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ਭੂਿਮਕਾ 
 

ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ I ਮੇਰਾ ਪਲੇਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਿਵ 
ਸੰਗ�ਿਹ  'ਿਸਰਫ਼ ਤੰੂ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ I ਿਜਸ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਾ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਨਆਮਤ ‘ਮੁਹੱਬਤ’ ਹੈ I ਜੋ 
ਸੱਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ I ਮੁਹੱਬਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮੂਲ 
ਅੰਗ ਹੈ  ਿਗਆਨ, ਿਵਿਗਆਨ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਧੁਿਨਕਤਾ 'ਚ ਹੋਏ ਪੀੜ.ੀ ਦਰ 
ਪੀੜ.ੀ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਸਾਿਹਤ ਸਹਾਈ ਿਰਹਾ ਹੈ I ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ 
ਸਾਿਹਤ ਰਚਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਤੀ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼, 
ਿਸਿਖਆਂਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਿਜਵ7 ਿਕ 
ਜੀਵਨ  ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਮੂਲ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਤਾਂ 
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ  ਖੁਦ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਹੋ ਿਨਬੜਦਾ ਹੈ I ਓਥ ੇ
ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਿਸੱਧ ਹੋ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈI   

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਿਕੱਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹੱਬਤ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਿਹਤ 'ਚ ਿਜਥੇ ਿਕਥੇ 
ਵੀ ਜਨਮ ਜਾ ਆਮਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਆਖ 
ਸਲਾਿਹਆ ਿਗਆ ਹੈI ਪ�ਮਾਤਮਾ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਸਮ7 ਆਪ ਉਪਸਿਥਤ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ :-  

"ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੋਇਆ" 
 ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮ< ਤ= ਵਰਿਜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ  

ਸਵਾਰਦਾ ਹਉਮੈ ਤ= ਦਰੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ I ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਰਪੂ,  ਰਸੂਖ, ਛੋਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ 
ਫਸ਼ਾਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤ= ਦਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਿਹਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਮੁਹੱਬਤ ’ਚ 
ਿਮਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗ਼ਮ, ਿਗਲੇ ਿਸ਼ਕਵੇ ਹੰਢਾਉਦਂਾ ਰੱਬ ਦੀ ਘੱਲੀ ਸੌਗਾਤ ਸਮਝਦਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਂਾ " ਮ< " ਤ=  "ਿਸਰਫ਼ ਤੰੂ " ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I  

ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਦਿੁਨਆਵੀ ਂ
ਰਝੁੇਿਵਆਂ ਤ= ਦਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਖੁਦ ਦੀ 
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਪਾਠਕ-ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ 
ਰਬੂਰ ੂਕਾਰਵਉਦਂੀ "ਮ<" ਤ=  "ਿਸਰਫ਼ ਤੰੂ " ਹੋ ਜਾਵੇ I  

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ                                  

ਸ਼ਰਨ ਜੀਤ 
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ਜਿਦ ਦੁ ਅਮਿਰੁ  

 

ਏ਼ਲ਼ ਭੁਯੁ ਏਰ ਵਿੂੰਦਾ  

ਇੱਏ ਜ਼ਦੀ ਦਾ ਅਰਭ਼ਯਾ  

ਫੀਵੁ ਐਰਹ  ਤੁ ਦ ਜ਼ਂਦਾ  

ਆਣਾ ਫਾਤਾ ਦਿਨਾਆਂ ਼ਯਾ  

ਵਯ ਅੱਰਹ ਼  ਲ਼ਿਏਯ ਏਯਦ਼  

ਅਯ ਅਯਸ ਵ ਜ਼ਲੁ ਯ਼ਸਾ  

ਏ਼ਲ਼ ਭੁਯੁ ਏਰ ਵਿੂੰਦਾ  

ਇੱਏ ਜ਼ਦੀ ਦਾ ਅਰਭ਼ਯਾ I  

ਭਿਹ ਭ਼ਂ ਦਾ ਦਾ ਲਹ ਜ਼ਂਦ਼  

ਭਿਹ ਫ਼ੀ ਦੁ ਭਢਾ ਚਹਹ ਜ਼ਂਦ਼  

ਠਯਦਾਆਂ ਪਯ ਭਭਤ਼ ਦਾਆਂ ਯਭਸ਼ਂ 

ਏਿੱਝ ਫ਼ੀ ਦਾਆਂ ਝਹਏ਼ਂ ਲਾ ਸਯਦ਼ 

ਬਣ ਬਯ਼ਲ਼ਂ ਨ਼ਰ ਲਵਹੁ ਵੱਦ਼  

ਲਚ ਰਾਆਂ ਫਣ ਲਯਐ਼ ਲਯਦ਼ I  

ਚੱਤ ਏਯਦ਼ ਏਦਾ ਅੱਰਹ ਿਣੁ ਦ਼  

ਏੀਰ, ਏ਼ਰਜ ਲੱਰ ਵ ਜ਼ਂਦ਼ 

ਮ਼ਯ ਲੁਰਾ ਜ ਲਰਾ ਵਿੂੰਦੁ  

ਵੱਏ ਦੁ ਸਯ ਤਹ ਨਬ਼ਉਦਂ਼  I  

ਅਚਨਚੁਤਾ ਿਵੱਣ ਦ਼ ਡੂੰਆ 

ਨਲ਼ਂ ਨਲ਼ਂ ਆਲ਼ਏ ਫਣ ਜ਼ਂਦ਼  

ਜੁ ਏਦੁ ਵਸਯ 'ਚ ਧਿਐਦ਼  

ਫੀਵ਼ ਭਵਯਭ ਲੱਰ ਐਿੱਰਦ਼ 

ਵਦੁ ਯ ਦੁ ਚੱਏਯ ਰ਼ਉਦਂ਼  

ਲੂ ਵਾ ਤੱਏਦ਼ ਯਵੂੰਦ਼ ਉਨੀੂੰ    
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ਲੂ ਵਾ ਯਦ਼, ਲੂ ਵਾ ਵੱਦ਼  

ਲੂ ਵਾ ਦਏ ਨਬ਼ਉਦਂ਼ I  

ਮ਼ ਅੱਰਹ ਼ ਏਯਭ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਭਨੀੂੰ  ਫਦਰ ਦੁ ਲੱਚ ਅਰਭ਼ਯਾ  

ਭੁਯੁ ਅੂੰਦਯ ਵ ਏੁ ਿਜਯੁ  

ਜਦਾ ਐਿੂੰਝ ਈ ਾ ਦਿਨਾਆਂਦ਼ਯਾ 

ਪੁਯ ਭੁਯੁ 'ਚ ਜਾਅ ਰਲੁ ਉਵ  

ਜ ਨ਼ਰ ਾ ਉਦਾ ਮ਼ਯਾ I  

ਏ਼ਲ਼ ਭ ਫਦਰ ਜ਼ਲ਼ਂ ਲੱਚ  

ਇੱਏ ਜ਼ਦੀ ਦਾ ਅਰਭ਼ਯਾ I  
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ਯਛ਼ਈ ਮ਼ਯ ਦਾ, ਦ਼ਂ ਲਾ ਨ਼ਰ ਵਲੁ  I  

ਆਵਿਦਯਾ ਐ਼ਵਲ਼, ਿਰ਼ਭ ਲ਼ਯੁਆਭ  

ਸ਼਼ਫ ਿਆਵ ਤੁ, ਰਸ ਲਾ ਨ਼ ਵਲੁ  I  

ਵਣਾ ਏਿਯਫ਼ਨ, ਅਯਸ ਸ਼਼ਏ   

ਦਲ਼ ਦ਼ਯੀ ਸਵਾਯ ਏਯੁ, ਵਏਾਭ  ਲਾ ਐ਼ ਵਲੁ  I  

ਸਆਯਤ ਵਲ਼ਯ ਦਾ, ਵ ਅਸ਼ਫ ਭਿਵੱਫਤ  

ਵਲੁ ਅਭਯ ਅਦ਼, ਼ਇਰ ਦ਼ ਏਰ਼ਭ ਵਲੁ I 
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ਬਾਹ--ਲਰ, ਏਯ ਵਚ਼ਣ  ਂ 

ਬਿੱਰ ਿਨ਼ਵ ਭੁਯੁ, ਦੁ ਨਭ਼ਨ  ਂI  

ਨਯ--ਰਰਾ ਏਲ਼, ਏਯ ਨ਼ਭ  ਂ 

ਆਭਦ ਼ਫੂੰਦ ਜੱਥੁ, ਉ ਸਵ਼ਨ  ਂI  

ਲ਼ਾਦ਼--ਏਯਭ, ਹਹ ਲ਼ਯੁਆਭ  ਂ 
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ਅਵਰ--ਲ਼, ਲ਼ਏਤ ਤ਼ਣ  ਂ 

ਸਫ ਏਯ ਭਿਵੱਫਤ, ਨ਼ ਭ਼ਣ  ਂI  

ਭਤ--ਨ਼ਇਫ, ਏਰੂੰਦਯ ਜ਼ਣ  ਂ 

ਭਰਆ ਤੀ ੂੰ ਅੂੰਦਯ, ਏਯ ਅਵ਼ਨ  ਂI 
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ਏ਼ਤਰ਼ਂ ਦ਼ ਵਸੀਭ, ਵਯਾਆਂ ਼ਸਲ਼਼ਂ 

ਲ਼ਵਯ--ਬਾਹ 'ਚ, ਇੱਏਰ਼ ਯਵ ਜ਼ਣ਼ I  

ਰਤਪਵਭਾਆਂ ਦੁ ੇਦੁ, ਏਯ਼ਯ਼ਂ ਦੁ ਲ਼ਯ  

ਏਰਲ਼ਭਆਂ ਦਾ ਝ਼ਏ, ਯਿਣ਼ ਤੁ ਭੂੰਨ ਜ਼ਣ਼ I  

ਹਾ ਦਾ ਦੇਹ, ਉਭਯ਼ਂ ਦਾ ਉਰਝਣ  

ਐਿਦ ਿਆਚਨ਼, ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਭਰ ਜ਼ਣ਼ I  

ਯਣ਼, ਛਤ਼ਨ਼, ਭਯ ਅਯਭ਼ਨ ਜ਼ਣ਼ 

ਯਲ਼ਨ ਭਿਵੱਫਤ 'ਚ, ਲੱਰ ਐਿਦ਼ ਦੁ ਜ਼ਣ਼ I  

ਫਯ ਲ਼ਏ ਯਾਏ ਤ, ਫਠੁ ਇਭਤਵ਼ਨਾ 

ਯ--ਉਰਤ , ਡਿੱਫ ਏੁ ਤਯ ਜ਼ਣ਼ I 
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ਮਿੁ 
 

ਤਿਯਆ ਾ ਲ਼ ਦੁ ਯ਼ਵ 'ਤੁ  

ਫ ਭ਼ਾ ਾ ਵਯ ਼ਵ 'ਤੁ  

ਜਦ ਭਿਰ਼ਏ਼ਤ ਵਿੂੰਦਾ ਾ  

ਏਈ ਲਾ ੱਰਫ਼ਤ ਵਿੂੰਦਾ ਾ  

ਨਸਯ਼ਂ 'ਚ ਇਵ ਝ਼ਏ ਵਿੂੰਦਾ ਾ  

ਵਯ ਼ਰ ਭ਼ਾ ਦਾ ਵਾ  

ਆ ਵਿੂੰਦਾ ਾ I   

ਭ ਥੱਏਦ਼ ਨਵਾ ਂਾ  

ਵਦੁ ਉਰ਼ਂਬੁ ਚਿੱਏਦ਼  

ਭ਼ਾ ਭਰਦਾ ਤ਼ਂ 

ਲਯ਼ ਾ ਭਿੱਏਦ਼ 

ਯ--ਭਿਵੱਫਤ 'ਚ  

ਯਏ ਜ਼ਣ਼ ਾ  

ਫਨ ਫਯੁ ਅ਼ਂ 

ਯਤ ਜ਼ਣ਼ ਾ I  

ਐਿਲ਼ ਵ਼ਂ ਚਿੱ ਤ  

ਐਆਰ ਵ਼ਂ ਇਰਸ਼ਭ ਨਵਾ ਂ 

ਵਲੁ ਭਿੱਏਯਯ ਯੀਵੁ ਸ਼  

ਭ ਫਰ਼ ਉਵ ਯਲ਼ਨ਼ ਜ਼ਲੁ  

ਯੀਵ ਵਦਾਆਂ ਐਿਲ਼ਾਆਂ ਰਈ 

ਵਨੀੂੰ  ਵਾ ਬਿਰ਼ ਜ਼ਲੁ  

ਵਲੁ ਸ਼਼ਏ ਭਿਵੱਫਤ ਭੁਯਾ   

ਅਯ ਭ਼ਾ ਪਯਭ਼ ਜ਼ਲੁ 
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ੀੂੰਦ ਮਿਸ਼ਕ ਮਤ਼ੁ 
 

ਪਦ ਚ਼ਦਯ ਹਦਾ  

ਸੂੰਦ ਭ਼ਲ਼ੀਏ ਭਤਹਾ  

ਲੱਜਦਾ ਫੁ ਤ਼ਰ  

ਛੀਛਣਾ ਦਾ ਡਿ ੱਏਹਾ 

ਡੀਨੁ ਬਯ ਦਯਦ਼ਂ 

ਸ਼ਫਯ ਰਆਲੁ ਏਿੱਤਹਾ 

ਯਿਹਦਾ ਲੱਚ ਏਯ਼ਂ 

ਨ਼ ਭੂੰਨੁ ਨ਼ ਯਿੱਠਹਾ 

ਤ਼ਯੁ ਣਦਾ ਯ਼ਤ ਬਯ  

ਨ਼ ਜ਼ੁ ਨ਼ ਿੱਤਹਾ  

ਅਰ  ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਚ਼ਯਦਾ 

ਦਲ਼ ਫਣ ਵ ਫਿੱਏਹਾ 

ਉਦ਼ ਜੁਵ਼ ਿਆਰ  

ਆਐੁ ਨ਼ ੱਚ ਝੀੱਠਹਾ 

਼ਹ ਈ ਵਯਦ਼  

ਵ਼ਹਹ ਚੂੰਦਯਾ ਯਿੱਤਹਾ 

ਯਾਝ਼ਂ ਦੁ ਏਲ਼ਨ  

ਨ਼ ਯੱਜਾ ਨ਼ ਬਿੱਐਹਾ 

ਆੁ ਵੱਥ ਨੱਦਾ  

ੂੰਰਾ ਼ਲੁ ਫੀਥਹਾ  

਼ਰੁ ਭ ਵਸ਼ਯ 

ਨ਼ ਭ਼ਯਾ ਨ਼ ਉਐਹਾ  

ਨਵਫ਼ਂ ਅੱਰ਼ ਦ਼ ਬ਼ਰਦਾ  

ਫਣ ਼ਏ ਤੁ ਼ ਿੱਥਹਾ I  
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ਬਿਰ ਉਤ  
 

ਨਣ਼ ਦਾਆ ਤਦਫਾਯ਼ਂ, ਐਿਦ ਦ਼ ਲਵਣ਼ ਯਏ ਰਆ  

ਫੁਰਲ਼ਵ ਵਯੁਦ਼ਯ, ਐਿਦ ੂੰਨਹ ਯਵੁ ਰਲ਼ I  

ਐਯ ਦਿਵਯ ੱਏ ਭਿੱਏਾ, ਐਿਦ ਜੀਵ ਦ਼ ਬਿੱਰੁ ਯ਼ਵ  

ਭਿਵੱਫਤ ਵ ਈ ਵੱਜ, ਐਿਦ ਯੱਜਾ ਬਿੱਐ ਯਵੁ ਲਧ਼ I  

ਅਏਰ਼ਂ ਦੁ ਏੂੰਜ, ਐਿਦ ਆਣ ਦਾ ਰੱਬਦੁ ਥ਼ਵ  

ਚ਼ਂ ਦੁ ਐਯ਼ਂ ਲਚਏ਼ਰ , ਐਿਦ ਭਿਨ਼ਫ ਰੱਬ ਯਵੁ ਦਯ਼ 

ਫੁਸ਼ਯ ਉਰਤ ਯਏ਼ਉਦੁਂ, ਐਿਦ ਪ਼ਵ਼ ਏਰ਼ਭ ਨੀੂੰ  ਰਦੁ ਼  

ਝੂੰ ਆਰਾ ਪੁਯ ਰ ਂਨੱਚਦੁ, ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਏਵ ਯਵੁ ਐਿਦ਼ I   
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ਮੇ ਸੁ ਸੂੰ 
 

ਲਏਆ ਲੱਚ ਫ਼ਸ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ 

ਰ਼ਵਨਤ ਦਾ ਤੁਸ ਏਟ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਇੱਏ ਪ਼ਦਾ ਲ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਦਸਐ ਦ਼ ਉਵ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ I  

ਦ਼ ਏਯੁ ਉਵ ਲਚ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਲ਼ਦ਼ ਆ ਦਿਵ਼ਥਹ ਭ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਈ ੂੰ ਐਰ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਸ਼਼ਫ਼ਂ ਦ਼ ਲ਼ਏ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ I  

ਫਿਯਾ ਨਸਯ ਦਾ ਭ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਯਿੂੰਨੁ ਨਣ਼ਂ ਦਾ ਿਵ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਈ ਅਜ਼ਣ ਲ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਰਚੁ ਜ ਯਲਯਦ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ I  

ਯੀਵ ਭਨ਼ਏ, ਲ਼ਯਭ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਈਭ਼ਨ ਼ਏ ਵਯ ਲ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਵ਼ਹਹ ਵਇ ਲ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਯਿੱਤ਼ਂ ਦ਼ ਫਵਲ਼ਏ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ I  

ਏਝੁ ਲ਼ਰ਼ਂ ਦਾ ਭ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਜਲ਼ਫ਼ਂ ਦਾ ਦਯਏ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਵਸਯ ਅਯ ਼ਏ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ  

ਸੂੰਦ਼ ਭੇਤ ਦ਼ ਆਏ਼ਯ, ਭ ਵਾ ਵੀੂੰ I    
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ਇਸ਼ਕ ਬ ਇਸ਼ਕਾ ਸਰ  ਥਿਾਂ  
 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਏਦ ਇਰ਼ਵਾ  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਯੀਵ ਯ਼ਈ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਭਣ਼ ਦ਼ ਲ਼ਯ  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਵਯ ਤੁ ਵਯ I  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਮ਼ਯ ਯ਼ਵ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਟਭੰਏ ਫਯ ਦ਼   

ਇਲ਼ਏ ਫ ਫਵ਼ਯ਼ਂ ਦਾ ਥ਼ਵ  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਐਿਲ਼ਫਈ ਼ਵ I  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਯੀਵ ਦਾ ਧ਼ਵ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਸਵਯ ਦਲ਼  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਭਿਏੂੰਭਰ ਏਿਯਫ਼ਨ  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਏਯ ਅਜ਼ਣ I 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਵਾਯ ਦਾ ਵਠ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਯ਼ਂਝੁ ਦ਼ ਬਠ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਵਣਾ ਦ਼ ੱਜ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਭਵਾਲ਼ਰ ਦ਼ ਯੱਜ I  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਲ਼ਿਏਯ ਼ 

ਇਲ਼ਏ ਫ ਭਵਯ --ਨ਼  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਨਸਯ ਐਿਦ਼  

ਇਲ਼ਏ ਫ ਇਲ਼ਏ ਵਯ ਥ਼ਂ I   
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ਰਸ ਆ ਰੱਬ  
 

ਯੀਵ ਅੂੰਫਯ , ਚ਼ਂ 'ਚ ਫੂੰਨਹ ਫਠ਼ਈ ਦਾ ਨਾ 

ਯੀਵ ਉਏ਼ਫ ਫਰੂੰਦ, ਜ਼ 'ਚ  ਪ਼ਈ ਦਾ ਨਾ 

ਯੀਵ ਯਿੱਤ਼ਂ ਦੁ ਲੱ, ਏਦੁ ਼ਈ ਦਾ ਨਾ  I  

ਯੀਵ ਯਵੁ ਯਵ਼, ਫੁਹਾ ਨਮਭ਼ਂ ਦਾ ਰ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ ਯਐ਼ਂ ਦਾ ਬੁਟ, ਏਦੁ ਚਹਹ਼ਈ ਦਾ ਨਾ 

ਯੀਵ ਏ਼ਸ, ਏਰਭ ਤੁ, ਿਰ਼ਭ ਆਵਾ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ ਯੂੰਜੀਰ ਤ਼ਂ, ਤ਼ਂ ਵੱ ਕੇ ਫਿਰ਼ਈ ਦਾ ਨਾ 

ਯੀਵ ਯਿਦਨ ਏਯ,ੁ ਭਲ਼ਐਯਾ ਰ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ ਯਿੱੁ ਤ਼ਂ, ਵੂੰ ਐ਼ ਭਨ਼ਈ ਦਾ  ਨਾ  

ਯੀਵ ਲੁ ਨ਼, ਅੱਠ ਵਯ ਜ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ 'ਚ ਭਾਤ ਤ਼ਂ,  ਰਲੱਏਹਾ ਼ਈ ਦਾ ਨਾ  

ਯੀਵ ਏਯੁ ੱਰ ਤ਼ਂ,  ੱਰਫ਼ਤ ਭਿਏ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ ਨਏਲ਼਼ ਦਾ ਤ਼ਫ, ਆਏ਼ਯ 'ਚ ਫਣ਼ਈ ਦਾ ਨਾ  

ਯੀਵ ਇਲ਼ਏ ਯ,  ਲ਼ਯ ਏਯ ਿਣ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I  

ਯੀਵ 'ਤੁ ਥ਼ ਧਯਭ ਦਾ, ਰਲ਼ਈ ਦਾ ਨਾ  

ਯੀਵ ਆ ਯੱਫ, ਯੱਫ ਤ ਆ ਰਿਏ਼ਈ ਦਾ ਨਾ I 
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ਵਿਰ ਵਿਰ ਜਿਵਿਾਂ  

 

ਨਣ ਲ਼ਯ਼ਫਾ, ਡੀੂੰੁ ਡੀਨੁ,  ਭਿੂੰਦਯ ਯਏ  ਏਈ ਲ਼ਯ ਨਾ   

ਅੱਰਹਹ ਭੇਜ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਠੱਰ ਈ, ਜਦ ਰਏ਼ਂ ਦੱਤਾ ਝਏ ਭ਼ਯ ਨਾ  I  

ਰਹ ਼ਂ ਰ਼ਰ ਿਰ,  ਚਹਹਦਾਆਂ ਲੁਯ਼ਂ ਵਈਆਂ ਲ਼ਯਭ਼ਯ ਨਾ     

ਿੂੰਧਾ ਿੱਰ ਿ ੂੰਨ ਭਿੂੰਨ ਵ, ਿਰ਼ਫਾ ਫਿੱਰਹ  ਫਣੁ ਫ਼ਵ਼ਯ ਨਾ  I  

ਧਿੱ ਚੱਟਹਾ ਲਨ ਼ਲੁ, ਯੂੰ ਦਿਧਾ ਤ ਰ਼ਚ਼ਯ ਨਾ 

ਵਲ਼ ਚਾਐਾ,  ਭਵਤ਼ਸ ਵਈ, ਼ਵ਼ਂ ਤ ਭੂੰੁ ਼ਵ ਉਧ਼ਯ ਨਾ  I  

਼ਣਾ ਛੀਵੁ ਏਲ਼ਾਦ਼ ਹਹਨ ਰੱ਼, ਆਐੁ ਭ ਵਿਣ ੂੰ਼ ਦਾ ਧ਼ਯ ਨਾ    

ਚ ਤੁਯਾ ਉਚੱਾ ਿੱਚਾ, ਵਉਭ ਯਫਤ਼ਂ ਰਈ ਨਾਲਾ ਂਧ਼ਯ ਨਾ  I  

ਟ਼ਂ ਏ਼ਰਾਆਂ ਐਵਫਹ ਈਆਂ, ਜਦ ਦੱਤਾ ਸਿਰ ਐਰ਼ਯ ਨਾ 

ਲ਼਼ਭ ਵਸ਼ਦਾ ਦਨ ਯ਼ਤ ਦਾ, ਤੁਯੁ  ਯਛ਼ਲ ੂ ਅੱੁ ਫਾਭ਼ਯ ਨਾ  I  

ੀਯਜ ਵਪਆ ਤਦ ਠਯ ਲੁ, ਏਯਣ ਵਰਾ ਫਣੁ ਰ ਦ਼ ਵ਼ਯ ਨਾ   

ਤ਼ਯੁ ਨਏਲ਼਼ ਦਾ ਵਦ ਰਚਣ, ਚੂੰਨ ਰਚੁ ਵਯ ਨਸ਼਼ਯ ਨਾ  I  

ਜੱਥੁ ਜੱਥੁ ਤੀ ੂੰ ਯ ਧਯੁ, ਦਯਆ ਯ਼ਵ ਫਦਰੁ, ਭੂੰਨੁ ਆਬ਼ਯ ਨਾ   

ਇਲ਼ਏ ਯੱਫਾ, ਵਈ ਏਿਯਫ਼ਨ ਏਿਦਯਤ, ਲ਼ਯੁ ਜ਼ਲ਼ਂ ਤਥ ਲ਼ਯ ਲ਼ਯ ਨਾ I 
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ਗੱ ਕਰ ਤ ਮਗਰ ਿਸ ਮੁਆਾਂ I  

   

ਤਯਰੁ ਰੱੁ ਼ਲਣ ਼ਵ ਭਾਆਂ, ਲ਼ਵਯ ਭੁਯੁ ਲੱਰ ਆ ਭਾਆਂ I 

ਫੁਲ਼ੱਏ ਰ਼ਵਨਤ ਼ ਭਾਆਂ, ੱਰ ਏਯ ਤੁ ਭਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ I 

ਛੱਡ ਏਲੂ ਲਧਇ ਂਅ਼ਵ ਭਾਆਂ, ਲੁਚਾ ਯਤ ਏਵਹ ੁਬ਼ਅ ਭਾਆਂ I  

ਫੂੰਦ਼ ਫਣ ਤੁ ਏਯ ਵਮ਼ ਭਾਆਂ, ੱਰ ਏਯ ਤੁ ਭਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ I  

ਯੱਐ ਰ਼ਸ ਤੁ ਏੱਜ ਿਨ਼ਵ ਭਾਆਂ, ਯੀਵੁ ਏੂੰਧ਼ਂ ਦੁ ਏੂੰਨ ਨ਼ ਐ਼ ਭਾਆਂ I  

ਭੱਤ਼ਂ ਇੱਏਰੁ ਨੀੂੰ  ਨ਼ ਐ਼ ਭਾਆਂ, ੱਰ ਏਯ ਤੁ ਭਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ I  

ਨਾਲ਼ਂ ਭ ਤੀ ੂੰ ਉਠੱ ਉਤ਼ਂਵ ਭਾਆਂ,  ਚਿੱ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਵਲ਼ ਰਆ ਭਾਆਂ I  

ਹ਼ਭਣੁ ਫਠ ਤੁ ਏਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ, ੱਰ ਏਯ ਤੁ ਭਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ I  

ਜ਼ਭਣ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ ਅਰ਼ਵ ਭਾਆਂ , ਚਯ਼--ਭਿਵੱਫਤ ਤੀ ੂੰ  ਫਿਝ਼ ਭਾਆਂI  

ਵ ਦ਼,  ਭਯ ਯ਼ਵ ਭਾਆਂ,  ੱਰ ਏਯ ਤੁ ਭਯ ਰ਼ਵ ਭਾਆਂ I 
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ੱਚ ਜਿਣੁ  

  

ਅਯ ਭ ਤੀ ੂੰ ਵ਼ਂ  

ੱਚ ਜ਼ਣਾ  ਪੁਯ  ਇੱਏ ਯੁਲ਼਼ਨ ਯੀਵ ਵ਼ਂ  

ਭਝ਼ ਤੁ ਆਏਹ ਦ਼ ਬਯਆ  

ਦਯਦ਼ਂ  ਲ਼ਰ਼ ਐੀਵ ਵ਼ਂ I  

ਤਏਦਾਯ਼ਂ ਦ਼ ਦਲ਼ਾ ਵ਼ਂ  

ਐ਼ਵਲ਼ ਫੂੰਨਹਾ ਦਾ ਐ਼ਭਲ਼ਾ ਵ਼ਂ  

ਨ਼ ੱਚ, ਨ਼ ਝੀਠ ਫਰ਼  

ਫ ਬਨ਼ ਰਈ ਨ਼ਭਲ਼ਾ ਵ਼ਂ I  

ਏਿੱਝ ਸ਼਼ਫ ਲਾ ਫਿਣਦ਼ ਵ਼ਂ  

ਯ਼ਵ ਫਵਲ਼ਤ ਚਿਣਦ਼ ਵ਼ਂ  

ੱਥਯ ਵ ਏ,ੁ ੱਥਯ ਨੀੂੰ  ੀਜ਼ਂ  

ੱਥਯ ਨੀੂੰ  ਵਾ ਿਣਦ਼ ਵ਼ਂ I  

ਯੀਵ ਦੁ ਲੁਵਹੁ ਆਲੁ ਏਈ  

ਝੱਟ ਵਨੀੂੰ  ਬਯਭ਼ਉਦਂ਼ ਵ਼ਂ  

ਯੱਤ਼ ਤਯਲ਼ ਨਾ ਏਯਦ਼ ਪੁਯ  

ਛੱਡ ਏੱਰਆਂ ਤਿਯ ਜ਼ਂਦ਼ ਵ਼ਂ I  

ਅਯ ਭ ਤੀ ੂੰ ਵ਼ਂ  

ੱਚ ਜ਼ਂਣਾ ਪੁਯ  ਇੱਏ ਯੁਲ਼਼ਨ ਯੀਵ ਵ਼ਂ  

ਭਝ਼ ਤੁ ਆਏਹ ਦ਼ ਬਯਆ  

ਦਯਦ਼ਂ ਲ਼ਰ਼ ਐੀਵ ਵ਼ਂ I  

 

 

 



24/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ੀਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਿ ੀਿਆ ਨਸੁ ਾਂ I  

 

ਏ ੁਇੱਏ ਲਏਤ ਦ਼ ਐਆਰ ਨਵਾ ਂ  

ਜ ਆਣ਼ ਵ਼ਰ ਿਣ਼ਲ਼ਂ  

ਲੁਐ ਼ਈ,ਂ ੱਜਦੁ ਏਾਤੁ  

ਵਇਆ ਵ਼ਂ, ਭਿਵ਼ਰ ਿਣ਼ਲ਼ਂ I  

ਨ਼  ਦੁ ਚ ਯਵਣ਼ ਭੁਯ਼  

ਨ਼ ਲੱਰ ਰਦੁਲ਼਼ਂ ਜ਼ਲ਼ਂ  

ਅਸ਼ਾਯ ਭਿਹ ਜ਼ਣ਼ ਈ ਯ  

ਨ਼ ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਭਤ ਫਣ਼ਲ਼ਂ I  

ਭਿਵੱਫਤ ਭੇਤ ਜੁ ਰ ਰ ਦਾ  

ਵ ਭੇਤ ਨ਼ ਜਾਣ਼ ਚ਼ਵਲ਼ਂ  

ਏ ੁਵਯ ਅੱਐ ਨ਼ ਐਿੱਰਹ ੁ   

ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਅੱਠ ਵਯ ਿਰ਼ਲ਼ਂ I  

ਨ਼ ਭ ਫਿੱਰਹ ਼ ਲ਼਼ਵ ਏਈ  

ਨ਼ ਨੱਚ ਨੱਚ ਮ਼ਯ ਭਨ਼ਲ਼ਂ  

ਯ਼ਵ ੁਉਭਯ ਦ਼ ਼ਇਰ ਫਣ  

ਫ ਅੱਰਹ ਼ ਲ਼ਰੁ ਾਤ ਭ ਼ਲ਼ਂ I  

ਏ ੁਇੱਏ ਲਏਤ ਦ਼ ਐਆਰ ਨਵਾ ਂ 

ਜ ਆਣ਼ ਵ਼ਰ ਿਣ਼ਲ਼ਂ  

ਨ਼ ਦਿੱਐ਼ਂ ਦ਼ ਏ਼ਯਨ ਵਣ਼ਂ  

ਨ਼ ਐਿਲ਼ਾਆਂ ਦੁ ਆਹੁ ਆਲ਼ਂ I  

 

 

 



25/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਮਹਮਰ  

 

਼--ਭਿਵੱਫਤ ਵ  

ਨੀਯ ਤੁਯੁ ਚਵਯੁ ਦ਼  

ਲੂ ਤ਼ ਨਾ ਭਿਯਾਦ  

ਯੀ ਫਯੀ ਜੂੰਨਤ 'ਚ ਲਚਯਦ਼ I  

ਦਾਦ ਵਸੀਯ ਦ਼  

ਨਣ਼ਂ ਦ਼  ਲ਼ੱਏਯ 

ਏਰ  ਿਜਯੁ ਲੂ ਜਲੂ  

ਸ਼ਿਦ਼ ਭਵਰ ਮ਼ਯ 'ਚ ਿਜਯਦ਼ I  

ਤ ਤੁਯਾ ਦੇਰਤ ਐਿਦ਼ਈ  

ਭਿਏ਼ਭ ਦਯ਼ਵ ਨ਼ ਵਿੂੰਚ ੁ 

ਫੁਸ਼ਯ ਅਵ਼ ਭੁਯ਼  

ਵਯ--ਫਆਨ ਉਏਯਦ਼ I  

ਰਸ ਯੀਵ਼ਂ 'ਚ ਉਰਝੁ  

ਵਯ ਨਣ਼ਂ ਦੁ ਯਿਰਦੁ  

ਭ ਭਸ਼ਭੀਯ ਉਦ਼  

ਉਵ ਭਸ਼ਭੀਯ ਇਲ਼ਏ ਦ਼ I 

 

 

 

 

 

  



26/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਝਨਿਾਂ ਦੁ ਮਜ I  
 

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਾਆਂ ੱਧਯ਼ਂ ਦਾ  

ਲੁਐਦਾ ਵ਼ਂ ਇਲ਼ਏ  

ਭਰਦਾ ਵ਼ਂ ਆਣੁ ਏੂੰਢਆਂ ਨੀੂੰ   

ਵਿੂੰਦਾ ਵ਼ਂ ਆਯ ਼ਯ I 

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਐ਼ਵਲ਼ ਭਵਯਭ ਦਾ  

ਠ਼ਠੁ, ਯੇਰੁ, ਅਣਿਣੁ ਏਯਦਾ  

ਫੁਵਯਆਂ ਲ਼ਂ  

ਡਿੱਫ ਏ ੁਤਯ ਈ ਾ ਇਏ ਨ਼ਯ I  

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਉ ਯੱਜਾ ਯੀਵ ਦਾ  

ੱਟ ਦ਼ ਭ਼ ਐਲ਼ਉਦਂਾ  

ਾਨੁ ‘ਚ ਠੂੰ ਡਾਆਂ ਯਭਸ਼ਂ 

ਇਲ਼ਏ ਦ਼ ਭੱਦ਼ ਾ ਇਏ ਅੂੰ਼ਯ I 

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਚਿੱ ਹੁ ਦਾ  

ਵ਼ਯ (ਏਰ਼) ਏੱਚਾ ਭੱਟਾ ਲ਼ਰ਼  

ਆਲ਼ ਭੁਯੁ 'ਚ  

ਵਯ ਲਏਤ ਐਿਯਨੁ ਨੀੂੰ  ਾ  ਤਮ਼ਯ I 



27/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਏਿਦਯਤਾ ਭ਼ਯ ਦਾ  

ਆਣਾ ਵੱਦ ਼ਂਬਦਾ  

ਭੂੰਸਰ ਲੱਰ ਲਧਦਾ  

ਫਣ ਈ  

ਲਵੂੰਦ ੁਨਣ਼ ਦਾ ਧ਼ਯ I 

ਭ ਝਨ਼ਂ ਦਾ ਭੇਜ 

ਲ਼ਵ ਵ਼ਂ  

ਇਲ਼ਏ ਵਏਾਏਾਆਂ ਦਾ  

ਸਭ਼ਨੁ ਦਾਆ ਲਧਾਏਾਆਂ ਦਾ 

ਆਣ਼  ਰੁਐ਼ ਬ਼ਰਦਾ  

ਆਣਾ ਵਯ਼ਈ 'ਚ  

ਡਿੱਫ ਈ ਵ਼ਂ ਏਈ ਲ਼ਯ I 

 

 

 

 

  



28/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਐਵ ਸੁ ਿੂਦਿ ਸੈਏ  
 

ਰਵੀ ਰਿਵ਼ਣ ਦਨ  

਼ਥ ਲੂੰਡੁ   

ਯ਼ਤ਼ਂ ਏ਼ਰਾਆਂ ਦੁ ਅਾ ਂ 

ਰ਼ਚ਼ਯ ਲ਼ਵ ਵ I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਰ਼ਂ ਦੁ ਭੁਰੁ  

ਸਵਨ 'ਚ ਲਦੁ ਾ  

਼ਥ ਜਲ਼ਫ਼ਂ ਦੁ ਯੂੰ  

ਨ਼ ਐਰ਼ਯ ਵ I  

ਬਟਏਣ ਵਲ਼ ਾ ਤੀ ੂੰ  

ਅੱਡਾਆਂ ਚਿੱਏਾ ਪਯਦਾ  

ਫਦਰਦਾਆਂ ਯਿੱਤ਼ਂ ਲ਼ਂ  

ਭਵਯਭ ਅਾ ਂਤਫ਼ਵ ਵ I  

ਸੂੰਦ਼ ਭਿਵੱਫਤ ਭੁਯਾ  

ਫੁਲ਼ਸ਼ਵ ਨਵਾ ਂਫਰਦਾ ਯਵਾ  

ਅਾ ਂਪਏਯ਼ਂ ਏਯਦੁ  

ਲੂ ਵਾ ਐਿਦ਼ ਵ I 

 

 

  



29/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਜੈ ਮਰ ੀਜਉਣ ਦੁ ਵਜਹਿ  
 

ਉਦ ੁਨਣਾ ਦਯਆ ਲਦੁ  

ਉਦ ੁਵੱਏ 'ਚ ਉਠੱਦਾ ਧ਼ਵ 

ਉਦ ੁਵ਼ ੁਇੱਜਹ ਜ਼ਦੁ  

ਜ ਵਸਯ ਦ਼ ਚਯਦ ੁ਼ਵ I  

ਉਦਾ ਅਏਰ ਜ ਲਯਨ ਐਿਦ ਦਾ  

ਉਦਾ ਲ਼ਏਰ ਫਣੁ ਐਿਦ਼  

ਉਦ ੁਫਰ ਜ ਨਣਾ ਚਾਐਦੁ 

ਜ ਫਿੱਰਹ  ! ਚਿੱ਼ਂ ਦੁ ਲ਼ਵ I  

ਉਦਾ ੱਾ ਯੁਤੁ ਨੱਚਦਾ  

ਉਦਾ ਵਾਯ ਦਾ ਸਵਯ ਦਲ਼  

ਉਦਾ ਼ਵਫ਼ ਏਿਯ ਨ਼ ਤਰਦਾ 

ਜ ਬਨ਼ ਨੀੂੰ  ਈ ਬਿਰ਼ I  

ਉਦਾ ਦੁਵ ੂੰਜਯ਼ ਯੀਵ ਦ਼  

ਉਦ਼ ਵਣ਼ ਵਇਆ ਿਆਵ  

ਉਦਾ ਸ਼਼ਫ਼ਂ ਲੱਚ ਬਟਏਣ  

ਜ ਫਣ ਝੱਰਾ ਼ਵ ਼ਵ I  

ਉਦਾ ਨਾਅਤ ਦਾ ਤ਼ਯਾ ਏਾ 

ਉਦਾ ਭਿਵੱਫਤ ਼ਉਦਂਾ ਼ਵ  

ਉਦਾ ਨ਼ਂਵ 'ਚ ਵ਼ਂ ਰੱਦਾ  

ਜ ਭੁਯੁ ਜਉਣੁ ਦਾ ਲਜਹ਼ I 

  



30/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਿੁ ਮਸ਼ਸਰ  
 

ੀਯਤ ਲੁਐ ਯ ਲ਼ਂ 

ਭ ਼ਾ ਭਲ਼ਵੀਯ  

ਭ ਧਯਤਾ, ਤੀ ੂੰ ਫਵਲ਼ਤ  

ਭ ਭੱਟਾ, ਤੀ ੂੰ ਏਵਨੀਯ I  

ਭੀਰ ਨ਼ ਜ਼ਣ਼, ਏਲੂ ਇਫ਼ਦਤ  

ਭਨੀੂੰ  ਏਥ ਦ਼ ਯੀਯ  

ਅੂੰਫਯ਼ਂ ਤ਼ਈ ਂਬਟਏਣ ਜਲੂ  

ਫੁਯ ੂੰਛਾਆਂ ਦਾ ਬੀਯ I  

ਲੁਰ਼ ਯੱਫ ਦ਼, ਨ਼ਂਅ ਤੁਯ਼ ਰਲ਼ਂ  

ਤੀ ੂੰ ਇੱਏ ਐਿਦ਼ਈ ਨੀਯ  

ਐਿਦ਼ ਨਸਯ ਏਯੁ ਤ਼ਂ ਭੁਯਾ  

ਭ਼ਪਾ ਵ ਜ਼ਉ ਭਨਸੀਯ I  

ੀਯਤ ਲੁਐ ਯ ਲ਼ਂ 

ਭ ਼ਾ ਭਲ਼ਵੀਯ I 

 

 

 

 

 

  



31/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਿਿਸ਼ ਮੀਸਰਮ ਿਿੀਤਰ ਅੱਿਾਂ 
 

ਏਆਭਤ ਲਏਤ ਿਨਵਯ਼ ਜ਼ੁ  

ਵਸਯ ਦਾ ਏਵਯ ਏਭ਼ਈ  

ਭੁਯਾ ਭ ਦਾ ਅੱ ਠਯਾ ਤੁ  

ੱਚਾ ਭੱਤ ਏਯੁ ੁਏ਼ਈ I  

ਨਾਭਤ ਫੁਪਏਯਾ ਭਿਵੱਫਤ  

ੱਰੁ ਼ਡੁ ਆਈ  

ਸਿਰਭਾ ਸਿਰਭ ਵੂੰਢ਼  

ਅੱ਼ਂ ਲ਼ਯਭ ਲਾ ਵਣੁ ਼ਈ I  

ਫਰ ਏਿਫਰ ਅਏਰ  ਜੂੰਭੁ  

ਫਣ ਭੀਯਐ ਨ਼ਚ ਦਐ਼ਈ  

ਜੱਪਾ ਼ ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਯਲ ੁ 

ਯੀਵ ਦੁਵ ਵਈ ਯ਼ਈ I  

ਏੱਚਾ ਏਰਾ ਭੱਧਾ ਈ ਤੁ  

ਐਹਆ ਪਿੱਰ ਵਇਆ ਲ਼ੇਦ਼ਈ  

ਐ਼ਲ਼ ਭਵਯਭ ਐ਼ਤਯ ਅੱ਼ਂ 

ਚ ਭਧ਼ਣਾ ਼ਈ I 

 

 

 

 

  



32/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਕਰ ਮਨੂੰ  ਮਿ ਕੈਈ  
 

ਭਨੀਯ ਦਾ ਤ਼ਂ, ਫਸ਼ਤ ਦਾ ਚੁਹ  

ਆਐੁ ਭ ਵਲ਼ਂ ਨਾਲੂ , ਉਠੁੱ ਉਚੱ਼ ਏਈ I  

ਿਨ਼ਵ ਬ਼ਲੂ ਭੁਯ,ੁ ਆਐ ਅੱਰਹ ਼ ਫਠਾ  

ਏਦ ਇਰ਼ਵਾ ਭੁਯੁ, ਭਯੁ ਏਉ ਂਵਯ ਏਈ I  

ਫੁਯਲ਼ਵਾ ਧ਼ਯ ਰਈ, ਅਯ ਫੁਅਯ ਵ  

ਵਉਏਂ਼ ਵਿਣ ਅੂੰਨ ਭੁਯ਼, ਵੂੰਝੀ ਜਲੂ ਼ਣਾ ਏਈ I  

ਚਿਪੁਯਉ ਂਇਲ਼ਏ ਲ਼ਰੁ, ਸ਼਼ਫ ਫੁਵ਼ਫ ੁਯਨ 

ਸੱਯਯੁ ਸੱਯਯ ੁ'ਚ ਲਾ, ਦਰ  ਨ਼ ਲ਼ਯੁ ਏਈ I  

ਅਵਿਦ਼ ਅੱਰਹ ਼ ਲ਼ਰ਼, ਫੂੰਦਾ ਨਲ਼ਸ਼ਂ ਲ਼ਰਾ  

ਭ ਿਨ਼ਵ਼ਯ ਤੁਯ਼, ਏਯੁ ਭਨੀੂੰ  ਭ਼ ਏਈ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਇਸ ਸ ਮਰੁ ੀੂੰਦਗੁ  
 

ਫੁਸ਼ਯ ਯੀਵ ਵ ਤਹਦਾ  

ਵਨ ਨੱਤ ਦੁ ਏ਼ਯ ਲਵ਼ਯ  

ਿਆਵ, ਐੁਵ ਜਾ ਯਵ ਈ  

ਜਲੂ ਭੀਯਐ ਲ਼ਯ  

ਇੱਏ ਿਰ਼ਭ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  

ਜ ਵਣ਼ ਨਾਮਤ ਵ  

ਮ਼ ਤ਼ ਨਵਾ ਂਨ਼ ਵਲੁ  

ਰੁਲ਼਼ਨ, ਫੁ ਤ਼ਰ  

ਲੱਜਦਾ ਯਵ ਈ  

ਇੱਏ ਼ਸ ਉਦ਼ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  

ਸ਼਼ਫ਼ਂ ਦੁ ਭਿੂੰਦਯ 'ਚ 

ਸ਼ਲ਼ਵਲ਼਼ ਦਾਆਂ ਚੀਰਾਆਂ ਬਯਦਾ 

ਵਭੁਲ਼਼ ਐ਼ਰਾ ਵੱਥ  

ਵੂੰਝੀਆਂ ਵ਼ਯੁ ਏੱਟਦਾ 

ਇੱਏ ਦਿਐਆਯਨ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  

ਏਯ਼ਭ਼ਤ ਦਾ ਉਡਾਏ 'ਚ  

ਯ਼ਵ਼ਂ 'ਚ ਪਯੁ ਬਟਏਦਾ  

ਨ਼ਰਇਏ਼ਂ ਲ਼ਂ, ਹਾ, ਬਿੱਜਾ 

ਚੂੰ਼ ਭੂੰਦਾ, ਭੂੰਦ਼ ਫਰਦਾ  

ਇੱਏ ਫਦਨ਼ਭ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  



34/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਉਭ਼ ਏਯਦਾ ਨ਼ ਥੱਏਦਾ  

ਫਿੱਰਹ ੁ  ਲ਼ਂ ਨੱਚਦਾ  

ਫ਼ਂਵ ਪਹਨ ਨੀੂੰ  ਟੱਦਾ 

ਦੂਦਾ ਪਯਦਾ ਯੱਫਾ ਆਨ 

ਇੱਏ ਫਦਭ਼ਲ਼ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  

ਵਣਆਂ ਲ਼ਂ ਚਭਏਦਾ  

ਬ਼ਅ ਭੱਟਾ ਦੁ ਲਏਦਾ  

ਯੀਵ਼ਨਾ ਪਯਲ਼ਤ਼ ਲ਼ਭਝਦਾ  

ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਏਵ ੁਭਵ਼ਨ  

ਇੱਏ ਵੂੰਏ਼ਯ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I  

਼ਏ ਦ਼ਭਨ਼, ਲ਼ਯਾਪ ਫਵਿਤਾ  

ਲ਼ਏਤ ਐਿਦ਼ ਦਾ ਭੂੰਦਾ  

ਲੱਚ ਏਤ਼ਯ਼ਂ ਫਠ ਏੁ 

ਆਣ਼ ਰੁਐ਼ ਉਡਾਏਦਾ  

ਇੱਏ ਿਨ਼ਵ਼ਯ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  

ਇਵ ਵ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ I 

  



35/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਚੂੰਨ ਦਿ ੀਚੂੰਤਨ  
 

ਚੂੰਨ ਦ਼ ਚਤੂੰਨ, ਨੀਯ ਭੁਯੁ ਭਵਯਭ ਦ਼  

ਆਐੁ ਵਲ਼ਂ ਦਹੁ ਤਯ਼ਂ ਭਵਤ਼ਫ ਜਾ I  

ਢਿੂੰਡਦ਼ ਪਯ ਯਵ਼, ਜਭ ਏਯਦ਼ ਚਵਯ਼ 

ਪਯੁ ਉਦ ੁਲਯ਼ ਯੀ ਵੂੰਢ਼ਉਣ ਜਾ I  

ਜੱ ਦਾਆਂ ਰਾਆਂ ਲਨ ਼ ਯਵ਼  

ਆਐੁ ਏਯ਼ਂ ਨ਼ ੱਰ ਵਿਣ ਿਭ਼ਣ ਦਾ I  

ਚਿੱਏ਼ਂ਼ ਉਰ਼ਂਬ਼, ਇਲ਼ਏੁ ਅੱ ਦ਼  

ਜੱਥੁ ਵਈ ਇਵ ਭਿਟਆਯ ਜਲ਼ਨ ਜਾ I  

ਮ਼ਰ਼ ਸਵਯ, ਯਿਰਣ਼ ਏੱਏੁ ਯੁਤ ੁ 

ਜ ਭੱਦ ੁਾਨੁਂ ਨੀੂੰ  ਯੱਐ ੁਠੂੰ ਡ਼ ਠ਼ਯ ਜਾ I  

ਲ਼ਏਤ ਸ਼ਿਦ਼ ਦਾ, ਏਤ ਆ ਛੀਵ ਰਲੁ  

ਵ ਜ਼ਲ਼ਂ਼  ਭਲ਼ਵੀਯ ਲੱਚ  ਸਵ਼ਨ ਜਾ I 

 

 

 

 

 

 

  



36/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਇਸ਼ਕ ਵਿੁ  
 

ਵਠ ਏਯਨ਼ ਤੁ ਆੁ ਨੀੂੰ  ਪੀਏਣ਼ ਜਾ  

ਵਯ ੱਰ 'ਚ ਏਯੁ ਜਾ ਵਸੀਯ ਭਾਆਂ  

ਚਿੱ ਏਯੁ ਨ਼ ਚਾਸ਼਼ਂ, ਏੀਏ਼ਂ ਭ਼ਯਦਾ 

ਵਈ ਭ਼ਂ ਦਾ ਦਰਤ ਬਯੀਯ ਭਾਆਂ I  

ਨੱ ੁਨ਼,  ੱਧ਼ ਏਿੱਝ ਦੱ ੁਨ਼  

ਫਣਾ ਯਵੂੰਦਾ  ਫਹਾ ਭਯੀਯ ਭਾਆਂ  

ਲ਼਼ ਚ ਯੁ ਨੀੂੰ  ਆ ਤੁਯਾ  

 ੁਆ ਦ਼ ਯੱਐਾਦ਼ ਯੀਯ ਭਾਆਂ I  

ਜਨਹੁ ਏਾਤਾ ਨ਼ ੱਰ ਿਭ਼ਣ ਲ਼ਰਾ  

ਲੱਟਾ ਜ਼ਨਾ  ਵਨੀੂੰ  ਏਉ ਂੀਯ ਭਾਆਂ  

ਚਿੱ ਇਲ਼ਏ ਤ਼ਯਾਸ਼ ਜ਼ ਅਤਾਤ ਫਣਜੀ 

ਯਲੁਾ, ਟਿੱਟੁਾ, ਵਲੁਾ ਚੀਯ ਚੀਯ ਭਾਆਂ I  

ਦਨ ਯ਼ਤ ਇਫ਼ਦਤ ਮ਼ਯ ਦਾ ਜਾ  

ਚਹਹਆ ਯਵੂੰਦ਼ ਵ ਨ਼ ਏਿ ਯੀਯ ਭਾਆਂ  

ਏਂਹ ਦਾ ਤ਼ ਇਲ਼ਏ ਲ਼ਰਾ ਵੱਦਾ ਜਾ  

ਵਣ਼ ਚ਼ਉਦਂਾ  ਜਉਦੁਂ ਜਾ ਭਲ਼ਵੀਯ ਭਾਆਂ I 

 

 

 

  



37/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮਿਏ ਨੁ  
 

ਭ਼ ਨਾ ਇਏ ਤੁਯੁ ਲਯਾ  

ਵ ਅਯਲ਼਼ਂ ਦਾ ਜ਼ਈ 

ਯਾਝ ਵਦਾ ਲਦ਼ ਦਯਆ  

ਏਿਦਯਤ ਏੂੰਨਾ ਿਣਿਣ਼ਈ I  

ਏਿੱਝ ਨਣਾ, ਏਿੱਝ ਲ਼ਏਰ  ਲਯਦਾ  

ਲ਼ਯਭ ੱਰੁ ਫੂੰਨਹ ਰਿਏ਼ਈ I  

ਐਵ ਈ, ਏਿੱਝ ਏਵ ਈ ਆਣਾ  

ੇਣ ੀਯੁ ਦਾ ਆਈ I  

ਨਣਾ ਛੀਵੂੰਦ਼, ਭਿਹ ਭਿਹ ਤੱਏਦ਼  

ਭਿਹ ਭਰਨੁ ਦਾ ਆ ਰ਼ਈ I  

ਤੁਯਾ ਭੂੰਾ ਦ਼ਤ ਾ ਭ਼  

ਜ ਅੱਰਹ ਼ ਝਰਾ ਼ਈ I  

ਭ਼ ਨਾ ਇਏ ਤੁਯੁ ਲਯਾ  

ਯ ਭੁਯਾ ਫਣ ਆਈ I  

ਭ਼ ਨਾ ਇਏ ਤੁਯੁ ਲਯਾ  

ਯ ਭੁਯੁ ਰਈ ਆਈ I 

 

  



38/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਸੂਕਮ ਅੱਹ ਿ ਆਿਤ ਵ  
 

ਵਿਏਭ ਅੱਰਹ ਼ ਆ਼ਤ ਲੁ  

ਇਫ਼ਦਤ ਫਣ ਈ ਬਿੱਐ  

਼ਏ ਦ਼ਭਨ ਲ਼ਪਾਏ ਭੁਯ਼  

ਸ਼਼ਦਭ ਨ਼ ਵਾ ਦਿੱਐ I  

਼ਯ ਵ ਲ਼ਯ ਤੁ  

ਯ ਯਵਾ ਵ ਚਿੱ  

ਯਲ਼ ਨਣ਼ਂ ਚ ਤੀ ੂੰ ਲੁ 

ਿ ੱਥੁ ਨੁ ਼ਯੁ ਭਤਿ I  

ਤਵਾਨ ਨ਼ ਝੱਰੁ ਇਲ਼ਏ ਜਾ  

ਸ਼ਵਯ ਏਯਦੁ ਨੁ ਯਿੱ 

ਅਆਨਾ ਲਏਤ ਯਹਏਦ਼  

ਪਯਆਦ਼ਂ ਵਈਆਂ ਪਿੱ I  

ਜਿੱਤਾ ੱਧਾ ਼ਸ਼ ਤੁ  

ਬ ਂ ਏ ੁਪੁਯਾ ਉੱ 

ਹਆ ਬਿਜਆ ਭ ਪਯ਼ਂ 

ਨ਼ਰੁ ਪੱਏਯ ਏਵ਼ਲ਼ਂ ਐਿਲ਼ਵ I  

 

 

 

  



39/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ੀਰ ਤ ੂੰ  
 

ਚ਼ਯ ਦਲ਼਼ਲ਼ਂ, ਤੁਯ਼ ਯਨ਼ਲ਼ਂ  

ਯਿੱਐ਼ਂ ਦਾਆਂ ਛ਼ਲ਼ਂ, ਵਯਆਲਰ ਥ਼ਲ਼ਂ  

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

ਉਜ ੁਚ਼ਅ, ਭਵੀ ਦਿਆ  

ਫਭਾ ਭਿਵੱਫਤ, ਵਿੂੰਚਾ ਦਯ਼ਵ  

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

ਫਿੱਰਹ ੁ  ਦੁ ਫਰ, ਅੱਰਹ ਼ ਦੁ ਾਤ  

ਅਵਰੁ ਲ਼, ੱਥਯ ਤੁ ਰਾਏ  

ਯ ਤੀ ੂੰ  I  

ੀਯਤ ਉਨ਼ਬਾ, ਾਯਤ ਨਲ਼ਫਾ  

ਿੱਚ਼ ਏਯਭ, ਇੱਏ ਉਚੱ਼ ਧਯਭ  

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

ਚ ਵਯਾ, ਨਮ਼ਭਤ ਿਨਵਯਾ  

ਆਸ਼ਯਾ ਐ਼ਵਲ਼, ਫੁਰਲ਼ਵ ਠਵਯਾ  

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

ਯ਼ਵ ਫਵਤੁ, ਯਆਦ ਵਈ   

ਯੱਜਾ ਬਿੱਐ ਤੁ ਯ਼ਸਾ ਵਈ  

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

ਿਯ਼ਂ ਦਾ ਅਯਦ਼,ੂੰਜ ੁਲਏਤ ਨਭ਼ਸ  

ਏਿਦਯਤ ਦ਼ ਼ਸ, ਧਿਯ ਦ਼ ਯ਼ਸ 

ਯ ਤੀ ੂੰ I  

 



40/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਯਧਯ ਤੀ ੂੰ, ਯ਼ਧ਼ ਦਾ ਜੀਵ  

ਭਾਯ਼ ਦਾ ਯੀਵ, ਫਰਵਭੂੰਡ ਦਾ ੀਵ 

ਯ ਤੀ ੂੰ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਤਰਿ ਸ਼ੀਸਰ  
 

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦਾਆਂ ਹਏ਼ਂ 'ਤੁ  

ਐਿਲ਼ ਵ਼ਂ ਤਨੀੂੰ   ਇੱਏਰ਼ ਛੱਡ ਏ ੁ 

ਦਯਦ਼ਂ ਦ਼ ਏ਼ਯਨ ਫਣ ਏ ੁ 

ਇਰਸ਼ਭ ਨਵਾ ਂਰਣ਼ ਚ਼ਵਿੂੰਦ਼  I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦਾਆਂ ਇਭ਼ਯਤ਼ਂ 

 ਨ਼ਰ ਚਰਦਾਆਂ ਯਵਣਾਆਂ  

ਭੂੰਾਆਂ ਭਿਯ਼ਦ਼ ਲਯਾਆਂ ਉਚੱਾਆਂ ਰੂੰਭਾਆਂ  

ਐਿਲ਼ਾਆਂ ਦਾਆਂ ਵ਼ਭਾ ਬਯਦਾਆਂ I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦਾ ੇਣ ਜਦ 

ਨ਼ਰ ਐਵ ਏੁ ਿਜਯੁਾ  

ਤਨੀੂੰ  ਦੱੁਾ ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ ਵ਼ਂ  

ਭੁਯਾ ਯੀਵ ਦਾ ਭਵਏ ਐਰ਼ਯੁਾ I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦਾ ਚੱਟਹਾ ਧਿੱ ਏਦੁ  

ਧਿਐਦਾ, ਤਦਾ ਰੱੁ ਤ਼ਂ  

ਅਵ਼ ਵਲੁ਼ ਉਭਯੁ ਯ ਦ਼  

ਤਨੀੂੰ  ਜਉਣ ਦ਼ ਵਿੱਨਯ ਐ਼ਾ I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦੁ ਫੱਦਰ ੱਜਣੁ 

ਲਯਦਾ ਲਯਐ਼ 'ਚ ਯੀਵ ਨਚਹ ਰਲਾ  

ਐ਼ਵਲ਼਼ ਲ਼ਰਾ ਭੱਟਾ ਦਾਆਂ ਭਵਏ਼ਂ  

ਤਨੀੂੰ  ਤੁਯੁ ਨੁਹੁ ਰ  ਆਉਣਾਆਂ I  

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦੁ ਫ਼ ਵਯੁ ਬਯ ੁ 

ਿੱਰ, ਏਰਾਆਂ, ਐਿਲ਼ਫਆਂ ਭਵਏਦੁ  

ਯਿੱਐ ੂੰਣੁ ਼ਡੁ ਪਏਯ਼ਂ ਦੁ  



42/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਠੂੰ ਡਾਆਂ ਛ਼ਲ਼ਂ 'ਤੁ  ੂੰਛਾ ਚਵਏਦੁ I   

ਤੁਯੁ ਲ਼ਵਯ ਦ਼ ਇੱਏ ਲਨਾਏ ਵਊ 

ਜਦ ਉ ਫ਼ਯੁ ਚਦ਼ ਵ਼ਂ !  

ਤਨੀੂੰ  ਛੀਵੁ਼, ਐਿਲ਼ ਯੱਐੁ਼  

ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ ਯਵੁ਼ ਏਾ ਭੁਯੁ ਲ਼ਂ ? 

ਤਨੀੂੰ  ਆਯ ਏਯੁ਼ ਏਾ ਭੁਯੁ ਲ਼ਂ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਤਰੁ ੀੱਦ  
 

ਧਿੱ 'ਚ ਵਉਏਂ਼ ਮ਼ਯ ਦ਼  

ਭ ਛ਼ਲੂ ਏਦ਼ ਜ਼ਲ਼ਂ 

ਭਤਾ ਵਦਾ ਅੱਐ ਦੁ  

ਅੂੰਦਯ ਚਾ ਭ ਵੂੰਢ਼ਲ਼ਂ I  

ਨਮਭ ਤੁਯਾ ਆਣ ਲ਼ਰੁ  

ਐਿਦ ਭੱਥ ੁਧ਼ ਭਯ਼ਲ਼ਂ 

ਪਏਯ਼ਂ 'ਚ ਏਯ ਭਵਯਭ ਦਾ  

ਵਯ ੱਰ ਭ ਭੂੰਨਦ਼ ਜ਼ਲ਼ਂ I  

ਡ਼ ਬ਼ਯ ਦਏ  ਦ਼ ਚਿੱਏਆ  

ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ ਵੱਥ ਲਟ਼ਲ਼ਂ 

ਬਯ਼ ਜੁਵ਼ ਯਵ ਜ਼ਨਾ  ਤ਼ਂ 

 ਤਨੀੂੰ  ਏੱ ਰਲਏਹਾ ਼ਲ਼ਂ I  

਼ਏ ਤੁਯ਼ ਫਨ਼ ਣਤ ਤ  

ਵੱਰ ਭ ਏਯਦ਼ ਜ਼ਲ਼ਂ  

ਜਭ ਯੀਵ ਲੱਐ ਏਯ਼ਂ ਤੁ  

ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ ਭ ਜਿਹਦ਼ ਜ਼ਲ਼ਂ I  

ਵ ਜ ਯ ਅਲੱਰ਼ ਤੁਯ਼  

ਏਤੁ ਭਯ ਭ ਨ਼ ਜ਼ਲ਼ਂ  

ਐੇ ਤੁਯਾ ਸੱਦ ਲ਼ਰ਼ ਵਿਣ  

ਭ ਵਲ਼ਯ਼ ਤੱਏ ਿ਼ਲ਼ਂ I 

 

 

 



44/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੂਸੱਬਤ ਆ ਮਰੁ  
 

ਿੱਏੁ ਯਿੱਐ਼ਂ ਤੁ ਫਯ  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ  

ਤਝਹ਼ਂ ਦਾ ਫ਼ਵ਼ਯ 

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਦੀਯ ਤਏਣ਼ 

ਆ ਦੁ ਦਾਲੁ ਦ਼  

ਵਨਹੁਯੁ 'ਚ ਫਿਝਣ਼  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਫਵ਼ਯ਼ਂ ਤ ਟਰਣ਼ 

ਪਿੱਰ਼ਂ ਨ਼ਰ ਰਹਨ਼  

ਭਵਯਭ ਦ਼ ਆਦਾ 

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਅੂੰਭਰਤ ਫਣੁ ਬ਼  

ਸਵਯ ਨ਼ ਚਹਣ਼ 

ਬਟਏਣ ਯੀਵ ਤਯ਼ਂ  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਝਨ਼ਂ 'ਚ ਡਿੱਫਣ਼  

ਯੁਤ ੁ'ਚ ਹਨ਼ 

ਜੂੰਡ ਵੁਠ਼ਂ ਿੱਤਾ  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਲਲ਼ਲ਼ 'ਚ ਭਯਦਾ 

ਫਵਲ਼ਤ ਤ ਦੀਯ  

 



45/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਅਣਲਆਵਾ ਲ਼ੂੰ਼ਯਾ  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਵਾਯ ਨੀੂੰ  ਸਵਯ  

ਯ਼ਂਝੁ ਦ਼ ਵਲ਼ਯ  

ਲ਼ਯਲ਼ ਨੀੂੰ  ਭਨਸੀਯ  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I  

ਦਿਨਾਆਂ ਤ ਐ਼ਰਾ ਵੱਥ 

ਏੂੰਦਯ ਫਣ ਏ ੁ ਜ਼ਣ਼  

ਭਿਹ ਭਿਵੱਫਤ ਜਉਣ ਆਣ਼  

ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਭੁਯਾ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੂਸੱਬਤ ਦਿ ਤੁਰਥ  
 

ਲਏਤ ਦੁ ਦਯਆ 'ਚ  

ਭਵਯਭ ਭਿਪਰਲ਼  ਫਣ ਲਦਾ  

ਭਿਯਲ਼ਦ ਦਾ ਸ਼਼ਦਭ ਫਣ  

ਉਭਯ਼ਂ ਦਾ ਏਦ ਵ ਭੂੰਦਾ I  

ਨ਼ ਉਦ਼, ਨ਼ ਭ ਦਾ ਭ਼ਯਾ  

ਨ਼ ਤਭ਼ਂ ਼ਉਣ ਦਾ, ਨ਼ ਵੂੰਏ਼ਯਾ  

ਫ ਨਣ਼ਂ ਤ਼ਈ ਂਯੀਵ ਤੱਏ ਿੱਜਦਾ  

਼ਏ ਵਈ ਵ ਐਯ਼ਂ ਭੂੰਦਾ I  

ਸ਼ਯ ਏਯੁ ਜਦ ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਹਹਦਾ  

ਪਏਯ ਏਯੁ ਤਦ ਐਿਦ ਨ਼ਰ ਰਹਦਾ  

ਭਵਯਭ ਭਵਯੀਭ ਅਏਰ਼ਂ ਲ਼ਜ 

ਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦ਼ ਤਾਯਥ ਵ ਭੂੰਦਾ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਤਿਾਂ ਏਦਿਾਂ ਸੁ ਸੱਦੁ ਰਸੁ ਾਂ 
 

ਚਯ਼ਂ ਤ ਪੁ ਭ 

ਤਆ ਵਲ਼ਯਤ਼ ਦ਼  

ਿਪਨਆਂ ਦਾ ਵਏਾਏਤ 

ਜੁ ਤੀ ੂੰ ਵ  ਬ ਜ਼ਣਦਾ   

ਤ਼ਂ ਦ਼ਂ ਵਾ ਵੱਦਾ ਯਵਾ ਂI  

ਜੱਤੁ ਭਆਂ ਦਾ ਵ਼ਯ 

ਦਵਏਦਾਆਂ ਸ਼ਲ਼ਵਲ਼਼ 

਼ਵਭਣ਼ ਭਿਏੱਦਯ਼ਂ ਦ਼  

ਜੁ ਤੀ ੂੰ ਵ ਬ ਞ਼ਂਣਦਾ   

ਤ਼ਂ ਦ਼ਂ ਵਾ ਵੱਦਾ ਯਵਾ ਂI  

ਯਐ਼ਂ, ਇਭਤਵ਼ਨ਼ਂ ਯ਼ਵਾ ਂ 

ਇਲ਼ਏ ਜਲ਼ਨ ਵਣ਼  

ਦਹ਼ ਲਾ ਆਣ਼ ਨ਼ਰ ਵਣ਼  

ਜੁ ਤੀ ੂੰ ਵ ਬ ਭ਼ਣਦਾ   

ਤ਼ਂ ਦ਼ਂ ਵਾ ਵੱਦਾ ਯਵਾ ਂI  

ਤੁਯੁ ਨ਼ਂ ਲ਼ਰੁ ਅੱਐਯ 

ਸਰ਼ਂ ਚ ਯਣ਼  

ਭੁਯ਼ ਏਦਾ ਐਿਦਯਸ ਵਣ਼  

ਜੁ ਤੀ ੂੰ ਵ ਬ ਬ਼ਰਦਾ   

ਤ਼ਂ ਦ਼ਂ ਵਾ ਵੱਦਾ ਯਵਾ ਂI  

  



48/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਜੂਗਨੁ 
 

ਜਿਨਾ ਦ਼ ਦਏ  

ਅੱਰਹ ਼ ਲੱਰ ਦਿਵ਼ਈ  

ਯਾਤ ਿ਼ਉਦਂਾ  

ਨ਼ਰ ਅੱਰਹ ਼ ਦੁ ਏੱਰਾ ਲੁ I  

ਲਏਤ ਦਾ ਚ਼ਰ  

ਲਦਾ ਆ ਭਿਵ਼ਯੁ  

ੱਚਾ ੱਰ ਏਯਦਾ  

ਆਣਾ ਤੁ ਅਲੱਰਾ ਲੁ I  

ਯ ਦਾਆਂ ਫਹਏ਼ਂ 

ਯਦਾ ਵ ਭ਼ਯ ਧ਼ਵ 

ਯ਼ਂ ਲ਼ਂ ਝਹਏਦਾ  

ਰੁਲ਼਼ਨ ਤੁ ਝੱਰਾ ਲੁ I  

ਉਭਯ ਦਾ ਼ਂਝ  

ਦਸ਼ਤ ਵਯ ਼ਵ 'ਤੁ  

ਰ਼ਯਲ਼ਵ, ਫਨ਼ ਯਾਝ ਤ  

ਏਵਹਾ ਇਫ਼ਦਤ ਭੱਰਹ ਾ ਲੁ I  

ਸ਼਼ਫ਼ਂ ਦਾ ਭਵਭ਼ਨ  

ਇੱਏ ਐਿਦ਼ਈ ਯਭ਼ਨ 

ਭਨੀੂੰ  ਐਿਦ 'ਚ ਼ਏੁ  

ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਵਾ ਬਿੱਰ ਚੱਰਾ ਲੁ I 

  



49/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਤ ਮਰੁ ੀੂੰਦੁ 

ਭ ਤੁ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ  

ਇੱਏ ਭਵਏਭੁ ਦੁ ਼ਥਾ  

ਭੱਥਾਆਂ ਦੀਯਾਆਂ, ਥਯਾਰੁ ਯ਼ਵ  

ਯੁਰ ਦਾ ਟਹਾ ਲ਼ਂ I  

ਰਹ ਼ਫਾਆਂ ਨਸਯ਼ਂ ਨ਼ਰ ਤੱਏਦੁ 

ਯੀਵ ਤ ਭਿਯ਼ਦ਼ਂ ਭੂੰਦ ੁ 

ਇੱਏ ਦੀਜ ੁਨੀੂੰ  ਭਝਦ ੁ 

ਨ਼ ਭਝਾ ਦ਼ ਨ਼ਟਏ ਏਯਦੁ ਵ਼ਂ I  

ਨ਼ ਰਹ ਛਿੱਟਾ ਦਾ  

ਨ਼ ਯਟ਼ਇਯ ਵਣ ਦਾਆਂ ਪਏਯ਼ਂ  

ੂੰਜ ਲਜ ਦਾ ਐਯ ਦਿਵਯ  

ਦਲੂ ਨ਼ ਭਿੱਏਣ ਲ਼ਰੁ ਯ 'ਤੁ ਵ਼ਂ I  

ਵਯ ਯਸ ਤਆਯ ਫਯ ਤਆਯ  

ਨ਼ ਥੱਏਦੁ ਨ਼ ਲ਼਼ਭ਼ਂ ਢਦਾਆਂ 

ਦੀਯਾਆਂ ਨੀੂੰ  ਭੂੰਸਰ ਭੂੰਨ 

ਨ਼ਰ ਚਰਦੁ, ਇੱਏਰਆਂ ਲਯੁ I  

ਏਤੁ ਯੱਫ ਡ਼ਢ਼ ਇੂੰਜਣ ਫਣ   

ਛਵ ਦ਼ ਅਵ਼ ਏਯ਼ ਜ਼ਂਦ਼  

ਉਭਯ਼ਂ ਦਾ ਼ਂਝ ਦ਼ ਰ਼ਯ਼ ਰ਼ 

ਭਿਹ ਭਰਣੁ ਦਾ ਆ ਜ਼ ਜ਼ਂਦ਼ I  

ਭ ਤੁ ਭੁਯਾ ਸੂੰਦਾ  

ਇੱਏ ਭਵਏਭੁ ਦੁ ਼ਥਾ  

ਭੱਥਾਆਂ ਦੀਯਾਆਂ, ਥਯਾਰੁ ਯ਼ਵ  

ਯੁਰ ਦਾ ਟਹਾ ਲ਼ਂ I 



50/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਬਿੁ ੀਆਰ ਦਿ  
 

ੇਵਯ ਅੱਐਾਆਂ ਦੁ  

ਏਿਯਫ਼ਨ ਵ  

ਉਏ਼ਫ ਯੀਵ ਲ਼ਰ਼  

ਉਜ਼ਹ਼ਂ ਲੱਰ ਜ਼ਣ ਰੱ਼ I  

ਿਨ਼ਵ਼ਯ ਐਯਾਅਤ  
ਐਿਦ ਦਾ ਭੂੰਦ਼ ਵ  

ਚੂੰਤ਼ ਟਿੱਟੁ ਨ਼  

ਵਨੁਯਹ਼ ਵਣ ਫੁਵਹ਼ਫ ਰੱ਼ I  

ਵ਼ਰ ਚ਼ਰ ਭੀਯਐ ਦ਼  

ਵਭਦਯਦ ਯਾਏ ਲਯ਼  

ਫਣ ਫ਼ਾ ਆਯ ਦ਼  

ਯ਼ਵ ਫਵਲ਼ਤੁ  ਜ਼ਣ ਰੱ਼ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਕਰ ਬਹਤ ਦਿ  
 

ਏੀਯ ਫਸ਼ਤ ਦ਼, ਭਵਯਭ ਭਝੁ ਨ਼  

ਅਏਰ ਸਵ਼ਨ ਦਾ ਭ਼ਰਏ, ਐਿਦ ਨ਼ਰ ਰਹਦਾ ਜ਼ I  

ੱਰ਼ਂ ਯਤ ਦਾਆਂ, ਫਯ ਵਲ਼ਯ ਤੱਏ ਦ਼  

ਦਾਦ਼ਂ ਦੁ ਵਰੁ, ਅਵ਼ 'ਚ ਭਯਦਾ ਜ਼ I  

ਯਭ ਅਦ਼ ਏਯਦਾ, ਤਿ਼ਨੁ ਉਭਯ਼ਂ ਦੁ ਲੱਚ 

ਿੱਰ ਯ ਯਾ ਦ਼, ਬਰ਼ ਭੁਯ਼ ਭੂੰਦਾ ਜ਼ I  

ਯੱਫ਼  ! ਭੁਵਯ ਏਯਾ, ਸਫ ਇਲ਼ਏ ਭੁਯੁ ਭਵਯਭ ਦ਼  

ਭਨੀੂੰ   ਰੱਬੁ ਤ਼ਂ, ਆਣੁ ਅੂੰਦਯ ਵਾ ਼ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮਰ ਵੱ  
 

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਏਿਝ ਲੁਐ  ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਤੀ ੂੰ ਚਯ਼ ਯਲ਼ਨ, ਤੁ ਵਲ਼ਂ ਸ਼਼ਏ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ  

ਏਿਝ ਫਰ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਰਲ਼ਂ ਵਯ ਼ਵ 'ਤੁ ਤੁਯ਼ ਨ਼ਭ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਏਿਝ ਿਣ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਿਣ਼ ਤੁਯੁ ਰਈ ਵਈ ਅਜ਼ਣ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ  

ਏਿਝ ਹਹ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਹਹ਼ ੂੰਜ ੁਲਏਤ ਨਲ਼ਸ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਏਿਝ ਰਐ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਰਐ਼ਂ ਤ ਤੁ ਏਯ਼ਂ ਿਭ਼ਣ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ  

ਏਿਝ  ਚ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਸ਼਼ ਤੀ ੂੰ, ਤੁ ਚ਼ਂ ਆਭ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਏਿਝ ਭਵੀ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਤੁਯੁ ਅਵ਼ ਦ਼ ਭੂੰਨ਼ ਅਵ਼ਨ ਭ I  

 

 



53/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਭੁਯੁ ਲੱਰ  

ਜੁ ਤਿਯ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਦਯ ਤੁਯੁ ਨੀੂੰ   ਭੂੰਨ਼ ਆਣ਼  ਭਿਏ਼ਭ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਜਦ ਲਾ ਅਯਸ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਿਐ ਦਯਦ਼ਂ ਦ਼ ਫਣ ਦਲ਼ਂ ਆਯ਼ਭ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ  

ਏਦਾ ਯ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਉਭਯ  ਤੁਯਾ,  ਤੁਯੁ ਵੱਥ 'ਚ ਪਹਆ ਵਲ਼ਂ ਸ਼ਭ ਭ I  

ਭੁਯੁ ਲੱਰ    

ਏਦਾ ਭਯ ਵਲੁ ਤ਼ਂ  

ਜਾਲ਼ਂ ਤੁਯੁ 'ਚ ਨ਼ ਵਲ਼ਂ ਨ਼ਏ਼ਭ ਭ I 

 

 

 

 

 

 

  



54/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਤਬੁਅਤ ੂਧਰੁ ਸ਼ਰਿਬ ਦੁ  
 

ਤਫਾਅਤ ਿਧਯਾ ਲ਼ਯ਼ਫ ਦਾ   

ਜਦ ਐਯਲ਼ਵ ਭੁਯ਼ ਵ਼ਰ ਿੱਛਣ  

ਤੁ ਭ ਜਿਨੀੂੰ  ਚ਼ਨਣ ਦ਼  

ਭਿੱਦਤ ਤ ਵਯਐ਼ ਦੁ ਵਨਹੁਯੁ ਬ਼ਰਦ਼ I  

ਭੁਯਾ ਅਸਭ਼ਇਲ਼ ਇਲ਼ਏ ਨੀੂੰ   

ਏਿਯ ਏਵ ਏਯ ਫਦਨ਼ਭ ਈ 

ਤੁ ਭ ਪਯ ਉਦਾਆਂਂ  

ਭਿੱਦਤ ਤ ਫਦਤਭਾਸਾਆਂ ਬ਼ਰਦ਼ I  

ਏ ੁ ਲਏਤ  ਲ਼ਂ ਫਦਰਦਾ  

ਫਦਰਦਾਆਂ ਯਿੱਤ਼ਂ ਤ਼ਈ ਂ ਉਡਾਏਦ਼  

ਤੁ ਭ ਨ਼ ਵ ਆ  

ਭਿੱਦਤ ਤ ਉਦੁ ਯੀਯ ਦਾ ਵੱਦ ਬ਼ਰਦ਼ I  

ਨਣਾ ਲਦਾ ਸੂੰਦਾ 

ਭਨੀੂੰ  ਯੀਵ ਜਉਦਂਾ ਾ  

ਤੁ ਭ ਵੱਦ਼, ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਲੱਢਦ਼ 

ਭਿੱਦਤ ਤ ਐਿਦ 'ਚ ਯਵ਼ ਬ਼ਰਦ਼ I  

ਤਫਾਅਤ ਿਧਯਾ ਲ਼ਯ਼ਫ ਦਾ  

ਜਦ ਐਯਲ਼ਵ ਭੁਯ਼ ਵ਼ਰ ਿੱਛਣ  

ਤੁ ਭ  ਭਸ਼਼ਨੁ ਲ਼ਯ 'ਚ  

ਭਿੱਦਤ ਤ ਵਾ ਚਿੱ ਬ਼ਰਦ਼ I 

  



55/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਵਿਸ ਜੁ ਵਿਸ  
 

ੀਯਤ ਾਯਤ ਦਾ ਿੱਰ ਿਰ਼ਫ ਲਯਾ  

ਭੀੂੰਵ ਸ਼ਵਯ ਏੂੰਢਆਂ ਲ਼ਂ ਈ ਝਹਨਾ  ਂI  

ਤੀ ੂੰ ਫਰ, ਵਣ ਲ਼ਰ਼ ਮ਼ਯ ੱਚ਼  

ਏਵਹਾ ੱਰ  ਤੀ ੂੰ ਅਹਾ ਈ ਏਯਣਾ  ਂI  

ਯੀਵ ਰਹ ਼ਫਾ ਈ ਯਦ ੁਭਤਾਆਂ ਤ  

ਐ਼ਯੁ ਼ਣਾਆਂ ਦੁ ਰ਼ਫ 'ਚ ਈ ਵਹਨਾ  ਂI  

ਸ਼ਫਯ ਰਲੁ ਨ਼, ਿੱਛੁ ਨ਼. ਼ਫ਼ਲ਼ ਤੁਯੁ  

ਯਏ ਏਯੁ ਤੁ ਐਿਦ ਈ ਭਯਨਾ  ਂI  

ਫਰ਼ਂ ੱਚ ਤੁ ਿਣ਼ ਼ਯੁ ਝੀਠ ਤੁਯੁ  

ਊਈ ਂਯ ਈ ਏਊ ਂਚਹਨਾ  ਂI  

ਧੱਏ਼ ਭ਼ਯੁ ਲਾ ਛੱਡਾ ਨ਼ ਜੀਵ ਤੁਯਾ  

ਜ ਇਫ਼ਦਤ 'ਚ ਫਚਾ ਐਿਚਾ ਿਜਯਣਾ  ਂI  

ਇਲ਼ਏ ਫੂੰਦਾ  ਦਰਫਯ ਮ਼ਯ  ਦਾ  

ਭਵਣੁ ਇਲ਼ਏ ਦਾਆਂ ਲ਼ਯਭ਼ ਈ ਏਯਣਾ  ਂI  

ਨਣਾ ਦੁਐ ਅਣਦੁਐ਼ ਏਯੁ ਲ਼ਵ ਜਾ ਲ਼ਵ  

ਨ਼ਰੁ ਵਸਯ ਦਾਆਂ ਚੈਏਾਆਂ ਈ ਬਯਨਾ  ਂI 

  



56/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਸਮਦ ਯਿਰ ਦੁ 
 

ਰਨ ਇਲ਼ਏ ਲ਼ਰਾ, ਾਯ ਯੀਵ ਲ਼ਰ਼  

ਵਭਦ ਮ਼ਯ ਦਾ ਏਾਤਾ ਤੁ ਏਭ਼ਰ ਵਈ I  

ਲੁਐ ਫਨ਼ ਜਾਲੁ, ਨ਼ਰੁ ਐਯ ਭੂੰੁ  

ਨੱਐਯੁ ਭਵਫੀਫ ਦਾਆਂ ਦਾ, ਭਵਤ਼ਸ ਵਈ I  

ਰਐੁ ਅੱਰਹ ਼ ਅੱਰਹ ਼, ਵਈ ਅੱਰਹ ਼ ਲ਼ਰਾ  

ਏਯ ਮ਼ਯ ਦਾ ਏਾਤਾ ਤੁ ਤਫ਼ਵ ਵਈ I  

ਭੂੰਨਤ ਇਲ਼ਏ ਲ਼ਰਾ ਦਾ, ਸੱਦਾ ਏਾਯ ਲਯਾ  

ਸਏਯ ਦਯਦ਼ਂ ਦੁ ਲੱਚ, ਐਿਲ਼ ਫੁਵ਼ਫ ਵਈ I  

ਵੱਥ਼ਂ ਦਾਆਂ ਰਏਾਯ਼ਂ 'ਤੁ, ਚੱਰੁ ਵੱਥ ਯੱਐਾ 

ਫਿੱਰਹ ਼ ! ਅੱਰਹ ਼ ਦਾ ਰਐਾ ਤ ਭਿਵ਼ਰ ਵਈ I  

ਐ਼ਯਾ  ਚੀਯਾ ਇਲ਼ਏੁ ਦਾ, ਰੱ,ੁ ਭੱਠਾ ਨੀੂੰ  

ਬੱਜਾ ਵੂੰਝੀਆਂ ਲ਼ਰਾ, ਲ਼ਵਾ ਲ਼ਦ ਵਈ I   

ਅੱਐ਼ਂ ਭਾਟ ਈ, ਅੂੰਦਯ ਜ਼ ਈ  

ਚਵਯ਼ ਐਹੁ ਤੁ ਲਜ਼ਅ ਫੁਭਲ਼਼ਰ ਵਈ I  

ਦਰ  ਲ਼ਯੁ ਨ਼ , ਇਏਯ਼ਯ ਇੂੰਤਸ਼ਯ ਬ 

ਬਿੱਰਾ ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਤੁ ਐਿਦ ਦਰਦ਼ਯ ਵਈ I    

  



57/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਇਕ ਤਰ  
 

ਿਰਸ਼ਯ ਉਜ਼ਹ ਉਦ ੁਨੁ  

ਚਯ਼ ਵਨਹੁਯ਼ ਲੂੰਡਦ ੁਨੁ 

ਭੂੰਸਰ਼ਂ ਪ਼ਲ਼ਰੁ ਲਧ਼ਉਦਂਾਆਂ ਨੁ  

ਜਦ ਏਆਭਤ ਇਏ ਤਯ ਯ਼ਫਤ ਵਲੁ I  

ਲਵ ਲਵਲ਼ਾ  ਫਣ ਜ਼ਂਦਾ  

ਲਵਭ ਨੀੂੰ  ਸੱਦ ਚਹ ਜ਼ਂਦਾ  

ਆਐੁ ਭ ਨਵਾ ਂਤੁਯਾ ਫ਼ਂਦਾ 

ਜਦ ਏਯ ਇਏ ਤਯ ਦ਼ਲਤ ਵਲੁ I  

ਯ਼ਵ਼ਂ ਰੂੰਭਾਆਂ ਵ ਜ਼ਂਦਾਆਂ  

ਏ਼ਰੁ ਧੀਹ 'ਚ  ਐ ਜ਼ਂਦਾਆਂ  

ਭਿ਼ਯ ੱਧਯ਼ਂ  ਜ਼ਂਦਾਆਂ  

ਜਦ ਐਯਲ਼ਵ ਇਏ ਤਯ ਆਵਤ ਵਲੁ I 

ਰਤਾ ਫਯਦ਼ਲ਼ਤ ਨ਼ ਵ ਼ਂਦਾ 

ਨਣਾ ਰ਼ਵਨਤ ਵ ਐ਼ਂਦਾ  

ਭਿਆਾ ਯੀਯ 'ਚ ਅਹ ਜ਼ਂਦਾ  

ਜਦ ਭਿਵੱਫਤ ਇਏ ਤਯ ਚ਼ਵਤ ਵਲੁ I  

 

 

 

 

  



58/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੁਰ  
 

ਸਭਾਯ ਲ਼ਵਾ ਨਵਾ ਂਬਯਦ਼  

ਆਦਤ  ਈ ਿਨਣ ਦਾ  

ਵਯ ਏੂੰਭ 'ਚ ਟੂੰ ਅਹ਼ਲੁ  

ਆਦਤ  ਈ ਿਨਣ ਦਾ I  

ਆਵ ਨ਼ ਏਯ, ਉਵ ਨ਼ ਏਯ  

ਏਯ਼ਂ ਤ਼ਂ ਭ ਏਾ ਏਯ਼ਂ  

ਏਧਯੁ ਜ਼ਲ਼ਂ, ਏ ੁਲੱਰ ਲੁਐ਼ਂ 

ਅੂੰਦਯ ਇੱਏ ਆਲ਼ਸ ਿਣ਼  

ਆਲ਼ਸ ਲਾ ਾ, ਏ  ਫ  

ਆਦਤ  ਈ ਿਨਣ ਦਾ I  

ਲ਼ਰ ਫਣ਼ਲੁ, ਵਯ ੱਰ ਦ਼  

ਵੱਰ ਲਾ ਵਦ਼ ਦੱ ੁਨ਼  

ਫ ੱਛੁ ਤਿਯਆ ਆਉਦਂ਼ ਵ  

ਜਲੂ ਏਈ ਦਤਏ  

ਭਿਹ ਏ ੁਲੁਐ਼ਂ ਤ਼ ਏਈ ਨਵਾ ਂ 

ਪਯ ਲਾ ਦਤਏ ਨੀੂੰ    

ਆਦਤ  ਈ ਿਨਣ ਦਾ  I  

ਬ ਜ਼ਣਦ, ਵਭੁਲ਼਼ ਟਏਦ 

ੱਰ ੀਯਾ ਨਵਾ ਂਏਯਦ਼,  

ਨ਼ ਿਣਦ, ਫ ਚਾ ਂ਼ਉਦਂ 

ਭ ਏਿੱਝ ਫਰ਼ਂ ਤ਼ਂ ਪਯ ਵਦ 

ਫ  ਵ਼ੁ ਨੀੂੰ   

ਆਦਤ  ਈ ਿਨਣ ਦਾ I  

 



59/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਅਰ ਉਥੱ ਤੁਕ ੂੂੰਚਿਈ 

 

ਆਸ਼ਯ ਵਿਏਭ ਵਲੁ਼ 

ਤਯਤ ਆ ਫਚ਼ਈ ਂ

ਪੱਏਯ ਤਝਹਾ ਫਵ਼ਯ਼ਂ ਲਯੁ  

ਉਰ਼ਂਬੁ ਜੱ ਦੁ ਪਯਨ ਵੂੰਢ਼ਈ I  

ਫੁਲੱ ਅਪਲ਼ਵ਼ਂ ਰ਼ਚ਼ਯ ਵਣਾਆਂ  

ਜੱ ਨ਼ ਏਯੁ ਰਿਏ਼ਈ  

ਚਵਿੂੰ ਦਲ਼਼ਈ ਐੱਰਯ ਜ਼ਲ਼ਂ਼ ,  

ਨੱਠ਼਼ਂ, ਏੱਜ਼ਂ਼ ਲ਼ਯਭ ਏਭ਼ਈ  I  

ਰਏ ਭਸ਼ਯ ਭੱਥ਼ਂ ਟੁਏਣ  

ਅੱ਼ਂ ਐੁਡ ਏਾਯਾ ਫਣ਼ਈ 

ਭੇਣ਼ 'ਚ ਭੇਣ ਲ਼ਯ ਏਯਣੁ 

ਭੂੰਣ ਵੱਤ ਉਵ ਆਣ਼ ਬ਼ਈ I  

ਰਨ ਲ਼ਰੁ ਯਹਹਨ ਭਦ਼ਨਾ 

ਜੂੰਨਹ਼ਂ ਅਸਭ਼ਇਲ਼  ਆੁ ਦਾ ਰ਼ਈ  

ਰੂੰੁ ਲਏਤ 'ਚ ਿੂੰਯਾ 

ਰ ਇਲ਼ਏੁ ਦਾ ਰਵਯ਼ਈ I 

ਦ਼ਂ ਭ਼ਂ ਫਾਤ ਜ਼਼  

ਜਿਤ਼ਂ ਦਾ ਏਯ ਹਹ਼ਈ  

ਜ ਯ ਦ਼ ਯ਼ਵ ਰਚਣ 

ਅਯਸ ਉਥੱੁ ਤਾਏ ਿੂੰਚ਼ਈ I 

  



60/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਇੱਕ ਬੈਤ ਨਵੁ ਾਂ ਨਕੈਰ 

ਇੱਏ ਫਤਰ ਨਲਾ ਂਨਏਯ 

ਨੱਤ ਏਯਦਾ ਯਵਾ ਟਏਯ I  

ਭਏਦ਼ ਭਵਏਦ਼ ਯਵ ਆ 

ਤੁ ਏਯਦ਼ ਯਵ ਆ ਲ਼ਯ  

ਤ਼  ਭਿਵੱਫਤ ਚਿੱ 'ਤੁ  

ਏਈ ਚਰਦ਼ ਨਵਾ ਂਸਯ I 

ਸ਼ਭ ਛਰਏਣ, ਵੱਦ਼ਂ ਟੱਣ  

ਬ਼ਰਣ ਯਿਲ਼ਈਆਂ ਦਾ ੇਯ  

ਬਯਦ ੁਤੁ ਐ਼ਰਾ ਵਲਂਦ ੁ 

ਆਐਣ ਯਾਝ਼ਂ ਵਨ ਫ਼ਏਾ ਵਯ I 

ਰਵਹ ੁਦਾ ਭੇਤ ਵ ਭੂੰਦ਼  

ਨ਼ ਭੂੰਦ਼ ਜਾਣੁ ਦਾ ਰਯ 

ਐ਼ਵਲ਼਼ਂ ਨੀੂੰ  ਰਟ ਭ਼ਯਦ਼  

ਇੱਏ ਸ਼ਭ  ਵ ਭੂੰਦ਼ ਵਯ I 

ਲ਼ਯ਼ਫ਼ਂ ਦੁ ਼ਉਣ 'ਚ ਨੱਚਦ ੁ 

ਤੁਯਾਆਂ ਮ਼ਦ਼ਂ ਲ਼ਰੁ ਭੇਯ  

ਸ਼ਿਦਯਸਾ 'ਚ ਯਦੁ  ਐਿਦ ਨੀੂੰ   

ਫੂੰਨਹ ਲਏਤ਼ਂ ਲ਼ਰਾ ਡਯ I 

ਨ਼ ਸ਼ਰਏਾ ਯ਼ਂਝੁ ਫਣਨ਼  

ਨ਼ ਰੱਬਦਾ ਵਾਯ ਇੱਏ ਵਯ  

ਨ਼ ਲ਼਼ਏਾ ਨ਼ਰ ਲ਼ਏਲ ੁਰੱਬਦੁ  

ਨ਼ ਭਵਰ਼ਂ ਲ਼ਰੁ ਦੇਯ I 

ਇੱਏ ਫਤਰ ਨਲਾ ਂਨਏਯ 

ਨੱਤ ਏਯਦਾ ਯਵਾ ਟਏਯ I 



61/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਇਸੈ ੀਜਸਿ ਕੱੂਝ ਨਸੁ ਾਂ ਸੂੂੰਦਿ  
 

ਭ ਏਵ਼, ਭਨੀੂੰ  ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ  

ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ, ਇਵ ਜਵ਼ ਏਿੱਝ ਨਵਾ ਂਵਿੂੰਦ਼  

ਭ ਪਯ ਏਵ਼, ਭਨੀੂੰ  ਭਿਵੱਫਤ ਆ ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ  

ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ, ਫ ਲਾ ਏਯ ਵਿਣ !  

ਭ ਏਵ਼, 

ਯੀਵ ੱਥਯ ਦਾ ਵ ਏ ੁ 

ਏਤੁ ਐਲ਼ਵਲ਼ ਦਾ ਏੂੰਧ 'ਚ  

ਪਾ ਈ ਆ I 

ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ,  

ਵੂੰਝੀਆਂ  ਦੁ ਭਾਵਂ ਲਯਣੁ  

ਯਿੱਤ਼ਂ ਦੁ ਵਹਹ ਆਉਣੁ  

ਯੀਵ਼ਂ ਆ ਭਿਵ਼ਯੁ  

ਲਏਤ ਦ਼ ਯੁਤ ਫਣ  

ਲਵ ਜ਼ਣਾਆਂ I 

ਭ ਏਵ਼, 

਼ਡੁ ਅਵ਼ ਇੱਏ ਨੁ  

ਯੱਫ ਏਰ  ਏਿੱਝ ਭੂੰਦ਼ ਵ਼ਂ 

ਤ਼ਂ ਰੱਦ  

ਯੱਫ ਨੁਹ ੁਵ ਏ ੁ ਨਵਾ ਂਿਣਦ਼ I 

ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ,  

ਤੀ ੂੰ ਐਿਲ਼ ਵ  

ਭ ਐਿਲ਼ ਵ਼ਂ  

 



62/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਏਯ ਨ਼ ਏਯ  

਼ਡ਼ ਯੱਫ ਲਾ ਐਿਲ਼ ਵ I 

 

ਭ ਏਵ਼, ਭਨੀੂੰ  ੱਚਾ ਂਭਿਵੱਫਤ ਆ ਤੁਯੁ ਨ਼ਰ  

ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ, ਇਵ ਜਵ਼ ਏਿੱਝ ਨਵਾ ਂਵਿੂੰਦ਼ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮਦਸੈਸ਼ ੀਹਆ 
 

ਭਦਵਲ਼ ਸ਼ਆਰ਼ਂ ਦੁ ਏਾ ਏੀਯ ਨੁ  

ਮ਼ਦ਼ਂ ਦੁ ਅੂੰਫਯ਼ਂ 'ਚ ਉਡੱਣ਼  

ਇਵ ਤ਼ਂ ਭਿਵੱਫਤ ਦੁ ਦਤੀਯ ਨੁ I 

ਭਝ਼ਂ  ਲ਼ਰੁ ਼ਠ ਹਹ਼ਉਣ਼  

ਏਵਣ਼, ਿਣਨ਼, ਼਼ ਲੱਟਣ਼  

ਫਹ ੁ਼ਰੁ ਨ਼ਂ ਯੀਯ ਨੁ I 

ਆਣੁ ਲਛ਼ ਜ਼ 'ਚ ਪਣ਼  

ਾਹ਼ ਦ਼ ਚ਼ ਚਿਣ਼  

ਇਵ ਅਲੱਰੁ ਤੁ ਭਸਫੀਯ ਨੁ I 

ਬਿੱਰ਼ਂ ਦਾ ਦਵਨ 'ਚ ਹਨ਼ 

ਧਿੱਐਣ਼, ਤਣ਼, ਏਣ਼  

ਏਦ ਇਰ਼ਵਾ ਲ਼ਰੁ ਨੀਯ ਨੁ I 

ਵਏੁ ਬਯਨ਼, ਚਿੱ਼ਂ ਲੂੰਡਣ਼  

ਫ਼ਾ ਫਣ ਸਭ਼ਨੁ ਨ਼ਰ ਰਹਨ਼  

ਭਿਏੱਦਯ਼ਂ ਤ ਵ਼ਯੁ ਨ਼ੀਯ ਨੁ I 

ਧਿੱ਼ਂ, ਛ਼ਲ਼ਂ,ਦਨ ਯ਼ਤ  ਤ ਯੁ 

ਭਤਰਫ ਦਾ ੀਰਾ ਤੁ ਰਟਏੁ  

ਇੱਏ ਦੀਜ ੁਦੁ ਅੂੰਦਯ ਯ ਦੀਯ ਨੁ I 

ਏਦਾ ਏਦਾ ੱਥਯ ਦੁ ਵ ਏ ੁ 

ਦਲ਼ ਭਹਹਦੁ, ਏ਼ਯ ਆਐਦ ੁ 

ਪਰਵ਼ਰ ਿਰ਼ਭ ਵਸੀਯ ਨੁ I 

 

 



64/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਇੱਕ ਰੂੱਤ  
 

ਭ ਇੱਏ ਯਿੱਤ ਲਯਐ਼  

ਜ ਵਿਣ ਿੱਏਾ ਵਾ ਲਯੁ  

ਮ਼ਯ ਭੁਯ਼ ਯਰੁ ਝਨ਼ਂ ਦੁ  

ਉਡਾਏ ਭੁਯਾ ਵਾ ਏਯੁ  

ਹ਼ ਉ ਦ਼ ਅੱਜ ਲਾ ਏੱਚ਼  

ਨ਼ ਡਿੱਫਣੁ ਤ ਡਯੁ I 

ਭ ਇੱਏ ਯਿੱਤ ਫ਼ਵ਼ਯ 

ਜੱਥੁ ਫ਼਼ਂ ਥਾ ਂਯੁਤ ਵਯੁ 

ਏੂੰਡਆਰਾ ਝ਼ਹ ਆਾ  

ਬਯ ਬਿੱਐੁ ਵਾ ਭਯੁ 

ਰਿਣ ਼ਣਾ ਵਲ਼ ਵ   

ਫ  ਤਏ ਡ਼ਚ ਬਯ ੁI 

ਭ ਇੱਏ ਯਿੱਤ ਯਭ  

ਜੱਥੁ ਰੀਅ ਤੁਸ਼ਫ ਲਵੁ 

ਤਏਦਾਯ ਹ ਿਆਵ ਵਈ  

ਐ਼ਵਲ਼ ਭੂੰਨਤ ਜਵਾ ਏਯੁ  

ਭਿਯਲ਼ਦ ਦਾ ਵਲ਼ਂ ਏਵੂੰਦਾ  

ਅੂੰਤਭ ਦਭ ਬਯ ੁI 

 ਭ ਇੱਏ ਯਿੱਤ ਯਦ  

ਜੱਥੁ ਧਿਐਦ਼ ਇਲ਼ਏ ਪਯੁ   

ਯਾਝ਼ਂ ਲੂ ਡੱਣ ਜਲੂ  

ਦੁਵ ਨੀੂੰ  ਰਟੁ ਨ਼ ਐਹੁ 

ੱਥਯ ਵ ਜ਼ਲ਼ਂ ਯੀਵ  

ਫ ਇਵ ਜਾਅ ਏਯੁ I 



65/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

ਜ ਵਯ ਯਿੱਤ ਾ ਭੁਯੁ ਅੂੰਦਯ  

 ਥ਼ਂ ਏਿੱਝ ਲਾ ਵ ਨਾ  

ਯਿੱਤ਼ਂ ਦਾ ਥ਼ਂ ਭੁਯੁ ਦਰ ਲੱਚ 

ਭੁਯੁ ਏਯਭ਼ਂ ਦੁ ਭ ਬਯ ੁI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਤੀਸੁਬ ਮੂਸੱਬਤ ਦੁ  
 

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ  

ਦਯਆ ਫਣ ਲਣ਼  

ਏਿਦਯਤ 'ਚ ਲਣ਼ 

ਏਈ ਤ਼ਸ ਨਵਾ 

ਏਈ ਯ਼ਸ ਨਵਾ  

ਇੱਏ ਭੇਤ 'ਚ  ਸੂੰਦ਼ 

ਅਭਯ ਵ ਜ਼ਣ਼ I  

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ  

ਏਯਭ ਵਾ ਧਯਭ  

ਫਯਵ਼ ਦਾ ਰਚ  

ਫਨ ਿਨ਼ਵ ਦਾ ਏਦ  

ਭਯਸਾ ਨ਼ਰ ਸ਼ਿਦਯਸਾ ਦੁ  

ਸ਼ਰ 'ਚ ਪੁ ਯਵਣ਼ I  

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ  

ਸਭ਼ਨੁ ਦਾਆਂ ਯਿਲ਼ਈਆਂ  

ਫੁਅਦਫਾਆਂ ਨ਼ਰ ਨ਼ ਲ਼ਏਲ ੁ 

ਰ਼ਯਲ਼ਵ ਅੱਥਯੀ 

ਨਣਾ ਬਯ ਵੱਣ਼  

ਫ਼ਫਤ ਏਯਨ਼  

ਚ ਦ਼ ਿਯ ਵ ਜ਼ਣ਼ I  

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ  

ਅਲ਼ਾਲ਼ ਦਾ ਭਵਤ਼ਸ ਨਵਾ  

ਏਯਭ਼ਂ ਦ਼ ਸ਼ਤ਼ਫ ਨਵਾ  

ਇੱਏ ਰਾ ਦਾ ਤਯ਼ਂ  



67/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਯਭ਼ਇਆ ਵੂੰਢ਼ਉਣ਼  

ਚਯਐੁ ਦਾ ੀਏ ਦ਼  

ਵੀਏ 'ਚ ਫਦਰ ਜ਼ਣ਼ I  

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ  

ਭ ਤ ' ਯ ਤੀ ੂੰ ' ਵ ਜ਼ਣ਼ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ੀਵੱਤਰ ਕਮ  
 

ਲੱਤਯ ਏਰਭ ਰਐੁ ਵਯ ਰਹ ਼ਫਾ 

ਫਿਰ ਐਿਦ ਨੀੂੰ , ਉਏੱਯੁ ਏਿਦਯਤਾ ਤਵਯਾਯ I  

ਬਯ ਜ਼ਲੁ ਤ਼ਂ ਫਣ ਦਯਆ ਲਦਾ  

ਭਨ ਭਿੂੰਦਯ ਰ  ਫਠੁ ਤਲ਼ਯਾਪ I  

ਸ਼ਤ, ਼ਤ, ਯੀ ਯੀਐ ਤ ਉਤੁੱ  

ਯਸੁ ਯੱਐਦਾ ਨ਼ਰ ਸਭਾਯ I  

ਿਜਯੁ ਸਭ਼ਨੁ ਦਾ ਲਯਨ ਫਣਦਾ 

ਏਦਾ ਯੁਲ਼ਨ ਨੀੂੰ  ਼ਲੁ ਸੂੰਸਾਯ I  

ਦਯਦ ਵੂੰਢ਼ਉਦਂਾ, ਜਭਉਦਂਾ  ਤਿਯਾ ਪਯੁ  

ਲੱਚ ਯਣ ਰਵੀ ਰਿਵ਼ਣ ਲ਼ਭਲ਼ਾਯ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਯਿਦਿਾਂ ਦ ਿਿਨ   
 

ਮ਼ਦ਼ਂ ਦੁ ਐਸ਼ਨੁ, ਲੱਚ ਨਲ਼ਆਂ ਦੁ ਸਭ਼ਨੁ  

ਤਭੂੰਨ਼ ਐਲ਼ ਨੀੂੰ  ਯਐਣ ਦਾ, ਨਾਵਤ਼ਂ ਦੁ ਮ਼ਯ਼ਨੁ I 

ਯ਼ਵਤ ਬਯਾਆਂ ਸ਼ਫਯ਼ਂ, ਨਾਫ਼ਂ ਦੁ ਭਸ਼਼ਨੁ  

ਭਿਵੱਫਤ ਭ ਛ਼ਲ਼ਂ, ਪਯ ਛਰਏਣ ਏਉ ਂਭ਼ਨੁ I 

ਏਿੱਝ ਬਯਭ ਦ਼ ਯੱਐਾ, ਵਰਆਂ ਦੁ ਼ਠ ਹਹ਼ਨੁ  

ਯ ਵੂੰ਼ਭ਼ ਜ਼ਯਾ ਯੱਐਾ, ਵਲ਼ ਨ਼ ਯਵਣ ਠਏ਼ਣੁ I 

ਏੱਰਹ  ਆਾ ਨਲਾ ਂਜਵਾ, ਪਿੱਰਹ  ਐਹਨੁ ਪਯ ਿਵ਼ਨੁ 

ਤੁਯਾ ਫੂੰਦਾ ਏਯਦੁ ਅੱਰਹ ਼, ਰਐ਼ਂੁ ਏਿੱਝ ਼ਨੁ I 

ਪਯ ਫਦਨ਼ਭ ਲ਼਼ਇਯ ਨੁ, ਵਯਪ਼ਂ ਦੁ ੁਚ ਰਹ਼ਣੁ 

ਫਾਤੁ ਲਏਤ ਦ਼ ਵ਼ਭਾ ਵ, ਦਿਐਹ ੁਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਵਾ ਿਣ਼ਣੁ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



70/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ੈਗ  
 

ਅੱਜ ਵਲ਼ (ਰਏ਼ਈ) ਏਿੱਝ ਉਦ਼ ਵ  

ਥਹਾ ਰਹ ਼ਬਾ ਜਵਾ  

ਰੱਦ਼ ਵ ਏਈ ਭਰ਼ ਵ ਆ ਵ  

ਜਲੂ ਭਨੀੂੰ  ਏਿੱਝ ਏਵ ਯਵਾ ਵਲੁ  

ਏਈ ਦਯਦ ਵ  

ਜ ਲੂੰਡਣ਼ ਚ਼ਉਦਂਾ ਵ  

ਵਯਨ਼ਂ ਫ਼ਯੁ ਚਦਾ  

ਭ ਉਨੀੂੰ  ਿਣਦ਼ ਇੱਏ ਲ਼ਯ ਪਯ  

ਉਦ਼ ਏ਼ਮਰ ਵ ਆ ਵ਼ਂ  

ਜਿੱ ਜਿੱ ਜਾਲੁ ਫਾਚ਼ਯਾ 

ਜਦ਼ ਭਨ ਤੁ ਭਿੱਐ  

ਅੱਜ ਇੱਏ ਵ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਆਣਿ ਸੁ  ੀਚਤਰਗੂਤ ਸਿਾਂ  

ਭ ਆਣ਼ ਵਾ ਚਤਯਿਤ ਵ਼ਂ 

ਆਣੁ ਏਯਭ਼ਂ ਦੁ ਲਵਾ ਐ਼ਤੁ  ਬਯਦ਼  

ਭਯਸਾ ਦੁ ਿਨ਼ਵ ਫਸ਼ਲ਼ਦ਼ 

ਤਏਦਾਯ ਤ ਉਰਟ ਯ਼ਵ ਚਿਣਦ਼ ਵ਼ਂ  

ਿਯ਼ ਦੁ ਿਨੁ ਫਿਣਦ਼ ਵ਼ਂ I  

ਐਿਦ ਤ  ਏਦੁ ਵ਼ਯਦ਼ ਨਵਾ ਂ 

ਆਣੁ ਅੂੰਦਯ ਨੀੂੰ  ਭ਼ਯਦ਼ ਨਵਾ ਂ 

ਫ ਭਐੇਟ਼ ਫਦਰ ਰਦ਼ ਵ਼ਂ  

ੱਜਯ ੁਲ਼ਫਦ਼ਂ ਨ਼ਰ ਐ਼ਤੁ ਜ਼ਉਦਂ਼  

ਭਵ਼ਨਤ਼ ਦੁ ਸ਼ਯ 'ਤੁ ਵਿੂੰਚਣ਼ ਚ਼ਉਦਂ਼ ਵ਼ਂ I  

ਏਯ ਏੁ ਦ਼ ਏਯਦ਼ ਨਵਾ ਂ 

ਲਏਤ ਨੀੂੰ  ਏਿੱਝ ਲਾ ਭਝਦ਼ ਨਵਾ ਂ 

ਨਤਏ ਏਦਯ਼ਂ ਤੀ ੂੰ ਉਰਟ  

ਯਲ਼ਤਆਂ ਦ਼ ਭਐੇਰ ਉਡ਼ਉਦਂ਼ ਵ਼ਂ  

ਯਣ਼ ਏਯਰ਼ਉਣ਼ ਰੱਬਦ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂ 

ਦ਼ ਵੱਦ਼ ਨਸਯ ਜ ਆਉਦਂ਼ ਵ਼ਂ I  

ਜਦ ਵ਼ਫ ਏਯੀੂੰ ਆਣੁ ਏਯਭ਼ਂ ਦ਼  

ਆਣਾ ਏਚਵਯਾ ਰਲ਼ਂ਼  

ਦੀਜਆਂ ਲ਼ਂ ਝੀਠ ਰਐ਼ਂ਼  

ੱਚ ਭ ਲਾ ਆਣ਼ ਛਿ਼ਲ਼ਂ਼  

ਫੀਤ ਭ਼ਂ ਦੁ ਯੀਵ ਨੀੂੰ  ਫੁਚ ਏ ੁ 

ਆੁ ਫਯਾ ਵ ਜ਼ਲ਼ਂ਼ I  

ਭ ਆਣ਼ ਵਾ ਚਤਯਿਤ ਵ਼ਂ 

ਆਣੁ ਏਯਭ਼ਂ ਦੁ ਲਵਾ ਐ਼ਤੁ  ਬਯਦ਼ I 



72/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

ਮੂਸੱਬਤ ਜੈਗਣ ਸੈਈ  

ਜੂੰਭਾ ਾ ਜਣ  

ਭਯੁਾ ਜਣ  

ਵਯ ਅੱਐਾਆਂ ਦੁ  

ਯਿਰਦ ੁਦਹੁ  

ਦਹੁ ਪੁਦ ਵ ਨੁ ਚ਼ਅ I  

ਚ਼ਂ ਦਾ ੀਰਾ 'ਤੁ  

ਏਹਾ ਿੂੰਝਰਦ਼ਯ ਤਯ਼ਂ  

ਲੱਚ ਅਹਾ ਭਏਦ਼   

ਲ਼ਯ਼ਫ਼ਂ  ਇੱਤਯ ਨ਼ਰ  

ਯੀਵ ਯਵਾ ਭਵਏ਼ਂ I  

ਅੱਠ ਵਯ ਜ਼ੁ  

ਸ਼਼ਫ ਐ਼ਲੁ, ਸ਼਼ਫ ਾਲੁ  

ਸ਼਼ਫ ਵਾ ਲਯਤ਼ਲੁ  

ਫੁਲ਼ੱਏ, ਫੁਫੱ 

ਯ ਪਯਸ ਯਵਾ ਨਬ਼ I  

ਐਿਦ ਦਾ ਦਿਲ਼ਭਣ  

ਯ ਏਫਯ਼ਂ ਤਾਏ  

ਅਣਲਆਵਾ  

ਵਸਯ ਦਾ ਰਾ  

ਏੂੰਨਾ ਏਿੂੰਡਰ ਰ ਨੁ ਼ I  

ਲ਼ਏ ਭਵਯਭ ਦ਼  

ਾਹ਼ 'ਚ ਨੱਐਯੁ  

ਵਰਏਾ ਉਭਯ, ਬ਼ਯੁ ਚ਼ਅ  

ਭਿਵੱਫਤ ਜਣ ਵਈ  

ਦਨ਼ਂ  'ਚ ਼ਲੁ ਼ਵ I 



73/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੇ ਵੁ ਰ ਨਸੁ ਾਂ ਕਰਦਿ  
 

ਭੁਯ਼ ਏੂੰਭ ਿਨੁਵੁ ੱਰਣ਼  

ਨ਼ ਸਲ਼ਫ ਦਾ ਦਯਏ਼ਯ ਵ਼ਂ  

ਭੁਯ਼ ਸ਼ਯ ਫੁਰਲ਼ਵ ਵਾ  

ਭ ਪੁਯ ਸ਼ਦਭਤ਼ਯ ਵ਼ਂ I  

ਭੁਯੁ ਿਨ਼ਵ ਅਣਣਤ ਨੁ  

ਵਦ਼ ਏਾਤ਼ ੱਚ਼ ਏ਼ਯ ਵ਼ਂ  

ਵਦ ੁਯ਼ਵ਼ਂ ਦਾ ਧੀਹ 'ਚ  

ਧਿੂੰਦਰ਼ ਜੁਵ਼ ਐਿਆਫ ਵ਼ਂ  

ਭ ਅਏਰ  ਹਹਆ ਫਿੱਜ ਤੁ 

ਇੱਏ ਫਣਆ ਭ ਉਧ਼ਯ ਵ਼ਂ I 

ਭ ਯਾਤ ਿ਼ਲ਼ਂ ਯਸ ਦਾ  

ਫ ਨਣ਼ਂ ਦ਼ ਏਾਤ਼ ਲ਼ਯ ਵ਼ਂ I 

ਭੁਯੁ ਏਰਭ ਦ਼ ਯਿਏਆ ਲਏਤ ਉਵ  

ਯਿੱਤ਼ਂ ਦੁ ਫਦਰ ਦਾ ਬ਼ਰ ਵ਼ਂ  

ਭ ਏੱਰਹ  'ਚ ਅੱਜ ਿਆਉਦਂ਼  

ਰ 'ਚ ਿਜਯਆ ਼ਰ ਵ਼ਂ I  

ਭੁਯ਼ ਏੂੰਭ ਿਨੁਵੁ ੱਰਣ਼  

ਨ਼ ਸਲ਼ਫ ਦਾ ਦਯਏ਼ਯ ਵ਼ਂ  

ਭ ਲਾ ੇਯ ਨਾ ਏਯਦ਼  

ਫ ਇਲ਼ਏੁ ਦਾ ਝੱਰ ਐਰ਼ਯ ਵ਼ਂ I 

  



74/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਸੁ ਆ  
 

ਵ਼ਰ ਫੁਵ਼ਰ ਵਇਆ  

ਏਦਾ ਲ਼ਯਏਲ਼, ਏਦਾ ਏ਼ਫ਼ 

ਇੱਏਰ਼ ਐਿਲ਼ ਏਲੂ  

ਜਦ ਨ਼ਰ ਯਵਣ਼ ਚ਼ਵਲ਼ਂ  

ਲ਼ਅਦ਼ ਵਾ ਆ ਭੁਯ਼  

ਏਦੁ ਨਬਣ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂI  

ਆੁ ਯਲ਼ਂ, ਆੁ ਵੱ਼ 

ਆੁ ਯਿ਼ਂ ਤੁ ਭੂੰਨ ਜ਼ਲ਼ਂ  

ਲ਼ ਦਰਦ਼ਯਾ ਹਹ਼ਂ   

ਤਨੀੂੰ   ਨਣ਼ਂ ਲੱਚ ਲ਼ਲ਼ਂ 

ਇਯ਼ਦ਼ ਵਾ  ਆ ਭੁਯ਼ 

ਏ਼ਭਮ਼ਫ ਏਦੁ  ਵਣ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂI  

ਭਾਨ ਭਿ਼ਯ  ਨੱਚਦ਼ ਪਯੁ   

ਯੀਵ 'ਚ ਮ਼ਯ ਸ਼ਿਭ਼ਯਾ 

਼ਚਾ ੱਰ ਦਰਲ਼ਰਾ  

ਤੁਯੁ ਫਨ ਨਾ ਦਿਨਾਆਦ਼ਯਾ  

ਜਉਣ਼ ਵਾ ਆ ਭੁਯ਼  

ਜੂੰਦ਼ ਏਦੁ ਰੱਦ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂI  

ਚ਼ਅ ਭੁਯੁ ਲੁਵਹੁ ਵੱਣ 

ਯੀਵ 'ਚ ਭ ਿਹ ਜ਼ਲ਼ਂ  

ਲ਼ਯ ਹਾ ਪਿੱਰ਼ਂ ਦੁ ਯ਼ਵਾ ਂ 

ਯ ਤੁਯੁ ਲੱਰ ਆਲ਼ਂ 

ਨਲ਼਼ਨ਼ ਵਾ ਆ ਭੁਯ਼  

ਏਦੁ ਰੱਣ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂI  



75/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

ਤੀ ੂੰ ਰੱਐ ਿਨੁਵੁ ਬੁਜ ੁ 

ਤੁਯਾ ਰਐਾਆਂ ਤ ਭ ਵ਼ਯ਼ਂ 

ਭਿਲ਼ਏਰ ਲਏਤ ਿਸ਼ਯ ਰਲ਼ਂ 

ਤੁਯੁ ਼ਵ਼ਂ ੂੰ ਿਸ਼ਯ਼  

ਯੱਫ ਵਾ ਆ ਭੁਯ਼  

ਏਦੁ ਿਣਦ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



76/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮੂਸੱਬਤ ਜਦ ਦਮ ਭਰ  
 

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ ਵਏਾਏਤ 

ਫੂੰਦਾ 'ਚ ਫੂੰਦ਼ ਫਣ ਜ਼ਣ਼  

ਤਵਸਾਫ ਭਿਵੱਫਤ ਦਾ ਵਏਾਏਤ  

ਅਸਾਸ ਨੀੂੰ  ਐਿਦ 'ਚ ਼ਣ਼ I  

ਫੁਭ ਦੁਵ ਰਵ਼ਉਣਾ  

ਜ਼ਭ਼ ਇਰ਼ਵਾ ਵਨ਼ਣ਼ 

ਫਯ, ਲ਼ਿਏਯ ਦਾ ਭੀਯਤ  

ਫ਼ਦਲ਼਼ਵ ਭਿਯਲ਼ਦ ਦ਼ ਵ ਜ਼ਣ਼ I  

ਆਨ ਦ਼ ਯਭ਼ਇਆ  

ਚਿੱ ਚਿੱਾਤੁ ਵ ਵੂੰਢ਼ਉਣ਼  

ਫ਼ਯ਼ਂ ਭ਼ਵ ਲ਼ਯ ਭਣ਼ ਦੁ  

ਭੀਯਸ਼, ਦਾਲ਼ਨ਼ ਵ ਅਐਲਉਣ਼ I  

ਚਯਐੁ ਦਾ ੀਏ, ਵੀਏ ਵਲੁ  

ਏਇਰ ਨੀੂੰ  ਏੀਏ ਯਿਰ਼ਉਣ਼  

ਉਭਯ ਫਤ਼ਈ ਂਭਿਵੱਫਤ ਼ਇ ਏ ੁ 

ਨਣਾ ਬਯਾ,ਂ ਏਯਾ ਂਲ਼ਿਏਯ਼ਨ਼ I  

ਵ਼ਰ ਥਡ਼, ਥੇਨੀੂੰ  ਢੀੂੰਡੁ 

ਜਦ ਭਰਣ਼ ਤਦ ਭਿਏ਼ਣ਼ਂ 

ਭਿਵੱਫਤ ਜਦ ਦਭ ਬਯ ੁ 

ਤਦ ਵੱਥ ਏਰਭ ਨੀੂੰ  ਼ਣ਼ I  

  



77/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮਨਰ ਸ ਬਦਤਮੁ ਮੀਸਰਮ ਦੁ ਮੂਸੱਬਤ 
 

ਭਨਸੀਯ ਵ ਫਦਤਭਾਸ ਭਵਯਭ ਦਾ ਭਿਵੱਫਤ 

ਜ ਫੁਰਲ਼ਵ, ਭਯੀਯ ਵ  

ਲ਼ਿਏਯ ਅੱਰਹ ਼ ਦ਼  

਼ਨੀੂੰ  ਲਾ  ਭਿਵੱਫਤ ਦ਼  ਯੀਯ ਵ I  

ਉਭਯ਼ਂ ਦਾ ਏਦਾ ਵ਼ਫ ਨਾ ਰ਼ਇਆ 

ਨ਼ ਦੀਯ ਜ਼ਣ ਦ਼ ਐਆਰ ਫਣ਼ਉਦੁਂ  

ਤਫ਼ਯ ਏਯਦੁ ਵ਼ਂ, ਵੱ ਏ ਫਿਰੈਦੁ ਵ਼ਂ 

ਭਿਯਲ਼ਦ ਫਣ਼ਇਆ, ੱਰ਼ ਪਹਆ 

ਜੁ ਮ਼ਯ ਭਨ਼ਉਦੁਂ ਵ਼ਂ  

ਤ਼ਂ ਪੁਯ ਼ਡ਼ ਏਾ ਏੀਯ ਵ I  

ਅੱ਼ਂ ਏਈ ਲ਼ਯ ਨ਼ ਏਾਤ਼  

ਨ਼ ਫੁਲ਼ਈ, ਨ਼ ਲ਼ਏ਼ਇਤ  

ਫ ਭੂੰਨਤ਼ਂ ਏਯਦਾਆਂ ਲ਼ਯ  

ਏਿੱਝ ਅੂੰਦਯ, ਏਿੱਝ ਫ਼ਵਯ  

ਜਦ ਰੱਦਾ ਭਿਵੱਫਤ ਭਸਫੀਯ ਵ I  

ਏਿੱਝ ਵਯ ਫਆਨ ਰਐ ਜ਼ਲ਼ਂ਼  

ਿਣਆ ਤਨੀੂੰ , ਆਣਾ ਏਵ ਜ਼ਲ਼ਂ਼  

ਏਿੱਝ ਭਵੀ ਵਇਆ ਤ਼ਂ ਏਦਯ ਏਯਾ ਂ 

ਦਭ ਬਯਾ ਏਿੱਝ ਼  

ਜ਼ ਤੁਯਾ ੀਯਤ ਤੁ ਾਯਤ ਦ਼  

ਚਹਹਆ ਭਨੀੂੰ  ਯੀਯ ਵ I  

  



78/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਰੂੱਿ ਮੂਸੱਬਤ ਵਿ  ਨੂੰ   
 

ੱਜਣ ਜਾ ਯਿੱਐ ਭਿਵੱਫਤ ਲ਼ਰੁ ਨੀੂੰ   

ਨ਼ ਫਯਵ ਦ਼ ਿਣ ਰ਼  

ਸ਼ਿਯ਼ਏ ਦਲੁ ਧਿੱ ਜ ਤੁਯਾ  

ਨ਼ ਰਵਣ ਦੁ ਐ਼ਏੁ ਼ I  

ਪਿੱਰ ਉਭਯ਼ਂ ਦੁ ਲਏਤ ਵਰ਼  

ਟਿੱਟਣੁ ਤ ਫਚ਼  

ਆਰਹ ਣ਼ ਯੀਵ ਲ਼ਰੁ ੂੰਛਾ ਦ਼  

ਅੱਧ ਲਚਏ਼ਰੁ ਨ਼ ਯ਼ I  

ੂੰ ਵਲ਼ਲ਼ਂ ਫਣ ਾਆਂ ਮ਼ਦ਼ਂ 

ਭਵਏ਼ਂ ਦੁ ਇੱਤਯ ਪਰ਼  

ਪਯ ੇਣ ਦਾ ਏਨ ਭਣ ਰੇਚ 

ਪਯ ਨਣਾ ਲਯਦੁ ਜ਼ I  

ਪਏਯ਼ਂ ਲ਼ਰਾਆਂ ਐਾਆਂ ਫਣਜ 

ਅਣੱਤ ਦਾ ਾਂ ਝਰ਼ 

ਭਝ ਨਆਭਤ ਯੱਫ ਦਾ ੱਜਣ ਜਾ  

ਤਿਾ ਂਏੱ ਰਲਏਹਾ ਼ I  

ੱਜਣ ਜਾ ਯਿੱਐ ਭਿਵੱਫਤ ਲ਼ਰੁ ਨੀੂੰ   

ਨ਼ ਫਯਵ ਦ਼ ਿਣ ਰ਼ I 

  



79/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਮਰ ਅੂੰਦਰ  
 

ਵਜ ਿਬ਼ਅ,  

ਯੀਵ ਨ਼ਰ ੱਰ਼ਂ ਏਯਦੁ ਲੁਐਆ,  

ਭੁਯੁ ਅੂੰਦਯ, 

ਭ ਤ਼ਂ ਵ ਵਾ ਨਵਾ ਂਾ I  

ਏ ਦਾਆਂ ਨੁ ਹ਼ 

ਸ਼਼ਫ਼ਂ ਦਾ ਧਯਤਾ 'ਤੁ  

ਤਿਯਦ਼ ਵ ਏਈ  

ਯ ਫਨ ਭੁਯੁ ਵ I   

ੀਯਤ ਲੁਐ਼ਂ ਤ਼ਂ  

ਸਸਫ਼ਤ ਬਯੁ ਨੁ  

ਫਰ ਿਣ਼ ਤ਼ਂ  

ਦਿਆਲ਼ਂ ਭੂੰਦ਼ I  

ਅਵ਼ ਵਦ਼  

਼ਵ਼ ਲਯ਼  

ਜਲੂ ਭੁਯੁ ਨ਼ਰ  

ਜਉਣ ਰਈ ਵ I  

ਚ਼ਂ ਦ਼ ੂੰਛਾ  

ਵਦ਼ ਰੱਦ਼  

ਵਦਾਆਂ ਯਾਝ਼ਂ ਦ਼  

ਚ਼ ਚਿਦ਼ I  

ਛੱਡ ਉਡ਼ਯਾ  

ਵਨੀੂੰ  ਬ ਏਿੱਝ ਭਝਦ਼  

ਫ ਵਦਾ ਏਦ 'ਚ  



80/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

ਯਵਣ਼ ਚ਼ਉਦਂ਼ ਵ I  

ਅਧੀਯਾਆਂ ਐ਼ਵਲ਼਼,  

ਪਏਯ਼ਂ ਏਯਦ਼  

ਵਤ ਲੱਐ ਨਵਾ,ਂ  

ਯ ਇੱਏਰ਼ ਰੱਦ਼ ਵ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਗੂੱ ੀਵੱਚ ਯਿਰ ਮਰਿ  
 

ਦ਼ਫ਼ਸ ਲਏਤ, ਿੱਤ਼ ਇਲ਼ਏ ਆ 

ਭੀੂੰਵ ਫਰੁ ਨ਼, ਿੱ ੁਲੱਚ ਮ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਚਹਹਾ ਆਏਹ ਐਿਭ਼ਯਾ, 'ਚ  ਫਠ਼ ਲੁਐੁ  

ਏਦ ਇਲ਼ਏ ਜ਼ਲੁ ਭਨੀੂੰ  ਭ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਬ਼ਲ ੂਉਭਯ ਹੁ, ਮ਼ ਵਸਯ ਵੁ 

ਜਉਦਂ਼ ਯਵੀ, ਇਲ਼ਏ ਫੁਲ਼ਿਭ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਇਫ਼ਦਤ ਭੁਯਾ, ਰਣ਼ ਨ਼ਂਅ ਤੁਯ਼  

ਫ ਏਯ ਤੁਯ਼, ਲ਼਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਏਈ ਸ਼ੇ ਨਵਾ,ਂ ਏ ਸ਼ਿਆਯ ਵਇਆ ਵ਼ਂ  

ਭ ਐਿਦ਼ ਦ਼, ਐਿਦ਼ ਲ਼ਦ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਏ਼ਵਨੀੂੰ  ਯਿੱਦ਼ ਵ, ਭ ਲਾ ਤਿਯ ਜ਼ਣ਼  

ਏਦਾ ਂਤੁ ਟਿੱਟ ਜ਼ਣ਼, ਼ਵ਼ਂ ਦ਼ ਵ਼ਯ ਭੁਯ਼ I   

ਭਵੀ ਏਯਾ,ਂ ਲੁਐਾ ਯੀਵ ਅੂੰਦਯ  

ਤਨੀੂੰ  ਪੱਫੀ , ਏਾਤ਼ ਵਇਆ ਏ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਨ਼ ਉਦ਼ ਵਈ,ਂ ਛੱਡ ਭਝ਼ਂ ਵਿਣ  

ਆੁ ਰਵ ਜ਼ਉ, ਰੁਐ਼ ਦ਼ ਬ਼ਯ ਭੁਯ਼ I  

ਦ਼ਫ਼ਸ ਲਏਤ, ਿੱਤ਼ ਇਲ਼ਏ ਆ 

ਭੀੂੰਵ ਫਰੁ ਨ਼, ਿੱ ੁਲੱਚ ਮ਼ਯ ਭੁਯ਼ I 

 

 

 

 



82/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਵਗਦਿ ਦੀਰਆ ੁ  
 

ਲਦ਼ ਦਯਆ ਾ, ਭਿੂੰਦਯ ਵ ਆ ਵ਼ਂ  

ਸ਼ਰ  ਆ ਵ਼ਂ, ਐਿੱਰੁ ਅਭ਼ਨ ਵੁਠ਼ਂ I  

ਵੱਦ,ੁ ਲਦੁ ਨਯ਼ਂ ਦ਼ ਵ਼ਭਾ  

ਿਯੀਧ਼ਭ਼ਂ, ਭੂੰਦਯ, ਭਾਤ਼ਂ ਦਾਆਂ ਦੁਵਰਾਆਂ ਛੀਵੂੰਦ਼ I  

ਯਦ ਦਿਆਲ਼ਂ ਭੂੰਦ਼, ਐ਼ਇਲ਼਼ ਨੀੂੰ  ਾ ਆ ਵ਼ਂ 

ਆ਼ ਵ਼ਂ, ਭਯ ਏ ੁਜ ਜਾਅ ਆ ਵ਼ਂ I  

ਏਦੁ ਵਯਐ਼ ਦ਼ ਭ਼ਯਆ, ਲਯਦਾ ਲਯਐ਼ 'ਚ  

ਆ ਭਿਵ਼ਯੁ ਵਾ ਯਿਹ ਦ਼ ਾ   

ਉਛਰਦ਼, ਯਰੁ ਼ਉਦਂ਼, ਏੂੰਢੁ ਬੂੰਨਦ਼  

ਫ਼ਾ ਵ ਜ਼ਂਦ਼ ਾ I  

ਲ਼ਿਏਯ ਵ ਯੱਫ ਦ਼, ਵਿਣ ਇੱਏ ਤਯ਼ ਵ਼ਂ  

ਏਈ ਵੱੁਦ਼ਯਾ ਨਵਾ ਂ 

਼ਯੁ ਦੁ ਼ਯੁ ਦ਼ ਭ਼ਰਏ ਵ਼ਂ  

ਲੂੰਡ਼ ਦ਼ ਯੇਰ਼ ਭਿਏ਼ ਏ ੁ 

ਯ ਭ ਵ਼ਂ ਤੁ ਭੇਜੀਦ ਯਵ਼ਂ਼ I  

ਆਣਾ ਵਾ ਵਯ਼ਈ ਦੁ  

ਤਿ਼ਨ਼ਂ ਨ਼ਰ ਰਹਦ਼  

ਲ਼਼ਂਤ ਤੁ ੀਯ਼ ਵ਼ਂ  

ਭਿਹ ਰਤਆ ਤ਼ਂ  

ਿਨ਼ਭਾ ਤ ੱਟ ਨਵਾ ਂਵਲ਼ਂ਼ I  

ਲਦ਼ ਦਯਆ ਾ ..... 

 

 



83/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਿਿੀਸਸ਼ਿ 
 

ਭੁਯਾਆਂ ਐ਼ਵਲ਼਼ਂ, ਡ਼ਏੀ ਵਈਆਂ 

ਨੱਤ ੁਯਨ ਦਰ ਦੁ ਲੁਵਹੁ  

ਰਿੱਟ ਰਣ ਐਿਲ਼ਾਆਂ ਐੁਹ ੁI  

ਨ਼ ਰ਼ਲ਼ਂ ਇਲ਼ਤਆਯ ਇਨ਼ਭਾ  

ਨ਼ ਇੂੰਨ਼ਂ ਦਾ ਏਯ਼ਂ ਭਿਐਫਯਾ  

ਨ਼ ਭਿਏੱਦਭ਼, ਨ਼ ਡ਼ਢਾ ਧ਼ਯ਼  

ਨ਼ ਇੂੰਨ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਭ ਏਦ ਏਯ਼ਲ਼ਂ I  

ਪੁਯ ਇਵ ਜਯਲ਼ਣੁ  

ਭਿਹ ਆਲਣ ਤ਼ਂ  

ਨ਼ ਏਯ਼ਂ  ਝੀਠ਼ ਭਿਏ਼ਫਰ਼  

ਨ਼ ਇੂੰਨ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਭ਼ਯ ਯ਼ਲ਼ਂ  

ਡ਼ਢ ੁਦਯਦ, ਇੂੰਨ਼ਂ ਐ਼ਵਲ਼਼ ਦੁ  

ਲ਼਼ਇਦ ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਭ਼ਯ ਭਿਏ਼ਲ਼ਂ I 

ਭੁਯਾਆਂ ਐ਼ਵਲ਼਼ ਡ਼ਏੀ ਵਈਆਂ I 

 

 

 

 

 

 

 

 



84/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਸਰ ਦਮ ਦੁ ਸੂੂੰਚ 'ਚ  

 

 ੁਯਨਾ ਦਾ ੁਯ  

ਵਾ ਉਰਝਾ ਸੂੰਦਾ  

ਜੱਥੁ ਤਾਏਯ ਹ 'ਚ  

ਭਤਰਫ ਦੁ ਇੱਜਹ ਚਯਦ ੁI  

ਲੱਢ ਐ਼ਣ ਨੀੂੰ  ਲਏਤ  

ਜ਼ ਰੁਐ਼ ਦ਼ ੁਯ਼  

ਲ਼ਏ਼ਯਾ ਦਾ ਭ਼ਂਦ 'ਚ  

ਅੱਐ਼ਂ ਭਾਟ ਫਠਦੁ I  

 

ਧਯਤਾ, ੀਯਜ, ਅਏ਼ਲ਼ ਇਏੱਰੁ  

ਤ਼ਯੁ, ਚੂੰਨ, ਼ਤ਼ਰ ਇੱਏਰੁ  

ਈਭ਼ਨ ਆਣੁ ਦਾ ਜੀਵ 'ਚ  

ਇੱਏ ਤ ਦ ਵਣ ਨੀੂੰ  ਯਦੁ I  

ਲ਼ਏਲ ੁਤੁ ਸ਼ੇ ਫ਼ਏਾ  

ਯਛ਼ਲਆਂ ਦੁ ਦੇਯ ਫ਼ਏਾ  

ਵਯ ਦਭ ਦਾ ਵਿੂੰਚ 'ਚ  

ਭਵਫੀਫ ਚ਼ਵਾਦ਼ ਼ਉਦੁਂ I  
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ਰਿਸ ਉਦਿ ਬਿਕੁ ਨ  
 

ਭਵਫਤ਼ਂ ਲ਼ਰੁ 

ਨ਼ ਭਰਣ ਤ਼ਂ 

ਯ਼ਵ ਉਦ਼ ਫ਼ਏਾ ਨੁ  

ਨ਼ ਯ਼ਵ਼ਂ ਦਾ ਫੂੰਦਾ ਏਯਦੁ  

ਏਿੱਝ ਭਵਭ਼ਨ ਫ਼ਏਾ ਨੁ  

ਲੂ ਵਾ ਨ਼ ਯਿਰ ਜ਼ਲਣ 

ਐ਼ਵਲ਼਼ ਅਧੀਯਾਆਂ ਦੁ  

ਏਿੱਝ ਭਿਏ਼ਭ ਫ਼ਏਾ ਨੁ I  

ਿ ੱਟ ਫਯ ਦ਼  

ਅਵ਼ਨ ਅੱਰਹ ਼ ਦ਼  

ਭੂੰਨਦ ੁਚਵਯੁ 

ਏਿੱਝ ਰੁਲ਼਼ਨ ਫ਼ਏਾ ਨੁ  

ਦੀਯ ਤੱਏਦੁ  

ਯਦੁ ਵੱਦ ੁ 

ਨ਼ਂ ਯ਼ਵ਼ਂ 'ਚ ਲਦ ੁ 

ਏਿੱਝ ਿਰ਼ਭ ਫ਼ਏਾ ਨੁ I  

ਉਵ ਚਿਣਾਆਂ ਯੀਵ਼ਂ ਦੁ 

਼ਐ਼ਏ ਭੱਥੁ 'ਤੁ  

ਜੂੰਨ਼ ਧਿਯ ਦਯ਼ਵ 

ਏਿੱਝ ਨਲ਼਼ਨ ਫ਼ਏਾ ਨੁ  

ਉਵ ਅੱਐ਼ਂ ਬਯਦੁ  

ਲ਼ਏਰ਼ਂ ਲ਼ਰੁ  

ਏਯ਼ਂ ਏਯਦੁ   

ਏਿੱਝ ਿਆਰ ਫ਼ਏਾ ਨੁ I  
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ਵਰੁ ਵ ਏੁ  

ਯਸੁ ਯੱਐਦੁ  

ਅੱਰਹ ਼ ਲੱਰ ਵ਼ਰੁ  

ਏਿੱਝ ਯਆਦ ਫ਼ਏਾ ਨੁ  

ਚਿੱ ਚਿਾਤੁ  

ਲਏਤ ਦੁ ਭ਼ਯੁ  

ਬੁ  ਤੁ ਅਨਫਰੁ 

ਏਿੱਝ ਅਰਪ਼ਸ ਫ਼ਏਾ ਨੁ I  

ਅਯਸ ਅੱਰਹ ਼ ਲੱਰ  

ਯ਼ਵ ਲਾ ਚਾਐੁ  

ਆਐਣ ਭਵੇਫਤ਼ ਲ਼ਰੁ 

ਏਿੱਝ ਼ਭ ਫ਼ਏਾ ਨੁ      

ਫਚ ੁਯਵਣ ਉਵ  

ਦਏ ਨਬ਼ਉਦੁਂ  

ਜੂੰਨ਼ ਇੱਏ ਦੀਜ ੁਰਈ  

ਏਿੱਝ ਨਭ਼ਨ ਫ਼ਏਾ ਨੁ I  

 

 

 

 

 

  



87/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਰਿ ਰੱਬ ਵਿੁ  
 

ਯਸ਼ ਯੱਫ ਲ਼ਰਾ, ਾਯ ਯੀਵ ਲ਼ਰ਼  

ਲ਼਼ਐ ਉਚੱਾ ਤੁ ਨਾਅਤ ਿੱਚਾ ਼ਏ ਵਲੁ I  

ਜੁਠ, ਵ਼ਹ ਤੁ ਬ਼ਲ ੂੇਣ ਲਯੁ  

ਵਲੁ ਤ਼ ਇਲ਼ਏ ਦ਼ ਲ਼ਯ ਵਲੁ  

ਯੀਵ ਦਯ਼ਵ, ਜਭ ਜਤ ਫਰੁ  

ਨ਼ ਉਐਹੁ, ਨ਼ ਭਿੱਏਯ,ੁ ਨ਼ ਏਿਯਫ਼ਨ ਵਲੁ I  

ਉਭਯ ਵਸਯ ਵੁ, ਨ਼ ਏਈ ਆ ਯੱਐ ੁ

ਨ਼ ਸ਼ਰਏਤ ਦਾ ਏਈ, ਰਲ਼ਵ ਵਲੁ I  

ਵਾਯ ਸਵਯ ਲ਼ਰ਼ ਰੱਡੀ  ਪਯ ਐ਼ਣ ਰੱਾ  

ਵਣਾ ਪਯ ਏਤੁ  ਡਿੱਫਣੁ ਨੀੂੰ  ਤਆਯ ਵਲੁ I  

ਏਯ਼ਂ  ਇਲ਼ਏ ਫਣ਼ ਼ਈ ਂਆਣੁ ਦਾ  

ਚਾਸ਼਼ਂ, ਏੀਏ਼ਂ ਤੁ ਭਥ ਲਾ ਝੱਰ ਐਰ਼ਯ ਵਲੁ I  

ਉਜੱਹ਼ ਬਨ਼ ਰਈ, ਤਰੂੰਜਣ਼ਂ ਏੱਤ ਲਢ਼ 

ਜਥੁ ਤੀ ੂੰ ਜਯਲ਼ਣਆਂ ਭੁਯੁ ਨ਼ਰ ਵਲੁ I  

ਫ ਤਨੀੂੰ  ਲੁਐ਼ਂ, ਲੁਐਾ ਏਦਯ ਼ਈ ਂ

ਤੁਯੁ ਅਵ਼ ਫਨ ਨ਼ ਦਨ ਿਸ਼ਯ ਵਲੁ I   
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ਅਣਚਿਸ ਜਵਿਰਭਿਟ  
 

ਮ਼ਦ ਏਯਦ਼ ਵ਼ਂ ਅੱਜ ਲਾ  

ਉ ਚੂੰਨ ਦਾ ਐੱਚ ਨੀੂੰ   

ਜਦ ਐਹ ੁਵਨਹੁਯੁ  

ਭਨ ਭਿੂੰਦ  

ਉਠੱ  ਾ  

ਅਣਚ਼ਵੁ ਜਲ਼ਯਬ਼ਟੁ I  

ਊਚ ਨਾਚ ਦਾ ਯਤ 

ਦਨ ਯ਼ਤ ਦਾ ਚਹਤ 

ਅੱਜ ਲਾ ਲੁਐਣ਼ ਚ਼ਵਿੂੰਦ਼ ਵ਼ਂ  

ਜ ਐਯ਼ਂ ਲੱਰ ਲਧਦੁ  

ਪਏਯ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਲ਼  ਼ਉਦੁਂ  I  

ਬ਼ਲ ੂਉਵ ਰਅ ਯਲ਼ਨ਼ ਨ਼  

ਯਿੱ ੁਤੁ ਏਵਯ ਵੂੰਢ਼ ਨ਼  

ਅਚਨਚੁਤ ਦ਼ ਵਰ਼ ਏਯ ਰਲੁ  

ਬ਼ਲ ੂਨਸਯ ਲਾ ਭਰ਼ ਨ਼  

ਯ ਜਉਦੁਂ ਜਾ ਆ ਜਹ਼ ਜ਼ਲੁ I  

ਅਦੱਐ ਰਵਯ਼ਂ  'ਚ ਤੁ ਐ਼ਂਦ਼  

ਅਨਭਿਏਦੁ ਪਯ 'ਤੁ ਵ਼ਂ   

ੀਵ ਬ਼ਲ ੂਭਰੁ ਨ਼ ਏਈ  

ਵਦ ਤੁਯਾ ਰੱਏ ਵ  

ਏਉਂਏ ਤੀ ੂੰ ਭੁਯ਼ ਏਯ਼ ੱਚ ਵ I 
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ਏਸ ਸ ੀੂੰਦਗੁ ਮਰੁ ਯਿਰ  
 

ਯਿੱਤਫ਼ ਆਣ਼ ਉਚੱ਼ ਭੂੰਨਦਾ  

ਵਯ ੱਰ ਆਣਾ ਸ਼ਇਸ ਭਝਦਾ  

ਫੁਸਿਫ਼ਨਾ ਯੇ਼ ਼ਉਦਂਾ  

ਨੱਤ ਯਵ ੁਯਦਾ, ਨੱਚਦਾ  

ਏੂੰਨਾ ਵ ਈ ਿੂੰਝਰਦ਼ਯ  

ਵ ਵ ਸੂੰਦਾ ਭੁਯਾ ਮ਼ਯ  

ਰੁਲ਼਼ਨ ਏਯ ਦੀੂੰ ਭਨੀੂੰ  ਏਵੂੰਦਾ  

ੱਚਾ ਨ਼ ਵਲੁ ਏ ੁਥ਼ਂ ਦਾ  

ਅਵ਼ ਭੁਯੁ ਦਾ ਸ਼ਿਯ਼ਏ 'ਤੁ ਜਉਦਂਾ  

ਉਭਯ ਏਦ ਦਾ ਬਐਆ ਭੂੰਦਾ  

ਨ਼ ਯਿਏਦ਼ ਦੁ ਦਿੱਐ਼ਂ ਦ਼ ਲਤ਼ਯ  

ਵ ਵ ਸੂੰਦਾ ਭੁਯਾ ਮ਼ਯ I  

ਜ਼ ਜ਼ ਉਵ ਏਵੂੰਦਾ 

ਦਯਦ ਵਯ ਰ ਵੂੰਦਾ  

ਵਯ ਼ ੁਰੱਬਦਾ ਯਵੂੰਦਾ  

ਇਲ਼ਏ ਜਤ ਦਾ ਰ਼ਟ ਵ ਫਰਦਾ 

 'ਤੁ ਰਟਏੁ ਪਏਯ਼ਂ ਦਾ ਤਰਲ਼ਯ  

ਵ ਵ ਸੂੰਦਾ ਭੁਯਾ ਮ਼ਯ  

ਦੱ ਨ਼ ਏਾ ਏੂੰਨਾ ਭਿਵੱਫਤ ਏਯਦਾ  

ਫ ਵਿਣ ਯ ਦਿਆਲ਼ਂ ਭੂੰਦਾ  

ਭਾਨ ਰ਼ਂ 'ਚ ਐਿਲ਼ਾਆਂ ਰਈ 

ਏਯ ਏਯੁ ਜਲੂ ਯੀਵ ਭੁਯਾ  

ਫਣਦਾ ਫਵਿਤਾ ਭਝਦ਼ਯ  

ਵ ਵ ਸੂੰਦਾ ਭੁਯਾ ਮ਼ਯ I 



90/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਕਿਸ਼  
 

ਏ਼ਲ਼ ਨਣ ਨਏਲ਼ ਨਵ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦ ੁ 

ਅਯਸ ਏਯ ਦਨ ਿਜ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦ ੁ 

ਤੁਯੁ ਨਸ਼ਯ ੁਭਥ ਬ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦ ੁ 

ਤੁਯਾਆਂ ੱਰ਼ਂ ਝੀਠੁ ਰ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦ ੁ 

ਏਈ ਨਿਏਲ਼ ਜ਼ ਇੱਏ ਲ਼ੱਏ  

ਭ ਦ਼ ਏਯਦ਼  

ਦੀਯ ਵ ਜ਼ਂਦ਼  

ਏਿਛ ਼ ਏਯਦ਼  

ਉਰਟ ਦਿੱਐ਼ਂ ਨੀੂੰ  ਭਿਹ ਜ਼ਣ਼ ਾ  

ਛੱਡ ਨਭ਼ਸ਼ਂ ਤਿਯ ਜ਼ਣ਼ ਾ I  

ਇੱਤਯ ਤੁਯਾਆਂ ਭਵਏ਼ਂ ਲ਼ਰੁ ਵਿੂੰਦੁ  

ਐਿਲ਼ਫਆਂ ਤ ਵ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦੁ  

ਿੱਰ ਤਯ਼ਂ ਭਯੁ ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦੁ  

ਲ਼ਂ ਭਿੂੰਦਯ ਐ਼ਯੁ ਵਿੂੰਦ ੁ 

ਲਆਵ ਆਣੁ ਲੱਰ  

ਡਿੱਰਹ  ਜ਼ਣ਼ ਾ  

ਤੁਯਾ ਐਿਲ਼ਫੀ ਨੀੂੰ   

ਬਿੱਰ ਜ਼ਣ਼ ਾ 

ਛੱਡ ਼ਵ ਨੀੂੰ  ਯਿਰ ਜ਼ਣ਼ ਾ  

ਲੱਚ ਵਲ਼ਲ਼ਂ ਿਰ ਜ਼ਣ਼ ਾ I  

ਵਯ ਭਾਤ ਭੁਸਫ਼ਨ ਨ਼ ਵਿੂੰਦ਼  

ਐਿਦ ਨੀੂੰ  ਏਾਤ਼ ਰੁਲ਼਼ਨ ਨ਼ ਵਿੂੰਦ਼  

ਭੁਯਾਆਂ ਿਣ ਵਯ਼ਨ ਨ਼  ਵਿੂੰਦ਼   

ਇੱਏਰ਼ ਭ ਲ਼ਤ਼ਨ ਨ਼ ਵਿੂੰਦ਼  
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ਰਏ਼ਂ ਦ਼ ਲਵਣ਼   
ਯਏ ਰਦ਼ ਉਵ  

ਜ ਭੁਯਾ ਏਤੁ  

ਬ਼ਰ 'ਚ ਵਿੂੰਦ਼  

ਦਰ 'ਚ ਭ ਲਾ ਿਹ ਜ਼ਣ਼ ਾ   

ਯੀਵ ਵਦਾ ਨ਼ਰ ਜਿਹ ਜ਼ਣ਼ ਾ I 
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ੀਰ ਤਨੂੰ  
 

ਭ ਜਦ ਲਾ ਰਐਦ਼ ਵ਼ਂ  

ਯ ਤਨੀੂੰ  ਵਾ ਰਐਦ਼ ਵ਼ਂ  

ਯ ਅਧੀਯ਼ ਰਐਦ਼ ਵ਼ਂ   

ਏਉਂਏ ਤੀ ੂੰ ਵ ਏ  

ੀਯ਼ ਵਣ਼ ਵਾ ਨਵਾ ਂਚ਼ਉਦਂਾ  

ਤਨੀੂੰ  ਮਏਾਨ ਵ ਭੁਯਾ ਚ 'ਤੁ  

ਮਏਾਨ ਵ ਭੁਯਾ ਏਰਭ 'ਤੁ  

ਤੀ ੂੰ ਡਯਦਾ ਵ  

ਜੱਥੁ ਭ  ਤਨੀੂੰ  ੀਯ਼  

ਏਯਨ਼ ਚ਼ਉਦਂ਼ ਵ਼ਂ  

ਉਥੁ ਤੀ ੂੰ ਭਨੀੂੰ  ਸ਼ ਦੁਲੁਾ  

ਭੁਯੁ ਵਣ ਦੁ ਅਵ਼ ਨੀੂੰ   

ਸ਼ ਦੁਲੁਾ  

ਭ ਲਾ ਤ਼ਂ ਤੁਯੁ ਅਵ਼ ਵ਼ਯੁ  

ਰਐ ਯਵ਼ ਵ਼ਂ I  

ਜਦ ਤਏ ਤਨੀੂੰ  ਭਵੀ ਏਯਦ਼ ਯਵ਼ਂ਼  

ਰਐਦ਼ ਯਵ਼ਂ਼  

ਭ ਚ਼ਵਿੂੰਦ਼ ਵ਼ਂ 

ਤੀ ੂੰ ਆਣਾ ਭੂੰਸਰ ਤੁ ਿੱਜ ਜ਼ਲੁ  

ਭੁਯਾ ਯੀਵ ਤ ਦਿਆਲ਼ਂ ਰਦਾ  

ਏੂੰਫਦੁ ਵੱਥ਼ਂ ਤ ੱਜਯ ੁਫਦ਼ਂ 

ਨ਼ਰ ਨਐਯਦਾ ੀਯਾ ਵ ਜ਼ਲੁ  

ਰਐਾ ਜ਼ਲੂ 

ਹਹਾ ਜ਼ਲੂ 

ਭ਼ਣਾ ਜ਼ਲੂ  
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ਭੁਯਾ ਆਵਾ ਐਿਲ਼ਾ  

ਸੱਦ਼ਂ ਦਾ ਲਾ ਯਚਾ ਜ਼ਲੂ  

'ਸਿਰਫ਼ ਤ ੂੰ ' ਹੋਵੇ 

ਯਭੇਯ ਵ ਨਫਹ ੁ  

ਯਲਉਚੱ ਵ ਜ਼ਲੂ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



94/ ਯ ਤੀ ੂੰ 

 

 

ਲ਼ਫ਼ਫ-         ਿੂੰਨ  

ਸਆਯਤ-      ਮ਼ਤਯ਼  

ਅਸ਼ਫ-         ਤਏਰਾ 

ਲ਼ਾਦ਼-          ਢਏਆ ਵਇਆ  

ਯਹ-              ਫੂੰਸਯ  

਼ਇਰ-         ਅਬਰ਼ਲ਼ਾ  

ਲ਼ਏਤ-         ਏਯ਼  

ਨ਼ਇਫ-         ਵ਼ਇਏ  

ਉਰਤ-        ਰੁਭ  

ਛੀਛਣ਼-        ਐ਼ਰਾ  

ਨਵਫ਼ਂ-    ਯੱਐਆ ਏਯਨ ਲ਼ਰ਼  

ਤਦਫਾਯ-      ਮਤਨ, ਏਲ਼ਲ਼  

ਦਯ਼-          ਯਫਤ਼ਂ ਲਚਏ਼ਯ ਯਤ਼  

ਏਝ਼-          ਫਦਲ਼ਏਰ  

ਟਭੰਏ-         ਛਟ਼ ਨ਼ਯ਼ 

ਯੂੰਜੀਰ-        ਫਾਭ਼ਯ 

ਯਿਦਨ-         ਯਣ਼  

ਫਰੂੰਦ-        ਲ਼਼ਨਦ਼ਯ  

ਤ਼ਫ-         ਰਲ਼ਏ਼  

ਭਸ਼ਭੀਯ -       ਨਲ਼ੁਹਾ, ਨਲ਼ੁ 'ਚ  
਼ -            ਯਰ, ਲੱਛ 

ਫੁਸ਼ਯ -          ਦਿਐਾ  
ਵਯ -          ਭਤਾ  
ਵ਼ਯ -         ਏਰ਼  
ਇਫ਼ਦਤ -      ਫੂੰਦਾ  
ਭਨੀਯ -        ਯੱਫ ਦ਼ ਆਯ਼ 

ਏਦ -          ਇਯ਼ਦ਼  
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ਲ਼ਏਤ -        ਏਰ਼, ਆਯ  
ਆ਼ਤ -        ਭਿਾਫਤ਼ਂ  
ਲ਼ਪਾਏ -          ਼ਥਾ  
ਸ਼਼ਦਭ -          ੁਲਏ  
ਯਲ਼  -       ਏੱਜਣ਼, ਢੱਏਣ਼  
ਭਿਪਰਲ਼  -      ਯਾਫ, ਨਭ਼ਣ਼  
ਉਏ਼ਫ -         ਉਚੱਾ ਉਡ਼ਯਾ ਭ਼ਯਨ ਲ਼ਰ਼ ੂੰਛਾ  
ਯਾਏ  -         ਭੱਤਯ  
ਫਸ਼ਤ -           ਨਾਫ, ਭਿਏੱਦਯ  
ਅਜ਼ਣ -        ਪਯਆਦ  
ਅਤਾਤ -          ਬੀਤ ਏ਼ਰ 

ਭਿਵ਼ਰ  -         ਐ਼  
ਲਜ਼ਅ  -         ਲ਼ਏਰ ੀਯਤ  
ਜਯਲ਼ਣ਼ -       ਫਰਲ਼ਨ  
਼ਐ਼ਏ -        ਚਯਨਧੀਹ 

 

 

 

 




