯ ਵਾ  

ਈਟ਼ਂ ਭੰਈ ਚਨ ਬਹ ਪਿਸ਼ਯਨ ਫਵਭ ਸਏਮ  
ਮਯ ਨਵੀਂ ਫਮਨ ਏ ਸਪਯ ਜਾ ਸਤਭ ਸਏਮ 

 

 
 
ਸ਼ਯਭਯ   : ਲ਼ਯਸਭੰਦ 
ਜਿੱਰਦ   : ਭਯਨ ਲਰ, ਏਤਰ ਏਯਨ ਲਰ ; ਫ਼ਜ਼ਯ   : ਉਦਹਨ, ਫ਼ਸਦਰ 
ਆਜ਼ਯ   : ਜ਼ਸਰਭ 
 
ਫਵਭ   : ਏਿੱਠ 
ਮਯ   : ਤਏਤ ; ਸਤਭ   : ਜ਼ਰਭ 



106. 
 
ਰਏ਼ ਰਈਨ ਦਾਨੋਂ  ਲਵ ਲ਼ਵਲ਼ਦਨ ਯ 
ਵਭਰ ਸਏਮ ਜ਼ਰਹਰੋਂ ਨੇ ਵਯ ਆਰਹਲ਼ਨ ਯ 
ਥ ਇਨ ਏ ਸਏਿੱ  ਰ਼ ਏ਼ ਚਰੇਂ ਅਫ ਭਚਨ ਯ 
ਫਸਨਮਦ ਥਹ ਧਯਭ ਏਹ ਐਦਹ ਸਜ ਭਏਨ ਯ 

ਤਯ ਏ਼ ਰਰ ਫਾਰ਼ " ਨ: ਛਨ ਵਭਯ਼ ਵਥ 
ੜਨੇ ਵਭ ਆਜ ਸਜ਼ੰਦ: ਚਰੇਂ਼ ਖ਼ਲ਼ਹ ਏ਼ ਥ 

 
 
ਲ਼ਵਲ਼ਦਨ : ਲ਼ਵਜ਼ਦਾਂ ਦ ਫਵਲਚਨ 
ਆਰਹਲ਼ਨ : ਉੱਚਹਆਂ ਲ਼ਨਾਂ ਲਰ 
 

107. 
 
ਵਥੋਂ ਭੇਂ ਵਥ ਡਰ ਏ਼ ਦਾਨੋਂ  ਲਵ ਨਿ ਸਨਵਰ 
ਏਵਤ਼ ਵ ਜ਼ਫਾਂ ਼ ਫੜਹ਼ ਸਤ ਰਹ ਅਏਰ 
ਸਚਵਯੋਂ : ਭ ਏ ਨਭ ਨ: ਥ ਯ ਨ: ਥ ਭਰਰ 
ਜ ਠਵਯ਼ ਯ : ਭਿਤ ਏ਼ ਸਪਯ ਬਹ ਨ: ਥ ਐਮਰ  

ਸਜ ਦਭ ਰ਼ ਰ਼ ਥ਼ ਲਵ ਭਅਭ ੜ  
ਸਦਨ ਛਨੇ ਬਹ ਨ: ਮ ਸਏ ਏਸਤਰ ਉਜੜ  

 

108. 
 
ਦਹਲਯ ਏ਼ ਦਫੳ ਼ ਜਫ ਵਫਸ-ਦਭ ਵਆ  
ਦਿਯਸਨ ਖ਼ਨ ਯਏਨੇ ਰ, ਾਂ ਏਭ ਵਆ  
ਯਭ ਦਾਨੋਂ  ਵਭ : ਫਜ਼ਸਵਯ ਸਤਭ ਵਆ  
ਫਸਤਨ ਭੇਂ ੰਥ ਯ ਵ ਖ਼ਦ ਏ ਏਯਭ ਵਆ 

ਦ ਰ ਯ ਜਹ ਏ਼ ਬਹ ਭਯਨ ਜ਼ਯਯ ਥ  
ਯ ਏਿਭ ਼ ਫਚਨ ਸਮਵ ਗ਼ਯਤ ਼ ਦਯ ਥ 

 
 
ਵਫਸ-ਦਭ : ਦਭ ਟਣ  
ਦਿਯਸਨ : ਦਿਯ  
ਫਜ਼ਸਵਯ : ਜ਼ਸਵਯ ਤਿਯ ਤ਼  ; ਸਤਭ : ਜ਼ਰਭ   
ਫਸਤਨ : ਅੰਦਯਨਹ ਤਿਯ ਤ਼ ; ਏਯਭ : ਫਖ਼ਸਲ਼ਲ਼, ਯਸਵਭਤ  
 
ਗ਼ਯਤ : ਲ਼ਯਭ     
 



109. 
 
ਵਭ ਜਨ ਦ਼ ਏ਼ ਯੌਂ ਏਹ ਜਨੇਂ  ਫਚ ਚਰ਼ 
ਸਿੱ ਐਹ ਏਹ ਨਹਲ ਵਭ ਵ ਯੋਂ ਯ ਉਠ ਚਰ਼ 
ਸਯਆਈ ਏ ਵੈਂ ਸਏਿੱ  ਜਵਾਂ ਭ਼ ਫਨ ਚਰ਼ 
ਸਿੰ ਘ ਏਹ ਰਤਨਤ ਏ ਵੈਂ ਿਦ: ਰ ਚਰ਼ 

ਿੱਦਹ ਼ ਤਜਾ-ਤਖਤ ਫ ਅਫ ਏਿਭ ਹ 
ਦਨਹਆ ਼ ਜਸਰਭ ਏ ਸਨਲ਼ਾਂ ਤਏ ਸਭਟਹ 

 

110. 
 
ਠੋਡਹ ਤਏ ਈਟਂੇਂ ਚਨ ਦਹ ਈ ਂਭੰ ਵ ਤਏ ਆ ਈ ਂ 
ਫਹਨਹ ਏਾ ਢਾਂਤ਼ ਵਹ ਲਵ ਆਐੋਂ : ਛ ਈ ਂ
ਵਯ ਚਾਂਦ ਹ ਜਫਹਨ ਏਾ ਨ  ਰ ਈ ਂ
ਰਖ਼ਤ਼-ਸਜਯ ਯ ਏ਼ ਲਵ ਦਾਨੋਂ  ਛ ਈਂ 

ਜਾਹ ਜਹ ਇ ਏ਼ ਫਅ਼ਦ ਵਈ ਥਾੜਹ ਦ਼ਯ ਥਹ 
ਫਤਹ ਯਸਵੰਦ ਲ਼ਸਵਯ ਏਹ ਈਟਂੋਂ ਏ ਢ਼ਯ ਥਹ 
 

 
 
 
 
ਜਫਹਨ : ਭਿੱਥ ; ਨ : ਹਵਣ 
ਰਖ਼ਤ਼:ਸਜਯ : ਸਜਯ ਦ਼ ਟਾਟ਼  
 

 


