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ਧੂਪ ਧਞ 
ੁੂ ਧਞਰ 

ਖਣੁਖੀ ਾਹਸਥ 
ਖਾਣੁ ਾਹਸਥ 

ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਵਨ 
ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਵਨ (ਠੀਢਢ ਏੀ) 

ਔਣਈ ਾਹਸਥ 
ਅਏਾਪ ਉਞਞ ਔਉਣਈ 

ਅਢਠੁ ਾਹਸਥ 
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ਅਢਠੁ ਾਹਸਥ (ਦ) 
ਹਸਾ ਾਹਸਥ 

ਅਠਾਹ 
ਆਞੀ 

ਹਐਆ ਠ ਸ਼ਥਠ 
ਹਸਪਾ ਾਹਸਥ 

ਠੁਐ ਦਖਢੀ ਾਹਸਥ 
ੁਐਧਢੀ ਾਹਸਥ 

ੁਐਧਢੀ ਾਹਸਥ (ਪਏੁ) 
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ਆਾ ਠੀ ਵਾ + ਕਞ 
ਪਏ ਧਸਪਾ  

ਪਾਵਾਂ 
ਥਾਸ ਧਾਸਾ ਧਾਂਗ 

ਥਾਸ ਧਾਸਾ ਞੁਐਾੀ 
ਸ਼ਥਠ ਸਾ 

ਸ਼ਥਠ ਸਾ ਣਾ: ੍ 
ਥਾਵਢ ਅਐੀ 

ਅਏਾ ੁ
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ਥਾਵਢ ਅਐੀ ਏਥੀ ਖੀ 
ਹਡ ਹਙ 

ਾਧਏਪੀ ਏੀ ਵਾ 
ਥਞ ਏੀ ਵਾ 

ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ 
ਾ ਧਾਪਾ 
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ਧੂਪ ਧਞ 

ੴ ਹਞ ਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ ਹਢਦਉ 
ਹਢਵੁ ਅਏਾਪ ਧੂਹਞ ਅਖੂਢੀ ਦ 

ੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
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ੁੂ ਧਞਰ 

ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ 
ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ ... 

ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ 
ਵਾਹਸੁੂ ਵਾਹਸੁੂ ... 
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ਖਣੁਖੀ ਾਹਸਥ 

ੴ ਹਞ ਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ ਹਢਦਉ 
ਹਢਵੁ ਅਏਾਪ ਧੂਹਞ ਅਖੂਢੀ ਦ 

ੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

॥ ਖਣੁ ॥ 
ਆਹਠ ਔੁ ਖੁਾਹਠ ਔੁ ॥ ਸ ਦੀ ਔੁ 

ਢਾਢਏ ਸੀ ਦੀ ਔੁ ॥  ॥ 
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ਔ ਹਔ ਢ ਸਵਈ ਖ ਔੀ ਪਐ ਵਾ 
॥ ਔੁਣ ਔੁਣ ਢ ਸਵਈ ਖ ਪਾਇ ਸਾ 

ਹਪਵ ਞਾ ॥ ਦੁਹਐਆ ਦੁਐ ਢ ਉਞੀ ਖ 
ਥਢਾ ਣੁੀਆ ਦਾ ॥ ਸ ਹਆਝਣਾ 

ਪਐ ਸਹਸ ਞ ਇਏ ਢ ਔਪ ਢਾਹਪ ॥ 
ਹਏਵ ਹਔਆਾ ਸਈ ਹਏਵ ਏੂੋ ਞੁਙ 

ਣਾਹਪ ॥ ਸੁਏਹਧ ਖਾਈ ਔਪਝਾ ਢਾਢਏ 
ਹਪਹਐਆ ਢਾਹਪ ॥  ॥ 

ਸੁਏਧੀ ਸਵਹਢ ਆਏਾ ਸੁਏਧੁ ਢ 

ਏਹਸਆ ਖਾਈ ॥ ਸੁਏਧੀ ਸਵਹਢ ਖੀਅ 
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ਸੁਏਹਧ ਹਧਪ ਵਹਛਆਈ ॥ ਸੁਏਧੀ 
ਉਞਧੁ ਢੀਔੁ ਸੁਏਹਧ ਹਪਹਐ ਠੁਐ ੁਐ 

ਣਾਈਅਹਸ ॥ ਇਏਢਾ ਸੁਏਧੀ ਥਐੀ 
ਇਹਏ ਸੁਏਧੀ ਠਾ ਦਵਾਈਅਹਸ ॥ 

ਸੁਏਧ ਅਠਹ ਦੁ ਏ ਥਾਸਹ ਸੁਏਧ ਢ 
ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁਏਧ ਖ ਥੁਗ ਞ ਸਉਧ 

ਏਸ ਢ ਏਇ ॥  ॥ 
ਾਵ ਏ ਞਾਝੁ ਸਵ ਹਏ ਞਾਝੁ ॥ ਾਵ 
ਏ ਠਾਹਞ ਖਾਝ ਢੀਾਝੁ ॥ ਾਵ ਏ ੁਝ 

ਵਹਛਆਈਆ ਔਾ ॥ ਾਵ ਏ 
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ਹਵਹਠਆ ਹਵਐਧੁ ਵੀਔਾੁ ॥ ਾਵ ਏ 
ਾਹਖ ਏ ਞਢੁ ਐਸ ॥ ਾਵ ਏ ਖੀਅ 

ਪ ਹਤਹ ਠਸ ॥ ਾਵ ਏ ਖਾਣ ਹਠ 
ਠੂਹ ॥ ਾਵ ਏ ਵਐ ਸਾਠਾ ਸਠੂਹ ॥ 
ਏਟਢਾ ਏਟੀ ਢ ਆਵ ਞਹਙ ॥ ਏਹਟ 

ਏਹਟ ਏਟੀ ਏਙੀ ਏਹਙ ਏਹਙ ॥ ਠਠਾ ਠ 

ਪਠ ਟਹਏ ਣਾਹਸ ॥ ਖੁਾ ਖੁਞਹ 
ਐਾਸੀ ਐਾਹਸ ॥ ਸੁਏਧੀ ਸੁਏਧੁ ਔਪਾ 

ਾਸੁ ॥ ਢਾਢਏ ਹਵ ਵਣਵਾਸੁ ॥  

॥ 
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ਾਔਾ ਾਹਸਥੁ ਾਔੁ ਢਾਇ ਦਾਹਐਆ 
ਦਾਉ ਅਣਾੁ ॥ ਆਐਹਸ ਧਹਸ ਠਹਸ 

ਠਹਸ ਠਾਹਞ ਏ ਠਾਞਾੁ ॥ ਤਹ ਹਏ 
ਅ ਐੀ ਹਖਞੁ ਹਠ ਠਥਾੁ ॥ 

ਧੁਸ ਹਏ ਥਪਝੁ ਥਪੀ ਹਖਞੁ ੁਹਝ ਡ 
ਹਣਆੁ ॥ ਅਹਧਰਞ ਵਪਾ ਔੁ ਢਾਉ 

ਵਹਛਆਈ ਵੀਔਾੁ ॥ ਏਧੀ ਆਵ 
ਏਣੋਾ ਢਠੀ ਧਐੁ ਠੁਆੁ ॥ ਢਾਢਏ 

ਵ ਖਾਝੀ ਦੁ ਆਣ ਹਔਆੁ ॥ ੑ 

॥ 
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ਟਾਹਣਆ ਢ ਖਾਇ ਏੀਞਾ ਢ ਸਇ ॥ 
ਆਣ ਆਹਣ ਹਢਖਢੁ ਇ ॥ ਹਖਹਢ 

ਹਵਆ ਹਞਹਢ ਣਾਇਆ ਧਾਢੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਾਵੀ ੁਝੀ ਹਢਡਾਢੁ ॥ ਾਵੀ 
ੁਝੀ ਧਹਢ ਐੀ ਦਾਉ ॥ ਠੁਐੁ 
ਣਸਹ ੁਐੁ ਹ ਪ ਖਾਇ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਢਾਠ ੁਧੁਹਐ ਵਠ ੁਧੁਹਐ 
ਹਸਆ ਧਾਈ ॥ ੁੁ ਈੁ ੁੁ 
ਐੁ ਥਧਾ ੁੁ ਣਾਥਞੀ ਧਾਈ ॥ 

ਖ ਸਉ ਖਾਝਾ ਆਐਾ ਢਾਸੀ ਏਸਝਾ 
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ਏਟਢੁ ਢ ਖਾਈ ॥ ੁਾ ਇਏ ਠਹਸ 
ਥੁਗਾਈ ॥ ਦਢਾ ਖੀਆ ਏਾ ਇਏੁ 

ਠਾਞਾ  ਧ ਹਵਹ ਢ ਖਾਈ ॥  ॥ 
ਞੀਹਟ ਢਾਵਾ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵਾ ਹਵਝੁ 

ਦਾਝ ਹਏ ਢਾਇ ਏੀ ॥ ਖਞੀ ਹਹਚ 
ਉਣਾਈ ਵਐਾ ਹਵਝੁ ਏਧਾ ਹਏ ਹਧਪ 

ਪਈ ॥ ਧਹਞ ਹਵਹਔ ਞਢ ਖਵਾਸ 
ਧਾਹਝਏ ਖ ਇਏ ੁ ਏੀ ਹਐ ੁਝੀ ॥ 

ੁਾ ਇਏ ਠਹਸ ਥੁਗਾਈ ॥ ਦਢਾ 

ਖੀਆ ਏਾ ਇਏੁ ਠਾਞਾ  ਧ ਹਵਹ ਢ 
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ਖਾਈ ॥  ॥ 
ਖ ਖੁ ਔਾ ਆਖਾ ਸ ਠੂਝੀ ਸਇ 

॥ ਢਵਾ ਐਛਾ ਹਵਹਔ ਖਾਝੀ ਢਾਹਪ ਔਪ 
ਦੁ ਏਇ ॥ ਔਾ ਢਾਉ ਐਾਇ ਏ ਖੁ 
ਏੀਹਞ ਖਹ ਪਇ ॥ ਖ ਹਞੁ ਢਠਹ 
ਢ ਆਵਈ ਞ ਵਾਞ ਢ ਣੁਕ ਏ ॥ ਏੀਙਾ 

ਅਠਹ ਏੀਙੁ ਏਹ ਠੀ ਠੁ ਡ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਢੁਹਝ ੁਝੁ ਏ 

ੁਝਵਹਞਆ ੁਝੁ ਠ ॥ ਞਸਾ ਏਇ ਢ 

ੁਗਈ ਹਖ ਹਞੁ ੁਝੁ ਏਇ ਏ ॥  ॥ 
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ੁਹਝ ਹਡ ਣੀ ੁਹ ਢਾਟ ॥ 
ੁਹਝ ਡਹਞ ਡਵਪ ਆਏਾ ॥ 

ੁਹਝ ਠੀਣ ਪਅ ਣਾਞਾਪ ॥ ੁਹਝ 
ਣਹਸ ਢ ਏ ਏਾਪੁ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞਾ 

ਠਾ ਹਵਾੁ ॥ ੁਹਝ ਠੂਐ ਣਾਣ ਏਾ 
ਢਾੁ ॥  ॥ 

ੁਹਝ ਈੁ ਥਧਾ ਇਠੁ ॥ ੁਹਝ 
ਧੁਹਐ ਾਪਾਸਝ ਧਠੁ ॥ ੁਹਝ ਖ 
ਖੁਹਞ ਞਹਢ ਦਠ ॥ ੁਹਝ ਾਞ 

ਹਹਧਰਹਞ ਵਠ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞਾ ਠਾ 
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ਹਵਾੁ ॥ ੁਹਝ ਠੂਐ ਣਾਣ ਏਾ ਢਾੁ 
॥  ॥ 

ੁਹਝ ਞੁ ਞਐੁ ਹਆਢੁ ॥ ੁਹਝ 
ਅਚਹਚ ਏਾ ਇਢਾਢੁ ॥ ੁਹਝ ਣਹੋ 

ਣਹੋ ਣਾਵਹਸ ਧਾਢੁ ॥ ੁਹਝ ਪਾ 
ਸਹਖ ਹਡਆਢੁ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞਾ ਠਾ 

ਹਵਾੁ ॥ ੁਹਝ ਠੂਐ ਣਾਣ ਏਾ ਢਾੁ 
॥ ੍ ॥ 

ੁਹਝ ਾ ੁਝਾ ਏ ਾਸ ॥ ੁਹਝ 

ਐ ਣੀ ਣਾਹਞਾਸ ॥ ੁਹਝ ਅਡ 
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ਣਾਵਹਸ ਾਸੁ ॥ ੁਹਝ ਸਾਟ ਸਵ 
ਅਾਸੁ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞਾ ਠਾ 

ਹਵਾੁ ॥ ੁਹਝ ਠੂਐ ਣਾਣ ਏਾ ਢਾੁ 
॥  ॥ 

ਧਢ ਏੀ ਹਞ ਏਸੀ ਢ ਖਾਇ ॥ ਖ ਏ 
ਏਸ ਹਣਕ ਣਕੁਞਾਇ ॥ ਏਾਹਠ ਏਪਧ 

ਢ ਹਪਐਝਸਾੁ ॥ ਧਢ ਏਾ ਥਹਸ ਏਹਢ 
ਵੀਔਾੁ ॥ ਾ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢੁ ਸਇ ॥ 
ਖ ਏ ਧਹਢ ਖਾਝ ਧਹਢ ਏਇ ॥  ॥ 

ਧਢ ੁਹਞ ਸਵ ਧਹਢ ਥੁਹਡ ॥ ਧਢ 
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ਪ ਦਵਝ ਏੀ ੁਹਡ ॥ ਧਢ ਧੁਹਸ 
ਔਙਾ ਢਾ ਐਾਇ ॥ ਧਢ ਖਧ ਏ ਾਹਟ ਢ 

ਖਾਇ ॥ ਾ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢੁ ਸਇ ॥ 
ਖ ਏ ਧਹਢ ਖਾਝ ਧਹਢ ਏਇ ॥  ॥ 
ਧਢ ਧਾਹ ਚਾਏ ਢ ਣਾਇ ॥ ਧਢ 

ਣਹਞ ਹਉ ਣਙੁ ਖਾਇ ॥ ਧਢ ਧੁ 

ਢ ਔਪ ਣਟੁ ॥ ਧਢ ਡਧ ਞੀ 
ਢਥਡੁ ॥ ਾ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢੁ ਸਇ ॥ 
ਖ ਏ ਧਹਢ ਖਾਝ ਧਹਢ ਏਇ ॥ ੑ ॥ 

ਧਢ ਣਾਵਹਸ ਧਐੁ ਠੁਆੁ ॥ ਧਢ 
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ਣਵਾ ਾਡਾੁ ॥ ਧਢ ਞ ਞਾ ੁੁ 
ਹਐ ॥ ਧਢ ਢਾਢਏ ਦਵਹਸ ਢ ਹਦਐ ॥ 

ਾ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢੁ ਸਇ ॥ ਖ ਏ ਧਹਢ 
ਖਾਝ ਧਹਢ ਏਇ ॥  ॥ 

ਣਔ ਣਵਾਝ ਣਔ ਣਡਾਢੁ ॥ ਣਔ 
ਣਾਵਹਸ ਠਹਸ ਧਾਢੁ ॥ ਣਔ ਸਹਸ 

ਠਹ ਾਖਾਢੁ ॥ ਣਔਾ ਏਾ ੁੁ ਏੁ 
ਹਡਆਢੁ ॥ ਖ ਏ ਏਸ ਏ ਵੀਔਾੁ ॥ 
ਏਞ ਏ ਏਝ ਢਾਸੀ ੁਧਾੁ ॥ ਡਪੁ 

ਡਧੁ ਠਇਆ ਏਾ ਣੂਞੁ ॥ ਞਐੁ ਟਾਹਣ 
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ਹਐਆ ਹਖਹਢ ੂਹਞ ॥ ਖ ਏ ਥੁਗ ਸਵ 
ਹਔਆੁ ॥ ਡਵਪ ਉਣਹ ਏਞਾ ਦਾੁ 

॥ ਡਞੀ ਸੁ ਣ ਸੁ ਸੁ ॥ ਹਞ ਞ 
ਦਾੁ ਞਪ ਏਵਝੁ ਖੁ ॥ ਖੀਅ ਖਾਹਞ 

ਾ ਏ ਢਾਵ ॥ ਦਢਾ ਹਪਹਐਆ ਵੁੋੀ 
ਏਪਾਧ ॥ ਸੁ ਪਐਾ ਹਪਹਐ ਖਾਝ ਏਇ 

॥ ਪਐਾ ਹਪਹਐਆ ਏਞਾ ਸਇ ॥ ਏਞਾ 
ਞਾਝੁ ੁਆਹਪਸੁ ੂਣੁ ॥ ਏਞੀ ਠਾਹਞ 
ਖਾਝ ਏਝੁ ਏੂਞੁ ॥ ਏੀਞਾ ਣਾਉ ਏ 

ਏਵਾਉ ॥ ਹਞ ਞ ਸ ਪਐ ਠੀਆਉ 
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॥ ਏੁਠਹਞ ਏਵਝ ਏਸਾ ਵੀਔਾੁ ॥ 
ਵਾਹਆ ਢ ਖਾਵਾ ਏ ਵਾ ॥ ਖ ਞੁਡੁ 

ਦਾਵ ਾਈ ਦਪੀ ਏਾ ॥ ਞੂ ਠਾ 
ਪਾਧਹਞ ਹਢਏਾ ॥  ॥ 

ਅਐ ਖਣ ਅਐ ਦਾਉ ॥ ਅਐ ਣੂਖਾ 
ਅਐ ਞਣ ਞਾਉ ॥ ਅਐ ਟ ਧੁਹਐ 

ਵਠ ਣਾਚ ॥ ਅਐ ਖ ਧਹਢ ਸਹਸ 
ਉਠਾ ॥ ਅਐ ਦਞ ੁਝ ਹਆਢ 
ਵੀਔਾ ॥ ਅਐ ਞੀ ਅਐ ਠਾਞਾ 

॥ ਅਐ ੂ ਧੁਸ ਦਐ ਾ ॥ ਅਐ 
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ਧਹਢ ਹਪਵ ਪਾਇ ਞਾ ॥ ਏੁਠਹਞ 
ਏਵਝ ਏਸਾ ਵੀਔਾੁ ॥ ਵਾਹਆ ਢ 

ਖਾਵਾ ਏ ਵਾ ॥ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਾਈ 
ਦਪੀ ਏਾ ॥ ਞੂ ਠਾ ਪਾਧਹਞ 

ਹਢਏਾ ॥  ॥ 
ਅਐ ਧੂਐ ਅਡ  ॥ ਅਐ ਔ 

ਸਾਧਐ ॥ ਅਐ ਅਧ ਏਹ ਖਾਹਸ 
ਖ ॥ ਅਐ ਪਵਜ ਸਹਞਆ ਏਧਾਹਸ 
॥ ਅਐ ਣਾਣੀ ਣਾਣੁ ਏਹ ਖਾਹਸ ॥ 

ਅਐ ਏੂਹੋਆ ਏੂੋ ਹਤਾਹਸ ॥ 
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ਅਐ ਧਪਕ ਧਪੁ ਦਹਐ ਐਾਹਸ ॥ ਅਐ 
ਹਢਠਏ ਹਹ ਏਹਸ ਦਾੁ ॥ ਢਾਢਏੁ 

ਢੀਔੁ ਏਸ ਵੀਔਾੁ ॥ ਵਾਹਆ ਢ ਖਾਵਾ 
ਏ ਵਾ ॥ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਾਈ ਦਪੀ 
ਏਾ ॥ ਞੂ ਠਾ ਪਾਧਹਞ ਹਢਏਾ ॥ 

 ॥ 

ਅਐ ਢਾਵ ਅਐ ਟਾਵ ॥ ਅਧ 
ਅਧ ਅਐ ਪਅ ॥ ਅਐ ਏਸਹਸ 

ਹਹ ਦਾੁ ਸਇ ॥ ਅਐੀ ਢਾਧੁ 

ਅਐੀ ਾਪਾਸ ॥ ਅਐੀ ਹਆਢੁ 
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ੀਞ ੁਝ ਾਸ ॥ ਅਐੀ ਹਪਐਝੁ 
ਥਪਝੁ ਥਾਹਝ ॥ ਅਐਾ ਹਹ ਖੁ 

ਵਐਾਹਝ ॥ ਹਖਹਢ ਹਸ ਹਪਐ ਹਞੁ ਹਹ 
ਢਾਹਸ ॥ ਹਖਵ ਤੁਧਾ ਹਞਵ ਹਞਵ 
ਣਾਹਸ ॥ ਖਞਾ ਏੀਞਾ ਞਞਾ ਢਾਉ ॥ 

ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਢਾਸੀ ਏ ਟਾਉ ॥ ਏੁਠਹਞ 

ਏਵਝ ਏਸਾ ਵੀਔਾੁ ॥ ਵਾਹਆ ਢ 
ਖਾਵਾ ਏ ਵਾ ॥ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਾਈ 

ਦਪੀ ਏਾ ॥ ਞੂ ਠਾ ਪਾਧਹਞ 

ਹਢਏਾ ॥  ॥ 
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ਦੀ ਸਟੁ ਣੁ ਞਢੁ ਠਸ ॥ ਣਾਝੀ ਡਞ 
ਉਞੁ ਐਸ ॥ ਧੂਞ ਣਪੀਞੀ ਏਣੋੁ 

ਸਇ ॥ ਠ ਾਥੂਝੁ ਪਈ ਸੁ ਡਇ ॥ 
ਦੀ ਧਹਞ ਣਾਣਾ ਏ ਹ ॥ ਸੁ 
ਡਣ ਢਾਵ ਏ ਹ ॥ ਣੁਢੀ ਣਾਣੀ 

ਆਐਝੁ ਢਾਹਸ ॥ ਏਹ ਏਹ ਏਝਾ 

ਹਪਹਐ ਪ ਖਾਸੁ ॥ ਆਣ ਥੀਹਖ ਆਣ ਸੀ 
ਐਾਸੁ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁਏਧੀ ਆਵਸੁ ਖਾਸੁ ॥ 

੍ ॥ 

ਞੀਟੁ ਞਣੁ ਠਇਆ ਠਞੁ ਠਾਢੁ ॥ ਖ ਏ 
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ਣਾਵ ਹਞਪ ਏਾ ਧਾਢੁ ॥ ੁਹਝਆ 
ਧਹਢਆ ਧਹਢ ਏੀਞਾ ਦਾਉ ॥ 

ਅਞਹਞ ਞੀਹਟ ਧਹਪ ਢਾਉ ॥ ਹਦ 
ੁਝ ਞ ਧ ਢਾਸੀ ਏਇ ॥ ਹਵਝੁ ੁਝ 
ਏੀਞ ਦਹਞ ਢ ਸਇ ॥ ੁਅਹਞ 

ਆਹਟ ਥਾਝੀ ਥਧਾਉ ॥ ਹਞ ੁਸਾਝੁ 

ਠਾ ਧਹਢ ਔਾਉ ॥ ਏਵਝੁ ੁ ਵਪਾ 
ਵਐਞੁ ਏਵਝੁ ਏਵਝ ਹਟਹਞ ਏਵਝੁ ਵਾੁ 
॥ ਏਵਹਝ ਹ ੁਞੀ ਧਾਸੁ ਏਵਝੁ ਹਖਞੁ 

ਸਆ ਆਏਾੁ ॥ ਵਪ ਢ ਣਾਈਆ 
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ਣਛਞੀ ਹਖ ਸਵ ਪਐੁ ਣੁਾਝੁ ॥ ਵਐਞੁ ਢ 
ਣਾਇ ਏਾਠੀਆ ਹਖ ਹਪਐਹਢ ਪਐੁ 

ਏੁਾਝੁ ॥ ਹਟਹਞ ਵਾੁ ਢਾ ਖੀ ਖਾਝ 
ੁਹਞ ਧਾਸੁ ਢਾ ਏਈ ॥ ਖਾ ਏਞਾ 

ਹਚੀ ਏਉ ਾਖ ਆਣ ਖਾਝ ਈ ॥ 
ਹਏਵ ਏਹ ਆਐਾ ਹਏਵ ਾਪਾਸੀ ਹਏਉ 

ਵਢੀ ਹਏਵ ਖਾਝਾ ॥ ਢਾਢਏ ਆਐਹਝ 
ਦੁ ਏ ਆਐ ਇਏ ਠੂ ਇਏੁ ਹਆਝਾ ॥ 
ਵਛਾ ਾਹਸਥੁ ਵਛੀ ਢਾਈ ਏੀਞਾ ਖਾ ਏਾ 

ਸਵ ॥ ਢਾਢਏ ਖ ਏ ਆਣ ਖਾਝ ਅ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        29 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਇਆ ਢ ਸ ॥  ॥ 
ਣਾਞਾਪਾ ਣਾਞਾਪ ਪਐ ਆਾਾ 

ਆਾ ॥ ੋਏ ੋਏ ਦਾਹਪ ਟਏ 
ਵਠ ਏਸਹਢ ਇਏ ਵਾਞ ॥ ਸ 

ਅਚਾਸ ਏਸਹਢ ਏਞਥਾ ਅੁਪੂ ਇਏੁ 
ਡਾਞੁ ॥ ਪਐਾ ਸਇ ਞ ਹਪਐੀ ਪਐ 

ਸਇ ਹਵਝਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਵਛਾ ਆਐੀ 
ਆਣ ਖਾਝ ਆਣੁ ॥  ॥ 

ਾਪਾਸੀ ਾਪਾਹਸ ਞੀ ੁਹਞ ਢ 

ਣਾਈਆ ॥ ਢਠੀਆ ਅਞ ਵਾਸ ਣਵਹਸ 
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ਧੁਹਠ ਢ ਖਾਝੀਅਹਸ ॥ ਧੁਠ ਾਸ 
ੁਪਞਾਢ ਹਸਾ ਞੀ ਧਾਪੁ ਡਢੁ ॥ 

ਏੀੋੀ ਞੁਹਪ ਢ ਸਵਢੀ ਖ ਹਞੁ ਧਢਸੁ ਢ 
ਵੀਹਸ ॥  ॥ 

ਅਞੁ ਢ ਹਤਞੀ ਏਸਹਝ ਢ ਅਞੁ ॥ ਅਞੁ 
ਢ ਏਝ ਠਹਝ ਢ ਅਞੁ ॥ ਅਞੁ ਢ 

ਵਐਹਝ ੁਝਹਝ ਢ ਅਞੁ ॥ ਅਞੁ ਢ ਖਾਣ 
ਹਏਆ ਧਹਢ ਧਞੁ ॥ ਅਞੁ ਢ ਖਾਣ ਏੀਞਾ 
ਆਏਾੁ ॥ ਅਞੁ ਢ ਖਾਣ ਣਾਾਵਾੁ ॥ 

ਅਞ ਏਾਹਝ ਏਞ ਹਥਪਪਾਹਸ ॥ ਞਾ ਏ 
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ਅਞ ਢ ਣਾ ਖਾਹਸ ॥ ਸੁ ਅਞੁ ਢ 
ਖਾਝ ਏਇ ॥ ਥਸੁਞਾ ਏਸੀ ਥਸੁਞਾ 

ਸਇ ॥ ਵਛਾ ਾਹਸਥੁ ਊਔਾ ਟਾਉ ॥ 
ਊਔ ਉਣਹ ਊਔਾ ਢਾਉ ॥ ਵਛੁ ਊਔਾ 
ਸਵ ਏਇ ॥ ਹਞੁ ਊਔ ਏਉ ਖਾਝ ਇ 
॥ ਖਵਛੁ ਆਹਣ ਖਾਝ ਆਹਣ ਆਹਣ ॥ 

ਢਾਢਏ ਢਠੀ ਏਧੀ ਠਾਹਞ ॥ ੑ ॥ 
ਥਸੁਞਾ ਏਧੁ ਹਪਹਐਆ ਢਾ ਖਾਇ ॥ 
ਵਛਾ ਠਾਞਾ ਹਞਪੁ ਢ ਞਧਾਇ ॥ ਏਞ 

ਧਹਸ ਖਡ ਅਣਾ ॥ ਏਹਞਆ ਝਞ 
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ਢਸੀ ਵੀਔਾੁ ॥ ਏਞ ਐਹਣ ਞੁਙਹਸ 
ਵਏਾ ॥ ਏਞ ਪ ਪ ਧੁਏੁ ਣਾਹਸ ॥ 

ਏਞ ਧੂਐ ਐਾਸੀ ਐਾਹਸ ॥ ਏਹਞਆ ਠੂਐ 
ਦੂਐ ਠ ਧਾ ॥ ਹਸ ਹਦ ਠਾਹਞ ਞੀ 
ਠਾਞਾ ॥ ਥਹਠ ਐਪਾੀ ਦਾਝ ਸਇ ॥ 

ਸੁ ਆਹਐ ਢ ਏ ਏਇ ॥ ਖ ਏ 

ਐਾਇਏੁ ਆਐਹਝ ਣਾਇ ॥ ਸੁ ਖਾਝ 
ਖਞੀਆ ਧੁਹਸ ਐਾਇ ॥ ਆਣ ਖਾਝ 
ਆਣ ਠਇ ॥ ਆਐਹਸ ਹ ਹਦ ਏਈ 

ਏਇ ॥ ਹਖ ਢ ਥਐ ਹਤਹਞ ਾਪਾਸ 
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॥ ਢਾਢਏ ਣਾਹਞਾਸੀ ਣਾਹਞਾਸੁ ॥  
॥ 

ਅਧੁਪ ੁਝ ਅਧੁਪ ਵਾਣਾ ॥ ਅਧੁਪ 
ਵਾਣਾੀ ਅਧੁਪ ਦਛਾ ॥ ਅਧੁਪ 
ਆਵਹਸ ਅਧੁਪ ਪ ਖਾਹਸ ॥ ਅਧੁਪ 

ਦਾਇ ਅਧੁਪਾ ਧਾਹਸ ॥ ਅਧੁਪੁ ਡਧੁ 

ਅਧੁਪੁ ਠੀਥਾਝੁ ॥ ਅਧੁਪੁ ਞੁਪੁ ਅਧੁਪੁ 
ਣਵਾਝੁ ॥ ਅਧੁਪੁ ਥਐੀ ਅਧੁਪੁ 
ਢੀਾਝੁ ॥ ਅਧੁਪੁ ਏਧੁ ਅਧੁਪੁ 

ਤੁਧਾਝੁ ॥ ਅਧੁਪ ਅਧੁਪੁ ਆਹਐਆ ਢ 
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ਖਾਇ ॥ ਆਹਐ ਆਹਐ ਸ ਹਪਵ ਪਾਇ 
॥ ਆਐਹਸ ਵਠ ਣਾਚ ਣੁਾਝ ॥ ਆਐਹਸ 

ਣੋ ਏਹਸ ਵਹਐਆਝ ॥ ਆਐਹਸ ਥਧ 
ਆਐਹਸ ਇਠ ॥ ਆਐਹਸ ਣੀ ਞ 

ਹਵਠ ॥ ਆਐਹਸ ਈ ਆਐਹਸ ਹਡ 
॥ ਆਐਹਸ ਏਞ ਏੀਞ ਥੁਡ ॥ ਆਐਹਸ 

ਠਾਢਵ ਆਐਹਸ ਠਵ ॥ ਆਐਹਸ ੁਹ 
ਢ ਧੁਹਢ ਖਢ ਵ ॥ ਏਞ ਆਐਹਸ 

ਆਐਹਝ ਣਾਹਸ ॥ ਏਞ ਏਹਸ ਏਹਸ ਉਹਚ 

ਉਹਚ ਖਾਹਸ ॥ ਞ ਏੀਞ ਸਹ ਏਹਸ ॥ 
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ਞਾ ਆਹਐ ਢ ਏਹਸ ਏਈ ਏਇ ॥ 
ਖਵਛੁ ਦਾਵ ਞਵਛੁ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਖਾਝ 

ਾਔਾ ਇ ॥ ਖ ਏ ਆਐ ਥਪੁਹਵਾੋੁ 
॥ ਞਾ ਹਪਐੀ ਹਹ ਾਵਾਾ ਾਵਾੁ 

॥  ॥ 
 ਠੁ ਏਸਾ  ੁ ਏਸਾ ਹਖਞੁ ਥਹਸ 

ਥ ਧਾਪ ॥ ਵਾਖ ਢਾਠ ਅਢਏ 
ਅਐਾ ਏਞ ਵਾਵਝਸਾ ॥ ਏਞ ਾ 
ਣੀ ਹਉ ਏਸੀਅਹਢ ਏਞ ਾਵਝਸਾ 

॥ ਾਵਹਸ ਞੁਸਢ ਣਉਝੁ ਣਾਝੀ ਥਞੁ 
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ਾਵ ਾਖਾ ਡਧੁ ਠੁਆ ॥ ਾਵਹਸ 
ਹਔਞੁ ੁਣਞੁ ਹਪਹਐ ਖਾਝਹਸ ਹਪਹਐ ਹਪਹਐ 

ਡਧੁ ਵੀਔਾ ॥ ਾਵਹਸ ਈੁ ਥਧਾ 
ਠਵੀ ਸਹਢ ਠਾ ਵਾ ॥ ਾਵਹਸ 
ਇਠ ਇਠਾਹਝ ਥਚ ਠਵਹਞਆ ਠਹ 
ਢਾਪ ॥ ਾਵਹਸ ਹਡ ਧਾਡੀ ਅਠਹ 

ਾਵਹਢ ਾਡ ਹਵਔਾ ॥ ਾਵਹਢ ਖਞੀ 
ਞੀ ਞਐੀ ਾਵਹਸ ਵੀ ਏਾ ॥ 
ਾਵਹਢ ਣਹਛਞ ਣੋਹਢ ਐੀ ਖੁੁ 

ਖੁੁ ਵਠਾ ਢਾਪ ॥ ਾਵਹਸ ਧਸਝੀਆ 
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ਧਢੁ ਧਸਹਢ ੁਾ ਧਕ ਣਇਆਪ ॥ 
ਾਵਹਢ ਞਢ ਉਣਾ ਞ ਅਚਹਚ 

ਞੀਟ ਢਾਪ ॥ ਾਵਹਸ ਖਡ ਧਸਾਥਪ 
ੂਾ ਾਵਹਸ ਐਾਝੀ ਔਾ ॥ ਾਵਹਸ 
ਐਛ ਧਛਪ ਵਦਛਾ ਏਹ ਏਹ ਐ 
ਡਾ ॥ ਈ ਞੁਡੁਢ ਾਵਹਸ ਖ ਞੁਡੁ 

ਦਾਵਹਢ ਞ ਞ ਦਞ ਾਪ ॥ ਸਹ 
ਏਞ ਾਵਹਢ  ਧ ਹਔਹਞ ਢ ਆਵਹਢ 
ਢਾਢਏੁ ਹਏਆ ਵੀਔਾ ॥ ਈ ਈ 

ਠਾ ਔੁ ਾਹਸਥੁ ਾਔਾ ਾਔੀ ਢਾਈ ॥ 
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ਸ ਦੀ ਸੀ ਖਾਇ ਢ ਖਾੀ ਔਢਾ 
ਹਖਹਢ ਔਾਈ ॥ ੀ ੀ ਦਾਞੀ ਏਹ 

ਏਹ ਹਖਢੀ ਧਾਇਆ ਹਖਹਢ ਉਣਾਈ 
॥ ਏਹ ਏਹ ਵਐ ਏੀਞਾ ਆਣਝਾ ਹਖਵ 
ਹਞ ਠੀ ਵਹਛਆਈ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ 

ਈ ਏੀ ਸੁਏਧੁ ਢ ਏਝਾ ਖਾਈ ॥ 

 ਣਾਹਞਾਸੁ ਾਸਾ ਣਾਹਞਾਹਸਥੁ 
ਢਾਢਏ ਸਝੁ ਖਾਈ ॥  ॥ 

ਧੁਠਾ ਞਐੁ ਧੁ ਣਞੁ ਗਪੀ ਹਡਆਢ 

ਏੀ ਏਹਸ ਹਥਦੂਹਞ ॥ ਹਐਟਾ ਏਾਪੁ 
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ਏੁਆੀ ਏਾਇਆ ਖੁਹਞ ਛਛਾ 
ਣਞੀਹਞ ॥ ਆਈ ਣਟੀ ਪ ਖਧਾਞੀ 

ਧਹਢ ਖੀਞ ਖੁ ਖੀਞੁ ॥ ਆਠੁ ਹਞ 
ਆਠੁ ॥ ਆਹਠ ਅਢੀਪੁ ਅਢਾਹਠ 

ਅਢਾਸਹਞ ਖੁੁ ਖੁੁ ਏ ਵੁ ॥  ॥ 
ਦੁਹਞ ਹਆਢੁ ਠਇਆ ਦਛਾਹਝ 

ਹਙ ਹਙ ਵਾਖਹਸ ਢਾਠ ॥ ਆਹਣ ਢਾਟੁ 
ਢਾਟੀ ਦ ਖਾ ਏੀ ਹਹਡ ਹਹਡ ਅਵਾ 

ਾਠ ॥ ਖੁ ਹਵਖੁ ਠੁਇ ਏਾ 

ਔਪਾਵਹਸ ਪਐ ਆਵਹਸ ਦਾ ॥ ਆਠੁ 
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ਹਞ ਆਠੁ ॥ ਆਹਠ ਅਢੀਪੁ ਅਢਾਹਠ 
ਅਢਾਸਹਞ ਖੁੁ ਖੁੁ ਏ ਵੁ ॥  ॥ 

ਏਾ ਧਾਈ ਖੁਹਞ ਹਵਆਈ ਹਞਹਢ 
ਔਪ ਣਵਾਝੁ ॥ ਇਏੁ ਾੀ ਇਏੁ 
ਦਛਾੀ ਇਏੁ ਪਾ ਠੀਥਾਝੁ ॥ ਹਖਵ 
ਹਞੁ ਦਾਵ ਹਞਵ ਔਪਾਵ ਹਖਵ ਸਵ 

ਤੁਧਾਝੁ ॥ ਸੁ ਵਐ ਢਾ ਢਠਹ ਢ 
ਆਵ ਥਸੁਞਾ ਸੁ ਹਵਛਾਝੁ ॥ ਆਠੁ 

ਹਞ ਆਠੁ ॥ ਆਹਠ ਅਢੀਪੁ ਅਢਾਹਠ 

ਅਢਾਸਹਞ ਖੁੁ ਖੁੁ ਏ ਵੁ ॥ ੍ ॥ 
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ਆਝੁ ਪਇ ਪਇ ਦਛਾ ॥ ਖ ਹਏਕੁ 
ਣਾਇਆ ੁ ਏਾ ਵਾ ॥ ਏਹ ਏਹ 

ਵਐ ਹਖਝਸਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਔ ਏੀ 
ਾਔੀ ਏਾ ॥ ਆਠੁ ਹਞ ਆਠੁ ॥ 
ਆਹਠ ਅਢੀਪੁ ਅਢਾਹਠ ਅਢਾਸਹਞ ਖੁੁ 

ਖੁੁ ਏ ਵੁ ॥  ॥ 

ਇਏ ਠੂ ਖੀਦ ਪਐ ਸਹਸ ਪਐ ਸਵਹਸ 
ਪਐ ਵੀ ॥ ਪਐੁ ਪਐੁ ੋਾ ਆਐੀਅਹਸ 
ਏੁ ਢਾਧੁ ਖਠੀ ॥ ਞੁ ਾਹਸ ਣਹਞ 

ਣਵੋੀਆ ਔੋੀ ਸਇ ਇਏੀ ॥ ੁਹਝ 
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ਪਾ ਆਏਾ ਏੀ ਏੀਙਾ ਆਈ ੀ ॥ 
ਢਾਢਏ ਢਠੀ ਣਾਈ ਏੂੋੀ ਏੂੋ ਚੀ 

॥  ॥ 
ਆਐਹਝ ਖੁ ਔੁਣ ਢਸ ਖੁ ॥ ਖੁ ਢ 
ਧਹਝ ਠਹਝ ਢ ਖੁ ॥ ਖੁ ਢ ਖੀਵਹਝ 
ਧਹਝ ਢਸ ਖੁ ॥ ਖੁ ਢ ਾਹਖ ਧਾਹਪ 

ਧਹਢ ੁ ॥ ਖੁ ਢ ੁਞੀ ਹਆਹਢ 
ਵੀਔਾਹ ॥ ਖੁ ਢ ਖੁਞੀ ਕੁਙ ਾੁ 
॥ ਹਖੁ ਸਹਟ ਖੁ ਏਹ ਵਐ ਇ ॥ 

ਢਾਢਏ ਉਞਧੁ ਢੀਔੁ ਢ ਏਇ ॥  ॥ 
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ਾਞੀ ੁਞੀ ਹਟਞੀ ਵਾ ॥ ਣਵਝ ਣਾਝੀ 
ਅਢੀ ਣਾਞਾਪ ॥ ਹਞੁ ਹਵਹਔ ਡਞੀ 

ਟਾਹਣ ਐੀ ਡਧ ਾਪ ॥ ਹਞੁ ਹਵਹਔ 
ਖੀਅ ਖੁਹਞ ਏ  ॥ ਹਞਢ ਏ ਢਾਧ 
ਅਢਏ ਅਢਞ ॥ ਏਧੀ ਏਧੀ ਸਇ 

ਵੀਔਾੁ ॥ ਔਾ ਆਹਣ ਔਾ ਠਥਾੁ ॥ 

ਹਞਟ ਸਹਢ ਣਔ ਣਵਾਝੁ ॥ ਢਠੀ 
ਏਹਧ ਣਵ ਢੀਾਝੁ ॥ ਏਔ ਣਏਾਈ 
ਟ ਣਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਇਆ ਖਾਣ 

ਖਾਇ ॥ ੑ ॥ 
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ਡਧ ਐਛ ਏਾ ਸ ਡਧੁ ॥ ਹਆਢ 
ਐਛ ਏਾ ਆਐਸੁ ਏਧੁ ॥ ਏਞ ਣਵਝ 

ਣਾਝੀ ਵਞ ਏਞ ਏਾਢ ਧਸ ॥ ਏਞ 
ਥਧ ਾੋਹਞ ੋੀਅਹਸ ੂਣ  ਏ 
ਵ ॥ ਏਞੀਆ ਏਧ ਦੂਧੀ ਧ ਏਞ 
ਏਞ ਡੂ ਉਣਠ ॥ ਏਞ ਇਠ ਔਠ ੂ 

ਏਞ ਏਞ ਧਛਪ ਠ ॥ ਏਞ ਹਡ ਥੁਡ 
ਢਾਟ ਏਞ ਏਞ ਠਵੀ ਵ ॥ ਏਞ ਠਵ 
ਠਾਢਵ ਧੁਹਢ ਏਞ ਏਞ ਞਢ ਧੁਠ ॥ 

ਏਞੀਆ ਐਾਝੀ ਏਞੀਆ ਥਾਝੀ ਏਞ 
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ਣਾਞ ਢਹਠ ॥ ਏਞੀਆ ੁਞੀ ਵਏ 
ਏਞ ਢਾਢਏ ਅਞੁ ਢ ਅਞੁ ॥  ॥ 

ਹਆਢ ਐਛ ਧਹਸ ਹਆਢੁ ਣਔਛੁ ॥ 
ਹਞਟ ਢਾਠ ਹਥਢਠ ਏਛ ਅਢਠੁ ॥ ਧ 

ਐਛ ਏੀ ਥਾਝੀ ੂਣੁ ॥ ਹਞਟ ਾੋਹਞ 
ੋੀ ਥਸੁਞੁ ਅਢੂਣੁ ॥ ਞਾ ਏੀਆ 

ਪਾ ਏਟੀਆ ਢਾ ਖਾਹਸ ॥ ਖ ਏ ਏਸ 
ਹਣਕ ਣਕੁਞਾਇ ॥ ਹਞਟ ੋੀ ੁਹਞ 
ਧਹਞ ਧਹਢ ਥੁਹਡ ॥ ਹਞਟ ੋੀ ੁਾ 

ਹਡਾ ਏੀ ੁਹਡ ॥  ॥ 
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ਏਧ ਐਛ ਏੀ ਥਾਝੀ ਖੁ ॥ ਹਞਟ ਸੁ 
ਢ ਏਈ ਸੁ ॥ ਹਞਟ ਖਡ ਧਸਾਥਪ ੂ 

॥ ਹਞਢ ਧਹਸ ਾਧੁ ਹਸਆ ਦਣੂ ॥ 
ਹਞਟ ੀਞ ੀਞਾ ਧਹਸਧਾ ਧਾਹਸ ॥ ਞਾ 
ਏ ੂਣ ਢ ਏਟਢ ਖਾਹਸ ॥ ਢਾ ਹਸ 

ਧਹਸ ਢ ਚਾ ਖਾਹਸ ॥ ਹਖਢ ਏ ਾਧੁ 

ਵ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ ਹਞਟ ਦਞ ਵਹਸ 
ਏ ਪਅ ॥ ਏਹਸ ਅਢਠੁ ਔਾ ਧਹਢ 
ਇ ॥ ਔ ਐਹਛ ਵ ਹਢਏਾੁ ॥ 

ਏਹ ਏਹ ਵਐ ਢਠਹ ਹਢਸਾਪ ॥ ਹਞਟ 
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ਐਛ ਧਛਪ ਵਦਛ ॥ ਖ ਏ ਏਟ ਞ 
ਅਞ ਢ ਅਞ ॥ ਹਞਟ ਪਅ ਪਅ 

ਆਏਾ ॥ ਹਖਵ ਹਖਵ ਸੁਏਧੁ ਹਞਵ ਹਞਵ 
ਏਾ ॥ ਵਐ ਹਵ ਏਹ ਵੀਔਾੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ਏਟਢਾ ਏੋਾ ਾੁ ॥  ॥ 

ਖਞੁ ਣਾਸਾਾ ਡੀਖੁ ੁਹਢਆੁ ॥ 

ਅਸਹਝ ਧਹਞ ਵਠੁ ਸਟੀਆੁ ॥ ਦਉ 
ਐਪਾ ਅਹਢ ਞਣ ਞਾਉ ॥ ਦਾਂਛਾ ਦਾਉ 
ਅਹਧਰਞੁ ਹਞਞੁ ਜਾਹਪ ॥ ੋੀ ਥਠੁ 

ਔੀ ਙਏਾਪ ॥ ਹਖਢ ਏਉ ਢਠਹ 
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ਏਧੁ ਹਞਢ ਏਾ ॥ ਢਾਢਏ ਢਠੀ 
ਢਠਹ ਹਢਸਾਪ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਣਵਝੁ ੁੂ ਣਾਝੀ ਹਣਞਾ ਧਾਞਾ ਡਹਞ 
ਧਸਞੁ ॥ ਹਠਵੁ ਾਹਞ ਠੁਇ ਠਾਈ 

ਠਾਇਆ ਐਪ ਪ ਖਞੁ ॥ 

ਔਹਆਈਆ ਥੁਹਆਈਆ ਵਾਔ 
ਡਧੁ ਸਠੂਹ ॥ ਏਧੀ ਆਣ ਆਣਝੀ 

ਏ ਢੋ ਏ ਠੂਹ ॥ ਹਖਢੀ ਢਾਧੁ 

ਹਡਆਇਆ  ਧਏਹਞ ਾਹਪ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਞ ਧੁਐ ਉਖਪ ਏਞੀ ਕੁਙੀ ਢਾਹਪ 
॥  ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਖਾਣੁ ਾਹਸਥ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ ਰੀ ਵਾਹਸੁੂ 
ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥ 

ਖਾਣੁ ॥ 

ਰੀ ਧੁਐਵਾਏ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
ਕਣ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਔਕ੍ਰ ਹਔਸਢ ਅੁ ਥਢ ਖਾਹਞ ਅੁ 
ਣਾਹਞ ਢਹਸਢ ਹਖਸ ॥ ੂਣ  ਅੁ 
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ਐ ਦਐ ਏਊ ਏਹਸ ਢ ਏਹਞ ਹਏਸ ॥ 
ਅਔਪ ਧੂਹਞ ਅਢਦਉ ਣਰਏਾ 

ਅਹਧਞਹਖ ਏਹਸਖ ॥ ਏਹਙ ਇਠਰ 
ਇਠਰਾਝ ਾਸੁ ਾਸਾਹਝ ਹਝਖ ॥ 

ਹਞਰਦਵਝ ਧਸੀਣ ੁ ਢ ਅੁ ਢਞ 
ਢਞ ਥਢ ਹਞਰਝ ਏਸਞ ॥ ਞਵ ਥ 

ਢਾਧ ਏਟ ਏਵਢ ਏਧ ਢਾਧ ਥਢਞ 
ੁਧਹਞ ॥  ॥ 

ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 

ਢਧਞਵ ਅਏਾਪ ॥ ਢਧਞਵ ਹਕ੍ਰਣਾਪ ॥ 
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ਢਧਞ ਅੂਣ ॥ ਢਧਞ ਅਢੂਣ ॥  
॥ ਢਧਞ ਅਦਐ ॥ ਢਧਞ ਅਪਐ ॥ 

ਢਧਞ ਅਏਾ ॥ ਢਧਞ ਅਖਾ ॥ 
 ॥ ਢਧਞ ਅਖ ॥ ਢਧਞ ਅਦਖ 
॥ ਢਧਞ ਅਢਾਧ ॥ ਢਧਞ ਅਚਾਧ 
॥ ੑ ॥ ਢਧਞ ਅਏਧ ॥ ਢਧਞ 

ਅਡਧ ॥ ਢਧਞ ਅਢਾਧ ॥ ਢਧਞ 
ਅਡਾਧ ॥  ॥ ਢਧਞ ਅਖੀਞ ॥ 

ਢਧਞ ਅਦੀਞ ॥ ਢਧਞ ਅਥਾਸ ॥ 

ਢਧਞ ਅਜਾਸ ॥  ॥ ਢਧਞ 
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ਅਢੀਪ ॥ ਢਧਞ ਅਢਾਠ ॥ ਢਧਞ 
ਅਕਠ ॥ ਢਧਞ ਅਾਡ ॥  ॥ 

ਢਧਞ ਅਖ ॥ ਢਧਞ ਅਦਖ ॥ 
ਢਧਞ ਉਠਾ ॥ ਢਧਞ ਅਣਾ ॥ 

 ॥ ਢਧਞ ੁ ਏ ॥ ਢਧਞ 
ਅਢਏ ॥ ਢਧਞ ਅਦੂਞ ॥ ਢਧਞ 

ਅਖੂਣ ॥  ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਏਧ ॥ 
ਢਧਞ ਹਢਰਦਧ ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਠ ॥ 

ਢਧਞ ਹਢਰਦ ॥ ੍ ॥ ਢਧਞ 

ਹਢਰਢਾਧ ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਏਾਧ ॥ ਢਧਞ 
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ਹਢਰਡਾਞ ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਾਞ ॥  ॥ 
ਢਧਞ ਹਢਰਡੂਞ ॥ ਢਧਞ ਅਦੂਞ ॥ 

ਢਧਞ ਅਪਏ ॥ ਢਧਞ ਅਏ ॥ 
 ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਞਾਣ ॥ ਢਧਞ 

ਅਟਾਣ ॥ ਢਧਞ ਹਞਰਧਾਢ ॥ ਢਧਞ 
ਹਢਡਾਢ ॥  ॥ ਢਧਞ ਅਾਸ ॥ 

ਢਧਞ ਅਥਾਸ ॥ ਢਧਞ ਹਞਰਥ ॥ 
ਢਧਞ ਅ ॥ ੑ ॥ ਢਧਞ 
ਣਰਦ ॥ ਢਧਞ ੁਖ ॥ ਢਧਞ 

ਅ ॥ ਢਧਞ ਅਦ ॥  ॥ 
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ਢਧਞ ਅਧ ॥ ਢਧਞਞੁ ਧ ॥ 
ਢਧਞ ਖਪਾ ॥ ਢਧਞ ਹਢਾ 

॥  ॥ ਢਧਞ ਅਖਾਞ ॥ ਢਧਞ 
ਅਣਾਞ ॥ ਢਧਞ ਅਧਖਥ ॥ 

ਢਧਞਞੁ ਅਖਥ ॥  ॥ ਅਠ 
ਅਠ ॥ ਢਧਞ ਅਦ ॥ ਢਧਞ 

ਹਢਰਡਾਧ ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਥਾਧ ॥  ॥ 
ਢਧ ਥ ਏਾਪ ॥ ਢਧ ਥ ਹਠਆਪ 
॥ ਢਧ ਥ ੂਣ ॥ ਢਧ ਥ ਦੂਣ ॥ 

 ॥ ਢਧ ਥ ਐਾਣ ॥ ਢਧ ਥ 
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ਟਾਣ ॥ ਢਧ ਥ ਏਾਪ ॥ ਢਧ ਥ 
ਣਾਪ ॥ ੍ ॥ ਢਧਞਞੁ ਠਵ ॥ 

ਢਧਞ ਅਦਵ ॥ ਢਧਞ ਅਖਢਧ ॥ 
ਢਧਞ ੁਥਢਧ ॥  ॥ ਢਧ ਥ 
ਉਢ ॥ ਢਧ ਥ ਦਉਢ ॥ ਢਧ 

ਥ  ॥ ਢਧ ਥ ਦ ॥  ॥ 

ਢਧ ਏਾਪ ਏਾਪ ॥ ਢਧਞਞੁ ਹਠਆਪ 
॥ ਢਧਞ ਅਥਢ ॥ ਢਧਞ ਅਧਢ 
॥  ॥ ਢਧਞ ਖਾ ॥ ਢਧਞ 

ਹਕ੍ਰਞਾ ॥ ਢਧ ਥ ਡਡ ॥ ਢਧਞ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        57 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਅਥਡ ॥ ੑ ॥ ਢਧਞ ਹਢਰਾਏ ॥ 
ਢਧਞ ਹਢਰਥਾਏ ॥ ਢਧਞ ਸੀਧ ॥ 

ਢਧਞ ਏੀਧ ॥  ॥ ਢਧਞ 
ਅਢਞ ॥ ਢਧਞ ਧਸਞ ॥ ਢਧਞਞੁ 
ਾ ॥ ਢਧਞ ੁਸਾ ॥  ॥ ਢਧ 
ਥ ਐ ॥ ਢਧ ਥ ਣਐ ॥ ਢਧ 

ਥ ਏਞਾ ॥ ਢਧ ਥ ਸਞਾ ॥ 
 ॥ ਢਧ ਖ ਖ ॥ ਢਧ ਦ ਦ 
॥ ਢਧ ਥ ਹਠਆਪ ॥ ਢਧ ਥ 

ਣਾਪ ॥  ॥ 
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ਔਾਔੀ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਅੂਣ ਸੈਂ ॥ ਅਢੂਣ ਸੈਂ ॥ ਅਖੂ ਸੈਂ ॥ 

ਅਦੂ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਪਐ ਸੈਂ ॥ ਅਦਐ 
ਸੈਂ ॥ ਅਢਾਧ ਸੈਂ ॥ ਅਏਾਧ ਸੈਂ ॥ ੍ 
॥ ਅਡ ਸੈਂ ॥ ਅਦ ਸੈਂ ॥ ਅਖੀਞ ਸੈਂ ॥ 
ਅਦੀਞ ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਞਰਧਾਢ ਸੈਂ ॥ 

ਹਢਡਾਢ ਸੈਂ ॥ ਹਞਰਥ ਸੈਂ ॥ ਅ 
ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਢੀਪ ਸੈਂ ॥ ਅਢਾਹਠ ਸੈਂ 
॥ ਅਖ ਸੈਂ ॥ ਅਖਾਹਠ ਸੈਂ ॥  ॥ 

ਅਖਢਧ ਸੈਂ ॥ ਅਥਢ ਸੈਂ ॥ ਅਦੂਞ ਸੈਂ 
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॥ ਅਦਢ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ ਅਖ ਸੈਂ ॥ 
ਅਦਖ ਸੈਂ ॥ ਅਗੂਗ ਸੈਂ ॥ ਅਗਗ ਸੈਂ ॥ 

 ॥ ਅਧੀਏ ਸੈਂ ॥ ੌੀਏ ਸੈਂ ॥ 
ਅਡਡ ਸੈਂ ॥ ਅਥਡ ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਢਰਥੂਗ 

ਸੈਂ ॥ ਅੂਗ ਸੈਂ ॥ ਅਏਾਪ ਸੈਂ ॥ 
ਅਖਾਪ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਪਾਸ ਸੈਂ ॥ 

ਅਖਾਸ ਸੈਂ ॥ ਅਢਞ ਸੈਂ ॥ ਧਸਞ ਸੈਂ ॥ 
 ॥ ਅਪੀਏ ਸੈਂ ॥ ਹਢਰਰੀਏ ਸੈਂ ॥ 
ਹਢਰਪਦ ਸੈਂ ॥ ਅਦ ਸੈਂ ॥  ॥ 

ਅਧ ਸੈਂ ॥ ਅਖਧ ਸੈਂ ॥ ਅਦੂਞ ਸੈਂ ॥ 
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ਅਕੂਞ ਸੈਂ ॥ ੑ੍ ॥ ਅਪਏ ਸੈਂ ॥ 
ਅਏ ਸੈਂ ॥ ਅਏਧ ਸੈਂ ॥ ਅਦਧ ਸੈਂ 

॥ ੑ ॥ ਅਖੀਞ ਸੈਂ ॥ ਅਦੀਞ ਸੈਂ ॥ 
ਅਥਾਸ ਸੈਂ ॥ ਅਾਸ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ 

ਅਧਾਢ ਸੈਂ ॥ ਹਢਡਾਢ ਸੈਂ ॥ ਅਢਏ ਸੈਂ 
॥ ਹਤਹ ਏ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ 

ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 
ਢਧ ਥ ਧਾਢ ॥ ਧਞੀ ਹਢਡਾਢ ॥ 
ਢਧ ਠਵ ਠਵ ॥ ਅਦਐੀ ਅਦਵ ॥ ੑੑ 

॥ ਢਧ ਏਾਪ ਏਾਪ ॥ ਢਧ ਥ ਣਾਪ 
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॥ ਢਧ ਥ ਉਝ ॥ ਢਧ ਥ 
ਦਉਝ ॥ ੑ ॥ ਅਢੀ ਅਢਾਟ ॥ 

ਹਢਰੀ ਣਰਧਾਟ ॥ ਢਧ ਦਾਢ ਦਾਢ ॥ 
ਢਧ ਧਾਢ ਧਾਢ ॥ ੑ ॥ ਢਧ ਔਠਰ ਔਠਰ 
॥ ਢਧ ਦਾਢ ਦਾਢ ॥ ਢਧ ੀਞ ੀਞ ॥ 
ਢਧ ਞਾਢ ਞਾਢ ॥ ੑ ॥ ਢਧ ਹਢਰਞ 

ਹਢਰਞ ॥ ਢਧ ਢਾਠ ਢਾਠ ॥ ਢਧ ਣਾਢ 
ਣਾਢ ॥ ਢਧ ਥਾਠ ਥਾਠ ॥ ੑ ॥ 

ਅਢੀ ਅਢਾਧ ॥ ਧਞੀ ੂਣ ॥ 

ਣਰਦੀ ਣਰਧਾਟ ॥ ਧਞੀ ਹਥਦੂਞ ॥ 
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ੑ ॥ ਏਪਏ ਹਥਢਾ ਢਏਪਏੀ ੂਣ ॥ 
ਢਧ ਾਖ ਾਖਵ ਣਧ ੂਣ ॥ ੍ 

॥ ਢਧ ਖ ਖਵ ਣਧ ਹਡ ॥ 
ਢਧ ਾਖ ਾਖਵ ਣਧ ਹਥਰਡ ॥  
॥ ਢਧ ਞਰ ਣਾਝ ॥ ਢਧ ਅਞਰ ਧਾਝ 
॥ ਢਧ ਣਧ ਹਆਞਾ ॥ ਢਧ ਪਏ 

ਧਾਞਾ ॥  ॥ ਅਦਐੀ ਅਦਧੀ 
ਅਦੀ ਅਦੁਞ ॥ ਢਧ ਖ ਖਵ 

ਣਧ ਖੁਞ ॥  ॥ ਢਧ ਹਢਞ 

ਢਾਾਇਝ ਏੂ ਏਧ ॥ ਢਧ ਣਰਞ 
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ਅਣਰਞ ਠਵ ੁਡਧ ॥ ੑ ॥ ਢਧ  
ਸਞਾ ॥ ਢਧ ਾ ੂਣ ॥ ਢਧ ਾਸ 

ਾਸ ॥ ਢਧ ਦੂਣ ਦੂਣ ॥  ॥ ਢਧ 
ਠਾਢ ਠਾਢ ॥ ਢਧ ਧਾਢ ਧਾਢ ॥ ਢਧ 
  ॥ ਢਧਞ ਢਾਢ ॥  ॥ 
ਢਧ ਧਞਰ ਧਞਰ ॥ ਢਧ ਖਞਰ ਖਞਰ ॥ ਢਧ 

ਇਙ ਇਙ ॥ ਢਧ ਞਞਰ ਞਞਰ ॥  
॥ ਠਾ ਔਠਾਢਠ ਥ ਣਰਝਾੀ ॥ 
ਅਢੂਣ ਅੂਣ ਧਞੁਪ ਹਢਵਾੀ ॥ 

 ॥ ਠਾ ਹਡਠਾ ਥੁਡਠਾ ਹਥਰਡ 
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ਏਞਾ ॥ ਅਡ ਉਡ ਅਡ ਅ  
ਸਞਾ ॥  ॥ ਣ ਣਧ ਣਧਵ 

ਣਰਕ ਣਾਪ ॥ ਠਾ ਥਠਾ ਹਡ ਠਾਞਾ 
ਹਠਆਪ ॥ ੍ ॥ ਅਕਠੀ ਅਦਠੀ 
ਅਢਾਧ ਅਏਾਧ ॥ ਧਞ ਣਾਖੀ 

ਧਞਞੁ ਡਾਧ ॥  ॥ 

ਞਾ ਖੁ ॥ ਔਾਔੀ ਕਠ ॥ 
ਖਪ ਸੈਂ ॥ ਟਪ ਸੈਂ ॥ ਅਦੀਞ ਸੈਂ ॥ ਅਦ 

ਸੈਂ ॥  ॥ ਣਰਦੂ ਸੈਂ ॥ ਅਖੂ ਸੈਂ ॥ 

ਅਠ ਸੈਂ ॥ ਅਦ ਸੈਂ ॥  ॥ 
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ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 
ਅਾਡ ਅਥਾਡ ॥ ਅਢਠੀ ੂਣ ॥ 

ਢਧ ਥ ਧਾਢ ॥ ਧਞੀ ਹਢਡਾਢ ॥ 
ੑ ॥ ਢਧਞਵ ਹਢਰਢਾਟ ॥ ਢਧਞਵ 

ਣਰਧਾਟ ॥ ਢਧਞਵ ਅਖ ॥ ਢਧਞਵ 
ਅਦਖ ॥  ॥ ਢਧਞਵ ਅਏਾਪ ॥ 

ਢਧਞਵ ਅਣਾਪ ॥ ਢਧ ਥ ਠ ॥ 
ਢਧ ਥ ਦ ॥  ॥ ਢਧ ਾਖ 
ਾਖ ॥ ਢਧ ਾਖ ਾਖ ॥ ਢਧ ਸ਼ਾਸ 

ਸ਼ਾਸ ॥ ਢਧ ਧਾਸ ਧਾਸ ॥  ॥ ਢਧ 
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ੀਞ ੀਞ ॥ ਢਧ ਣਰੀਞ ਣਰੀਞ ॥ ਢਧ 
ਐ ਐ ॥ ਢਧ ਐ ਐ ॥  ॥ 

ਢਧ ਥ  ॥ ਢਧ ਥ ਦ ॥ 
ਢਧ ਥ ਖੀਞ ॥ ਢਧ ਥ ਦੀਞ ॥ 

 ॥ ਢਧ ਥ ਹਆਢ ॥ ਢਧ 
ਣਧ ਞਾਢ ॥ ਢਧ ਥ ਧਞਰ ॥ ਢਧ 

ਥ ਖਞਰ ॥ ੍ ॥ ਢਧ ਥ ਹਠਰ 
॥ ਢਧ ਥ ਹਕ੍ਰ ॥ ਢਧ ਥ  
॥ ਹਞਰਦੀ ਅਢ ॥  ॥ ਢਧ ਖੀਵ 

ਖੀਵ ॥ ਢਧ ਥੀਖ ਥੀਖ ॥ ਅਹਐਖ 
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ਅਹਦਖ ॥ ਧਞ ਣਰਹਖ ॥  ॥ 
ਹਕ੍ਰਣਾਪ ੂਣ ॥ ਏੁਏਧ ਣਰਝਾੀ ॥ 

ਠਾ ਥਠਾ ਹਹਡ ਹਡ ਹਢਵਾੀ ॥ 
 ॥ 

ਔਣਙ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਅਹਧਰਞ ਏਧ ॥ ਅਹਥਰਞ ਡਧ ॥ 

ਅਐਪ ਖ ॥ ਅਔਪ ਦ ॥ ੑ ॥ 
ਅਔਪ ਾਖ ॥ ਅਙਪ ਾਖ ॥ ਅਐਪ 
ਡਧ ॥ ਅਪਐ ਏਧ ॥  ॥ ਥ 

ਠਾਞਾ ॥ ਥ ਹਆਞਾ ॥ ਥ ਦਾਢ 
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॥ ਥ ਧਾਢ ॥  ॥ ਥ ਣਰਾਝ ॥ 
ਥ ਞਰਾਝ ॥ ਥ ਦੁਞਾ ॥ ਥ 

ਖੁਞਾ ॥  ॥ ਥ ਠਵ ॥ ਥ 
ਦਵ ॥ ਥ ਏਾਪ ॥ ਥ ਣਾਪ ॥ 

 ॥ 
ੂਆਪ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਆਹਠ ੂਣ ਅਢਾਹਠ ਧੂਹਞ ਅਖਹਢ 
ਣੁਐ ਅਣਾ ॥ ਥ ਧਾਢ ਹਞਰਧਾਢ 
ਠਵ ਅਦਵ ਆਹਠ ਉਠਾ ॥ ਥ 

ਣਾਪਏ ਥ ਾਪਏ ਥ ਏ ਣੁਹਢ 
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ਏਾਪ ॥ ਖਞਰ ਞਞਰ ਹਥਾਖਸੀ ਅਵਡੂਞ 
ੂਣ ਹਾਪ ॥  ॥ ਢਾਧ ਚਾਧ ਢ 

ਖਾਹਞ ਖਾਏ ੂਣ  ਢ ਐ ॥ ਆਹਠ 
ਣੁਐ ਉਠਾ ਧੂਹਞ ਅਖਹਢ ਆਹਠ 

ਅਐ ॥ ਠ  ਢ ਦ ਖਾਏ ੂਣ 
ਐ ਢ ਾ ॥ ਖਞਰ ਞਞਰ ਹਠਾ ਹਵਾ 

ਸੁਇ ਤਹਪ ਅਢੁਾ ॥ ੍ ॥ ਢਾਧ 
ਏਾਧ ਹਥਸੀਢ ਣਐਞ ਡਾਧ ਸੂ ਢਹਸ 
ਖਾਹਸ ॥ ਥ ਧਾਢ ਥਞਰ ਧਾਢ 

ਠਵ ਧਾਢਞ ਞਾਹਸ ॥ ਏ ਧੂਹਞ 
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ਅਢਏ ਠਢ ਏੀਢ ੂਣ ਅਢਏ ॥ 
ਐਪ ਐਹਪ ਅਐਪ ਐਪਢ ਅਞ ਏ ਹਤਹ 

ਏ ॥  ॥ ਠਵ ਦਵ ਢ ਖਾਢਸੀ 
ਹਖਸ ਥਠ ਅਉ ਏਞਥ ॥ ੂਣ  ਢ 
ਖਾਹਞ ਣਾਹਞ ੁ ਖਾਢਈ ਹਏੈਂਸ ਖਥ ॥ 
ਞਾਞ ਧਾਞ ਢ ਖਾਞ ਖਾਏ ਖਢਧ 

ਧਢ ਹਥਸੀਢ ॥ ਔਕ੍ਰ ਥਕ੍ਰ ਹਤ ਔਞੁ 
ਔਏ ਧਾਢਸੀ ਣੁ ਞੀਢ ॥  ॥ ਪਏ 
ਔਉਠਸ ਏ ਹਥਐ ਖ ਖਾਣਸੀ ਹਖੈਂਸ 

ਖਾਣ ॥ ਆਹਠ ਠਵ ਅਢਾਹਠ ਧੂਹਞ 
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ਟਾਹਣ ਥ ਹਖੈਂਸ ਟਾਹਣ ॥ ਣਧ ੂਣ 
ਣੁਢੀਞ ਧੂਹਞ ਣੂਢ ਣੁਐ ਅਣਾ ॥ 

ਥ ਹਥਵ ਹਔ ੁਨਦਵ ੋਢ 
ਦਖਢਸਾ ॥  ॥ ਏਾਪ ਸੀਢ ਏਪਾ 

ਖੁਹਞ ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਅਠ ॥ 
ਡਧ ਡਾਧ ੁ ਦਧ ਹਸਞ ਅਦੂਞ 

ਅਪਐ ਅਦ ॥ ਅ ਾ ਢ  
ਖਾਏਹਸ ਖਾਹਞ ਣਾਹਞ ਢ ਢਾਧ ॥ ਥ 
ਖਢ ਠੁਙ ਦਖਢ ਧੁਏਹਞ ਠਾਇਏ 

ਏਾਧ ॥ ੑ ॥ ਆਣ ੂਣ ਅਧੀਏ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        72 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਅਢਉਞਹਞ ਏ ਣੁਐ ਅਵਡੂਞ ॥ 
ਥ ਖਢ ਥ ਦਖਢ ਆਹਠ ੂਣ 

ਅੂਞ ॥ ਅ ਸੀਢ ਅਦ ਅਢਾਞਧ 
ਏ ਣੁਐ ਅਣਾ ॥ ਥ ਪਾਇਏ 
ਥ ਾਇਏ ਥ ਏ ਣਰਹਞਣਾ ॥ 
 ॥ ਥ ਞਾ ਥ ਸਞਾ ਥ 

ਞ ਅਢਦਐ ॥ ਥ ਾਞਰ ਢ ਖਾਢਸੀ 
ਹਖੈਂਸ ੂਣ ੁ ਅੁ ਐ ॥ ਣਧ ਥਠ 
ਣੁਾਝ ਖਾਏਹਸ ਢਹਞ ਦਾਐਞ ਹਢਞ ॥ 

ਏਹਙ ਹਹਧਰਞ ਣੁਾਢ ਾਞਰ ਢ 
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ਆਵਈ ਵਸੁ ਹਔਞ ॥  ॥ 
ਧਡੁਦਾ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ੁਢ ਢ ਉਠਾ ॥ ਧਹਸਧਾ ਅਣਾ ॥ 
ਆਢ ਅਦ ॥ ਉਣਧਾ ਅਢ ॥ 

 ॥ ਅਢਦਉ ਣਰਏਾ ॥ ਹਢ ਹਠਢ 
ਅਢਾ ॥ ਆਖਾਢ ਥਾਸੁ ॥ ਾਸਾਢ 

ਾਸੁ ॥  ॥ ਾਖਾਢ ਾਖ ॥ ਦਾਢਾਢ 
ਦਾਢ ॥ ਠਵਾਢ ਠਵ ॥ ਉਣਧਾ ਧਸਾਢ 
॥  ॥ ਇਠਰਾਢ ਇਠਰ ॥ ਥਾਪਾਢ ਥਾਪ 

॥ ਏਾਢ ਏ ॥ ਏਾਪਾਢ ਏਾਪ ॥ ੍ 
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॥ ਅਢਦੂਞ ਅ ॥ ਆਦਾ ਅਦ ॥ 
ਹਞ ਹਧਹਞ ਅਣਾ ॥ ੁਢ ਢ ਉਠਾ 

॥  ॥ ਧੁਹਢ ਢ ਣਰਢਾਧ ॥ ਹਢਦ 
ਹਢਰਏਾਧ ॥ ਅਹਞ ਠੁਹਞ ਣਰਔਛ ॥ ਹਧਹਞ 
ਹਞ ਅਐਛ ॥  ॥ ਆਹਪਯ ਏਧ 

॥ ਆਹਠਰਯ ਡਧ ॥ ਥਾ 

ਦਝਾਜਯ ॥ ਅਢਛਛ ਥਾਜਯ ॥  ॥ 
ਔਾਔੀ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ੁਹਥਠ ॥ ਧੁਏਠ ॥ ਉਠਾ ॥ ਅਣਾ ॥ 

ੑ ॥ ਸੀਅ ॥ ਏੀਅ ॥ ਹਢਰਢਾਧ ॥ 
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ਅਏਾਧ ॥  ॥ 
ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 

ਔਞੁ ਔਕ੍ਰ ਏਞਾ ॥ ਔਞੁ ਔਕ੍ਰ ਸਞਾ 
॥ ਔਞੁ ਔਕ੍ਰ ਠਾਢ ॥ ਔਞੁ ਔਕ੍ਰ ਖਾਢ ॥ 

 ॥ ਔਞੁੇ ਔਕ੍ਰ ਵਞੀ ॥ ਔਞੁੇ 
ਔਕ੍ਰ ਦਞੀ ॥ ਔਞੁੇ ਔਕ੍ਰ ਣਾਪ ॥ 

ਔਞੁੇ ਔਕ੍ਰ ਏਾਪ ॥  ॥ ਔਞੁੇ 
ਔਕ੍ਰ ਣਾ ॥ ਔਞੁੇ ਔਕ੍ਰ ਵਾ ॥ 

ਔਞੁੇ ਔਕ੍ਰ ਧਾਢਯ ॥ ਔਞੁ ਔਕ੍ਰ ਠਾਢਯ 

॥  ॥ 
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ਔਾਔੀ ਕਠ ॥ 
ਢ ਞਰ ॥ ਢ ਹਧਞਰ ॥ ਢ ਦਧ ॥ ਢ 

ਹਦਞਰ ॥  ॥ ਢ ਏਧ ॥ ਢ ਏਾ ॥ 
ਅਖਢਧ ॥ ਅਖਾ ॥ ੍੍ ॥ ਢ 

ਹਔਞਰ ॥ ਢ ਹਧਞਰ ॥ ਣ ਸੈਂ ॥ ਣਹਵਞਰ 
॥ ੍ ॥ ਹਣਰਟੀ ॥ ਅਠੀ ॥ 

ਅਹਠਰ ॥ ਅਹਕ੍ਰ ॥ ੍ ॥ 
ਦਵਞੀ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਏਟਞ ॥ 

ਹਏ ਆਹਕਖ ਠ ॥ ਹਏ ਆਹਦਖ ਦ ॥ 

ਹਏ ਆਖ ਏਧ ॥ ਹਏ ਆਦਖ ਦਧ 
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॥ ੍ ॥ ਹਏ ਆਹਦਖ ਪਏ ॥ ਹਏ 
ਆਹਠਞ ਏ ॥ ਹਏ ਅਵਡੂਞ ਥਢ ॥ 

ਹਏ ਹਥਦੂਞ ਏਢ ॥ ੍ੑ ॥ ਹਏ ਾਖ 
ਣਰਦਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਡਧ ਡੁਖਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 

ਆਏ ਥਢ ॥ ਹਏ ਥਾ ਅਦਢ ॥ 
੍ ॥ ਹਏ ਖਞ ਹਕ੍ਰਞੀ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਕਞਰ 

ਕਞਰੀ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਥਰਸਧ ੂਣ ॥ ਹਏ 
ਅਢਦਉ ਅਢੂਣ ॥ ੍ ॥ ਹਏ ਆਹਠ 
ਅਠਵ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਆਹਣ ਅਦਵ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 

ਹਔਞਰ ਹਥਸੀਢ ॥ ਹਏ ਏ ਅਡੀਢ ॥ 
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੍ ॥ ਹਏ ੀ ਾਏ ॥ ਸੀਧ 
ਹਸਾਏ ॥ ਹਏ ਣਾਏ ਹਥਥ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 

ਥੁਪ ਥ ਸੈਂ ॥ ੍ ॥ ਹਏ ਅਤਵੁਪ 
ੁਢਾਸ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਸ਼ਾਸਾਢ ਸ਼ਾਸ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 
ਏਾਢ ਏੁਹਢਠ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ੀ ਹਠਸਠ 
ਸੈਂ ॥ ੍ ॥ ਹਏ ਾਏ ਸੀਧ ਸੈਂ ॥ 

ਹਏ ਏਧ ਏੀਧ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਥ ਏਪੀ 
ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਥ ਠਪੀ ਸੈਂ ॥ ੍ ॥ ਹਏ 

ਥਞਰ ਧਾਹਢਨ ॥ ਹਏ ਥਞਰ 

ਠਾਹਢਨ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਉਢ ॥ ਹਏ 
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ਥਞਰ ਦਉਢ ॥  ॥ ਹਏ ਥਞਰ 
ਠ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਦ ॥ ਹਏ ਥਞਰ 

ਾਖ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਾਖ ॥  ॥ 
ਹਏ ਥਞਰ ਠੀਢ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਪੀਢ 
॥ ਹਏ ਥਞਰ ਖਾਸ ॥ ਹਏ ਥਞਰ 
ਦਾਸ ॥  ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਠ ॥ 

ਹਏ ਥਞਰ ਦ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਏਾਪ 
॥ ਹਏ ਥਞਰ ਣਾਪ ॥ ੑ ॥ ਹਏ 

ਥਞਰ ਸਞਾ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਞਾ ॥ 

ਹਏ ਥਞਰ ਦਐੀ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਣਐੀ 
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॥  ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਏਾਖ ॥ ਹਏ 
ਥਞਰ ਾਖ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਐ ॥ 

ਹਏ ਥਞਰ ਣਐ ॥  ॥ ਹਏ 
ਥਞਰ ਞਰਾਝ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਣਰਾਝ ॥ 

ਹਏ ਥਞਰ ਠ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਦ ॥ 
 ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਧਾਹਢਨੈਂ ॥ ਠਵ 

ਣਰਡਾਹਢਨੈਂ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਖਾਹਣਨ ॥ 
ਹਏ ਥਞਰ ਟਾਹਣਨ ॥  ॥ ਹਏ 
ਥਞਰ ਦਾਢ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਧਾਢ ॥ 

ਹਏ ਥਞਰ ਇਠਰ ॥ ਹਏ ਥਞਰ ਔਠਰ 
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॥  ॥ ਹਏ ਥ ਏਪੀਧ ॥ ਹਏ 
ਣਧ ੌਸੀਧ ॥ ਹਏ ਆਏਪ ਅਪਾਧ ॥ 

ਹਏ ਾਹਸਥ ਏਪਾਧ ॥ ੍ ॥ ਹਏ 
ਸੁਢਪ ਵਖੂ ਸੈਂ ॥ ਞਧਾਧੁਪ ੁਖੂ ਸੈਂ ॥ 
ਸਧੁਪ ਪਾਧੈਂ ॥ ਪੀਐਞ ਧੁਠਾਧੈਂ ॥ 

 ॥ ਢੀਧੁਪ ਹਸ਼ਏਞ ॥ 

ੀਥੁਪ ਣਞ ॥ ਹਥਪਠੁਪ ਧਏਾਢੈਂ 
॥ ਧੀਢਪ ਧਾਢੈਂ ॥  ॥ 

ਞਧੀੁਪ ਞਧਾਧੈਂ ॥ ੁਖੂਅਪ ਹਢਡਾਢੈਂ ॥ 

ਸੀਤੁਪ ਅਖੀਧੈਂ ॥ ਾਇਏ ਨਏੀਢੈਂ 
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॥  ॥ ਅਢਏੁਪ ਞ ਸੈਂ ॥ 
ਅਦਠ ਸੈਂ ਅਦ ਸੈਂ ॥ ਅੀੁਪ 

ਹਢਵਾ ਸੈਂ ॥ ਢੀਧੁਪ ਹੈਾਖ ਸੈਂ ॥ 
ੑ ॥ ਹਢੁਏਞ ੂਣ ਸੈਂ ॥ 

ਹਞਰਧੁਏਹਞ ਹਥਦੂਹਞ ਸੈਂ ॥ ਣਰਦੁਹਞ ਣਰਦਾ 
ਸੈਂ ॥ ੁ ਖੁਹਞ ੁਡਾ ਸੈਂ ॥  ॥ 

ਠਵ ੂਣ ਸੈਂ ॥ ਅਦਠੀ ਅਢੂਣ ਸੈਂ ॥ 
ਧਞਣਾਖ ਸੈਂ ॥ ਠਾ ਥ ਾਖ 
ਸੈਂ ॥  ॥ ਧਞੁਪ ਪਾਧ ਸੈਂ ॥ 

ਠਵਪ ਅਏਾਧ ਸੈਂ ॥ ਹਢਰਥਾਡ ੂਣ ਸੈਂ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        83 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

॥ ਅਾਡ ਸੈਂ ਅਢੂਣ ਸੈਂ ॥  ॥ 
ਅ ਆਹਠ ੂਣ ॥ ਅਢਾਹਠ ੂਣ ॥ 

ਅਢੀ ਅਢਾਧ ॥ ਹਞਰਦੀ ਹਞਰਏਾਧ ॥ 
 ॥ ਹਞਰਥ ਹਞਰਥਾਡ ॥ ਅਖ 

ਅਾਡ ॥ ੁਦ ਥ ਦਾ ॥ ੁ ਥਾ 
ਅਢੁਾ ॥  ॥ ਹਞਰਦੁਞ ੂਣ 

ਸੈਂ ॥ ਅਹਕਖ ਸੈਂ ਅਕੂਞ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਢਏ 
ਣਰਝਾ ਸੈਂ ॥ ਹਣਰਟੀਉਪ ਣਰਵਾ ਸੈਂ ॥ 
੍ ॥ ਹਢੁਏਹਞ ਣਰਦਾ ਸੈਂ ॥ ਠਵ 

ਠਾ ਸੈਂ ॥ ਹਥਦੁਹਞ ੂਣ ਸੈਂ ॥ 
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ਣਰਖੁਹਞ ਅਢੂਣ ਸੈਂ ॥  ॥ 
ਹਢੁਏਹਞ ਠਾ ਸੈਂ ॥ ਹਥਦੁਹਞ ਣਰਦਾ ਸੈਂ 

॥ ਅਢਉਏਹਞ ੂਣ ਸੈਂ ॥ ਣਰਖੁਹਞ 
ਅਢੂਣ ਸੈਂ ॥  ॥ 

ਔਾਔੀ ਕਠ ॥ 
ਅਦ ਸੈਂ ॥ ਅਢ ਸੈਂ ॥ ਅਦਐ ਸੈਂ ॥ 

ਅਪਐ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਦਧ ਸੈਂ ॥ 
ਅਏਧ ਸੈਂ ॥ ਅਢਾਹਠ ਸੈਂ ॥ ਖੁਾਹਠ 
ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ ਅਖ ਸੈਂ ॥ ਅਥ ਸੈਂ ॥ 

ਅਦੂਞ ਸੈਂ ॥ ਅਡੂਞ ਸੈਂ ॥  ॥ 
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ਅਢਾ ਸੈਂ ॥ ਉਠਾ ਸੈਂ ॥ ਅਡਡ ਸੈਂ ॥ 
ਅਥਡ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਦਞ ਸੈਂ ॥ 

ਹਥਏਞ ਸੈਂ ॥ ਅਢਾ ਸੈਂ ॥ ਣਰਏਾ ਸੈਂ 
॥  ॥ ਹਢਹਔਞ ਸੈਂ ॥ ੁਹਢਞ ਸੈਂ ॥ 
ਅਹਪਐ ਸੈਂ ॥ ਅਹਠਐ ਸੈਂ ॥  ॥ 
ਅਪਐ ਸੈਂ ॥ ਅਦਐ ਸੈਂ ॥ ਅਜਾਸ ਸੈਂ ॥ 

ਅਾਸ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਦ ਸੈਂ ॥ 
ਅਦ ਸੈਂ ॥ ਅਢੀਪ ਸੈਂ ॥ ਅਢਾਹਠ ਸੈਂ 
॥ ੑ੍ ॥ ਅਹਢਞ ਸੈਂ ॥ ੁ ਹਢਞ ਸੈਂ ॥ 

ਅਖਾਞ ਸੈਂ ॥ ਅਖਾਹਠ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ 
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ਔਣਙ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਥ ਸਞਾ ॥ ਥ ਞਾ ॥ ਥ 

ਹਐਆਞਾ ॥ ਥ ਹਆਞਾ ॥ ੑ ॥ 
ਥ ਸਞਾ ॥ ਥ ਏਞਾ ॥ ਥ 
ਣਰਾਝ ॥ ਥ ਞਰਾਝ ॥ ੑ ॥ ਥ 
ਏਧ ॥ ਥ ਡਧ ॥ ਥ ਖੁਞਾ 

॥ ਥ ਧੁਏਞਾ ॥ ੑੑ ॥ 
ਾਵਪ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਢਧ ਢਏ ਢਾ ॥ ਠਵ ਣਰਏਾ ॥ 

ਅਢ ੂਣ ॥ ਅਦ ਹਥਦੂਞ ॥ ੑ 
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॥ ਣਰਧਾਟ ਣਰਧਾਟ ॥ ਠਾ ਥ ਾਟ ॥ 
ਅਾਡ ੂਣ ॥ ਹਢਰਥਾਡ ਹਥਦੂਞ ॥ 

ੑ ॥ ਅਢੀ ਅਢਾਧ ॥ ਹਞਰਦੀ 
ਹਞਰਏਾਧ ॥ ਹਢਰਦੀ ੂਣ ॥ ਥੀ 
ਅਢੂਣ ॥ ੑ ॥ ਢ ਣਞਰ ਢ ਣੁਞਰ ॥ ਢ 
ਞਰ ਢ ਹਧਞਰ ॥ ਢ ਞਾਞ ਢ ਧਾਞ ॥ ਢ 

ਖਾਞ ਢ ਣਾਞ ॥ ੑ ॥ ਹਢਰਾਏ 
ੀਏ ਸੈਂ ॥ ਅਹਧਞ ਅਧੀਏ ਸੈਂ ॥ 

ਠਵ ਣਰਦਾ ਸੈਂ ॥ ਅਖ ਸੈਂ ਅਖਾ ਸੈਂ ॥ 

ੑ ॥ 
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ਦਵਞੀ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਹਏ ਾਸ ਸੂ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਸਾ 

ਸੂ ਸੈਂ ॥ ਸਧੁਪ ਪਾਧ ਸੈਂ ॥ 
ਧਞੁਪ ਏਪਾਧ ਸੈਂ ॥ ੍ ॥ ਹਏ 
ਾਹਸਥ ਹਠਧਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਸੁਢਪ 

ਔਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਏਾਧਪ ਏੀਧ ਸੈਂ ॥ 

ਹਏ ਾਏ ਸੀਧ ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਏ 
ੀ ਹਠਹਸਠ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਾਏ ਹਸਠ 

ਸੈਂ ॥ ਏੀਧੁਪ ਏਧਾਪ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 

ਸੁਢਪ ਖਧਾਪ ਸੈਂ ॥  ॥ 
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ਢੀਧੁਪ ਹੈਾਖ ਸੈਂ ॥ ੀਥੁਪ 
ਹਢਵਾ ਸੈਂ ॥ ਸੀੌੁਪ ਹਸ਼ਏਢ ਸੈਂ ॥ 

ਹਸਾੁਪ ਹਤਏਢ ਸੈਂ ॥  ॥ ਏਪਏ 
ਣਰਝਾ ਸੈਂ ॥ ਧਞੁਪ ਹਢਵਾ ਸੈਂ ॥ 

ਅਖੁਪ ਢੀਧ ਸੈਂ ॥ ਖਾਇਏ ਸੀਧ 
ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ ਧਞੁਪ ਖੁਥਾਂ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 

ਾਹਸਥ ਹਏਾਂ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਢਏ ਣਰਝਾ 
ਸੈਂ ॥ ਥਹਸਞੁਪ ਹਢਵਾ ਸੈਂ ॥  ॥ 
ਹਏ ਥੁਪ ਵਢ ਸੈਂ ॥ ਸਧੁਪ ਵਢ 

ਸੈਂ ॥ ਞਧਾਧੁਪ ਞਧੀਖ ਸੈਂ ॥ ਧਞੁਪ 
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ਅਖੀਖ ਸੈਂ ॥  ॥ ਣ ਣਧ ਈ 
ਸੈਂ ॥ ਧਞੁਪ ਅਠੀ ਸੈਂ ॥ ਅਠੁਪ 

ਅਪਐ ਸੈਂ ॥ ਸਧੁਪ ਅਦਐ ਸੈਂ ॥ 
 ॥ ਧੀਢੁਪ ਧਾ ਸੈਂ ॥ ਅਧੀਏੁਪ 
ਇਧਾ ਸੈਂ ॥ ਏੀਧੁਪ ਏਧਾਪ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 
ਖੁਅਹਞ ਖਧਾਪ ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਏ 

ਅਔਪ ਣਰਏਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਅਹਧਞ ੁਥਾ 
ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਅਖਥ ੂਣ ਸੈਂ ॥ ਹਏ 
ਅਹਧਞ ਹਥਦੂਞ ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਏ 

ਅਹਧਞ ਣਾ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਆਞਧ ਣਰਦਾ ਸੈਂ 
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॥ ਹਏ ਅਔਪ ਅਢ ਸੈਂ ॥ ਹਏ ਅਹਧਞ 
ਅਦ ਸੈਂ ॥ ੍ ॥ 

ਧਡੁਦਾ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਧੁਹਢ ਧਹਢ ਣਰਢਾਧ ॥ ੁਹਢ ਢ ਧੁਠਾਧ 
॥ ਅਹ ਥ ਅਖ ॥ ਸਹ ਢ ਣਰਦਖ 
॥  ॥ ਅਢਢ ਣਰਢਾਧ ॥ ਧੁਹਢ 

ਧਹਢ ਪਾਧ ॥ ਸਹ ਢ ਅਐਛ ॥ ਥ 
ਢ ਅਧਛ ॥  ॥ ਅਢਦਵ ਅਢਾ 
॥ ਧੁਹਢ ਧਹਢ ਣਰਏਾ ॥ ੁਹਢ ਢ 

ਣਰਢਾਧ ॥ ਖਪ ਟਪ ਧੁਠਾਧ ॥  ॥ 
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ਅਢਹਕਖ ਅ ॥ ਆਢ ਅਦ ॥ 
ਉਣਧਾ ਅਣਾ ॥ ਹਞ ਹਧਹਞ ਉਠਾ 

॥ ੑ ॥ ਖਪ ਟਪ ਅਧਛ ॥ ਹਠ 
ਹਵ ਅਦਛ ॥ ਖਪ ਟਪ ਧਸਞ ॥ ਹਠ 

ਹਵ ਹਥਅਞ ॥  ॥ ਅਢਦਵ 
ਅਢਾ ॥ ਹਡਰਞ ਡ ਡੁਾ ॥ ਆਖਾਢ 

ਥਾਸੁ ॥ ਏ ਠਾਸੁ ॥  ॥ 
ਅਏਾ ਆਹਠ ॥ ਏਟਢੀ ਅਢਾਹਠ ॥ 
ਐਪ ਐਛ ਹਐਆਪ ॥ ੁ ਥ ਅਏਾਪ 

॥  ॥  ਹ ਣਰਢਾਧ ॥ ਹਔਞ 
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ਔਢ ਢਾਧ ॥ ਅਢਹਕਖ ਾਞ ॥ 
ਆਹਖਖ ਢ ਥਾਞ ॥  ॥ ਅਢਗਗ 

ਾਞ ॥ ਅਢਖ ਥਾਞ ॥ ਅਢਙੁਙ 
ਦਛਾ ॥ ਅਢਚਙ ਅਣਾ ॥  ॥ 
ਆਛੀਚ ਡਧ ॥ ਅਹਞ ਜੀਚ ਏਧ ॥ 

ਅਝਥਰਝ ਅਢਞ ॥ ਠਾਞਾ ਧਸਞ ॥ 

੍ ॥ 
ਸਹਥਪਧਢਾ ਕਠ ॥ ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਏੁਝਾਪਨ ਸੈਂ ॥ ਅਹ ਾਪਨ ਸੈਂ ॥ 

ਐਪ ਐਛਢ ਸੈਂ ॥ ਧਹਸ ਧਛਢ ਸੈਂ ॥ 
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 ॥ ਖਞਵ ਸੈਂ ॥ ਣਧਵ ਸੈਂ 
॥ ਏਹਪ ਏਾਝ ਸੈਂ ॥ ਥ ਉਥਾਝ 

ਸੈਂ ॥  ॥ ਹਡਰਞ ਏ ਡਰਝ ਸੈਂ ॥ ਖ 
ਏ ਕ੍ਰਝ ਸੈਂ ॥ ਧਢ ਧਾਹਢਨ ਸੈਂ ॥ ਖ 

ਖਾਹਢਨ ਸੈਂ ॥  ॥ ਥ ਦ ਸੈਂ ॥ 
ਥ ਏ ਸੈਂ ॥ ਥ ਣਾਹਨ ਸੈਂ ॥ 

ਥ ਢਾਹਨ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ 
ਏੁਝਾਏ ਸੈਂ ॥ ਹਥਵਦ ਸੈਂ ॥ 

ਥਵ ਸੈਂ ॥ ਖਞਵ ਸੈਂ ॥  

॥ ਥਰਸਧਛ ਸੈਂ ॥ ਐਪ ਐਛ ਸੈਂ ॥ ਣ 
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ਞ ਣ ਸੈਂ ॥ ਏੁਝਾਏ ਸੈਂ ॥  ॥ 
ਅਖਣਾ ਖਣ ਸੈਂ ॥ ਅਟਣਾ ਟਣ ਸੈਂ ॥ 

ਅਹਕ੍ਰਞਾ ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਅਹਧਰਞਾ ਹਧਰਞ ਸੈਂ ॥ 
 ॥ ਅਹਧਰਞਾ ਹਧਰਞ ਸੈਂ ॥ ਏਝਾ 

ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਅਹਕ੍ਰਞਾ ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਡਝੀ 
ਹਡਰਞ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਹਧਞਵ ਸੈਂ ॥ 

ਣਧਵ ਸੈਂ ॥ ਅਹਕ੍ਰਞਾ ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ 
ਅਹਧਰਞਾ ਹਧਰਞ ਸੈਂ ॥  ॥ ਅਖਥਾ 
ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਅਹਧਰਞਾ ਅਹਧਰਞ ਸੈਂ ॥ ਢ 

ਢਾਇਏ ਸੈਂ ॥ ਐਪ ਾਇਏ ਸੈਂ ॥ ੍ 
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॥ ਹਥਵਦ ਸੈਂ ॥ ਏੁਝਾਪਨ ਸੈਂ ॥ ਹਢਰਣ 
ਢਾਇਏ ਸੈਂ ॥ ਥ ਣਾਇਏ ਸੈਂ ॥ 

 ॥ ਦਵ ਦਖਢ ਸੈਂ ॥ ਅਹ ਖਢ 
ਸੈਂ ॥ ਹਣੁ ਞਾਣਢ ਸੈਂ ॥ ਖਣੁ ਖਾਣਢ ਸੈਂ 
॥  ॥ ਅਏਪ ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਥਾ 
ਹਕ੍ਰਞ ਸੈਂ ॥ ਏਞਾ ਏ ਸੈਂ ॥ ਸਞਾ 

ਸਹ ਸੈਂ ॥  ॥ ਣਧਾਞਧ ਸੈਂ ॥ 
ਥਾਞਧ ਸੈਂ ॥ ਆਞਧ ਥ ਸੈਂ ॥ ਖ 

ਏ ਖ ਸੈਂ ॥ ੑ ॥ 

ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 
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ਢਧ ੂਖ ੂਖ ਢਧ ਔਠਰ ਔਠਰ ॥ ਢਧ 
ਾਖ ਾਖ ਢਧ ਇਠਰ ਇਠਰ ॥ ਢਧ 

ਅਡਏਾ ਢਧ ਞਖ ਞਖ ॥ ਢਧ ਹਥਰਠ 
ਹਥਰਠ ਢਧ ਥੀਖ ਥੀਖ ॥  ॥ ਢਧ 
ਾਖ ਞਾਧ ਾਂਞ ੂਣ ॥ ਢਧ ਣਧ 
ਞਞ ਅਞਞ ੂਣ ॥ ਢਧ ਖ ਖ 

ਢਧ ਹਆਢ ਹਆਢ ॥ ਢਧ ਧਞਰ ਧਞਰ 
ਢਧ ਹਡਆਢ ਹਡਆਢ ॥  ॥ ਢਧ 
ਖੁਡ ਖੁਡ ਢਧ ਹਆਢ ਹਆਢ ॥ ਢਧ 

ਦਖ ਦਖ ਢਧ ਣਾਢ ਣਾਢ ॥ ਢਧ ਏਪਸ 
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ਏਞਾ ਢਧ ਾਂਞ ੂਣ ॥ ਢਧ ਇਠਰ 
ਇਠਰ ਅਢਾਠ ਹਥਦੂਞ ॥  ॥ 

ਏਪਏਾ ੂਣ ਅਪਏਾ ਅਪਏ ॥ ਢਧ 
ਆ ਆ ਢਧ ਥਾਂਏ ਥਏ ॥ ਅਦੀ 

ੂਣ ਅਢੀ ਅਢਾਧ ॥ ਹਞਰਦੀ 
ਹਞਰਏਾਪ ਅਢੀ ਅਏਾਧ ॥  ॥ 

ਏ ਅਕੀ ਕਠ ॥ 
ਅਖ ॥ ਅਪ ॥ ਅਦ ॥ ਅਥ ॥  
॥ ਅਦੂ ॥ ਅਖੂ ॥ ਅਢਾ ॥ ਅਏਾ ॥ 

੍ ॥ ਅਖ ॥ ਅਦਖ ॥ ਅਪਐ ॥ 
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ਅਦਐ ॥  ॥ ਅਏਾਪ ॥ ਹਠਆਪ 
॥ ਅਪਐ ॥ ਅਦਐ ॥  ॥ ਅਢਾਧ 

॥ ਅਏਾਧ ॥ ਅਾਸ ॥ ਅਜਾਸ ॥ 
 ॥ ਅਢਾਟ ॥ ਣਰਧਾਟ ॥ ਅਖਢੀ ॥ 
ਅਧਢੀ ॥ ੑ ॥ ਢ ਾ ॥ ਢ  

॥ ਢ ੂਣ ॥ ਢ ਐ ॥  ॥ 

ਅਏਧ ॥ ਅਦਧ ॥ ਅਖ ॥ 
ਅਪਐ ॥  ॥ 

ਦੁਖ ਣਰਨਾਞ ਕਠ ॥ 

ਢਧਞੁਪ ਣਰਢਾਧ ਧਞੁਪ ਣਰਝਾ ॥ 
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ਅਖੁਪ ਅਢਾਧ ਧਞੁਪ ਹਢਵਾ ॥ 
ਹਢਰਏਾਧ ਹਥਦੂਞ ਧਞੁਪ ੂਣ ॥ 

ਏੁਏਧ ਣਰਝਾੀ ੁਡਧ ਹਥਦੂਞ ॥ 
 ॥ ਠਾ ਹਔਠਾਢਠ ਞਰ 

ਣਰਝਾੀ ॥ ਏੀਧੁਪ ਏੁਹਢਠਾ ਧਞੁਪ 
ਹਢਵਾੀ ॥ ਅਖਾਇਥ ਹਥਦੂਞ ਖਾਇਥ 

ਢੀਧ ॥ ਸੀਅ ਏੀਅ ਏੀਧਪੁ 
ਸੀਧ ॥  ॥ ਔਞਰ ਔਕ੍ਰ ਵਞੀ 
ਔਞਰ ਔਕ੍ਰ ਦੁਞ ॥ ੁਨਦਵ ੁਦ 

ਥਠਾ ਥ ਖੁਞ ॥ ਠੁਏਾਪ 
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ਣਰਝਾੀ ਹਠਆਪ ੂਣ ॥ ਠਾ ਅ 
 ਅਦ ਹਥਦੂਞ ॥  ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਵਨ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਣਾਹਞਸ਼ਾਸੀ ੍ ॥ 

ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ ਵਨ ॥ 

ਰਾਵ ੁਡ ਧੂਸ ਹਡਾਢ ਏ ਠਹਐ 
ਹਤਹ  ਖ ਖਞੀ ਏ ॥ ੂ 

ੁਾਠਢ ੁਡ ੁਡਾਹਠਏ ਞ ਧੂਸ 
ਅਢਏ ਧਞੀ ਏ ॥ ਾ ਸੀ ਠ ਏ 
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ਠਹਐ ਹਸ ਧਞ ਏਊ ਢ ਠਐੀਅਞ 
ਣਰਾਢਣਞੀ ਏ ॥ ਰੀ ਦਵਾਢ ਏੀ ਦਾਇ 

ਹਕ੍ਰਣਾ ਸੂ ਞ ਏ ਞੀ ਹਥਢੁ ਏ ਞੀ 
ਏ ॥  ॥  ॥ 

ਧਾਞ ਧਞ ਖ ਖ  ਅਢੂਣ 
ਉਞ ੁ ਵਾ ॥ ਏਙ ਞੁ 

ਏੁ  ਏੂਠਞ ਣਉਢ ਏ ਉਢ ਏ 
ਖਾਞ ਹਢਵਾ ॥ ਦਾੀ ਦੁਖਾਢ ਏ ਦੂਣ 
ਦਪੀ ਹਥਹਡ ਹਢਆਵਞ ੀ ਢ ਖਾਞ 

ਹਥਔਾ ॥ ਞ ਦ ਞੁ ਏਸਾ ਦ 
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ਦੂਣਹਞ ਅਞ ਏ ਢਾਂ ਸੀ ਣਾਂਇ ਣਡਾ 
॥  ॥  ॥ 

ਖੀਞ ਹਤ ਦ ਠ ਹਠਾਢ ਏ ਥਾਖਞ 
ਜਪ ਹਧਰਠ ਢਾ ॥ ੁਖਞ ੂੋ 

ਖਾਢ ਏ ੁਠ ਹਸਞ ਸੈਂ ਸਨਾਖ 
ਸਖਾ ॥ ਦੂਞ ਦਹਵਐ ਦਵਾਢ ਏ ਦੂਣਞ 

ਏਉਢੁ ਢ ਢਸੀੈਂ ਖਾਞ ਹਥਔਾ ॥ ਰੀ 
ਣਹਞ ਰੀ ਦਵਾਢ ਦਖ ਹਥਢੁ ਅਞ ਏਉ 
ਅਞ ਏ ਡਾਧ ਹਡਾ ॥  ॥  ॥ 

ਞੀਟ ਢਾਢ ਠਇਆ ਠਧ ਠਾਢ ੁ 
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ਖਧ ਢਧ ਅਢਏ ਹਥਐ ॥ ਥਠ 
ਣੁਾਢ ਏਞਥ ਏੁਾਢ ਖਧੀਢ ਖਧਾਢ 

ਥਾਢ ਏ ਣਐ ॥ ਣਉਢ ਅਸਾ ਖਞੀ 
ਖਞ ਡਾ ਥ ੁ ਹਥਔਾ ਸਖਾ ਏ 

ਠਐ ॥ ਰੀ ਦਵਾਢ ਦਖ ਹਥਢੁ ਦੂਣਹਞ 
ਏ ਞੀ ਹਥਢੁ ਏ ਢ ਪਐ ॥ ੑ ॥ 

ੑ ॥ 
ੁਡ ਹਣਾਸ ਠੁਞ ਠੁਥਾਸ ੁ ਾਖ 
ਢਾਸ ਠੁਖਾਢ ਠਪੈਂ ॥ ਦਾੀ 

ੁਧਾਢ ਦ ਧਢ ਧੈਂ ਏ ਣਥਞ ਣਐ 
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ਸਪ ਢ ਸਪੈਂ ॥ ਞਹ ਅੀਢ ਧਹ 
ਧਵਾਢ ਧਾਞ ਧਞਢ ਧਾਢ ਧਪੈਂ ॥ 

ਰੀ ਣਹਞ ਰੀ ਦਵਾਢ ਹਕ੍ਰਣਾ ਹਥਢੁ 
ਹਞਆਹ ਖਸਾਢ ਹਢਠਾਢ ਔਪੈਂ ॥  

॥  ॥ 
ਥੀ ਅਣਾ ਥਛ ਥਹਆ 

ਅਹਥਔਾਹਸ ਾ ਏੀ ਡਾ ਦਕਨਾ ॥ 
ਞਞ ਠ ਧਹਪਠ ਧਵਾਢ ਧਾਞ 
ਖਾਢ ਏ ਧਾਢ ਧਪਨਾ ॥ ਾੋਹ 

ੋਹਾਢ ਏ ਞੋਢਸਾ ੁ ਥਾਞਢ ਸੀੈਂ 
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ਔਏ ਔਾ ਪਵਨਾ ॥ ਾਹਸਥੁ ਰੀ ਦ 
ਏ ਹਢਾਇਏ ਖਾਔਏ ਅਢਏ ੁ ਏ 

ਹਠਵਨਾ ॥  ॥  ॥ 
ਠਾਢਵ ਠਵ ਤਹਢਠ ਹਢਾਔ ਦੂਞ 
ਦਹਵਐ ਦਵਾਢ ਖਣੈਂ ॥ ਖੀਵ ਹਖਞ 
ਖਪ ਧ ਟਪ ਧ ਣਪ ਸੀ ਣਪ ਧ ਦ 

ਟਾਣ ਟਣੈਂ ॥ ਣੁਢ ਣਰਞਾਣਢ ਥਾਜ ਖਞ 
ਡੁਢ ਣਾਣਢ ਏ ਥਸੁ ਣੁਖ ਐਣੈਂ ॥ ਾਡ 

ਧੂਸ ਣਰਢ ਹਤੈਂ ਖ ਞਰ ਦ 

ਅਹਵਪਏ ਔਣੈਂ ॥  ॥  ॥ 
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ਧਾਢਵ ਇਠਰ ਹਖਠਰ ਢਾਡਣ ਖਢ 
ਹਞਰਪਏ ਏ ਾਖ ਏੈਂ ॥ ਏਹਙ 

ਇਢਾਢ ਖਾਹਠਏ ਠਾਢ ਅਢਏ 
ੁਅਥ ਾਖ ਥੈਂ ॥ ਥਰਸਧ ਧਸ 
ਹਥਢ ਔੀਣਹਞ ਅਞ ਤ ਖਧ ਤਾ 
ਣੈਂ ॥ ਖ ਢ ਰੀ ਣਹਞ ਏ ਣਰ ਸੈਂ 

ਣ ਞ ਢ ਤ ਢ ਠਸ ਡੈਂ ॥  ॥ 
 ॥ 

ਏਸਾ ਦਨ ਖ ਠਊ ਪਔਢ ਧੂਠ ਏ ਥਹਚ 

ਹਸ ਥਏ ਹਡਆਢ ਪਾਇ ॥ ਢਹਾਞ 
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ਹਤਹ ਪੀ ਾਞ ਧੁਠਰਹਢ ਪਏ ਨ 
ਣਪਏ ਵਾਇ ॥ ਥਾ ਏੀ 

ਹਥਹਐਆਢ ੈਂ ਥਚ ਏ  ਸੀ  ੁ 
ਥ ਹਥਞਾਇ ॥ ਾਔੁ ਏਸੈਂ ੁਢ ਪਸੁ 

ਦ ਹਖਢ ਣਰਧ ਏੀ ਹਞਢ ਸੀ ਣਰਦੁ 
ਣਾਇ ॥  ॥  ॥ 

ਏਾਸੂ ਪ ਣਾਸਢ ਣੂਖ ਡਨ ਹ ਏਾਸੂ 
ਪ ਹਪੁ  ਪਙਏਾਇ ॥ ਏਾਸੂ 

ਪਹਐ ਸਹ ਅਵਾਔੀ ਹਠਾ ਧਹਸ ਏਾਸੂ 

ਣਕਾਸ ਏ ੀੁ ਹਢਵਾਇ ॥ ਏਊ 
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ਥੁਞਾਢ ਏ ਣੂਖਞ ਸ ਣੁ ਏਊ ਹਧਰਞਾਢ 
ਏ ਣੂਖਢ ਡਾਇ ॥ ਏੂ ਹਕ੍ਰਆ 

ਉਹਗ ਦ ਸੀ ਖ ਰੀ ਦਵਾਢ ਏ 
ਦਠੁ ਢ ਣਾਇ ॥ ੍ ॥ ੍ ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਵਨ (ਠੀਢਢ ਏੀ) 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਣਾਹਞਸ਼ਾਸੀ ੍ ॥ 
ਞਵ ਣਰਾਹਠ ॥ ਵਨ ॥ 

ਠੀਢਢ ਏੀ ਣਰਹਞਣਾਪ ਏ ਹਢਞ ਞ 

ਉਥਾਹ ਢੀਧਢ ਾ ॥ ਣਕ ਣੂ 
ਢ ਢਾ ਢਾਡਣ ਥ ਧ ਦ ਏ 
ਣਰਹਞਣਾ ॥ ਣਐਞ ਸ ਖਪ ਧ ਟਪ ਧ 
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ਣਪ ਧ ਏਹਪ ਏ ਢਸੀੈਂ ਏਧ ਹਥਔਾ ॥ 
ਠੀਢ ਠਇਆਪ ਠਇਆ ਹਢਹਡ ਠਐਢ 

ਠਐਞ ਸ ਣੁ ਠਞ ਢ ਸਾ ॥  ॥ 
ੑ ॥ 

ਠਾਸਞ ਸ ਠੁਐ ਠਐਢ ਏ ਠਪ ਠੁਖਢ ਏ 
ਣਪ ਧ ਠਪ ਛਾ ॥ ਐਛ ਅਐਛ ਣਰਔਛ 

ਣਸਾਢ ਣੂਢ ਣਰਧ ਏੀ ਣਰੀਞ ਦਾ ॥ 
ਣਾ ਢ ਣਾਇ ਏ ਣਠਧਾ ਣਹਞ ਥਠ 
ਏਞਥ ਅਦਠ ਉਔਾ ॥ ਖੀ ਸੀ ਾਖ 

ਹਥਪਏਞ ਾਖਏ ਐ ੂਸਾਢ ਏੀ ਖੀ 
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ਢ ਙਾ ॥  ॥ ੑੑ ॥ 
ਏੀਙ ਣਞ ਏੁ ਦੁਖਧ ਦੂਞ 

ਦਹਵਐ ਦਵਾਢ ਥਢਾ ॥ ਠਵ ਅਠਵ 
ਐਣ ਅਸਧਵ ਢ ਦਵ ਪਹਐ ਦਰਧ ਹਉ 
ਦਧਾ ॥ ਥਠ ਣੁਾਢ ਏਞਥ ਏੁਾਢ 
ਸਥ ਟਏ ਏ ਸਾਟ ਢ ਆ ॥ ਣੂਢ 

ਣਰਧ ਣਰਦਾਉ ਹਥਢਾ ਣਹਞ ਹਉ ਹਏਢ ਰੀ 
ਣਠਧਾ ਣਹਞ ਣਾ ॥  ॥ ੑ ॥ 
ਆਹਠ ਅਢਞ ਅਾਡ ਅਠਵਐ ੁ ਦੂਞ 

ਦਹਵਐ ਦਵਾਢ ਅਦ ਸ ॥ ਅਹਞ ਹਥਸੀਢ 
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ਅਢਾਞਧ ਆਣ ਅਠਾ ਅਠਐ ਅਹਕਠਰ 
ਅਕ ਸ ॥ ਪਢ ਏ ਏਞਾ ਸਞਾ ਖਪ 

ਧ ਟਪ ਧ ਦਞਾ ਣਰਦ ਵ ਸ ॥ ਠੀਢ 
ਠਇਆਪ ਠਇਆ ਏ ਰੀ ਣਹਞ ੁਠ 
ਰੀ ਣਠਧਾ ਣਹਞ ਸ ॥ ੑ ॥ ੑ ॥ 
ਏਾਧ ਢ ਕ੍ਰਡ ਢ ਪਦ ਢ ਧਸ ਢ  ਢ 

 ਢ ਦ ਢ ਦ ਸ ॥ ਠਸ ਹਥਸੀਢ 
ਢਸ ਦ ਞਢ ਢਸ ਹਥਏਞ ਅਸ 

ਅਕ ਸ ॥ ਖਾਢ ਏ ਠਞ ਅਖਾਢ ਏ ਠਞ 

ਖਧੀਢ ਏ ਠਞ ਖਧਾਢ ਏ ਠ ਸ ॥ ਏਾਸ 
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ਏ ਛਪਞ ਸ ਞੁਧੀ ੁਡ ੁਠ ਰੀ 
ਣਠਧਾ ਣਹਞ ਪਸ ॥  ॥ ੑ ॥ 

ਢ ਞ ਅ ਢ ਞ ਖਪ ਖਢ ਞ 
ਥਸੁ ਦਾਂਹਞ ਥਔਾਵ ॥ ਞਰ ਅਢਏ 
ਔਪਾਵਞ ਾਵ ਞਊ ਞਢ ਏੁ ਢ 

ਪਾਢ ਣਾਵ ॥ ਾਐਞ ਸ ਅਣਢ ਏੁ 

ਠ ਏ ਣਾਣ ਥੂਸ ਢ ਦਙਢ ਣਾਵ ॥ 
 ਏੀ ਥਾਞ ਏਸਾ ਏਸ ਞ ੈਂ ੁ ਣਙ 
ਸੀ ਏ ਣਙ ਥੀਔ ਥਔਾਵ ॥  ॥ ੑ 

॥ 
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ਖਕ ਦੁਖ ੁ ਠਾਢਵ ਠਵ ਅਦਵ ਞੁਧ 
ਦ ਸੀ ਏਹ ਹਡਆਵੈਂ ॥ ਦੂਹਧ ਅਏਾ 

ਣਞਾਪ ਾਞਪ ਖਕ ਦੁਖ ਦ ਹ 
ਹਢਆਵੈਂ ॥ ਣਾਇ ਏ ਢਸੀ ਣਾ ਣਰਦਾ 
ਸੂ ਏ ਢਞ ਸੀ ਢਞਸ ਥਠ ਥਞਾਵੈਂ ॥ ਐਖ 

ਟਏ ਦ ਸੀ ਐੁਖੀਆ ੁ ਸਾ ਣ 

ਸਹ ਸਾਟ ਢ ਆਵ ॥  ॥ ੑ ॥ 
ਢਾਠ  ਔਞੁਾਢਢ  ੁਧਢਾ ਹਐ  
ਦ ਸੂ ਹਧਹਪ ਾਇ ॥ ਥਠ ਏਞਥ ਢ 

ਦਠ ਪਹਐ ਦ ਸਾ ਣ ਸਹ ਸਾਹਟ 
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ਢ ਆਇ ॥ ਣਾਇ ਏ ਢਸੀ ਣਾ 
ਉਧਾਣਹਞ ਹਡ ਢਾਟ ਢਞਢ 

ਹਡਆਇ ॥ ਹਡਆਢ ਡ ਹਞਸ ਏ ਧਢ 
ਧੈਂ ਹਖਸ ਏ ਅਹਧਞਹਖ ਦ ਖੁ 

ਕਾਇ ॥  ॥ ੍ ॥ 
ਥਠ ਣੁਾਢ ਏਞਥ ਏੁਾਢ ਅਦਠ 

ਹਢਰਣਾਢ ਦ ਣਔ ਸਾ ॥ ਦਠ ਢ ਣਾਇ 
ਹਏ ਅਢਦਠ ਏ ਐਠਞ ਸ ਅਢਕਠ 
ਣੁਏਾ ॥ ਾ ਢ ੂਣ ਢ ਐ ਢ  

ਢ ਾਏ ਢ  ਢ ਹ ਹਞਸਾ ॥ 
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ਆਹਠ ਅਢਾਹਠ ਅਾਡ ਅਦਐ ਅਠਵਐ 
ਖਹਣ ਹਞਢ ਸੀ ਏੁਪ ਞਾ ॥  ॥ 

 ॥ 
ਞੀਟ ਏਙ ਏੀ ਇਢਾਢ ਠੀ ਥਸੁ 
ਠਾਢ ਧਸਾ ਥਰਞ ਡਾ ॥ ਠ ਹਤਹ 
ਏ ਦ ਞਣਡਢ ਏ ਡ ਢ ਹਧਪ 

ਸਹ ਹਣਆ ॥ ਆਢ ਏਙ ਏ 
ਅਙਾਂ ਡ ਥਸੁ ਹਢਆ ਏ ਧੁਐ 
ਏਾ ॥ ਠੀਢ ਠਇਆਪ ਅਏਾਪ ਦਖ 

ਹਥਢੁ ਅਞ ਏ ਅਞ ਏ ਡਾਧ ਹਡਾ ॥ 
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੍ ॥  ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਔਣਈ ਾਹਸਥ 

ੴ ਰੀ ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥  

ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥  

ਏਹਥਨ ਥਾਔ ਥਢਞੀ ॥ ਔਣਈ ॥  

ਸਧੀ ਏ ਸਾਹਟ ਠ ਕਾ ॥ ਣੂਢ 
ਸਇ ਹਔਞ ਏੀ ਇਕਾ ॥ ਞਵ ਔਢਢ 

ਧਢ ਸ ਸਧਾਾ ॥ ਆਣਢਾ ਖਾਢ ਏ 
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ਣਰਹਞਣਾਾ ॥  ॥ ਸਧ ਠੁਙ ਦ 
ਞੁਧ ਾਵਸੁ ॥ ਆਣੁ ਸਾਟ ਠ ਧਹਸ 

ਥਔਾਵਸੁ ॥ ੁਐੀ ਥ ਧ ਣਹਵਾਾ ॥  

ਵਏ ਹਐ ਦ ਏਞਾਾ ॥  ॥ ਧ 
ਕਾ ਹਢਖ ਏ ਠ ਏਹਨ ॥ ਦ 

ਥਢ ਏ ਆਖ ਹਨ ॥ ਣੂਢ ਸਇ 
ਸਧਾੀ ਆਾ ॥ ਞਹ ਦਖਢ ਏੀ ਸ 
ਣਨਾਾ ॥  ॥ ਞੁਧਹਸ ਕਾਹਛ ਏਈ 

ਅਵ ਢ ਹਡਨਾਊੈਂ ॥ ਖ ਥ ਔਾਸੈਂ ੁ 
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ਞੁਧ ਞ ਣਾਊੈਂ ॥ ਵਏ ਹਐ ਸਧਾ 
ਞਾੀਅਹਸ ॥ ਔੁਹਢ ਔੁਹਢ ਞਰ ਸਧਾ 

ਧਾੀਅਹਸ ॥ ੑ ॥ ਆਣੁ ਸਾਟ ਠ ਧੁਗ 
ਉਥਹਨ ॥ ਧਢ ਏਾਪ ਏਾ ਞਰਾ 

ਹਢਵਹਨ ॥ ਸੂਖ ਠਾ ਸਧਾ ਣਕਾ ॥ 
ਰੀ ਅਹਡੁਖ ਖੂ ਏਹਨਸੁ ਕਾ ॥  ॥ 

ਾਹਐ ਪਸੁ ਧੁਹਸ ਾਐਢਸਾ ॥ ਾਹਸਥ 
ਞ ਸਾਇ ਣਨਾ ॥ ਠੀਢ ਥਡੁ 
ਠੁਙਢ ਏ ਸਞਾ ॥ ਞੁਧ ਸ ਣੁੀ 

ਔਞੁਠ ਏਞਾ ॥  ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ 
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ਥਰਸਧਾ ਥਣੁ ਡਾ ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ ਹਵਖੂ 
ਅਵਞਾ ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ ਏਹ ਹਥਢ 

ਣਰਏਾਾ ॥ ਏਪ ਏਾਪ ਏਾ ਏੀਆ 
ਞਧਾਾ ॥  ॥ ਖਵਢ ਏਾਪ ਖੀ ਹਵ 
ਏੀ ॥ ਥਠ ਾਖ ਥਰਸਧਾ ਖੂ ਟੀ ॥ 

ਖਵਢ ਏਾਪ ਦ ਪਏ ਵਾਾ ॥ 

ਢਧਏਾ ਸ ਞਾਹਸ ਸਧਾਾ ॥  ॥ 
ਖਵਢ ਏਾਪ ਦ ਖਞ ਥਢਾਨ ॥ ਠਵ 
ਠਞ ਖਕਢ ਉਣਖਾਨ ॥ ਆਹਠ ਅਹਞ 

ਏ ਅਵਞਾਾ ॥ ਈ ੁੂ ਧਹਗਨਸੁ 
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ਸਧਾਾ ॥  ॥ ਢਧਏਾ ਹਞਸੀ ਏ 
ਸਧਾੀ ॥ ਏਪ ਣਰਖਾ ਹਖਢ ਆਣ 

ਵਾੀ ॥ ਹਵਏਢ ਏ ਵੁਢ ੁਐ 
ਠੀ ॥ ਞਰਢ ਏ ਣਪ ਧ ਥਡ ਏੀ ॥ 
੍ ॥ ਙ ਙ ਏ ਅਞ ਏੀ ਖਾਢਞ 
॥ ਦਪ ਥੁ ਏੀ ਣੀ ਣਕਾਢਞ ॥ ਔੀਙੀ 

ਞ ਏੁਔ ਅਟੂਪਾ ॥ ਦ ਣ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਹਠਰਹਙ ਏ ਤੂਪਾ ॥  ॥ ਞਢ ਠੁਐ 
ਣਾ ਞ ਠੁਐੀ ॥ ੁਐ ਣਾ ਾਡਢ ਏ 

ੁਐੀ ॥ ਏ ਏ ਏੀ ਣੀ ਣਕਾਢ ॥ 
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ਙ ਙ ਏ ਣਙ ਣਙ ਏੀ ਖਾਢ ॥  
॥ ਖਥ ਉਠਏਐ ਏਾ ਏਞਾਾ ॥ 

ਣਰਖਾ ਡਞ ਞਥ ਠਸ ਅਣਾਾ ॥ ਖਥ 
ਆਏਐ ਏਞ ਸ ਏਥਸੂ ॥ ਞੁਧ ਧੈਂ 
ਹਧਪਞ ਠਸ ਡ ਦਸੂ ॥  ॥ ਖਞ 

ਥਠਢ ਹਰਹਙ ਦ ਡਾ ॥ ਆਣੁ 

ਆਣਢੀ ਹਥਗ ਉਔਾ ॥ ਞੁਧ ਦ ਸੀ ਞ 
ਸਞ ਹਢਾਪਧ ॥ ਖਾਢਞ ਥਠ ਦਠ 
ਅੁ ਆਪਧ ॥ ੑ ॥ ਹਢਏਾ 

ਹਢਰਹਥਏਾ ਹਢਰਪਦ ॥ ਆਹਠ ਅਢੀਪ 
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ਅਢਾਹਠ ਅਦ ॥ ਞਾ ਏਾ ਧੂੋਹ ਉਔਾਞ 
ਦਠਾ ॥ ਖਾ ਏ ਦਵ ਢ ਣਾਵਞ ਥਠਾ ॥ 

 ॥ ਞਾ ਏ ਏਹ ਣਾਸਢ ਅਢੁਧਾਢਞ 
॥ ਧਸਾ ਧੂੋਹ ਏਕੁ ਦਠ ਢ ਖਾਢਞ ॥ 
ਧਸਾਂਠਵ ਏ ਏਸਞ ਠਾ ਹਵ ॥ 

ਹਢਏਾ ਏਾ ਔੀਢਞ ਢਹਸ ਹਦਵ ॥  

॥ ਆਣੁ ਆਣੁਢੀ ਥੁਹਡ ਸ ਖਞੀ ॥ 
ਥਢਞ ਹਦਢ ਹਦਢ ਞੁਹਸ ਞਞੀ ॥ 

ਞੁਧਾ ਪਐਾ ਢ ਖਾਇ ਣਾਾ ॥ ਹਏਸ 

ਹਥਹਡ ਖਾ ਣਰਟਧ ਾਾ ॥  ॥ 
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ਏ ੂਣ ਅਢੂਣ ੂਣਾ ॥ ਏ ਦਨ 
ਾਵ ਏਸੀ ਦੂਣਾ ॥ ਅਛਖ ਖਖ ਞਖ 

ਏੀਢੀ ॥ ਉਞਦੁਖ ਐਾਹਢ ਥਸੁਹ ਹਔ 
ਠੀਢੀ ॥  ॥ ਏਸੂ ਤੂਹਪ ਾਖਾ ਸਵ 
ਥਚਾ ॥ ਏਸੂ ਹਧਹਙ ਦਨ ਏ 

ਇਏਚਾ ॥ ਹੀ ਹਰਹਙ ਹਠਐਾਇ 

ਅਔਦਵ ॥ ਆਹਠ ਖੁਾਹਠ ੂਣ 
ੁਨਦਵ ॥  ॥ ਅਥ ਕਾ ਧੀ ਞੁਧ 
ਏ ॥ ਹਐ ਉਥਾਹ ਅਹਐ  ॥ 

ਠੁਙ ਹਖਞ ਉਚਵਞ ਉਞਣਾਞਾ ॥ 
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ਏਪ ਧਪਕ ਏ ਝ ਾਞਾ ॥ ੍ ॥ 
ਖ ਅਹਡੁਖ ਞਵ ਢੀ ਣ ॥ ਹਞਢ 

ਏ ਠੁਙ ਠੁਹਐਞ ਸਵ ਧ ॥ ਣੁਐ ਖਵਢ 
ਣ ਣ ਹਞਸਾ ॥ ਹਞਢ ਏ ਞੁਧ ਏਙ 
ਦ ਙਾ ॥  ॥ ਖ ਏਹਪ ਏ ਇਏ 
ਥਾ ਹਡਸ ॥ ਞਾ ਏ ਏਾਪ ਹਢਏਹਙ 

ਢਹਸ ਸ ॥ ਕਾ ਸਇ ਞਾਹਸ ਦ 
ਏਾਪਾ ॥ ਠੁਙ ਅਹਙ ਙੈਂ 

ਞਞਏਾਪਾ ॥  ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਹਠਰਹਙ ਞਢ 

ਖਾਹਸ ਹਢਸਹਸ ॥ ਞਾ ਏ ਞਾਣ ਞਢਏ 
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ਧਹਸ ਸਹਸ ॥ ਹਹਡ ਹਹਡ  ਧ 
ਦ ਸਈ ॥ ਠੁਙ ਕਾਸ ਕਵ ਏ ਢ 

ਏਈ ॥  ॥ ਏ ਥਾ ਹਖਢ ਞੁਧ 
ਦਾਾ ॥ ਏਾਪ ਤਾ ਞ ਞਾਹਸ ਉਥਾਾ 
॥ ਹਖਢ ਢ ਢਾਧ ਹਞਸਾ ਏਸਾ ॥ 

ਠਾਹਠ ਠੁਙ ਠਐ ਞ ਸਾ ॥ ੑ ॥ 

ਐੋਏਞ ਧ ਹਝ ਹਞਸਾੀ ॥ ਆਣੁ 
ਸਾਟ ਠ ਪਸੁ ਉਥਾੀ ॥ ਥ ਚ ਧ 
ਸਸੁ ਸਾਈ ॥ ਠੁਙ ਠਐ ਞ ਪਸੁ 

ਥਔਾਈ ॥  ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏੀ ਸਧ ਣ 
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ਖ ਧਾਞਾ ॥ ਰਟ ਏਾ ਣੂਢ ੁਦ 
ਾਞਾ ॥ ਹਏਪਹਥਐ ਏਪ ਠਸ ਏ 

ਸਞਾ ॥ ਠੁਙ ਠਹਐਨਢ ਏ ਕ ਏਞਾ 
॥  ॥ ਰੀ ਅਹਡੁਖ ਖਥ ਦ 
ਠਇਆਪਾ ॥ ਣੂਢ ਏਾ ਰਟ 

ਞਞਏਾਪਾ ॥ ਧਢ ਥਾਂਕਞ ਤਪ ਣਾਵ 

ਈ ॥ ਠੂਐ ਢ ਹਞ ਹਥਆਣਞ ਏਈ ॥  

ਅਹੋਪ ॥  
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ੁਢ ੁ ਖ ਨਾਹਸ ੁ ਢਾ ਣਾਵਈ ॥ 
ੁਢ ਧੂੋ ਹਔਞ ਪਾਇ ਔਞੁਞਾ ਆਵਈ 

॥ ਠੂਐ ਠਠ ਦ ਹਢਏਙ ਢ ਹਞਢ ਢ ਏ 
ਸ ॥ ਸ ਖ ਨਾਏੀ ਏ ਥਾ ਔਣਈ ਏ 

ਏਸ ॥  ॥  

ਔਣਈ ॥  

ਥਞ ਞਰਸ ਸ ਦਹਝਖ ॥ ਅਡ 

ਸ ਤੁਹਢ ਞੀਹਢ ਏਹਸਖ ॥ ਦਾਠਰਵ 
ੁਠੀ ਅਙਧੀ ਹਵਵਾਾ ॥  
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ਞੀ ਞੁਠਰਵ ਰਟ ੁਡਾਾ ॥  ॥  

ਵਨਾ ॥  

ਣਾਂਇ ਸ ਖਥ ਞ ਞੁਧ ਞਥ ਞ ਏਊ 

ਆਂਐ ਞ ਢਸੀ ਆਢਨ ॥ ਾਧ ਸੀਧ 
ਣੁਾਢ ਏੁਾਢ ਅਢਏ ਏਸੈਂ ਧਞ ਏ ਢ 
ਧਾਢਨ ॥ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞਰ ਥਠ ਦ 
ਥਸੁ ਦਠ ਏਸੈਂ ਸਧ ਏ ਢ ਖਾਢਨ ॥ 

ਰੀ ਅਹਣਾਢ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞੁਧੀ ਏਹ ਧ ਢ 
ਏਸਨ ਦ ਞਹਸ ਥਐਾਢਨ ॥  ॥  
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ਠਸਾ ॥  

ਪ ਠੁਆ ਏਉ ਕਾਹਛ ਏ ਹਸ 
ਞੁਸਾ ਠੁਆ ॥ ਥਾਂਹਸ ਸ ਏੀ ਪਾਖ 

ਅ ਹਥਠ ਠਾ ਞੁਸਾ ॥  ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਅਏਾਪ ਉਞਞ ਔਉਣਈ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਅਏਾਪ ਉਞਞ ॥ 

ਰੀ ਦਉਞੀ ਖੀ ਸਾਇ ॥ ਉਞਾ 

ਐਾ ਠਐਞ ਏਾ ॥ 
ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 

ਅਏਾਪ ਣੁਐ ਏੀ ਕਾ ਸਧਢ ॥ ਥ 
ਪਸ ਠੀ ਹਕਆ ਸਧਢ ॥ ਥ ਏਾਪ 
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ਖੀ ਠੀ ਹਕਆ ਸਧਢ ॥ ਥ ਪਸ ਖੀ 
ਠੀ ਠਾ ਹਕਆ ਸਧਢ ॥ ਆ 

ਹਪਐਾੀ ਏ ਠਞਐਞ ॥ 
ਞਵ ਣਰਾਹਠ ਔਉਣਈ ॥ 

ਣਰਝਵ ਆਹਠ ਏਏਾਾ ॥ ਖਪ ਟਪ 
ਧਸੀਅਪ ਏੀ ਣਾਾ ॥ ਆਹਠ ਣੁਐ 

ਅਹਥਞ ਅਹਥਢਾੀ ॥ ਪਏ ਔਞੁੇ 
ਠ ਖਹਞ ਣਰਏਾੀ ॥  ॥ 

ਸਞ ਏੀਙ ਏ ਥੀਔ ਧਾਢਾ ॥ ਾਵ 

ਏ ਹਖਸ ਇਏ  ਖਾਢਾ ॥ ਅਠਵ 
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ਅਪਐ ਣੁਐ ਅਹਥਾਧੀ ॥ ਦ ਙ 
ਙ ਏ ਅਞਖਾਧੀ ॥  ॥ 

ਅਪਐ ੂਣ ਅਕ ਅਢਦਐਾ ॥ ਾ  
ਹਖਸ ੂਣ ਢ ਐਾ ॥ ਥਢ ਹਔਸਢ 

ਦਸੂ ਞ ਹਢਆਾ ॥ ਆਠ ਣੁਐ ਅਠਵ 
ਅਹਥਏਾਾ ॥  ॥ 

ਥਢ ਹਔਸਢ ਹਖਸ ਖਾਞ ਢ ਣਾਞਾ ॥ 
ਞਰ ਹਧਞਰ ਹਖਸ ਞਾਞ ਢ ਧਾਞਾ ॥ ਦ 
ਞ ਠੂਹ ਦਢ ਞ ਢਾ ॥ ਖਪ ਟਪ 

ਧਸੀਅਪ ਖਾਹਸ ਥਾ ॥ ੑ ॥ 
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ਅਢਸਠ ੂਣ ਅਢਾਸਠ ਥਾਢੀ ॥ ਔਢ 
ਢ ਹਖਸ ਥਞ ਦਵਾਢੀ ॥ ਥਰਸਧਾ 

ਹਥਢ ਅਞੁ ਢਸੀ ਣਾਇ ॥ ਢਞ ਢਞ 
ਧੁਐਔਾ ਥਞਾਇ ॥  ॥ 

ਏਹਙ ਇਠਰ ਉਣਇਠਰ ਥਢਾ ॥ ਥਰਸਧਾ 
ੁਠਰ ਉਣਾਇ ਐਣਾ ॥ ਪਏ ਔਞਰ ਠ 

ਐਪ ਔਾਇ ॥ ਥਸੁ ਆਣ ਸੀ ਥੀਔ 
ਹਧਪਾਇ ॥  ॥ 

ਠਾਢਵ ਠਵ ਤਹਢਠ ਅਣਾਾ ॥ ਡਰਥ 

ਖਕ ਔ ੁਦ ਔਾਾ ॥ ਦੂਞ ਦਹਵਐ 
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ਦਵਾਢ ਏਸਾਢੀ ॥ ਙ ਙ ਏ ਣਙ 
ਣਙ ਏੀ ਖਾਢੀ ॥  ॥ 

ਞਾਞ ਧਾਞ ਹਖਸ ਖਾਞ ਢ ਣਾਞਾ ॥ ਏ 
 ਏਾਸੂ ਢਸੀ ਾਞਾ ॥ ਥ ਖਞ ਏ 

ਥੀਔ ਧਾਢਾ ॥ ਦਸੂ ਥ ਚ 
ਣਹਸਔਾਢਾ ॥  ॥ 

ਏਾਪ ਸਞ ਅਢ ਏਾਪ ੂਣਾ ॥ 
ਅਪਐ ਣੁਐ ਅਥਞ ਅਵਡੂਞਾ ॥ 
ਖਾਞ ਣਾਞ ਹਖਸ ਹਔਸਢ ਢ ਥਢਾ ॥ 

ਅਥਞ ਠਵ ਅਕ ਅਢ ਦਧਾ ॥  ॥ 
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ਦ ਏ ਏਾਪ ਦਢ ਏ ਏਞਾ ॥  
 ਠਐਢ ਏ ਸਞਾ ॥ ਏ ਹਔਞ 

ਹਖਸ ਇਏ ਹਕਢ ਹਡਆਇ ॥ ਏਾਪ 
ਤਾ ਏ ਥੀਔ ਢ ਆਇ ॥ ੍ ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਅਢਠੁ ਾਹਸਥ 

ਾਧਏਪੀ ਧਸਪਾ  ਅਢਠ ੁ

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਅਢਠੁ ਦਇਆ ਧੀ ਧਾ ਹਞੁੂ ਧ 
ਣਾਇਆ ॥ ਹਞੁੁ ਞ ਣਾਇਆ ਸਖ 

ਞੀ ਧਹਢ ਵਖੀਆ ਵਾਡਾਈਆ ॥ ਾ 
ਞਢ ਣਵਾ ਣੀਆ ਥਠ ਾਵਝ 

ਆਈਆ ॥ ਥਠ ਞ ਾਵਸੁ ਸੀ ਏਾ 
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ਧਹਢ ਹਖਢੀ ਵਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਅਢਠੁ ਸਆ ਹਞੁੂ ਧ ਣਾਇਆ ॥  

॥ 
 ਧਢ ਧਹਆ ਞੂ ਠਾ ਸੁ ਸਹ ਢਾਪ 
॥ ਸਹ ਢਾਹਪ ਸੁ ਞੂ ਧਢ ਧ ਠੂਐ 

ਹਦ ਹਵਾਝਾ ॥ ਅੀਏਾੁ ਸੁ ਏ 

ਞਾ ਏਾਖ ਹਦ ਵਾਝਾ ॥ ਦਢਾ 
ਪਾ ਧਟੁ ੁਆਧੀ  ਹਏਉ ਧਢਸੁ 
ਹਵਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਧਢ ਧ ਠਾ 

ਸੁ ਸਹ ਢਾਪ ॥  ॥ 
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ਾਔ ਾਹਸਥਾ ਹਏਆ ਢਾਸੀ ਹ ਞ 
॥ ਹ ਞ ਞ ਦੁ ਹਏਕੁ ਸ ਹਖੁ ਠਹਸ 

ੁ ਣਾਵ ॥ ਠਾ ਹਤਹਞ ਪਾਸ ਞੀ 
ਢਾਧੁ ਧਹਢ ਵਾਵ ॥ ਢਾਧੁ ਹਖਢ ਏ 
ਧਹਢ ਵਹਆ ਵਾਖ ਥਠ ਢ ॥ 

ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਔ ਾਹਸਥ ਹਏਆ ਢਾਸੀ 

ਹ ਞ ॥  ॥ 
ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ ਆਡਾ ॥ ਾਔੁ ਢਾਧੁ 

ਅਡਾੁ ਧਾ ਹਖਹਢ ਦੁਐਾ ਹਦ 

ਵਾਈਆ ॥ ਏਹ ਾਂਹਞ ੁਐ ਧਹਢ 
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ਆਇ ਵਹਆ ਹਖਹਢ ਇਕਾ ਹਦ 
ਣੁਖਾਈਆ ॥ ਠਾ ਏੁਥਾਝੁ ਏੀਞਾ ੁੂ 

ਹਵਙਸੁ ਹਖ ਠੀਆ ਹਸ ਵਹਛਆਈਆ 
॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ੁਝਸੁ ਞਸੁ ਥਹਠ 
ਡਸੁ ਹਣਆ ॥ ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ 

ਆਡਾ ॥ ੑ ॥ 

ਵਾਖ ਣਔ ਥਠ ਹਞਞੁ ਹ ਦਾ ॥ 
ਹ ਦਾ ਥਠ ਵਾਖ ਏਪਾ ਹਖਞੁ 
ਹ ਡਾੀਆ ॥ ਣਔ ਠੂਞ ਞੁਡੁ ਵਹ 

ਏੀਞ ਏਾਪੁ ਏਙਏੁ ਧਾਹਆ ॥ ਡੁਹ 
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ਏਹਧ ਣਾਇਆ ਞੁਡੁ ਹਖਢ ਏਉ ਹ 
ਢਾਹਧ ਸਹ ਏ ਪਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਞਸ 

ੁਐੁ ਸਆ ਹਞਞੁ ਹ ਅਢਸਠ ਵਾਖ ॥ 
 ॥ 

ਾਔੀ ਹਪਵ ਹਥਢੁ ਠਸ ਹਢਧਾਝੀ ॥ ਠਸ 
ਹਢਧਾਝੀ ਹਪਵ ਥਾਗਸੁ ਹਏਆ ਏ 

ਵਔਾੀਆ ॥ ਞੁਡੁ ਥਾਗੁ ਧਟ ਏਇ 
ਢਾਸੀ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏਹ ਥਢਵਾੀਆ ॥  
ਢਉ ਸੁ ਟਾਉ ਢਾਸੀ ਥਹਠ ਪਾਹ 

ਵਾੀਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਪਵ ਥਾਗਸੁ 
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ਹਏਆ ਏ ਵਔਾੀਆ ॥  ॥ 
ਆਢਠੁ ਆਢਠੁ ਦੁ ਏ ਏਸ ਆਢਠੁ 

ੁੂ ਞ ਖਾਹਝਆ ॥ ਖਾਹਝਆ ਆਢਠੁ 
ਠਾ ੁ ਞ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏ ਹਣਆਹਆ ॥ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਹਏਪਹਵਐ ਏਙ ਹਆਢ 
ਅਖਢੁ ਾਹਆ ॥ ਅਠਸੁ ਹਖਢ ਏਾ 

ਧਸੁ ਞੁਙਾ ਹਞਢ ਏਾ ਥਠੁ ਔ 
ਵਾਹਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਸੁ ਅਢਠੁ 
ਸ ਆਢਠੁ ੁ ਞ ਖਾਹਝਆ ॥  ॥ 

ਥਾਥਾ ਹਖੁ ਞੂ ਠਹਸ ਈ ਖਢੁ ਣਾਵ ॥ 
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ਣਾਵ ਞ  ਖਢੁ ਠਹਸ ਹਖ ਢ ਸਹ 
ਹਏਆ ਏਹਸ ਵਔਾਹਆ ॥ ਇਹਏ 

ਦਹਧ ਦੂਪ ਹਤਹਸ ਠਸ ਹਠਹ ਇਹਏ 
ਢਾਹਧ ਪਾਹ ਵਾਹਆ ॥ ੁ 

ਣਾਠੀ ਧਢੁ ਦਇਆ ਹਢਧਪੁ ਹਖਢਾ 
ਦਾਝਾ ਦਾਵ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਖੁ ਠਹਸ 

ਹਣਆ ਈ ਖਢੁ ਣਾਵ ॥  ॥ 
ਆਵਸੁ ਞ ਹਣਆਹਸ ਅਏਟ ਏੀ 

ਏਸ ਏਸਾਝੀ ॥ ਏਸ ਏਸਾਝੀ ਅਏਟ 

ਏੀ ਹਏਞੁ ਠੁਆ ਣਾਈ ॥ ਞਢੁ ਧਢੁ 
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ਡਢੁ ਦੁ ਉਹਣ ੁ ਏਉ ਸੁਏਹਧ 
ਧਹਢ ਣਾਈ ॥ ਸੁਏਧੁ ਧਹਢਸੁ ੁੂ 

ਏਾ ਾਵਸੁ ਔੀ ਥਾਝੀ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ੁਝਸੁ ਞਸੁ ਏਹਟਸੁ ਅਏਟ ਏਸਾਝੀ ॥ 

 ॥ 
 ਧਢ ਔਔਪਾ ਔਞੁਾਈ ਹਏਢ ਢ 

ਣਾਇਆ ॥ ਔਞੁਾਈ ਢ ਣਾਇਆ ਹਏਢ 
ਞੂ ੁਹਝ ਧਢ ਧਹਆ ॥ ਸ ਧਾਇਆ 
ਧਸਝੀ ਹਖਹਢ ਞੁ ਦਹਧ ਦੁਪਾਇਆ ॥ 

ਧਾਇਆ ਞ ਧਸਝੀ ਹਞਢ ਏੀਞੀ ਹਖਹਢ 
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ਚਉਪੀ ਣਾਈਆ ॥ ਏੁਥਾਝੁ ਏੀਞਾ 
ਹਞ ਹਵਙਸੁ ਹਖਹਢ ਧਸੁ ਧੀਚਾ ਪਾਇਆ 

॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਧਢ ਔਔਪ ਔਞੁਾਈ 
ਹਏਢ ਢ ਣਾਇਆ ॥ ੍ ॥ 

 ਧਢ ਹਣਆਹਆ ਞੂ ਠਾ ਔੁ 
ਧਾਪ ॥ ਸੁ ਏੁਙਥੁ ਞੂ ਹਖ ਠਐਠਾ 

ਔਪ ਢਾਸੀ ਞ ਢਾਪ ॥ ਾਹਟ ਞ ਔਪ 
ਢਾਸੀ ਹਞੁ ਢਾਹਪ ਹਏਉ ਹਔਞੁ ਪਾਈ 
॥ ਾ ਏਧੁ ਧੂਪ ਢ ਏੀਔ ਹਖਞੁ ਅਹਞ 

ਣਕਞਾਈ ॥ ਹਞੁੂ ਏਾ ਉਣਠੁ 
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ੁਹਝ ਞੂ ਸਵ ਞ ਢਾਪ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਧਢ ਹਣਆ ਞੂ ਠਾ ਔੁ ਧਾਪ ॥ 

 ॥ 
ਅਧ ਅਔਾ ਞਾ ਅਞੁ ਢ ਣਾਇਆ 
॥ ਅਞ ਢ ਣਾਇਆ ਹਏਢ ਞਾ ਆਣਝਾ 
ਆਣੁ ਞੂ ਖਾਝਸ ॥ ਖੀਅ ਖਞ ਹਦ ਐਪੁ 

ਞਾ ਹਏਆ ਏ ਆਹਐ ਵਐਾਝ ॥ 
ਆਐਹਸ ਞ ਵਐਹਸ ਦੁ ਞੂਸ ਹਖਹਢ 
ਖਞੁ ਉਣਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਞੂ 

ਠਾ ਅਧੁ ਸ ਞਾ ਅਞੁ ਢ ਣਾਇਆ 
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॥  ॥ 
ੁਹ ਢ ਧੁਹਢ ਖਢ ਅਹਧਰਞੁ ਐਖਠ ੁ 

ਅਹਧਰਞੁ ੁ ਞ ਣਾਇਆ ॥ ਣਾਇਆ 
ਅਹਧਰਞੁ ੁਹ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏੀਢੀ ਔਾ ਧਹਢ 
ਵਾਇਆ ॥ ਖੀਅ ਖਞ ਹਦ ਞੁਡੁ 

ਉਣਾ ਇਹਏ ਵਹਐ ਣਹਝ ਆਇਆ 

॥ ਪਥੁ ਪਦੁ ਅਸਏਾੁ ਔੂਏਾ ਹਞੁੂ 
ਦਪਾ ਦਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਖ ਢ 

ਆਹਣ ਞੁਚਾ ਹਞਹਢ ਅਹਧਰਞੁ ੁ ਞ 

ਣਾਇਆ ॥  ॥ 
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ਦਞਾ ਏੀ ਔਾਪ ਹਢਾਪੀ ॥ ਔਾਪਾ 
ਹਢਾਪੀ ਦਞਾਸ ਏੀ ਹਥਐਧ ਧਾਹ 

ਔਪਝਾ ॥ ਪਥੁ ਪਦੁ ਅਸਏਾੁ ਞਹਖ 
ਹਞਰਢਾ ਥਸੁਞੁ ਢਾਸੀ ਥਪਝਾ ॥ 

ਐਹਢਅਸੁ ਹਞਐੀ ਵਾਪਸੁ ਹਢਏੀ ਞੁ 
ਧਾਹ ਖਾਝਾ ॥ ੁ ਣਾਠੀ ਹਖਢੀ 

ਆਣੁ ਞਹਖਆ ਸਹ ਵਾਢਾ ਧਾਝੀ ॥ 
ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਔਾਪ ਦਞਾ ਖੁਸੁ ਖੁੁ 

ਹਢਾਪੀ ॥ ੑ ॥ 

ਹਖਉ ਞੂ ਔਪਾਇਹਸ ਹਞਵ ਔਪਸ 
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ੁਆਧੀ ਸੁ ਹਏਆ ਖਾਝਾ ੁਝ ਞ ॥ 
ਹਖਵ ਞੂ ਔਪਾਇਹਸ ਹਞਵ ਔਪਸ ਹਖਢਾ 

ਧਾਹ ਣਾਵਸ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਹਖਢ 
ਢਾਹਧ ਪਾਇਹਸ ਹ ਸਹ ਸਹ ਠਾ 

ਹਡਆਵਸ ॥ ਹਖ ਢ ਏਟਾ ੁਝਾਇਹਸ 
ਆਣਝੀ ਹ ੁਠੁਆ ੁਐੁ ਣਾਵਸ ॥ 

ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਔ ਾਹਸਥ ਹਖਉ ਦਾਵ 
ਹਞਵ ਔਪਾਵਸ ॥  ॥ 

ਸੁ ਹਸਪਾ ਥਠੁ ੁਸਾਵਾ ॥ ਥਠ 

ੁਸਾਵਾ ਠਾ ਹਸਪਾ ਹਞੁੂ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        153 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ੁਝਾਇਆ ॥ ਸੁ ਹਞਢ ਏ ਧਹਢ 
ਵਹਆ ਹਖਢ ਡੁਸੁ ਹਪਹਐਆ ਆਇਆ 

॥ ਇਹਏ ਹਤਹਸ ਢ ਏਹਸ ਪਾ 
ਪੀ ਹਏਢ ਢ ਣਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਥਠੁ ਹਸਪਾ ਹਞੁੂ ੁਝਾਇਆ ॥ 

 ॥ 

ਣਹਵਞੁ ਸ  ਖਢਾ ਹਖਢੀ ਸਹ 
ਹਡਆਇਆ ॥ ਸਹ ਹਡਆਇਆ ਣਹਵਞੁ 

ਸ ੁਧੁਹਐ ਹਖਢੀ ਹਡਆਇਆ ॥ 

ਣਹਵਞੁ ਧਾਞਾ ਹਣਞਾ ਏੁਙਥ ਹਸਞ ਹਉ 
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ਣਹਵਞੁ ਹਞ ਥਾਈਆ ॥ ਏਸਠ 
ਣਹਵਞੁ ੁਝਠ ਣਹਵਞੁ  ਣਹਵਞੁ ਹਖਢੀ 

ਧਹਢ ਵਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ  
ਣਹਵਞੁ ਹਖਢੀ ੁਧੁਹਐ ਸਹ ਸਹ 

ਹਡਆਇਆ ॥  ॥ 
ਏਧੀ ਸਖੁ ਢ ਊਣਖ ਹਵਝੁ ਸਖ 

ਸਾ ਢ ਖਾਇ ॥ ਢਸ ਖਾਇ ਸਾ 
ਹਏਞ ਖਹਧ ਸ ਏਧ ਏਧਾ ॥ 
ਸ ਖੀਉ ਧਪੀਝੁ ਸ ਹਏਞੁ ਖਹਧ 

ਡਞਾ ਖਾ ॥ ਧਢੁ ਡਵਸੁ ਥਹਠ ਪਾਸੁ 
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ਸਹ ਹਉ ਸਸੁ ਹਔਞੁ ਪਾਇ ॥ ਏਸ 
ਢਾਢਏੁ ੁ ਣਾਠੀ ਸਖੁ ਉਣਖ 

ਇਸੁ ਸਾ ਇਵ ਖਾਇ ॥  ॥ 
ਖੀਅਸੁ ਧਪ ਥਾਸਸੁ ਹਢਧਪ ॥ 
ਥਾਸਸੁ ਹਢਧਪ ਖੀਅਸੁ ਞ ਧਪ 
ਹਞਢੀ ਖਢਧੁ ਖੂ ਸਾਹਆ ॥ ਸ 

ਹਞਢਾ ਵਛਾ ੁ ਪਾ ਧਝੁ ਧਢਸੁ 
ਹਵਾਹਆ ॥ ਵਠਾ ਧਹਸ ਢਾਧੁ ਉਞਧੁ 

 ੁਝਹਸ ਢਾਸੀ ਹਤਹਸ ਹਖਉ 

ਥਞਾਹਪਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਖਢ ਔੁ 
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ਞਹਖਆ ਏੂੋ ਪਾ ਹਞਢੀ ਖਢਧੁ ਖੂ 
ਸਾਹਆ ॥  ॥ 

ਖੀਅਸੁ ਹਢਧਪ ਥਾਸਸੁ ਹਢਧਪ ॥ 
ਥਾਸਸੁ ਞ ਹਢਧਪ ਖੀਅਸੁ ਹਢਧਪ 
ਹਞੁ ਞ ਏਝੀ ਏਧਾਝੀ ॥ ਏੂੋ ਏੀ 
ਇ ਣਸੁਔ ਢਾਸੀ ਧਢਾ ਹਔ ਧਾਝੀ 

॥ ਖਢਧੁ ਞਢੁ ਹਖਢੀ ਐਹਙਆ ਦਪ  
ਵਝਖਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਖਢ ਧਢੁ 

ਹਢਧਪੁ ਠਾ ਸਹਸ ੁ ਢਾਪ ॥ ੍ 

॥ 
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ਖ ਏ ਹਐੁ ੁੂ ਞੀ ਢਧੁਐੁ ਸਵ ॥ 
ਸਵ ਞ ਢਧੁਐੁ ਹਐੁ ਏਈ ਖੀਅਸੁ ਸ 

ੁ ਢਾਪ ॥ ੁ ਏ ਔਢ ਹਸਠ 
ਹਡਆ ਅਞ ਆਞਧ ਧਾਪ ॥ ਆਣੁ 
ਕਹਛ ਠਾ ਸ ਣਝ ੁ ਹਥਢੁ ਅਵੁ 

ਢ ਖਾਝ ਏ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ੁਝਸੁ 

ਞਸੁ  ਹਐੁ ਢਧੁਐੁ ਸ ॥  ॥ 
ਖ ਏ ੁ ਞ ਵਧੁਐੁ ਸਵ ਹਥਢੁ ਹਞੁ 
ਧੁਏਹਞ ਢ ਣਾਵ ॥ ਣਾਵ ਧੁਏਹਞ ਢ ਸ 

ਟ ਏਈ ਣੁਕਸੁ ਹਥਥਏੀਆ ਖਾ ॥ 
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ਅਢਏ ਖੂਢੀ ਦਹਧ ਆਵ ਹਵਝੁ 
ਹਞੁ ਧੁਏਹਞ ਢ ਣਾ ॥ ਹਤਹ 

ਧੁਏਹਞ ਣਾ ਪਾਹ ਔਝੀ ਹਞੁੂ 
ਥਠੁ ੁਝਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਵੀਔਾਹ 

ਠਐਸੁ ਹਵਝੁ ਹਞੁ ਧੁਏਹਞ ਢ ਣਾ ॥ 
 ॥ 

ਆਵਸੁ ਹਐ ਹਞੁੂ ਏ ਹਣਆਹਸ 
ਾਵਸੁ ਔੀ ਥਾਝੀ ॥ ਥਾਝੀ ਞ ਾਵਸੁ 

ੁੂ ਏੀ ਥਾਝੀਆ ਹਹ ਥਾਝੀ ॥ 

ਹਖਢ ਏਉ ਢਠਹ ਏਧੁ ਸਵ ਹਸਠ 
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ਹਞਢਾ ਧਾਝੀ ॥ ਣੀਵਸੁ ਅਹਧਰਞੁ ਠਾ 
ਸਸੁ ਸਹ ਹ ਖਹਣਸੁ ਾਹਣਾਝੀ 

॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਠਾ ਾਵਸੁ ਸ ਔੀ 
ਥਾਝੀ ॥  ॥ 

ਹਞੁੂ ਹਥਢਾ ਸ ਏਔੀ ਸ ਥਾਝੀ ॥ 
ਥਾਝੀ ਞ ਏਔੀ ਹਞੁੂ ਥਾਗਸੁ ਸ 

ਏਔੀ ਥਾਝੀ ॥ ਏਸਠ ਏਔ ੁਝਠ ਏਔ 
ਏਔੀੈਂ ਆਹਐ ਵਐਾਝੀ ॥ ਸਹ ਸਹ ਹਢਞ 
ਏਹਸ ਢਾ ਏਹਸਆ ਏਕੂ ਢ ਖਾਝੀ ॥ 

ਹਔਞੁ ਹਖਢ ਏਾ ਹਸਹ ਪਇਆ ਧਾਇਆ 
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ਥਪਹਢ ਣ ਵਾਝੀ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਹਞੁੂ ਥਾਗਸੁ ਸ ਏਔੀ ਥਾਝੀ ॥ 

ੑ ॥ 
ੁ ਏਾ ਥਠੁ ਞਢੁ ਸ ਸੀ ਹਖਞੁ 
ਖੋਾਉ ॥ ਥਠੁ ਞਢੁ ਹਖਞੁ ਧਢੁ 

ਪਾਾ ਸੁ ਸਆ ਧਾਉ ॥ ਥਠ ਞੀ 

ਧਢੁ ਹਧਹਪਆ ਔ ਪਾਇਆ ਦਾਉ ॥ 
ਆਣ ਸੀਾ ਞਢੁ ਆਣ ਹਖ ਢ ਠਇ 
ਥੁਗਾਇ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਥਠੁ ਞਢੁ ਸ 

ਸੀਾ ਹਖਞੁ ਖੋਾਉ ॥  ॥ 
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ਹਵ ਏਹਞ ਆਹਣ ਉਣਾਇ ਏ ਏਞਾ 
ਆਣ ਸੁਏਧੁ ਵਞਾ ॥ ਸੁਏਧੁ 

ਵਞਾ ਆਹਣ ਵਐ ੁਧੁਹਐ ਹਏ 
ਥੁਗਾ ॥ ਞੋ ਥਡਢ ਸਵ ਧੁਏਞੁ ਥਠੁ 
ਧਹਢ ਵਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਹਖ ਢ ਆਹਣ 
ਏ ੁ ਸਵ ਏ ਹਉ ਹਪਵ ਪਾ ॥ 

ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਆਹਣ ਏਞਾ ਆਣ ਸੁਏਧੁ 
ਥੁਗਾ ॥  ॥ 

ਹਹਧਰਹਞ ਾਞਰ ਣੁਢ ਣਾਣ ਥੀਔਾਠ 

ਞਞ ਾ ਢ ਖਾਝੀ ॥ ਞਞ ਾ ਢ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        162 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਖਾਝੀ ੁੂ ਥਾਗਸੁ ਞਞ ਾ ਢ ਖਾਝੀ 
॥ ਹਞਸੀ ੁਝੀ ਾੁ ਦਰਹਧ ੁਞਾ 

ੁਹਞਆ ਹਝ ਹਵਸਾਝੀ ॥ ੁ ਹਏਣਾ 
ਞ  ਖਢ ਖਾ ਹਖਢਾ ਸਹ ਧਹਢ 

ਵਹਆ ਥਪਹਸ ਅਹਧਰਞ ਥਾਝੀ ॥ ਏਸ 
ਢਾਢਏੁ  ਞਞੁ ਣਾ ਹਖ ਢ ਅਢਹਠਢੁ 

ਸਹ ਹਪਵ ਪਾ ਖਾਞ ਹਝ ਹਵਸਾਝੀ 
॥  ॥ 

ਧਾਞਾ ਏ ਉਠ ਧਹਸ ਣਰਹਞਣਾਪ ਏ  

ਹਏਉ ਧਢਸੁ ਹਵਾੀ ॥ ਧਢਸੁ ਹਏਉ 
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ਹਵਾੀ ਵਛੁ ਠਾਞਾ ਹਖ ਅਹਢ 
ਧਹਸ ਆਸਾੁ ਣਸੁਔਾਵ ॥  ਢ 

ਹਏਸੁ ਣਹਸ ਢ ਏੀ ਹਖ ਢਉ ਆਣਝੀ 
ਹਪਵ ਪਾਵ ॥ ਆਣਝੀ ਹਪਵ ਆਣ 

ਪਾ ੁਧੁਹਐ ਠਾ ਧਾਪੀ ॥ ਏਸ 
ਢਾਢਏੁ ਵਛੁ ਠਾਞਾ  ਹਏਉ ਧਢਸੁ 

ਹਵਾੀ ॥  ॥ 
ਖੀ ਅਹਢ ਉਠ ਧਹਸ ਞੀ ਥਾਸਹ 
ਧਾਇਆ ॥ ਧਾਇਆ ਅਹਢ ਦ ਇਏ 

ਖਸੀ ਏਞ ਐਪੁ ਔਾਇਆ ॥ ਖਾ ਹਞੁ 
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ਦਾਝਾ ਞਾ ਖਹਧਆ ਣਵਾਹ ਦਪਾ 
ਦਾਇਆ ॥ ਹਪਵ ਕੁੋਏੀ ਪੀ ਹਞਰਢਾ 

ਧਾਇਆ ਅਧੁ ਵਞਾਇਆ ॥ ਸ 
ਧਾਇਆ ਹਖਞੁ ਸਹ ਹਵ ਧਸੁ ਉਣਖ 
ਦਾਉ ਠੂਖਾ ਪਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 

ੁ ਣਾਠੀ ਹਖਢਾ ਹਪਵ ਪਾੀ ਹਞਢੀ 

ਹਵਔ ਧਾਇਆ ਣਾਇਆ ॥  ॥ 
ਸਹ ਆਹਣ ਅਧੁਪਏੁ ਸ ਧੁਹਪ ਢ 

ਣਾਇਆ ਖਾਇ ॥ ਧੁਹਪ ਢ ਣਾਇਆ 

ਖਾਇ ਹਏ ਹਵਙਸੁ ਸ ਪਏ ਹਵਪਪਾਇ 
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॥ ਾ ਹਞੁੁ ਖ ਹਧਪ ਹਞ ਢ 
ਹੁ ਉਣੀ ਹਵਔਸੁ ਆਣੁ ਖਾਇ ॥ 

ਹਖ ਠਾ ਖੀਉ ਹਞੁ ਹਧਹਪ ਸ ਸਹ 
ਵ ਧਹਢ ਆਇ ॥ ਸਹ ਆਹਣ 

ਅਧੁਪਏੁ ਸ ਦਾ ਹਞਢਾ ਏ ਢਾਢਏਾ 
ਹਖਢ ਸਹ ਣਪ ਣਾਇ ॥ ੍ ॥ 

ਸਹ ਾਹ ਧੀ ਧਢੁ ਵਝਖਾਾ ॥ ਸਹ 
ਾਹ ਧੀ ਧਢੁ ਵਝਖਾਾ ਹਞੁ ਞ 
ਾਹ ਖਾਝੀ ॥ ਸਹ ਸਹ ਹਢਞ ਖਹਣਸੁ 

ਖੀਅਸੁ ਪਾਸਾ ਐਹਙਸੁ ਹਠਸਾੋੀ ॥ ਸੁ 
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ਡਢੁ ਹਞਢਾ ਹਧਹਪਆ ਹਖਢ ਸਹ ਆਣ 
ਦਾਝਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਸਹ ਾਹ ਧੀ 

ਧਢੁ ਸਆ ਵਝਖਾਾ ॥  ॥ 
 ਢਾ ਞੂ ਅਢ ਹ ਾਹਔ ਸੀ 

ਞੀ ਹਣਆ ਢ ਖਾਇ ॥ ਹਣਆ ਢ 
ਖਾਇ ਸਞੁ ਹਏਞ ਹਖਔੁ ਸਹ ੁ 

ਣਪ ਢ ਣਾਇ ॥ ਸਹ ੁ ਣਾਇ ਣਪ 
ਣੀ ਸਹ ੁ ਥਸੁਹੋ ਢ ਹਞਰਢਾ ਪਾ 
ਆਇ ॥ ਸੁ ਸਹ ੁ ਏਧੀ ਣਾਈ 

ਹਞੁੁ ਹਧਪ ਹਖੁ ਆਇ ॥ ਏਸ 
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ਢਾਢਏੁ ਸਹ ਅਢ  ਹਦ ਵੀ ਖਾ 
ਸਹ ਵ ਧਹਢ ਆਇ ॥  ॥ 

 ੀਾ ਧਹਆ ਸਹ ਞੁਧ ਧਹਸ 
ਖਹਞ ਐੀ ਞਾ ਞੂ ਖ ਧਹਸ ਆਇਆ ॥ 
ਸਹ ਖਹਞ ਐੀ ਞੁਡੁ ਹਵਹਔ ਞਾ ਞੂ ਖ 
ਧਹਸ ਆਇਆ ॥ ਸਹ ਆਣ ਧਾਞਾ 

ਆਣ ਹਣਞਾ ਹਖਹਢ ਖੀਉ ਉਣਾਇ ਖਞੁ 
ਹਠਐਾਇਆ ॥ ੁ ਣਾਠੀ ਥੁਹਗਆ 

ਞਾ ਔਪਞੁ ਸਆ ਔਪਞੁ ਢਠੀ ਆਇਆ 

॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਹਰਹਙ ਏਾ ਧੂਪੁ 
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ਹਔਆ ਖਹਞ ਾਐੀ ਞਾ ਞੂ ਖ ਧਹਸ 
ਆਇਆ ॥  ॥ 

ਧਹਢ ਔਾਉ ਦਇਆ ਣਰਦ ਆਧੁ 
ੁਹਝਆ ॥ ਸਹ ਧਪੁ ਾਉ ਐੀ 
ਹਰਸੁ ਧਠੁ ਥਹਝਆ ॥ ਸਹ ਾਉ 
ਧਪੁ ਹਢਞ ਐੀ ੁ ਠੂਐੁ ਢ 

ਹਵਆਣ ॥ ੁ ਔਢ ਪਾ ਹਠਢ 
ਦਾ ਆਣਝਾ ਹਣੁ ਖਾਣ ॥ 

ਅਢਸਞ ਥਾਝੀ ੁ ਥਹਠ ਖਾਝੀ ਸਹ 

ਢਾਧੁ ਸਹ ੁ ਦ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਣਰਦੁ 
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ਆਹਣ ਹਧਹਪਆ ਏਝ ਏਾਝ ਖ ॥ 
ੑ ॥ 

 ੀਾ ਧਹਆ ਇੁ ਖ ਧਹਸ 
ਆਇ ਏ ਹਏਆ ਞੁਡੁ ਏਧ ਏਧਾਇਆ 
॥ ਹਏ ਏਧ ਏਧਾਇਆ ਞੁਡੁ ੀਾ 
ਖਾ ਞੂ ਖ ਧਹਸ ਆਇਆ ॥ ਹਖਹਢ 

ਸਹ ਞਾ ਔਢੁ ਹਔਆ  ਸਹ ਧਹਢ 
ਢ ਵਾਇਆ ॥ ੁ ਣਾਠੀ ਸਹ 

ਧਹਢ ਵਹਆ ਣੂਹਥ ਹਪਹਐਆ 

ਣਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਸੁ ੀੁ 
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ਣਵਾਝੁ ਸਆ ਹਖਹਢ ਹਞੁ ਹਉ 
ਹਔਞੁ ਪਾਇਆ ॥  ॥ 

 ਢਞਰਸੁ ਧਹਸ ਸਹ ਞੁਧ ਧਹਸ ਖਹਞ 
ਡੀ ਸਹ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਠਐਸੁ ਏਈ 
॥ ਸਹ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਠਐਸੁ ਏਈ 

ਢਠੀ ਸਹ ਹਢਸਾਹਪਆ ॥ ਸੁ ਹਵੁ 

ਾੁ ਞੁਧ ਠਐਠ ਸੁ ਸਹ ਏਾ ੂਣੁ ਸ 
ਸਹ ੂਣੁ ਢਠੀ ਆਇਆ ॥ ੁ 

ਣਾਠੀ ਥੁਹਗਆ ਖਾ ਵਐਾ ਸਹ ਇਏੁ 

ਸ ਸਹ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਏਈ ॥ ਏਸ 
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ਢਾਢਏੁ ਹਸ ਢਞਰ ਅਡ  ਹਞੁਹ 
ਹਧਹਪ ਹਠਥ ਹਠਰਹਙ ਸਈ ॥  ॥ 

 ਰਵਝਸੁ ਧਹਸ ਾਔ ੁਢਝ ਢ 
ਣਚਾ ॥ ਾਔ ੁਢਝ ਢ ਣਚਾ 

ੀਹ ਪਾ ੁਝਸੁ ਹਞ ਥਾਝੀ ॥ ਹਖਞੁ 
ੁਝੀ ਧਢੁ ਞਢੁ ਸਹਆ ਸਆ ਢਾ 

ਹ ਧਾਝੀ ॥ ਔੁ ਅਪਐ ਹਵਛਾਝੀ 
ਞਾ ਏੀ ਹਞ ਏਸੀ ਢ ਖਾ ॥ ਏਸ 
ਢਾਢਏੁ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ੁਝਸੁ ਣਹਵਞਰ 

ਸਵਸੁ ਾਔ ੁਢਝ ਢ ਣਚਾ ॥  ॥ 
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ਸਹ ਖੀਉ ੁਤਾ ਅਠਹ ਹਐ ਏ ਵਾਖਾ 
ਣਵਝੁ ਵਖਾਇਆ ॥ ਵਖਾਇਆ ਵਾਖਾ 

ਣਉਝ ਢਉ ਠੁਆ ਣਙੁ ਏੀ 
ਠਵਾ ੁਣਞੁ ਐਾਇਆ ॥ ੁਠੁਆ 
ਪਾਇ ਦਾਵਢੀ ਇਏਢਾ ਠਵਾ ਠੁਆੁ 
ਹਠਐਾਇਆ ॥ ਞਸ ਅਢਏ ੂਣ ਢਾਉ 

ਢਵ ਹਢਹਡ ਹਞ ਠਾ ਅਞੁ ਢ ਖਾਈ 
ਣਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਸਹ ਹਣਆ 

ਖੀਉ ੁਤਾ ਅਠਹ ਹਐ ਏ ਵਾਖਾ 

ਣਵਝੁ ਵਖਾਇਆ ॥  ॥ 
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ਸੁ ਾਔਾ ਹਸਪਾ ਾਔ ਹ ਾਵਸੁ 
॥ ਾਵਸੁ ਞ ਹਸਪਾ ਹ ਾਔ ਹਖਟ 

ਠਾ ਔੁ ਹਡਆਵਸ ॥ ਔ ਹਡਆਵਹਸ 
ਖਾ ਞੁਡੁ ਦਾਵਹਸ ੁਧੁਹਐ ਹਖਢਾ 

ਥੁਗਾਵਸ ॥ ਇਸੁ ਔੁ ਦਢਾ ਏਾ ਐਧੁ 
ਸ ਹਖੁ ਥਐ  ਖਢੁ ਣਾਵਸ ॥ ਏਸ 

ਢਾਢਏੁ ਔੁ ਹਸਪਾ ਔ ਹ ਾਵਸ 
॥  ॥ 

ਅਢਠੁ ੁਝਸੁ ਵਛਦਾੀਸ ਪ 

ਧਢਟ ਣੂ ॥ ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਰਦੁ 
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ਣਾਇਆ ਉਞ ਪ ਹਵੂ ॥ ਠੂਐ 
 ਞਾਣ ਉਞ ੁਝੀ ਔੀ ਥਾਝੀ ॥ 

ਞ ਾਖਢ ਦ  ਣੂ ੁ ਞ 
ਖਾਝੀ ॥ ੁਝਞ ਣੁਢੀਞ ਏਸਞ ਣਹਵਞੁ 
ਹਞੁੁ ਹਸਆ ਦਣੂ ॥ ਹਥਢਵਹਞ 
ਢਾਢਏੁ ੁ ਔਝ ਪਾ ਵਾਖ ਅਢਸਠ 

ਞੂ ॥ ੑ੍ ॥  ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਅਢਠੁ ਾਹਸਥ (ਦ) 

ਾਧਏਪੀ ਧਸਪਾ  ਅਢਠ ੁ
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਅਢਠੁ ਦਇਆ ਧੀ ਧਾ ਹਞੁੂ ਧ 

ਣਾਇਆ ॥ ਹਞੁੁ ਞ ਣਾਇਆ ਸਖ 
ਞੀ ਧਹਢ ਵਖੀਆ ਵਾਡਾਈਆ ॥ ਾ 
ਞਢ ਣਵਾ ਣੀਆ ਥਠ ਾਵਝ 

ਆਈਆ ॥ ਥਠ ਞ ਾਵਸੁ ਸੀ ਏਾ 
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ਧਹਢ ਹਖਢੀ ਵਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਅਢਠੁ ਸਆ ਹਞੁੂ ਧ ਣਾਇਆ ॥  

॥ 
 ਧਢ ਧਹਆ ਞੂ ਠਾ ਸੁ ਸਹ ਢਾਪ 
॥ ਸਹ ਢਾਹਪ ਸੁ ਞੂ ਧਢ ਧ ਠੂਐ 

ਹਦ ਹਵਾਝਾ ॥ ਅੀਏਾੁ ਸੁ ਏ 

ਞਾ ਏਾਖ ਹਦ ਵਾਝਾ ॥ ਦਢਾ 
ਪਾ ਧਟੁ ੁਆਧੀ  ਹਏਉ ਧਢਸੁ 
ਹਵਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਧਢ ਧ ਠਾ 

ਸੁ ਸਹ ਢਾਪ ॥  ॥ 
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ਾਔ ਾਹਸਥਾ ਹਏਆ ਢਾਸੀ ਹ ਞ 
॥ ਹ ਞ ਞ ਦੁ ਹਏਕੁ ਸ ਹਖੁ ਠਹਸ 

ੁ ਣਾਵ ॥ ਠਾ ਹਤਹਞ ਪਾਸ ਞੀ 
ਢਾਧੁ ਧਹਢ ਵਾਵ ॥ ਢਾਧੁ ਹਖਢ ਏ 
ਧਹਢ ਵਹਆ ਵਾਖ ਥਠ ਢ ॥ 

ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਔ ਾਹਸਥ ਹਏਆ ਢਾਸੀ 

ਹ ਞ ॥  ॥ 
ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ ਆਡਾ ॥ ਾਔੁ ਢਾਧੁ 

ਅਡਾੁ ਧਾ ਹਖਹਢ ਦੁਐਾ ਹਦ 

ਵਾਈਆ ॥ ਏਹ ਾਂਹਞ ੁਐ ਧਹਢ 
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ਆਇ ਵਹਆ ਹਖਹਢ ਇਕਾ ਹਦ 
ਣੁਖਾਈਆ ॥ ਠਾ ਏੁਥਾਝੁ ਏੀਞਾ ੁੂ 

ਹਵਙਸੁ ਹਖ ਠੀਆ ਹਸ ਵਹਛਆਈਆ 
॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ੁਝਸੁ ਞਸੁ ਥਹਠ 
ਡਸੁ ਹਣਆ ॥ ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ 

ਆਡਾ ॥ ੑ ॥ 

ਵਾਖ ਣਔ ਥਠ ਹਞਞੁ ਹ ਦਾ ॥ 
ਹ ਦਾ ਥਠ ਵਾਖ ਏਪਾ ਹਖਞੁ 
ਹ ਡਾੀਆ ॥ ਣਔ ਠੂਞ ਞੁਡੁ ਵਹ 

ਏੀਞ ਏਾਪੁ ਏਙਏੁ ਧਾਹਆ ॥ ਡੁਹ 
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ਏਹਧ ਣਾਇਆ ਞੁਡੁ ਹਖਢ ਏਉ ਹ 
ਢਾਹਧ ਸਹ ਏ ਪਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਞਸ 

ੁਐੁ ਸਆ ਹਞਞੁ ਹ ਅਢਸਠ ਵਾਖ ॥ 
 ॥ 

ਅਢਠੁ ੁਝਸੁ ਵਛਦਾੀਸ ਪ 
ਧਢਟ ਣੂ ॥ ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਰਦੁ 

ਣਾਇਆ ਉਞ ਪ ਹਵੂ ॥ ਠੂਐ 
 ਞਾਣ ਉਞ ੁਝੀ ਔੀ ਥਾਝੀ ॥ 
ਞ ਾਖਢ ਦ  ਣੂ ੁ ਞ 

ਖਾਝੀ ॥ ੁਝਞ ਣੁਢੀਞ ਏਸਞ ਣਹਵਞੁ 
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ਹਞੁੁ ਹਸਆ ਦਣੂ ॥ ਹਥਢਵਹਞ 
ਢਾਢਏੁ ੁ ਔਝ ਪਾ ਵਾਖ ਅਢਸਠ 

ਞੂ ॥ ੑ੍ ॥  ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਹਸਾ ਾਹਸਥ 

ਸਹ ਖੁੁ ਖੁੁ ਦਞ ਉਣਾਇਆ ਣਖ 
ਐਠਾ ਆਇਆ ਾਧ ਾਖ ॥ 

ਸਝਾਐੁ ਠੁਙੁ ਸਹ ਧਾਹਆ 

ਣਰਸਪਾਠੁ ਞਾਇਆ ॥ ਅਸਏਾੀਆ 
ਹਢਠਏਾ ਹਣਹਚ ਠਇ ਢਾਧਠਉ ਧੁਹਐ 
ਪਾਇਆ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਾ ਸਹ 
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ਹਵਆ ਅਹਞ ਪ ਕਛਾਇਆ ॥ ੑ ॥ 
 ॥ ੍ ॥  

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥  

ਪਏੁ ਧਃ  ॥  

ਠੁਐੁ ਠਾੂ ੁਐੁ ੁ ਦਇਆ ਖਾ ੁਐੁ 
ਞਾਹਧ ਢ ਸਈ ॥ ਞੂ ਏਞਾ ਏਝਾ ਧ 

ਢਾਸੀ ਖਾ ਸਉ ਏੀ ਢ ਸਈ ॥  ॥ 
ਥਹਪਸਾੀ ਏੁਠਹਞ ਵਹਆ ॥ ਞਾ 
ਅਞੁ ਢ ਖਾਈ ਪਹਐਆ ॥  ॥ ਸਾਉ 
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॥ ਖਾਹਞ ਧਹਸ ਖਹਞ ਖਹਞ ਧਹਸ ਖਾਞਾ 
ਅਏਪ ਏਪਾ ਦਣੂਹ ਹਸਆ ॥ ਞੂ 

ਔਾ ਾਹਸਥੁ ਹਤਹਞ ੁਆਹਪੑਉ ਹਖਹਢ 
ਏੀਞੀ  ਣਾਹ ਣਇਆ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
ਏਞ ਏੀਆ ਥਾਞਾ ਖ ਹਏਕੁ ਏਝਾ ੁ 

ਏਹ ਹਸਆ ॥  ॥  

ਠੁ ਾੁ ਆਾ ਧਸਪਾ  

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥  
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 ਠੁ ਞਾ ਏਸਾ  ੁ ਏਸਾ ਹਖਞੁ 
ਥਹਸ ਥ ਧਾਪ ॥ ਵਾਖ ਞ ਢਾਠ 

ਅਢਏ ਅਐਾ ਏਞ ਞ ਵਾਵਝਸਾ ॥ 
ਏਞ ਞ ਾ ਣੀ ਹਉ ਏਸੀਅਹਸ 

ਏਞ ਞ ਾਵਝਸਾ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ 
ਣਵਝੁ ਣਾਝੀ ਥਞੁ ਾਵ ਾਖਾਡਧੁ 

ਠੁਆ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਹਔਞੁ ੁਣਞੁ 
ਹਪਹਐ ਖਾਝਹਢ ਹਪਹਐ ਹਪਹਐ ਡਧੁ 
ਥੀਔਾ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਈੁ 

ਥਰਸਧਾ ਠਵੀ ਸਹਢ ਞ ਠਾ ਵਾ 
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॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਇਠਰ ਇਠਰਾਹਝ ਥਚ 
ਠਵਹਞਆ ਠਹ ਢਾਪ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ 

ਹਡ ਧਾਡੀ ਅਠਹ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ 
ਾਡ ਥੀਔਾ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਖਞੀ 
ਞੀ ਞਐੀ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਵੀ 

ਏਾ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਣਹਛਞ ਣੋਹਢ 

ਐੀੁ ਖੁੁ ਖੁੁ ਵਠਾ ਢਾਪ ॥ 
ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਧਸਝੀਆ ਧਢੁ ਧਸਹਢ 

ੁੁ ਧਕੁ ਣਇਆਪ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ 

ਞਢ ਉਣਾ ਞ ਅਚਹਚ ਞੀਟ 
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ਢਾਪ ॥ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਖਡ ਧਸਾਥਪ 
ੂਾ ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਐਾਝੀ ਔਾ ॥ 

ਾਵਹਢ ਞੁਡਢ ਐਛ ਧਛਪ ਥਰਸਧਛਾ 
ਏਹ ਏਹ ਐ ਞ ਡਾ ॥ ਈ 

ਞੁਡਢ ਾਵਹਢ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵਹਢ ਞ ਞ 
ਦਞ ਾਪ ॥ ਸਹ ਏਞ ਞੁਡਢ 

ਾਵਹਢ  ਧ ਹਔਹਞ ਢ ਆਵਹਢ ਢਾਢਏੁ 
ਹਏਆ ਥੀਔਾ ॥ ਈ ਈ ਠਾ ਔੁ 
ਾਹਸਥੁ ਾਔਾ ਾਔੀ ਢਾਈ ॥ ਸ ਦੀ 

ਸੀ ਖਾਇ ਢ ਖਾੀ ਔਢਾ ਹਖਹਢ 
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ਔਾਈ ॥ ੀ ੀ ਦਾਞੀ ਏਹ ਏਹ 
ਹਖਢੀ ਧਾਇਆ ਹਖਹਢ ਉਣਾਈ ॥ 

ਏਹ ਏਹ ਠਐ ਏੀਞਾ ਆਣਝਾ ਹਖਉ 
ਹਞ ਠੀ ਵਹਛਆਈ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ 
ਈ ਏੀ ਹਤਹ ਸੁਏਧੁ ਢ ਏਝਾ 

ਖਾਈ ॥  ਣਾਹਞਾਸੁ ਾਸਾ 

ਣਹਞਾਹਸਥੁ ਢਾਢਏ ਸਝੁ ਖਾਈ ॥  
॥  

ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥  
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ੁਹਝ ਵਛਾ ਆਐ ਦੁ ਏਇ ॥ ਏਵਛੁ 
ਵਛਾ ਛੀਚਾ ਸਇ ॥ ਏੀਧਹਞ ਣਾਇ ਢ 

ਏਹਸਆ ਖਾਇ ॥ ਏਸਝ ਵਾਪ ਞ ਸ 
ਧਾਇ ॥  ॥ ਵਛ ਧ ਾਹਸਥਾ 

ਹਸ ਦੀਾ ੁਝੀ ਸੀਾ ॥ ਏਇ 
ਢ ਖਾਝ ਞਾ ਏਞਾ ਏਵਛੁ ਔੀਾ ॥  

॥ ਸਾਉ ॥ ਹਦ ੁਞੀ ਹਧਹਪ ੁਹਞ 
ਏਧਾਈ ॥ ਦ ਏੀਧਹਞ ਹਧਹਪ ਏੀਧਹਞ 

ਣਾਈ ॥ ਹਆਢੀ ਹਡਆਢੀ ੁ 

ੁਸਾਈ ॥ ਏਸਝੁ ਢ ਖਾਈ ਞੀ ਹਞਪੁ 
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ਵਹਛਆਈ ॥  ॥ ਹਦ ਞ ਹਦ ਞਣ 
ਹਦ ਔਹਆਈਆ ॥ ਹਡਾ ਣੁਐਾ 

ਏੀਆ ਵਹਛਆਈਆ ॥ ਞੁਡੁ ਹਵਝੁ 
ਹਡੀ ਹਏਢ ਢ ਣਾਈਆ ॥ ਏਹਧ ਹਧਪ 
ਢਾਸੀ ਚਾਹਏ ਸਾਈਆ ॥  ॥ ਆਐਝ 
ਵਾਪਾ ਹਏਆ ਵਔਾਾ ॥ ਹਤਞੀ ਦ 

ਞ ਦਛਾਾ ॥ ਹਖੁ ਞੂ ਠਹਸ ਹਞ 
ਹਏਆ ਔਾਾ ॥ ਢਾਢਏ ਔੁ 
ਵਾਝਸਾਾ ॥ ੑ ॥  ॥  
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ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥  

ਆਐਾ ਖੀਵਾ ਹਵ ਧਹ ਖਾਉ ॥ 
ਆਐਹਝ ਅਉਐਾ ਾਔਾ ਢਾਉ ॥ ਾਔ 
ਢਾਧ ਏੀ ਪਾ ਦੂਐ ॥ ਉਞੁ ਦੂਐ ਐਾਇ 
ਔਪੀਅਹਸ ਠੂਐ ॥  ॥  ਹਏਉ ਹਵ 

ਧੀ ਧਾਇ ॥ ਾਔਾ ਾਹਸਥੁ ਾਔ 
ਢਾਇ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਾਔ ਢਾਧ ਏੀ 
ਹਞਪੁ ਵਹਛਆਈ ॥ ਆਹਐ ਟਏ ਏੀਧਹਞ 

ਢਸੀ ਣਾਈ ॥ ਖ ਹਦ ਹਧਹਪ ਏ ਆਐਝ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        192 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਣਾਹਸ ॥ ਵਛਾ ਢ ਸਵ ਾਹਙ ਢ ਖਾਇ ॥ 
 ॥ ਢਾ ਸੁ ਧ ਢ ਸਵ ੁ ॥ ਠਠਾ 

ਸ ਢ ਔੂਏ ਦੁ ॥ ੁਝੁ ਸ ਸੁ ਢਾਸੀ 
ਏਇ ॥ ਢਾ ਏ ਸਆ ਢਾ ਏ ਸਇ ॥  
॥ ਖਵਛੁ ਆਹਣ ਞਵਛ ਞੀ ਠਾਹਞ ॥ 
ਹਖਹਢ ਹਠਢੁ ਏਹ ਏ ਏੀਞੀ ਾਹਞ ॥ 

ਐਧੁ ਹਵਾਹਸ ਞ ਏਧਖਾਹਞ ਢਾਢਏ 
ਢਾਵ ਥਾਗੁ ਢਾਹਞ ॥ ੑ ॥  ॥  

ਾੁ ੂਖੀ ਧਸਪਾ ੑ ॥  
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ਸਹ ਏ ਖਢ ਹਞੁ ਞ ਣੁਐਾ 
ਹਥਢਉ ਏਉ ੁ ਣਾਹ ॥ ਸਧ ਏੀ 

ਹਏਧ ਹਞੁ ਝਾਈ ਏਹ 
ਠਇਆ ਢਾਧੁ ਣਾਹ ॥  ॥ ਧ 

ਧੀਞ ੁਠਵ ਧਏਉ ਾਧ ਢਾਧੁ 
ਣਾਹ ॥ ੁਧਹਞ ਢਾਧੁ ਧਾ ਣਰਾਢ 

ਐਾਈ ਸਹ ਏੀਹਞ ਸਧੀ ਸਾਹ 
॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਸਹਖਢ ਏ ਵਛਦਾ 

ਵਛ ਹਖਢ ਸਹ ਸਹ ਡਾ ਸਹ 

ਹਣਆ ॥ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਧਪ 
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ਹਞਰਣਞਾਹਸ ਹਧਹਪ ਹਞ ੁਝ 
ਣਾਹ ॥  ॥ ਹਖਢ ਸਹ ਸਹ ਸਹ 

ੁ ਢਾਧੁ ਢ ਣਾਇਆ ਞ ਦਾਸੀਝ ਖਧ 
ਣਾਹ ॥ ਖ ਹਞੁ ਹਝ ਹਞ 

ਢਸੀ ਆ ਹਡਰੁ ਖੀਵ ਹਡਰੁ ਖੀਵਾਹ ॥ 
 ॥ ਹਖਢ ਸਹਖਢ ਹਞੁ ਹਞ 

ਣਾਈ ਹਞਢ ਡੁਹ ਧਞਹਏ ਹਪਹਐਆ 
ਹਪਐਾਹ ॥ ਡਢੁ ਡਢੁ ਞਹਞ ਹਖਞੁ 
ਸਹ ੁ ਣਾਇਆ ਹਧਹਪ ਖਢ ਢਾਢਏ 

ਢਾਧੁ ਣਾਹ ॥ ੑ ॥ ੑ ॥  
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ਾੁ ੂਖੀ ਧਸਪਾ  ॥  

ਏਾਸ  ਧਢ ਹਔਞਵਹਸ ਉਠਧੁ ਖਾ 
ਆਸਹ ਸਹ ਖੀਉ ਣਹਆ ॥ ਪ 

ਣਟ ਧਹਸ ਖਞ ਉਣਾ ਞਾ ਏਾ ਹਖਏੁ 
ਆ ਏਹ ਡਹਆ ॥  ॥ ਧ ਧਾਡਉ 

ਖੀ ਞਹਞ ਹਧਪ ੁ ਞਹਆ ॥ 
ੁਣਾਹਠ ਣਧਣਠੁ ਣਾਇਆ ੂਏ 

ਏਾਙ ਸਹਆ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 

ਖਢਹਢ ਹਣਞਾ ਪਏ ੁਞ ਥਹਢਞਾ ਏਇ ਢ 
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ਹਏ ਏੀ ਡਹਆ ॥ ਹਹ ਹਹ 
ਹਖਏੁ ਥਾਸ ਚਾਏੁੁ ਏਾਸ ਧਢ ਦਉ 

ਏਹਆ ॥  ॥ ਊਛ ਊਹਛ ਆਵ  
ਏਾ ਹਞੁ ਣਾਕ ਥਔ ਕਹਆ ॥ ਹਞਢ 
ਏਵਝੁ ਐਪਾਵ ਏਵਝੁ ਔੁਾਵ ਧਢ ਧਹਸ 
ਹਧਢੁ ਏਹਆ ॥  ॥ ਹਦ ਹਢਡਾਢ 

ਠ ਅਙ ਹਡਾਢ ਚਾਏੁ ਏ ਞਪ 
ਡਹਆ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਥਹਪ ਥਹਪ ਠ 

ਥਹਪ ਖਾਈ ਞਾ ਅਞੁ ਢ 

ਣਾਾਵਹਆ ॥ ੑ ॥  ॥  
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ਾੁ ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ  ਣੁਐ ੁ

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥  

 ਣੁਐੁ ਹਢਖਢੁ ਸਹ ਣੁਐੁ ਹਢਖਢੁ 

ਸਹ ਅਧਾ ਅਧ ਅਣਾਾ ॥ ਹਦ 
ਹਡਆਵਹਸ ਹਦ ਹਡਆਵਹਸ ਞੁਡੁ ਖੀ 

ਸਹ ਔ ਹਖਝਸਾਾ ॥ ਹਦ ਖੀਅ 
ਞੁਧਾ ਖੀ ਞੂ ਖੀਆ ਏਾ ਠਾਞਾਾ ॥ 

ਸਹ ਹਡਆਵਸੁ ਞਸੁ ਖੀ ਹਦ ਠੂਐ 
ਹਵਾਝਸਾਾ ॥ ਸਹ ਆਣ ਚਾਏੁੁ 
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ਸਹ ਆਣ ਵਏੁ ਖੀ ਹਏਆ ਢਾਢਏ 
ਖਞ ਹਵਔਾਾ ॥  ॥ ਞੂ ਙ ਙ 

ਅਞਹ ਥ ਹਢਞਹ ਖੀ ਸਹ ਏ 
ਣੁਐੁ ਧਾਝਾ ॥ ਇਹਏ ਠਾਞ ਇਹਏ 

ਦਐਾੀ ਖੀ ਹਦ ਞ ਔਖ ਹਵਛਾਝਾ ॥ 
ਞੂ ਆਣ ਠਾਞਾ ਆਣ ਦੁਞਾ ਖੀ ਸਉ 

ਞੁਡੁ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਖਾਝਾ ॥ ਞੂ 
ਣਾਥਰਸਧੁ ਥਅਞੁ ਥਅਞੁ ਖੀ ਞ 

ਹਏਆ ੁਝ ਆਹਐ ਵਐਾਝਾ ॥ ਖ ਵਹਸ 

ਖ ਵਹਸ ਞੁਡੁ ਖੀ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ਹਞਢ 
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ਏੁਥਾਝਾ ॥  ॥ ਸਹ ਹਡਆਵਹਸ ਸਹ 
ਹਡਆਵਹਸ ਞੁਡੁ ਖੀ  ਖਢ ਖੁ ਧਹਸ 

ੁਐਵਾੀ ॥  ਧੁਏਞੁ  ਧੁਏਞੁ ਦ 
ਹਖਢ ਸਹ ਹਡਆਇਆ ਖੀ ਹਞਢ ਞੂਙੀ 
ਖਧ ਏੀ ਤਾੀ ॥ ਹਖਢ ਹਢਦਉ ਹਖਢ 

ਸਹ ਹਢਦਉ ਹਡਆਇਆ ਖੀ ਹਞਢ ਏਾ 

ਦਉ ਦੁ ਵਾੀ ॥ ਹਖਢ ਹਵਆ 
ਹਖਢ ਹਵਆ ਧਾ ਸਹ ਖੀ ਞ ਸਹ 
ਸਹ ੂਹਣ ਧਾੀ ॥  ਡਢੁ  ਡਢੁ 

ਹਖਢ ਸਹ ਹਡਆਇਆ ਖੀ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ 
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ਹਞਢ ਥਹਪ ਖਾੀ ॥  ॥ ਞੀ ਦਹਞ 
ਞੀ ਦਹਞ ਦਛਾ ਖੀ ਦ ਹਥਅਞ 

ਥਅਞਾ ॥ ਞ ਦਞ ਞ ਦਞ 
ਪਾਸਹਢ ਞੁਡੁ ਖੀ ਸਹ ਅਹਢਏ ਅਢਏ 
ਅਢਞਾ ॥ ਞੀ ਅਹਢਏ ਞੀ ਅਹਢਏ 
ਏਹਸ ਸਹ ਣੂਖਾ ਖੀ ਞਣੁ ਞਾਣਹਸ 

ਖਣਹਸ ਥਅਞਾ ॥ ਞ ਅਢਏ ਞ 
ਅਢਏ ਣੋਹਸ ਥਸੁ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞ ਖੀ 
ਏਹ ਹਏਹਆ ਐਙੁ ਏਧ ਏਞਾ ॥  

ਦਞ  ਦਞ ਦਪ ਖਢ ਢਾਢਏ ਖੀ ਖ 
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ਦਾਵਹਸ ਧ ਸਹ ਦਵਞਾ ॥ ੑ ॥ ਞੂ 
ਆਹਠ ਣੁਐੁ ਅਣਣੁ ਏਞਾ ਖੀ ਞੁਡੁ 

ਖਵਛੁ ਅਵੁ ਢ ਏਈ ॥ ਞੂ ਖੁੁ ਖੁੁ 
ਏ ਠਾ ਠਾ ਞੂ ਏ ਖੀ ਞੂ ਹਢਸਔਪੁ 
ਏਞਾ ਈ ॥ ਞੁਡੁ ਆਣ ਦਾਵ ਈ 
ਵਞ ਖੀ ਞੂ ਆਣ ਏਹਸ ੁ ਸਈ ॥ 

ਞੁਡੁ ਆਣ ਹਰਹਙ ਦ ਉਣਾਈ ਖੀ 
ਞੁਡੁ ਆਣ ਹਹਖ ਦ ਈ ॥ ਖਢੁ 
ਢਾਢਏੁ ੁਝ ਾਵ ਏਞ ਏ ਖੀ ਖ 

ਦ ਏਾ ਖਾਝਈ ॥  ॥  ॥  

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        202 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥  

ਞੂ ਏਞਾ ਹਔਆੁ ਧਛਾ ਾਂਈ ॥ ਖ 
ਞਉ ਦਾਵ ਈ ਟੀੀ ਖ ਞੂ ਠਹਸ ਈ 
ਸਉ ਣਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਦ ਞੀ 
ਞੂ ਦਢੀ ਹਡਆਇਆ ॥ ਹਖਢ ਹਕ੍ਰਣਾ 

ਏਹਸ ਹਞਹਢ ਢਾਧ ਞਢੁ ਣਾਇਆ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਪਾਡਾ ਧਢਧੁਹਐ ਵਾਇਆ ॥ 

ਞੁਡੁ ਆਹਣ ਹਵਕਹੋਆ ਆਹਣ 

ਹਧਪਾਇਆ ॥  ॥ ਞੂ ਠੀਆਉ ਦ 
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ਞੁਗ ਸੀ ਧਾਹਸ ॥ ਞੁਗ ਹਥਢੁ ਠੂਖਾ ਏਈ 
ਢਾਹਸ ॥ ਖੀਅ ਖਞ ਹਦ ਞਾ ਐਪੁ ॥ 

ਹਵਖਹ ਹਧਹਪ ਹਵਕੁਹੋਆ ਖੀ ਧਪੁ 
॥  ॥ ਹਖਢ ਞੂ ਖਾਝਾਇਹਸ ਈ ਖਢੁ 

ਖਾਝ ॥ ਸਹ ੁਝ ਠ ਸੀ ਆਹਐ 
ਵਐਾਝ ॥ ਹਖਹਢ ਸਹ ਹਵਆ ਹਞਹਢ 

ੁਐੁ ਣਾਇਆ ॥ ਸਖ ਸੀ ਸਹ ਢਾਹਧ 
ਧਾਇਆ ॥  ॥ ਞੂ ਆਣ ਏਞਾ 
ਞਾ ਏੀਆ ਦੁ ਸਇ ॥ ਞੁਡੁ ਹਥਢੁ 

ਠੂਖਾ ਅਵੁ ਢ ਏਇ ॥ ਞੂ ਏਹ ਏਹ 
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ਵਐਹਸ ਖਾਝਹਸ ਇ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ 
ੁਧੁਹਐ ਣਙੁ ਸਇ ॥ ੑ ॥  ॥  

ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥  

ਹਞਞੁ ਵੋ ਦਈਪ ਹਢਵਾਾ ਣਾਝੀ 
ਣਾਵਏੁ ਹਞਢਹਸ ਏੀਆ ॥ ਣਏ ਖੁ ਧਸ 

ਣੁ ਢਸੀ ਔਾਪ ਸਧ ਠਐਾ ਞਸ 
ਛੂਥੀਅਪ ॥  ॥ ਧਢ ਏੁ ਢ ਔਞਹ 

ਧੂੋ ਧਢਾ ॥ ਸਹ ਹਥਞ ਞ ੁਝ 
ਹਪਆ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਢਾ ਸਉ 
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ਖਞੀ ਞੀ ਢਸੀ ਣਹੋਆ ਧੂਐ ਧੁਡਾ 
ਖਢਧੁ ਦਇਆ ॥ ਣਰਝਵਹਞ ਢਾਢਏ ਹਞਢ 

ਏੀ ਝਾ ਹਖਢ ਞੂ ਢਾਸੀ ਵੀਹਆ ॥ 
 ॥  ॥  

ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥  

ਦਈ ਣਾਣਹਞ ਧਾਢੁਐ ਠਸੁੀਆ ॥ 
ਹਥਠ ਹਧਪਝ ਏੀ ਇਸ ਞੀ ਥੀਆ 

॥ ਅਵਹ ਏਾਖ ਞ ਹਏਞ ਢ ਏਾਧ ॥ 
ਹਧਪੁ ਾਡਹਞ ਦਖੁ ਏਵਪ ਢਾਧ ॥ 
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 ॥ ਖਾਹਧ ਪਾੁ ਦਵਖਪ ਞਢ ਏ 
॥ ਖਢਧੁ ਹਥਰਟਾ ਖਾਞ ਹ ਧਾਇਆ ਏ 

॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਖਣੁ ਞਣੁ ਖਧੁ 
ਡਧੁ ਢ ਏਧਾਇਆ ॥ ਵਾ ਾਡ ਢ 
ਖਾਹਢਆ ਸਹ ਾਇਆ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
ਸਧ ਢੀਔ ਏਧਾ ॥ ਹਝ ਣ ਏੀ 

ਾਐਸੁ ਧਾ ॥  ॥ ੑ ॥  

ੴ ਰੀ ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥  

ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ ਔਣਈ ॥  
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ਣੁਹਢ ਾਕ ਏਾ ਏਾਙਾ ੀਾ ॥ ਰੀ 
ਅਹਏਞੁ ਖਞ ਏ ਈਾ ॥ ਣੁਸਣਢ 

ਹਥਰਹਙ ਢ ਞੈਂ ਦਈ ॥ ਦਹਸਢ 
ਆਹਢ ਥਡਾਈ ਠਈ ॥  ॥ ਡਢ ਡਢ 

ਪਢ ਏ ਾਖਾ ॥ ਠੁਙਢ ਠਾਸ ੀਥ 
ਹਢਵਾਖਾ ॥ ਅਐਪ ਦਵਢ ਏ 

ਹਖਢਸਾ ॥ ਠਾ ਖਾਹਢ ਧੁਹਸ ਪਸੁ 
ਉਥਾ ॥  ॥  

ਏਹਥਨ ਥਾਔ ਥਢਞੀ ॥ ਔਣਈ ॥  
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ਸਧੀ ਏ ਸਾਹਟ ਠ ਕਾ ॥ ਣੂਢ 
ਸਇ ਹਔਞ ਏੀ ਇਕਾ ॥ ਞਵ ਔਢਢ 

ਧਢ ਸ ਸਧਾਾ ॥ ਅਣਢਾ ਖਾਢ ਏ 
ਣਰਹਞਣਾਾ ॥  ॥ ਸਧ ਠੁਙ ਦ 
ਞੁਧ ਾਵਸੁ ॥ ਆਣੁ ਸਾਟ ਠ ਧਹਸ 

ਥਔਾਵਸੁ ॥ ੁਐੀ ਥ ਧ ਣਹਵਾਾ ॥ 

ਵਏ ਹਐ ਦ ਏਞਾਾ ॥  ॥ ਧ 
ਕਾ ਹਢਖੁ ਏ ਠ ਏਹਨ ॥ ਦ 

ਥਢ ਏ ਆਖ ਹਨ ॥ ਣੂਢ ਸਇ 

ਸਧਾੀ ਆਾ ॥ ਞਹ ਦਖਢ ਏੀ ਸ 
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ਣਨਾਾ ॥  ॥ ਞੁਧਹਸ ਕਾਹਛ ਏਈ 
ਅਵ ਢ ਹਡਨਾਊੈਂ ॥ ਖ ਥ ਔਾਸੈਂ ੁ 

ਞੁਧ ਞ ਣਾਊੈਂ ॥ ਵਏ ਹਐਨ ਸਧਾ 
ਞਾੀਅਹਸ ॥ ਔੁਹਢ ਔੁਹਢ ਞਰ ਸਧਾ 
ਧਾੀਅਹਸ ॥ ੑ ॥ ਆਣੁ ਸਾਟ ਠ ਧੁਗ 

ਉਥਹਨ ॥ ਧਢ ਏਾਪ ਏਾ ਞਰਾ 

ਹਢਵਹਨ ॥ ਸੂਖ ਠਾ ਸਧਾ ਣਕਾ ॥ 
ਰੀ ਅਹਡੁਖ ਖੂ ਏਹਨਸੁ ਕਾ ॥  ॥ 
ਾਹਐ ਪਸੁ ਧੁਹਸ ਾਐਢਸਾ ॥ ਾਹਸਥ 

ਞ ਸਾਇ ਹਣਨਾ ॥ ਠੀਢ ਥਡੁ 
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ਠੁਙਢ ਏ ਸਞਾ ॥ ਞੁਧ ਸ ਣੁੀ 
ਔਞੁਠ ਏਞਾ ॥  ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ 

ਥਰਸਧਾ ਥਣੁ ਡਾ ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ ਹਵਖੂ 
ਅਵਞਾ ॥ ਏਾਪ ਣਾਇ ਏਹ ਹਥਢ 
ਣਰਏਾਾ ॥ ਏਪ ਏਾਪ ਏਾ ਏੀਆ 

ਞਧਾਾ ॥  ॥ ਖਵਢ ਏਾਪ ਖੀ ਹਵ 

ਏੀ ॥ ਥਠ ਾਖ ਥਰਸਧਾ ਖੂ ਟੀ ॥ 
ਖਵਢ ਏਾਪ ਦ ਪਏ ਵਾਾ ॥ 

ਢਧਏਾ ਸ ਞਾਹਸ ਸਧਾਾ ॥  ॥ 

ਖਵਢ ਏਾਪ ਦ ਖਞ ਥਢਾਨ ॥ ਠਵ 
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ਠਞ ਖਕਢ ਉਣਖਾਨ ॥ ਆਹਠ ਅਹਞ 
ਏ ਅਵਞਾਾ ॥ ਈ ੁੂ ਧਹਗਨਸੁ 

ਸਧਾਾ ॥  ॥ ਢਧਏਾ ਹਞਸੀ ਏ 
ਸਧਾੀ ॥ ਏਪ ਣਰਖਾ ਹਖਢ ਆਣ 

ਵਾੀ ॥ ਹਵਏਢ ਏ ਵੁਢ ੁਐ 
ਠੀ ॥ ਞਰਢ ਏ ਣਪ ਧ ਥਡ ਏੀ ॥ 

੍ ॥ ਙ ਙ ਏ ਅਞ ਏੀ ਖਾਢਞ 
॥ ਦਪ ਥੁ ਏੀ ਣੀ ਣਕਾਢਞ ॥ ਔੀਙੀ 
ਞ ਏੁਔ ਅਟੂਪਾ ॥ ਦ ਣ ਹਕ੍ਰਣਾ 

ਹਠਹਙ ਏ ਤੂਪਾ ॥  ॥ ਞਢ ਠੁਐ 
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ਣਾ ਞ ਠੁਐੀ ॥ ੁਐ ਣਾ ਾਡਢ ਏ 
ੁਐੀ ॥ ਏ ਏ ਏੀ ਣੀ ਣਕਾਢ ॥ 

ਙ ਙ ਏ ਣਙ ਣਙ ਏੀ ਖਾਢ ॥  
॥ ਖਥ ਉਠਏਐ ਏਾ ਏਞਾਾ ॥ 
ਣਰਖਾ ਡਞ ਞਥ ਠਸ ਅਣਾਾ ॥ ਖਥ 
ਆਏਐ ਏਞ ਸ ਏਥਸੂ ॥ ਞੁਧ ਧੈਂ 

ਹਧਪਞ ਠਸ ਡ ਦਸੂ ॥  ॥ ਖਞ 
ਥਠਢ ਹਰਹਙ ਦ ਡਾ ॥ ਆਣੁ 

ਆਣਢੀ ਥੂਹਗ ਉਔਾ ॥ ਞੁਧ ਦ ਸੀ ਞ 

ਸਞ ਹਢਾਪਧ ॥ ਖਾਢਞ ਥਠ ਦਠ 
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ਅੁ ਆਪਧ ॥ ੑ ॥ ਹਢਏਾ 
ਹਢਰਹਥਏਾ ਹਢਰਪਦ ॥ ਆਹਠ ਅਢੀਪ 

ਅਢਾਹਠ ਅਦ ॥ ਞਾ ਏਾ ਧੂੋਹ ਉਔਾਞ 
ਦਠਾ ॥ ਖਾ ਏ ਦਵ ਢ ਣਾਵਞ ਥਠਾ ॥ 
 ॥ ਞਾ ਏ ਏਹ ਣਾਸਢ ਅਢੁਧਾਢਞ 
॥ ਧਸਾ ਧੂੋਹ ਏਕੁ ਦਠ ਢ ਖਾਢਞ ॥ 

ਧਸਾਂਠਵ ਏ ਏਸਞ ਠਾ ਹਵ ॥ 
ਹਢਏਾ ਏਾ ਔੀਢਞ ਢਹਸ ਹਦਵ ॥  
॥ ਆਣੁ ਆਣੁਢੀ ਥੁਹਡ ਸ ਖਞੀ ॥ 

ਥਢਞ ਹਦਢ ਹਦਢ ਞੁਹਸ ਞਞੀ ॥ 
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ਞੁਧਾ ਪਐਾ ਢ ਖਾਇ ਣਾਾ ॥ ਹਏਸ 
ਹਥਹਡ ਖਾ ਣਰਟਧ ਾਾ ॥  ॥ 

ਏ ੂਣ ਅਢੂਣ ੂਣਾ ॥ ਏ ਦਨ 
ਾਵ ਏਸੀ ਦੂਣਾ ॥ ਅਛਖ ਖਖ ਞਖ 
ਏੀਢੀ ॥ ਉਞਦੁਖ ਐਾਹਢ ਥਸੁਹ ਹਔ 
ਠੀਢੀ ॥  ॥ ਏਸੂ ਤੂਹਪ ਾਖਾ ਸਵ 

ਥਚਾ ॥ ਏਸੂ ਹਧਹਙ ਦਨ ਏ 
ਇਏਚਾ ॥ ਹੀ ਹਰਹਙ ਹਠਐਾਇ 
ਅਔਦਵ ॥ ਆਹਠ ਖੁਾਹਠ ੂਣ 

ੁਨਦਵ ॥  ॥ ਅਥ ਕਾ ਧੀ ਞੁਧ 
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ਏ ॥ ਹਐ ਉਥਾਹ ਅਹਐ  ॥ 
ਠੁਙ ਹਖਞ ਉਚਵਞ ਉਞਣਾਞਾ ॥ 

ਏਪ ਧਪਕ ਏ ਝ ਾਞਾ ॥ ੍ ॥ 
ਖ ਅਹਡੁਖ ਞਵ ਢੀ ਣ ॥ ਹਞਢ 

ਏ ਠੁਙ ਠੁਹਐਞ ਸਵ ਧ ॥ ਣੁਐ ਖਵਢ 
ਣ ਣ ਹਞਸਾ ॥ ਹਞਢ ਏ ਞੁਧ ਏਙ 

ਦ ਙਾ ॥  ॥ ਖ ਏਹਪ ਏ ਇਏ 
ਥਾ ਹਡਸ ॥ ਞਾ ਏ ਏਾਪ ਹਢਏਹਙ 
ਢਹਸ ਸ ॥ ਕਾ ਸਇ ਞਾਹਸ ਦ 

ਏਾਪਾ ॥ ਠੁਙ ਅਹਙ ਙੈਂ 
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ਞਞਏਾਪਾ ॥  ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਹਠਰਹਙ ਞਢ 
ਖਾਹਸ ਹਢਸਹਸ ॥ ਞਾ ਏ ਞਾਣ ਞਢਏ 

ਧਹਸ ਸਹਸ ॥ ਹਹਡ ਹਹਡ  ਧ 
ਦ ਸਈ ॥ ਠੁਙ ਕਾਸ ਕਵ ਏ ਢ 
ਏਈ ॥  ॥ ਏ ਥਾ ਹਖਢ ਞੁਧ 

ਦਾਾ ॥ ਏਾਪ ਤਾ ਞ ਞਾਹਸ ਉਥਾਾ 

॥ ਹਖਢ ਢ ਢਾਧ ਹਞਸਾ ਏਸਾ ॥ 
ਠਾਹਠ ਠੁਙ ਠਐ ਞ ਸਾ ॥ ੑ ॥ 
ਐੋਏਞ ਧ ਹਝ ਹਞਸਾੀ ॥ ਆਣੁ 

ਸਾਟ ਠ ਪਸੁ ਉਥਾੀ ॥ ਥ ਚ ਧ 
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ਸਸੁ ਸਾਈ ॥ ਠੁਙ ਠਐ ਞ ਪਸੁ 
ਥਔਾਈ ॥  ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏੀ ਸਧ ਣ 

ਖ ਧਾਞਾ ॥ ਰਟ ਏਾ ਣੂਢ ੁਦ 
ਾਞਾ ॥ ਹਏਪਹਥਐ ਏਪ ਠਸ ਏ 

ਸਞਾ ॥ ਠੁਙ ਠਹਐਨਢ ਏ ਕ ਏਞਾ 
॥  ॥ ਰੀ ਅਹਡੁਖ ਖਥ ਦ 

ਠਇਆਪਾ ॥ ਣੂਢ ਏਾ ਰਟ 
ਞਞਏਾਪਾ ॥ ਧਢ ਥਾਂਕਞ ਤਪ ਣਾਵ 

ਈ ॥ ਠੂਐ ਢ ਹਞ ਹਥਆਣਞ ਏਈ ॥ 

 ॥  
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ਅਹੋਪ ॥  

ੁਢ ੁ ਖ ਨਾਹਸ ੁ ਢਾ ਣਾਵਈ ॥ 
ੁਢ ਧੂੋ ਹਔਞ ਪਾਇ ਔਞੁਞਾ ਆਵਈ 
॥ ਠੂਐ ਠਠ ਦ ਹਢਏਙ ਢ ਹਞਢ ਢ ਏ 
ਸ ॥ ਸ ਖ ਨਾਏੀ ਏ ਥਾ ਔਣਈ ਏ 

ਏਸ ॥  ॥  

ਔਣਈ ॥  

ਥਞ ਞਰਸ ਸ ਦਹਝਖ ॥ ਅਡ 
ਸ ਤੁਹਢ ਞੀਹਢ ਏਹਸਖ ॥ ਦਾਠਰਵ 
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ੁਠੀ ਅਙਧੀ ਹਵਵਾਾ ॥ ਞੀ 
ਞੁਠਰਵ ਰਟ ੁਡਾਾ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  

ਠਾ ਖਾਢ ਏਹ ਠਾ ਣਹ ਏੀਖ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਅਣਾ ॥ ਆਣ ਸਾਟ ਠ ਾਐੁ ਧੁਹਸ ਧਢ 

ਕ੍ਰਧ ਥਔਢ ਹਥਔਾ ॥  ॥  

ਔਣਈ ॥  

ਧ ਢ ਢਹਸ ਹਣਰਟਧ ਧਢਾਊੈਂ ॥ 

ਹਏਢ ਹਥਢ ਏਥਸੂ ਢਹਸ ਹਡਆਊੈਂ ॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        220 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਏਾਢ ੁਢ ਣਹਸਔਾਢ ਢ ਹਞਢ  ॥ ਹਪਵ 
ਪਾੀ ਧੀ ਣ ਇਢ  ॥  ॥ ਧਸਾ 

ਏਾਪ ਐਵਾਹ ਸਧਾ ॥ ਧਸਾਂ ਪਸ ਧ 
ਹਏਏ ਟਾ ॥ ਅਣਢਾ ਖਾਢ ਏ 

ਐਵਾ ॥ ਥਾਂਹਸ ਸ ਏੀ ਪਾਖ ਹਥਔਾ 
॥  ॥ ਅਣਢਾ ਖਾਢ ਧੁਗ ਣਰਹਞਣੀ 

॥ ਔੁਢ ਔੁਢ ਞਰ ਸਧਾ ਧੀ ॥ ਠ 
ਞ ਖ ਧ ਠਊ ਔਪ ॥ ਾਐ ਆਣ 
ਧੁਹਸ ਅਉ ਢ ਠਪ ॥ ੑ ॥ ਞੁਧ ਧਧ 

ਏਸੁ ਠਾ ਣਰਹਞਣਾਾ ॥ ਞੁਧ ਾਹਸਥ 
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ਧ ਠਾ ਹਞਸਾਾ ॥ ਖਾਢ ਆਣਢਾ ਧੁਗ 
ਹਢਵਾਖ ॥ ਆਣ ਏ ਸਧ ਦ ਏਾਖ 

॥  ॥ ਞੁਧ ਸ ਦ ਾਖਢ ਏ ਾਖਾ ॥ 
ਆਣ ਆਣੁ ੀਥ ਹਢਵਾਖਾ ॥ ਠਾ 
ਖਾਢ ਏ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏਸੁ ਧੁਹਸ ॥ ਸਾ 
ਣਾ ਧ ਆਹਢ ਠੁਆ ਞੁਹਸ ॥  ॥ 

ਅਣਢਾ ਖਾਢ ਏ ਣਰਹਞਣਾਾ ॥ ਞੁਧ 
ਾਹਸਥੁ ਧੈਂ ਹਏਏੁ ਟਾਾ ॥ ਠਾ ਖਾਢ 
ਠ ਸਾਟ ਉਥਾ ॥ ਸਧ ਦ ਥੀਅਢ 

ਾ ॥  ॥ ਹਣਰਟਧ ਡੈਂ ਦਵਞ ਏ 
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ਡਯਾਢਾ ॥ ਥਸੁ ਏੈਂ ਏਹਥਞਾ ਹਥਹਡ 
ਢਾਢਾ ॥ ਹਕ੍ਰਢ ਖਟਾ ਧਹਞ ਔਹਞਰ 

ਉਔਾ ॥ ਔੂਏ ਸਇ ਏਹਥ ਪਸੁ ੁਡਾ 
॥  ॥  

ਏਹਥਉ ਥਾਔ ॥ ਠਸਾ ॥  

ਖ ਹਢਖ ਣਰਦ ਧ  ਏਸਾ  ਏਹਸਸੈਂ ਖ 
ਧਾਹਸ ॥ ਖ ਹਞਸ ਣਰਦ ਏ ਹਡਆਇ ਸੈਂ 

ਅਞ ੁ ਏ ਖਾਹਸੈਂ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  
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ਸਹ ਸਹਖਹਢ ਠੁਈ ਏ ਸ ਹਥਥ 
ਹਥਔਾ ਏਕੁ ਢਾਹਸ ॥ ਖਪ ਞ ਉਣਖ 

ਞ ਹਖਉ ਖਪ ਸੀ ਹਥਐ ਧਾਹਸ ॥  
॥  

ਠਸਾ ॥  

ਖਥ ਆਇੁ ਣਰਦ ਏ ਦਨ ਖਢਧੁ ਡਾ 
ਖ ਆਇ ॥ ਅਥ ਧ ਏਟਾ ਕਣ ਞ 

ਦਸੂ ਏਸਞ ੁਢਾਇ ॥  ॥  

ਏਹਥ ਥਾਔ ॥ ਠਸਾ ॥  
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ਚਾਜ ਦਨ ਧ ਖਹ ਏਹ ਥਔਢ ਏਸਾ 
ਹ ਹਢਆਇ ॥ ਣਟ ਔਪ ਞਥ ਖਞ 

ਧ ਖਥ ਞੁਧ ਏਸੁ ਸਾਇ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  

ਖ ਖ ਞੁਧ ਹਡਆਢ ਏ ਹਢਞ ਉਹਚ 
ਹਡਸੈਂ ਞ ॥ ਅਞ ਪਸੈਂ ਧੁਏਞ ਤਪੁ 

ਣਾਵਹਸ ਦਵਞ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  
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ਏਾਪ ਣੁਐ ਏੀ ਠਹਸ ਧ ਏਹਙਏ ਹਥਢ 
ਧਸ ॥ ਏਹਙ ਇਠਰ ਥਰਸਧਾ ਹਏਞ ਹਵ 

ਹ ਕ੍ਰ ਖਪ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  

ਾਧ ਏਟਾ ਖੁ ਖੁ ਅਙਪ ਦ ਏਈ 
ਦਾਐਞ ਢਞ ॥ ੁ ਥਾ ੁਥ 
ਏਾ ੀ ਣੁੀ ਧਞ ॥  ॥  

ਔਣਈ ॥  
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ਖ ਇਸ ਏਟਾ ੁਢ ਅੁ ਾਵ ॥ ਠੂਐ 
ਣਾਣ ਹਞਸ ਹਢਏਙ ਢ ਆਵ ॥ ਹਥਢ 

ਦਞ ਏੀ  ਤਪ ਸਈ ॥ ਆਹਡ 
ਥਨਾਹਡ ਕਵ ਏ ਢ ਏਈ ॥  ॥ ਧਞ 
ਞਰਸ ਸ ਣਔਾਵਢ ॥ ਸਾੋ ਵਠੀ 
ਹਣਰਟਧ ੁਐ ਠਾਵਢ ॥ ਞਵਣਰਾਹਠ ਏਹ 

ਰਟ ੁਡਾਾ ॥ ਦੂਪ ਣੀ ਪਸੁ ਪਸੁ 
ੁਡਾਾ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  
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ਢਞਰ ਞੁ ਏ ਔਢ ਞ ਞੁਠਰਵ ਞੀ 
ਞ ॥ ਰੀ ਦਵਞ ਣੂਢ ਏੀਨ 

ੁਥ ਏਟਾ ਣਰ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  

ਾਡ ਅਾਡ ਖਾਢ ਢਸੀ ਥਾਠ ੁਥਾਠ 
ਹਥਥਾਹਠ ॥ ਰਟ ਏਪ ਣੂਝ ਏੀਨ 

ਦਵਞ ਹਕ੍ਰਣਾ ਣਰਾਹਠ ॥ ੑ ॥  

ਵਨਾ ॥  
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ਣਾਂਇ ਸ ਖਥ ਞ ਞੁਧ ਞਥ ਞ ਏਊ 
ਆਂਐ ਞ ਢਸੀ ਆਢਨ ॥ ਾਧ ਸੀਧ 

ਣੁਾਢ ਏੁਾਢ ਅਢਏ ਏਸੈਂ ਧਞ ਏ ਢ 
ਧਾਢਨ ॥ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞਰ ਥਠ ਦ 
ਥਸੁ ਦਠ ਏਸੈਂ ਸਧ ਏ ਢ ਖਾਢਨ ॥ 

ਰੀ ਅਹਣਾਢ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞੁਧੀ ਏਹ ਧ ਢ 

ਏਸਨ ਦ ਞਹਸ ਥਐਾਢਨ ॥  ॥  

ਠਸਾ ॥  
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ਪ ਠੁਆ ਏਉ ਕਾਹਛ ਏ ਹਸ 
ਞੁਸਾ ਠੁਆ ॥ ਥਾਂਹਸ ਸ ਏੀ ਪਾਖ 

ਅ ਹਥਠ ਠਾ ਞੁਸਾ ॥  ॥  

ਾਧਏਪੀ ਧਸਪਾ  ਅਢਠ ੁ

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥  

ਅਢਠੁ ਦਇਆ ਧੀ ਧਾ ਹਞੁੂ ਧ 

ਣਾਇਆ ॥ ਹਞੁੁ ਞ ਣਾਇਆ ਸਖ 
ਞੀ ਧਹਢ ਵਖੀਆ ਵਾਡਾਈਆ ॥ ਾ 
ਞਢ ਣਵਾ ਣੀਆ ਥਠ ਾਵਝ 
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ਆਈਆ ॥ ਥਠ ਞ ਾਵਸੁ ਸੀ ਏਾ 
ਧਹਢ ਹਖਢੀ ਵਾਇਆ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 

ਅਢਠੁ ਸਆ ਹਞੁੂ ਧ ਣਾਇਆ ॥  
॥  ਧਢ ਧਹਆ ਞੂ ਠਾ ਸੁ ਸਹ 
ਢਾਪ ॥ ਸਹ ਢਾਹਪ ਸੁ ਞੂ ਧਢ ਧ 

ਠੂਐ ਹਦ ਹਵਾਝਾ ॥ ਅੀਏਾੁ ਸੁ 

ਏ ਞਾ ਏਾਖ ਹਦ ਵਾਝਾ ॥ 
ਦਢਾ ਪਾ ਧਟੁ ੁਆਧੀ  ਹਏਉ 
ਧਢਸੁ ਹਵਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਧਢ ਧ 

ਠਾ ਸੁ ਸਹ ਢਾਪ ॥  ॥ ਾਔ 
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ਾਹਸਥਾ ਹਏਆ ਢਾਸੀ ਹ ਞ ॥ 
ਹ ਞ ਞ ਦੁ ਹਏਕੁ ਸ ਹਖੁ ਠਹਸ ੁ 

ਣਾਵ ॥ ਠਾ ਹਤਹਞ ਪਾਸ ਞੀ 
ਢਾਧੁ ਧਹਢ ਵਾਵ ॥ ਢਾਧੁ ਹਖਢ ਏ 
ਧਹਢ ਵਹਆ ਵਾਖ ਥਠ ਢ ॥ 

ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਔ ਾਹਸਥ ਹਏਆ ਢਾਸੀ 

ਹ ਞ ॥  ॥ ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ 
ਆਡਾ ॥ ਾਔੁ ਢਾਧੁ ਅਡਾੁ ਧਾ 
ਹਖਹਢ ਦੁਐਾ ਹਦ ਵਾਈਆ ॥ ਏਹ 

ਾਂਹਞ ੁਐ ਧਹਢ ਆਇ ਵਹਆ ਹਖਹਢ 
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ਇਕਾ ਹਦ ਣੁਖਾਈਆ ॥ ਠਾ 
ਏੁਥਾਝੁ ਏੀਞਾ ੁੂ ਹਵਙਸੁ ਹਖ 

ਠੀਆ ਹਸ ਵਹਛਆਈਆ ॥ ਏਸ 
ਢਾਢਏੁ ੁਝਸੁ ਞਸੁ ਥਹਠ ਡਸੁ 

ਹਣਆ ॥ ਾਔਾ ਢਾਧੁ ਧਾ ਆਡਾ ॥ 
ੑ ॥ ਵਾਖ ਣਔ ਥਠ ਹਞਞੁ ਹ 

ਦਾ ॥ ਹ ਦਾ ਥਠ ਵਾਖ 
ਏਪਾ ਹਖਞੁ ਹ ਡਾੀਆ ॥ ਣਔ ਠੂਞ 
ਞੁਡੁ ਵਹ ਏੀਞ ਏਾਪੁ ਏਙਏੁ ਧਾਹਆ 

॥ ਡੁਹ ਏਹਧ ਣਾਇਆ ਞੁਡੁ ਹਖਢ ਏਉ 
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ਹ ਢਾਹਧ ਸਹ ਏ ਪਾ ॥ ਏਸ ਢਾਢਏੁ 
ਞਸ ੁਐੁ ਸਆ ਹਞਞੁ ਹ ਅਢਸਠ 

ਵਾਖ ॥  ॥ ਅਢਠੁ ੁਝਸੁ ਵਛਦਾੀਸ 
ਪ ਧਢਟ ਣੂ ॥ ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਰਦੁ 
ਣਾਇਆ ਉਞ ਪ ਹਵੂ ॥ ਠੂਐ 
 ਞਾਣ ਉਞ ੁਝੀ ਔੀ ਥਾਝੀ ॥ 

ਞ ਾਖਢ ਦ  ਣੂ ੁ ਞ 
ਖਾਝੀ ॥ ੁਝਞ ਣੁਢੀਞ ਏਸਞ ਣਹਵਞੁ 
ਹਞੁੁ ਹਸਆ ਦਣੂ ॥ ਹਥਢਵਹਞ 
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ਢਾਢਏੁ ੁ ਔਝ ਪਾ ਵਾਖ ਅਢਸਠ 
ਞੂ ॥ ੑ੍ ॥  ॥  

ਧੁਠਾਵਝੀ ਧਸਪਾ  ॥  

ਟਾਪ ਹਵਹਔ ਹਞਹਢ ਵਞੂ ਣਈ ਞੁ 
ਞਐੁ ਵੀਔਾ ॥ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਚਾਏੁ 
ਏਾ ਣਇ ਹਖ ਏਾ ਦੁ ਅਡਾ ॥ 
ਖ ਏ ਐਾਵ ਖ ਏ ਦੁਔ ਹਞ ਏਾ ਸਇ 

ਉਡਾ ॥ ਸ ਵਞੁ ਞਖੀ ਢਸ ਖਾਈ 
ਹਢਞ ਹਢਞ ਐੁ ਉਹ ਡਾ ॥ ਞਧ 
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ਾੁ ਔਢ ਪਹ ਞੀ ਦੁ ਢਾਢਏ 
ਥਰਸਧ ਣਾ ॥  ॥  

ਪਏ ਧਸਪਾ  ॥  

ਞਾ ਏੀਞਾ ਖਾਞ ਢਾਸੀ ਧਢ ਖੁ 
ਏੀਞਈ ॥ ਧ ਹਢੁਹਝਆ ਏ ੁਝੁ 
ਢਾਸੀ ਆਣ ਞੁ ਣਇਈ ॥ ਞੁ 
ਣਇਆ ਹਧਸਾਧਹਞ ਸਈ ਹਞੁੁ 

ਖਝੁ ਹਧਹਪਆ ॥ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਹਧਪ 
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ਞਾਂ ਖੀਵਾਂ ਞਢੁ ਧਢੁ ਟੀਵ ਸਹਆ ॥  
॥  

ਣਉੋੀ ॥  

ਹਞਟ ਞੂ ਧਟੁ ਹਖਟ ਏਇ ਢਾਹਸ ॥ 
ਟ ਞੀ ਐ ਅਢੀ ਉਠ ਧਾਹਸ ॥ 
ੁਹਝ ਏ ਖਧ ਏ ਠੂਞ ਢਾਇ ਞ ਕਹਛ 
ਖਾਹਸ ॥ ਦਉਖਪੁ ਹਥਐਧੁ ਅਾਸੁ 

ੁਥਠੀ ਣਾਹ ਣਾਹਸ ॥ ਹਖਢ ਏਉ 
ਪੀ ਹਣਆ ਅਹਧਰਞੁ ਇ ਐਾਹਸ ॥ 
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ਏਹਪ ਧਹਸ ਸ ਣੁਢੁ ੁਝ ਹਵਠ ਾਹਸ 
॥ ਦ ਢ ਹਏਣਾਪੁ ਧਾਪ ਾਹਸ 

ਾਹਸ ॥ ਹਥਟਾ ਏਇ ਢ ਖਾਇ ਹਖ 
ਆਵ ਞੁਡੁ ਆਹਸ ॥  ॥  

ਪਏ ਧਃ  ॥  

ਅਞਹ ੁੁ ਆਾਡਝਾ ਹਖਸਵਾ ਖਹਣ 
ੁ ਢਾਉ ॥ ਢਞਰੀ ਹਞੁੁ ਣਐਝਾ 

ਰਵਝੀ ੁਢਝਾ ੁ ਢਾਉ ॥ ਹਞੁ 
ਞੀ ਹਞਆ ਠਸ ਣਾਈ ਚਾਉ ॥ 
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ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਏਣਾ ਏ ਹਖਢ ਸ 
ਵਟੁ ਠਇ ॥ ਖ ਧਹਸ ਉਞਧ 

ਏਾਜੀਅਹਸ ਹਵਪ ਏਈ ਏਇ ॥  ॥  

ਧਃ  ॥  

ਐ ਐਝਸਾਹ ਆਹਣ ਉਥਾਹਅਢੁ ॥ 
ੁ ਏੀ ਣੀ ਣਾਇ ਏਾਖ ਵਾਹਅਢੁ 
॥ ਸਆ ਆਹਣ ਠਇਆਪੁ ਧਢਸੁ ਢ 

ਹਵਾਹਅਢੁ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਏ ਹ 
ਦਵਖਪੁ ਞਾਹਅਢੁ ॥ ਾਏਞ ਹਢਠਏ 
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ਠੁਙ ਹਐਢ ਧਾਹਸ ਹਥਠਾਹਅਢੁ ॥ ਹਞੁ 
ਾਹਸਥ ਏੀ ਙਏ ਢਾਢਏ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ 

ਹਖੁ ਹਧਞ ੁਐੁ ਸਇ ਪ ਠੂਐ 
ਖਾਹਸ ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਅਠਾਹ 

ਞੂ ਚਾਏੁੁ ਞੁਧ ਣਹਸ ਅਠਾਹ ॥ ਖੀਉ 

ਹਣਛੁ ਦੁ ਞੀ ਾਹ ॥ ਞੁਧ ਧਾਞ 
ਹਣਞਾ ਸਧ ਥਾਹਏ ਞ ॥ ਞੁਧੀ 

ਹਕ੍ਰਣਾ ਧਹਸ ੂਐ ਢ ॥ ਏਇ ਢ ਖਾਢ 

ਞੁਧਾ ਅਞੁ ॥ ਊਔ ਞ ਊਔਾ ਦਵਞ ॥ 
ਪ ਧਰੀ ਞੁਧ ੂਹਞਰ ਡਾੀ ॥ 
ਞੁਧ ਞ ਸਇ ੁ ਆਹਆਏਾੀ ॥ 
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ਞੁਧੀ ਹਞ ਹਧਹਞ ਞੁਧ ਸੀ ਖਾਢੀ ॥ 
ਢਾਢਏ ਠਾ ਠਾ ਏੁਥਾਢੀ ॥  ॥ ੑ 

॥ 
ੴ ਰੀ ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥ 

ਰੀ ਦਉਞੀ ਖੀ ਸਾਇ ॥ 
ਵਾ ਰੀ ਦਉਞੀ ਖੀ ਏੀ ॥ 

ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
ਹਣਰਟਧ ਦਞੀ ਹਧਹ ਏ ੁ ਢਾਢਏ 
ਪਈੈਂ ਹਡਆਇ ॥ ਹਤ ਅਠ ੁ ਞ 

ਅਧਠਾੁ ਾਧਠਾ ਸਈੈਂ ਸਾਇ ॥ 
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ਅਖਢ ਸਹਥਠ ਢ ਹਧ ਰੀ 
ਸਹਾਇ ॥ ਰੀ ਸਹਹਕ੍ਰਢ 

ਹਡਆਈ ਹਖੁ ਹਛਚ ਹਦ ਠੁਹਐ ਖਾਇ 
॥ ਞ ਥਸਾਠ ਹਧਹ ਹ ਢਉ 
ਹਢਹਡ ਆਵ ਡਾਇ ॥ ਦ ਟਾਈੈਂ ਸਇ 
ਸਾਇ ॥  ॥ ਠਵੈਂ ਣਾਹਞਸ਼ਾਸ ਰੀ 

ੁੂ ਹਥਠ ਹ ਾਹਸਥ ਖੀ ਦ 
ਟਾਈੈਂ ਸਇ ਸਾਇ ॥ ਠਾਂ 

ਣਾਹਞਸ਼ਾਸੀਆਂ ਠੀ ਖਹਞ ਰੀ ੁੂ ਰਟ 

ਾਹਸਥ ਖੀ ਠ ਣਾਚ ਠੀਠਾ ਠਾ 
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ਹਡਆਢ ਡ ਏ, ਥਪ ਖੀ ਵਾਹਸੁੂ ॥ 
ਣਖਾਂ ਹਣਆਹਆਂ, ਔਸਾਂ 

ਾਹਸਥਾਹਠਆਂ, ਔਾਪਹੀਆਂ ਧੁਏਹਞਆਂ, 
ਸਚੀਆਂ, ਖਣੀਆਂ, ਞਣੀਆਂ, ਹਖਢਹਾਂ 
ਢਾਧ ਖਹਣਆ, ਵਛ ਕਹਏਆ, ਠ 

ਔਪਾਈ, ਞ ਵਾਸੀ, ਠਐ ਏ ਅਝਹਛਚ 

ਏੀਞਾ, ਹਞਢਹਾਂ ਹਣਆਹਆਂ, 
ਹਔਆਹਆਂ ਠੀ ਏਧਾਈ ਠਾ ਹਡਆਢ 

ਡ ਏ, ਐਾਪਾ ਖੀ ! ਥਪ ਖੀ 

ਵਾਹਸੁੂ ॥ 
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ਹਖਢਹਾਂ ਹਾਂ ਹਝੀਆਂ ਢ ਡਧ ਸਞ 
ੀ ਹਠਞ, ਥਠ ਥਠ ਏਙਾ, 

ਐਣੀਆਂ ਪੁਸਾਈਆਂ, ਔਐੋੀਆਂ ਞ 
ਔੋਹ, ਆਹਆਂ ਢਾਪ ਹਔਾ , 

ੁਠੁਆਹਆਂ ਠੀ ਵਾ ਪਈ 
ਏੁਥਾਢੀਆਂ ਏੀਞੀਆਂ, ਡਧ ਢਸੀੈਂ 

ਸਾਹਆ, ਹਐੀ ਏਾਂ ੁਆਾਂ ਢਾਪ 
ਹਢਥਾਸੀ, ਹਞਢਹਾਂ ਠੀ ਏਧਾਈ ਠਾ 

ਹਡਆਢ ਡ ਏ, ਥਪ ਖੀ ਵਾਹਸੁੂ ॥ 

ਣਖਾਂ ਞਐਞਾਂ, ਥਞ ੁਠੁਆਹਆਂ 
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ਠਾ ਹਡਆਢ ਡ ਏ, ਥਪ ਖੀ ਵਾਹਸੁੂ 
॥ 

ਹਣਰਟਧ ਥਞ ਐਾਪਾ ਖੀ ਏੀ 
ਅਠਾ ਸ ਖੀ, ਥਞ ਐਾਪਾ ਖੀ 
ਏ ਵਾਹਸੁ,ੂ ਵਾਹਸੁ,ੂ ਵਾਹਸੁੂ 

ਹਔਞ ਆਵ, ਹਔਞ ਆਵਢ ਏਾ ਠਏਾ, 

ਥ ੁਐ ਸਵ ॥ ਖਸਾਂ ਖਸਾਂ ਐਾਪਾ 
ਖੀ ਾਹਸਥ, ਞਸਾਂ ਞਸਾਂ ਹਕਆ 

ਹਆਇਞ, ਠ ਞ ਤਞਸ, ਹਥਠ 

ਏੀ ਣਖ, ਣਟ ਏੀ ਖੀਞ, ਰੀ ਾਹਸਥ ਖੀ 
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ਸਾਇ, ਐਾਪ ਖੀ ਏ ਥਪ ਥਾਪ, ਥਪ 
ਖੀ ਵਾਹਸੁੂ ॥ 

ਹਐਾਂ ਨੂੰ ਹਐੀ ਠਾਢ, ਏ ਠਾਢ, 
ਹਸਞ ਠਾਢ, ਹਥਥਏ ਠਾਢ, ਹਵਾਸ 

ਠਾਢ, ਦਾ ਠਾਢ, ਠਾਢਾਂ ਹ ਠਾਢ 
ਢਾਧ ਠਾਢ, ਰੀ ਅਹਧਰਞ ਖੀ ਠ 

ਠਸ਼ਢ ਇਸ਼ਢਾਢ, ਔੈਂਏੀਆਂ, ਗਛ, 
ਥੁ ਖੁ ਖੁ ਅਙਪ, ਡਧ ਏਾ 

ਖਏਾ, ਥਪ ਖੀ ਵਾਹਸੁੂ ॥ 

ਹਐਾਂ ਠਾ ਧਢ ਢੀਵਾਂ, ਧਞ ਉੱਔੀ, ਧਞ 
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ਣਞ ਠਾ ਾਐਾ ਆਹਣ ਵਾਹਸੁੂ ॥ ਸ 
ਅਏਾਪ ਣੁਐ ! ਆਣਝ ਣਟ ਠ ਠਾ 

ਸਾਈ ਠਾਞਾ ਖੀ! ਧੂਸ 
ੁਠੁਆਹਆਂ ੁਡਾਧਾਂ ਠ ਐੁਪਹ 

ਠਸ਼ਢ ਠੀਠਾ ਞ ਵਾ ਦਾਪ ਏਢ 
ਠਾ ਠਾਢ ਐਾਪਾ ਖੀ ਨੂੰ ਥੈਸ਼ ॥ ਸ 

ਹਢਧਾਹਝਆਂ ਠ ਧਾਝ, ਹਢਞਾਹਝਆਂ ਠ 
ਞਾਝ, ਹਢਹਙਆਂ ਠੀ ਙ, ਔ ਹਣਞਾ 
ਵਾਹਸੁੂ! ਆਣ ਖੀ ਠ ਸੂ......... 

* ਠੀ ਅਠਾ ਸ ਖੀ, ਅਐ ਵਾਡਾ 
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ਾਙਾ ਦੁਪ ਔੁਏ ਧਾੌ ਏਢੀ, ਥਞ 
ਠ ਏਾਖ ਾ ਏਢ ॥ ਈ ਹਣਆ 

ਧਪ, ਹਖਢਹਾਂ ਹਧਹਪਆਂ ਞਾ ਢਾਧ ਹਔਞ 
ਆਵ ॥ 

ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਔੋਹਠੀ ਏਪਾ ॥ ਞ ਦਾਝ 
ਥਞ ਠਾ ਦਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ ਵਾਹਸੁੂ 
ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥ 

ਠਸਾ ॥ 

ਆਹਆ ਦਈ ਅਏਾਪ ਏੀ, ਞਥੀ 
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ਔਪਾਨ ਣਟ ॥ ਦ ਹਐਹਢ ਏ ਸੁਏਧ 
ਸ, ੁੂ ਧਾਹਢ ਰਟ ॥ ੁੂ ਰਟ ਖੀ 

ਧਾਹਢ, ਣਰਙ ੁਾਂ ਏੀ ਠਸ ॥ ਖ 
ਣਰਦ ਏ ਹਧਪਥ ਔਸ, ਐਖ ਸ਼ਥਠ ਧੈਂ ਪਸ 
॥ ਾਖ ਏਾ ਐਾਪਾ, ਆਏੀ ਸ ਢ 
ਏਇ ॥ ਐਵਾ ਸਇ ਹਦ ਹਧਪੈਂ, ਥਔ 

ਸ਼ਢ ਖ ਸਇ ॥ 
ਵਾਹਸੁੂ ਢਾਧ ਖਸਾ ਸ, ਔੋਹ ੁ 

ਉਞ ਣਾ ॥ ਖ ਡਾ ਏ ੈਂਵਠ, 
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ੁ ਣਾਹ ਉਞਾਢਸਾ ॥ 
ਥਪ  ਹਢਸਾਪ ॥ ਹਞ ਰੀ ਅਏਾਪ ॥ 

 
ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥ 
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ਆਞੀ 

ਡਢਾੀ ਧਸਪਾ  ਆਞੀ 
ਢ ਧ ਟਾਪੁ ਹਵ ਔਠੁ ਠੀਣਏ ਥਢ 
ਞਾਹਏਾ ਧਛਪ ਖਢਏ ਧਞੀ ॥ ਡੂਣੁ 

ਧਪਆਢ ਪ ਣਵਝੁ ਔਵ ਏ ਪ 
ਥਢਾਇ ਤੂਪਞ ਖਞੀ ॥  ॥ ਏੀ 

ਆਞੀ ਸਇ ਦਵ ਐਛਢਾ ਞੀ ਆਞੀ 
॥ ਅਢਸਞਾ ਥਠ ਵਾਖਞ ਦੀ ॥  ॥ 
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ਸਾਉ ॥ ਸ ਞਵ ਢਢ ਢਢ ਢਢ ਸ 
ਞਹਸ ਏਉ ਸ ਧੂਹਞ ਢਢਾ ਏ 

ਞਸੀ ॥ ਸ ਣਠ ਹਥਧਪ ਢਢ ਏ 
ਣਠ ਡ ਹਥਢੁ ਸ ਞਵ ਡ ਇਵ 
ਔਪਞ ਧਸੀ ॥  ॥ ਦ ਧਹਸ ਖਹਞ 

ਖਹਞ ਸ ਇ ॥ ਹਞ ਏ ਔਾਢਹਝ ਦ 

ਧਹਸ ਔਾਢਝੁ ਸਇ ॥ ੁ ਾਐੀ ਖਹਞ 
ਣਙੁ ਸਇ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ ੁ 
ਆਞੀ ਸਇ ॥  ॥ ਸਹ ਔਝ 

ਏਧਪ ਧਏਠ ਪਹਦਞ ਧਢ ਅਢਹਠਢ 
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ਧਹਸ ਆਸੀ ਹਣਆਾ ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਖਪੁ 
ਠਹਸ ਢਾਢਏ ਾਹ ਏਉ ਸਇ ਖਾ ਞ 

ਞ ਢਾਹਧ ਵਾਾ ॥ ੑ ॥  ॥  ॥  
॥ 

ਢਾਧੁ ਞ ਆਞੀ ਧਖਢੁ ਧੁਾ ॥ 
ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਹਥਢੁ ਗੂਚ ਪ ਣਾਾ 

॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਢਾਧੁ ਞ ਆਢ 
ਢਾਧੁ ਞ ਉਾ ਢਾਧੁ ਞਾ ਏ ਪ 
ਹਕਙਏਾ ॥ ਢਾਧੁ ਞਾ ਅਦੁਪਾ ਢਾਧੁ 

ਞ ਔਠਢ ਹ ਖਣ ਢਾਧੁ ਪ ਞੁਗਹਸ 
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ਏਉ ਔਾ ॥  ॥ ਢਾਧੁ ਞਾ ਠੀਵਾ 
ਢਾਧੁ ਞ ਥਾਞੀ ਢਾਧੁ ਞ ਞਪੁ ਪ 

ਧਾਹਸ ਣਾ ॥ ਢਾਧ ਞ ਏੀ ਖਹਞ 
ਪਾਈ ਦਇ ਉਹਖਆ ਦਵਢ 

ਪਾ ॥  ॥ ਢਾਧੁ ਞ ਞਾਾ ਢਾਧੁ 
ਤੂਪ ਧਾਪਾ ਦਾ ਅਚਾਸ ਪ 

ਖੂਚਾ ॥ ਞ ਏੀਆ ਞੁਗਹਸ ਹਏਆ 
ਅਣਉ ਢਾਧੁ ਞਾ ਞੁਸੀ ਔਵ ਜਪਾ 
॥  ॥ ਠ ਅਚਾ ਅਚਚ ਔਾ ਐਾਝੀ 

ਇਸ ਵਞਹਝ ਸ ਪ ਾ ॥ ਏਸ 
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ਹਵਠਾੁ ਢਾਧੁ ਞ ਆਞੀ ਹਞਢਾਧੁ 
ਸ ਸਹ ਦ ਞੁਸਾ ॥ ੑ ॥  ॥ 

ਰੀ ਝੁ ॥ 
ਡੂਣ ਠੀਣ ਹਰਞ ਾਹਖ ਆਞੀ ॥ 
ਵਾਢ ਖਾਉ ਏਧਪਾ ਣਞੀ ॥  ॥ 

ਧਪਾ ਸਹ ਧਪਾ ॥ ਹਢਞ ਧਪੁ 

ਾਖਾ ਾਧ ਾਇ ਏ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਊਞਧੁ ਠੀਅਾ ਹਢਧਪ ਥਾਞੀ ॥ ਞੁਸੀ 
ਹਢਖਢੁ ਏਧਪਾ ਣਾਞੀ ॥  ॥ ਾਧਾ 

ਦਹਞ ਾਧਾਢਠੁ ਖਾਢ ॥ ਣੂਢ 
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ਣਧਾਢਠੁ ਥਐਾਢ ॥  ॥ ਧਠਢ 
ਧੂਹਞ ਦ ਞਾਹ ਹਥਠ ॥ ਝੁ ਦਝ 

ਦਖੁ ਣਧਾਢਠ ॥ ੑ ॥  ॥ 
ਣਰਦਾਞੀ ॥ 

ੁਢ ਹਡਆ ਞੀ ਠਵ ਠਵਾ ਏ 
ਅਡਣਹਞ ਆਹਠ ਧਾਈ ॥ ਹਡ 

ਧਾਹਡ ਅਞੁ ਢਸੀ ਣਾਇਆ ਪਾਹ ਸ 
ਢਾਈ ॥  ॥ ਪਸੁ ਆਞੀ ਸ ਣੁਐ 

ਹਢਖਢ ਹਞੁ ਣੂਖਸੁ ਦਾਈ ॥ 

ਚਾਜਾ ਥਰਸਧਾ ਹਢਧ ਥੀਔਾ ਅਪਐੁ ਢ 
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ਪਹਐਆ ਖਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਞਞੁ 
ਞਪੁ ਢਾਧੁ ਏੀਆ ਥਾਞੀ ਠੀਣਏੁ ਠਸ 

ਉਖਾਾ ॥ ਖਹਞ ਪਾਇ ਖਠੀ 
ਖਾਇਆ ਥੂਗ ਥੂਗਢਸਾਾ ॥  ॥ 

ਣਔ ਥਠ ਅਢਾਸਠ ਥਾਖ  
ਾਹਣਾਢੀ ॥ ਏਥੀ ਠਾ ਞੀ 

ਆਞੀ ਏੀਢੀ ਹਢਏਾ ਹਢਥਾਢੀ ॥ 
 ॥  ॥ 
ਡਢਾ ॥ 

ਣਾਪ ਞਾ ਆਞਾ ॥ ਖ ਖਢ ਞੁਧੀ 
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ਦਹਞ ਏਞ ਹਞਢ ਏ ਏਾਖ ਵਾਞਾ 
॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਠਾਹਪ ੀਡਾ ਧਾਉ 

ੀਉ ॥ ਸਧਾ ਐੁੀ ਏ ਹਢਞ ਖੀਉ ॥ 
ਣਢੀਆ ਕਾਠਢੁ ਢੀਏਾ ॥ ਅਢਾਖੁ ਧਉ 

ਞ ੀਏਾ ॥  ॥ ਊ ਦ ਧਉ 
ਪਾਵੀ ॥ ਇਏ ਞਾਖਹਢ ਞੁੀ ਔੀ ॥ 

 ਏੀ ੀਸਹਢ ਔੀ ॥ ਖਢੁ ਡਢਾ 
ਪਵ ਧੀ ॥  ॥ ੑ ॥ 

ਵਨਾ ॥ 

ਣਾਂਇ ਸ ਖਥ ਞ ਞੁਧ ਞਥ ਞ ਏਊ 
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ਆਂਐ ਞ ਢਸੀ ਆਢ ॥ ਾਧ ਸੀਧ 
ਣੁਾਢ ਏੁਾਢ ਅਢਏ ਏਸੈਂ ਧਞ ਏ ਢ 

ਧਾਢ ॥ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞਰ ਥਠ ਦ ਥਸੁ 
ਦਠ ਏਸੈਂ ਸਧ ਏ ਢ ਖਾਢ ॥ ਰੀ 

ਅਹਣਾਢ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞੁਧੀ ਏਹ ਧ ਢ 
ਏਸ ਦ ਞਹਸ ਥਐਾਢ ॥  ॥ 

ਠਸਾ ॥ 
ਪ ਠੁਆ ਏਉ ਕਾਹਛ ਏ ਹਸ 
ਞੁਸਾ ਠੁਆ ॥ ਥਾਂਹਸ ਸ ਏੀ ਪਾਖ 

ਅ ਹਥਠ ਠਾ ਞੁਸਾ ॥  ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਹਐਆ ਠ ਸ਼ਥਠ 

ਹ ਧਞਏ ਐਯਾ ਣਾਥਰਸਧ ਸਞ 
ਏਾਨਾ ਐਯਾ ਣਧਵਸ ॥ ਆਞਧ 
ਐਯਾ ਣਾਪ ੁਆਧੀ ਡਢ ਔਝ 

ਐਯਾ ਖਠੀਵਸ ॥ ਥ ਐਯਾ 
ੁ ਠਨਾਪਸ ਦ ਠੂਐ ਹਥਢਾਢਸ ॥ 
ਦਹਞ ਵਕਪ ਅਢਾਟ ਢਾਟ ਹਝ 
ਢਾਢਏ ਣੁਐ ਅਔੁਞਸ ॥  ॥ 
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 ਠੁਐਨ ਅਹਢਏ ਸਞਨ ਖਢਧ 
ਠਾਹਠਰ ਧਸਾ ਹਥਐਨਾਠ ॥ ਹਧਙਞ 

ਪ ਹਧਞ ਸਹ ਢਾਧ ਢਾਢਏ ਖ 
ਣਾਵਏ ਏਾਙ ਦਧ ਏਹਞ ॥  ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ੁ ਏਾ ਥਠੁ ਐਵਾ ॥ ਔਉਏੀ 

ਔਉਹਠ ਸਧਾ ॥ ਾਧ ਢਾਹਧ ਧਢੁ 
ਪਾਾ ॥ ਖਧੁ ਪਖਾਇ ਏਹ ਦਾਾ ॥  
॥ ਣਰਦ ਖੀ ਞੂ ਧ ੁਐਠਾਞਾ ॥ ਥਡਢ 

ਏਾਹਙ ਏ ਧਢੁ ਹਢਧਪੁ ਣੂਢ ਣੁਐੁ 
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ਹਥਡਾਞਾ ॥ ਸਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦੁ 
ਅਹਥਢਾੀ ॥ ਞਾ ਏੀ ਵ ਢ ਹਥਟੀ 

ਖਾੀ ॥ ਅਢਠ ਏਹਸ ਞ ਠਾਾ ॥ 
ਖਹਣ ਣੂਢ ਸਈ ਆਾ ॥  ॥ ੑ ॥ 

 ॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਞਾਞੀ ਵਾਉ ਢ ਪਈ ਣਾਥਰਸਧ 
ਝਾਈ ॥ ਔਉਹਠ ਸਧਾ ਾਧ 

ਏਾ ਠੁਐੁ ਪ ਢ ਦਾਈ ॥  ॥ 

ਹਞੁੁ ਣੂਾ ਦਹਙਆ ਹਖਹਢ ਥਝਞ 
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ਥਝਾਈ ॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਅਉਐਡੁ ਠੀਆ 
ਏਾ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 

ਾਹਐ ਪੀ ਹਞਹਢ ਐਢਸਾਹ ਦ 
ਹਥਆਹਡ ਹਧਙਾਈ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 

ਹਏਣਾ ਦਈ ਣਰਦ ਦ ਸਾਈ ॥  ॥ 
 ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਖਸ ਾਡੂ ਹਥਠ ਦਖਢੁ ਏੀਞਢੁ 
ਢਾਢਏ ਢੀਞ ॥ ਝਾ ਸਉ ਝਾ ਞੂ ਝਸ 

ਕੁਙਹਸ ਹਢਏਹਙ ਢ ਖਾਈਅਸੁ ਠੂਞ ॥  
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॥ 
ਪਏ ਧ:  ॥ 

ਧਢ ਧਹਸ ਹਔਞਵਉ ਹਔਞਵਢੀ ਉਠਧੁ 
ਏਉ ਉਹਚ ਢੀਞ ॥ ਸਹ ਏੀਞਢ ਏਾ 
ਆਸ ਸਹ ਠਸੁ ਢਾਢਏ ਏ ਧੀਞ ॥  

॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 

ਾੁ ਉੋੀ ਠੀਣਏੀ ਧਸਪਾ  
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਖ ਹ ਏੀਹਞ ਆਐੀ ਏਞ ਏਾ 

ਸਇ ਥੀਔਾ ॥ ਹਞਞੁ ਹ ਾਵਸੁ 
ਹਸਪਾ ਹਵਹਸੁ ਹਖਝਸਾ ॥  ॥ 
ਞੁਧ ਾਵਸੁ ਧ ਹਢਦਉ ਏਾ ਹਸਪਾ 
॥ ਸਉ ਵਾੀ ਹਖਞੁ ਹਸਪ ਠਾ ੁਐੁ 
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ਸਇ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਹਢਞ ਹਢਞ 
ਖੀਅੋ ਧਾਪੀਅਹਢ ਠਐਾ 

ਠਵਝਸਾੁ ॥ ਞ ਠਾਢ ਏੀਧਹਞ ਢਾ 
ਣਵ ਹਞੁ ਠਾਞ ਏਵਝੁ ੁਧਾੁ ॥  ॥ 
ਥਹਞ ਾਸਾ ਹਪਹਐਆ ਹਧਹਪ ਏਹ 

ਣਾਵਸੁ ਞਪੁ ॥ ਠਸੁ ਖਝ ਅੀੋੀਆ 

ਹਖਉ ਸਵ ਾਹਸਥ ਹਉ ਧਪੁ ॥  ॥ 
ਹ ਹ ਸ ਣਾਸੁਔਾ ਠੋ ਹਢਞ 

ਣਵਹਢ ॥ ਠਝਸਾਾ ਹਧੀ ਢਾਢਏ 

 ਹਠਸ ਆਵਹਢ ॥ ੑ ॥  ॥ 
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ਾੁ ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਹਕਅ  ਹਕਅ ੁ ਹਕਅ ਉਣਠ ॥ 

ੁੁ ੁੁ ਏ ਵ ਅਢਏ ॥  ॥ 
ਥਾਥਾ ਖ ਹ ਏਞ ਏੀਹਞ ਸਇ ॥ 
 ੁ ਾਐੁ ਵਛਾਈ ਞਇ ॥  ॥ 
ਸਾਉ ॥ ਹਵੁ ਔਹਆ ੋੀਆ 

ਣਸਾ ਹਟਞੀ ਵਾੀ ਧਾਸੁ ਸਆ ॥ ੂਖੁ 
ਏ ੁਹਞ ਅਢਏ ॥ ਢਾਢਏ ਏਞ ਏ 

ਏਞ ਵ ॥  ॥  ॥ 

ਾੁ ਡਢਾੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
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ਢ ਧ ਟਾਪੁ ਹਵ ਔਠੁ ਠੀਣਏ ਥਢ 
ਞਾਹਏਾ ਧਛਪ ਖਢਏ ਧਞੀ ॥ ਡੂਣੁ 

ਧਪਆਢਪ ਣਵਝੁ ਔਵ ਏ ਪ 
ਥਢਾਇ ਤੂਪਞ ਖਞੀ ॥  ॥ ਏੀ 
ਆਞੀ ਸਇ ॥ ਦਵ ਐਛਢਾ ਞੀ 
ਆਞੀ ॥ ਅਢਸਞਾ ਥਠ ਵਾਖਞ 

ਦੀ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਸ ਞਵ ਢਢ 
ਢਢ ਢਢ ਸਹਸ ਞਹਸ ਏਉ ਸ ਧੂਹਞ 
ਢਢਾ ਏ ਞੁਸੀ ॥ ਸ ਣਠ ਹਥਧਪ 

ਢਢ ਏ ਣਠ ਡ ਹਥਢੁ ਸ ਞਵ 
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ਡ ਇਵ ਔਪਞ ਧਸੀ ॥  ॥ ਦ 
ਧਹਸ ਖਹਞ ਖਹਞ ਸ ਇ ॥ ਹਞ ਠ 

ਔਾਢਹਝ ਦ ਧਹਸ ਔਾਢਝੁ ਸਇ ॥ ੁ 
ਾਐੀ ਖਹਞ ਣਙੁ ਸਇ ॥ ਖ ਹਞੁ 
ਦਾਵ ੁ ਆਞੀ ਸਇ ॥  ॥ ਸਹ 
ਔਝ ਏਵਪ ਧਏਠ ਪਹਦਞ ਧਢ 

ਅਢਹਠਢੁ ਧਹਸ ਆਸੀ ਹਣਆਾ ॥ 
ਹਕ੍ਰਣਾ ਖਪੁ ਠਹਸ ਢਾਢਏ ਾਹ ਏਉ 
ਸਇ ਖਾ ਞ ਞ ਢਾਇ ਵਾਾ ॥ ੑ ॥  

॥ 
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ਾੁ ਉੋੀ ਣੂਥੀ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 
ਏਾਹਧ ਏਹਡ ਢੁ ਥਸੁ ਦਹਆ ਹਧਹਪ 

ਾਡੂ ਐਛਪ ਐਛਾ ਸ ॥ ਣੂਹਥ ਹਪਐਞ 
ਹਪਐ ੁੁ ਣਾਇਆ ਧਹਢ ਸਹ ਹਪਵ 
ਧਛਪ ਧਛਾ ਸ ॥  ॥ ਏਹ ਾਡੂ 

ਅਖੁਪੀ ਣੁਢੁ ਵਛਾ ਸ ॥ ਏਹ ਛਛਉਞ 

ਣੁਢੁ ਵਛਾ ਸ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਾਏਞ 
ਸਹ  ਾਠੁ ਢ ਖਾਹਝਆ ਹਞਢ 

ਅਞਹ ਸਉਧ ਏਛਾ ਸ ॥ ਹਖਉ ਹਖਉ 

ਔਪਹਸ ਔੁਦ ਠੁਐੁ ਣਾਵਹਸ ਖਧਏਾਪੁ 
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ਸਹਸ ਹਹ ਛਛਾ ਸ ॥  ॥ ਸਹ ਖਢ 
ਸਹ ਸਹ ਢਾਹਧ ਧਾਝ ਠੁਐੁ ਖਢਧ 

ਧਝ ਦਵ ਐਛਾ ਸ ॥ ਅਹਥਢਾੀ ਣੁਐੁ 
ਣਾਇਆ ਣਧੁ ਥਸੁ ਦ ਐਛ 
ਥਰਸਧਛਾ ਸ ॥  ॥ ਸਧ ੀਥ 

ਧਏੀਢ ਣਰਦ ਞ ਸਹ ਾਐੁ ਾਐੁ ਵਛ 

ਵਛਾ ਸ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਅਡਾੁ 
ਙਏ ਸ ਸਹ ਢਾਧ ਸੀ ੁਐੁ ਧਛਾ ਸ ॥ 

ੑ ॥ ੑ ॥ 

ਾੁ ਉੋੀ ਣੂਥੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
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ਏਉ ਥਢਞੀ ੁਝਸੁ ਧ ਧੀਞਾ ਞ 
ਙਸਪ ਏੀ ਥਪਾ ॥ ਈਸਾ ਐਾਹਙ ਔਪਸੁ 

ਸਹ ਪਾਸਾ ਆ ਥਢੁ ੁਸਪਾ ॥  ॥ 
ਅਉਡ ਙ ਹਠਢੁ ਝਾ ॥ ਧਢ ੁ 
ਹਧਹਪ ਏਾਖ ਵਾ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਇਸੁ ਾੁ ਹਥਏਾੁ  ਧਹਸ ਞਹ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ॥ ਹਖਹਸ ਖਾਇ 
ਣੀਆਵ ਇਸੁ ੁ ਅਏਟ ਏਟਾ ਹਞਹਢ 
ਖਾਢੀ ॥  ॥ ਖਾ ਏਉ ਆ ਈ 

ਹਥਸਾਗਸੁ ਸਹ ੁ ਞ ਧਢਹਸ ਥਾ ॥ 
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ਹਢਖ ਹ ਧਸਪੁ ਣਾਵਸੁ ੁਐ ਸਖ 
ਥਸੁਹ ਢ ਸਇ ਤਾ ॥  ॥ 

ਅਞਖਾਧੀ ਣੁਐ ਹਥਡਾਞ ਡਾ ਧਢ 
ਏੀ ਣੂ ॥ ਢਾਢਏ ਠਾੁ ਇਸ ੁਐੁ ਧਾ 
ਧ ਏਉ ਏਹ ਞਢ ਏੀ ਡੂ ॥ ੑ ॥  

॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਠੁਐ ਦਖਢੀ ਾਹਸਥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ਧਾਂਗ ॥ 
ਠੁਐ ਦਖਢੁ ਞਾ ਢਾਧੁ ਖੀ ਠੁਐ ਦਖਢੁ 
ਞਾ ਢਾਧੁ ॥ ਆਚ ਣਸ ਆਾਡੀ 

ਣੂਢ ਹਞੁ ਹਆਢੁ ॥  ॥ ਸਾਉ 
॥ ਹਖਞੁ ਹਙ ਵ ਣਾਥਰਸਧੁ ਈ 
ੁਸਾਵਾ ਟਾਉ ॥ ਖਧ ਏਏੁ ਢਹੋ ਢ 

ਆਵਈ ਢਾ ਸਹ ੁਝ ਾਉ ॥  ॥ 
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ਵਾ ੁਹਞ ਢ ਖਾਝੀਆ ਢਾ ਖਾਣ 
ਆਾਹਡ ॥ ਙ ਞੀ ਖਖੀਵਢਾ ਧ 

ਚਾਏੁ ਅਧ ਅਾਹਡ ॥  ॥ ਦ 
ਹਕ੍ਰਣਾਪ ੁਾਈਆ ਢਚ  ਞਾਣ ॥ 
ਞਞੀ ਵਾਉ ਢ ਪਈ ਹਞੁਹ ਐ 

ਆਹਣ ॥  ॥ ੁੁ ਢਾਾਇਝੁ ਠਨੁ ੁੁ 

ੁੁ ਔਾ ਹਖਝਸਾੁ ॥ ੁਹ ਞੁਚ 
ਦ ਹਏਕੁ ਣਾਇਆ ਖਢ ਢਾਢਏ ਠ 

ਥਹਪਸਾ ॥ ੑ ॥  ॥ ੍ ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
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ੂਏ ਸ ਏੀ ਹਐਢ ਧਾਸ ॥ ਅਹਧਰਞ 
ਹਠਰਹਙ ਹਔ ਖੀਵਾ ॥  ॥ ਏਾਙ 

ਏਙ ਣੂ ੁਠਵ ॥ ਵਏ ਏਉ 
ਠੀਢੀ ਅਣੁਢੀ ਵ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਹਧਹਙ ਈ ਹਔਞ ਣੁਢੀ ਧਢ ਆਾ ॥ 

ਏੀ ਠਇਆ ਹਞੁਹ ੁਝਞਾਾ ॥  

॥ ਠੁਐ ਢਾਚ ੁਐ ਆਇ ਧਾ ॥ ਜੀਪ 
ਢ ਣੀ ਖਾ ੁਹ ਤੁਧਾ ॥  ॥ ਇਕ 
ਣੁਢੀ ਣੂ ੁ ਹਧਪ ॥ ਢਾਢਏ ਞ ਖਢ 

ੁਤਪ ਤਪ ॥ ੑ ॥  ॥  ॥ 
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ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਞਾਣ  ਣਾਈ ਣਰਹਦ ਾਂਹਞ ॥ ੀਞਪ 

ਦ ਏੀਢੀ ਣਰਦ ਠਾਹਞ ॥  ॥ ਣਰਦ 
ਹਏਣਾ ਞ ਦ ੁਸਪ ॥ ਖਢਧ ਖਢਧ 

ਏ ਹਥਕੁ ਧਪ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਹਧਞ ਹਧਞ ਣਰਦ ਏਾ ਢਾਉ ॥ 

ਪ  ਏਾ ਹਥਢਹਆ ਟਾਉ ॥  
॥ ਸਹਖ ੁਦਾਇ ਥਪ ਸਹ ਥਾਝੀ ॥ 
ਆਚ ਣਸ ਣਰਦ ਹਧਸੁ ਣਰਾਝੀ ॥  

॥ ਠੂਐੁ ਠਠੁ ਖਧੁ ਢਹੋ ਢ ਆਵ ॥ ਏਸੁ 
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ਢਾਢਏ ਖ ਸਹ ੁਢ ਾਵ ॥ ੑ ॥  
॥  ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਹਖੁ ਹਧਞ ਠੂਐੁ ਦੁ ਖਾਇ ॥ ਢਾਧੁ 
ਞਢੁ ਵ ਧਹਢ ਆਇ ॥  ॥ ਖਹਣ 

ਧਢ ਧ ਹਵਠ ਏੀ ਥਾਝੀ ॥ ਾਡੂ ਖਢ 

ਾਧੁ ਢ ਵਐਾਝੀ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਇਏੁ ਹਥਢੁ ਢਾਸੀ ਠੂਖਾ ਏਇ ॥ ਖਾ ਏੀ 
ਹਠਰਹਙ ਠਾ ੁਐੁ ਸਇ ॥  ॥ ਾਖਢੁ 

ਧੀਞੁ ਐਾ ਏਹ ਏੁ ॥ ਸਹ ਸਹ 
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ਅਐ ਧਢ ਧਹਸ ਪਐੁ ॥  ॥ ਹਵ 
ਹਸਆ ਥਞ ੁਆਧੀ ॥ ੁਝ ਾਵ 

ਢਾਢਏੁ ਅਞਖਾਧੀ ॥ ੑ ॥  ॥ 
 ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਏਹਙ ਹਥਢ ਹਸ ਹਐਢ ਧਾਹਸ ॥ ਸਹ 

ਸਹ ਏਟਾ ਾਡਹ ੁਢਾਹਸ ॥  ॥ 
ਣੀਵਞ ਾਧ ੁ ਅਹਧਰਞ ੁਝ ਖਾੁ ॥ 
ਖਹਣ ਸਹ ਔਝ ਹਧਙੀ ਐੁਹਡ ਞਾੁ ॥  

॥ ਸਾਉ ॥ ਥ ਏਹਪਆਝ ੁਐ 
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ਸਖ ਹਢਡਾਢ ॥ ਖਾ ਏ ਹਠ ਵਹਸ 
ਦਵਾਢ ॥  ॥ ਅਉਐਡ ਧਞਰ ਞਞ 

ਹਦ ਕਾੁ ॥ ਏਝਸਾੁ ਹਠ ਧਹਸ 
ਡਾੁ ॥  ॥ ਞਹਖ ਹਦ ਦਧ ਦਹਖ 
ਣਾਥਰਸਧੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਅਙਪ ਇਸੁ 

ਡਧੁ ॥ ੑ ॥ ੍ ॥ ੑ ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਾਂਹਞ ਦਈ ੁ ਹਥਹਠ ਣਾਈ ॥ ਞਾਣ 
ਣਾਣ ਹਥਢ ਧ ਦਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ 

॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਹਢਞ ਢ ਥਐਾਢ ॥ 
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ਹਥਢ  ਦ ਏਹਪਆਢ ॥  ॥ 
ਣਾਥਰਸਧ ੁਝ ਅਧ ਥੀਔਾ ॥ ਾਡੂ 

ਹਧ ਸ ਹਢਞਾ ॥  ॥ ਹਢਧਪ 
ੁਝ ਾਵਸੁ ਹਢਞ ਢੀਞ ॥ ਈ 

ਹਥਆਹਡ ਉਥ ਖਢ ਧੀਞ ॥  ॥ ਧਢ 
ਥਔ ਕ੍ਰਧ ਣਰਦੁ ਅਣਢਾ ਹਡਆਈ ॥ 

ਢਾਢਏ ਠਾ ਞੀ ਝਾਈ ॥ ੑ ॥ 
੍ ॥  ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਢਞਰ ਣਰਾੁ ਏੀਆ ੁਠਵ ॥ ਦਧ 
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 ਣੂਢ ਦਈ ਵ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ੀਞਪਾ ਞ ਹਐਆ ਹਥਸਾੀ ॥ 

ਣਾਥਰਸਧ ਣਰਦ ਹਏਣਾ ਡਾੀ ॥  ॥ 
ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਖਣ  ਖੀਵ ॥ ਾਡਹ 
ਸਹ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਵ ॥  ॥ ੍ ॥ 

 ॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਹਟੁ ਹ ਥਸੁ ਸਹ ਖਢ ਹਣਆ ॥ 
ਹਞੁਹ ਞੁਧ ਏਾਖ ਵਾ ॥  ॥ 

ਸਾਉ ॥ ਠੁਙ ਠੂਞ ਣਧਹ ਧਾ 
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॥ ਖਢ ਏੀ ਣਖ ਐੀ ਏਞਾ ॥  ॥ 
ਥਾਹਠਾਸ ਾਸ ਦ ਵਹ ਏਹ ਠੀਢ ॥ 

ਅਹਧਰਞ ਢਾਧ ਧਸਾ  ਣੀਢ ॥  ॥ 
ਹਢਦਉ ਸਇ ਦਖਸੁ ਦਵਾਢ ॥ 

ਾਡਹਞ ਹਧਹਪ ਏੀਢ ਠਾਢੁ ॥  ॥ 
ਹਝ ਣ ਣਰਦ ਅਞਖਾਧੀ ॥ ਢਾਢਏ 

ਙ ਣਏੀ ਣਰਦ ੁਆਧੀ ॥ ੑ ॥ ੍ 
॥ 

ਉੋੀ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਾਐੁ ਹਣਞਾ ਣਰਦ ਧ ॥ ਧਹਸ ਹਢੁਢੁ 
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ਦ ੁਢ ਞ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਣਔ 
ਹਥਐਾਠੀ ਏੁ ੀਥਾ ਾਐਸੁ 

ਾਐਢਸਾ ॥ ਐਠੁ ਏਹਸ ਅੁ ਥਸੁਞੁ 
ਞਾਵਹਸ ਆਇ ਹਢ ਞੁਸਾ ॥  
॥ ਏਹ ਏਹ ਸਾਹ ਅਹਢਏ ਥਸੁ 

ਦਾਞੀ ਕਛਹਸ ਏਞਸੂ ਢਾਸੀ ॥ ਏ ਥਾਞ 

ੁਹਢ ਞਾਏੀ ਙਾ ਾਡਹ ਹਧਹਙ 
ਖਾਸੀ ॥  ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਞ ਹਧਪ 
ਧਹਸ ਹਞਢ ਞ ਡੀਖੁ ਣਾਇਆ ॥ ਞੀ 

ਧਞੁ ਠੀ ਧਹਸ ਹਢਦਉ ੁ ਏਾ 
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ਥਠੁ ਏਧਾਇਆ ॥  ॥ ਖੀਹਞ ਪ 
ਇ ਧਸਾ ਹਥਐਾਠੀ ਸਖ ੁਸਪੀ 

ਥਾਝੀ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਧਹਢ ਦਇਆ 
ਣਾਾ ਣਾਇਆ ਣਠੁ ਹਢਥਾਝੀ ॥ 

ੑ ॥ ੑ ॥  ॥ 
ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਏਹ ਇਢਾਢੁ ਹਧਹ ਣਰਦੁ ਅਣਢਾ 
ਧਢ ਞਢ ਦ ਅਾ ॥ ਏਹਙ ਹਥਢ 
ਪਾਟ ਣਰਦ ਝਾ ਣਰਙ ਦਪ ਖਾ ॥ 

 ॥ ਣਰਦ ਥਾਝੀ ਥਠੁ ੁਦਾਹਐਆ ॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        287 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਾਵਸੁ ੁਝਸੁ ਣੋਸੁ ਹਢਞ ਦਾਈ ੁ 
ਣੂ ਞੂ ਾਹਐਆ ॥ ਸਾਉ ॥ ਾਔਾ 

ਾਹਸਥੁ ਅਹਧਹਞ ਵਛਾਈ ਦਹਞ ਵਕਪ 
ਠਇਆਪਾ ॥ ਞਾ ਏੀ ਣਖ ਐਠਾ 

ਆਇਆ ਆਹਠ ਹਥਠੁ ਣਰਹਞਣਾਪਾ ॥  
॥ ਸਹ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਦਖਢੁ ਹਢਞ 

ਦੁਔਸੁ ਥ ਵਪਾ ਧੁਹਐ ਣਾਵਸੁ ॥ ਖਾ 
ਧਾ ਞਾਣੁ ਦੁ ਢਾਚਾ ੁਝ ਹਥਠ 

ਹਢਞ ਾਵਸੁ ॥  ॥ ੁਝੀ ਅਠਾਹ 

ੁਆਧੀ ਧ ਥ ਏਪਾ ਥਹਝ ਆਈ 
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॥ ਣਰਙ ਦਈ ਪ ਖੁ ਅਞਹ ੁ 
ਢਾਢਏ ਏੀ ਵਹਛਆਈ ॥ ੑ ॥  ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ੂਐ ਧਪ ਏਹਪਆਝ ਸਖ ਡੁਹਢ ਣਰਦ 

ਏ ਔਝ ਹਢਸਾਹਆ ॥ ਾਐਢਸਾ 
ਾਹਐ ਥਾਹਏੁ ਹਞੁਹ ਞਾਣੁ 

ਉਞਾਹਆ ॥  ॥ ਉਥ ਹਞੁ ਏੀ 
ਝਾਈ ॥ ਖਾ ਏੀ ਵ ਢ ਹਥਟੀ 
ਖਾਈ ॥ ਸਾਉ ॥  ਧਹਸ ੂਐ 

ਥਾਸਹ ਤੁਹਢ ੂਐਾ ਣਰਦ ਅਣੁਢ ਦ 
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ਠਇਆਪਾ ॥ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਢ ਪਾ 
ਏਊ ਧਾ ਣਰਦੁ ਸਆ ਹਏਣਾਪਾ ॥  ॥ 

 ॥ ੑ੍ ॥ 
ਹਚ ਧ:  ॥ 

 ਏਪ  ਹਦ ਢਾ ਣਰਹਦ 
ਅਣੁਢ ਹਏਣਾ ਡਾੀ ॥ ਆਚ ਣਸ 

ਆਾਡਸੁ ੁਆਧੀ ਣੂਢ ਾਪ ਸਧਾੀ 
॥  ॥ ਸਹ ਖੀਉ ਞੂ ੁਐ ਣਹਞ ਾਹ 
॥ ਾਹਐ ਪਸੁ ਦਾਈ ਧ ਏਉ ਣਰਦ 

ਆ ਅਠਾਹ ॥ ਸਾਉ ॥ ਖ ਧਾਉ 
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ਈ ਈ ਣਾਵਉ ਅਣਢ ਐਧ ਦਾ 
॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁੁ ਣੂਾ ਦਹਙ 

ਹਧਹਙ ਪ ਅਠਾ ॥  ॥ ੑ ॥ 
ੑ ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਹਧਹ ਹਧਹ ੁੁ ਹਞੁੁ ਅਣਢਾ 

ਪਾ ਠੂਐੁ ਹਧਙਾਇਆ ॥ ਞਾਣ  
 ੁ ਥਔਢੀ ਧਢ ਇਕ ਤਪ 
ਣਾਇਆ ॥  ॥ ਧਾ ੁੁ ਣੂਾ 

ੁਐਠਾਞਾ ॥ ਏਝ ਏਾਝ ਧਟ 
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ੁਆਧੀ ਣੂਢ ਣੁਐੁ ਹਥਡਾਞਾ ॥ 
ਸਾਉ ॥ ਅਢਠ ਹਥਢਠ ਧਪ ੁਝ 

ਾਵਸੁ ੁ ਢਾਢਏ ਦ ਠਇਆਪਾ ॥ 
ਖ ਖ ਏਾ ਦ ਖ ਦੀਞਹ ਸਆ 
ਣਾਥਰਸਧੁ ਐਵਾਪਾ ॥  ॥  ॥ 

ੑ ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਠੁਞੁ ਵਾਇਆ ਸਹ ਣਰਹਦ ਆਣ ਦੁ 
ਾੁ ਉਥਾਹਆ ॥ ਣਾਥਰਸਹਧ ਣਰਹਦ 

ਹਏਣਾ ਡਾੀ ਅਣਝਾ ਹਥਠੁ 
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ਧਾਹਆ ॥  ॥ ਸਈ ਾਖ ਾਧ ਏੀ 
ਐਵਾਪੀ ॥ ੂਐ ਸਖ ਆਢਠ ੁਝ 

ਾਵਸੁ ਧਢੁ ਞਢੁ ਠਸ ੁਐਾਪੀ ॥ ਸਾਉ 
॥ ਣਹਞਞ ਉਡਾਝੁ ਹਞੁੁ ਧਾ ਧਹਸ 
ਹਞ ਏਾ ਦਵਾਾ ॥ ਥਐਹ ਪ ਹਦ 

ਔ ਾਹਸਹਥ ੁਹਝ ਢਾਢਏ ਏੀ 

ਅਠਾਾ ॥  ॥  ॥ ੑ ॥ 
ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਥਐਹਆ ਣਾਥਰਸਧ ਣਧਹ ਪ 

 ਹਥਠਾ ॥ ੁ ਣੂ ਏੀ ਝੀ 
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ਉਥ ਏਾਖ ਪ ਵਾ ॥  ॥ 
ਸਹ ਖਹਢ ਹਧਹਆ ਢਾਧ ਅਡਾਹ ॥ 

ਞਾਣੁ ਉਞਾਹਆ ਹਞੁਹ ਣੂ ਅਣਝੀ 
ਹਏਣਾ ਡਾਹ ॥ ਸਾਉ ॥ ਠਾ ਅਢਠ 
ਏਸ ਧ ਹਣਆ ਸਹ ਹਵਠੁ ੁਹ 
ਾਹਐਆ ॥ ਵਛੀ ਵਹਛਆਈ ਢਾਢਏ 

ਏਞ ਏੀ ਾਔੁ ਥਠੁ ਹਞ ਦਾਹਐਆ ॥ 
 ॥  ॥ ੑ ॥ 
ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਦ ਹਕ੍ਰਣਾਪ ੁਆਧੀ ਧ ਹਞਞੁ ਾਔ 
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ਠਥਾਹ ॥ ਹਞੁਹ ਞਾਣੁ ਵਾਇਆ 
ਦਾਈ ਚਾਂਹਜ ਣਈ ਾਹ ॥ ਅਣਝ 

ਖੀਅ ਖਞ ਆਣ ਾਐ ਖਧਹਸ ਏੀ 
ਸਙਞਾਹ ॥  ॥ ਸਹ ਏ ਔਝ ਹਠ 

ਉਹ ਡਾਹ ॥ ਠਾ ਠਾ ਣਰਦੁ 
ਹਧੀ ਦਾਈ ਠੁਐ ਹਏਪਹਥਐ 

ਏਾਙਝਸਾੁ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਹਞ ਏੀ 
ਝੀ ਊਥ ਦਾਈ ਹਖਹਢ ਹਔਆ ਦੁ 
ਏਇ ॥ ਏਝ ਏਾਝ ਧਟੁ  ਦਾਈ 

ਔ ਔੀ ਇ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦੂ 
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ਹਡਆਈ ਦਾਈ ਧਢੁ ਞਢੁ ੀਞਪੁ 
ਸਇ ॥  ॥  ॥ ੑ ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਞਸੁ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਡਆਈ ॥ ੁਐ 

ਾ ਣਰਦੁ ਹਵਉ ਢਾਸੀ ਧਢ 
ਹਔਹਠਅੋਾ ਤਪੁ ਣਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ 

॥ ਹਞੁਹ ਣੂ ਞਾਣੁ ਵਾਇਆ 
ਅਣਝੀ ਹਏਣਾ ਡਾੀ ॥ ਣਾਥਰਸਧ 

ਣਰਦ ਦ ਠਇਆਪਾ ਠੁਐੁ ਹਧਹਙਆ ਦ 

ਣਵਾੀ ॥  ॥ ਥ ਹਢਡਾਢ ਧਪ 
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 ੂਣਾ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਅਡਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਣਹਞ ਾਐੀ ਣਧਹ 

ਉਡਹਆ ਦੁ ਾ ॥  ॥ ੍ ॥ 
ੑ ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਧਾ ਹਞੁੁ ਐਵਾਪਾ ਸਆ ॥ ਡਾਹ 

ਹਕ੍ਰਣਾ ਣਰਦ ਸਾਟ ਠ ਾਹਐਆ ਸਹ 
ਹਵਠੁ ਢਵਾ ਹਢਆ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਞਾਣੁ ਇਆ ਣਰਹਦ ਆਹਣ ਹਧਙਾਇਆ 

ਖਢ ਏੀ ਪਾਖ ਐਾਈ ॥ ਾਡਹਞ ਞ 
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ਦ ਤਪ ਣਾ ਹਞੁ ਏ ਥਹਪ ਖਾਂਈ 
॥  ॥ ਸਪਞੁ ਣਪਞੁ ਣਰਦ ਠਵ ਵਾ 

ਸਧਾ ੁਝੁ ਅਵੁਝੁ ਢ ਥੀਔਾਹਆ ॥ 
ਅਙਪ ਥਔਢੁ ਢਾਢਏ ੁ ਞਾ ਤਪ 
ਏੁ ਧਞਹਏ ਡਾਹਆ ॥  ॥  ॥ 

ੑ ॥ 

ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਖੀਅ ਖਞਰ ਹਦ ਹਞ ਏ ਏੀ ਈ 

ਞ ਸਾਈ ॥ ਅਣੁਢ ਵਏ ਏੀ ਆਣ 

ਾਐ ਣੂਢ ਦਈ ਥਛਾਈ ॥  ॥ 
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ਣਾਥਰਸਧੁ ਣੂਾ ਧ ਢਾਹਪ ॥ ੁਹ 
ਣੂ ਣੂੀ ਦ ਾਐੀ ਸ ਥ 

ਠਇਆਪ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਅਢਹਠਢੁ 
ਢਾਢਏੁ ਢਾਧੁ ਹਡਆ ਖੀਅ ਣਰਾਢ ਏਾ 
ਠਾਞਾ ॥ ਅਣੁਢ ਠਾ ਏਉ ਏਹਚ ਪਾਇ 
ਾਐ ਹਖਉ ਥਾਹਏ ਹਣਞ ਧਾਞਾ ॥  ॥ 

 ॥ ੍ ॥ 
ਹਚ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਚਾਹਜ ਣਾਈ ਏਞਾ ॥ ਞਾਣੁ ਕਹਛ 

ਇਆ ਣਵਾ ॥ ੁਹ ਣੂ ਸ ਾਐੀ 
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॥ ਹਝ ਔ ਏੀ ਞਾਏੀ ॥  ॥ 
ਣਧੁ ਆਹਣ ਸਆ ਐਵਾਪਾ ॥ 

ਾਂਹਞ ਸਖ ੁਐ ਹਐਢ ਧਹਸ ਉਣਖ 
ਧਢੁ ਸਆ ਠਾ ੁਐਾਪਾ ॥ ਸਾਉ ॥ 
ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਠੀ ਠਾੂ ॥ ਹਞਹਢ 

ਪਾ ੁ ਹਥਠਾੂ ॥ ਅਣਝੀ ਹਏਣਾ 

ਡਾੀ ॥ ਹਞਹਢ ਪੀ ਥਾਞ ਵਾੀ ॥ 
 ॥ ਣਰਹਦ ਅਣਢਾ ਹਥਠੁ ਧਾਹਆ ॥ 
ਸਧਾ ੁਝੁ ਅਵੁਝੁ ਢ ਥੀਔਾਹਆ ॥ 

ੁ ਏਾ ਥਠੁ ਦਇ ਾਐੀ ॥ ਹਞਹਢ 
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ਪੀ ਪਾਖ ਾਐੀ ॥  ॥ ਥਪਾਇਆ 
ਥਪੀ ਞਾ ॥ ਞੂ ਾਹਸਥੁ ੁਝੀ ਸਾ 

॥ ਖਹਣ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਔੁ ਾਐੀ ॥ 
ਅਣੁਢ ਠਾ ਏੀ ਣਖ ਾਐੀ ॥ ੑ ॥  

॥  ॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਥ ਏਹਪਆਝ ਏੀ ੁਠਵ ॥ 
ਵਏੁ ਅਣਢੀ ਪਾਇ ਵ ॥ ਹਥਢੁ 
ਢ ਪਾ ਖਹਣ ਅਪਐ ਅਦਵ ॥  ॥ 

ਡਹਞ ਣੁਢੀਞ ਦਈ ੁਢ ਾ ॥ ਠੁਞੁ 
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ਇਆ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਡਆ ॥  ॥ 
ਸਾਉ ॥ ਦਢੀ ਟਾਂਈ ਹਵਆ ਆਹਣ 

॥ ਆਹਠ ਖੁਾਹਠ ਖਾ ਏਾ ਵਛ ਣਞਾਣੁ 
॥ ੁ ਣਾਹਠ ਢ ਸਇ ਞਾਣੁ ॥  
॥ ੁ ਏ ਔਢ ਪ ਧਹਢ ਧੀਚ ॥ 
ਹਢਹਥਢ ਸਇ ਦ ਟਾਂਈ ਵੂਚ ॥ 

ਹਦ ੁਐ ਣਾ ਹਞੁ ਞੂਚ ॥  ॥ 
ਣਾਥਰਸਧ ਣਰਦ ਦ ਐਵਾਪ ॥ ਹਖਟ 
ਹਏਟ ਠੀਹਸ ਢਾਪ ॥ ਢਾਢਏ ਠਾ 

ਐਹਧ ਣਰਹਞਣਾਪ ॥ ੑ ॥  ॥ 
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ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਔਢ ਏਧਪ ਣਰਦ ਹਸਠ ਹਡਆ ॥ 

  ਪ ੁਐ ਣਾ ॥  ॥ ੁਹ 
ਠੁਐੁ ਏਾਹਙਆ ਠੀਢ ਠਾਢੁ ॥ ਤਪ 

ਖਢਧੁ ਖੀਵਢ ਣਵਾਢੁ ॥  ॥ ਸਾਉ 
॥ ਅਏਟ ਏਟਾ ਅਹਧਰਞ ਣਰਦ ਥਾਢੀ ॥ 

ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਖਹਣ ਖੀਵ ਹਆਢੀ ॥  
॥  ॥ ੍ ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਾਂਹਞ ਣਾਈ ੁਹ ਹਞੁਹ ਣੂ ॥ 
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ੁਐ ਉਣਖ ਥਾਖ ਅਢਸਠ ਞੂ ॥  ॥ 
ਸਾਉ ॥ ਞਾਣ ਣਾਣ ਞਾਣ ਹਥਢਾ ॥ 

ਸਹ ਹਧਞ ਹਏਪਹਵਐ ਹਦ ਢਾ ॥ 
 ॥ ਅਢਠੁ ਏਸੁ ਹਧਹਪ ੁਠ ਢਾੀ 
॥ ੁਹ ਢਾਢਹਏ ਧੀ ਣਖ ਵਾੀ ॥  

॥  ॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਪ ਅਢਠੁ ਏੀਆ ਣਧਹ ਅਣਝਾ 
ਹਥਠੁ ਧਾਹਆ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਸ 

ਹਏਣਾਪਾ ਹਥ ਹਦ ਣਵਾਹਆ ॥ 
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 ॥ ਏਾਖੁ ਹਞੁਹ ਆਹਣ 
ਵਾਹਆ ॥ ਵਛੀ ਆਖਾ ਸਹ 

ਹਥਠ ਏੀ ੂਐ ਧਪ ਏਹਪਆਝ 
ਥੀਔਾਹਆ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਵਝ ਹਞਰਝ 

ਹਞਰਦਵਝ ਸਹਆ ਸ ਪ ਖੀਅ 
ਾਡਾਹਆ ॥ ਧਢ ਇਕ ਢਾਢਏ ਤਪ 

ਣਾ ਣੂਢ ਇਕ ਣੁਖਾਹਆ ॥  ॥  
॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ੁ ਇਆ ਣਰਹਦ ਆਹਣ ਵਾਇਆ ॥ 
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ਢੀਠ ਣਈ ੁਐ ਸਖ ੁ ਆਇਆ ॥ 
 ॥ ਸਾਉ ॥ ਹਖ ਹਖ ਦਖਢੁ ਐਾਵਸੁ 

ਧ ਦਾਈ ॥ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਹਠ ਧਾਹਸ 
ਹਡਆਈ ॥  ॥ ਢਾਢਏ ੁ ਣੂ 

ਢਾਈ ॥ ਹਖਹਢ ਅਣਢ ਢਾਧ ਏੀ ਣਖ 
ਐਾਈ ॥  ॥  ॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਞਾਣ ਞਾਣ ਪ  ਹਥਢ ਞ  
॥ ਣਾਥਰਸਹਧ ਞੂ ਥਐਹਆ ਞਢ  

ਦ ॥ ਸਾਉ ॥ ਥ ੁਐਾ ਞੀ 
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ਧਛਪੀ ਞਾ ਧਢੁ ਞਢੁ ਆ ॥ ੁਢ 
ਾਵਸੁ ਹਢਞ ਾਧ ਏ ਇਸ ਅਵਐਠ 

ਖ ॥  ॥ ਆਇ ਥਸੁ  ਠ 
ਧਹਸ ਇਸ ਦਪ ਖ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ 

ੁਣਰਢ ਦ ਪਹਸ  ਹਥ ॥  ॥ 
੍ ॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਥਡਢ ਏਾਙ ਆਹਣ ਣਰਹਦ ਸਆ 

ਹਏਣਾਪ ॥ ਠੀਢ ਠਇਆਪ ਣਰਦ 

ਣਾਥਰਸਧ ਞਾ ਏੀ ਢਠਹ ਹਢਸਾਪ ॥  
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॥ ੁਹ ਣੂ ਹਏਣਾ ਏੀ ਏਾਹਙਆ 
ਠੁਐੁ ੁ ॥ ਧਢੁ ਞਢੁ ੀਞਪੁ ੁਐੀ 

ਦਇਆ ਣਰਦ ਹਡਆਵਢ ਖੁ ॥  ॥ 
ਸਾਉ ॥ ਅਉਐਡੁ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਸ 
ਹਖਞੁ ੁ ਢ ਹਵਆਣ ॥ ਾਡਹ 

ਧਹਢ ਞਹਢ ਹਸਞ ਹਤਹ ਠੂਐੁ ਢ ਖਾਣ ॥ 

 ॥ ਸਹ ਸਹ ਸਹ ਸਹ ਖਾਣੀ 
ਅਞਹ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥ ਹਏਪਹਵਐ 

ਉਞਹਸ ੁਡੁ ਸਇ ਾਡੂ ਝਾਈ ॥ 

 ॥ ੁਢਞ ਖਣਞ ਸਹ ਢਾਧ ਖੁ ਞਾ 
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ਏੀ ਠੂਹ ਥਪਾਈ ॥ ਧਸਾ ਧਞੁ ਢਾਢਏੁ 
ਏਟ ਸਹ ਏ ੁਝ ਾਈ ॥ ੑ ॥  ॥ 

 ॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਸਹ ਸਹ ਸਹ ਆਾਡੀ ਸਈ 
ਆ ॥ ਾਧਔਠ ਏੀ ਪਹਙਏਾ 

ਹਖਹਢ ਧਾਹਆ ੁ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 
ੁੁ ਣੂਾ ਸਹ ਖਾਣੀ ਹਢਞ ਏੀਔ 

ਦੁ ॥ ਾਡਹਞ ਏ ਵਾਝ ਹਧਹਪਆ 

ਖੁ ॥  ॥ ਹਖੁ ਹਧਞ ੁਐੁ 
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ਣਾਈ ਹਥਢ ਹਥੁ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ 
ਝਾਞੀ ਏਝ ਏਾਝ ਖੁ ॥  ॥ 

ੑ ॥ ੑ ॥ 
ਾੁ ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ਠੁਣਠ ੁ 

 
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਅਵਹ ਉਣਾਵ ਹਦ ਹਞਆਹਆ ਠਾੂ 
ਢਾਧੁ ਪਇਆ ॥ ਞਾਣ ਣਾਣ ਹਦ ਹਧਙ 
 ੀਞਪ ਧਢੁ ਦਇਆ ॥  ॥ ੁੁ 

ਣੂਾ ਆਾਹਡਆ ਪਾ ਠੁਐੁ ਇਆ 
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॥ ਾਐਢਸਾ ਾਹਐਆ ਅਣਢੀ ਏਹ 
ਧਇਆ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਥਾਸ ਣਏਹੋ 

ਣਰਹਦ ਏਾਹਜਆ ਏੀਢਾ ਅਣਢਇਆ ॥ 
ਹਧਹ ਹਧਹ ਧਢ ਞਢ ੁਐੀ ਢਾਢਏ 

ਹਢਦਇਆ ॥  ॥  ॥  ॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ੁ ਹਧਙਾਇਆ ਆਹਣ ਣਰਹਦ ਉਣਹਖਆ 
ੁਐੁ ਾਂਹਞ ॥ ਵਛ ਣਞਾਣੁ ਅਔਖ 
ੂਣੁ ਸਹ ਏੀਢੀ ਠਾਹਞ ॥  ॥ ੁਹ 

ਹਵਹਠ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏੀ ਾਹਐਆ ਧਾ 
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ਦਾਈ ॥ ਸਧ ਹਞ ਏੀ ਝਾਞੀ ਖ 
ਠਾ ਸਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਹਥਟੀ 

ਏਠ ਢ ਸਵਈ ਖਢ ਏੀ ਅਠਾਹ ॥ 
ਢਾਢਏ ਖੁ ਹਵਠ ਏਾ ਣੂਢ 

ੁਝਞਾਹ ॥  ॥  ॥  ॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਞਾਞੀ ਵਾਉ ਢ ਪਈ ਣਾਥਰਸਧ 
ਝਾਈ ॥ ਔਉਹਠ ਸਧਾ ਾਧ 

ਏਾ ਠੁਐੁ ਪ ਢ ਦਾਈ ॥  ॥ 

ਹਞੁੁ ਣੂਾ ਦਹਙਆ ਹਖਹਢ ਥਝਞ 
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ਥਝਾਈ ॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਅਉਐਡੁ ਠੀਆ 
ਏਾ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ 

ਾਹਐ ਪੀ ਹਞਹਢ ਐਢਸਾਹ ਦ 
ਹਥਆਹਡ ਹਧਙਾਈ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 

ਹਏਣਾ ਦਈ ਣਰਦ ਦ ਸਾਈ ॥  ॥ 
 ॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਅਣਝ ਥਾਪਏ ਆਹਣ ਹਐਅਢੁ 

ਣਾਥਰਸਧ ੁਠਵ ॥ ੁਐ ਾਂਹਞ ਸਖ 

ਆਢਠ ਦ ਣੂਢ ਦਈ ਵ ॥  ॥ 
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ਸਾਉ ॥ ਦਞ ਖਢਾ ਏੀ ਥਢਞੀ ੁਝੀ 
ਣਰਹਦ ਆਹਣ ॥  ਹਧਙਾਇ 

ਖੀਵਾਹਪਅਢੁ ਖਾ ਏਾ ਵਛ ਣਞਾਣੁ ॥  
॥ ਠਐ ਸਧਾ ਥਐਹਅਢੁ ਅਣਝੀ ਏਪ 
ਡਾੀ ॥ ਧਢ ਥਾਂਕਞ ਤਪ ਹਠਹਞਅਢੁ 
ਢਾਢਏ ਥਹਪਸਾੀ ॥  ॥  ॥ ੍ 

॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਞਾਣੁ ਪਾਹਸਆ ੁ ਹਖਢਸਾਹ ॥ 

ਹਞੁ ਅਣਢ ਏਉ ਥਹਪ ਖਾਈ ਹਖਹਢ 
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ਣਖ ਐੀ ਾ ਾਹ ॥  ॥ ਸਾਉ 
॥ ਏੁ ਧਞਹਏ ਡਾਹ ਥਾਹਪਏੁ ਹਐ 

ਪੀਢ ॥ ਣਰਹਦ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਧਸਾ ੁ 
ਠੀਢ ॥  ॥ ਠਾ ਏੀ ਪਾਖ ਐ 

ਹਧਸਵਾਢੁ ॥ ੁੁ ਢਾਢਏੁ ਥਪ ਠਸ 
ਣਵਾਢੁ ॥  ॥  ॥  ॥ 

ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਞਾਣ ਣਾਣ ਞ ਾਐ ਆਣ ॥ ੀਞਪ ਦ 

ੁ ਔਢੀ ਪਾ ਾਧ ਢਾਧ ਹਸਠ 

ਧਹਸ ਖਾਣ ॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਏਹ 
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ਹਏਣਾ ਸਞ ਣਰਹਦ ਠੀਢ ਖਞ 
ਉਡਾ ਢਵ ਐਛ ਣਰਞਾਣ ॥ ਠੁਐ ਹਥਢ 

ੁਐ ਅਢਠ ਣਰਵਾ ਹਞਰਢ ਥੁਗੀ ਧਢ 
ਞਢ ਔੁ ਡਰਾਣ ॥  ॥ ਅਢਾਟ ਏ ਢਾਟੁ 

ਹਝ ਧਟਾ ਪ ਹਰਹਙ ਏ 
ਧਾਈ ਥਾਣੁ ॥ ਦਹਞ ਵਕਪ ਦ ਦਖਢ 

ੁਆਧੀ ੁਝ ਾਵਞ ਢਾਢਏ ਆਪਾਣ ॥ 
 ॥ ੍ ॥ ੍ ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ੁਐਧਢੀ ਾਹਸਥ 

ਉੋੀ ੁਐਧਢੀ ਧ:  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਆਹਠ ੁ ਢਧਸ ॥ ਖੁਾਹਠ ੁ 
ਢਧਸ ॥ ਹਞੁ ਢਧਸ ॥ ਰੀ 

ੁਠਵ ਢਧਸ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 
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ਹਧਉ ਹਧਹ ਹਧਹ ੁਐੁ ਣਾਵਉ 
॥ ਏਹਪ ਏਪ ਞਢ ਧਾਹਸ ਹਧਙਾਵਉ ॥ 

ਹਧਉ ਖਾੁ ਹਥੁਦ ਏ ॥ ਢਾਧੁ 
ਖਣਞ ਅਢਞ ਅਢਏ ॥ ਥਠ ਣੁਾਢ 
ਹਹਧਰਹਞ ੁਡਾਐੵ ॥ ਏੀਢ ਾਧ ਢਾਧ 
ਇਏ ਆਐੵ ॥ ਹਏਢਏਾ ਏ ਹਖੁ 

ਖੀਅ ਥਾਵ ॥ ਞਾ ਏੀ ਧਹਸਧਾ ਢੀ ਢ 
ਆਵ ॥ ਏਾਂਐੀ ਏ ਠ ਞੁਸਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਉਢ ਹ ਧਹਸ ਉਡਾ ॥  ॥ 

ੁਐਧਢੀ ੁਐ ਅਹਧਰਞ ਣਰਦ ਢਾਧੁ ॥ 
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ਦਞ ਖਢਾ ਏ ਧਹਢ ਹਥਰਾਧ ॥ ਸਾਉ 
॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਹਦ ਢ ਥ ॥ 

ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਠੂਐੁ ਖਧੁ ਢ ॥ ਣਰਦ 
ਏ ਹਧਹਢ ਏਾਪੁ ਣਸ ॥ ਣਰਦ ਏ 

ਹਧਹਢ ਠੁਧਢੁ ਙ ॥ ਣਰਦ ਹਧਞ 
ਏਕੁ ਹਥਢੁ ਢ ਪਾ ॥ ਣਰਦ ਏ 

ਹਧਹਢ ਅਢਹਠਢੁ ਖਾ ॥ ਣਰਦ ਏ 
ਹਧਹਢ ਦਉ ਢ ਹਥਆਣ ॥ ਣਰਦ ਏ 
ਹਧਹਢ ਠੁਐੁ ਢ ਞਾਣ ॥ ਣਰਦ ਏਾ 

ਹਧਢੁ ਾਡ ਏ ਹ ॥ ਥ 
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ਹਢਡਾਢ ਢਾਢਏ ਸਹ ਹ ॥  ॥ ਣਰਦ 
ਏ ਹਧਹਢ ਹਹਡ ਹਹਡ ਢਉ ਹਢਹਡ ॥ 

ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਹਆਢੁ ਹਡਆਢੁ ਞਞੁ 
ਥੁਹਡ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਖਣ ਞਣ 

ਣੂਖਾ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਹਥਢ ਠੂਖਾ 
॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਞੀਟ ਇਢਾਢੀ 

॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਠਸ ਧਾਢੀ ॥ 
ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਸਇ ੁ ਦਪਾ ॥ ਣਰਦ 

ਏ ਹਧਹਢ ੁਤਪ ਤਪਾ ॥  

ਹਧਹਸ ਹਖਢ ਆਹਣ ਹਧਾ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਪਾਉ ਣਾ ॥  ॥ 
ਣਰਦ ਏਾ ਹਧਢੁ ਦ ਞ ਊਔਾ ॥ ਣਰਦ 

ਏ ਹਧਹਢ ਉਡ ਧੂਔਾ ॥ ਣਰਦ ਏ 
ਹਧਹਢ ਹਞਰਢਾ ਥੁਗ ॥ ਣਰਦ ਏ 

ਹਧਹਢ ਦੁ ਹਏਕੁ ੁਗ ॥ ਣਰਦ ਏ 
ਹਧਹਢ ਢਾਸੀ ਖਧ ਞਰਾਾ ॥ ਣਰਦ ਏ 

ਹਧਹਢ ਣੂਢ ਆਾ ॥ ਣਰਦ ਏ 
ਹਧਹਢ ਧਢ ਏੀ ਧਪੁ ਖਾਇ ॥ 

ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਹਠ ਧਾਹਸ ਧਾਇ ॥ 

ਣਰਦ ਖੀ ਥਹਸ ਾਡ ਏੀ ਢਾ ॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        322 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਢਾਢਏ ਖਢ ਏਾ ਠਾਹਢ ਠਢਾ ॥ ੑ ॥ 
ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ  ਡਢਵਞ ॥ ਣਰਦ 

ਏਉ ਹਧਹਸ  ਣਹਞਵਞ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 
ਹਧਹਸ  ਖਢ ਣਵਾਢ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 
ਹਧਹਸ  ਣੁਐ ਣਰਡਾਢ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 
ਹਧਹਸ ਹ ਥਧੁਸਞਾਖ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 

ਹਧਹਸ ਹ ਥ ਏ ਾਖ ॥ ਣਰਦ 
ਏਉ ਹਧਹਸ  ੁਐਵਾੀ ॥ ਣਰਦ 
ਏਉ ਹਧਹਸ ਠਾ ਅਹਥਢਾੀ ॥ 

ਹਧਢ ਞ ਪਾ ਹਖਢ ਆਹਣ 
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ਠਇਆਪਾ ॥ ਢਾਢਏ ਖਢ ਏੀ ਧ 
ਵਾਪਾ ॥  ॥ ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ  

ਣਉਣਏਾੀ ॥ ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ 
ਹਞਢ ਠ ਥਹਪਸਾੀ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 

ਹਧਹਸ  ਧੁਐ ੁਸਾਵ ॥ ਣਰਦ ਏਉ 
ਹਧਹਸ ਹਞਢ ੂਹਐ ਹਥਸਾਵ ॥ ਣਰਦ 

ਏਉ ਹਧਹਸ ਹਞਢ ਆਞਧੁ ਖੀਞਾ ॥ 
ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ ਹਞਢ ਹਢਧਪ 
ੀਞਾ ॥ ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ ਹਞਢ 

ਅਢਠ ਢ ॥ ਣਰਦ ਏਉ ਹਧਹਸ 
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ਥਹਸ ਸਹ ਢ ॥ ਞ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞ 
ਅਢਹਠਢੁ ਖਾਹ ॥ ਢਾਢਏ ਹਧਢੁ 

ਣੂ ਦਾਹ ॥  ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ 
ਏਾਖ ਣੂ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਏਥਸੁ 
ਢ ਗੂ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਸਹ ੁਢ 

ਥਾਢੀ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਸਹਖ 

ਧਾਢੀ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਹਢਸਔਪ 
ਆਢੁ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਏਧਪ 

ਹਥਾਢੁ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹਧਹਢ ਅਢਸਠ 

ਗੁਢਏਾ ॥ ੁਐੁ ਣਰਦ ਹਧਢ ਏਾ ਅਞੁ 
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ਢ ਣਾ ॥ ਹਧਹਸ  ਖਢ ਹਖਢ ਏਉ 
ਣਰਦ ਧਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਢ ਖਢ 

ਢੀ ਣਇਆ ॥  ॥ ਸਹ ਹਧਢੁ 
ਏਹ ਦਞ ਣਰਙਾ ॥ ਸਹ ਹਧਹਢ 

ਪਹ ਥਠ ਉਣਾ ॥ ਸਹ ਹਧਹਢ 
ਦ ਹਡ ਖਞੀ ਠਾਞ ॥ ਸਹ ਹਧਹਢ 

ਢੀਔ ਔਸੁ ਏੁਙ ਖਾਞ ॥ ਸਹ ਹਧਹਢ 
ਡਾੀ ਦ ਡਢਾ ॥ ਹਧਹ ਹਧਹ 
ਸਹ ਏਾਢ ਏਢਾ ॥ ਸਹ ਹਧਹਢ 

ਏੀ ਪ ਅਏਾਾ ॥ ਸਹ ਹਧਢ 
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ਧਹਸ ਆਹਣ ਹਢਏਾਾ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ 
ਹਖੁ ਆਹਣ ਥੁਗਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ 

ੁਧੁਹਐ ਸਹ ਹਧਢੁ ਹਞਹਢ ਣਾਇਆ 
॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਠੀਢ ਠਠ ਠੁਐ ਦਖਢਾ ਹਙ ਹਙ 

ਢਾਟ ਅਢਾਟ ॥ ਹਝ ਞੁਧਹਾੀ ਆਇ 
ਢਾਢਏ ਏ ਣਰਦ ਾਟ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਖਸ ਧਾਞ ਹਣਞਾ ੁਞ ਧੀਞ ਢ ਦਾਈ ॥ 
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ਧਢ ਊਸਾ ਢਾਧੁ ਞ ਹ ਸਾਈ ॥ 
ਖਸ ਧਸਾ ਦਇਆਢ ਠੂਞ ਖਧ ਠਪ ॥ 

ਞਸ ਏਵਪ ਢਾਧੁ ਹ ਞ ਔਪ ॥ ਖਸ 
ਧੁਏਪ ਸਵ ਅਹਞ ਦਾੀ ॥ ਸਹ ਏ 
ਢਾਧੁ ਹਐਢ ਧਾਹਸ ਉਡਾੀ ॥ ਅਹਢਏ 

ਣੁਢਸਔਢ ਏਞ ਢਸੀ ਞ ॥ ਸਹ ਏ 

ਢਾਧੁ ਏਹਙ ਣਾਣ ਣਸ ॥ ੁਧੁਹਐ 
ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ ਧਢ ਧ ॥ ਢਾਢਏ ਣਾਵਸੁ 
ੂਐ ਢ ॥  ॥ ਪ ਹਰਹਙ ਏ 

ਾਖਾ ਠੁਐੀਆ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਣਞ 
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ਸਇ ੁਐੀਆ ॥ ਪਾਐ ਏੀ ਥਡੁ ਢ 
ਣ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਹਢਞ 

॥ ਅਹਢਏ ਧਾਇਆ  ਹਞਐ ਢ 
ਥੁਗਾਵ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਆਾਵ 
॥ ਹਖਸ ਧਾਹ ਇਸੁ ਖਾਞ ਇਏਪਾ ॥ 
ਞਸ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹ ਸਞ ੁਸਪਾ ॥ 

ਾ ਢਾਧੁ ਧਢ ਠਾ ਹਡਆਈ ॥ 
ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਣਧ ਹਞ ਣਾਈ 
॥  ॥ ਕੂਙਞ ਢਸੀ ਏਹਙ ਪਐ ਥਾਸੀ ॥ 

ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਞਸ ਣਾਹ ਣਾਸੀ ॥ 
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ਅਹਢਏ ਹਥਢ ਖਸ ਆਇ ਾ ॥ 
ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਞਞਏਾਪ ਉਡਾ ॥ 

ਅਹਢਏ ਖਹਢ ਖਢਧ ਧਹ ਖਾਧ ॥ ਢਾਧੁ 
ਖਣਞ ਣਾਵ ਹਥਰਾਧ ॥ ਸਉ ਧਪਾ ਧਪੁ 
ਏਥਸੁ ਢ ਡਵ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਏਹਙ 
ਣਾਣ ਐਵ ॥ ਾ ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ ਧਢ 

ਹ ॥ ਢਾਢਏ ਣਾਈ ਾਡ ਏ ਹ 
॥  ॥ ਹਖਸ ਧਾ ਏ ਢ ਖਾਹਸ ਢ 

ਏਾ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਊਸਾ ਹ ਞਾ 

॥ ਹਖਸ ਣਛ ਧਸਾ ਅਡ ੁਥਾਾ ॥ ਸਹ 
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ਏਾ ਢਾਧੁ ਹ ਉਖੀਆਾ ॥ ਖਸਾ ਣਹਟ 
ਞਾ ਏ ਢ ਹਘਾਢੂ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ 

ਞਸ ਢਾਹਪ ਣਕਾਢੂ ॥ ਖਸ ਧਸਾ 
ਦਇਆਢ ਞਣਹਞ ਥਸੁ ਾਧ ॥ ਞਸ 

ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਏੀ ਞੁਧ ਊਣਹ ਕਾਧ ॥ 
ਖਸਾ ਹਞਰਐਾ ਧਢ ਞੁਗੁ ਆਏਐ ॥ ਞਸ 

ਢਾਢਏ ਸਹ ਸਹ ਅਹਧਰਞੁ ਥਐ ॥ ੑ 
॥ ਦਞ ਖਢਾ ਏੀ ਥਞਹਢ ਢਾਧੁ ॥ 

ਞ ਖਢਾ ਏ ਧਹਢ ਹਥਰਾਧੁ ॥ ਸਹ ਏਾ 

ਢਾਧੁ ਠਾ ਏੀ ਙ ॥ ਸਹ ਏ ਢਾਹਧ 
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ਉਡ ਖਢ ਏਹਙ ॥ ਸਹ ਖੁ ਏਞ 
ਞ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ॥ ਸਹ ਸਹ ਅਉਐਡੁ 

ਾਡ ਏਧਾਹਞ ॥ ਸਹ ਖਢ ਏ ਸਹ 
ਢਾਧੁ ਹਢਡਾਢੁ ॥ ਣਾਥਰਸਹਧ ਖਢ ਏੀਢ 
ਠਾਢ ॥ ਧਢ ਞਢ ਹ ਞ  ਏ ॥ 
ਢਾਢਏ ਖਢ ਏ ਹਥਹਞ ਹਥਥਏ ॥  ॥ 

ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਢ ਏਉ ਧੁਏਹਞ ਖੁਹਞ 
॥ ਸਹ ਏ ਢਾਹਧ ਖਢ ਏਉ ਹਞਰਣਹਞ 

ਦੁਹਞ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਢ ਏਾ ੂਣ 

ੁ ॥ ਸਹ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਏਥ ਣ ਢ 
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ਦੁ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਢ ਏੀ 
ਵਹਛਆਈ ॥ ਸਹ ਏ ਢਾਹਧ ਖਢ ਦਾ 

ਣਾਈ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਢ ਏਉ ਦ 
ਖ ॥ ਸਹ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਏਕੁ ਢਾਹਸ 
ਹਥੁ ॥ ਖਢੁ ਾਞਾ ਸਹ ਢਾਧ ਏੀ 

ਵਾ ॥ ਢਾਢਏ ਣੂਖ ਸਹ ਸਹ ਠਵਾ ॥ 

 ॥ ਸਹ ਸਹ ਖਢ ਏ ਧਾਪੁ ਐਖੀਢਾ ॥ 
ਸਹ ਡਢੁ ਖਢ ਏਉ ਆਹਣ ਣਰਹਦ ਠੀਢਾ 
॥ ਸਹ ਸਹ ਖਢ ਏ ਙ ਞਾਝੀ ॥ 

ਸਹ ਣਰਞਾਹਣ ਖਢ ਅਵ ਢ ਖਾਝੀ ॥ 
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ਹਞ ਣਹਞ ਖਢ ਸਹ ਹ ਾਞ ॥ ੁਢ 
ਧਾਹਡ ਢਾਧ  ਧਾਞ ॥ ਆਚ ਣਸ 

ਖਢੁ ਸਹ ਸਹ ਖਣ ॥ ਸਹ ਏਾ ਦਞੁ 
ਣਰਙ ਢਸੀ ਕਣ ॥ ਸਹ ਏੀ ਦਹਞ 
ਧੁਏਹਞ ਥਸੁ ਏ ॥ ਢਾਢਏ ਖਢ ਹ 
ਏਞ ਞ ॥  ॥ ਣਾਖਾਞੁ ਇਸੁ ਸਹ 

ਏ ਢਾਧ ॥ ਏਾਧਡਢ ਸਹ ਸਹ ੁਝ 
ਾਧ ॥ ਦ ਞ ਊਞਧ ਸਹ ਏੀ ਏਟਾ ॥ 
ਢਾਧੁ ੁਢਞ ਠਠ ਠੁਐ ਪਟਾ ॥ ਢਾਧ 

ਏੀ ਧਹਸਧਾ ਞ ਹਠ ਵ ॥ ਞ 
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ਣਰਞਾਹਣ ਠੁਞੁ ਦੁ ਢ ॥ ਞ ਏਾ 
ੁ ਵਛਦਾੀ ਣਾਈ ॥ ਞ ਏੀ 

ਵਾ ਢਾਧੁ ਹਡਆਈ ॥ ਢਾਧ ਞੁਹਪ 
ਏਕੁ ਅਵੁ ਢ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ 

ਢਾਧੁ ਣਾਵ ਖਢੁ ਏਇ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਥਸੁ ਾਞਰ ਥਸੁ ਹਹਧਰਞੀ ਣਐ ਥ 
ਜਜਹਪ ॥ ਣੂਖਹ ਢਾਸੀ ਸਹ ਸ 

ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਅਧਪ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
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ਖਾਣ ਞਾਣ ਹਆਢ ਹਦ ਹਡਆਢ ॥ 
ਐਙ ਾਞਰ ਹਹਧਰਹਞ ਵਹਐਆਢ ॥ ਖ 

ਅਹਦਆ ਏਧ ਡਰਧ ਹਏਹਆ ॥ 
ਪ ਹਞਆਹ ਥਢ ਧਡ ਹਤਹਆ ॥ 
ਅਹਢਏ ਣਰਏਾ ਏੀ ਥਸੁ ਖਞਢਾ ॥ 
ਣੁਢ ਠਾਢ ਸਧ ਥਸੁ ਞਢਾ ॥ ੀੁ 

ਏਙਾਇ ਸਧ ਏਹ ਾਞੀ ॥ ਵਞ ਢਧ 
ਏ ਥਸੁ ਦਾਞੀ ॥ ਢਸੀ ਞੁਹਪ ਾਧ 

ਢਾਧ ਥੀਔਾ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਢਾਧੁ 

ਖਣੀ ਇਏ ਥਾ ॥  ॥ ਢਉ ਐਛ 
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ਹਣਰਟਧੀ ਹਤ ਹਔੁ ਖੀਵ ॥ ਧਸਾ 
ਉਠਾੁ ਞਣੀੁ ਟੀਵ ॥ ਅਹਢ ਧਾਹਸ 

ਸਧਞ ਣਾਢ ॥ ਏਹਢਏ ਅਵ ਸਵ 
ਦੂਹਧ ਠਾਢ ॥ ਹਢਉਪੀ ਏਧ ਏ ਥਸੁ 
ਆਢ ॥ ਖਢ ਧਾ ਖਧ ਅਹਞ 

ਾਡਢ ॥ ਹਢਧਐ ਹਢਧਐ ਏਹ ੀੁ 

ਏਙਾਵ ॥ ਞਉ ਦੀ ਸਉਧ ਧਪੁ ਢ ਖਾਵ 
॥ ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਧਹ ਏਕੁ ਢਾਹਸ ॥ 

ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਹਞ 

ਣਾਹਸ ॥  ॥ ਧਢ ਏਾਧਢਾ ਞੀਟ ਠਸ 
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ਕੁਙ ॥ ਥੁ ੁਧਾਢੁ ਢ ਧਢ ਞ ਸੁਙ ॥ 
ਔ ਏ ਹਠਢੁ ਅੁ ਾਹਞ ॥ ਧਢ ਏੀ 

ਧਪੁ ਢ ਞਢ ਞ ਖਾਹਞ ॥ ਇੁ ਠਸੀ ਏਉ 
ਥਸੁ ਾਡਢਾ ਏ ॥ ਧਢ ਞ ਏਥਸੂ ਢ 
ਹਥਹਐਆ ਙ ॥ ਖਹਪ ਡਵ ਥਸੁ ਠਸ 

ਅਢੀਹਞ ॥ ੁਡ ਏਸਾ ਸਇ ਏਾਔੀ ਦੀਹਞ 

॥ ਧਢ ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਏੀ ਧਹਸਧਾ ਊਔ 
॥ ਢਾਢਏ ਢਾਹਧ ਉਡ ਣਹਞਞ ਥਸੁ ਧੂਔ 
॥  ॥ ਥਸੁਞੁ ਹਆਝਣ ਖਧ ਏਾ ਦਉ 

ਹਥਆਣ ॥ ਅਹਢਏ ਖਞਢ ਏਹ ਹਞਰਢ 
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ਢਾ ਡਰਾਣ ॥ ਦਐ ਅਢਏ ਅਹਢ ਢਸੀ 
ਥੁਗ ॥ ਏਹਙ ਉਣਾਵ ਠਸ ਢਸੀ ਹਗ 

॥ ਕੂਙਹ ਢਾਸੀ ਊਦ ਣਇਆਹਪ ॥ 
ਧਹਸ ਹਥਆਣਹਸ ਧਾਇਆ ਖਾਹਪ ॥ 

ਅਵ ਏਞੂਹਞ ਪੀ ਖਧੁ ਛਾਢ ॥ 
ਹਵਠ ਦਖਢ ਹਥਢੁ ਹਞਪੁ ਢਸੀ ਧਾਢ ॥ 

ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਠੁਐੁ ਖਾਇ ॥ 
ਢਾਢਏ ਥਪ ਸਹਖ ੁਦਾਇ ॥ ੑ ॥ 
ਔਾਹ ਣਠਾਟ ਖ ਏ ਧਾ ॥ ਾਡ 

ਖਢਾ ਏੀ ਵਾ ਪਾ ॥ ਖ ਏ ਆਣੁਢਾ 
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ਠੂਐੁ ਹਧਙਾਵ ॥ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਠ 
ਠ ਾਵ ॥ ਖ ਏ ਅਣੁਢੀ ਦਾ ਪ ॥ 

ਾਡਹ ਇਸ ਸਉਧ ਕ ॥ ਖ ਏ 
ਖਢਧ ਧਝ ਞ ਛ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਏੀ 
ਢੀ ਣ ॥ ਹਖੁ ਖਢ ਏਉ ਣਰਦ 

ਠ ਹਣਆਾ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਥਹਪ 

ਥਹਪ ਖਾਾ ॥  ॥ ਪ ਣੁਐ ਧਹਸ 
ਣੁਐੁ ਣਰਡਾਢੁ ॥ ਾਡਹ ਖਾ ਏਾ ਹਧਙ 

ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ ਆਣ ਏਉ ਖ ਖਾਝ 

ਢੀਔਾ ॥ ਊ ਢੀ ਦ ਞ ਊਔਾ ॥ 
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ਖਾ ਏਾ ਧਢੁ ਸਇ ਪ ਏੀ ੀਢਾ ॥ 
ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਞਹਢ ਹਙ ਹਙ 

ਔੀਢਾ ॥ ਧਢ ਅਣੁਢ ਞ ਥੁਾ ਹਧਙਾਢਾ 
॥ ਣਐ ਪ ਹਰਹਙ ਾਖਢਾ ॥ ੂਐ 

ਠੂਐ ਖਢ ਧ ਹਠਰਙਞਾ ॥ ਢਾਢਏ ਣਾਣ 
ਣੁਢ ਢਸੀ ਪਣਾ ॥  ॥ ਹਢਡਢ ਏਉ 

ਡਢੁ ਞ ਢਾਉ ॥ ਹਢਟਾਵ ਏਉ ਢਾਉ 
ਞਾ ਟਾਉ ॥ ਹਢਧਾਢ ਏਉ ਣਰਦ ਞ 
ਧਾਢੁ ॥ ਪ ਙਾ ਏਉ ਠਵਸੁ ਠਾਢੁ 

॥ ਏਢ ਏਾਵਢਸਾ ੁਆਧੀ ॥ 
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ਪ ਙਾ ਏ ਅਞਖਾਧੀ ॥ ਅਣਢੀ 
ਹਞ ਹਧਹਞ ਖਾਢਸੁ ਆਣ ॥ ਆਣਢ 

ਹ ਆਹਣ ਣਰਦ ਾਞ ॥ ਞੁਧੑੀ 
ਉਞਹਞ ਞੁਧ ਞ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਅਵੁ 
ਢ ਖਾਢਹ ਏਇ ॥  ॥ ਥ ਡਧ 
ਧਹਸ ਰਙ ਡਧੁ ॥ ਸਹ ਏ ਢਾਧੁ 

ਖਹਣ ਹਢਧਪ ਏਧੁ ॥ ਪ ਹਕ੍ਰਆ 
ਧਹਸ ਊਞਧ ਹਏਹਆ ॥ ਾਡਹ 

ਠੁਧਹਞ ਧਪੁ ਹਸਹਆ ॥ ਪ ਉਠਧ 

ਧਹਸ ਉਠਧੁ ਦਪਾ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ 
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ਖਣਸੁ ਖੀਅ ਠਾ ॥ ਪ ਥਾਢੀ ਧਹਸ 
ਅਹਧਰਞ ਥਾਢੀ ॥ ਸਹ ਏ ਖੁ ੁਹਢ 

ਢ ਥਐਾਢੀ ॥ ਪ ਟਾਢ ਞ ਸੁ 
ਊਞਧ ਟਾਢੁ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖਸ ਹਙ ਵ 

ਸਹ ਢਾਧੁ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਹਢੁਢੀਆ ਇਆਹਢਆ  ਣਰਦੁ 
ਠਾ ਧਾਹਪ ॥ ਹਖਹਢ ਏੀਆ ਹਞੁ 

ਔੀਹਞ ਐੁ ਢਾਢਏ ਹਢਥਸੀ ਢਾਹਪ ॥  

॥ 
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ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਧਈਆ ਏ ੁਢ ਔਹਞ ਣਾਢੀ ॥ 

ਏਵਢ ਧੂਪ ਞ ਏਵਢ ਹਠਰਙਾਢੀ ॥ 
ਹਖਹਢ ਞੂ ਾਹਖ ਵਾਹ ੀਾਹਆ ॥ 
ਦ ਅਹਢ ਧਹਸ ਹਖਢਹਸ ਉਥਾਹਆ 
॥ ਥਾ ਹਥਵਟਾ ਞੁਗਹਸ ਹਣਆ ਠੂਡ 

॥ ਦਹ ਖਥਢ ਦਖਢ ੁਐ ੂਡ ॥ 
ਹਥਹਡ ਦਇਆ ਊਣਹ ਾਏ ਢ ॥ 

ਧੁਹਐ ਅਹਣਆਉ ਥਚ ਏਉ ਠਢ ॥ ਇਸੁ 

ਹਢੁਢੁ ੁਢੁ ਏਕੂ ਢ ਥੂਗ ॥ ਥਐਹ 
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ਪਸੁ ਞਉ ਢਾਢਏ ੀਗ ॥  ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਡ ਊਣਹ ੁਹਐ ਥਹਸ ॥ 

ੁਞ ਦਰਾਞ ਧੀਞ ਥਹਢਞਾ ਹ ਸਹਸ ॥ 
ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਣੀਵਹਸ ੀਞਪ ਖਪਾ ॥ 
ੁਐਠਾਈ ਣਵਢੁ ਣਾਵਏੁ ਅਧੁਪਾ ॥ 
ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਦਹਸ ਹਦ ਾ ॥ 

ਪ ਧਰੀ ਹ ਾਹਟ ਥਾ ॥ 
ਠੀਢ ਸਞ ਣਾਵ ਏਢ ਢਞਰ ਢਾ ॥ 
ਹਞਹਸ ਹਞਆਹ ਅਵ ਹ ਔਢਾ 

॥  ਠਐ ਧੂੋ ਅਡ ਹਥਆਣ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਏਾਹਜ ਪਸੁ ਣਰਦ ਆਣ ॥  ॥ 
ਆਹਠ ਅਹਞ ਖ ਾਐਢਸਾੁ ॥ ਹਞ 

ਹਉ ਣਰੀਹਞ ਢ ਏ ਵਾੁ ॥ ਖਾ ਏੀ 
ਵਾ ਢਵ ਹਢਹਡ ਣਾਵ ॥ ਞਾ ਹਉ ਧੂੋਾ 
ਧਢੁ ਢਸੀ ਪਾਵ ॥ ਖ ਚਾਏੁੁ ਠ ਠਾ 
ਸਖੂ ॥ ਞਾ ਏਉ ਅਡਾ ਖਾਢਞ ਠੂ ॥ 

ਖਾ ਏੀ ਙਸਪ ਣਾਵ ਠਸ ਧਾਢੁ ॥ 
ਹਞਹਸ ਹਥਾ ਧੁਡੁ ਅਖਾਢੁ ॥ ਠਾ 

ਠਾ ਇਸੁ ਦੂਪਢਸਾੁ ॥ ਢਾਢਏ 

ਾਐਢਸਾੁ ਅਣਾੁ ॥  ॥ ਞਢੁ 
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ਹਞਆਹ ਏਉਛੀ ਹ ਔ ॥ ਾਔੁ 
ਕਹਛ ਗੂਚ ਹ ਧਔ ॥ ਖ ਕਛਢਾ ੁ 

ਅਹਟੁ ਏਹ ਧਾਢ ॥ ਖ ਸਵਢੁ  
ਠੂਹ ਣਾਢ ॥ ਕਹਛ ਖਾਇ ਹਞ ਏਾ 

ਰਧੁ ਏ ॥ ਹ ਸਾਈ ਹਞੁ ਣਸ 
॥ ਔਠਢ ਪਣੁ ਉਞਾ ਡਇ ॥ ਡਥ 

ਣਰੀਹਞ ਦਧ ਹ ਸਇ ॥ ਅਡ ਏੂਣ 
ਧਹਸ ਣਹਞਞ ਹਥਏਾਪ ॥ ਢਾਢਏ ਏਾਹਜ 
ਪਸੁ ਣਰਦ ਠਇਆਪ ॥ ੑ ॥ ਏਞੂਹਞ 

ਣੂ ਏੀ ਧਾਢ ਖਾਹਞ ॥ ਪਏ ਣਔਾਾ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        347 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਏ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ॥ ਥਾਸਹ ਦਐ ਅਞਹ 
ਧਪੁ ਧਾਇਆ ॥ ਕਣਹ ਢਾਹਸ ਏਕੁ ਏ 

ਕਣਾਇਆ ॥ ਥਾਸਹ ਹਆਢ ਹਡਆਢ 
ਇਢਾਢ ॥ ਅਞਹ ਹਥਆਣ ਪਦੁ 

ੁਆਢੁ ॥ ਅਞਹ ਅਹਢ ਥਾਸਹ ਞਢੁ 
ੁਆਸ ॥ ਹਪ ਣਾਟ ਏ ਞ 

ਅਟਾਸ ॥ ਖਾ ਏ ਅਞਹ ਥ ਣਰਦੁ 
ਆਹਣ ॥ ਢਾਢਏ ਞ ਖਢ ਸਹਖ ਧਾਹਞ 
॥  ॥ ੁਹਢ ਅਡਾ ਏ ਧਾੁ ਣਾਵ ॥ 

ਏੁ ਹਸ ਪਸੁ ਹੋ ਹਢਥਸਾਵ ॥ ਏਸਾ 
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ਥੁਗਾਹਞ ਥੂਗ ਛਾ ॥ ਹਢਹ ਏਸੀ 
ਞਉ ਧਗ ਦਾ ॥ ਏਸਾ ਹਥਢਣਠ 

ਾਵ ੁ ॥ ਖਞਢ ਏ ਞਉ ਦੀ ੁ 
ਦ ॥ ਏਸ ਹਣੁਪ ਣਥਞ ਣ ਦਵਢ 

॥ ਢਸੀ ਸਞ ਊਸਾ ਉੁ ਵਢ ॥ 
ਏਞਾ ਏੁਝਾ ਧ ਠੀਢੁ ਥਢਞੀ ਏ ॥ 

ਢਾਢਏ ਞੁਧੀ ਹਏਣਾ ਞ ॥  ॥ 
ਹ ਸਾਈ ੁ ਆਵ ਢ ਔੀਹਞ ॥ ਖ 
ਥਾਈ ਞਾ ਹਉ ਣਰੀਹਞ ॥ ਥਪੂਆ ਏ 

ਹਰਸ ਦੀਞਹ ਥ ॥ ਅਢਠ ਏਪ 
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ਧਾਇਆ ਹ  ॥ ਹਠਰੋੁ ਏਹ ਧਾਢ 
ਧਢਹਸ ਣਰਞੀਹਞ ॥ ਏਾਪੁ ਢ ਆਵ ਧੂੋ 

ਔੀਹਞ ॥ ਥ ਹਥਡ ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਧਸ ॥ 
ਗੂਚ ਹਥਏਾ ਧਸਾ ਪਦ ਡਰਸ ॥ ਇਆਸੂ 
ਖੁਹਞ ਹਥਸਾਢ ਏਈ ਖਢਧ ॥ ਢਾਢਏ 
ਾਹਐ ਪਸੁ ਆਣਢ ਏਹ ਏਧ ॥  ॥ 

ਞੂ ਚਾਏੁੁ ਞੁਧ ਣਹਸ ਅਠਾਹ ॥ ਖੀਉ 
ਹਣਛੁ ਦੁ ਞੀ ਾਹ ॥ ਞੁਧ ਧਾਞ 
ਹਣਞਾ ਸਧ ਥਾਹਏ ਞ ॥ ਞੁਧੀ 

ਹਕ੍ਰਣਾ ਧਹਸ ੂਐ ਢ ॥ ਏਇ ਢ ਖਾਢ 
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ਞੁਧਾ ਅਞੁ ॥ ਊਔ ਞ ਊਔਾ ਦਵਞ ॥ 
ਪ ਧਰੀ ਞੁਧ ੂਹਞਰ ਡਾੀ ॥ 

ਞੁਧ ਞ ਸਇ ੁ ਆਹਆਏਾੀ ॥ 
ਞੁਧੀ ਹਞ ਹਧਹਞ ਞੁਧ ਸੀ ਖਾਢੀ ॥ 

ਢਾਢਏ ਠਾ ਠਾ ਏੁਥਾਢੀ ॥  ॥ ੑ 
॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਠਢਸਾੁ ਣਰਦ ਕਹਛ ਏ ਪਾਹਸ ਆਢ 

ੁਆਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏਸੂ ਢ ੀਗਈ ਹਥਢੁ 

ਢਾਵ ਣਹਞ ਖਾਇ ॥  ॥ 
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ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਠ ਥਞੂ ਪ ਣਾਕ ਣਾਵ ॥ ਏ ਥਞੁ 

ਏਾਹਢ ਹਥਐਹਙ ਵਾਵ ॥ ਏ ਦੀ ਢ 
ਠਇ ਠ ਦੀ ਹਸਹ ਪਇ ॥ ਞਉ ਧੂੋਾ 
ਏਸੁ ਏਸਾ ਏਇ ॥ ਹਖੁ ਚਾਏੁ ਹਉ 

ਢਾਸੀ ਔਾਾ ॥ ਞਾ ਏਉ ਏੀਖ ਠ 

ਢਧਏਾਾ ॥ ਖਾ ਏ ਧਹਢ ਪਾਾ ਣਰਦੁ 
ਧੀਚਾ ॥ ਥ ੂਐ ਞਾਸੂ ਧਹਢ ਵੂਚਾ ॥ 
ਹਖੁ ਖਢ ਅਣਢਾ ਸੁਏਧੁ ਧਢਾਇਆ ॥ 

ਥ ਟਏ ਢਾਢਏ ਹਞਹਢ ਣਾਇਆ ॥  
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॥ ਅਢਞ ਾਸੁ ਅਣਢੀ ਠ ਾਹ ॥ 
ਐਾਞ ਣੀਞ ਥਞ ਅਢਠ ਉਪਾਹ ॥ 

ਅਣੁਢੀ ਅਧਾਢ ਏਕੁ ਥਸੁਹ ਾਸੁ ਪਇ 
॥ ਅਹਆਢੀ ਧਹਢ ੁ ਏਇ ॥ 
ਅਣਢੀ ਣਞੀਹਞ ਆਣ ਸੀ ਐਵ ॥ 

ਥਸੁਹ ਉ ਏਾ ਹਥਵਾੁ ਢ ਸਵ ॥ ਹਖ 

ਏੀ ਥਞੁ ਹਞੁ ਆ ਾਐ ॥ ਣਰਦ ਏੀ 
ਆਹਆ ਧਾਢ ਧਾਟ ॥ ਉ ਞ 
ਔਉੁਢ ਏ ਹਢਸਾਪੁ ॥ ਢਾਢਏ 

ਾਹਸਥੁ ਠਾ ਠਇਆਪੁ ॥  ॥ ਅਹਢਏ 
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ਦਾਹਞ ਧਾਇਆ ਏ ਸਞ ॥ ਣ 
ਸਵਞ ਖਾਢੁ ਅਢਞ ॥ ਹਥਐ ਏੀ 

ਕਾਇਆ ਹਉ ੁ ਪਾਵ ॥ ਸ 
ਹਥਢ ਉਸੁ ਧਹਢ ਣਕੁਞਾਵ ॥ ਖ ਠੀ 
 ਔਾਪਢਸਾੁ ॥ ਪਣਹਙ ਹਸ ਞਸ 
ਅਡ ਅਡਾੁ ॥ ਥਙਾਊ ਹਉ ਖ ਪਾਵ 

ਢਸ ॥ ਞਾ ਏਉ ਸਾਹਟ ਢ ਆਵ ਏਸ ॥ 
ਧਢ ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਏੀ ਣਰੀਹਞ ੁਐਠਾਈ 
॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਢਾਢਏ ਆਹਣ ਪ 

ਪਾਈ ॥  ॥ ਹਧਹਟਆ ਞਢੁ ਡਢੁ ਏੁਙਥੁ 
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ਥਾਇਆ ॥ ਹਧਹਟਆ ਸਉਧ ਧਧਞਾ 
ਧਾਇਆ ॥ ਹਧਹਟਆ ਾਖ ਖਥਢ ਡਢ 

ਧਾਪ ॥ ਹਧਹਟਆ ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਹਥਏਾਪ 
॥ ਹਧਹਟਆ ਟ ਸਞੀ ਅਵ ਥਞਰਾ ॥ 

ਹਧਹਟਆ  ਹ ਧਾਇਆ ਣਹਐ 
ਸਞਾ ॥ ਹਧਹਟਆ ਡਰਸ ਧਸ ਅਹਦਧਾਢੁ 

॥ ਹਧਹਟਆ ਆਣ ਊਣਹ ਏਞ 
ੁਧਾਢੁ ॥ ਅਹਟੁ ਦਹਞ ਾਡ ਏੀ 
ਢ ॥ ਢਾਢਏ ਖਹਣ ਖਹਣ ਖੀਵ ਸਹ 

ਏ ਔਢ ॥ ੑ ॥ ਹਧਹਟਆ ਰਵਢ ਣ 
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ਹਢਠਾ ੁਢਹਸ ॥ ਹਧਹਟਆ ਸਞ ਣ 
ਠਥ ਏਉ ਹਸਹਸ ॥ ਹਧਹਟਆ ਢਞਰ 

ਣਐਞ ਣ ਹਞਰਅ ੂਣਾਠ ॥ ਹਧਹਟਆ 
ਢਾ ਦਖਢ ਅਢ ਵਾਠ ॥ ਹਧਹਟਆ 
ਔਢ ਣ ਹਥਏਾ ਏਉ ਡਾਵਹਸ ॥ 
ਹਧਹਟਆ ਧਢ ਣ ਪਦ ਪੁਦਾਵਹਸ ॥ 

ਹਧਹਟਆ ਞਢ ਢਸੀ ਣਉਣਏਾਾ ॥ 
ਹਧਹਟਆ ਥਾੁ ਪਞ ਹਥਏਾਾ ॥ ਹਥਢੁ 
ਥੂਗ ਹਧਹਟਆ ਦ ਦ ॥ ਤਪ ਠਸ 

ਢਾਢਏ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧ ਪ ॥  ॥ 
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ਹਥਟੀ ਾਏਞ ਏੀ ਆਖਾ ॥ ਾਔ 
ਹਥਢਾ ਏਸ ਸਵਞ ੂਔਾ ॥ ਹਥਟਾ ਢਾਧ 

ਹਥਢਾ ਞਢੁ ਅਡ ॥ ਧੁਹਐ ਆਵਞ ਞਾ ਏ 
ਠੁਡ ॥ ਹਥਢੁ ਹਧਢ ਹਠਢੁ ਹਢ 

ਹਥਰਟਾ ਹਥਸਾਇ ॥ ਧ ਹਥਢਾ ਹਖਉ ਐਞੀ 
ਖਾਇ ॥ ਹਥਠ ਦਖਢ ਹਥਢੁ ਹਥਰਟ ਦ 

ਏਾਧ ॥ ਹਖਉ ਹਏਣਢ ਏ ਹਢਾਟ 
ਠਾਧ ॥ ਡਹਢ ਡਹਢ ਞ ਖਢ ਹਖਸ ਹਙ 
ਥਹ ਸਹ ਢਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ 

ਥਹਪ ਥਹਪ ਖਾਉ ॥  ॥ ਸਞ ਅਵ 
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ਏਕੁ ਅਵ ਏਧਾਵਞ ॥ ਧਹਢ ਢਸੀ 
ਣਰੀਹਞ ਧੁਐਸੁ ਜ ਪਾਵਞ ॥ ਖਾਢਢਸਾ 

ਣਰਦੂ ਣਥੀਢ ॥ ਥਾਸਹ ਦਐ ਢ ਏਾਸੂ 
ਦੀਢ ॥ ਅਵ ਉਣਠ ਆਹਣ ਢ ਏ 
॥ ਆਵਞ ਖਾਵਞ ਖਢਧ ਧ ॥ ਹਖ ਏ 
ਅਞਹ ਥ ਹਢਏਾੁ ॥ ਹਞ ਏੀ ੀਐ 

ਞ ਾੁ ॥ ਖ ਞੁਧ ਦਾਢ ਹਞਢ ਣਰਦੁ 
ਖਾਞਾ ॥ ਢਾਢਏ ਉਢ ਖਢ ਔਢ 
ਣਾਞਾ ॥  ॥ ਏਉ ਥਢਞੀ 

ਣਾਥਰਸਧੁ ਦੁ ਖਾਢ ॥ ਅਣਢਾ ਏੀਆ 
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ਆਣਹਸ ਧਾਢ ॥ ਆਣਹਸ ਆਣ ਆਹਣ 
ਏਞ ਹਢਥਾ ॥ ਹਏ ਠੂਹ ਖਢਾਵਞ 

ਹਏ ਥੁਗਾਵਞ ਢਾ ॥ ਉਣਾਵ 
ਹਆਢਣ ਪ ਞ ਸਞ ॥ ਦੁ ਏਕੁ 
ਖਾਢ ਆਞਧ ਏੀ ਸਞ ॥ ਹਖੁ ਦਾਵ 

ਹਞੁ ਪ ਪਹੋ ਪਾਇ ॥ ਟਾਢ ਟਢਞਹ 

ਹਸਆ ਧਾਇ ॥  ਵਏੁ ਹਖੁ 
ਹਏਣਾ ਏੀ ॥ ਹਢਧਐ ਹਢਧਐ ਖਹਣ 

ਢਾਢਏ ਸੀ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
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ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਅੁ ਪਦ ਧਸ ਹਥਢਹ ਖਾਇ 
ਅਸਧਵ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਝਾਞੀ 

ਏਹ ਣਰਾਠੁ ੁਠਵ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਕਞੀਸ ਅਹਧਰਞ ਐਾਹਸ ॥ 
ਹਞੁ ਚਾਏੁ ਏਉ ਐੁ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ 

ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ੁਡਞ ਞਹਢ ਪਾਵਹਸ ॥ 
ਹਞ ਏਉ ਹਧਞ ਣਧ ਹਞ 

ਣਾਵਹਸ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਥਹਸ ੁਐ 

ਧਠਹ ॥ ਹਞਹਸ ਹਡਆਇ ਠਾ ਧਢ 
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ਅਠਹ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਹਰਸ ਹ 
ੁਐ ਥਢਾ ॥ ਆਚ ਣਸ ਹਧਸੁ 

ਹਞੁ ਢਾ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ   
ਦ ॥ ਢਾਢਏ ਠਾ ਹਡਆਈ 

ਹਡਆਵਢ ਖ ॥  ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ 
ਣਾਙ ਣਙਥ ਸਜਾਵਹਸ ॥ ਹਞਹਸ 

ਹਞਆਹ ਏਞ ਅਵ ਪੁਦਾਵਹਸ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ੁਹਐ ਖ ਈਖ ॥ ਧਢ ਆਚ 

ਣਸ ਞਾ ਏਾ ਖੁ ਾਵੀਖ ॥ ਹਖਸ 

ਣਰਾਹਠ ਞੁਗੁ ਦੁ ਏਊ ਧਾਢ ॥ ਧੁਹਐ ਞਾ 
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ਏ ਖੁ ਢ ਥਐਾਢ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ 
ਞ ਸਞਾ ਡਧੁ ॥ ਧਢ ਠਾ 

ਹਡਆਇ ਏਵਪ ਣਾਥਰਸਧੁ ॥ ਣਰਦ ਖੀ 
ਖਣਞ ਠਸ ਧਾਢੁ ਣਾਵਹਸ ॥ ਢਾਢਏ 
ਣਹਞ ਞੀ ਹ ਖਾਵਹਸ ॥  ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਆ ਏਔਢ ਠਸੀ ॥ ਹਪਵ 

ਪਾਵਸੁ ਹਞੁ ਾਧ ਢਸੀ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਞਾ ਪਾ ਸਞ ॥ ਧਢ ੁਐੁ 
ਣਾਵਹਸ ਸਹ ਸਹ ਖੁ ਏਸਞ ॥ ਹਖਸ 

ਣਰਾਹਠ ਞ ਪ ਹਕਠਰ ਜਾਏ ॥ ਧਢ 
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ਢੀ ਣੁ ਚਾਏੁ ਣਰਦ ਞਾ ਏ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਞੁਗੁ ਏ ਢ ਣਸੂਔ ॥ ਧਢ ਾਹ 

ਾਹ ਹਧਸੁ ਣਰਦ ਊਔ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਣਾਈ ਠੁਪਦ ਠਸ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ 
ਏੀ ਦਹਞ ਏਸ ॥  ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ 

ਆਦੂਐਢ ਣਹਸੀਖ ॥ ਧਢ ਹਞੁ 

ਹਧਞ ਹਏਉ ਆਪੁ ਏੀਖ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਅਵ ਸਹਞ ਅਵਾੀ ॥ ਧਢ 
ਹਞੁ ਣਰਦ ਏਉ ਏਥਸੂ ਢ ਹਥਾੀ ॥ 

ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਥਾ ਹਧਪਐ ਡਢਾ ॥ 
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ਾਐੁ ਣਇ ਣਰਦੁ ਅਣੁਢ ਧਢਾ ॥ ਹਖਹਢ 
ਞੀ ਧਢ ਥਢਞ ਥਢਾਈ ॥ ਊਚਞ 

ਥਚਞ ਠ ਹਞਹਸ ਹਡਆਈ ॥ ਹਞਹਸ 
ਹਡਆਇ ਖ ਏ ਅਪਐ ॥ ਈਸਾ ਊਸਾ 
ਢਾਢਏ ਞੀ ਐ ॥ ੑ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ 

ਏਹਸ ਣੁਢ ਥਸੁ ਠਾਢ ॥ ਧਢ ਆਚ 

ਣਸ ਏਹ ਹਞ ਏਾ ਹਡਆਢ ॥ ਹਖਸ 
ਣਰਾਹਠ ਞੂ ਆਔਾ ਹਥਉਸਾੀ ॥ ਹਞੁ 
ਣਰਦ ਏਉ ਾਹ ਾਹ ਹਔਞਾੀ ॥ ਹਖਸ 

ਣਰਾਹਠ ਞਾ ੁਠ ੂਣੁ ॥  ਣਰਦੁ 
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ਹਧਸੁ ਠਾ ਅਢੂਣੁ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ 
ਞੀ ਢੀਏੀ ਖਾਹਞ ॥  ਣਰਦੁ ਹਧਹ 

ਠਾ ਹਠਢ ਾਹਞ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਞੀ 
ਣਹਞ ਸ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਢਾਢਏ ਖੁ 

ਏਸ ॥  ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ੁਢਹਸ 
ਏਢ ਢਾਠ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਣਐਹਸ 

ਹਥਧਾਠ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਥਪਹਸ 
ਅਹਧਰਞ ਢਾ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ੁਹਐ 
ਸਖ ਥਢਾ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਸਞ 

ਏ ਔਪਹਸ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਣੂਢ 
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ਤਪਹਸ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਣਧ ਹਞ 
ਣਾਵਹਸ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ੁਹਐ ਸਹਖ 

ਧਾਵਹਸ ॥ ਾ ਣਰਦੁ ਹਞਆਹ ਅਵ 
ਏਞ ਪਾਸੁ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਢਾਢਏ 
ਧਹਢ ਖਾਸੁ ॥  ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਞੂ 
ਣਰਙੁ ਾਹ ॥ ਹਞੁ ਣਰਦ ਏਉ ਧੂਹਪ 

ਢ ਧਢਸੁ ਹਥਾਹ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਞਾ 
ਣਞਾਣੁ ॥  ਧਢ ਧੂੋ ਞੂ ਞਾ ਏਉ 

ਖਾਣੁ ॥ ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਞ ਏਾਖ ਣੂ 

॥ ਹਞਹਸ ਖਾਢੁ ਧਢ ਠਾ ਸਖੂ ॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        366 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹਖਸ ਣਰਾਹਠ ਞੂ ਣਾਵਹਸ ਾਔੁ ॥  
ਧਢ ਧ ਞੂ ਞਾ ਹਉ ਾਔੁ ॥ ਹਖਸ 

ਣਰਾਹਠ ਦ ਏੀ ਹਞ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ 
ਖਾਣੁ ਖਣ ਖਣੁ ਇ ॥  ॥ ਆਹਣ 

ਖਣਾ ਖਣ  ਢਾਉ ॥ ਆਹਣ ਾਵਾ 
ੁ ਸਹ ੁਢ ਾਉ ॥ ਣਰਦ ਹਏਣਾ ਞ 

ਸਇ ਣਰਾੁ ॥ ਣਰਦੂ ਠਇਆ ਞ ਏਧਪ 
ਹਥਾੁ ॥ ਣਰਦ ੁਣਰਢ ਥ ਧਹਢ ਇ 
॥ ਣਰਦ ਠਇਆ ਞ ਧਹਞ ਊਞਧ ਸਇ ॥ 

ਥ ਹਢਡਾਢ ਣਰਦ ਞੀ ਧਇਆ ॥ 
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ਆਣਸੁ ਏਕੂ ਢ ਹਏਢਸੂ ਪਇਆ ॥ ਹਖਞੁ 
ਹਖਞੁ ਪਾਵਸੁ ਹਞਞੁ ਪਹਸ ਸਹ ਢਾਟ ॥ 

ਢਾਢਏ ਇਢ ਏ ਏਕੂ ਢ ਸਾਟ ॥  ॥  
॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਅਧ ਅਾਹਡ ਣਾਥਰਸਧੁ ਇ ॥ ਖ 

ਖ ਏਸ ੁ ਧੁਏਞਾ ਸਇ ॥ ੁਹਢ ਧੀਞਾ 
ਢਾਢਏੁ ਹਥਢਵਞਾ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਏੀ 

ਅਔਖ ਏਟਾ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
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ਾਡ ਏ ਹ ਧੁਐ ਊਖਪ ਸਞ ॥ 
ਾਡਹ ਧਪੁ ਪੀ ਐਞ ॥ ਾਡ ਏ 

ਹ ਹਧਙ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ ਾਡ ਏ ਹ 
ਣਰਙ ੁਹਆਢੁ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਥੁਗ 

ਣਰਦੁ ਢਾ ॥ ਾਡਹ ਦੁ ਸਞ 
ਹਢਥਾ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਣਾ ਢਾਧ 

ਞਢੁ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਏ ਊਣਹ 
ਖਞਢੁ ॥ ਾਡ ਏੀ ਧਹਸਧਾ ਥਢ ਏਉਢੁ 

ਣਰਾਢੀ ॥ ਢਾਢਏ ਾਡ ਏੀ ਦਾ ਣਰਦ 

ਧਾਹਸ ਧਾਢੀ ॥  ॥ ਾਡ ਏ ਹ 
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ਅਔੁ ਹਧਪ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਠਾ 
ਣਤੁਪ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਆਵਹਸ ਥਹ 

ਣਔਾ ॥ ਾਡਹ ਅਹਧਰਞ ੁ ਦੁਔਾ ॥ 
ਾਡਹ ਸਇ ਦ ਏੀ ਢ ॥ ਾਡ ਏ 
ਹ ਧਢਸ ਥਢ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਢ 
ਏਞਸੂ ਡਾਵ ॥ ਾਡਹ ਅਹਟਹਞ 

ਧਢੁ ਣਾਵ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਧਾਇਆ ਞ 
ਹਦਢ ॥ ਾਡਹ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ੁਣਰਢ 
॥  ॥ ਾਡਹ ਠੁਧਢ ਹਦ ਧੀਞ 

॥ ਾਡੂ ਏ ਹ ਧਸਾ ਣੁਢੀਞ ॥ 
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ਾਡਹ ਹਏ ਹਉ ਢਸੀ ਥੁ ॥ ਾਡ 
ਏ ਹ ਢ ਥੀਾ ਣੁ ॥ ਾਡ ਏ ਹ 

ਢਾਸੀ ਏ ਧਠਾ ॥ ਾਡਹ ਖਾਢ 
ਣਧਾਢਠਾ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਢਾਸੀ ਸਉ 
ਞਾਣੁ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਞਖ ਦੁ ਆਣੁ 
॥ ਆਣ ਖਾਢ ਾਡ ਥਛਾਈ ॥ ਢਾਢਏ 

ਾਡ ਣਰਦੂ ਥਹਢ ਆਈ ॥  ॥ ਾਡ ਏ 
ਹ ਢ ਏਥਸੂ ਡਾਵ ॥ ਾਡ ਏ ਹ 
ਠਾ ੁਐੁ ਣਾਵ ॥ ਾਡਹ ਥਞੁ 

ਅਔ ਪਸ ॥ ਾਡੂ ਏ ਹ ਅਖੁ 
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ਸ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਥ ਟਾਹਢ ਊਔ ॥ 
ਾਡੂ ਏ ਹ ਧਸਹਪ ਣਸੂਔ ॥ ਾਡ ਏ 

ਹ ਹਠਰੋ ਹਦ ਡਧ ॥ ਾਡ ਏ ਹ 
ਏਵਪ ਣਾਥਰਸਧ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਣਾ 

ਢਾਧ ਹਢਡਾਢ ॥ ਢਾਢਏ ਾਡੂ ਏ 
ਏੁਥਾਢ ॥ ੑ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਦ 

ਏੁਪ ਉਡਾ ॥ ਾਡਹ ਾਖਢ ਧੀਞ 
ਏੁਙਥ ਹਢਞਾ ॥ ਾਡੂ ਏ ਹ  
ਡਢੁ ਣਾਵ ॥ ਹਖੁ ਡਢ ਞ ਦੁ ਏ 

ਵਾਵ ॥ ਾਡਹ ਡਧ ਾਇ ਏ 
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ਵਾ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਦਾ ੁਠਵਾ ॥ 
ਾਡੂ ਏ ਹ ਣਾਣ ਣਪਾਇਢ ॥ 

ਾਡਹ ਅਹਧਰਞ ੁਢ ਾਇਢ ॥ ਾਡ 
ਏ ਹ ਰਥ ਟਾਢ ਹਧ ॥ ਢਾਢਏ 
ਾਡ ਏ ਹ ਤਪ ਖਢਧ ॥  ॥ 
ਾਡ ਏ ਹ ਢਸੀ ਏਕੁ ਾਪ ॥ 

ਠਢੁ ਦਙਞ ਸਞ ਹਢਸਾਪ ॥ ਾਡ ਏ 
ਹ ਏਪੂਐਞ ਸ ॥ ਾਡ ਏ ਹ 

ਢਏ ਣਸ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਈਸਾ 

ਊਸਾ ੁਸਪਾ ॥ ਾਡਹ ਹਥਕੁਞ 
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ਸਹ ਧਪਾ ॥ ਖ ਇਕ ਈ ਤਪੁ ਣਾਵ ॥ 
ਾਡ ਏ ਹ ਢ ਹਥਟਾ ਖਾਵ ॥ 

ਣਾਥਰਸਧੁ ਾਡ ਹਠ ਥ ॥ ਢਾਢਏ 
ਉਡ ਾਡ ੁਹਢ  ॥  ॥ ਾਡ ਏ 
ਹ ੁਢਉ ਸਹ ਢਾਉ ॥ ਾਡਹ 

ਸਹ ਏ ੁਢ ਾਉ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਢ 

ਧਢ ਞ ਹਥ ॥ ਾਡਹ ਣ 
ਹਢਞ ॥ ਾਡ ਏ ਹ ਪ ਣਰਦੁ 
ਧੀਚਾ ॥ ਾਡੂ ਏ ਹ ਹਙ ਹਙ 

ਛੀਚਾ ॥ ਾਡਹ ਦ ਆਹਆਏਾੀ 
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॥ ਾਡਹ ਹਞ ਦਈ ਸਧਾੀ ॥ ਾਡ 
ਏ ਹ ਹਧਙ ਹਦ  ॥ ਢਾਢਏ ਾਡ 

ਦਙ ਖ ॥  ॥ ਾਡ ਏੀ ਧਹਸਧਾ 
ਥਠ ਢ ਖਾਢਹਸ ॥ ਖਞਾ ੁਢਹਸ ਞਞਾ 
ਥਹਐਆਢਹਸ ॥ ਾਡ ਏੀ ਉਣਧਾ ਹਞਸੁ 
ੁਝ ਞ ਠੂਹ ॥ ਾਡ ਏੀ ਉਣਧਾ ਸੀ 

ਦਣੂਹ ॥ ਾਡ ਏੀ ਦਾ ਏਾ ਢਾਸੀ 
ਅਞ ॥ ਾਡ ਏੀ ਦਾ ਠਾ ਥਅਞ ॥ 

ਾਡ ਏੀ ਦਾ ਊਔ ਞ ਊਔੀ ॥ ਾਡ ਏੀ 

ਦਾ ਧੂਔ ਞ ਧੂਔੀ ॥ ਾਡ ਏੀ ਦਾ 
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ਾਡ ਥਹਢ ਆਈ ॥ ਢਾਢਏ ਾਡ ਣਰਦ 
ਦਠੁ ਢ ਦਾਈ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਧਹਢ ਾਔਾ ਧੁਹਐ ਾਔਾ ਇ ॥ ਅਵੁ 
ਢ ਣਐ ਏੁ ਹਥਢੁ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ 

ਇਸ ਪਕਝ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਸਇ ॥  

॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਠਾ ਹਢਪਣ ॥ ਖ 

ਖਪ ਧਹਸ ਏਧਪ ਅਪਣ ॥ ਥਰਸਧ 
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ਹਆਢੀ ਠਾ ਹਢਠਐ ॥ ਖ ੂੁ 
ਥ ਏਉ ਐ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ 

ਹਠਰਹਙ ਧਾਹਢ ॥ ਖ ਾਖ ਏ ਏਉ 
ਪਾ ਞੁਹਪ ਣਵਾਢ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
ਏ ਡੀਖੁ ਏ ॥ ਹਖਉ ਥੁਡਾ ਏਊ 

ਐਠ ਏਊ ਔਠਢ ਪਣ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 

ਏਾ ਇਸ ੁਢਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖਉ 
ਣਾਵਏ ਏਾ ਸਖ ੁਦਾਉ ॥  ॥ ਥਰਸਧ 
ਹਆਢੀ ਹਢਧਪ ਞ ਹਢਧਪਾ ॥ ਖ 

ਧਪੁ ਢ ਪਾ ਖਪਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
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ਏ ਧਹਢ ਸਇ ਣਰਾੁ ॥ ਖ ਡ 
ਊਣਹ ਆਏਾੁ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ 

ਹਧਞਰ ਞੁ ਧਾਹਢ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
ਏ ਢਾਸੀ ਅਹਦਧਾਢ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
ਊਔ ਞ ਊਔਾ ॥ ਧਹਢ ਅਣਢ ਸ ਦ ਞ 
ਢੀਔਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ  ਖਢ ਦ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਖਢ ਣਰਦੁ ਆਹਣ ਏਇ ॥  ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਪ ਏੀ ੀਢਾ ॥ 

ਆਞਧ ੁ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਔੀਢਾ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ ਦ ਊਣਹ 
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ਧਇਆ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਞ ਏਕੁ ਥੁਾ 
ਢ ਦਇਆ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਠਾ 

ਧਠੀ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ 
ਹਠਰਹਙ ਅਹਧਰਞੁ ਥੀ ॥ ਥਰਸਧ 

ਹਆਢੀ ਥਡਢ ਞ ਧੁਏਞਾ ॥ ਥਰਸਧ 
ਹਆਢੀ ਏੀ ਹਢਧਪ ਖੁਞਾ ॥ ਥਰਸਧ 

ਹਆਢੀ ਏਾ ਦਖਢੁ ਹਆਢ ॥ ਢਾਢਏ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਥਰਸਧ ਹਡਆਢੁ ॥ 

 ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਊਣਹ ਆ 

॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਢਸੀ ਹਥਢਾ ॥ 
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ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ੀਥੀ ਧਾਸਾ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਣਉਣਏਾ ਉਧਾਸਾ 

॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਢਾਸੀ ਡਡਾ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਪ ਡਾਵਞੁ ਥਡਾ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਸਇ ੁ ਦਪਾ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ੁਤਪ ਤਪਾ ॥ ਥਰਸਧ 

ਹਆਢੀ ਹ ਪ ਉਡਾੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਖਣ ਪ ਾੁ ॥ 
ੑ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਏ  ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਥ ਣਰਦੁ  ॥ 
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ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਢਾਧੁ ਆਡਾੁ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਢਾਧੁ ਣਵਾੁ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਠਾ ਠ ਖਾਞ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਅਸਥੁਹਡ ਹਞਆਞ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਧਹਢ ਣਧਾਢਠ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਹ ਠਾ ਅਢਠ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ੁਐ ਸਖ ਹਢਵਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਢਸੀ 

ਹਥਢਾ ॥  ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਥਰਸਧ 

ਏਾ ਥਞਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਹ 
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ਸਞਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ ਸਇ 
ਅਹਔਞ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਹਢਧਪ 

ਧਞ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਹਖੁ ਏ ਣਰਦੁ 
ਆਹਣ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਥਛ 

ਣਞਾਣ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਠੁ 
ਥਛਦਾੀ ਣਾਈ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 

ਏਉ ਥਹਪ ਥਹਪ ਖਾਈ ॥ ਥਰਸਧ 
ਹਆਢੀ ਏਉ ਐਖਹਸ ਧਸੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਆਹਣ 

ਣਧੁ ॥  ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ 
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ਏੀਧਹਞ ਢਾਹਸ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏ 
ਪ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 

ਏਾ ਏਉਢ ਖਾਢ ਦਠੁ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
ਏਉ ਠਾ ਅਠੁ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ 
ਏਾ ਏਹਟਆ ਢ ਖਾਇ ਅਡਾਐੵੁ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਥ ਏਾ ਚਾਏੁੁ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ ਹਧਹਞ ਏਉਢੁ 
ਥਐਾਢ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ ਹਞ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਖਾਢ ॥ ਥਰਸਧ 

ਹਆਢੀ ਏਾ ਅਞੁ ਢ ਣਾੁ ॥ ਢਾਢਏ 
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ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਉ ਠਾ ਢਧਏਾੁ 
॥  ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਦ ਹਰਹਙ 

ਏਾ ਏਞਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਠ ਖੀਵ 
ਢਸੀ ਧਞਾ ॥ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਧੁਏਹਞ 

ਖੁਹਞ ਖੀਅ ਏਾ ਠਾਞਾ ॥ ਥਰਸਧ 
ਹਆਢੀ ਣੂਢ ਣੁਐੁ ਹਥਡਾਞਾ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਅਢਾਟ ਏਾ ਢਾਟੁ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਦ ਊਣਹ ਸਾਟੁ ॥ 
ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏਾ ਪ ਅਏਾੁ ॥ 

ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਆਹਣ ਹਢਏਾੁ ॥ 
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ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਏੀ ਦਾ ਥਰਸਧ 
ਹਆਢੀ ਥਢੀ ॥ ਢਾਢਏ ਥਰਸਧ 

ਹਆਢੀ ਥ ਏਾ ਡਢੀ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਉਹ ਡਾ ਖ ਅਞਹ ਢਾਧੁ ॥ ਥ ਧ 
ਣਐ ਦਵਾਢੁ ॥ ਹਢਧਐ ਹਢਧਐ ਚਾਏੁ 

ਢਧਏਾ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁ ਅਣੁ 
ਪ ਹਢਞਾ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਹਧਹਟਆ ਢਾਸੀ ਢਾ ਣ ॥ ਧਢ 
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ਧਹਸ ਣਰੀਹਞ ਹਢਖਢ ਠ ॥ ਣ 
ਹਞਰਅ ੂਣੁ ਢ ਣਐ ਢਞਰ ॥ ਾਡ ਏੀ 

ਙਸਪ ਞਹ ਸਞ ॥ ਏਢ ਢ ੁਢ 
ਏਾਸੂ ਏੀ ਹਢਠਾ ॥ ਦ ਞ ਖਾਢ ਆਣ 
ਏਉ ਧਠਾ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਹਥਹਐਆ 

ਣਸ ॥ ਧਢ ਏੀ ਥਾਢਾ ਧਢ ਞ ਙ 

॥ ਇਠਰੀ ਹਖਞ ਣਔ ਠਐ ਞ ਸਞ ॥ 
ਢਾਢਏ ਏਹਙ ਧਡ ਏ ਾ ਅਣ ॥ 
 ॥ ਥਢ  ਹਖੁ ਊਣਹ ੁਣਰਢ ॥ 

ਹਥਢ ਏੀ ਧਾਇਆ ਞ ਸਇ ਹਦਢ ॥ 
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ਏਧ ਏਞ ਸਵ ਹਢਸਏਧ ॥ ਹਞੁ 
ਥਢ ਏਾ ਹਢਧਪ ਡਧ ॥ ਏਾਸੂ ਤਪ 

ਏੀ ਇਕਾ ਢਸੀ ਥਾਕ ॥ ਏਵਪ ਦਹਞ 
ਏੀਞਢ ਹ ਾਔ ॥ ਧਢ ਞਢ 

ਅਞਹ ਹਧਢ ਣਾਪ ॥ ਦ ਊਣਹ 
ਸਵਞ ਹਏਣਾਪ ॥ ਆਹਣ ਹਠਰੋ 

ਅਵਸ ਢਾਧੁ ਖਣਾਵ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁ 
ਥਢ ਣਧ ਹਞ ਣਾਵ ॥  ॥ 

ਦਉਞੀ ਦਵਞ ਦਹਞ ਏਾ ੁ ॥ 

ਪ ਹਞਆ ਠੁਙ ਏਾ ੁ ॥ ਧਢ 
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ਞ ਹਥਢ ਪਾ ਦਧੁ ॥ ਏਹ ਣੂਖ 
ਪ ਣਾਥਰਸਧੁ ॥ ਾਡਹ ਣਾਣਾ 

ਧਪੁ ਐਵ ॥ ਹਞੁ ਦਉਞੀ ਏੀ ਧਹਞ 
ਊਞਧ ਸਵ ॥ ਦਵਞ ਏੀ ਙਸਪ ਏ 
ਹਢਞ ਢੀਹਞ ॥ ਧਢੁ ਞਢੁ ਅਣ ਹਥਢ 
ਣੀਹਞ ॥ ਸਹ ਏ ਔਢ ਹਸਠ ਥਾਵ 

॥ ਢਾਢਏ ਾ ਦਉਞੀ ਦਵਞ ਏਉ 
ਣਾਵ ॥  ॥  ਣਹਛਞੁ ਖ ਧਢੁ ਣਥਡ 
॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਆਞਧ ਧਹਸ ਡ ॥ ਾਧ 

ਢਾਧ ਾੁ ੁ ਣੀਵ ॥ ਉੁ ਣਹਛਞ ਏ 
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ਉਣਠਹ ਖੁ ਖੀਵ ॥ ਸਹ ਏੀ ਏਟਾ 
ਹਸਠ ਥਾਵ ॥  ਣਹਛਞੁ ਹਤਹ ਖਹਢ 

ਢ ਆਵ ॥ ਥਠ ਣੁਾਢ ਹਹਧਰਹਞ ਥੂਗ 
ਧੂਪ ॥ ੂਐਧ ਧਹਸ ਖਾਢ ਅਟੂਪੁ ॥ 

ਔਸੁ ਵਢਾ ਏਉ ਠ ਉਣਠੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਉੁ ਣਹਛਞ ਏਉ ਠਾ ਅਠੁ ॥ ੑ ॥ 

ਥੀਖ ਧਞੁ ਥ ਏ ਹਆਢੁ ॥ ਔਸੁ 
ਵਢਾ ਧਹਸ ਖਣ ਏਊ ਢਾਧੁ ॥ ਖ ਖ 
ਖਣ ਹਞ ਏੀ ਹਞ ਸਇ ॥ ਾਡਹ 

ਣਾਵ ਖਢੁ ਏਇ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਅਞਹ 
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ਉ ਡਾ ॥ ਣੁ ਣਰਞ ਧੁਠ ਣਾਟ 
ਏਉ ਞਾ ॥ ਥ  ਏਾ ਅਉਐਠੁ 

ਢਾਧੁ ॥ ਏਹਪਆਝ ੂਣ ਧਪ ੁਝ 
ਾਧ ॥ ਏਾਸੂ ਖੁਹਞ ਹਏਞ ਢ ਣਾਈ 

ਡਹਧ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਹਧਪ ਹਖੁ 
ਹਪਹਐਆ ਡੁਹ ਏਹਧ ॥  ॥ ਹਖ ਏ 

ਧਹਢ ਣਾਥਰਸਧ ਏਾ ਹਢਵਾੁ ॥ ਹਞ 
ਏਾ ਢਾਧੁ ਹਞ ਾਧਠਾੁ ॥ ਆਞਧ 
ਾਧੁ ਹਞੁ ਢਠੀ ਆਇਆ ॥ ਠਾ 

ਠਞਝ ਦਾਇ ਹਞਹਢ ਣਾਇਆ ॥ ਠਾ 
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ਹਢਏਹਙ ਹਢਏਹਙ ਸਹ ਖਾਢੁ ॥  ਠਾੁ 
ਠਸ ਣਵਾਢੁ ॥ ਅਣੁਢ ਠਾ ਏਉ 

ਆਹਣ ਹਏਣਾ ਏ ॥ ਹਞੁ ਠਾ ਏਉ 
ਦ ਗੀ ਣ ॥ ਪ ਹ ਆਞਧ 

ਉਠਾੁ ॥ ੀ ਖੁਹਞ ਢਾਢਏ 
ਾਧਠਾੁ ॥  ॥ ਣਰਦ ਏੀ ਆਹਆ 

ਆਞਧ ਹਸਞਾਵ ॥ ਖੀਵਢ ਧੁਏਹਞ ਊ 
ਏਸਾਵ ॥ ਞਾ ਸਐੁ ਞਾ ਉੁ ੁ ॥ 
ਠਾ ਅਢਠੁ ਞਸ ਢਸੀ ਹਥੁ ॥ ਞਾ 

ੁਵਢੁ ਞੀ ਉੁ ਧਾਙੀ ॥ ਞਾ 
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ਅਹਧਰਞੁ ਞੀ ਹਥਐੁ ਐਾਙੀ ॥ ਞਾ ਧਾਢੁ 
ਞਾ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ ਞਾ ਏੁ ਞਾ 

ਾਖਾਢੁ ॥ ਖ ਵਞਾ ਾਈ ਖੁਹਞ ॥ 
ਢਾਢਏ ਸੁ ਣੁਐੁ ਏਸੀ ਖੀਵਢ 

ਧੁਏਹਞ ॥  ॥ ਣਾਥਰਸਧ ਏ ਪ 
ਚਾਉ ॥ ਹਖਞੁ ਹਖਞੁ ਹ ਾਐ ਞਾ 

ਹਞਢ ਢਾਉ ॥ ਆਣ ਏਢ ਏਾਵਢ 
ਖੁ ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ ਈ ਤੁਹਢ ਸੁ ॥ 
ਣਹ ਆਹਣ ਸਇ ਅਢਞ ਞ ॥ 

ਪਐ ਢ ਖਾਹਸ ਣਾਥਰਸਧ ਏ  ॥ 
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ਖੀ ਧਹਞ ਠਇ ਞਾ ਣਾ ॥ 
ਣਾਥਰਸਧੁ ਏਞਾ ਅਹਥਢਾ ॥ ਠਾ 

ਠਾ ਠਾ ਠਇਆਪ ॥ ਹਧਹ 
ਹਧਹ ਢਾਢਏ ਦ ਹਢਸਾਪ ॥  ॥  

॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਉਞਹਞ ਏਹਸ ਅਢਏ ਖਢ ਅਞੁ ਢ 
ਣਾਾਵਾ ॥ ਢਾਢਏ ਔਢਾ ਣਰਹਦ ਔੀ 

ਥਸੁ ਹਥਹਡ ਅਹਢਏ ਣਰਏਾ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
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ਏਈ ਏਹਙ ਸ ਣੂਖਾੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਆਔਾ ਹਥਉਸਾੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਦ 

ਞੀਟ ਵਾੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਥਢ ਦਰਧਹਸ 
ਉਠਾੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਥਠ ਏ ਰਞ ॥ 
ਏਈ ਏਹਙ ਞਣੀੁ ਸਞ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਆਞਧ ਹਡਆਢੁ ਡਾਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 

ਏਹਥ ਏਾਹਥ ਥੀਔਾਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਢਵਞਢ ਢਾਧ ਹਡਆਵਹਸ ॥ ਢਾਢਏ 

ਏਞ ਏਾ ਅਞੁ ਢ ਣਾਵਹਸ ॥  ॥ ਏਈ 

ਏਹਙ ਦ ਅਹਦਧਾਢੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
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ਅਡ ਅਹਆਢੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਹਏਣਢ ਏਚ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਅਹਦ 

ਆਞਧ ਹਢਏ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਣ ਠਥ 
ਏਉ ਹਸਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਣ ਠੂਐਢਾ 

ਏਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਧਾਇਆ ਰਧ 
ਧਾਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਣਠ ਦਰਧਾਹਸ ॥ 

ਹਖਞੁ ਹਖਞੁ ਪਾਵਸੁ ਹਞਞੁ ਹਞਞੁ ਪਢਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਏਞ ਏੀ ਖਾਢ ਏਞਾ ਔਢਾ 
॥  ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਹਡ ਖਞੀ ਖੀ ॥ 

ਏਈ ਏਹਙ ਾਖ  ਦੀ ॥ ਏਈ 
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ਏਹਙ ਣਐੀ ਣ ਉਣਾ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਣਾਟ ਹਥਐ ਹਢਣਖਾ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 

ਣਵਝ ਣਾਝੀ ਥਞ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਠ 
ਦੂ ਧਛਪ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ੀਅ ੂ 
ਢਐੵਞਰ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਠਵ ਠਾਢਵ ਇਠਰ 
ਹਹ ਕਞਰ ॥ ਪ ਧਰੀ ਅਣਢ 

ੂਹਞ ਡਾ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖੁ ਹਖੁ ਦਾਵ 
ਹਞੁ ਹਞੁ ਹਢਞਾ ॥  ॥ ਏਈ 
ਏਹਙ ਾਖ ਞਾਧ ਾਞਏ ॥ ਏਈ 

ਏਹਙ ਥਠ ਣੁਾਢ ਹਹਧਰਹਞ ਅੁ ਾਞ 
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॥ ਏਈ ਏਹਙ ਏੀ ਞਢ ਧੁਠ ॥ 
ਏਈ ਏਹਙ ਢਾਢਾ ਣਰਏਾ ਖਞ ॥ ਏਈ 

ਏਹਙ ਏੀ ਹਔ ਖੀਵ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਹੀ ਧ ੁਵਢ ਟੀਵ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਖਐੵ ਹਏਢ ਹਣਾਔ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਦੂਞ 

ਣਰਞ ੂਏ ਹਧਰਾਔ ॥ ਦ ਞ ਢ 

ਦਸੂ ਞ ਠੂਹ ॥ ਢਾਢਏ ਆਹਣ 
ਅਹਪਣਞੁ ਹਸਆ ਦਣੂਹ ॥ ੑ ॥ 

ਏਈ ਏਹਙ ਣਾਞਾਪ ਏ ਵਾੀ ॥ ਏਈ 

ਏਹਙ ਢਏ ੁ ਹਢਵਾੀ ॥ ਏਈ 
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ਏਹਙ ਖਢਧਹਸ ਖੀਵਹਸ ਧਹਸ ॥ ਏਈ 
ਏਹਙ ਥਸੁ ਖਢੀ ਹਤਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 

ਥਚਞ ਸੀ ਐਾਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਾਪਹਸ 
ਟਹਏ ਣਾਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਏੀ ਡਢਵਞ 
॥ ਏਈ ਏਹਙ ਧਾਇਆ ਧਹਸ ਹਔਞ ॥ 

ਖਸ ਖਸ ਦਾਝਾ ਞਸ ਞਸ ਾਐ ॥ 

ਢਾਢਏ ਦੁ ਹਏਕੁ ਣਰਦ ਏ ਸਾਟ ॥  ॥ 
ਏਈ ਏਹਙ ਦ ਥਾੀ ॥ ਾਧ ਢਾਧ 
ਹ ਹਞਹਢ ਹਪਵ ਪਾੀ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 

ਣਰਦ ਏਉ ਐਖਞ ॥ ਆਞਧ ਧਹਸ 
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ਣਾਥਰਸਧੁ ਪਸਞ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਠਢ 
ਣਰਦ ਹਣਆ ॥ ਹਞਢ ਏਉ ਹਧਹਪ ਣਰਦੁ 

ਅਹਥਢਾ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਧਾਹਸ 
ਞੁ ॥ ਣਾਥਰਸਧ ਹਞਢ ਪਾਾ ੁ 
॥ ਹਖਢ ਏਉ ਸ ਆਹਣ ੁਣਰਢ ॥ 

ਢਾਢਏ ਞ ਖਢ ਠਾ ਡਹਢ ਡਹਢ ॥  ॥ 

ਏਈ ਏਹਙ ਐਾਝੀ ਅੁ ਐਛ ॥ ਏਈ 
ਏਹਙ ਅਏਾ ਥਰਸਧਛ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਸ ਅਵਞਾ ॥ ਏਈ ਖੁਹਞ ਏੀਢ 

ਹਥਟਾ ॥ ਏਈ ਥਾ ਣਹ 
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ਣਾਾ ॥ ਠਾ ਠਾ ਇਏੁ ਏਏਾ ॥ 
ਏਈ ਏਹਙ ਏੀਢ ਥਸੁ ਦਾਹਞ ॥ ਣਰਦ ਞ 

ਸ ਣਰਦ ਧਾਹਸ ਧਾਹਞ ॥ ਞਾ ਏਾ ਅਞੁ 
ਢ ਖਾਢ ਏਇ ॥ ਆਣ ਆਹਣ ਢਾਢਏ 

ਣਰਦੁ ਇ ॥  ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
ਣਾਥਰਸਧ ਏ ਠਾ ॥ ਹਞਢ ਸਵਞ 

ਆਞਧ ਣਾ ॥ ਏਈ ਏਹਙ ਞਞ ਏ 
ਥਞ ॥ ਠਾ ਹਢਸਾਹਸ ਏ ਢਞਰ ॥ 

ਏਈ ਏਹਙ ਢਾਧ ੁ ਣੀਵਹਸ ॥ ਅਧ 

ਦ ਠ ਠ ਸੀ ਖੀਵਹਸ ॥ ਏਈ ਏਹਙ 
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ਢਾਧ ੁਢ ਾਵਹਸ ॥ ਆਞਧ ਹ ੁਹਐ 
ਸਹਖ ਧਾਵਹਸ ॥ ਅਣੁਢ ਖਢ ਏਉ 

ਾਹ ਾਹ ਧਾ ॥ ਢਾਢਏ ਇ 
ਣਧੁ ਏ ਹਣਆ ॥  ॥ ੍ ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਏਝ ਏਾਝ ਣਰਦੁ ਏੁ ਸ ਠੂ ਢਾਸੀ 

ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਥਹਪਸਾਝ ਖਹਪ 
ਟਹਪ ਧਸੀਅਹਪ ਇ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਏਢ ਏਾਵਢ ਏਢ ਖੁ ॥ ਖ ਹਞੁ 
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ਦਾਵ ਈ ਸੁ ॥ ਹਐਢ ਧਹਸ ਟਾਹਣ 
ਉਟਾਣਢਸਾਾ ॥ ਅਞੁ ਢਸੀ ਹਏਕੁ 

ਣਾਾਵਾਾ ॥ ਸੁਏਧ ਡਾਹ ਅਡ 
ਸਾਵ ॥ ਸੁਏਧ ਉਣਖ ਸੁਏਹਧ ਧਾਵ 
॥ ਸੁਏਧ ਊਔ ਢੀਔ ਹਥਉਸਾ ॥ ਸੁਏਧ 
ਅਹਢਏ  ਣਏਾ ॥ ਏਹ ਏਹ 

ਠਐ ਅਣਢੀ ਵਹਛਆਈ ॥ ਢਾਢਏ ਦ 
ਧਹਸ ਹਸਆ ਧਾਈ ॥  ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ 

ਧਾਢੁਐ ਹਞ ਣਾਵ ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ ਞਾ 

ਣਾਟ ਞਾਵ ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ ਹਥਢੁ ਾ 
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ਞ ਾਐ ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ ਞਾ ਸਹ ੁਝ 
ਦਾਐ ॥ ਣਰਦ ਦਾਵ ਞਾ ਣਹਞਞ ਉਡਾ ॥ 

ਆਹਣ ਏ ਆਣਢ ਥੀਔਾ ॥ ਠੁਸਾ 
ਹਹਆ ਏਾ ਆਹਣ ੁਆਧੀ ॥ ਐਪ 

ਹਥ ਅਞਖਾਧੀ ॥ ਖ ਦਾਵ  ਏਾ 
ਏਾਵ ॥ ਢਾਢਏ ਹਠਰਙੀ ਅਵੁ ਢ 

ਆਵ ॥  ॥ ਏਸੁ ਧਾਢੁਐ ਞ ਹਏਆ 
ਸਇ ਆਵ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ ਈ 

ਏਾਵ ॥ ਇ ਏ ਸਾਹਟ ਸਇ ਞਾ ਦੁ 

ਹਏਕੁ ਪਇ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ ਈ 
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ਏਇ ॥ ਅਢਖਾਢਞ ਹਥਹਐਆ ਧਹਸ 
ਔ ॥ ਖ ਖਾਢਞ ਆਣਢ ਆਣ ਥਔ ॥ 

ਦਧ ਦੂਪਾ ਠਸ ਹਠਹ ਡਾਵ ॥ ਹਢਧਐ 
ਧਾਹਸ ਔਾਹ ਏੁਙ ਹਤਹ ਆਵ ॥ ਏਹ 
ਹਏਣਾ ਹਖੁ ਅਣਢੀ ਦਹਞ ਠਇ ॥ 
ਢਾਢਏ ਞ ਖਢ ਢਾਹਧ ਹਧਪਇ ॥  ॥ 

ਹਐਢ ਧਹਸ ਢੀਔ ਏੀਙ ਏਉ ਾਖ ॥ 
ਣਾਥਰਸਧ ੀਥ ਹਢਵਾਖ ॥ ਖਾ ਏਾ 

ਹਠਰਹਙ ਏਕੂ ਢ ਆਵ ॥ ਹਞੁ ਞਞਏਾਪ 

ਠਸ ਹਠ ਣਰਙਾਵ ॥ ਖਾ ਏਉ ਅਣੁਢੀ 
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ਏ ਥਐੀ ॥ ਞਾ ਏਾ ਪਐਾ ਢ ਢ 
ਖਠੀ ॥ ਖੀਉ ਹਣਛੁ ਦ ਹਞ ਏੀ 

ਾਹ ॥ ਹਙ ਹਙ ਣੂਢ ਥਰਸਧ 
ਣਰਾ ॥ ਅਣਢੀ ਥਝਞ ਆਹਣ ਥਢਾਈ 
॥ ਢਾਢਏ ਖੀਵ ਠਹਐ ਥਛਾਈ ॥ ੑ ॥ 

ਇ ਏਾ ਥਪੁ ਢਾਸੀ ਇੁ ਸਾਟ ॥ ਏਢ 

ਏਾਵਢ ਥ ਏ ਢਾਟ ॥ 
ਆਹਆਏਾੀ ਥਣੁਾ ਖੀਉ ॥ ਖ ਹਞੁ 
ਦਾਵ ਈ ਤੁਹਢ ਟੀਉ ॥ ਏਥਸੂ ਊਔ 

ਢੀਔ ਧਹਸ ਥ ॥ ਏਥਸੂ  ਸਐ 
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ਹ ਸ ॥ ਏਥਸੂ ਹਢਠ ਹਔਠ 
ਹਥਉਸਾ ॥ ਏਥਸੂ ਊਦ ਅਏਾ 

ਣਇਆਪ ॥ ਏਥਸੂ ਥਞਾ ਥਰਸਧ ਥੀਔਾ 
॥ ਢਾਢਏ ਆਹਣ ਹਧਪਾਵਝਸਾ ॥  ॥ 
ਏਥਸੂ ਹਢਹਞ ਏ ਥਸੁ ਦਾਹਞ ॥ ਏਥਸੂ 
ਇ ਸ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ॥ ਏਥਸੂ ਧਸਾ 

ਕ੍ਰਡ ਹਥਏਾਪ ॥ ਏਥਸੂ ਥ ਏੀ ਸਞ 
ਵਾਪ ॥ ਏਥਸੂ ਸਇ ਥਸ ਥਛ ਾਖਾ ॥ 
ਏਥਸੁ ਦਐਾੀ ਢੀਔ ਏਾ ਾਖਾ ॥ ਏਥਸੂ 

ਅਣਏੀਹਞ ਧਹਸ ਆਵ ॥ ਏਥਸੂ ਦਪਾ 
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ਦਪਾ ਏਸਾਵ ॥ ਹਖਉ ਣਰਦੁ ਾਐ ਹਞਵ 
ਸੀ ਸ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਢਾਢਏ ਔੁ 

ਏਸ ॥  ॥ ਏਥਸੂ ਸਇ ਣਹਛਞੁ ਏ 
ਥਐਨਾਢ ॥ ਏਥਸੂ ਧਹਢਡਾੀ ਪਾਵ 

ਹਡਆਢੁ ॥ ਏਥਸੂ ਞਙ ਞੀਟ ਇਢਾਢ 
॥ ਏਥਸੂ ਹਡ ਾਹਡਏ ਧੁਹਐ ਹਆਢ ॥ 

ਏਥਸੂ ਏੀਙ ਸਹਞ ਣਞ ਸਇ ਖੀਆ 
॥ ਅਹਢਏ ਖਹਢ ਦਧ ਦਧੀਆ ॥ 

ਢਾਢਾ ੂਣ ਹਖਉ ਵਾੀ ਹਠਐਾਵ ॥ ਹਖਉ 

ਣਰਦ ਦਾਵ ਹਞਵ ਢਔਾਵ ॥ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ 
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ਈ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਠੂਖਾ ਅਵੁ ਢ 
ਏਇ ॥  ॥ ਏਥਸੂ ਾਡਹਞ ਇਸੁ 

ਣਾਵ ॥ ਉੁ ਅਟਾਢ ਞ ਥਸੁਹ ਢ 
ਆਵ ॥ ਅਞਹ ਸਇ ਹਆਢ ਣਾੁ 
॥ ਉੁ ਅਟਾਢ ਏਾ ਢਸੀ ਹਥਢਾੁ ॥ 

ਧਢ ਞਢ ਢਾਹਧ ਞ ਇਏ ਹ ॥ ਠਾ 

ਥਹਸ ਣਾਥਰਸਧ ਏ ਹ ॥ ਹਖਉ ਖਪ 
ਧਹਸ ਖਪੁ ਆਇ ਐਙਾਢਾ ॥ ਹਞਉ ਖਞੀ 
ਹ ਖਹਞ ਧਾਢਾ ॥ ਹਧਹਙ  ਵਢ 

ਣਾ ਹਥਰਾਧ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਏ ਠ 
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ਏੁਥਾਢ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੁਐੀ ਥ ਧਏੀਢੀਆ ਆਣੁ ਹਢਵਾਹ 
ਞਪ ॥ ਥਛ ਥਛ ਅਸਏਾੀਆ ਢਾਢਏ 

ਹਥ ਪ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਹਖ ਏ ਅਞਹ ਾਖ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥  
ਢਏਣਾਞੀ ਸਵਞ ੁਆਢੁ ॥ ਖ ਖਾਢ 
ਧ ਖਥਢਵਞੁ ॥  ਸਵਞ ਹਥਙਾ ਏਾ 

ਖਞੁ ॥ ਆਣ ਏਉ ਏਧਵਞੁ ਏਸਾਵ 
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॥ ਖਢਹਧ ਧ ਥਸੁ ਖਹਢ ਦਰਧਾਵ ॥ ਡਢ 
ਦੂਹਧ ਏਾ ਖ ਏ ੁਧਾਢੁ ॥  ਧੂਐੁ 

ਅਡਾ ਅਹਆਢੁ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਹਖ 
ਏ ਹਸਠ ੀਥੀ ਥਾਵ ॥ ਢਾਢਏ 
ਈਸਾ ਧੁਏਞੁ ਆ ੁਐੁ ਣਾਵ ॥  ॥ 
ਡਢਵਞਾ ਸਇ ਏਹ ਥਾਵ ॥ ਹਞਰਝ 

ਧਾਹਢ ਏਕੁ ਹ ਢ ਖਾਵ ॥ ਥਸੁ 
ਪਏ ਧਾਢੁਐ ਊਣਹ ਏ ਆ ॥ 
ਣਪ ਦੀਞਹ ਞਾ ਏਾ ਸਇ ਹਥਢਾ ॥ 

ਦ ਞ ਆਣ ਖਾਢ ਥਪਵਞੁ ॥ ਹਐਢ 
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ਧਹਸ ਸਇ ਖਾਇ ਦਧਞੁ ॥ ਹਏ ਢ 
ਥਠ ਆਹਣ ਅਸਏਾੀ ॥ ਡਧ ਾਇ 

ਹਞੁ ਏ ਐੁਆੀ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਖਾ 
ਏਾ ਹਧਙ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥  ਖਢੁ ਢਾਢਏ 
ਠਸ ਣਵਾਢੁ ॥  ॥ ਏਹਙ ਏਧ 
ਏ ਸਉ ਡਾ ॥ ਰਧੁ ਣਾਵ ਪ 

ਹਥਟਾ ॥ ਅਹਢਏ ਞਣਹਆ ਏ 
ਅਸਏਾ ॥ ਢਏ ੁ ਹਤਹ ਹਤਹ 

ਅਵਞਾ ॥ ਅਹਢਏ ਖਞਢ ਏਹ 

ਆਞਧ ਢਸੀ ਠਰਵ ॥ ਸਹ ਠਸ ਏਸੁ 
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ਏ ਵ ॥ ਆਣ ਏਉ ਖ ਦਪਾ 
ਏਸਾਵ ॥ ਹਞਹਸ ਦਪਾਈ ਹਢਏਹਙ ਢ 

ਆਵ ॥ ਥ ਏੀ ਢ ਖਾ ਏਾ ਧਢੁ 
ਸਇ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏੀ ਹਢਧਪ 
ਇ ॥  ॥ ਖਥ ਪੁ ਖਾਢ ਧੁਗ ਞ 

ਏਕੁ ਸਇ ॥ ਞਥ ਇ ਏਉ ੁਐੁ ਢਾਸੀ 

ਏਇ ॥ ਖਥ ਇਸ ਖਾਢ ਧ ਹਏਕੁ ਏਞਾ 
॥ ਞਥ ਪੁ ਦ ਖਹਢ ਧਹਸ ਹਤਞਾ 
॥ ਖਥ ਡਾ ਏਊ ਥੀ ਧੀਞੁ ॥ ਞਥ 

ਪੁ ਹਢਸਔਪੁ ਢਾਸੀ ਔੀਞੁ ॥ ਖਥ ਪੁ 
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ਧਸ ਧਢ ਹ ਧਾਇ ॥ ਞਥ ਪੁ 
ਡਧ ਾਇ ਠਇ ਖਾਇ ॥ ਣਰਦ 

ਹਏਣਾ ਞ ਥਡਢ ਞੂਙ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
ਢਾਢਏ ਸਉ ਕੂਙ ॥ ੑ ॥ ਸ ਐਙ 
ਪਐ ਏਉ ਉਹਚ ਡਾਵ ॥ ਹਞਰਣਹਞ ਢ 

ਆਵ ਧਾਇਆ ਣਾਕ ਣਾਵ ॥ ਅਹਢਏ 

ਦ ਹਥਹਐਆ ਏ ਏ ॥ ਢਸ ਹਞਰਣਞਾਵ 
ਐਹਣ ਐਹਣ ਧ ॥ ਹਥਢਾ ਞਐ ਢਸੀ 
ਏਊ ਾਖ ॥ ੁਣਢ ਧਢਟ ਹਥਰਟ ਦ 

ਏਾਖ ॥ ਢਾਧ ਹ ਥ ੁਐੁ ਸਇ ॥ 
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ਥਛਦਾੀ ਹਏ ਣਾਣਹਞ ਸਇ ॥ 
ਏਢ ਏਾਵਢ ਆਣ ਆਹਣ ॥ ਠਾ 

ਠਾ ਢਾਢਏ ਸਹ ਖਾਹਣ ॥  ॥ ਏਢ 
ਏਾਵਢ ਏਢਸਾੁ ॥ ਇ ਏ ਸਾਹਟ 
ਏਸਾ ਥੀਔਾੁ ॥ ਖੀ ਹਠਰਹਙ ਏ 

ਞਾ ਸਇ ॥ ਆਣ ਆਹਣ ਆਹਣ ਣਰਦੁ 

ਇ ॥ ਖ ਹਏਕੁ ਏੀਢ ੁ ਅਣਢ ਹ 
॥ ਦ ਞ ਠੂਹ ਦਸੂ ਏ ਹ ॥ ਥੂਗ 

ਠਐ ਏ ਹਥਥਏ ॥ ਆਣਹਸ ਏ 

ਆਣਹਸ ਅਢਏ ॥ ਧ ਢ ਹਥਢ ਆਵ 
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ਢ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਠ ਸੀ ਹਸਆ 
ਧਾਇ ॥  ॥ ਆਹਣ ਉਣਠ ਧਗ 

ਆਹਣ ॥ ਆਣ ਹਔਆ ਦ ਏ ਾਹਟ ॥ 
ਆਹਣ ਏੀਢ ਆਣਢ ਹਥਟਾੁ ॥ ਦੁ 

ਏਕੁ ਉ ਏਾ ਸੁ ਏਢਸਾੁ ॥ ਉ ਞ 
ਹਦਢ ਏਸਸੁ ਹਏਕੁ ਸਇ ॥ ਟਾਢ 

ਟਢਞਹ ਏ ਇ ॥ ਅਣੁਢ ਔਹਪਞ 
ਆਹਣ ਏਝਸਾ ॥ ਏਉਞਏ ਏ  
ਆਣਾ ॥ ਧਢ ਧਹਸ ਆਹਣ ਧਢ ਅਣੁਢ 

ਧਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀਧਹਞ ਏਸਢੁ ਢ 
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ਖਾਇ ॥  ॥ ਹਞ ਹਞ ਹਞ ਣਰਦੁ 
ੁਆਧੀ ॥ ੁ ਣਾਹਠ ਹਏਢ 

ਵਹਐਆਢੀ ॥ ਔੁ ਔੁ ਔੁ ਦੁ ਏੀਢਾ 
॥ ਏਹਙ ਧਡ ਹਏਢ ਹਥਪ ਔੀਢਾ ॥ 
ਦਪਾ ਦਪਾ ਦਪਾ ਞਾ ੂਣ ॥ ਅਹਞ 
ੁਠ ਅਣਾ ਅਢੂਣ ॥ ਹਢਧਪ 

ਹਢਧਪ ਹਢਧਪ ਞੀ ਥਾਝੀ ॥ ਹਙ 
ਹਙ ੁਢੀ ਰਵਢ ਥਐਯਾਝੀ ॥ ਣਹਵਞਰ 
ਣਹਵਞਰ ਣਹਵਞਰ ਣੁਢੀਞ ॥ ਢਾਧੁ ਖਣ 

ਢਾਢਏ ਧਹਢ ਣਰੀਹਞ ॥  ॥  ॥ 
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ਪਏੁ ॥ 
ਞ ਹਢ ਖ ਖਢੁ ਣ  ਖਢੁ 

ਉਡਢਸਾ ॥ ਞ ਏੀ ਹਢਠਾ ਢਾਢਏਾ 
ਥਸੁਹ ਥਸੁਹ ਅਵਞਾ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਞ ਏ ਠੂਐਹਢ ਆਖਾ ਙ ॥ ਞ ਏ 

ਠੂਐਹਢ ਖਧ ਞ ਢਸੀ ਕੁਙ ॥ ਞ ਏ 
ਠੂਐਹਢ ੁਐੁ ਦੁ ਖਾਇ ॥ ਞ ਏ 

ਠੂਐਹਢ ਢਏ ਧਹਸ ਣਾਇ ॥ ਞ ਏ 

ਠੂਐਹਢ ਧਹਞ ਸਇ ਧਪੀਢ ॥ ਞ ਏ 
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ਠੂਐਹਢ ਦਾ ਞ ਸੀਢ ॥ ਞ ਏ ਸਞ 
ਏਉ ਐ ਢ ਏਇ ॥ ਞ ਏ ਠੂਐਹਢ 

ਟਾਢ ਦਰਙੁ ਸਇ ॥ ਞ ਹਕ੍ਰਣਾਪ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਖ ਏ ॥ ਢਾਢਏ ਞਹ ਹਢਠਏੁ ਦੀ 
ਞ ॥  ॥ ਞ ਏ ਠੂਐਢ ਞ ਧੁਐੁ ਦਵ 
॥ ਞਢ ਏ ਠੂਐਹਢ ਏਾ ਹਖਉ ਪਵ ॥ 

ਞਢ ਏ ਠੂਐਹਢ ਣ ਖਹਢ ਣਾਇ ॥ 
ਞ ਏ ਠੂਐਹਢ ਹਞਰਠ ਖਹਢ ਹਏਧਾਇ 
॥ ਞਢ ਏ ਠੂਐਹਢ ਹਞਰਢਾ ਧਹਸ ਖਪ 

॥ ਞ ਏ ਠੂਐਹਢ ਦੁ ਏ ਕਪ ॥ ਞ 
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ਏ ਠੂਐਹਢ ਞਖੁ ਦੁ ਖਾਇ ॥ ਞ ਏ 
ਠੂਐਹਢ ਢੀਔੁ ਢੀਔਾਇ ॥ ਞ ਠਐੀ ਏਾ 

ਟਾਉ ਏ ਢਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਞ ਦਾਵ ਞਾ 
ਇ ਦੀ ਹਞ ਣਾਹਸ ॥  ॥ ਞ ਏਾ 
ਹਢਠਏੁ ਧਸਾ ਅਞਞਾਈ ॥ ਞ ਏਾ 

ਹਢਠਏੁ ਹਐਢੁ ਹਙਏਢੁ ਢ ਣਾਈ ॥ ਞ 

ਏਾ ਹਢਠਏੁ ਧਸਾ ਸਹਞਆਾ ॥ ਞ ਏਾ 
ਹਢਠਏੁ ਣਧੁਹ ਧਾਾ ॥ ਞ ਏਾ 

ਹਢਠਏੁ ਾਖ ਞ ਸੀਢੁ ॥ ਞ ਏਾ ਹਢਠਏੁ 

ਠੁਐੀਆ ਅੁ ਠੀਢੁ ॥ ਞ ਏ ਹਢਠਏ 
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ਏਉ ਥ  ॥ ਞ ਏ ਹਢਠਏ ਏਉ 
ਠਾ ਹਥਖ ॥ ਞ ਏੀ ਹਢਠਾ ਠਐ 

ਧਹਸ ਠਐੁ ॥ ਢਾਢਏ ਞ ਦਾਵ ਞਾ ਉ 
ਏਾ ਦੀ ਸਇ ਧਐੁ ॥  ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ 
ਠਾ ਅਣਹਵਞੁ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਹਏ 
ਏਾ ਢਸੀ ਹਧਞੁ ॥ ਞ ਏ ਠਐੀ ਏਉ 

ਛਾਢੁ ਪਾ ॥ ਞ ਏ ਠਐੀ ਏਉ ਦ 
ਹਞਆ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਧਸਾ 

ਅਸਏਾੀ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਠਾ 

ਹਥਏਾੀ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਖਢਧ ਧ ॥ 
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ਞ ਏੀ ਠੂਐਢਾ ੁਐ ਞ ਙ ॥ ਞ ਏ 
ਠਐੀ ਏਉ ਢਾਸੀ ਚਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਞ 

ਦਾਵ ਞਾ ਪ ਹਧਪਾਇ ॥ ੑ ॥ ਞ ਏਾ 
ਠਐੀ ਅਡ ਥੀਔ ਞ ਙੂਙ ॥ ਞ ਏਾ 

ਠਐੀ ਹਏਞ ਏਾਹਖ ਢ ਣਸੂਔ ॥ ਞ ਏ 
ਠਐੀ ਏਉ ਉਹਠਆਢ ਦਰਧਾਈ ॥ ਞ 

ਏਾ ਠਐੀ ਉਗਹੋ ਣਾਈ ॥ ਞ ਏਾ 
ਠਐੀ ਅਞ ਞ ਟਟਾ ॥ ਹਖਉ ਾ 
ਹਥਢਾ ਹਧਞਏ ਏੀ ਪਟਾ ॥ ਞ ਏ 

ਠਐੀ ਏੀ ਖੋ ਹਏਕੁ ਢਾਹਸ ॥ ਆਣਢ 
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ਥੀਹਖ ਆਣ ਸੀ ਐਾਹਸ ॥ ਞ ਏ ਠਐੀ 
ਏਉ ਅਵੁ ਢ ਾਐਢਸਾੁ ॥ ਢਾਢਏ 

ਞ ਦਾਵ ਞਾ ਪ ਉਥਾਹ ॥  ॥ ਞ 
ਏਾ ਠਐੀ ਇਉ ਹਥਪਪਾਇ ॥ ਹਖਉ ਖਪ 
ਹਥਸੂਢ ਧਕੁਪੀ ਞੋਤੋਾਇ ॥ ਞ ਏਾ 
ਠਐੀ ਦੂਐਾ ਢਸੀ ਾਖ ॥ ਹਖਉ ਣਾਵਏੁ 

ਈਡਹਢ ਢਸੀ ਡਰਾਣ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ 
ਕੁਙ ਇਏਪਾ ॥ ਹਖਉ ਥੂਆੋੁ ਹਞਪੁ ਐਞ 
ਧਾਹਸ ਠੁਸਪਾ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਡਧ ਞ 

ਸਞ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਠ ਹਧਹਟਆ 
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ਏਸਞ ॥ ਹਏਞੁ ਹਢਠਏ ਏਾ ਡੁਹ ਸੀ 
ਣਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ ਈ 

ਹਟਆ ॥  ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਹਥੋ 
ੂਣੁ ਸਇ ਖਾਇ ॥ ਞ ਏ ਠਐੀ ਏਉ 

ਠਸ ਹਧਪ ਖਾਇ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ 
ਠਾ ਸਏਾਈ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਢ 

ਧ ਢ ਖੀਵਾਈ ॥ ਞ ਏ ਠਐੀ ਏੀ 
ਣੁਖ ਢ ਆਾ ॥ ਞ ਏਾ ਠਐੀ ਉਹਚ 

ਔਪ ਹਢਾਾ ॥ ਞ ਏ ਠਹਐ ਢ ਹਞਰਙ 

ਏਇ ॥ ਖਾ ਦਾਵ ਞਾ ਏਈ ਸਇ ॥ 
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ਣਇਆ ਹਏਞੁ ਢ ਧਙ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ 
ਖਾਢ ਔਾ ਇ ॥  ॥ ਦ ਙ ਹਞ 

ਏ ਸੁ ਏਢਸਾੁ ॥ ਠਾ ਠਾ ਹਞ 
ਏਉ ਢਧਏਾੁ ॥ ਣਰਦ ਏੀ ਉਞਹਞ 

ਏਸੁ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ॥ ਹਞਹਸ ਹਡਆਵਸੁ 
ਾਹ ਹਾਹ ॥ ਦੁ ਏਕੁ ਵਞ ਹਞ 

ਏਾ ਏੀਆ ॥ ਖਾ ਏ ਞਾ ਏ ਟੀਆ 
॥ ਅਣਢਾ ਐਪੁ ਆਹਣ ਏਢਸਾੁ ॥ 
ਠੂ ਏਉਢੁ ਏਸ ਥੀਔਾੁ ॥ ਹਖ ਢ 

ਹਕ੍ਰਣਾ ਏ ਹਞੁ ਆਣਢ ਢਾਧੁ ਠਇ ॥ 
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ਥਛਦਾੀ ਢਾਢਏ ਖਢ ਇ ॥  ॥ 
 ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਞਖਸੁ ਹਆਢਣ ੁਹ ਖਢਸੁ ਹਧਸੁ 
ਸਹ ਸਹ ਾਇ ॥ ਏ ਆ ਸਹ 
ਧਹਢ ਐਸੁ ਢਾਢਏ ਠੂਐੁ ਦਧੁ ਦਉ 

ਖਾਇ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਧਾਢੁਐ ਏੀ ਙਏ ਹਥਰਟੀ ਦ ਖਾਢੁ ॥ 

ਠਵਢ ਏਉ ਏ ਦਵਾਢੁ ॥ ਹਖ ਏ 
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ਠੀ ਸ ਅਾਇ ॥ ਥਸੁਹ ਢ ਹਞਰਢਾ 
ਪਾ ਆਇ ॥ ਧਾ ਾਐ ਏ ਆਹਣ ॥ 

ਧਾਢੁਐ ਏ ਹਏਕੁ ਢਾਸੀ ਸਾਹਟ ॥ ਹਞ 
ਏਾ ਸੁਏਧੁ ਥੂਹਗ ੁਐੁ ਸਇ ॥ ਹਞ ਏਾ 

ਢਾਧੁ ਐੁ ਏਹਚ ਣਇ ॥ ਹਧਹ 
ਹਧਹ ਹਧਹ ਣਰਦੁ ਇ ॥ ਢਾਢਏ 

ਹਥਢੁ ਢ ਪਾ ਏਇ ॥  ॥ ਉਞਹਞ 
ਧਢ ਧਹਸ ਏਹ ਹਢਏਾ ॥ ਏਹ ਧਢ 
ਧ ਹਞ ਹਥਉਸਾ ॥ ਹਢਧਪ ਢਾ 

ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਉ ॥ ਠਾ ੁਸਪਾ ਏਹ 
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ਪਹਸ ਖੀਉ ॥ ਢਢਸੁ ਣਐੁ ਚਾਏੁ ਏਾ 
ੁ ॥ ਾਡਹ ਹਥਢ ਦ ੁ ॥ 

ਔਢ ਔਪਉ ਧਾਹ ਹਥਠ ॥ ਹਧਙਹਸ 
ਣਾਣ ਖਣੀ ਸਹ ਹਥਠ ॥ ਏ ਸਹ 

ਏਧ ਰਵਹਢ ਸਹ ਏਟਾ ॥ ਸਹ 
ਠਸ ਢਾਢਏ ਊਖਪ ਧਟਾ ॥  ॥ 

ਥਛਦਾੀ ਞ ਖਢ ਖ ਧਾਹਸ ॥ ਠਾ 
ਠਾ ਸਹ ਏ ੁਢ ਾਹਸ ॥ ਾਧ ਢਾਧ 
ਖ ਏਹਸ ਥੀਔਾ ॥  ਡਢਵਞ ਢੀ 

ਾ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਧੁਹਐ ਥਪਹਸ ਸਹ 
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ਧੁਐੀ ॥ ਠਾ ਠਾ ਖਾਢਸੁ ਞ ੁਐੀ ॥ 
ਏ ਏੁ ਏੁ ਣਕਾਢ ॥ ਇਞ ਉਞ ਏੀ 

ਸੁ ਗੀ ਖਾਢ ॥ ਢਾਧ ਹ ਹਖ ਏਾ 
ਧਢੁ ਧਾਹਢਆ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਢਹਸ 

ਹਢਖਢੁ ਖਾਹਢਆ ॥  ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
ਆਣਢ ਆਣੁ ੁਗ ॥ ਹਞ ਏੀ ਖਾਢਸੁ 

ਹਞਰਢਾ ਥੁਗ ॥ ਾਡਹ ਸਹ ਸਹ 
ਖੁ ਏਸਞ ॥ ਥ  ਞ ਸੁ ਸਹ 
ਖਢੁ ਸਞ ॥ ਅਢਹਠਢੁ ਏੀਞਢੁ ਏਵਪ 

ਥਐਨਾਢ ॥ ਹਰਸਞ ਧਹਸ ਈ 
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ਹਢਥਾਢੁ ॥ ਏ ਊਣਹ ਹਖੁ ਖਢ ਏੀ 
ਆਾ ॥ ਹਞ ਏੀ ਏਙੀ ਖਧ ਏੀ 

ਤਾਾ ॥ ਣਾਥਰਸਧ ਏੀ ਹਖੁ ਧਹਢ ਦੂਐ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਞਹਸ ਢ ਪਾਹਸ ਠੂਐ ॥ ੑ 
॥ ਹਖ ਏਉ ਸਹ ਣਰਦੁ ਧਹਢ ਹਔਹਞ 

ਆਵ ॥  ਞੁ ੁਸਪਾ ਢਸੀ ਛੁਪਾਵ ॥ 

ਹਖੁ ਣਰਦੁ ਅਣੁਢਾ ਹਏਣਾ ਏ ॥  
ਵਏੁ ਏਸੁ ਹਏ ਞ ਛ ॥ ਖਾ ਾ 
ਞਾ ਹਠਰਙਾਇਆ ॥ ਅਣੁਢ ਏਾਖ 

ਧਹਸ ਆਹਣ ਧਾਇਆ ॥ ਡਞ ਡਞ 
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ਡਞ ੀਹਗਆ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਞਞੁ 
ਦੁ ਥੂਹਗਆ ॥ ਖਥ ਠਐਉ ਞਥ ਦੁ 

ਹਏਕੁ ਧੂਪੁ ॥ ਢਾਢਏ  ੂਐਧੁ ਈ 
ਅਟੂਪੁ ॥  ॥ ਢਸ ਹਏਕੁ ਖਢਧ ਢਸ 
ਹਏਕੁ ਧ ॥ ਆਣਢ ਔਹਪਞੁ ਆਣ ਸੀ 

ਏ ॥ ਆਵਢੁ ਖਾਵਢੁ ਹਠਰਹਙ 

ਅਢਹਠਰਹਙ ॥ ਆਹਆਏਾੀ ਡਾੀ 
ਦ ਹਰਹਙ ॥ ਆਣ ਆਹਣ ਪ 
ਧਹਸ ਆਹਣ ॥ ਅਹਢਏ ਖੁਹਞ ਹਔ 

ਟਾਹਣ ਉਟਾਹਣ ॥ ਅਹਥਢਾੀ ਢਾਸੀ 
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ਹਏਕੁ ਐਛ ॥ ਡਾਝ ਡਾਹ ਹਸ 
ਥਰਸਧਛ ॥ ਅਪਐ ਅਦਵ ਣੁਐ 

ਣਞਾਣ ॥ ਆਹਣ ਖਣਾ ਞ ਢਾਢਏ 
ਖਾਣ ॥  ॥ ਹਖਢ ਣਰਦੁ ਖਾਞਾ ੁ 

ਦਾਵਞ ॥ ਪ ਾੁ ਉਡ ਹਞਢ 
ਧਞ ॥ ਣਰਦ ਏ ਵਏ ਪ ਉਡਾਢ 

॥ ਣਰਦ ਏ ਵਏ ਠੂਐ ਹਥਾਢ ॥ ਆਣ 
ਧਹਪ ਪ ਹਏਣਾਪ ॥ ੁ ਏਾ ਥਠੁ 
ਖਹਣ ਦ ਹਢਸਾਪ ॥ ਉਢ ਏੀ ਵਾ 

ਈ ਪਾ ॥ ਹਖ ਢ ਹਕ੍ਰਣਾ ਏਹਸ 
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ਥਛਦਾ ॥ ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਣਾਵਹਸ 
ਹਥਰਾਧੁ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਢ ਣੁਐ ਏਉ 

ਊਞਧ ਏਹ ਧਾਢੁ ॥  ॥ ਖ ਹਏਕੁ ਏ 
ੁ ਣਰਦ ਏ ਹ ॥ ਠਾ ਠਾ ਥ ਸਹ 
ਹ ॥ ਸਖ ੁਦਾਇ ਸਵ  ਸਇ ॥ 
ਏਝਸਾੁ ਣਕਾਝ ਇ ॥ ਣਰਦ ਏਾ 

ਏੀਆ ਖਢ ਧੀਚ ਪਾਢਾ ॥ ਖਾ ਾ 
ਞਾ ਹਠਰਙਾਢਾ ॥ ਹਖ ਞ ਉਣਖ ਹਞੁ 

ਧਾਹਸ ਧਾ ॥ ਇ ੁਐ ਹਢਡਾਢ 

ਉਢਸੂ ਥਹਢ ਆ ॥ ਆਣ ਏਉ 
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ਆਹਣ ਠੀਢ ਧਾਢੁ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਖਢੁ 
ਏ ਖਾਢੁ ॥  ॥ ੑ ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਥ ਏਪਾ ਦਣੂ ਣਰਦ ਹਥਟਾ 
ਖਾਢਢਸਾ ॥ ਖਾ ਏ ਹਧਹਢ 

ਉਡੀ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਥਹਪਸਾ ॥  

॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਙੂਙੀ ਾਜਢਸਾ ੁਣਾਪ ॥ ਥ 

ਖੀਆ ਆਣ ਣਰਹਞਣਾਪ ॥ ਪ ਏੀ 
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ਹਔਞਾ ਹਖੁ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ ਹਞ ਞ 
ਹਥਟਾ ਏਈ ਢਾਹਸ ॥  ਧਢ ਧ ਠਾ 

ਸਹ ਖਾਹਣ ॥ ਅਹਥਢਾੀ ਣਰਦੁ ਆਣ 
ਆਹਣ ॥ ਆਣਢ ਏੀਆ ਏਕੂ ਢ ਸਇ ॥ 
ਖ ਉ ਣਰਾਢੀ ਪਔ ਏਇ ॥ ਹਞੁ ਹਥਢੁ 
ਢਾਸੀ ਞ ਹਏਕੁ ਏਾਧ ॥ ਹਞ ਢਾਢਏ 

ਖਹਣ ਏ ਸਹ ਢਾਧ ॥  ॥ ੂਣਵਞੁ 
ਸਇ ਢਾਸੀ ਧਸ ॥ ਣਰਦ ਏੀ ਖਹਞ ਪ 
ਙ ਸ ॥ ਡਢਵਞਾ ਸਇ ਹਏਆ ਏ 

ਥ ॥ ਖਾ ਦੁ ਹਏਕੁ ਹਞ ਏਾ ਠੀਆ 
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ਠਥ ॥ ਅਹਞ ੂਾ ਖ ਏਊ ਏਸਾਵ ॥ 
ਣਰਦ ਏੀ ਏਪਾ ਹਥਢਾ ਏਸ ਡਾਵ ॥ ਖ ਏ 

ਸਇ ਥਸ ਠਾਞਾੁ ॥ ਹਞੁ ਠਢਸਾੁ 
ਖਾਢ ਾਵਾੁ ॥ ਹਖੁ ੁ ਣਰਾਹਠ ਞੂਙ 
ਸਉ ੁ ॥ ਢਾਢਏ  ਖਢੁ ਠਾ ਅੁ 
॥  ॥ ਹਖਉ ਧਠ ਏਉ ਟਾਧ ਟਧਢੁ ॥ 

ਹਞਉ ੁ ਏਾ ਥਠੁ ਧਢਹਸ ਅਟਧਢੁ 
॥ ਹਖਉ ਣਾਐਾਝੁ ਢਾਵ ਔਹੋ ਞ ॥ 
ਣਰਾਝੀ ੁ ਔਝ ਪਞੁ ਹਢਞ ॥ 

ਹਖਉ ਅਡਏਾ ਠੀਣਏ ਣਾੁ ॥ ੁ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        435 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਠਢੁ ਠਹਐ ਧਹਢ ਸਇ ਹਥਾੁ ॥ 
ਹਖਉ ਧਸਾ ਉਹਠਆਢ ਧਹਸ ਧਾੁ 

ਣਾਵ ॥ ਹਞਉ ਾਡੂ ਹ ਹਧਹਪ ਖਹਞ 
ਣਰਙਾਵ ॥ ਹਞਢ ਞਢ ਏੀ ਥਾਕਉ 

ਡੂਹ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀ ਸਹ ਪਔਾ ਣੂਹ ॥ 
 ॥ ਧਢ ਧੂਐ ਏਾਸ ਹਥਪਪਾਈ ॥ 

ਣੁਥ ਹਪਐ ਏਾ ਹਪਹਐਆ ਣਾਈ ॥ 
ਠੂਐ ੂਐ ਣਰਦ ਠਵਢਸਾੁ ॥ ਅਵ 

ਹਞਆਹ ਞੂ ਹਞਹਸ ਹਔਞਾੁ ॥ ਖ ਏਕੁ 

ਏ ਈ ੁਐੁ ਧਾਢੁ ॥ ਦੂਪਾ ਏਾਸ 
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ਹਤਹਸ ਅਖਾਢ ॥ ਏਉਢ ਥਞੁ ਆਈ 
ਞ  ॥ ਪਣਹਙ ਹਸ ਹ ਪਦੀ 

ਣਞ ॥ ਾਧ ਢਾਧ ਖਹਣ ਹਸਠ ਧਾਹਸ 
॥ ਢਾਢਏ ਣਹਞ ਞੀ ਹ ਖਾਹਸ ॥ ੑ 
॥ ਹਖੁ ਵਐ ਏਉ ਪਹਢ ਞੂ ਆਇਆ 
॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਞਢ ਹ ਣਾਇਆ ॥ 

ਞਹਖ ਅਹਦਧਾਢੁ ਪਸੁ ਧਢ ਧਹਪ ॥ ਾਧ 
ਢਾਧੁ ਹਸਠ ਧਹਸ ਞਹਪ ॥ ਪਾਹਠ ਐਣ 
ਞਸ ਹ ਔਾਪੁ ॥ ਅਵ ਹਞਆਹ 

ਹਥਹਐਆ ਖਖਾਪ ॥ ਡਹਢ ਡਹਢ ਏਸ ਦੁ 
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ਏਇ ॥ ਧੁਐ ਊਖਪ ਸਹ ਠਸ ਇ 
॥ ਇਸੁ ਵਾਣਾੁ ਹਵਪਾ ਵਾਣਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਠ ਥਹਪਸਾ ॥  ॥ 
ਔਢ ਾਡ ਏ ਡਇ ਡਇ ਣੀਉ ॥ 

ਅਹਣ ਾਡ ਏਉ ਅਣਢਾ ਖੀਉ ॥ ਾਡ 
ਏੀ ਡੂਹ ਏਸੁ ਇਢਾਢੁ ॥ ਾਡ 

ਊਣਹ ਖਾਈ ਏੁਥਾਢੁ ॥ ਾਡ ਵਾ 
ਵਛਦਾੀ ਣਾਈ ॥ ਾਡਹ ਸਹ 

ਏੀਞਢੁ ਾਈ ॥ ਅਹਢਏ ਹਥਢ ਞ 

ਾਡੂ ਾਐ ॥ ਸਹ ੁਢ ਾਇ ਅਹਧਰਞ 
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ੁ ਔਾਐ ॥ ਙ ਸੀ ਞਸ ਠਹ 
ਆਇਆ ॥ ਥ ੂਐ ਢਾਢਏ ਹਞਸ 

ਣਾਇਆ ॥  ॥ ਹਧਞਏ ਏਉ 
ਖੀਵਾਪਢਸਾ ॥ ਦੂਐ ਏਉ ਠਵਞ 
ਅਡਾ ॥ ਥ ਹਢਡਾਢ ਖਾ ਏੀ 
ਹਠਰਙੀ ਧਾਹਸ ॥ ਣੁਥ ਹਪਐ ਏਾ 

ਪਸਝਾ ਣਾਹਸ ॥ ਦੁ ਹਏਕੁ ਹਞ ਏਾ 
ਸੁ ਏਢ ਖੁ ॥ ਹਞੁ ਹਥਢੁ ਠੂ 
ਸਆ ਢ ਸੁ ॥ ਖਹਣ ਖਢ ਠਾ ਠਾ 

ਹਠਢੁ ਝੀ ॥ ਦ ਞ ਊਔ ਹਢਧਪ 
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ਇਸ ਏਝੀ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਹਖ ਏਉ 
ਢਾਧੁ ਠੀਆ ॥ ਢਾਢਏ  ਖਢੁ ਹਢਧਪੁ 

ਟੀਆ ॥  ॥ ਖਾ ਏ ਧਹਢ ੁ ਏੀ 
ਣਞੀਹਞ ॥ ਹਞੁ ਖਢ ਆਵ ਸਹ ਣਰਦੁ 
ਔੀਹਞ ॥ ਦਞੁ ਦਞੁ ੁਢੀ ਹਞਸੁ 

ਪਇ ॥ ਖਾ ਏ ਹਸਠ ਏ ਸਇ ॥ ਔੁ 

ਏਝੀ ਔੁ ਞਾ ਏੀ ਸਞ ॥ ਔੁ 
ਹਸਠ ਹਞ ਧੁਹਐ ਏਸਞ ॥ ਾਔੀ 

ਹਠਰਹਙ ਾਔਾ ਆਏਾੁ ॥ ਔੁ ਵਞ 

ਾਔਾ ਣਾਾੁ ॥ ਣਾਥਰਸਧੁ ਹਖਹਢ ਔੁ 
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ਏਹ ਖਾਞਾ ॥ ਢਾਢਏ  ਖਢੁ ਹਔ 
ਧਾਞਾ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ੂਣੁ ਢ ਐ ਢ ੁ ਹਏਕੁ ਹਞਰਸੁ ੁਝ ਞ 
ਣਰਦ ਹਦਢ ॥ ਹਞਹਸ ਥੁਗਾ ਢਾਢਏਾ 

ਹਖੁ ਸਵ ੁਣਰਢ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਅਹਥਢਾੀ ਣਰਦੁ ਧਢ ਧਹਸ ਾਐੁ ॥ 

ਧਾਢੁਐ ਏੀ ਞੂ ਣਰੀਹਞ ਹਞਆੁ ॥ ਹਞ 

ਞ ਣ ਢਾਸੀ ਹਏਕੁ ਏਇ ॥ ਥ 
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ਹਢਞਹ ਏ ਇ ॥ ਆਣ ਥੀਢਾ 
ਆਣ ਠਾਢਾ ॥ ਹਸ ਦੀੁ ਸੀੁ 

ੁਖਾਢਾ ॥ ਣਾਥਰਸਧ ਣਧੁ ਹਥਠ 
॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਹਢਡਾਢ ਠਇਆਪ ਥਐਠ ॥ 
ਾਡ ਞ ਏੀ ਔਢੀ ਣਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਏ 

ਧਹਢ ਇਸੁ ਅਢਾਉ ॥  ॥ ਧਢਾ 

ਣੂਢ ਢਾ ਖ ॥ ਖ ਏਹ ਣਾਇਆ 
ਈ ਸੁ ॥ ਸਢ ਦਢ ਖਾ ਏਾ ਢਞਰ 
ਤੁ ॥ ਹਞ ਏਾ ਧਞੁ ਢ ਖਾਢ ਸੁ ॥ 

ਅਢਠ ੂਣ ਧਪ ਠ ਖਾ ਏ ॥ ਥ 
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ਟਏ ੁਢੀਅਹਸ ਹ ਞਾ ਏ ॥ ਾਖ 
ਧਹਸ ਾਖੁ ਖ ਧਹਸ ਖੀ ॥ ਞਣ ਧਹਸ 

ਞਣੀੁ ਹਰਸਞ ਧਹਸ ਦੀ ॥ 
ਹਡਆਇ ਹਡਆਇ ਦਞਸ ੁਐੁ 

ਣਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਣੁਐ ਏਾ 
ਹਏਢ ਅਞੁ ਢ ਣਾਇਆ ॥  ॥ ਖਾ ਏੀ 

ਪੀਪਾ ਏੀ ਹਧਹਞ ਢਾਹਸ ॥ ਪ ਠਵ 
ਸਾ ਅਵਾਹਸ ॥ ਹਣਞਾ ਏਾ ਖਢਧੁ ਹਏ 
ਖਾਢ ਣੂਞੁ ॥ ਪ ਣਈ ਅਣੁਢ ੂਹਞ 

॥ ੁਧਹਞ ਹਆਢੁ ਹਡਆਢੁ ਹਖਢ ਠਇ 
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॥ ਖਢ ਠਾ ਢਾਧੁ ਹਡਆਵਹਸ ਇ ॥ 
ਹਞਸੁ ੁਝ ਧਹਸ ਖਾ ਏਉ ਦਧਾ ॥ 

ਖਢਹਧ ਧ ਹਤਹ ਆਵ ਖਾ ॥ ਊਔ 
ਢੀਔ ਹਞ ਏ ਅਟਾਢ ॥ ਖਾ ਖਢਾਵ 
ਞਾ ਢਾਢਏ ਖਾਢ ॥  ॥ ਢਾਢਾ ੂਣ 
ਢਾਢਾ ਖਾ ਏ  ॥ ਢਾਢਾ ਦਐ ਏਹਸ 

ਇਏ  ॥ ਢਾਢਾ ਹਥਹਡ ਏੀਢ 
ਹਥਟਾੁ ॥ ਣਰਦੁ ਅਹਥਢਾੀ ਏਏਾੁ 
॥ ਢਾਢਾ ਔਹਪਞ ਏ ਹਐਢ ਧਾਹਸ ॥ 

ਣੂਹ ਹਸ ਣੂਢੁ ਦ ਚਾਇ ॥ ਢਾਢਾ 
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ਹਥਹਡ ਏਹ ਥਢਞ ਥਢਾਈ ॥ ਅਣਢੀ 
ਏੀਧਹਞ ਆਣ ਣਾਈ ॥ ਦ ਙ ਹਞ 

ਏ ਦ ਹਞ ਏ ਚਾਉ ॥ ਖਹਣ ਖਹਣ 
ਖੀਵ ਢਾਢਏ ਸਹ ਢਾਉ ॥ ੑ ॥ ਢਾਧ 
ਏ ਡਾ ਪ ਖਞ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ 

ਐਛ ਥਰਸਧਛ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ ਹਹਧਰਹਞ 

ਥਠ ਣੁਾਢ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ ੁਢਢ 
ਹਆਢ ਹਡਆਢ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ 
ਆਾ ਣਾਞਾਪ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ 

ਪ ਆਏਾ ॥ ਢਾਧ ਏ ਡਾ 
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ਣੁੀਆ ਦ ਦਵਢ ॥ ਢਾਧ ਏ ਹ 
ਉਡ ੁਹਢ ਰਵਢ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ 

ਹਖੁ ਆਣਢ ਢਾਹਧ ਪਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਔਉਟ ਣਠ ਧਹਸ  ਖਢੁ ਹਞ ਣਾ ॥ 
 ॥ ੂਣੁ ਹਞ ਖਾ ਏਾ ਹਞ ਅਟਾਢੁ 
॥ ਣੁਐੁ ਹਞ ਏਵਪ ਣਡਾਢੁ ॥ 

ਏਞੂਹਞ ਹਞ ਹਞ ਖਾ ਏੀ ਥਾਝੀ ॥ 
ਹਞ ਣੁਐ ਦ ਧਾਹਸ ਧਾਝੀ ॥ ਹਞ 
ਏਧੁ ਖਾ ਏੀ ਔਢਾ ਹਞ ॥ ਧੂਪੁ ਹਞ 

ਹਞ ਉਞਣਹਞ ॥ ਹਞ ਏਝੀ ਹਢਧਪ 
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ਹਢਧਪੀ ॥ ਹਖਹਸ ਥੁਗਾ ਹਞਹਸ 
ਦ ਦਪੀ ॥ ਹਞ ਢਾਧੁ ਣਰਦ ਏਾ 

ੁਐਠਾਈ ॥ ਹਥਵਾੁ ਹਞ ਢਾਢਏ ੁ 
ਞ ਣਾਈ ॥  ॥ ਹਞ ਥਔਢ ਾਡੂ 

ਉਣਠ ॥ ਹਞ ਞ ਖਢ ਖਾ ਏ ਹਠ 
ਣਰਵ ॥ ਹਞ ਹਢਹਞ ਥੂਗ ਖ ਏਇ ॥ 

ਢਾਧੁ ਖਣਞ ਞਾ ਏੀ ਹਞ ਸਇ ॥ ਆਹਣ 
ਹਞ ਏੀਆ ਦੁ ਹਞ ॥ ਆਣ ਖਾਢ 

ਅਣਢੀ ਹਧਹਞ ਹਞ ॥ ਹਖ ਏੀ ਹਰਹਙ 

ੁ ਏਝਸਾੁ ॥ ਅਵ ਢ ਥੂਹਗ ਏਞ 
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ਥੀਔਾੁ ॥ ਏਞ ਏੀ ਹਧਹਞ ਢ ਖਾਢ 
ਏੀਆ ॥ ਢਾਢਏ ਖ ਹਞੁ ਦਾਵ  

ਵਞੀਆ ॥  ॥ ਹਥਧਢ ਹਥਧ ਦ 
ਹਥਧਾਠ ॥ ਹਖਹਢ ਥੂਹਗਆ ਹਞੁ 

ਆਇਆ ਵਾਠ ॥ ਣਰਦ ਏ ਹ ਾਹਔ 
ਖਢ ਸ ॥ ੁ ਏ ਥਔਹਢ ਣਠਾਟ 

ਪਸ ॥ ਇ ਠਾਞ ਠੁਐ ਏਾਙਢਸਾ ॥ 
ਖਾ ਏ ਹ ਞ ਾ ॥ ਖਢ ਏਾ 
ਵਏੁ  ਵਛਦਾੀ ॥ ਖਢ ਏ ਹ 

ਏ ਹਪਵ ਪਾੀ ॥ ੁਢ ਹਥਠ 
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ਏੀਞਢੁ ਖਢੁ ਾਵ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
ਢਾਢਏ ਤਪੁ ਣਾਵ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਆਹਠ ਔੁ ਖੁਾਹਠ ਔੁ ॥ ਸ ਹਦ ਔੁ 

ਢਾਢਏ ਸੀ ਹਦ ਔੁ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਔਢ ਹਞ ਹਞ ਣਢਸਾ ॥ ਣੂਖਾ 
ਹਞ ਹਞ ਵਠਾ ॥ ਠਢੁ ਹਞ 
ਹਞ ਣਐਢਸਾ ॥ ਢਾਧੁ ਹਞ ਹਞ 

ਹਡਆਵਢਸਾ ॥ ਆਹਣ ਹਞ ਹਞ ਦ 
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ਡਾੀ ॥ ਆਣ ੁਝ ਆਣ ੁਝਏਾੀ ॥ 
ਥਠੁ ਹਞ ਹਞ ਣਰਦੁ ਥਏਞਾ ॥ ੁਹਞ 

ਹਞ ਹਞ ਖੁ ੁਢਞਾ ॥ ਥੁਗਢਸਾ 
ਏਉ ਹਞ ਦ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞ 
ਹਞ ਣਰਦੁ ਇ ॥  ॥ ਹਞ ੂਣੁ 

ਹਠ ਹਖਹਢ ਧਾਹਢਆ ॥ ਏਢ ਏਾਵਢ 

ਹਞਹਢ ਧੂਪੁ ਣਕਾਹਢਆ ॥ ਖਾ ਏ ਹਠ 
ਹਥਵਾੁ ਣਰਦ ਆਇਆ ॥ ਞਞੁ ਹਆਢੁ 

ਹਞੁ ਧਹਢ ਣਰਙਾਇਆ ॥ ਦ ਞ 

ਹਢਦਉ ਸਇ ਥਾਢਾ ॥ ਹਖ ਞ 
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ਉਣਹਖਆ ਹਞੁ ਧਾਹਸ ਧਾਢਾ ॥ ਥਞੁ 
ਧਾਹਸ ਪ ਥਞੁ ਛਾਈ ॥ ਞਾ ਏਉ 

ਹਦਢ ਢ ਏਸਢਾ ਖਾਈ ॥ ਥੂਗ 
ਥੂਗਢਸਾੁ ਹਥਥਏ ॥ ਢਾਾਇਢ ਹਧਪ 
ਢਾਢਏ ਏ ॥  ॥ ਚਾਏੁ ਏਾ ਵਏੁ 
ਆਹਆਏਾੀ ॥ ਚਾਏੁ ਏਾ ਵਏੁ 

ਠਾ ਣੂਖਾੀ ॥ ਚਾਏੁ ਏ ਵਏ ਏ 
ਧਹਢ ਣਞੀਹਞ ॥ ਚਾਏੁ ਏ ਵਏ ਏੀ 
ਹਢਧਪ ੀਹਞ ॥ ਚਾਏੁ ਏਉ ਵਏੁ 

ਖਾਢ ਹ ॥ ਣਰਦ ਏਾ ਵਏੁ ਢਾਧ ਏ 
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ਹ ॥ ਵਏ ਏਉ ਣਰਦ ਣਾਪਢਸਾਾ ॥ 
ਵਏ ਏੀ ਾਐ ਹਢਏਾਾ ॥  ਵਏੁ 

ਹਖੁ ਠਇਆ ਣਰਦੁ ਡਾ ॥ ਢਾਢਏ  
ਵਏੁ ਾਹ ਾਹ ਧਾ ॥  ॥ 

ਅਣੁਢ ਖਢ ਏਾ ਣਠਾ ਜਾਏ ॥ ਅਣਢ 
ਵਏ ਏੀ ਣ ਾਐ ॥ ਅਣਢ ਠਾ 

ਏਉ ਠਇ ਵਛਾਈ ॥ ਅਣਢ ਵਏ ਏਉ 
ਢਾਧੁ ਖਣਾਈ ॥ ਅਣਢ ਵਏ ਏੀ 

ਆਹਣ ਣਹਞ ਾਐ ॥ ਞਾ ਏੀ ਹਞ ਹਧਹਞ 

ਏਇ ਢ ਪਾਐ ॥ ਣਰਦ ਏ ਵਏ ਏਉ ਏ 
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ਢ ਣਸੂਔ ॥ ਣਰਦ ਏ ਵਏ ਊਔ ਞ ਊਔ 
॥ ਖ ਣਰਹਦ ਅਣਢੀ ਵਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਢਾਢਏ  ਵਏੁ ਠਸ ਹਠਹ 
ਣਰਙਾਇਆ ॥ ੑ ॥ ਢੀਏੀ ਏੀੀ ਧਹਸ 
ਏਪ ਾਐ ॥ ਦਧ ਏ ਪਏ ਏਹਙ 
ਪਾਐ ॥ ਹਖ ਏਾ ਾੁ ਢ ਏਾਜਞ ਆਹਣ 

॥ ਞਾ ਏਉ ਾਐਞ ਠ ਏਹ ਸਾਟ ॥ 
ਧਾਢ ਖਞਢ ਏਞ ਥਸੁ ਦਾਹਞ ॥ ਹਞ 

ਏ ਏਞਥ ਹਥਟ ਖਾਹਞ ॥ ਧਾ ਢ 

ਾਐ ਅਵੁ ਢ ਏਇ ॥ ਥ ਖੀਆ ਏਾ 
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ਾਐਾ ਇ ॥ ਏਾਸ ਔ ਏਹਸ  
ਣਰਾਝੀ ॥ ਖਹਣ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਅਪਐ 

ਹਵਛਾਝੀ ॥  ॥ ਥਾ ਥਾ ਥਾ ਣਰਦੁ 
ਖਣੀ ॥ ਣੀ ਅਹਧਰਞੁ ਇਸੁ ਧਢੁ ਞਢੁ 
ਡਰਣੀ ॥ ਢਾਧ ਞਢੁ ਹਖਹਢ ੁਧੁਹਐ 
ਣਾਇਆ ॥ ਹਞੁ ਹਏਕੁ ਅਵੁ ਢਾਸੀ 

ਹਠਰਙਾਇਆ ॥ ਢਾਧੁ ਡਢੁ ਢਾਧ ੂਣੁ 
ੁ ॥ ਢਾਧ ੁਐੁ ਸਹ ਢਾਧ ਏਾ ੁ ॥ 

ਢਾਧ ਹ ਖ ਖਢ ਹਞਰਣਞਾਢ ॥ ਧਢ 

ਞਢ ਢਾਧਹਸ ਢਾਹਧ ਧਾਢ ॥ ਊਚਞ 
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ਥਚਞ ਵਞ ਢਾਧ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਖਢ 
ਏ ਠ ਏਾਧ ॥  ॥ ਥਪਸੁ ਖੁ 

ਹਖਸਥਾ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ॥ ਣਰਹਦ ਅਣਢ ਖਢ 
ਏੀਢੀ ਠਾਹਞ ॥ ਏਹਸ ਦਹਞ ਆਞਧ 
ਏ ਔਾਇ ॥ ਣਰਦ ਅਣਢ ਹਉ ਸਹਸ 
ਧਾਇ ॥ ਖ ਸਆ ਸਵਞ  ਖਾਢ ॥ 

ਣਰਦ ਅਣਢ ਏਾ ਸੁਏਧੁ ਣਕਾਢ ॥ ਹਞ 
ਏੀ ਧਹਸਧਾ ਏਉਢ ਥਐਾਢਉ ॥ ਹਞ 
ਏਾ ੁਢੁ ਏਹਸ ਏ ਢ ਖਾਢਉ ॥ ਆਚ 

ਣਸ ਣਰਦ ਥਹਸ ਸਖੂ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
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ਈ ਖਢ ਣੂ ॥  ॥ ਧਢ ਧ ਹਞਢ 
ਏੀ ਙ ਪਹਸ ॥ ਧਢੁ ਞਢੁ ਅਣਢਾ ਹਞਢ 

ਖਢ ਠਹਸ ॥ ਹਖਹਢ ਖਹਢ ਅਣਢਾ ਣਰਦੂ 
ਣਕਾਞਾ ॥  ਖਢੁ ਥ ਟਏ ਏਾ ਠਾਞਾ 
॥ ਹਞ ਏੀ ਹਢ ਥ ੁਐ ਣਾਵਹਸ 
॥ ਹਞ ਏ ਠਹ ਦ ਣਾਣ ਹਧਙਾਵਹਸ 

॥ ਅਵ ਹਆਢਣ ਪੀ ਕਾਛੁ ॥ 
ਹਞੁ ਖਢ ਏੀ ਞੂ ਵਾ ਪਾੁ ॥ ਆਵਢੁ 
ਖਾਢੁ ਢ ਸਵੀ ਞਾ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਖਢ 

ਏ ਣੂਖਸੁ ਠ ਣਾ ॥  ॥  ॥ 
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ਪਏੁ ॥ 
ਹਞ ਣੁਐੁ ਹਖਹਢ ਖਾਹਢਆ ਹਞੁੁ 

ਹਞ ਏਾ ਢਾਉ ॥ ਹਞ ਏ ਹ ਹਐੁ 
ਉਡ ਢਾਢਏ ਸਹ ੁਢ ਾਉ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਹਞੁੁ ਹਐ ਏੀ ਏ ਣਰਹਞਣਾਪ ॥ 

ਵਏ ਏਉ ੁੁ ਠਾ ਠਇਆਪ ॥ 
ਹਐ ਏੀ ੁੁ ਠੁਧਹਞ ਧਪੁ ਹਸ ॥ 

ੁ ਥਔਢੀ ਸਹ ਢਾਧੁ ਉਔ ॥ 

ਹਞੁੁ ਹਐ ਏ ਥਡਢ ਏਾਙ ॥ ੁ 
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ਏਾ ਹਐੁ ਹਥਏਾ ਞ ਸਾਙ ॥ ਹਞੁੁ 
ਹਐ ਏਉ ਢਾਧ ਡਢੁ ਠਇ ॥ ੁ ਏਾ 

ਹਐੁ ਵਛਦਾੀ ਸ ॥ ਹਞੁੁ ਹਐ ਏਾ 
ਸਪਞੁ ਣਪਞੁ ਵਾ ॥ ਢਾਢਏ 

ਹਞੁੁ ਹਐ ਏਉ ਖੀਅ ਢਾਹਪ ਧਾ 
॥  ॥ ੁ ਏ ਹਰਹਸ ਵਏੁ ਖ ਸ ॥ 

ੁ ਏੀ ਆਹਆ ਧਢ ਧਹਸ ਸ ॥ 
ਆਣ ਏਉ ਏਹ ਏਕੁ ਢ ਖਢਾਵ ॥ 
ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਠ ਠ ਹਡਆਵ ॥ 

ਧਢੁ ਥਔ ਹਞੁ ਏ ਣਾਹ ॥ ਹਞੁ 
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ਵਏ ਏ ਏਾਖ ਾਹ ॥ ਵਾ ਏਞ 
ਸਇ ਹਢਸਏਾਧੀ ॥ ਹਞ ਏਉ ਸਞ 

ਣਾਣਹਞ ੁਆਧੀ ॥ ਅਣਢੀ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਹਖੁ ਆਹਣ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ  ਵਏੁ 

ੁ ਏੀ ਧਹਞ ਪਇ ॥  ॥ ਥੀ 
ਹਥਵ ੁ ਏਾ ਧਢੁ ਧਾਢ ॥  ਵਏੁ 

ਣਧੁ ਏੀ ਹਞ ਖਾਢ ॥  ਹਞੁੁ 
ਹਖੁ ਹਠ ਸਹ ਢਾਉ ॥ ਅਹਢਏ ਥਾ 
ੁ ਏਉ ਥਹਪ ਖਾਉ ॥ ਥ ਹਢਡਾਢ 

ਖੀਅ ਏਾ ਠਾਞਾ ॥ ਆਚ ਣਸ 
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ਣਾਥਰਸਧ ਹ ਾਞਾ ॥ ਥਰਸਧ ਧਹਸ 
ਖਢੁ ਖਢ ਧਹਸ ਣਾਥਰਸਧੁ ॥ ਏਹਸ 

ਆਹਣ ਢਸੀ ਏਕੁ ਦਧੁ ॥ ਸ 
ਹਆਢਣ ਪਇਆ ਢ ਖਾਈ ॥ 

ਢਾਢਏ ਾ ੁੁ ਥਛਦਾੀ ਣਾਈ ॥ 
 ॥ ਤਪ ਠਢੁ ਣਐਞ ਣੁਢੀਞ ॥ 

ਣਞ ਔਢ ਹਞ ਹਢਧਪ ੀਹਞ ॥ 
ਦਙਞ ਹ ਾਧ ੁਢ ਵ ॥ 

ਣਾਥਰਸਧ ਏੀ ਠਸ ਵ ॥ ੁਹਢ 

ਏਹ ਥਔਢ ਏਢ ਆਾਢ ॥ ਧਹਢ 
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ਞਐੁ ਆਞਧ ਣਞੀਆਢ ॥ ਣੂਾ ੁੁ 
ਅਐੵ ਖਾ ਏਾ ਧਞਰ ॥ ਅਹਧਰਞ ਹਠਰਹਙ 

ਣਐ ਸਇ ਞ ॥ ੁਝ ਹਥਅਞ ਏੀਧਹਞ 
ਢਸੀ ਣਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖੁ ਦਾਵ ਹਞੁ 

ਪ ਹਧਪਾਇ ॥ ੑ ॥ ਹਖਸਥਾ ਏ 
ਉਞਹਞ ਅਢਏ ॥ ਹਞ ਣੁਐ ਣੂਢ 

ਹਥਥਏ ॥ ਏਾਸੂ ਥਪ ਢ ਣਸੁਔਞ ਣਰਾਢੀ 
॥ ਅਧ ਅਔ ਣਰਦ ਹਢਥਾਢੀ ॥ 

ਹਢਾਸਾ ਹਢਵ ੁਐਠਾਈ ॥ ਞਾ ਏੀ 

ਏੀਧਹਞ ਹਏਢ ਢ ਣਾਈ ॥ ਅਹਢਏ 
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ਦਞ ਥਠਢ ਹਢਞ ਏਹਸ ॥ ਔਢ 
ਏਧਪ ਹਸਠ ਹਧਹਸ ॥ ਠ 

ਥਹਪਸਾੀ ਹਞੁ ਅਣਢ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਖੁ ਣਰਾਹਠ ਾ ਣਰਦੁ ਖਣਢ ॥  ॥ 

ਇਸੁ ਸਹ ੁ ਣਾਵ ਖਢੁ ਏਇ ॥ 
ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਵ ਅਧੁ  ਸਇ ॥ ਉੁ 

ਣੁਐ ਏਾ ਢਾਸੀ ਏਠ ਹਥਢਾ ॥ ਖਾ ਏ 
ਧਹਢ ਣਰਙ ੁਢਞਾ ॥ ਆਚ ਣਸ 
ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਪਇ ॥ ਔੁ ਉਣਠੁ 

ਵਏ ਏਉ ਠਇ ॥ ਧਸ ਧਾਇਆ ਏ 
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ਹ ਢ ਪਣੁ ॥ ਧਢ ਧਹਸ ਾਐ ਸਹ 
ਸਹ ਏੁ ॥ ਅਡਏਾ ਠੀਣਏ ਣਾ 

॥ ਢਾਢਏ ਦਧ ਧਸ ਠੁਐ ਞਸ ਞ ਢਾ 
॥  ॥ ਞਣਹਞ ਧਾਹਸ ਚਾਹਜ ਵਞਾਈ ॥ 

ਅਢਠੁ ਦਇਆ ਠੁਐ ਢਾਚ ਦਾਈ ॥ 
ਖਢਧ ਧਢ ਏ ਹਧਙ ਅਠ ॥ ਾਡੂ ਏ 

ਣੂਢ ਉਣਠ ॥ ਦਉ ਔੂਏਾ ਹਢਦਉ 
ਸਇ ਥ ॥ ਪ ਹਥਆਹਡ ਧਢ ਞ ਐ 

ਢ ॥ ਹਖ ਏਾ ਾ ਹਞਹਢ ਹਏਣਾ 

ਡਾੀ ॥ ਾਡਹ ਖਹਣ ਢਾਧੁ ਧੁਾੀ 
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॥ ਹਟਹਞ ਣਾਈ ਔੂਏ ਦਰਧ ਵਢ ॥ ੁਹਢ 
ਢਾਢਏ ਸਹ ਸਹ ਖੁ ਰਵਢ ॥  ॥ 

ਹਢੁਢੁ ਆਹਣ ੁਢੁ ਦੀ ਸੀ ॥ 
ਏਪਾ ਡਾਹ ਹਖਹਢ ਪੀ ਧਸੀ ॥ 

ਅਣਢ ਔਹਞ ਣਰਹਦ ਆਹਣ ਥਢਾ ॥ 
ਅਣੁਢੀ ਏੀਧਹਞ ਆਣ ਣਾ ॥ ਸਹ 

ਹਥਢੁ ਠੂਖਾ ਢਾਸੀ ਏਇ ॥ ਥ 
ਹਢਞਹ ਏ ਇ ॥ ਹਞ ਣਹਞ 

ਹਵਆ ੂਣ  ॥ ਦ ਣਰਾ ਾਡ 

ਏ  ॥ ਹਔ ਔਢਾ ਅਣਢੀ ਏਪ 
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ਡਾੀ ॥ ਅਹਢਏ ਥਾ ਢਾਢਏ 
ਥਹਪਸਾੀ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਾਹਟ ਢ ਔਾਪ ਹਥਢੁ ਦਖਢ ਹਥਹਐਆ 

ਪੀ ਕਾੁ ॥ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਏਧਾਵਢਾ ਢਾਢਏ ਇਸੁ ਡਢੁ ਾੁ ॥  

॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਞ ਖਢਾ ਹਧਹਪ ਏਸੁ ਥੀਔਾੁ ॥ ਏੁ 

ਹਧਹ ਢਾਧ ਆਡਾੁ ॥ ਅਵਹ ਉਣਾਵ 
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ਹਦ ਧੀਞ ਹਥਾਸੁ ॥ ਔਢ ਏਧਪ 
ਹਠ ਧਹਸ ਉਹ ਡਾਸੁ ॥ ਏਢ 

ਏਾਢ  ਣਰਦੁ ਧਟੁ ॥ ਹਠਰੋੁ ਏਹ 
ਸਸੁ ਢਾਧੁ ਸਹ ਵਟੁ ॥ ਇਸੁ ਡਢੁ 

ਔਸੁ ਸਵਸੁ ਦਵਞ ॥ ਞ ਖਢਾ ਏਾ 
ਹਢਧਪ ਧਞ ॥ ਏ ਆ ਾਐਸੁ ਧਢ 

ਧਾਹਸ ॥ ਥ  ਢਾਢਏ ਹਧਹਙ 
ਖਾਹਸ ॥  ॥ ਹਖੁ ਡਢ ਏਉ ਔਾਹ 

ਏੁਙ ਉਹਚ ਡਾਵਹਸ ॥  ਡਢੁ ਸਹ ਵਾ 

ਞ ਣਾਵਹਸ ॥ ਹਖੁ ੁਐ ਏਉ ਹਢਞ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        466 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਥਾਕਹਸ ਧੀਞ ॥  ੁਐੁ ਾਡੂ ਹ 
ਣੀਹਞ ॥ ਹਖੁ ਦਾ ਏਉ ਏਹਸ ਦਪੀ 

ਏਢੀ ॥ ਾ ਦਾ ਦਖੁ ਸਹ ਏੀ ਢੀ 
॥ ਅਹਢਏ ਉਣਾਵੀ ੁ ਢ ਖਾਇ ॥ ੁ 

ਹਧਙ ਸਹ ਅਵਐਡੁ ਪਾਇ ॥ ਥ 
ਹਢਡਾਢ ਧਹਸ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਢਡਾਢੁ ॥ 

ਖਹਣ ਢਾਢਏ ਠਹਸ ਣਵਾਢੁ ॥  ॥ 
ਧਢੁ ਣਥਡਸੁ ਸਹ ਏ ਢਾਇ ॥ ਠਸ 
ਹਠਹ ਡਾਵਞ ਆਵ ਚਾਇ ॥ ਞਾ ਏਉ 

ਹਥਢੁ ਢ ਪਾ ਏਇ ॥ ਖਾ ਏ ਹਠ 
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ਥ ਸਹ ਇ ॥ ਏਹਪ ਞਾਞੀ ਚਾਂਜਾ 
ਸਹ ਢਾਉ ॥ ਹਧਹ ਹਧਹ ਠਾ ੁਐ 

ਣਾਉ ॥ ਦਉ ਹਥਢ ਣੂਢ ਸਇ ਆ 
॥ ਦਹਞ ਦਾਇ ਆਞਧ ਣਾ ॥ 
ਹਞਞੁ ਹ ਖਾਇ ਥ ਅਹਥਢਾੀ ॥ 
ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਏਾਙੀ ਖਧ ਤਾੀ ॥  ॥ 

ਞਞੁ ਥੀਔਾੁ ਏਸ ਖਢੁ ਾਔਾ ॥ ਖਢਹਧ 
ਧ  ਏਾਔ ਏਾਔਾ ॥ ਆਵਾ ਵਢੁ 
ਹਧਙ ਣਰਦ ਵ ॥ ਆਣੁ ਹਞਆਹ 

ਹਢ ੁਠਵ ॥ ਇਉ ਞਢ ਖਢਧ 
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ਏਾ ਸਇ ਉਡਾੁ ॥ ਸਹ ਸਹ ਹਧਹ 
ਣਰਾਢ ਆਡਾੁ ॥ ਅਹਢਏ ਉਣਾਵ ਢ 

ਕੂਙਢਸਾ ॥ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞ ਥਠ 
ਥੀਔਾ ॥ ਸਹ ਏੀ ਦਹਞ ਏਸੁ ਧਢੁ 
ਪਾਇ ॥ ਧਹਢ ਥਕਞ ਢਾਢਏ ਤਪ ਣਾਇ 
॥ ੑ ॥ ਹ ਢ ਔਾਪਹ ਞ ਡਢਾ ॥ 

ਞੂ ਹਏਆ ਪਣਙਾਵਹਸ ਧੂਐ ਧਢਾ ॥ 
ੁਞ ਧੀਞ ਏੁਙਥ ਅੁ ਥਹਢਞਾ ॥ ਇਢ 
ਞ ਏਸਸੁ ਞੁਧ ਏਵਢ ਢਾਟਾ ॥ ਾਖ 

 ਧਾਇਆ ਹਥਟਾ ॥ ਇਢ ਞ 
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ਏਸਸੁ ਏਵਢ ਕੁਙਏਾ ॥ ਅੁ ਸਞੀ 
ਟ ਅਵਾੀ ॥ ਗੂਚਾ ਛਤੁ ਗੂਚੁ 

ਣਾਾੀ ॥ ਹਖਹਢ ਠੀ ਹਞੁ ਥੁਗ ਢ 
ਹਥਾਢਾ ॥ ਢਾਧੁ ਹਥਾਹ ਢਾਢਏ 
ਣਕੁਞਾਢਾ ॥  ॥ ੁ ਏੀ ਧਹਞ ਞੂ 

ਪਹਸ ਇਆਢ ॥ ਦਹਞ ਹਥਢਾ ਥਸੁ ਛੂਥ 

ਹਆਢ ॥ ਸਹ ਏੀ ਦਹਞ ਏਸੁ ਧਢ 
ਧੀਞ ॥ ਹਢਧਪ ਸਇ ਞੁਧਾੑ ਔੀਞ ॥ 

ਔਢ ਏਧਪ ਾਐਸੁ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ 

ਖਢਧ ਖਢਧ ਏ ਹਏਪਹਥਐ ਖਾਹਸ ॥ 
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ਆਹਣ ਖਣਸੁ ਅਵਾ ਢਾਧੁ ਖਣਾਵਸੁ ॥ 
ੁਢਞ ਏਸਞ ਸਞ ਹਞ ਣਾਵਸੁ ॥ 

ਾ ਦੂਞ ਹਞ ਸਹ ਏ ਢਾਉ ॥ ਸਹਖ 
ੁਦਾਇ ਢਾਢਏ ੁਢ ਾਉ ॥  ॥ ੁਢ 
ਾਵਞ ਞੀ ਉਞਹ ਧਪੁ ॥ ਹਥਢਹ 
ਖਾਇ ਸਉਧ ਹਥਐੁ ਤਪੁ ॥ ਸਹਸ ਅਹਔਞੁ 

ਥ ੁਐ ਢਾਹਪ ॥ ਾਹ ਰਾਹ ਸਹ 
ਢਾਧੁ ਧਾਹਪ ॥ ਕਾਹਛ ਹਆਢਣ 

ਪੀ ਧਢਾ ॥ ਾਡਹ ਣਾਵਹਸ ਔੁ 

ਡਢਾ ॥ ਸਹ ਣੂਖੀ ਹਔ ਏਸੁ 
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ਹਥਉਸਾੁ ॥ ਈਸਾ ੁਐੁ ਠਸ ਖਏਾੁ 
॥ ਥ ਹਢਞਹ ਏ ਠਐੁ ॥ ਏਸੁ 

ਢਾਢਏ ਖਾ ਏ ਧਞਹਏ ਪਐੁ ॥  ॥ 
ਏ ਖਹਣ ਏ ਾਪਾਹਸ ॥ ਏੁ ਹਧਹ 
ਏ ਧਢ ਆਹਸ ॥ ਏ ਏ ੁਢ ਾਉ 

ਅਢਞ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਖਾਹਣ ਏ 

ਦਵਞ ॥ ਏ ਏੁ ਏੁ ਸਹ ਆਹਣ 
॥ ਣੂਢ ਣੂਹ ਹਸ ਣਰਦੁ ਹਥਆਹਣ ॥ 
ਅਹਢਏ ਹਥਟਾ ਏ ਞ ਦ ॥ ਏੁ 

ਅਾਹਡ ਣਾਕਞ  ॥ ਧਢ ਞਢ 
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ਅਞਹ ਏੁ ਣਰਦੁ ਾਞਾ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
ਢਾਢਏ ਇਏੁ ਖਾਞਾ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਹਤਞ ਹਤਞ ਣਰਦ ਆਇਆ ਣਹਆ 

ਞਉ ਢਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀ ਣਰਦ 
ਥਢਞੀ ਅਣਢੀ ਦਞੀ ਪਾਇ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਖਾਔਏ ਖਢੁ ਖਾਔ ਣਰਦ ਠਾਢੁ ॥ ਏਹ 

ਹਏਣਾ ਠਵਸੁ ਸਹ ਢਾਧੁ ॥ ਾਡ ਖਢਾ 

ਏੀ ਧਾਉ ਡੂਹ ॥ ਣਾਥਰਸਧ ਧੀ 
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ਡਾ ਣੂਹ ॥ ਠਾ ਠਾ ਣਰਦ ਏ ੁਢ 
ਾਵਉ ॥ ਾਹ ਾਹ ਣਰਦ ਞੁਧਹਸ 

ਹਡਆਵਉ ॥ ਔਢ ਏਧਪ ਹਉ ਪਾ 
ਣਰੀਹਞ ॥ ਦਹਞ ਏਉ ਣਰਦ ਏੀ ਹਢਞ 
ਢੀਹਞ ॥ ਏ ਙ ਏ ਆਡਾੁ ॥ 

ਢਾਢਏੁ ਧਾ ਢਾਧੁ ਣਰਦ ਾੁ ॥  ॥ 

ਣਰਦ ਏੀ ਹਠਰਹਙ ਧਸਾ ੁਐੁ ਸਇ ॥ ਸਹ 
ੁ ਣਾਵ ਹਥਪਾ ਏਇ ॥ ਹਖਢ 

ਔਾਹਐਆ  ਖਢ ਹਞਰਣਞਾਢ ॥ ਣੂਢ 

ਣੁਐ ਢਸੀ ਛਪਾਢ ॥ ੁਦ ਦ ਣਰਧ 
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 ਹ ॥ ਉਣਖ ਔਾਉ ਾਡ ਏ ਹ 
॥ ਣ ਹਢ ਆਢ ਦ ਹਞਆਹ ॥ 

ਅਞਹ ਣਰਾ ਅਢਹਠਢੁ ਹਪਵ ਪਾਹ 
॥ ਥਛਦਾੀ ਖਹਣਆ ਣਰਦੁ ਇ ॥ 

ਢਾਢਏ ਢਾਹਧ ਞ ੁਐੁ ਸਇ ॥  ॥ 
ਵਏ ਏੀ ਧਢਾ ਣੂੀ ਦਈ ॥ 

ਹਞੁ ਞ ਹਢਧਪ ਧਹਞ ਪਈ ॥ ਖਢ 
ਏਉ ਣਰਦੁ ਸਇ ਠਇਆਪੁ ॥ ਵਏੁ 
ਏੀਢ ਠਾ ਹਢਸਾਪੁ ॥ ਥਡਢ ਏਾਹਙ 

ਧੁਏਹਞ ਖਢੁ ਦਇਆ ॥ ਖਢਧ ਧਢ 
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ਠੂਐੁ ਦਰਧੁ ਇਆ ॥ ਇਕ ਣੁਢੀ ਡਾ 
ਦ ਣੂੀ ॥ ਹਵ ਹਸਆ ਠ ਹ 

ਸਖੂੀ ॥ ਹਖ ਏਾ ਾ ਹਞਹਢ ਪੀਆ 
ਹਧਪਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞੀ ਢਾਹਧ 

ਧਾਇ ॥  ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖ 
ਾਪ ਢ ਦਾਢ ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖ 

ਏੀਆ ਖਾਢ ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖਹਢ 
ਦੁ ਹਏਕੁ ਠੀਆ ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖ 
ਖੀਵਢ ਖੀਆ ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖ 

ਅਹਢ ਧਹਸ ਾਐ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਏ 
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ਹਥਪਾ ਪਾਐ ॥  ਹਏਉ ਹਥ ਹਖ 
ਹਥਐੁ ਞ ਏਾਜ ॥ ਖਢਧ ਖਢਧ ਏਾ ਙੂਙਾ 

ਾਜ ॥ ੁਹ ਣੂ ਞਞੁ ਇਸ ਥੁਗਾਇਆ 
॥ ਣਰਦੁ ਅਣਢਾ ਢਾਢਏ ਖਢ ਹਡਆਇਆ 
॥ ੑ ॥ ਾਖਢ ਞ ਏਸੁ ਇਸੁ ਏਾਧੁ ॥ 

ਆਢ ਹਞਆਹ ਖਣਸੁ ਸਹ ਢਾਧੁ ॥ 

ਹਧਹ ਹਧਹ ਹਧਹ ੁਐ ਣਾਵਸੁ ॥ 
ਆਹਣ ਖਣਸੁ ਅਵਸ ਢਾਧੁ ਖਣਾਵਸੁ ॥ 
ਦਹਞ ਦਾਇ ਞੀ ਾੁ ॥ ਹਥਢੁ 

ਦਞੀ ਞਢੁ ਸੀ ਕਾੁ ॥ ਥ 
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ਏਹਪਆਝ ੂਐ ਹਢਹਡ ਢਾਧੁ ॥ ਥੂਛਞ 
ਖਾਞ ਣਾ ਹਥਰਾਧੁ ॥ ਪ ਠੂਐ ਏਾ 

ਸਵਞ ਢਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ 
ੁਢਞਾੁ ॥  ॥ ਉਣਖੀ ਣਰੀਹਞ ਣਰਧ 
ੁ ਔਾਉ ॥ ਧਢ ਞਢ ਅਞਹ ਇਸੀ 

ੁਆਉ ॥ ਢਞਰਸੁ ਣਹਐ ਠੁ ੁਐੁ ਸਇ 

॥ ਧਢੁ ਹਥ ਾਡ ਔਢ ਡਇ ॥ 
ਦਞ ਖਢਾ ਏ ਧਹਢ ਞਹਢ ੁ ॥ 

ਹਥਪਾ ਏਊ ਣਾਵ ੁ ॥ ਏ ਥਞੁ 

ਠੀਖ ਏਹ ਧਇਆ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
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ਢਾਧੁ ਖਹਣ ਪਇਆ ॥ ਞਾ ਏੀ ਉਣਧਾ 
ਏਸੀ ਢ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਸਆ ਥ 

ਧਾਇ ॥  ॥ ਣਰਦ ਥਐਠ ਠੀਢ 
ਠਇਆਪ ॥ ਦਹਞ ਵਕਪ ਠਾ 
ਹਏਣਾਪ ॥ ਅਢਾਟ ਢਾਟ ਹਥਠ 

ੁਣਾਪ ॥ ਥ ਙਾ ਏਞ ਣਰਹਞਣਾਪ 

॥ ਆਹਠ ਣੁਐ ਏਾਝ ਏਞਾ ॥ 
ਦਞ ਖਢਾ ਏ ਣਰਾਢ ਅਡਾ ॥ ਖ ਖ 
ਖਣ ੁ ਸਇ ਣੁਢੀਞ ॥ ਦਹਞ ਦਾਇ 

ਪਾਵ ਧਢ ਸੀਞ ॥ ਸਧ ਹਢੁਢੀਆ 
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ਢੀਔ ਅਖਾਢ ॥ ਢਾਢਏ ਞੁਧੀ ਹਢ 
ਣੁਐ ਦਵਾਢ ॥  ॥ ਥ ਥਏੁਚ 

ਧੁਏਹਞ ਧਐ ਣਾ ॥ ਏ ਹਢਧਐ ਸਹ 
ਏ ੁਢ ਾ ॥ ਅਹਢਏ ਾਖ ਦ 

ਥਹਛਆਈ ॥ ਸਹ ਏ ਢਾਧ ਏੀ ਏਟਾ 
ਧਹਢ ਦਾਈ ॥ ਥਸੁ ਦਖਢ ਏਾਣ 

ੀਞ ॥ ਢਾ ਖਣਞੀ ਸਹ ਸਹ 
ਢੀਞ ॥ ਦਪੀ ੁ ਏਢੀ ਦਾ ਡਢਵਞ 
॥ ਹਸਠ ਥ ਣੂਢ ੁ ਧਞ ॥ 

ਾਡਹ ਣਰਦ ਠਸੁ ਹਢਵਾ ॥ ਥ 
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ੂਐ ਢਾਢਏ ਣਾ ॥  ॥ ੍ ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੁਢ ਹਢੁਢ ਹਢਏਾ ੁਢ 
ਧਾਡੀ ਆਹਣ ॥ ਆਣਢ ਏੀਆ 

ਢਾਢਏਾ ਆਣ ਸੀ ਹਤਹ ਖਾਹਣ ॥  ॥ 
ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਖਥ ਅਏਾੁ ਇਸੁ ਏਕੁ ਢ ਹਠਰਙਞਾ ॥ 
ਣਾਣ ਣੁਢ ਞਥ ਏਸ ਞ ਸਞਾ ॥ ਖਥ 

ਡਾੀ ਆਣਢ ੁਢ ਧਾਹਡ ॥ ਞਥ ਥ 

ਹਥਡ ਹਏੁ ਹ ਏਧਾਹਞ ॥ ਖਥ ਇ 
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ਏਾ ਥਢੁ ਹਔਸਢੁ ਢ ਖਾਣਞ ॥ ਞਥ 
ਸਐ  ਏਸੁ ਹਏਹਸ ਹਥਆਣਞ ॥ 

ਖਥ ਆਣਢ ਆਣ ਆਹਣ ਣਾਥਰਸਧ ॥ 
ਞਥ ਧਸ ਏਸਾ ਹਏੁ ਸਵਞ ਦਧ ॥ 

ਆਣਢ ਐਪੁ ਆਹਣ ਵਞੀਖਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਏਢਸਾੁ ਢ ਠੂਖਾ ॥  ॥ ਖਥ ਸਵਞ 

ਣਰਦ ਏਵਪ ਡਢੀ ॥ ਞਥ ਥਡ ਧੁਏਹਞ 
ਏਸੁ ਹਏ ਏਉ ਢੀ ॥ ਖਥ ਏਹਸ 
ਸਹ ਅਧ ਅਣਾ ॥ ਞਥ ਢਏ 

ੁ ਏਸੁ ਏਉਢ ਅਉਞਾ ॥ ਖਥ 
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ਹਢੁਢ ਣਰਦ ਸਖ ੁਦਾਇ ॥ ਞਥ 
ਹਵ ਏਹਞ ਏਸਸੁ ਹਏਞੁ ਚਾਇ ॥ ਖਥ 

ਆਣਹਸ ਆਹਣ ਅਣਢੀ ਖਹਞ ਡ ॥ 
ਞਥ ਏਵਢ ਹਢਛੁ ਏਵਢ ਏਞ ਛ ॥ 
ਆਣਢ ਔਹਪਞ ਆਹਣ ਏਢਸਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਚਾਏੁ ਅਧ ਅਣਾ ॥  ॥ 

ਅਹਥਢਾੀ ੁਐ ਆਣਢ ਆਢ ॥ ਞਸ 
ਖਢਧ ਧਢ ਏਸੁ ਏਸਾ ਹਥਢਾਢ ॥ 
ਖਥ ਣੂਢ ਏਞਾ ਣਰਦੁ ਇ ॥ ਞਥ 

ਖਧ ਏੀ ਞਰਾ ਏਸਸੁ ਹਏੁ ਸਇ ॥ ਖਥ 
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ਅਹਥਞ ਅਔ ਣਰਦ ਏਾ ॥ ਞਥ 
ਹਔਞਰ ੁਣਞ ਹਏੁ ਣੂਕਞ ਪਐਾ ॥ ਖਥ 

ਢਾਟ ਹਢਖਢ ਅਔ ਅਾਡ ॥ ਞਥ 
ਏਉਢ ਕੁਙ ਏਉਢ ਥਡਢ ਥਾਡ ॥ 

ਆਣਢ ਆਣ ਆਣ ਸੀ ਅਔਖਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਆਣਢ ੂਣ ਆਣ ਸੀ ਉਣਖਾ 

॥  ॥ ਖਸ ਹਢਧਪ ਣੁਐੁ ਣੁਐ 
ਣਹਞ ਸਞਾ ॥ ਞਸ ਹਥਢੁ ਧਪੁ ਏਸਸੁ 

ਹਏਆ ਡਞਾ ॥ ਖਸ ਹਢਖਢ ਹਢਏਾ 

ਹਢਥਾਢ ॥ ਞਸ ਏਉਢ ਏਉ ਧਾਢ 
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ਏਉਢ ਅਹਦਧਾਢ ॥ ਖਸ ੂਣ ਏਵਪ 
ਖਠੀ ॥ ਞਸ ਕਪ ਹਕਠਰ ਪਞ ਏਸੁ 

ਏੀ ॥ ਖਸ ਖਹਞ ੂਣੀ ਖਹਞ ਹ 
ਧਾਵ ॥ ਞਸ ਹਏਹਸ ਦੂਐ ਏਵਢੁ 

ਹਞਰਣਞਾਵ ॥ ਏਢ ਏਾਵਢ ਏਢਸਾੁ 
॥ ਢਾਢਏ ਏਞ ਏਾ ਢਾਹਸ ੁਧਾੁ ॥ ੑ 

॥ ਖਥ ਅਣਢੀ ਦਾ ਆਣਢ ਹ 
ਥਢਾਈ ॥ ਞਥ ਏਵਢ ਧਾਇ ਥਾਣ ਹਧਞਰ 
ੁਞ ਦਾਈ ॥ ਖਸ ਥ ਏਪਾ ਆਣਹਸ 

ਣਥੀਢ ॥ ਞਸ ਥਠ ਏਞਥ ਏਸਾ ਏਊ 
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ਔੀਢ ॥ ਖਥ ਆਣਢ ਆਣੁ ਆਹਣ ਉਹ 
ਡਾ ॥ ਞਉ ਢ ਅਣਢ ਏਸਾ 

ਥੀਔਾ ॥ ਖਸ ਆਣਢ ਊਔ ਆਣਢ 
ਆਹਣ ਢਾ ॥ ਞਸ ਏਉਢ ਚਾਏੁੁ 

ਏਉਢੁ ਏਸੀ ਔਾ ॥ ਹਥਧਢ ਹਥਧ 
ਸ ਹਥਧਾਠ ॥ ਢਾਢਏ ਅਣਢੀ ਹਞ 

ਖਾਢਸੁ ਆਹਣ ॥  ॥ ਖਸ ਅਕਪ 
ਅਕਠ ਅਦਠ ਧਾਇਆ ॥ ਊਸਾ 

ਹਏਹਸ ਹਥਆਣਞ ਧਾਇਆ ॥ ਆਣ 

ਏਉ ਆਣਹਸ ਆਠੁ ॥ ਹਞਸੁ ੁਝ ਏਾ 
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ਢਾਸੀ ਣਵੁ ॥ ਖਸ ਏਹਸ ਏ ਏ 
ਦਵਞਾ ॥ ਞਸ ਏਉਢੁ ਅਹਔਞੁ ਹਏੁ 

ਪਾ ਹਔਞਾ ॥ ਖਸ ਆਣਢ ਆਣੁ ਆਹਣ 
ਣਞੀਆਾ ॥ ਞਸ ਏਉਢੁ ਏਟ ਏਉਢੁ 

ੁਢਢਸਾਾ ॥ ਥਸੁ ਥਅਞ ਊਔ ਞ ਊਔਾ 
॥ ਢਾਢਏ ਆਣ ਏਉ ਆਣਹਸ ਣਸੂਔਾ 

॥  ॥ ਖਸ ਆਹਣ ਹਔ ਣਣਔੁ 
ਅਏਾੁ ॥ ਹਞਸੁ ੁਝ ਧਹਸ ਏੀਢ 
ਹਥਟਾੁ ॥ ਣਾਣੁ ਣੁਢੁ ਞਸ ਦਈ 

ਏਸਾਵਞ ॥ ਏਊ ਢਏ ਏਊ ੁ 
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ਥਕਾਵਞ ॥ ਆਪ ਖਾਪ ਧਾਇਆ 
ਖਖਾਪ ॥ ਸਉਧ ਧਸ ਦਧ ਦ ਦਾ ॥ 

ਠੂਐ ੂਐ ਧਾਢ ਅਣਧਾਢ ॥ ਅਹਢਏ 
ਣਰਏਾ ਏੀ ਥਐਨਾਢ ॥ ਆਣਢ ਐਪੁ 
ਆਹਣ ਏਹ ਠਐ ॥ ਐਪੁ ਏਔ ਞਉ 
ਢਾਢਏ ਏ ॥  ॥ ਖਸ ਅਹਥਞੁ 

ਦਞੁ ਞਸ ਆਹਣ ॥ ਖਸ ਣ ਣਾਾੁ 
ਞ ਣਞਾਹਣ ॥ ਠੁਸੂ ਣਾਐ ਏਾ ਆਣਹਸ 
ਡਢੀ ॥ ਉਢ ਏੀ ਦਾ ਉਢਸੂ ਥਢੀ ॥ 

ਆਣਹਸ ਏਉਞਏ ਏ ਅਢਠ ਔਖ ॥ 
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ਆਣਹਸ  ਦਢ ਹਢਖ ॥ ਹਖੁ 
ਦਾਵ ਹਞੁ ਆਣਢ ਢਾਇ ਪਾਵ ॥ ਹਖੁ 

ਦਾਵ ਹਞੁ ਐਪ ਹਐਪਾਵ ॥ ਥੁਧਾ 
ਅਟਾਸ ਅਢਞ ਅਞਪ ॥ ਹਖਉ 

ਥੁਪਾਵਸੁ ਹਞਉ ਢਾਢਏ ਠਾ ਥਪ ॥  
॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਖੀਅ ਖਞ ਏ ਚਾਏੁਾ ਆਣ 

ਵਞਝਸਾ ॥ ਢਾਢਏ ਏ ਣਹਆ 

ਠੂਖਾ ਏਸ ਹਠਰਙਾ ॥  ॥ 
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ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਆਹਣ ਏਟ ਆਹਣ ੁਢਢਸਾੁ ॥ 

ਆਣਹਸ ਏੁ ਆਹਣ ਹਥਟਾੁ ॥ ਖਾ 
ਹਞੁ ਦਾਵ ਞਾ ਹਰਹਙ ਉਣਾ ॥ 

ਆਣਢ ਦਾਝ ਪ ਧਾ ॥ ਞੁਧ ਞ 
ਹਦਢ ਢਸੀ ਹਏਕੁ ਸਇ ॥ ਆਣਢ ੂਹਞ 

ਦੁ ਖਞੁ ਣਇ ॥ ਖਾ ਏਉ ਣਰਦ 
ਖੀਉ ਆਹਣ ਥੁਗਾ ॥ ਔੁ ਢਾਧੁ ਈ 
ਖਢੁ ਣਾ ॥  ਧਠੀ ਞਞ ਏਾ 

ਥਞਾ ॥ ਢਾਢਏ ਪ ਹਰਹਙ ਏਾ ਖਞਾ 
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॥  ॥ ਖੀਅ ਖਞਰ ਦ ਞਾ ਏ ਸਾਟ ॥ 
ਠੀਢ ਠਇਆਪ ਅਢਾਟ ਏ ਢਾਟੁ ॥ 

ਹਖੁ ਾਐ ਹਞੁ ਏਇ ਢ ਧਾ ॥  
ਧੂਆ ਹਖੁ ਧਢਸੁ ਹਥਾ ॥ ਹਞੁ ਞਹਖ 
ਅਵ ਏਸਾ ਏ ਖਾਇ ॥ ਦ ਹਹ ਏੁ 
ਹਢਖਢ ਾਇ ॥ ਖੀਅ ਏੀ ਖੁਹਞ ਖਾ 

ਏ ਦ ਸਾਹਟ ॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਖਾਢਸੁ 
ਾਹਟ ॥ ੁਢ ਹਢਡਾਢ ਥਅਞ ਅਣਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਠਾ ਠਾ ਥਹਪਸਾ ॥  ॥ 

ਣੂਢ ਣੂਹ ਸ ਠਇਆਪ ॥ ਦ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        491 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਊਣਹ ਸਵਞ ਹਏਣਾਪ ॥ ਅਣਢ 
ਏਞਥ ਖਾਢ ਆਹਣ ॥ ਅਞਖਾਧੀ 

ਹਸ ਹਥਆਹਣ ॥ ਣਰਹਞਣਾਪ ਖੀਅਢ 
ਥਸੁ ਦਾਹਞ ॥ ਖ ਖ ਹਔ ੁ ਹਞਹਸ 

ਹਡਆਹਞ ॥ ਹਖੁ ਦਾਵ ਹਞੁ ਪ 
ਹਧਪਾਇ ॥ ਦਹਞ ਏਹਸ ਸਹ ਏ ੁਝ 

ਾਇ ॥ ਧਢ ਅਞਹ ਹਥਵਾ ੁਏਹ 
ਧਾਹਢਆ ॥ ਏਢਸਾੁ ਢਾਢਏ ਇਏੁ 

ਖਾਹਢਆ ॥  ॥ ਖਢੁ ਪਾਾ ਸਹ ਏ 

ਢਾਇ ॥ ਹਞ ਏੀ ਆ ਢ ਹਥਟੀ 
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ਖਾਇ ॥ ਵਏ ਏਉ ਵਾ ਥਹਢ ਆਈ 
॥ ਸੁਏਧੁ ਥੂਹਗ ਣਧ ਣਠੁ ਣਾਈ ॥ 

ਇ ਞ ਊਣਹ ਢਸੀ ਥੀਔਾੁ ॥ ਖਾ ਏ 
ਧਹਢ ਥਹਆ ਹਢਏਾੁ ॥ ਥਡਢ ਞਹ 
ਦ ਹਢਵ ॥ ਅਢਹਠਢੁ ਣੂਖਹਸ ੁ 
ਏ ਣ ॥ ਇਸ ਪਏ ੁਐੀ ਣਪਏ 

ੁਸਪ ॥ ਢਾਢਏ ਸਹ ਣਰਹਦ ਆਣਹਸ 
ਧਪ ॥ ੑ ॥ ਾਡਹ ਹਧਹਪ ਏਸੁ 

ਅਢਠ ॥ ੁਢ ਾਵਸੁ ਣਰਦ ਣਧਾਢਠ 

॥ ਾਧ ਢਾਧ ਞਞੁ ਏਸੁ ਥੀਔਾੁ ॥ 
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ਠੁਪਦ ਠਸ ਏਾ ਏਸੁ ਉਡਾੁ ॥ ਅਹਧਰਞ 
ਥਔਢ ਸਹ ਏ ੁਢ ਾਉ ॥ ਣਰਾਢ 

ਞਢ ਏਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ ਆਚ ਣਸ 
ਣਰਦ ਣਐਸੁ ਢਾ ॥ ਹਧਙ ਅਹਆਢੁ 

ਹਥਢ ਅਡਾ ॥ ੁਹਢ ਉਣਠੁ ਹਸਠ 
ਥਾਵਸੁ ॥ ਧਢ ਇਕ ਢਾਢਏ ਤਪ 

ਣਾਵਸੁ ॥  ॥ ਸਪਞੁ ਣਪਞੁ ਠੁਇ ਪਸੁ 
ਵਾਹ ॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਅਞਹ ਉਹ 

ਡਾਹ ॥ ਣੂ ੁ ਏੀ ਣੂੀ ਠੀਹਐਆ ॥ 

ਹਖੁ ਧਹਢ ਥ ਹਞੁ ਾਔੁ ਣੀਹਐਆ 
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॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ ਹਪਵ ਪਾਇ 
॥ ਠੂਐੁ ਠਠੁ ਧਢ ਞ ਦਉ ਖਾਇ ॥ ਔੁ 

ਵਾਣਾੁ ਏਸੁ ਵਾਣਾੀ ॥ ਠਸ 
ਹਢਥਸ ਐਣ ਞੁਧਾੀ ॥ ਏਾ ਙਏ ਐਸੁ 
ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਥਸੁਹ ਢ ਆਵਹਸ 
ਖਾਹਸ ॥  ॥ ਹਞ ਞ ਠੂਹ ਏਸਾ ਏ 

ਖਾਇ ॥ ਉਥ ਾਐਢਸਾੁ ਹਡਆਇ ॥ 
ਹਢਦਉ ਖਣ ਪ ਦਉ ਹਧਙ ॥ ਣਰਦ 

ਹਏਣਾ ਞ ਣਰਾਝੀ ਕੁਙ ॥ ਹਖੁ ਣਰਦੁ 

ਾਐ ਹਞੁ ਢਾਸੀ ਠੂਐ ॥ ਢਾਧੁ ਖਣਞ 
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ਧਹਢ ਸਵਞ ੂਐ ॥ ਹਔਞਾ ਖਾਇ ਹਧਙ 
ਅਸਏਾੁ ॥ ਹਞੁ ਖਢ ਏਉ ਏਇ ਢ 

ਣਸੁਔਢਸਾੁ ॥ ਹ ਊਣਹ ਚਾਜਾ ੁੁ 
ੂਾ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਏਾਖ ਣੂਾ ॥ 

 ॥ ਧਹਞ ਣੂੀ ਅਹਧਰਞੁ ਖਾ ਏੀ ਹਠਰਹਙ 
॥ ਠਢੁ ਣਐਞ ਉਡਞ ਹਰਹਙ ॥ 

ਔਢ ਏਧਪ ਖਾ ਏ ਅਢੂਣ ॥ ਤਪ 
ਠਢੁ ੁਠ ਸਹ ੂਣ ॥ ਡਢੁ ਵਾ 
ਵਏੁ ਣਵਾਢੁ ॥ ਅਞਖਾਧੀ ਣੁਐੁ 

ਣਰਡਾਢੁ ॥ ਹਖੁ ਧਹਢ ਥ ੁ ਸਞ 
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ਹਢਸਾਪੁ ॥ ਞਾ ਏ ਹਢਏਹਙ ਢ ਆਵਞ 
ਏਾਪੁ ॥ ਅਧ ਦ ਅਧਾ ਣਠੁ 

ਣਾਇਆ ॥ ਾਡਹ ਢਾਢਏ ਸਹ 
ਹਡਆਇਆ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਹਆਢ ਅਖਢੁ ੁਹ ਠੀਆ ਅਹਆਢ 

ਅਡ ਹਥਢਾੁ ॥ ਸਹ ਹਏਣਾ ਞ ਞ 
ਦਹਙਆ ਢਾਢਏ ਧਹਢ ਣਾੁ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 

ਞਹ ਅਞਹ ਣਰਦੁ ਛੀਚਾ ॥ ਢਾਧੁ 
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ਣਰਦੂ ਏਾ ਪਾਾ ਧੀਚਾ ॥ ਪ ਹਧਰੀ 
ਏੁ ਙ ਧਾਹਸ ॥ ਅਹਢਏ  ਢਾਢਾ 

ਹਠਰਙਾਹਸ ॥ ਢਉ ਹਢਹਡ ਅਹਧਰਞੁ ਣਰਦ 
ਏਾ ਢਾਧੁ ॥ ਠਸੀ ਧਹਸ ਇ ਏਾ ਹਥਰਾਧੁ 
॥ ੁਢ ਧਾਹਡ ਅਢਸਞ ਞਸ ਢਾਠ ॥ 
ਏਸਢੁ ਢ ਖਾਈ ਅਔਖ ਹਥਧਾਠ ॥ 

ਹਞਹਢ ਠਹਐਆ ਹਖੁ ਆਹਣ ਹਠਐਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਖਢ ਗੀ ਣਾ ॥  ॥  
ਅਞਹ  ਥਾਸਹ ਅਢਞ ॥ ਹਙ ਹਙ 

ਹਥਆਹਣ ਹਸਆ ਦਵਞ ॥ ਡਹਢ 
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ਧਾਹਸ ਆਏਾ ਣਇਆਪ ॥ ਥ ਪਏ 
ਣੂਢ ਣਰਹਞਣਾਪ ॥ ਥਹਢ ਹਞਹਢ 

ਣਥਹਞ ਸ ਣਾਥਰਸਧੁ ॥ ਖੀ 
ਆਹਆ ਞਾ ਏਧੁ ॥ ਣਉਝ ਣਾਝੀ 
ਥਞ ਧਾਹਸ ॥ ਔਾਹ ਏੁਙ ਠਸ ਹਠ 
ਧਾਹਸ ॥ ਹਞ ਞ ਹਦਢ ਢਸੀ ਏ ਚਾਉ 

॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਢਾਢਏ ੁਐੁ ਣਾਉ ॥  
॥ ਥਠ ਣੁਾਢ ਹਹਧਰਹਞ ਧਹਸ ਠਐੁ ॥ 

ੀਅ ੂ ਢਐੵਞਰ ਧਹਸ ਏੁ ॥ ਥਾਝੀ 

ਣਰਦ ਏੀ ਦੁ ਏ ਥਪ ॥ ਆਹਣ ਅਛਪੁ 
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ਢ ਏਥਸੂ ਛਪ ॥ ਥ ਏਪਾ ਏਹ ਐਪ 
ਐਪ ॥ ਧਹਪ ਢ ਣਾਈ ੁਝਸ ਅਧਪ 

॥ ਥ ਖਹਞ ਧਹਸ ਖਾ ਏੀ ਖਹਞ ॥ 
ਡਾਹ ਹਸ ੁਆਧੀ ਹਞ ਣਹਞ ॥ 
ੁ ਣਾਹਠ ਦਧ ਏਾ ਢਾੁ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਞਢ ਧਹਸ ਸੁ ਹਥਾੁ ॥  ॥ 

ਞ ਖਢਾ ਏਾ ਣਐਢੁ ਦੁ ਥਰਸਧ ॥ ਞ 
ਖਢਾ ਏ ਹਸਠ ਹਦ ਡਧ ॥ ਞ 
ਖਢਾ ੁਢਹਸ ੁਦ ਥਔਢ ॥ ਥ 

ਹਥਆਣੀ ਾਧ ਹ ਔਢ ॥ ਹਖਹਢ 
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ਖਾਞਾ ਹਞ ਏੀ ਇਸ ਸਞ ॥ ਹਞ 
ਥਔਢ ਾਡੂ ਹਦ ਏਸਞ ॥ ਖ ਖ ਸਇ 

ਈ ੁਐੁ ਧਾਢ ॥ ਏਢ ਏਾਵਢਸਾੁ 
ਣਰਦੁ ਖਾਢ ॥ ਅਞਹ ਥ ਥਾਸਹ ਦੀ 

ਸੀ ॥ ਢਾਢਏ ਠਢੁ ਠਹਐ ਦ ਧਸੀ 
॥ ੑ ॥ ਆਹਣ ਹਞ ਏੀਆ ਦੁ ਹਞ ॥ 

ਹਞੁ ਣਰਦ ਞ ਪੀ ਉਞਣਹਞ ॥ ਹਞੁ 
ਦਾਵ ਞਾ ਏ ਹਥਟਾੁ ॥ ਹਞੁ ਦਾਵ 

ਞਾ ਏਏਾੁ ॥ ਅਹਢਏ ਏਪਾ ਪਐੀ ਢਸ 

ਖਾਇ ॥ ਹਖੁ ਦਾਵ ਹਞੁ ਪ ਹਧਪਾਇ 
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॥ ਏਵਢ ਹਢਏਹਙ ਏਵਢ ਏਸੀ ਠੂਹ ॥ 
ਆਣ ਆਹਣ ਆਣ ਦਣੂਹ ॥ 

ਅਞਹਞ ਹਖੁ ਆਹਣ ਖਢਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਖਢ ਆਹਣ ਥੁਗਾ ॥  ॥ 
ਥ ਦੂਞ ਆਹਣ ਵਞਾਾ ॥ ਥ 

ਢਢ ਆਹਣ ਣਐਢਸਾਾ ॥ ਪ 

ਧਰੀ ਖਾ ਏਾ ਞਢਾ ॥ ਆਣਢ ਖੁ 
ਆਣ ਸੀ ੁਢਾ ॥ ਆਵਢ ਖਾਢੁ ਇਏੁ 
ਐਪੁ ਥਢਾਇਆ ॥ ਆਹਆਏਾੀ 

ਏੀਢੀ ਧਾਇਆ ॥ ਦ ਏ ਧਹਡ 
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ਅਹਪਣਞ ਸ ॥ ਖ ਹਏਕੁ ਏਸਝਾ ੁ 
ਆਣ ਏਸ ॥ ਆਹਆ ਆਵ ਆਹਆ 

ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਖਾ ਦਾਵ ਞਾ ਪ 
ਧਾਇ ॥  ॥ ਇ ਞ ਸਇ ੁ ਢਾਸੀ 
ਥੁਾ ॥  ਏਸਸੁ ਹਏਢ ਏਕੁ ਏਾ ॥ 
ਆਹਣ ਦਪਾ ਏਞੂਹਞ ਅਹਞ ਢੀਏੀ ॥ 

ਆਣ ਖਾਢ ਅਣਢ ਖੀ ਏੀ ॥ ਆਹਣ 
ਾਔੁ ਡਾੀ ਦ ਾਔੁ ॥ ਹਞ ਣਹਞ 
ਆਣਢ ਹ ਾਔੁ ॥ ਞਾ ਏੀ ਹਞ 

ਹਧਹਞ ਏਸੀ ਢ ਖਾਇ ॥ ਠੂ ਸਇ ਞ 
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ਗੀ ਣਾਇ ॥ ਹਞ ਏਾ ਏੀਆ ਦੁ 
ਣਵਾਢੁ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ ਢਾਢਏ ਇਸੁ 

ਖਾਢੁ ॥  ॥ ਖ ਖਾਢ ਹਞੁ ਠਾ ੁਐੁ 
ਸਇ ॥ ਆਹਣ ਹਧਪਾਇ ਪ ਣਰਦੁ ਇ 
॥ ਸੁ ਡਢਵਞੁ ਏੁਪਵਞੁ ਣਹਞਵਞੁ ॥ 
ਖੀਵਢ ਧੁਏਹਞ ਹਖੁ ਹਠ ਦਵਞੁ ॥ 

ਡਢੁ ਡਢੁ ਡਢੁ ਖਢੁ ਆਇਆ ॥ ਹਖੁ 
ਣਰਾਹਠ ਦੁ ਖਞੁ ਞਾਇਆ ॥ ਖਢ 
ਆਵਢ ਏਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ ਖਢ ਏ 

ਹ ਹਔਹਞ ਆਵ ਢਾਉ ॥ ਆਹਣ ਧੁਏਞੁ 
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ਧੁਏਞੁ ਏ ਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਖਢ 
ਏਉ ਠਾ ਢਧਏਾੁ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਣੂਾ ਣਰਦੁ ਆਾਹਡਆ ਣੂਾ ਖਾ ਏਾ 

ਢਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਣੂਾ ਣਾਇਆ ਣੂ ਏ 
ੁਢ ਾਉ ॥  ॥ 

ਅਙਣਠੀ ॥ 
ਣੂ ੁ ਏਾ ੁਹਢ ਉਣਠੁ ॥ 

ਣਾਥਰਸਧੁ ਹਢਏਹਙ ਏਹ ਣਐੁ ॥ ਾਹ 

ਾਹ ਹਧਸੁ ਹਥਠ ॥ ਧਢ ਅਞ 
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ਏੀ ਉਞ ਹਔਠ ॥ ਆ ਅਹਢਞ 
ਹਞਆਸੁ ਞ ॥ ਞ ਖਢਾ ਏੀ ਡੂਹ 

ਧਢ ਧ ॥ ਆਣੁ ਕਹਛ ਥਢਞੀ ਏਸੁ 
॥ ਾਡਹ ਅਹਢ ਾੁ ਞਸੁ ॥ 

ਸਹ ਡਢ ਏ ਦਹ ਪਸੁ ਦਛਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ੁ ਣੂ ਢਧਏਾ ॥  ॥ 

ਐਧ ਏੁਪ ਸਖ ਆਢਠ ॥ ਾਡਹ 
ਦਖੁ ਣਧਾਢਠ ॥ ਢਏ ਹਢਵਾਹ 

ਉਡਾਸੁ ਖੀਉ ॥ ੁਢ ਹਥਠ ਅਹਧਰਞ 

ੁ ਣੀਉ ॥ ਹਔਹਞ ਹਔਞਵਸੁ ਢਾਾਇਝ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        506 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਏ ॥ ਏ ੂਣ ਖਾ ਏ  ਅਢਏ ॥ 
ਣਾਪ ਠਾਧਠ ਠੀਢ ਠਇਆਪ ॥ 

ਠੁਐ ਦਖਢ ਣੂਢ ਹਏਣਾਪ ॥ ਹਧਹ 
ਹਧਹ ਢਾਧੁ ਥਾ ਥਾ ॥ ਢਾਢਏ 

ਖੀਅ ਏਾ ਇਸ ਅਡਾ ॥  ॥ ਉਞਧ 
ਪਏ ਾਡ ਏ ਥਔਢ ॥ ਅਧੁਪੀਏ 

ਪਾਪ ਹਸ ਞਢ ॥ ੁਢਞ ਏਧਾਵਞ 
ਸਞ ਉਡਾ ॥ ਆਹਣ ਞ ਪਏਸ 

ਹਢਞਾ ॥ ਤਪ ਖੀਵਢੁ ਤਪੁ ਞਾ 

ਏਾ ੁ ॥ ਖਾ ਏ ਧਹਢ ਪਾਾ ਸਹ 
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ੁ ॥ ਖ ਖ ਥਠੁ ਅਢਾਸਠੁ ਵਾਖ ॥ 
ੁਹਢ ੁਹਢ ਅਢਠ ਏ ਣਰਦੁ ਾਖ ॥ 

ਣਰਙ ੁਣਾਪ ਧਸਾਂਞ ਏ ਧਾਟ ॥ 
ਢਾਢਏ ਉਡ ਹਞਢ ਏ ਾਟ ॥  ॥ 

ਹਢ ਖੁ ੁਹਢ ਢੀ ਆ ॥ ਏਹ 
ਹਏਣਾ ਣਰਦ ਆਣ ਹਧਪਾ ॥ ਹਧਹਙ 

 ਥ ਦ ਦ ਢ ॥ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ 
ਾਡਹ ਪਢ ॥ ੁਣਰਢ ਦ ੁਠਵ 
॥ ਣੂਢ ਸਈ ਵਏ ਏੀ ਵ ॥ ਆਪ 

ਖਖਾਪ ਹਥਏਾ ਞ ਸਞ ॥ ਾਧ ਢਾਧ 
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ੁਹਢ ਢਾ ਏਸਞ ॥ ਏਹ ਣਰਾਠੁ 
ਠਇਆ ਣਰਹਦ ਡਾੀ ॥ ਢਾਢਏ ਹਢਥਸੀ 

ਐਣ ਸਧਾੀ ॥ ੑ ॥ ਣਰਦ ਏੀ ਉਞਹਞ 
ਏਸੁ ਞ ਧੀਞ ॥ ਾਵਡਾਢ ਏਾ 
ਔੀਞ ॥ ੁਐਧਢੀ ਸਖ ਹਥਠ ੁਢ 

ਢਾਧ ॥ ਹਖੁ ਧਹਢ ਥ ੁ ਸਞ ਹਢਡਾਢ 

॥ ਥ ਇਕਾ ਞਾ ਏੀ ਣੂਢ ਸਇ ॥ 
ਣਰਡਾਢ ਣੁਐੁ ਣਰਙੁ ਦ ਪਇ ॥ ਦ 
ਞ ਊਔ ਣਾ ਅਟਾਢੁ ॥ ਥਸੁਹ ਢ 

ਸਵ ਆਵਢ ਖਾਢੁ ॥ ਸਹ ਡਢੁ ਐਾਹਙ 
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ਔਪ ਖਢੁ ਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖਹਸ 
ਣਾਣਹਞ ਸਇ ॥  ॥ ਐਧ ਾਂਹਞ 

ਹਹਡ ਢਵ ਹਢਹਡ ॥ ਥੁਹਡ ਹਆਢੁ 
ਥ ਞਸ ਹਹਡ ॥ ਹਥਹਠਆ ਞਣੁ ਖੁ 
ਣਰਦ ਹਡਆਢੁ ॥ ਹਆਢੁ ਰਙ ਊਞਧ 
ਇਢਾਢੁ ॥ ਔਾਹ ਣਠਾਟ ਏਧਪ 

ਣਰਾ ॥ ਦ ਏ ਧਹਡ ਪ ਞ 
ਉਠਾ ॥ ੁਠੁ ਔਞੁੁ ਞਞ ਏਾ ਥਞਾ ॥ 
ਧਠੀ ਏ ਹਠਰਙਞਾ ॥ ਇਸ ਤਪ 

ਹਞੁ ਖਢ ਏ ਧੁਹਐ ਦਢ ॥ ੁ ਢਾਢਏ 
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ਢਾਧ ਥਔਢ ਧਹਢ ੁਢ ॥  ॥ ਇਸੁ 
ਹਢਡਾਢੁ ਖਣ ਧਹਢ ਏਇ ॥ ਦ ਖੁ 

ਧਹਸ ਞਾ ਏੀ ਹਞ ਸਇ ॥ ੁਝ ਹਥਠ 
ਢਾਧ ਡੁਹਢ ਥਾਝੀ ॥ ਹਹਧਰਹਞ ਾਞਰ 
ਥਠ ਥਐਾਝੀ ॥ ਪ ਧਞਾਂਞ ਏਵਪ 
ਸਹ ਢਾਧ ॥ ਹਥਠ ਦਞ ਏ ਧਹਢ 

ਹਥਰਾਧ ॥ ਏਹਙ ਅਣਰਾਡ ਾਡਹ 
ਹਧਙ ॥ ਞ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞ ਖਧ ਞ ਕੁਙ ॥ 
ਖਾ ਏ ਧਞਹਏ ਏਧ ਣਰਹਦ ਣਾ ॥ 

ਾਡ ਹਝ ਢਾਢਏ ਞ ਆ ॥  ॥ 
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ਹਖੁ ਧਹਢ ਥ ੁਢ ਪਾਇ ਣਰੀਹਞ ॥ 
ਹਞੁ ਖਢ ਆਵ ਸਹ ਣਰਦੁ ਔੀਹਞ ॥ 

ਖਢਧ ਧਢ ਞਾ ਏਾ ਠੂਐੁ ਹਢਵਾ ॥ 
ਠੁਪਦ ਠਸ ਞਞਏਾਪ ਉਡਾ ॥ 

ਹਢਧਪ ਦਾ ਅਹਧਰਞ ਞਾ ਏੀ ਥਾਢੀ ॥ 
ਏੁ ਢਾਧੁ ਧਢ ਧਾਹਸ ਧਾਢੀ ॥ ਠੂਐ 

 ਹਥਢ ਦ ਦਧ ॥ ਾਡ ਢਾਧ 
ਹਢਧਪ ਞਾ ਏ ਏਧ ॥ ਦ ਞ ਊਔ 

ਞਾ ਏੀ ਦਾ ਥਢੀ ॥ ਢਾਢਏ ਇਸ ੁਹਝ 

ਢਾਧੁ ੁਐਧਢੀ ॥  ॥ ੑ ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥  

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ੁਐਧਢੀ ਾਹਸਥ (ਪਏੁ) 

ਉੋੀ ੁਐਧਢੀ ਧ:  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ ਆਹਠ ੁ 

ਢਧਸ ॥ ਖੁਾਹਠ ੁ ਢਧਸ ॥ 
ਹਞੁ ਢਧਸ ॥ ਰੀ ੁਠਵ 

ਢਧਸ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 
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ਠੀਢ ਠਠ ਠੁਐ ਦਖਢਾ ਹਙ ਹਙ 
ਢਾਟ ਅਢਾਟ ॥ ਹਝ ਞੁਧਾੑੀ 

ਆਇ ਢਾਢਏ ਏ ਣਰਦ ਾਟ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਥਸੁ ਾਞਰ ਥਸੁ ਹਹਧਰਞੀ ਣਐ ਥ 
ਜਜਹਪ ॥ ਣੂਖਹ ਢਾਸੀ ਸਹ ਸ 

ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਅਧਪ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਹਢੁਢੀਆ ਇਆਹਢਆ  ਣਰਦੁ 

ਠਾ ਧਾਹਪ ॥ ਹਖਹਢ ਏੀਆ ਹਞੁ 
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ਔੀਹਞ ਐੁ ਢਾਢਏ ਹਢਥਸੀ ਢਾਹਪ ॥  
॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਠਢਸਾੁ ਣਰਦ ਕਹਛ ਏ ਪਾਹਸ ਆਢ 

ੁਆਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏਸੂ ਢ ੀਗਈ ਹਥਢੁ 
ਢਾਵ ਣਹਞ ਖਾਇ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਅੁ ਪਦ ਧਸ ਹਥਢਹ ਖਾਇ 
ਅਸਧਵ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਝਾਞੀ 

ਏਹ ਣਰਾਠੁ ੁਠਵ ॥  ॥ 
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ਪਏੁ ॥ 
ਅਧ ਅਾਹਡ ਣਾਥਰਸਧੁ ਇ ॥ ਖ 

ਖ ਏਸ ੁ ਧੁਏਞਾ ਸਇ ॥ ੁਹਢ ਧੀਞਾ 
ਢਾਢਏੁ ਹਥਢਵਞਾ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਏੀ 

ਅਔਖ ਏਟਾ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਧਹਢ ਾਔਾ ਧੁਹਐ ਾਔਾ ਇ ॥ ਅਵੁ 
ਢ ਣਐ ਏੁ ਹਥਢੁ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ 

ਇਸ ਪਕਝ ਥਰਸਧ ਹਆਢੀ ਸਇ ॥  

॥ 
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ਪਏੁ ॥ 
ਉਹ ਡਾ ਖ ਅਞਹ ਢਾਧੁ ॥ ਥ ਧ 

ਣਐ ਦਵਾਢੁ ॥ ਹਢਧਐ ਹਢਧਐ ਚਾਏੁ 
ਢਧਏਾ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁ ਅਣੁ 

ਪ ਹਢਞਾ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਉਞਹਞ ਏਹਸ ਅਢਏ ਖਢ ਅਞੁ ਢ 
ਣਾਾਵਾ ॥ ਢਾਢਏ ਔਢਾ ਣਰਹਦ ਔੀ 

ਥਸੁ ਹਥਹਡ ਅਹਢਏ ਣਰਏਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
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ਏਝ ਏਾਝ ਣਰਦੁ ਏੁ ਸ ਠੂ ਢਾਸੀ 
ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਥਹਪਸਾਝ ਖਹਪ 

ਟਹਪ ਧਸੀਅਹਪ ਇ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੁਐੀ ਥ ਧਏੀਢੀਆ ਆਣੁ ਹਢਵਾਹ 
ਞਪ ॥ ਥਛ ਥਛ ਅਸਏਾੀਆ ਢਾਢਏ 

ਹਥ ਪ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਞ ਹਢ ਖ ਖਢੁ ਣ  ਖਢੁ 

ਉਡਢਸਾ ॥ ਞ ਏੀ ਹਢਠਾ ਢਾਢਏਾ 
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ਥਸੁਹ ਥਸੁਹ ਅਵਞਾ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਞਖਸੁ ਹਆਢਣ ੁਹ ਖਢਸੁ ਹਧਸੁ 
ਸਹ ਸਹ ਾਇ ॥ ਏ ਆ ਸਹ 
ਧਹਢ ਐਸੁ ਢਾਢਏ ਠੂਐੁ ਦਧੁ ਦਉ 

ਖਾਇ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਥ ਏਪਾ ਦਣੂ ਣਰਦ ਹਥਟਾ 
ਖਾਢਢਸਾ ॥ ਖਾ ਏ ਹਧਹਢ 

ਉਡੀ ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਥਹਪਸਾ ॥  
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॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੂਣੁ ਢ ਐ ਢ ੁ ਹਏਕੁ ਹਞਰਸੁ ੁਝ ਞ 
ਣਰਦ ਹਦਢ ॥ ਹਞਹਸ ਥੁਗਾ ਢਾਢਏਾ 

ਹਖੁ ਸਵ ੁਣਰਢ ॥  ॥ 
ਪਏ ॥ 

ਆਹਠ ਔੁ ਖੁਾਹਠ ਔੁ ॥ ਸ ਹਦ ਔੁ 
ਢਾਢਏ ਸੀ ਹਦ ਔੁ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 

ਹਞ ਣੁਐੁ ਹਖਹਢ ਖਾਹਢਆ ਹਞੁੁ 
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ਹਞ ਏਾ ਢਾਉ ॥ ਹਞ ਏ ਹ ਹਐੁ 
ਉਡ ਢਾਢਏ ਸਹ ੁਢ ਾਉ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
ਾਹਟ ਢ ਔਾਪ ਹਥਢੁ ਦਖਢ ਹਥਹਐਆ 

ਪੀ ਕਾੁ ॥ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਏਧਾਵਢਾ ਢਾਢਏ ਇਸੁ ਡਢੁ ਾੁ ॥  

॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਹਤਞ ਹਤਞ ਣਰਦ ਆਇਆ ਣਹਆ 

ਞਉ ਢਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀ ਣਰਦ 
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ਥਢਞੀ ਅਣਢੀ ਦਞੀ ਪਾਇ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ੁਢ ਹਢੁਢ ਹਢਏਾ ੁਢ 
ਧਾਡੀ ਆਹਣ ॥ ਆਣਢ ਏੀਆ 

ਢਾਢਏਾ ਆਣ ਸੀ ਹਤਹ ਖਾਹਣ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਖੀਅ ਖਞ ਏ ਚਾਏੁਾ ਆਣ 
ਵਞਝਸਾ ॥ ਢਾਢਏ ਏ ਣਹਆ 

ਠੂਖਾ ਏਸ ਹਠਰਙਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ॥ 
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ਹਆਢ ਅਖਢੁ ੁਹ ਠੀਆ ਅਹਆਢ 
ਅਡ ਹਥਢਾੁ ॥ ਸਹ ਹਏਣਾ ਞ ਞ 

ਦਹਙਆ ਢਾਢਏ ਧਹਢ ਣਾੁ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ॥ 

ਣੂਾ ਣਰਦੁ ਆਾਹਡਆ ਣੂਾ ਖਾ ਏਾ 
ਢਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਣੂਾ ਣਾਇਆ ਣੂ ਏ 

ੁਢ ਾਉ ॥  ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 

  

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        525 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

 

ਆਾ ਠੀ ਵਾ + ਕਞ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ਕਞ ੁ ੑ ॥ 

ਸਹ ਅਹਧਰਞ ਹਦਢ ਪਇਝਾ ਧਢੁ ਣਰਹਧ 

ਞਢਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਧਢੁ ਾਹਧ 
ਏਵਙੀ ਪਾਇਆ ਏਔਢੁ ਹਵਢਾ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਹ ਔਪੂਹਪਆ ਧਾ ਧਢੁ 
ਞਢ ਹਦਢਾ ॥ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ਧੁਹਏ 
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ਗਏਹਪਆ ਦੁ ਖਢਧੁ ਡਢੁ ਡਢਾ ॥  ॥ 
ੴ ਹਞ ਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ ਹਢਦਉ 

ਹਢਵੁ ਅਏਾਪ ਧੂਹਞ ਅਖੂਢੀ ਦ 
ੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਆਾ ਧਸਪਾ  ॥  

ਵਾ ਪਏਾ ਢਾਹਪ ਪਏ ਦੀ ਧਸਪ 
ਣਹਸਪ ਏ ਹਪਐ ਙੁਛ ਅ ਾਖ ਏੀ 

ਡੁਢੀ ॥  

ਪਏੁ ਧਃ  ॥  
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ਥਹਪਸਾੀ ੁ ਆਣਝ ਹਠਉਸਾੋੀ ਠ 
ਵਾ ॥ ਹਖਹਢ ਧਾਝ ਞ ਠਵਞ ਏੀ 

ਏਞ ਢ ਪਾੀ ਵਾ ॥  ॥ ਧਸਪਾ  
॥ ਖ ਉ ਔਠਾ ਉਵਹਸ ੂਖ ਔੋਹਸ 

ਸਖਾ ॥ ਞ ਔਾਢਝ ਸਹਠਆਂ ੁ 
ਹਥਢੁ  ਅਡਾ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ 

ਢਾਢਏ ੁੂ ਢ ਔਞਢੀ ਧਹਢ ਆਣਝ 
ੁਔਞ ॥ ਕੁਙ ਹਞਪ ਥੂਆੋ ਹਖਉ ੁਘ 
ਅਠਹ ਐਞ ॥ ਐਞ ਅਠਹ ਕੁਹਙਆ 

ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਉ ਢਾਸ ॥ ਤਪੀਅਹਸ 
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ਤੁਪੀਅਹਸ ਥਣੁੋ ਦੀ ਞਢ ਹਵਹਔ ੁਆਸ 
॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਆਣੀਢ ਆਣੁ 

ਾਹਖ ਆਣੀਢ ਹਔ ਢਾਉ ॥ ਠੁਨੀ 
ਏੁਠਹਞ ਾਖੀ ਏਹ ਆਝੁ ਹਛਚ 
ਔਾਉ ॥ ਠਾਞਾ ਏਞਾ ਆਹਣ ਞੂ ਞੁਹ 
ਠਵਹਸ ਏਹਸ ਣਾਉ ॥ ਞੂ ਖਾਝਈ 

ਦ ਠ ਪਹਸ ਹਖਠੁ ਏਵਾਉ ॥ ਏਹ 
ਆਝੁ ਹਛਚ ਔਾਉ ॥  ॥ 

ਸਹ ਣਰਧ ਥਾਝੀ ਧਢੁ ਧਾਹਆ 

ਅਝੀਆਪ ਅਝੀਆ ਾਧ ਾਖ ॥ ਹਖੁ 
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ਪਾੀ ਣੀ ਹਣਧ ਏੀ  ਖਾਝ ਖੀਆ 
॥ ਖੀਵਢ ਧੁਏਹਞ  ਆਐੀ ਧਹ 

ਖੀਵ ਧੀਆ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਹਞੁੁ 
ਧਹਪ ਸਹ ਖੁ ਠੁਞੁ ਞੀਆ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਔ ਞ ਐਛ ਔ 
ਥਰਸਧਛ ॥ ਔ ਞ ਪਅ ਔ ਆਏਾ 

॥ ਔ ਞ ਏਝ ਥ ਥੀਔਾ ॥ 
ਔਾ ਞਾ ਅਧੁ ਔਾ ਠੀਥਾਝੁ ॥ ਔਾ 

ਞਾ ਸੁਏਧੁ ਔਾ ਤੁਧਾਝੁ ॥ ਔਾ 

ਞਾ ਏਧੁ ਔਾ ਢੀਾਝੁ ॥ ਔ ਞੁਡੁ 
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ਆਐਹਸ ਪਐ ਏਹੋ ॥ ਔ ਹਦ ਞਾਹਝ 
ਔ ਹਦ ਖਹ ॥ ਔੀ ਞੀ ਹਤਹਞ 

ਔੀ ਾਪਾਸ ॥ ਔੀ ਞੀ ਏੁਠਹਞ 
ਔ ਣਾਹਞਾਸ ॥ ਢਾਢਏ ਔੁ 

ਹਡਆਇਹਢ ਔੁ ॥ ਖ ਧਹ ਖਧ ੁ ਏਔੁ 
ਹਢਏਔੁ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਵਛੀ 

ਵਹਛਆਈ ਖਾ ਵਛਾ ਢਾਉ ॥ ਵਛੀ 
ਵਹਛਆਈ ਖਾ ਔੁ ਹਢਆਉ ॥ ਵਛੀ 
ਵਹਛਆਈ ਖਾ ਹਢਸਔਪ ਟਾਉ ॥ ਵਛੀ 

ਵਹਛਆਈ ਖਾਝ ਆਪਾਉ ॥ ਵਛੀ 
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ਵਹਛਆਈ ਥੁਗ ਹਦ ਦਾਉ ॥ ਵਛੀ 
ਵਹਛਆਈ ਖਾ ਣੁਹਕ ਢ ਠਾਹਞ ॥ ਵਛੀ 

ਵਹਛਆਈ ਖਾ ਆਣ ਆਹਣ ॥ ਢਾਢਏ 
ਏਾ ਢ ਏਟਢੀ ਖਾਇ ॥ ਏੀਞਾ ਏਝਾ 
ਥ ਖਾਇ ॥  ॥ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਇਸੁ ਖੁ ਔ ਏੀ ਸ ਏਚੋੀ ਔ ਏਾ 

ਹਵਹਔ ਵਾੁ ॥ ਇਏਢਾੑ ਸੁਏਹਧ ਧਾਇ 
ਪ ਇਏਢਾੑ ਸੁਏਧ ਏ ਹਵਝਾੁ ॥ 
ਇਏਢਾੑ ਦਾਝ ਏਹਜ ਪ ਇਏਢਾੑ 

ਧਾਇਆ ਹਵਹਔ ਹਢਵਾੁ ॥ ਵ ਹਦ 
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ਆਹਐ ਢ ਖਾਣਈ ਹਖ ਹਏ ਆਝ ਾਹ 
॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਖਾਝੀ ਖਾ ਏਉ 

ਆਹਣ ਏ ਣਾੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ 
ਢਾਢਏ ਖੀਅ ਉਣਾਇ ਏ ਹਪਹਐ ਢਾਵ 

ਡਧੁ ਥਸਾਹਪਆ ॥ ਟ ਔ ਸੀ ਹਔ 
ਹਢਥੋ ਔੁਹਝ ਵਹਐ ਏਜ ਖਖਧਾਹਪਆ ॥ 

ਟਾਉ ਢ ਣਾਇਹਢ ਏੂਹੋਆ ਧੁਸ ਏਾਪ 
ਠਖਹਏ ਔਾਹਪਆ ॥ ਞ ਢਾਇ ਞ  

ਹਖਹਝ  ਸਾਹ  ਹ ਚਝ 

ਵਾਹਪਆ ॥ ਹਪਹਐ ਢਾਵ ਡਧੁ 
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ਥਸਾਹਪਆ ॥  ॥ 
ਸਧ ਧੂਐ ਧੁਡ ਝਾਞੀ ਹਧਪੁ 

ਹਵਠ ਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ੁਹ ਣੂ 
ਸਹ ਣਾਇਆ ਸਹ ਦਹਞ ਇਏ ਧਾ 
॥ ਧਾ ਧਢੁ ਞਢੁ ਥਹਠ ਹਵਾਹਆ 

ਖਹਣ ਅਢਞ ਞਾ ॥ ਹਧਹਪ ਞ ਖਢਾ 

ਸਹ ਣਾਇਆ ਢਾਢਏ ਞਾ ॥  ॥ 
ਪਏ ਧਃ  ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਢਾਠ 

ਹਵਧਾਠੁ ਵਠ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਖੀਅ 

ਹਵਧਾਠੁ ਦਠ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ੂਣ 
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ਹਵਧਾਠੁ  ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਢਾ 
ਹਤਹਸ ਖਞ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਣਉਝੁ 

ਹਵਧਾਠੁ ਣਾਝੀ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਅਢੀ 
ਐਛਹਸ ਹਵਛਾਝੀ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਡਞੀ 
ਹਵਧਾਠੁ ਐਾਝੀ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਾਹਠ 
ਪਹਸ ਣਾਝੀ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਖੁ 

ਹਵਧਾਠੁ ਹਵਖੁ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਦੁਐ 
ਹਵਧਾਠੁ ਦੁ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਹਤਹਞ 

ਹਵਧਾਠੁ ਾਪਾਸ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਉਗੋ 

ਹਵਧਾਠੁ ਾਸ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਢੋ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        535 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹਵਧਾਠੁ ਠੂਹ ॥ ਹਵਧਾਠੁ ਠਐ 
ਸਾਖਾ ਸਖੂਹ ॥ ਵਹਐ ਹਵਛਾਝੁ ਹਸਆ 

ਹਵਧਾਠੁ ॥ ਢਾਢਏ ਥੁਗਝੁ ਣੂ ਦਾਹ 
॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਏੁਠਹਞ ਹਠ 

ਏੁਠਹਞ ੁਝੀ ਏੁਠਹਞ ਦਉ ੁਐ 
ਾੁ ॥ ਏੁਠਹਞ ਣਾਞਾਪੀ ਆਏਾੀ 

ਏੁਠਹਞ ਥ ਆਏਾੁ ॥ ਏੁਠਹਞ 
ਵਠ ਣੁਾਝ ਏਞਥਾ ਏੁਠਹਞ ਥ 

ਵੀਔਾੁ ॥ ਏੁਠਹਞ ਐਾਝਾ ਣੀਝਾ ਣਢੑਝੁ 

ਏੁਠਹਞ ਥ ਹਣਆੁ ॥ ਏੁਠਹਞ 
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ਖਾਞੀ ਹਖਢੀ ੀ ਏੁਠਹਞ ਖੀਅ 
ਖਸਾਢ ॥ ਏੁਠਹਞ ਢਏੀਆ ਏੁਠਹਞ 

ਥਠੀਆ ਏੁਠਹਞ ਧਾਢੁ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ 
ਏੁਠਹਞ ਣਉਝੁ ਣਾਝੀ ਥਞੁ 

ਏੁਠਹਞ ਡਞੀ ਐਾਏੁ ॥ ਦ ਞੀ 
ਏੁਠਹਞ ਞੂ ਏਾਹਠੁ ਏਞਾ ਣਾਏੀ 

ਢਾਈ ਣਾਏੁ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁਏਧ ਅਠਹ 
ਵਐ ਵਞ ਞਾਏ ਞਾਏੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਆਣੀਢ ਦ ਦਹ ਏ ਸਇ ਦਧਹੋ 

ਦਉੁ ਹਡਾਇਆ ॥ ਵਛਾ ਸਆ 
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ਠੁਢੀਠਾੁ ਹਪ ਪੁ ਹਞ ਔਪਾਇਆ 
॥ ਅ ਏਝੀ ਏੀਹਞ ਵਾਔੀ ਥਹਸ 

ਪਐਾ ਏਹ ਧਗਾਇਆ ॥ ਟਾਉ ਢ 
ਸਵੀ ਣਉਠੀਈ ਸੁਹਝ ੁਝੀ ਹਏਆ 

ੂਆਇਆ ॥ ਧਹਢ ਅਡ ਖਢਧੁ 
ਵਾਇਆ ॥  ॥ 

ਠੀਢ ਠਇਆਪ ੁਹਝ ਥਢਞੀ ਸਹ ਣਰਦ 
ਸਹ ਾਇਆ ਾਧ ਾਖ ॥ ਸਉ 

ਧਾਉ ਹਝ ਸਹ ਢਾਧ ਏੀ ਸਹ 

ਸਹ ਧੁਹਐ ਣਾਇਆ ॥ ਦਹਞ ਵਕਪੁ 
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ਸਹ ਹਥਠੁ ਸ ਸਹ ਪਾਖ ਐਾਇਆ ॥ 
ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ਝਾਞੀ ਸਹ ਢਾਹਧ 

ਞਾਇਆ ॥ ੑ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏ ਧਃ  ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਣਵਝੁ ਵਸ 
ਠਵਾਉ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਔਪਹਸ ਪਐ 
ਠੀਆਉ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਅਹਢ ਏਜ 

ਵਾਹ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਡਞੀ ਠਥੀ ਦਾਹ 
॥ ਦ ਹਵਹਔ ਇਠੁ ਹਤ ਹ ਦਾਹ ॥ ਦ 
ਹਵਹਔ ਾਖਾ ਡਧ ਠੁਆੁ ॥ ਦ ਹਵਹਔ 

ੂਖੁ ਦ ਹਵਹਔ ਔਠੁ ॥ ਏਸ ਏੋੀ 
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ਔਪਞ ਢ ਅਞੁ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਹਡ ਥੁਡ 
ੁ ਢਾਟ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਆਛਾਝ ਆਏਾ 

॥ ਦ ਹਵਹਔ ਖਡ ਧਸਾਥਪ ੂ ॥ ਦ 
ਹਵਹਔ ਆਵਹਸ ਖਾਵਹਸ ਣੂ ॥ 

ਹਪਆ ਦਉ ਹਪਹਐਆ ਹਹ ਪਐੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਢਦਉ ਹਢਏਾੁ ਔੁ ਏੁ ॥ 

 ॥ ਧਃ  ॥ ਢਾਢਏ ਹਢਦਉ 
ਹਢਏਾੁ ਸਹ ਏਞ ਾਧ ਵਾਪ ॥ 
ਏਞੀਆ ਏਢੑ ਏਸਾਝੀਆ ਏਞ ਥਠ 

ਥੀਔਾ ॥ ਏਞ ਢਔਹਸ ਧਞ ਹਹੋ 
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ਧੁਹੋ ਣੂਹਸ ਞਾਪ ॥ ਥਾਖਾੀ ਥਾਖਾ 
ਧਹਸ ਆਇ ਏਜਹਸ ਥਾਖਾ ॥ ਾਵਹਸ 

ਾਖ ਾਝੀਆ ਥਪਹਸ ਆਪ ਣਞਾਪ ॥ 
ਪਐ ਙਹਏਆ ਏ ਧੁਠੋ ਪਐ ਙਹਏਆ ਏ 
ਸਾ ॥ ਹਖਞੁ ਞਹਢ ਣਾਈਅਹਸ ਢਾਢਏਾ 

 ਞਢ ਸਵਹਸ ਕਾ ॥ ਹਆਢੁ ਢ 

ਪੀਈ ਜੂਜੀ ਏਟਢਾ ਏੋਾ ਾੁ ॥ 
ਏਹਧ ਹਧਪ ਞਾ ਣਾਈ ਸ 

ਹਸਏਧਹਞ ਸੁਏਧੁ ਐੁਆੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ 

॥ ਢਠਹ ਏਹਸ ਖ ਆਣਝੀ ਞਾ ਢਠੀ 
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ਹਞੁੁ ਣਾਇਆ ॥ ਸੁ ਖੀਉ ਥਸੁਞ 
ਖਢਧ ਦਹਧਆ ਞਾ ਹਞੁਹ ਥਠੁ 

ੁਝਾਇਆ ॥ ਹਞੁ ਖਵਛੁ ਠਾਞਾ ਏ 
ਢਸੀ ਹਦ ੁਹਝਅਸੁ ਪਏ ਥਾਇਆ ॥ 
ਹਞੁਹ ਹਧਹਪ ਔੁ ਣਾਇਆ ਹਖਢੀੑ 
ਹਵਔਸੁ ਆਣੁ ਵਾਇਆ ॥ ਹਖਹਢ ਔ 

ਔੁ ਥੁਗਾਇਆ ॥ ੑ ॥ 
ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਜੂਹਜ ਜੂਜਹਠਆ ਸਹ ਖਝੁ 

ਪਡਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਏਔਢ ਏਾਇਆ ਏਙ 
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ੋ ਹਵਹਔ ਸਹ ਸਹ ਹਡਾ ॥ ਸਹ 
ਸਹ ਸੀਾ ਞਢੁ ਸ ਧਾ ਧਢੁ ਞਢੁ 

ਹਵਡਾ ॥ ਡੁਹ ਦਾ ਵਛ ਸਹ ਣਾਇਆ 
ਢਾਢਏ ਹ ੁਡਾ ॥  ॥ 

ਪਏ ਧਃ  ॥ ੋੀਆ ਦ ਣੀਆ 
ਣਸ ਏਢੑ ਣਾਪ ॥ ਸਝ ਣਉਝੁ 

ਣਾਝੀ ਥਞੁ ਔਠੁ ੂਖੁ ਅਵਞਾ ॥ 
ਪੀ ਡਞੀ ਧਾਪੁ ਡਢੁ ਵਞਹਝ 

ਥ ਖਖਾਪ ॥ ਢਾਢਏ ਧੁ ਹਆਢ 

ਹਵਸੂਝੀ ਐਾਇ ਇਆ ਖਧਏਾਪੁ ॥  ॥ 
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ਧਃ  ॥ ਵਾਇਹਢ ਔਪ ਢਔਹਢ ੁ ॥ 
ਣ ਸਪਾਇਹਢ ਤਹਢੑ ਹ ॥ ਉਹਛ 

ਉਹਛ ਾਵਾ ਗਾਙ ਣਾਇ ॥ ਵਐ ਪਏੁ 
ਸ ਹ ਖਾਇ ॥ ਙੀਆ ਏਾਹਝ 

ਣੂਹਸ ਞਾਪ ॥ ਆਣੁ ਣਕਾੋਹਸ ਡਞੀ 
ਢਾਹਪ ॥ ਾਵਹਢ ਣੀਆ ਾਵਹਢ 

ਏਾਢੑ ॥ ਾਵਹਢ ੀਞਾ ਾਖ ਾਧ ॥ 
ਹਢਦਉ ਹਢਏਾੁ ਔੁ ਢਾਧੁ ॥ ਖਾ ਏਾ 
ਏੀਆ ਪ ਖਸਾਢੁ ॥ ਵਏ ਵਹਸ 

ਏਹਧ ਔੋਾਉ ॥ ਹਦਢੀ ਹਝ ਹਖਢਾੑ 
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ਧਹਢ ਔਾਉ ॥ ਹਐੀ ਹਹਐਆ ੁ 
ਵੀਔਾਹ ॥ ਢਠੀ ਏਹਧ ਪਾ 

ਣਾਹ ॥ ਏਪੂ ਔਐਾ ਔਏੀ ਔਏੁ ॥ ਟਪ 
ਵਾਪ ਥਸੁਞੁ ਅਢਞੁ ॥ ਪਾਙੂ 
ਧਾਡਾਝੀਆ ਅਢਾਸ ॥ ਣਐੀ 

ਦਉਠੀਆ ਪਹਢ ਢ ਾਸ ॥ ੂ ਔਾਹੋ 

ਦਵਾਈਅਹਸ ਖਞ ॥ ਢਾਢਏ ਦਉਹਠਆ 
ਝਞ ਢ ਅਞ ॥ ਥਡਢ ਥਹਡ ਦਵਾ 

ਇ ॥ ਣਇ ਹਏਹਞ ਢਔ ਦੁ ਏਇ 

॥ ਢਹਔ ਢਹਔ ਸਹਸ ਔਪਹਸ  ਇ ॥ 
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ਉਹਛ ਢ ਖਾਸੀ ਹਡ ਢ ਸਹਸ ॥ ਢਔਝੁ 
ਏੁਠਝੁ ਧਢ ਏਾ ਔਾਉ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖਢੑ 

ਧਹਢ ਦਉ ਹਞਢਾੑ ਧਹਢ ਦਾਉ ॥  ॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਢਾਉ ਞਾ ਹਢਏਾੁ ਸ 
ਢਾਇ ਪਇ ਢਹਏ ਢ ਖਾਈ ॥ 
ਖੀਉ ਹਣਛੁ ਦੁ ਹਞ ਠਾ ਠ ਐਾਖ 

ਆਹਐ ਵਾਈ ॥ ਖ ਪੋਹਸ ਔਾ 
ਆਣਝਾ ਏਹ ਣੁਢਸੁ ਢੀਔੁ ਠਾਈ ॥ 
ਖ ਖਵਾਝਾ ਣਸ ਖੁ ਵ ਏਠੀ 

ਆਈ ॥ ਏ ਸ ਢ ਦੀ ਣਾਈ 
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॥  ॥ 
ਣਟੁ ਠਾਵਾ ਹਢਞ ਐੋੀ ਧੁਡ ਖਥਹਢ 

ਥਾਪੀ ਾਧ ਾਖ ॥ ਸਹ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਔਞਾਇ ੁ ਸਹ ਧਾਹ ਔਾਪੀ ॥ 

ਧ ਧਹਢ ਞਹਢ ਢਾਧੁ ਆਡਾੁ ਸ ਸਉਧ 
ਹਥਐੁ ਖਾਪੀ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਹਞੁੁ 

ਧਹਪ ਸਹ ਸਹ ਹਧਹਪਆ ਥਢਵਾਪੀ ॥ 
 ॥ 

ਪਏ ਧਃ  ॥ ਧੁਪਧਾਢਾ ਹਤਹਞ 

ੀਅਹਞ ਣਹੋ ਣਹੋ ਏਹਸ ਥੀਔਾੁ ॥ 
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ਥਠ  ਹਖ ਣਵਹਸ ਹਵਹਔ ਥਠੀ ਵਐਝ 
ਏਉ ਠੀਠਾੁ ॥ ਹਸਠੂ ਾਪਾਸੀ 

ਾਪਾਸਹਢ ਠਹਢ ੂਹਣ ਅਣਾੁ ॥ 
ਞੀਹਟ ਢਾਵਹਸ ਅਔਾ ਣੂਖਾ ਅ 

ਵਾੁ ਥਸਏਾੁ ॥ ਖੀ ੁਹਢ ਹਡਆਵਹਢੑ 
ਖਞ ਅਪਐ ਢਾਧੁ ਏਞਾੁ ॥ ੂਐਧ 

ਧੂਹਞ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢ ਏਾਇਆ ਏਾ 
ਆਏਾੁ ॥ ਞੀਆ ਧਹਢ ਞਐੁ ਉਣਖ 
ਠਝ ਏ ਵੀਔਾਹ ॥ ਠ ਠ ਧਹਸ ਸਾ 

ੂਝਾ ਦ ਏ ਾੁ ॥ ਔਾ ਖਾਾ ਞ 
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ਏੂਹੋਆਾ ਐਾਾਥਾ ਵਏਾ ॥ ਇਹਏ 
ਸਠਾ ਐਾਇ ਔਪਹਸ ਟਾਊ ਹਞਢਾ ਹਦ 

ਏਾਈ ਏਾ ॥ ਖਹਪ ਟਹਪ ਖੀਆ 
ਣੁੀਆ ਪਆ ਆਏਾਾ ਆਏਾ ॥ 

ਇ ਹਖ ਆਐਹਸ ੁ ਞੂਸ ਖਾਝਹਸ ਹਞਢਾ 
ਹਦ ਞੀ ਾ ॥ ਢਾਢਏ ਦਞਾ ਦੁਐ 

ਾਪਾਸਝੁ ਔੁ ਢਾਧੁ ਆਡਾੁ ॥ ਠਾ 
ਅਢਹਠ ਸਹਸ ਹਠਢੁ ਾਞੀ ੁਝਵਹਞਆ 

ਣਾ ਕਾੁ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਹਧਙੀ 

ਧੁਪਧਾਢ ਏੀ ਣੋ ਣਈ ਏੁਹਧੑਆ ॥ 
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ਹੋ ਦਾਂਛ ਇਙਾ ਏੀਆ ਖਪਠੀ ਏ 
ਣੁਏਾ ॥ ਖਹਪ ਖਹਪ ਵ ਥਣੁੋੀ ਗਹੋ 

ਗਹੋ ਣਵਹਸ ਅਹਆ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਖਹਢ ਏਞ ਏਾਝੁ ਏੀਆ  ਖਾਝ 
ਏਞਾੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਹਥਢੁ 
ਹਞੁ ਹਏਢ ਢ ਣਾਇ ਹਥਢੁ 

ਹਞੁ ਹਏਢ ਢ ਣਾਇਆ ॥ ਹਞੁ 
ਹਵਹਔ ਆਣੁ ਹਐਢੁ ਏਹ ਣਙੁ 

ਆਹਐ ੁਝਾਇਆ ॥ ਹਞੁ ਹਧਹਪ 

ਠਾ ਧੁਏਞੁ ਸ ਹਖਹਢ ਹਵਔਸੁ ਧਸੁ 
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ਔੁਏਾਇਆ ॥ ਉਞਧੁ ਸੁ ਥੀਔਾੁ ਸ 
ਹਖਹਢ ਔ ਹਉ ਹਔਞੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਖਖੀਵਢੁ ਠਾਞਾ ਣਾਇਆ ॥  ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਹਣਆ ਆਇ ਹਧਪੁ ਧ ਹਔੀ 
ਹਵਕੁਢ ਾਧ ਾਖ ॥ ਧਾ ਧਢੁ ਞਢੁ 

ਥਸੁਞੁ ਥਾਹਆ ਸਹ ਢਝ ਹ ਹਦਢ 

॥ ਧ ਸਹ ਣਰਦੁ ਹਣਆਾ ਠਹ ੁੁ 
ਹਧਹਪ ਸਹ ਧਢੁ ਧਢ ॥ ਸਉ ਧੂਐੁ 

ਏਾ ਪਾਈਆ ਢਾਢਏ ਸਹ ਏਧ ॥  

॥ 
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ਪਏ ਧਃ  ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ ਆਇਆ 
ਸਉ ਹਵਹਔ ਇਆ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 

ਖਹਧਆ ਸਉ ਹਵਹਔ ਧੁਆ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 
ਹਠਞਾ ਸਉ ਹਵਹਔ ਪਇਆ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 

ਐਹਙਆ ਸਉ ਹਵਹਔ ਇਆ ॥ ਸਉ 
ਹਵਹਔ ਹਔਆੁ ਏੂਹੋਆੁ ॥ ਸਉ 

ਹਵਹਔ ਣਾਣ ਣੁਢ ਵੀਔਾੁ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 
ਢਹਏ ੁਹ ਅਵਞਾੁ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 

ਸ ਸਉ ਹਵਹਔ ਵ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 

ਦੀ ਸਉ ਹਵਹਔ ਡਵ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ 
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ਖਾਞੀ ਹਖਢੀ ਐਵ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ ਧੂਐੁ 
ਸਉ ਹਵਹਔ ਹਆਝਾ ॥ ਧਐ ਧੁਏਹਞ ਏੀ 

ਾ ਢ ਖਾਝਾ ॥ ਸਉ ਹਵਹਔ ਧਾਇਆ 
ਸਉ ਹਵਹਔ ਕਾਇਆ ॥ ਸਉਧ ਏਹ 

ਏਹ ਖਞ ਉਣਾਇਆ ॥ ਸਉਧ ਥੂਗ ਞਾ 
ਠੁ ੂਗ ॥ ਹਆਢ ਹਵਸੂਝਾ ਏਹਟ ਏਹਟ 

ਪੂਗ ॥ ਢਾਢਏ ਸੁਏਧੀ ਹਪਐੀ ਪਐੁ ॥ 
ਖਸਾ ਵਐਹਸ ਞਸਾ ਵਐੁ ॥  ॥ ਧਸਪਾ 

 ॥ ਸਉਧ ਸਾ ਖਾਹਞ ਸ ਸਉਧ ਏਧ 

ਏਧਾਹਸ ॥ ਸਉਧ ਈ ਥਡਢਾ ਹਤਹ 
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ਹਤਹ ਖਢੀ ਣਾਹਸ ॥ ਸਉਧ ਹਏਟਸੁ 
ਊਣਖ ਹਏਞੁ ਖਹਧ ਇਸ ਖਾਇ ॥ 

ਸਉਧ ਸ ਸੁਏਧੁ ਸ ਣਇ ਹਏਹਞ 
ਹਤਾਹਸ ॥ ਸਉਧ ਠੀ ੁ ਸ ਠਾੂ 

ਦੀ ਇੁ ਧਾਹਸ ॥ ਹਏਣਾ ਏ ਖ 
ਆਣਝੀ ਞਾ ੁ ਏਾ ਥਠੁ ਏਧਾਹਸ ॥ 

ਢਾਢਏੁ ਏਸ ੁਝਸੁ ਖਢਸੁ ਇਞੁ ਖਹਧ 
ਠੁਐ ਖਾਹਸ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਵ ਏੀਞੀ 

ਞਐੀਖ਼ੀੀ ਹਖਢੀੑ ਔ ਔੁ 

ਹਡਆਇਆ ॥ ਢੀੑ ਧਠ ਣੁ ਢ 
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ਹਐ ਏਹ ੁਹਕ੍ਰਞੁ ਡਧੁ ਏਧਾਇਆ 
॥ ਢੀੑ ਠੁਢੀਆ ਞੋ ਥਡਢਾ ਅਢੁ 

ਣਾਝੀ ਟੋਾ ਐਾਇਆ ॥ ਞੂ ਥਐੀੀ 
ਅਪਾ ਹਢਞ ਠਵਹਸ ਔੋਹਸ ਵਾਇਆ 
॥ ਵਹਛਆਈ ਵਛਾ ਣਾਇਆ ॥  ॥ 
ੁ ਅਹਧਰਞ ਹਦਢੀ ਠਸੁੀ ਅਹਧਰਞੁ 

ਥੁਏ ਾਧ ਾਖ ॥ ਹਖਢਾ ੁਥਾਝੀ 
ਧਹਢ ਦਾਈਆ ਅਹਧਰਹਞ ਕਹਏ ਕਏ ॥ 
ੁ ਞੁਚ ਸਹ ਣਾਇਆ ਔੂਏ ਡਏ ਡਏ 

॥ ਸਹ ਖਢੁ ਸਹ ਸਹ ਸਇਆ ਢਾਢਏੁ 
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ਸਹ ਇਏ ॥ ੑ ॥  ॥  ॥ 
ਪਏ ਧਃ  ॥ ਣੁਐਾਂ ਹਥਐਾਂ ਞੀਟਾਂ 

ਞਙਾਂ ਧਾਂ ਐਞਾਂਸ ॥ ਠੀਣਾਂ ਪਆਂ 
ਧਛਪਾਂ ਐਛਾਂ ਵਦਛਾਂਸ ॥ ਅਛਖ 

ਖਖ ਉਞਦੁਖਾਂ ਐਾਝੀ ਞਖਾਂਸ ॥  
ਹਧਹਞ ਖਾਝ ਢਾਢਏਾ ਾਂ ਧਾਂ ਖਞਾਸ 

॥ ਢਾਢਏ ਖਞ ਉਣਾਇ ਏ ਧਾਪ 
ਦਢਾਸ ॥ ਹਖਹਢ ਏਞ ਏਝਾ ਏੀਆ 
ਹਔਞਾ ਹਦ ਏਝੀ ਞਾਸ ॥  ਏਞਾ 

ਹਔਞਾ ਏ ਹਖਹਢ ਉਣਾਇਆ ਖੁ ॥ 
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ਹਞੁ ਖਸਾੀ ੁਅਹਞ ਹਞੁ ਹਞੁ 
ਠੀਥਾਝੁ ਅਦੁ ॥ ਢਾਢਏ ਔ ਢਾਧ 

ਹਥਢੁ ਹਏਆ ਹਙਏਾ ਹਏਆ ਞੁ ॥  ॥ 
ਧਃ  ॥ ਪਐ ਢਏੀਆ ਔਹਆਈਆ 

ਪਐ ਣੁਢਾ ਣਵਾਝੁ ॥ ਪਐ ਞਣ ਉਣਹ 
ਞੀਟਾਂ ਸਖ ਖ ਥਥਾਝ ॥ ਪਐ 

ੂਞਝ ਾਧ ਝ ਧਹਸ ਕੁਙਹਸ 
ਣਾਝ ॥ ਪਐ ੁਞੀ ਪਐ ਹਆਢ 
ਹਡਆਢ ਣੋੀਅਹਸ ਣਾਚ ਣੁਾਝ ॥ 

ਹਖਹਢ ਏਞ ਏਝਾ ਏੀਆ ਹਪਹਐਆ 
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ਆਵਝ ਖਾਝੁ ॥ ਢਾਢਏ ਧਞੀ ਹਧਹਟਆ 
ਏਧੁ ਔਾ ਢੀਾਝੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ 

ਔਾ ਾਹਸਥੁ ਏੁ ਞੂ ਹਖਹਢ ਔ ਔੁ 
ਵਞਾਇਆ ॥ ਹਖੁ ਞੂ ਠਹਸ ਹਞੁ 

ਹਧਪ ਔੁ ਞਾ ਹਞਢੀੑ ਔੁ ਏਧਾਇਆ ॥ 
ਹਞੁਹ ਹਧਹਪ ਔੁ ਣਾਇਆ ਹਖਢੑ 

ਏ ਹਸਠ ਔੁ ਵਾਇਆ ॥ ਧੂਐ ਔੁ 
ਢ ਖਾਝਢੀੑ ਧਢਧੁਐੀ ਖਢਧੁ ਵਾਇਆ 
॥ ਹਵਹਔ ਠੁਢੀਆ ਏਾਸ ਆਇਆ ॥  

॥ 
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ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 
ਸਹ ਅਹਧਰਞ ਦਹਞ ਦਛਾ ਸ ੁ 

ਹਞੁ ਣਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ੁੁ 
ਹਞੁੁ ਔਾ ਾਸੁ ਸ ਹਐ ਠਇ ਸਹ 
ਾ ॥ ਡਢੁ ਡਢੁ ਵਝਖਾਾ ਵਝਖੁ ਸ 
ੁੁ ਾਸੁ ਾਥਾ ॥ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ੁੁ 

ਹਞਢੀੑ ਣਾਇਆ ਹਖਢ ਡੁਹ ਹਪਐਞੁ 
ਹਪਪਾਹਙ ਹਪਐਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਣਹੋ ਣਹੋ ਛੀ 

ਪਠੀਅਹਸ ਣਹੋ ਣਹੋ ਦੀਅਹਸ ਾਟ ॥ 
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ਣਹੋ ਣਹੋ ਥੋੀ ਣਾਈ ਣਹੋ ਣਹੋ 
ਛੀਅਹਸ ਐਾਞ ॥ ਣੋੀਅਹਸ ਖਞ 

ਥ ਥ ਣੋੀਅਹਸ ਖਞ ਧਾ ॥ 
ਣੋੀ ਖਞੀ ਆਖਾ ਣੋੀਅਹਸ ਖਞ 
ਾ ॥ ਢਾਢਏ ਪਐ ਇਏ ਪ ਸੁ 
ਸਉਧ ਗਐਝਾ ਗਾਐ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ 

ਹਪਹਐ ਹਪਹਐ ਣਹੋਆ ॥ ਞਞਾ ਏਹੋਆ 
॥ ਥਸੁ ਞੀਟ ਦਹਵਆ ॥ ਞਞ ਪਹਵਆ 
॥ ਥਸੁ ਦਐ ਏੀਆ ਠਸੀ ਠੁਐੁ ਠੀਆ ॥ 

ਸੁ ਵ ਖੀਆ ਅਣਝਾ ਏੀਆ ॥ ਅਢੁ ਢ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        560 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਐਾਇਆ ਾਠੁ ਵਾਇਆ ॥ ਥਸੁ ਠੁਐੁ 
ਣਾਇਆ ਠੂਖਾ ਦਾਇਆ ॥ ਥਞਰ ਢ 

ਣਹਸ ॥ ਅਹਸਹਢਹ ਏਸ ॥ ਧਹਢ 
ਹਵੂਞਾ ॥ ਹਏਉ ਖਾ ੁ ਹਥਢੁ ੂਞਾ 
॥ ਣ ਉਣਞਾਝਾ ॥ ਅਣਝਾ ਏੀਆ 

ਏਧਾਝਾ ॥ ਅਪੁ ਧਪੁ ਐਾਈ ਹਹ ਕਾਈ 

ਣਾਈ ॥ ਧੂਹਐ ਅਡ ਣਹਞ ਵਾਈ ॥ 
ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਹਏਕੁ ਟਾਇ ਢ ਣਾਈ ॥ ਸ 
ਥਥਾਝੀ ਧੋੀ ਧਾਝੀ ॥ ਅਡੁ ਢ ਖਾਝ 

ਹਤਹ ਣਕੁਞਾਝੀ ॥ ਹਞੁੁ ਦਙ  
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ੁਐੁ ਣਾ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਧਹਢ 
ਵਾ ॥ ਢਾਢਏ ਢਠਹ ਏ  ਣਾ 

॥ ਆ ਅਠ ਞ ਹਢਸਏਵਪੁ ਸਉਧ 
ਥਹਠ ਖਪਾ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਦਞ 
ਞ ਧਹਢ ਦਾਵਠ ਠਹ ਸਹਢ ਏੀਹਞ 
ਾਵਠ ॥ ਢਾਢਏ ਏਧਾ ਥਾਸ ਠਹ 

ਜਅ ਢ ਪਸਢੀੑ ਡਾਵਠ ॥ ਇਹਏ ਧੂਪੁ ਢ 
ਥੁਗਹਢੑ ਆਣਝਾ ਅਝਸਠਾ ਆਣੁ 

ਝਾਇਠ ॥ ਸਉ ਜਾਜੀ ਏਾ ਢੀਔ ਖਾਹਞ 

ਸਹ ਉਞਧ ਖਾਹਞ ਠਾਇਠ ॥ ਹਞਢੑ 
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ਧਾ ਹਖ ਞੁਗ ਹਡਆਇਠ ॥  ॥ 
ਔੁ ਾਸੁ ਸਧਾਾ ਞੂ ਡਝੀ ਦੁ ਖਞੁ 

ਵਝਖਾਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਦ ਦਾਂਛ ਞੁਡ 
ਾਹਖਆ ਹਵਹਔ ਵਞੁ ਸਹ ਟਾਾ ॥ ਖ 
ਣਾਵਹਸ ਦਾਂਛ ਹਵਹਔ ਵਞੁ ਾ ਹਢਏਪ 

ਹਏਆ ਏਈ ਏ ਵਔਾਾ ॥ ਖਢ 

ਢਾਢਏ ਏਉ ਸਹ ਥਐਹਆ ਸਹ 
ਦਹਞ ਦਛਾਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਏੂੋੁ ਾਖਾ ਏੂੋੁ ਣਖਾ 

ਏੂੋੁ ਦੁ ਾੁ ॥ ਏੂੋੁ ਧਛਣ ਏੂੋੁ 
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ਧਾੋੀ ਏੂੋੁ ਥਝਸਾੁ ॥ ਏੂੋੁ ੁਇਢਾ 
ਏੂੋੁ ੁਣਾ ਏੂੋੁ ਣਢੑਝਸਾੁ ॥ ਏੂੋੁ 

ਏਾਇਆ ਏੂੋੁ ਏਣੋੁ ਏੂੋੁ ੂਣੁ ਅਣਾੁ 
॥ ਏੂੋੁ ਧੀਆ ਏੂੋੁ ਥੀਥੀ ਐਹਣ ਸ 

ਐਾੁ ॥ ਏੂਹੋ ਏੂੋ ਢਸੁ ਪਾ ਹਵਹਆ 
ਏਞਾੁ ॥ ਹਏੁ ਢਾਹਪ ਏੀਔ ਠਞੀ 

ਦੁ ਖੁ ਔਪਝਸਾੁ ॥ ਏੂੋੁ ਹਧਚਾ ਏੂੋੁ 
ਧਾਹਐਉ ਏੂੋੁ ਛਥ ਣੂੁ ॥ ਢਾਢਏੁ 

ਵਐਾਝ ਥਢਞੀ ਞੁਡੁ ਥਾਗੁ ਏੂੋ ਏੂੋੁ ॥  

॥ ਧਃ  ॥ ਔੁ ਞਾ ਣੁ ਖਾਝੀ ਖਾ 
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ਹਠ ਔਾ ਸਇ ॥ ਏੂੋ ਏੀ ਧਪੁ ਉਞ 
ਞਢੁ ਏ ਸਕਾ ਡਇ ॥ ਔੁ ਞਾ ਣੁ 

ਖਾਝੀ ਖਾ ਹਔ ਡ ਹਣਆੁ ॥ ਢਾਉ 
ੁਹਝ ਧਢੁ ਸੀ ਞਾ ਣਾ ਧਐ 

ਠੁਆੁ ॥ ਔੁ ਞਾ ਣੁ ਖਾਝੀ ਖਾ 
ਖੁਹਞ ਖਾਝ ਖੀਉ ॥ ਡਹਞ ਏਾਇਆ 

ਾਹਡ ਏ ਹਵਹਔ ਠਇ ਏਞਾ ਥੀਉ ॥ 
ਔੁ ਞਾ ਣੁ ਖਾਝੀ ਖਾ ਹਐ ਔੀ 
ਪਇ ॥ ਠਇਆ ਖਾਝ ਖੀਅ ਏੀ ਹਏਕੁ 

ਣੁਢੁ ਠਾਢੁ ਏਇ ॥ ਔੁ ਞਾਂ ਣੁ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        565 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਖਾਝੀ ਖਾ ਆਞਧ ਞੀਹਟ ਏ 
ਹਢਵਾੁ ॥ ਹਞੁੂ ਢ ਣੁਹਕ ਏ ਥਹਸ 

ਸ ਏ ਹਢਵਾੁ ॥ ਔੁ ਦਢਾ ਸਇ 
ਠਾੂ ਣਾਣ ਏਜ ਡਇ ॥ ਢਾਢਏੁ ਵਐਾਝ 
ਥਢਞੀ ਹਖਢ ਔੁ ਣਪ ਸਇ ॥  ॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਠਾਢੁ ਧਹਸਛਾ ਞਪੀ ਐਾਏੁ ਖ 

ਹਧਪ ਞ ਧਞਹਏ ਪਾਈ ॥ ਏੂੋਾ 
ਪਾਪਔੁ ਕਛੀ ਸਇ ਇਏ ਧਹਢ ਅਪਐੁ 

ਹਡਆਈ ॥ ਤਪੁ ਞਵਸ ਣਾਈ 

ਖਵਸੀ ਏਾ ਏਧਾਈ ॥ ਖ ਸਵ 
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ਣੂਹਥ ਹਪਹਐਆ ਞਾ ਡੂਹੋ ਹਞਢਾੑ ਠੀ 
ਣਾਈ ॥ ਧਹਞ ਟੋੀ ਵ ਵਾਈ 

॥ ੍ ॥ 
ਸਧ ਹਏਆ ੁਝ ਞ ਹਵਟਸ ੁਆਧੀ 
ਞੂ ਅਣ ਅਣਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਸਹ 

ਢਾਧੁ ਾਪਾਸਸ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ਸਾ ਆ 

ਆਡਾ ॥ ਸਧ ਧੂਐ ਹਏਕੂਅ ਢ 
ਖਾਝਸਾ ਹਏਵ ਣਾਵਸ ਣਾ ॥ ਖਢੁ 

ਢਾਢਏੁ ਸਹ ਏਾ ਠਾੁ ਸ ਸਹ ਠਾ 

ਣਹਢਸਾ ॥  ॥ 
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ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਹਔ ਏਾਪੁ ਏੂੋੁ 
ਵਹਞਆ ਏਹਪ ਏਾਪਐ ਥਞਾਪ ॥ ਥੀਉ 

ਥੀਹਖ ਣਹਞ ਪ  ਅਥ ਹਏਉ ਉਵ 
ਠਾਹਪ ॥ ਖ ਇਏੁ ਸਇ ਞ ਉਵ ੁਞੀ 
ਸੂ ੁਹਞ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਣਾਸ ਥਾਸਾ 
ਏ ੁ ਢ ਇ ॥ ਦ ਹਵਹਔ ਐੁਹਥ 

ਔੋਾਈ ਧੁ ਣਾਸੁ ਞਹਢ ਸਇ ॥ 
ਢਾਢਏ ਦਞੀ ਖ ਣ ਏੂੋ ਇ ਢ 

ਏਇ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਪਥੁ ਣਾਣੁ ਠੁਇ 

ਾਖਾ ਧਸਞਾ ਏੂੋੁ ਸਆ ਹਏਠਾੁ ॥ 
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ਏਾਧੁ ਢਥੁ ਹਠ ਣੁਕੀ ਥਹਸ ਥਹਸ ਏ 
ਥੀਔਾੁ ॥ ਅਡੀ ਨਹਞ ਹਆਢ 

ਹਵਸੂਝੀ ਦਾਹਸ ਦ ਧੁਠਾੁ ॥ 
ਹਆਢੀ ਢਔਹਸ ਵਾਖ ਵਾਵਹਸ ੂਣ 

ਏਹਸ ੀਾੁ ॥ ਊਔ ਏੂਏਹਸ ਵਾਠਾ 
ਾਵਹਸ ਖਡਾ ਏਾ ਵੀਔਾੁ ॥ ਧੂਐ 

ਣਹਛਞ ਹਸਏਧਹਞ ਸੁਖਹਞ ਖ ਏਹਸ 
ਹਣਆੁ ॥ ਡਧੀ ਡਧੁ ਏਹਸ 

ਾਵਾਵਹਸ ਧਹਸ ਧਐ ਠੁਆੁ ॥ ਖਞੀ 

ਠਾਵਹਸ ਖੁਹਞ ਢ ਖਾਝਹਸ ਕਹਛ 
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ਥਸਹਸ  ਥਾੁ ॥ ਦੁ ਏ ਣੂਾ ਆਣ 
ਸਵ ਹਙ ਢ ਏਈ ਆਐ ॥ ਣਹਞ 

ਣਵਾਝਾ ਹਣਕ ਣਾਈ ਞਾ ਢਾਢਏ 
ਞਹਪਆ ਖਾਣ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਵਠੀ ੁ 

ਵਖਹ ਢਾਢਏਾ ਔਾ ਵਐ ਇ ॥ 
ਦਢੀ ਕਾਪਾ ਧਾੀਆ ਏਞਾ ਏ ੁ 

ਸਇ ॥ ਅ ਖਾਹਞ ਢ ਖੁ ਸ ਅ 
ਖੀਉ ਢਵ ॥ ਹਖਢ ਏੀ ਪਐ ਣਹਞ ਣਵ 

ਔ ਈ ਏਇ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਡੁਹ 

ਏਧੁ ਹਖਢਾ ਏਉ ਞੁਡੁ ਣਾਇਆ ਞਾ 
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ਹਞਢੀ ਐਧੁ ਹਡਆਇਆ ॥ ਢਾ ਖਞਾ 
ਏ ਵਹ ਹਏਕੁ ਢਾਸੀ ਞੁਡੁ ਵਏੀ ਖਞੁ 

ਉਣਾਇਆ ॥ ਇਏਢਾ ਢ ਞੂ ਧਹਪ ਪਹਸ 
ਇਹਏ ਆਣਸੁ ਞੁਡੁ ਐੁਆਇਆ ॥ ੁ 
ਹਏਣਾ ਞ ਖਾਹਝਆ ਹਖਟ ਞੁਡੁ ਆਣੁ 

ਥੁਗਾਇਆ ॥ ਸਖ ਸੀ ਹਔ 

ਧਾਇਆ ॥  ॥ 
ਹਖਉ ਦਾਵ ਹਞਉ ਾਹਐ ਪ ਸਧ ਹਝ 

ਣਰਦ ਆ ਾਧ ਾਖ ॥ ਸਧ ਦੂਹਪ 

ਹਵਾੋਸ ਹਠਢੁ ਾਹਞ ਸਹ ਪਾਖ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        571 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਐਾ ॥ ਸਧ ਥਾਹਏ ਞੂ ੁੁ ਹਣਞਾ ਸ 
ਠ ਧਹਞ ਧਗਾ ॥ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ਠਾੁ 

ਸਹ ਏਾਂਹਜਆ ਸਹ ਣਖ ਐਾ ॥ ੑ ॥ 
੍ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਠੁਐੁ ਠਾੂ ੁਐੁ ੁ 
ਦਇਆ ਖਾ ੁਐੁ ਞਾਹਧ ਢ ਸਈ ॥ ਞੂ 

ਏਞਾ ਏਝਾ ਧ ਢਾਸੀ ਖਾ ਸਉ ਏੀ 
ਢ ਸਈ ॥  ॥ ਥਹਪਸਾੀ ਏੁਠਹਞ 

ਵਹਆ ॥ ਞਾ ਅਞੁ ਢ ਖਾਈ ਪਹਐਆ 

॥  ॥ ਸਾਉ ॥ ਖਾਹਞ ਧਹਸ ਖਹਞ 
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ਖਹਞ ਧਹਸ ਖਾਞਾ ਅਏਪ ਏਪਾ ਦਣੂਹ 
ਹਸਆ ॥ ਞੂ ਔਾ ਾਹਸਥੁ ਹਤਹਞ 

ੁਆਹਪੑਉ ਹਖਹਢ ਏੀਞੀ  ਣਾਹ 
ਣਇਆ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਏਞ ਏੀਆ 

ਥਾਞਾ ਖ ਹਏਕੁ ਏਝਾ ੁ ਏਹ ਹਸਆ 
॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਖ ਥਠ ਹਆਢ 

ਥਠ ਥਠ ਥਠ ਥਰਾਸਧਝਸ ॥ ਐਞਰੀ 
ਥਠ ੂ ਥਠ ੂਠਰ ਥਠ ਣਾ 

ਹਕ੍ਰਞਸ ॥ ਥ ਥਠ ਏ ਥਠ ਖ 

ਏ ਖਾਝ ਦਉ ॥ ਢਾਢਏੁ ਞਾ ਏਾ ਠਾੁ ਸ 
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ਈ ਹਢਖਢ ਠਉ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ 
ਏ ਹਕ੍ਰਢ ਥ ਠਵਾ ਠਵ ਠਵਾ ਞ 

ਆਞਧਾ ॥ ਆਞਧਾ ਥਾੁਠਵਹੵ ਖ ਏ 
ਖਾਝ ਦਉ ॥ ਢਾਢਏੁ ਞਾ ਏਾ ਠਾੁ ਸ 
ਈ ਹਢਖਢ ਠਉ ॥ ੑ ॥ ਧਃ  ॥ 
ਏੁਦ ਥਡਾ ਖਪੁ ਸ ਖਪ ਹਥਢੁ ਏੁਦੁ ਢ 

ਸਇ ॥ ਹਆਢ ਏਾ ਥਡਾ ਧਢੁ ਸ ੁ 
ਹਥਢੁ ਹਆਢੁ ਢ ਸਇ ॥  ॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਣਹੋਆ ਸਵ ੁਢਸਾੁ ਞਾ ਧੀ 

ਾਡੁ ਢ ਧਾੀ ॥ ਖਸਾ ਾਪ ਾਪਝਾ 
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ਞਵਸ ਢਾਉ ਣਔਾੀ ॥ ੀ ਏਪਾ ਢ 
ਐਛੀ ਹਖਞੁ ਠਸ ਇਆ ਸਾੀ 

॥ ਣਹੋਆ ਅਞ ਧੀਆ ਵੀਔਾੁ ਅ 
ਵੀਔਾੀ ॥ ਧੁਹਸ ਔਪ ੁ ਅ 

ਧਾੀ ॥  ॥ 
ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 

ਹਖਢ ਧਞਹਏ ਡੁਹ ਸਹ ਹਪਹਐਆ 
ਹਞਢਾ ਹਞੁੁ ਹਧਹਪਆ ਾਧ ਾਖ ॥ 

ਅਹਆਢੁ ਅਡਾ ਏਹਙਆ ੁ 

ਹਆਢੁ ਹਙ ਥਹਪਆ ॥ ਸਹ ਪਡਾ 
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ਞਢੁ ਣਠਾਟ ਹਤਹ ਥਸੁਹੋ ਢ 
ਔਹਪਆ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ 

ਆਾਹਡਆ ਆਾਹਡ ਸਹ ਹਧਹਪਆ ॥ 
 ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਢਾਢਏ ਧੁ ੀ ਏਾ 
ਇਏੁ ਟੁ ਇਏੁ ਟਵਾਸੁ ॥ ਖੁੁ ਖੁੁ 

ਤਹ ਵਙਾਈਅਹਸ ਹਆਢੀ ਥੁਗਹਸ 
ਞਾਹਸ ॥ ਞਖੁਹ ਟੁ ਞਐ ਏਾ ਡਧੁ 
ਅ ਟਵਾਸੁ ॥ ਞਰਞ ਟੁ ਖਞ ਏਾ ਖੁ 

ਅ ਟਵਾਸੁ ॥ ਠੁਆਣੁਹ ਟੁ ਞਣ 
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ਏਾ ਞੁ ਅ ਟਵਾਸੁ ॥ ਏਪਖੁਹ ਟੁ 
ਅਹਢ ਏਾ ਏੂੋੁ ਅ ਟਵਾਸੁ ॥  ॥ 

ਧਃ  ॥ ਾਧ ਏਸ ਞਥੁ ੁਆਧੀ 
ਔ ਧਹਸ ਆਕ ਾਹਔ ਸ ॥ ਦੁ ਏ 
ਹਔ ਧਾਵ ॥ ਹੁ ਏਸ ਹਸਆ 

ਦਣੂਹ ॥ ਾਧ ਢਾਧੁ ਠਵਾ ਧਹਸ ੂੁ 

॥ ਢਾਇ ਪਇ ਣਾਕਞ ਖਾਹਸ ॥ 
ਢਾਢਏ ਞਉ ਧਐਞੁ ਣਾਹਸ ॥ ਖੁਖ ਧਹਸ 

ਖਹ ਕਪੀ ਔਠਰਾਵਹਪ ਏਾਢੑ ਹਕ੍ਰਢੁ 

ਖਾਠਧੁ ਦਇਆ ॥ ਣਾਖਾਞੁ ਣੀ ਪ 
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ਆਇਆ ਹਥਠਰਾਥਢ ਧਹਸ ੁ ਏੀਆ ॥ 
ਏਹਪ ਧਹਸ ਥਠੁ ਅਟਥਝੁ ਸੂਆ ਢਾਉ 

ਐੁਠਾਈ ਅਪਸੁ ਦਇਆ ॥ ਢੀਪ ਥਞਰ 
ਪ ਏਣੋ ਣਹਸ ਞੁਏ ਣਚਾਝੀ ਅਧਪੁ 
ਏੀਆ ॥ ਔਾ ਵਠ ਸ ਹਔਆ ॥ 
ਣੋਹਸ ੁਝਹਸ ਹਞਢੑ ਔਾ ਵੀਔਾ ॥ 

ਦਾਉ ਦਹਞ ਏਹ ਢੀਔੁ ਠਾ ॥ ਞਉ 
ਢਾਢਏ ਧਐਞੁ ਣਾ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ 

ਹਞੁ ਹਵਙਸੁ ਵਾਹਆ ਹਖਞੁ 

ਹਧਹਪ ਐਧੁ ਧਾਹਪਆ ॥ ਹਖਹਢ 
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ਏਹ ਉਣਠੁ ਹਆਢ ਅਖਢੁ ਠੀਆ 
ਇਢੀੑ ਢਞਰੀ ਖਞੁ ਹਢਸਾਹਪਆ ॥ ਐਧੁ 

ਕਹਛ ਠੂਖ ਪ ਛੁਥ  ਵਝਖਾਹਆ ॥ 
ਹਞੁੂ ਸ ਥਹਸਟਾ ਹਵਪ ਹਏਢ 
ਵੀਔਾਹਆ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਣਾਹ 

ਉਞਾਹਆ ॥  ॥ 

ਹਖਢੀ ਾ ਸਹ ਢਾਧੁ ਢ ਔਹਞ  
ਏਾਸ ਖਹ ਆ ਾਧ ਾਖ ॥ ਇਸੁ 
ਧਾਝ ਖਢਧੁ ਠੁਪਦੁ ਸ ਢਾਧ ਹਥਢਾ 

ਹਥਟਾ ਦੁ ਖਾ ॥ ਸੁਹਝ ਵਞ ਸਹ 
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ਢਾਧੁ ਢ ਥੀਹਖ ਅ ਦੁਐਾ ਹਏਆ ਐਾ 
॥ ਧਢਧੁਐਾ ਢ ਹਤਹ ਖਢਧੁ ਸ ਢਾਢਏ 

ਸਹ ਦਾ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਹਧਪ ੁਐੁ ਾਇਾ 
ਅਹਞ ਠੀ ਅਹਞ ਧੁਔੁ ॥ ਇ ਹਖ 

ਆਵਹਸ ਆ ਏਹ ਖਾਹਸ ਹਢਾ ਹਏਞੁ 

॥ ਤਪ ਹਤਏ ਤੁਪ ਥਏਥਏ ਏਹਧ ਢ 
ਆਵਹਸ ਣਞ ॥ ਹਧਚਞੁ ਢੀਵੀ ਢਾਢਏਾ 

ੁਝ ਔਹਆਈਆ ਞਞੁ ॥ ਦੁ ਏ ਹਢਵ 

ਆਣ ਏਉ ਣ ਏਉ ਹਢਵ ਢ ਏਇ ॥ 
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ਡਹ ਞਾਾਖੂ ਞਪੀ ਹਢਵ ੁ ਉਾ 
ਸਇ ॥ ਅਣਾਡੀ ਠੂਝਾ ਹਢਵ ਖ ਸਞਾ 

ਹਧਾਹਸ ॥ ੀਹ ਹਢਵਾਇ ਹਏਆ 
ਟੀ ਖਾ ਹਠ ਏੁੁਡ ਖਾਹਸ ॥  ॥ ਧਃ 

 ॥ ਣਹੋ ਣੁਞਏ ਹਡਆ ਥਾਠ ॥ 
ਹਪ ਣੂਖਹ ਥੁਪ ਧਾਡ ॥ ਧੁਹਐ 

ਗੂਚ ਹਥਦੂਐਝ ਾ ॥ ਞਰਣਾਪ ਹਞਸਾਪ 
ਹਥਔਾ ॥ ਹਪ ਧਾਪਾ ਹਞਪਏੁ ਹਪਪਾਙ 

॥ ਠੁਇ ਡਞੀ ਥਞਰ ਏਣਾਙ ॥ ਖ 

ਖਾਝਹ ਥਰਸਧ ਏਧ ॥ ਹਦ ਤਏਙ 
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ਹਢਔਉ ਏਧ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
ਹਢਸਔਉ ਹਡਆਵ ॥ ਹਵਝੁ ਹਞੁ 

ਵਾਙ ਢ ਣਾਵ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਏਣੋੁ 
ੂਣੁ ੁਸਾਵਝਾ ਕਹਛ ਠੁਢੀਆ ਅਠਹ 
ਖਾਵਝਾ ॥ ਧਠਾ ਔਾ ਆਣਝਾ ਆਣ 

ਸੀ ਏੀਞਾ ਣਾਵਝਾ ॥ ਸੁਏਧ ਏੀ ਧਹਢ 

ਦਾਵਠ ਾਹਸ ਦੀੋ ਅ ਖਾਵਝਾ ॥ 
ਢਾ ਠਖਹਏ ਔਾਹਪਆ ਞਾ ਹਠ ਐਾ 

ਛਾਵਝਾ ॥ ਏਹ ਅਉਝ ਣਕਞਾਵਝਾ 

॥ ੑ ॥ 
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ਞੂ ਸਹ ਞਾ ਦੁ ਏ ਹਦ ਞੁਡੁ ਉਣਾ 
ਾਧ ਾਖ ॥ ਹਏਕੁ ਸਾਹਟ ਹਏ ਠ ਹਏਕੁ 

ਢਾਸੀ ਹਦ ਔਪਹਸ ਔਪਾ ॥ ਹਖਢੑ ਞੂ 
ਧਪਹਸ ਹਣਆ  ਞੁਡੁ ਹਧਪਹਸ ਖ ਸਹ 

ਧਹਢ ਦਾ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਹਞੁੁ 
ਦਹਙਆ ਸਹ ਢਾਹਧ ਞਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਠਇਆ ਏਣਾਸ ਞਐੁ 
ੂਞੁ ਖਞੁ ਜੀ ਞੁ ਵਙੁ ॥ ਸੁ ਖਢਊ 
ਖੀਅ ਏਾ ਸਈ ਞ ਣਾਛ ਞੁ ॥ ਢਾ ਸੁ 

ਞੁਙ ਢਾ ਧਪੁ ਪ ਢਾ ਸੁ ਖਪ ਢ 
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ਖਾਇ ॥ ਡਢੁ ੁ ਧਾਝ ਢਾਢਏਾ ਖ 
ਹਪ ਔਪ ਣਾਇ ॥ ਔਉਏਹੋ ਧੁਹਪ 

ਅਝਾਇਆ ਥਹਸ ਔਉਏ ਣਾਇਆ ॥ 
ਹਐਾ ਏਹਢ ਔੋਾਈਆ ੁੁ ਥਰਾਸਧਝੁ 
ਹਟਆ ॥ ਸੁ ਧੁਆ ਸੁ ਗਹੋ ਣਇਆ 
ਵਞਾ ਇਆ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਪਐ 

ਔੀਆ ਪਐ ਖਾੀਆ ਪਐ ਏੂੋੀਆ 
ਪਐ ਾਹਪ ॥ ਪਐ ਚੀਆ 

ਣਹਸਢਾਧੀਆ ਾਹਞ ਹਠਢੁ ਖੀਅ 

ਢਾਹਪ ॥ ਞੁ ਏਣਾਸਸੁ ਏਞੀ ਥਾਧੑਝੁ 
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ਵਙ ਆਇ ॥ ਏੁਹਸ ਥਏਾ ਹਹਢੑ 
ਐਾਇਆ ਦੁ ਏ ਆਐ ਣਾਇ ॥ ਸਇ 

ਣੁਾਝਾ ੁਙੀ ਦੀ ਹਤਹ ਣਾਈ ਸੁ 
॥ ਢਾਢਏ ਞੁ ਢ ਞੁਙਈ ਖ ਞਹ ਸਵ 
ਖੁ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਢਾਇ ਧਹਢ 
ਣਹਞ ਊਣਖ ਾਪਾਸੀ ਔੁ ੂਞੁ ॥ 

ਠਸ ਅਠਹ ਣਾਈ ਞੁ ਢ 
ਞੂਙਹ ਣੂਞ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਞੁ ਢ 

ਇਠਰੀ ਞੁ ਢ ਢਾੀ ॥ ਦਪਏ ਟੁਏ ਣਵ 

ਹਢਞ ਠਾੋੀ ॥ ਞੁ ਢ ਣੀ ਞੁ ਢ 
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ਸਟੀ ॥ ਞੁ ਢ ਹਖਸਵਾ ਞੁ ਢ ਅਐੀ ॥ 
ਵਞਾ ਆਣ ਵਞ ॥ ਵਹਙ ਡਾ ਅਵਾ 

ਞ ॥ ਪ ਦਾਹੋ ਏ ਵੀਆਸੁ ॥ ਏਹਜ 
ਏਾਪੁ ਠ ਾਸੁ ॥ ੁਹਝ ਵਐਸੁ ਪਏਾ 

ਸੁ ਹਵਛਾਝੁ ॥ ਧਹਢ ਅਡਾ ਢਾਉ 
ੁਖਾਝੁ ॥ ੑ ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਾਹਸਥੁ ਸਇ 

ਠਇਆਪੁ ਹਏਣਾ ਏ ਞਾ ਾਈ ਏਾ 
ਏਾਇੀ ॥  ਵਏੁ ਵਾ ਏ ਹਖ 
ਢ ਸੁਏਧੁ ਧਢਾਇੀ ॥ ਸੁਏਹਧ ਧਹਢ 

ਸਵ ਣਵਾਝੁ ਞਾ ਐਧ ਏਾ ਧਸਪੁ 
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ਣਾਇੀ ॥ ਐਧ ਦਾਵ  ਏ ਧਢਸੁ 
ਹਔਹਠਆ  ਤਪੁ ਣਾਇੀ ॥ ਞਾ 

ਠਸ ਣਡਾ ਖਾਇੀ ॥  ॥ 
ਏਈ ਾਵ ਾੀ ਢਾਠੀ ਥਠੀ ਥਸੁ 

ਦਾਹਞ ਏਹ ਢਸੀ ਸਹ ਸਹ ਦੀਖ ਾਧ 
ਾਖ ॥ ਹਖਢਾ ਅਞਹ ਏਣਙੁ ਹਵਏਾੁ ਸ 

ਹਞਢਾ ਇ ਹਏਆ ਏੀਖ ॥ ਸਹ ਏਞਾ 
ਦੁ ਹਏਕੁ ਖਾਝਠਾ ਹਹ  ਸਟੁ ਠੀਖ 
॥ ਹਖਢਾ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਹਸਠਾ ੁਡੁ 

ਸ ਸਹ ਦਹਞ ਸਹ ਪੀਖ ॥ ੑ ॥  
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॥  ॥ 
ਪਏ ਧਃ  ॥ ਊ ਹਥਾਸਧਝ ਏਉ 

ਏੁ ਪਾਵਸੁ ਥਹ ਞਝੁ ਢ ਖਾਈ ॥ 
ਡਞੀ ਹਙਏਾ ਞ ਖਣਧਾਪੀ ਡਾਢੁ ਧਪਕਾਂ 
ਐਾਈ ॥ ਅਞਹ ਣੂਖਾ ਣੋਹਸ ਏਞਥਾ 

ਖਧੁ ਞੁਏਾ ਦਾਈ ॥ ਕਛੀਪ ਣਾਐਛਾ 

॥ ਢਾਹਧ ਪਇ ਖਾਹਸ ਞਠਾ ॥  ॥ 
ਧਃ  ॥ ਧਾਝ ਐਾਝ ਏਹਸ ਹਢਵਾਖ 
॥ ਕੁੀ ਵਾਇਹਢ ਹਞਢ ਹਪ ਞਾ ॥ 

ਹਞਢ ਹ ਥਰਸਧਝ ਣੂਹਸ ਢਾਠ ॥ 
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ਉਢਾੑ ਹਦ ਆਵਹਸ ਈ ਾਠ ॥ ਏੂੋੀ 
ਾਹ ਏੂੋਾ ਵਾਣਾੁ ॥ ਏੂੋੁ ਥਹਪ 

ਏਹਸ ਆਸਾੁ ॥ ਧ ਡਧ ਏਾ 
ਛਾ ਠੂਹ ॥ ਢਾਢਏ ਏੂੋੁ ਹਸਆ 
ਦਣੂਹ ॥ ਧਟ ਹਙਏਾ ਞਹੋ ਡਞੀ 

ਏਐਾਈ ॥ ਸਹਟ ਕੁੀ ਖਞ ਏਾਾਈ 

॥ ਢੀਪ ਵਞਰ ਣਹਸਹ ਸਵਹਸ ਣਵਾਝੁ 
॥ ਧਪਕ ਡਾਢੁ ਪ ਣੂਖਹਸ ਣੁਾਝੁ ॥ 

ਅਦਾਹਐਆ ਏਾ ਏੁਚਾ ਥਏਾ ਐਾਝਾ ॥ 

ਔਉਏ ਉਣਹ ਹਏ ਢ ਖਾਝਾ ॥ ਠ ਏ 
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ਔਉਏਾ ਏਜੀ ਏਾ ॥ ਉਣਹ ਆਇ 
ਥਚ ਏੂਹੋਆ ॥ ਧਞੁ ਹਦਙ ਵ ਧਞੁ 

ਹਦਙ ॥ ਇਸੁ ਅਢੁ ਅਾਛਾ ਹਤਙ ॥ 
ਞਹਢ ਹਤਙ ਤੋ ਏਹਢ ॥ ਧਹਢ ਖੂਚ 
ਔੁਪੀ ਦਹਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਔੁ 
ਹਡਆਈ ॥ ੁਹਔ ਸਵ ਞਾ ਔੁ 

ਣਾਈ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਹਔਞ 
ਅਠਹ ਦੁ ਏ ਵਹਐ ਢਠੀ ਸਹਚ 

ਔਪਾਇਠਾ ॥ ਆਣ ਠ ਵਹਛਆਈਆ 

ਆਣ ਸੀ ਏਧ ਏਾਇਠਾ ॥ ਵਛਸੁ 
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ਵਛਾ ਵਛ ਧਠਢੀ ਹ ਹਹ ਡਡ 
ਪਾਇਠਾ ॥ ਢਠਹ ਉਣਚੀ ਖ ਏ 

ੁਪਞਾਢਾ ਾਸੁ ਏਾਇਠਾ ॥ ਠਹ 
ਧਹਢ ਹਦਐ ਢ ਣਾਇਠਾ ॥  ॥ 

ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 
ਹਖਢ ਅਞਹ ਸਹ ਸਹ ਣਰੀਹਞ ਸ ਞ 

ਖਢ ੁੋ ਹਆਝ ਾਧ ਾਖ ॥ ਖ 
ਥਾਸਸੁ ਦੁਹਪ ਔੁਹਏ ਥਪਠ ਦੀ ਐ 

ਸਹ ਦਾਝ ॥ ਸਹ ਞਾ ਢ ਸੁ ਟਾਉ 

ਢਾਸੀ ਸਹ ਧਾਝੁ ਹਢਧਾਝ ॥ ਖਢ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        591 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਠੀਥਾਝੁ ਸ ਸਹ ਞਾਝੁ 
ਞਾਝ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਖ ਧਸਾਏਾ ੁ ਧੁਸ 
ੁ ਧੁਹਸ ਹਣਞੀ ਠਇ ॥ ਅ ਵਞੁ 

ਹਘਾਝੀ ਹਣਞੀ ਔ ਏਇ ॥ 
ਵਜੀਅਹਸ ਸਟ ਠਪਾਪ ਏ ਧੁਤੀ ਸ 

ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਅ  ਹਧਪ ਹਖ ਐਙ 
ਾਪ ਠਇ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਹਖਉ ਖੂ 
ਹਢਾਵਝੀ ਆਵ ਵਾ ਵਾ ॥ ਖੂਚ 

ਖੂਚਾ ਧੁਹਐ ਵ ਹਢਞ ਹਢਞ ਸਇ ਐੁਆੁ 
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॥ ੂਔ ਹਸ ਢ ਆਐੀਅਹਸ ਥਸਹਢ ਹਖ 
ਹਣਛਾ ਡਇ ॥ ੂਔ ਈ ਢਾਢਏਾ ਹਖਢ 

ਧਹਢ ਵਹਆ ਇ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ 
ਞੁ ਣਪਾਝ ਣਉਝ ਵ ਸ ੀ 
ਸਧ ਵਾਹਆ ॥ ਏਚ ਧਛਣ 

ਧਾੋੀਆ ਪਾਇ ਥਚ ਏਹ ਣਾਾਹਆ 

॥ ਔੀਖ ਏਹਢ ਧਹਢ ਦਾਵਠ ਸਹ 
ਥੁਗਹਢ ਢਾਸੀ ਸਾਹਆ ॥ ਏਹ 

ਤੁਧਾਇਹ ਐਾਇਆ ਵਹਐ ਧਸਪਹਞ 

ਧਝੁ ਹਵਾਹਆ ॥ ਖੁ ਆਈ ਖਥਹਢ 
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ਸਾਹਆ ॥  ॥ 
ਹਖਟ ਖਾਇ ਥਸ ਧਾ ਹਞੁੂ  ਟਾਢੁ 

ੁਸਾਵਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ੁਹਐੀੈਂ  
ਟਾਢੁ ਦਾਹਪਆ ਪ ਡੂਹ ਧੁਹਐ ਪਾਵਾ ॥ 
ੁਹਐਾ ਏੀ ਾਪ ਟਾਇ ਣਈ ਹਖਢ 
ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਡਆਵਾ ॥ ਹਖਢੑ ਢਾਢਏੁ 

ਹਞੁੁ ਣੂਹਖਆ ਹਞਢ ਸਹ ਣੂਖ 
ਏਾਵਾ ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਖ ਏਹ ੂਞਏੁ ਧਢੀ 

ਦ ਞ ੂਞਏੁ ਸਇ ॥ ਸ ਅਞ ਪਏੋੀ 
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ਅਠਹ ਏੀੋਾ ਸਇ ॥ ਖਞ ਠਾਝ ਅਢ 
ਏ ਖੀਆ ਥਾਗੁ ਢ ਏਇ ॥ ਣਹਸਪਾ 

ਣਾਝੀ ਖੀਉ ਸ ਹਖਞੁ ਸਹਆ ਦੁ ਏਇ 
॥ ੂਞਏੁ ਹਏਉ ਏਹ ਐੀ ੂਞਏੁ ਣਵ 
ਇ ॥ ਢਾਢਏ ੂਞਏੁ ਵ ਢ ਉਞ 
ਹਆਢੁ ਉਞਾ ਡਇ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ 

ਧਢ ਏਾ ੂਞਏੁ ਪਦੁ ਸ ਹਖਸਵਾ ੂਞਏੁ 
ਏੂੋੁ ॥ ਅਐੀ ੂਞਏੁ ਵਐਝਾ ਣ ਹਞਰਅ 
ਣ ਡਢ ੂਣੁ ॥ ਏਢੀ ੂਞਏੁ ਏਹਢ ਣ 

ਪਾਇਞਥਾੀ ਐਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਸਾ 
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ਆਠਧੀ ਥਡ ਖਧ ਣੁਹ ਖਾਹਸ ॥  ॥ 
ਧਃ  ॥ ਦ ੂਞਏੁ ਦਧੁ ਸ ਠੂਖ ਪ 

ਖਾਇ ॥ ਖਧਝੁ ਧਝਾ ਸੁਏਧੁ ਸ ਦਾਝ 
ਆਵ ਖਾਇ ॥ ਐਾਝਾ ਣੀਝਾ ਣਹਵਞੁ ਸ 

ਹਠਞਢੁ ਹਖਏੁ ਥਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖਢੀੑ 
ੁਧੁਹਐ ਥੁਹਗਆ ਹਞਢਾੑ ੂਞਏੁ ਢਾਹਸ ॥ 

 ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਹਞੁੁ ਵਛਾ ਏਹ 
ਾਪਾਸੀ ਹਖੁ ਹਵਹਔ ਵਛੀਆ 

ਵਹਛਆਈਆ ॥ ਹਸ ਧਪ ਞਾ ਢਠੀ 

ਆਈਆ ॥ ਖਾ ਹਞੁ ਦਾਝਾ ਞਾ ਧਹਢ 
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ਵਾਈਆ ॥ ਏਹ ਸੁਏਧੁ ਧਞਹਏ ਸਟੁ 
ਡਹ ਹਵਔਸੁ ਧਾਹ ਏਜੀਆ 

ਥੁਹਆਈਆ ॥ ਹਸ ਞੁਚ ਢਉ ਹਢਹਡ 
ਣਾਈਆ ॥  ॥ 

ੁਹਐਾ ਧਹਢ ਸਹ ਣਰੀਹਞ ਸ ਸਹ 
ਢਾਧ ਸਹ ਞੀ ਾਧ ਾਖ ॥ ਏਹ 

ਵਹਸ ਣੂਾ ਹਞੁੂ ਦੁਐ ਖਾਇ ਪਹਸ 
ਧੀ ॥ ੁਹਐਾ ਏੀ ਦੁਐ ਦ ਈ 
ਹਞਢ ਹਣਕ ਸ ਐਾਇ ਢੀ ॥ ਖਢ 

ਢਾਢਏ ਸਹ ਣੁਢੁ ਥੀਹਖਆ ਹਤਹ ਞਹਙ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        597 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਢ ਆਵ ਸਹ ਣੁਢ ਏੀ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਣਹਸਪਾ ੁਔਾ ਆਹਣ 

ਸਇ ੁਔ ਥਚਾ ਆਇ ॥ ੁਔ ਅ 
ਹਐਢੁ ਏਇ ਢ ਹਦਹਙ ਖਾਇ ॥ 
ੁਔਾ ਸਇ ਏ ਖਹਵਆ ਪਾ ਣੋਹਝ 

ਪਏੁ ॥ 

ਏੁਸਟੀ ਖਾਈ ਹਙਆ ਹਏੁ ਸੁ ਪਾ 
ਠਐੁ ॥ ਅਢੁ ਠਵਞਾ ਣਾਝੀ ਠਵਞਾ 

ਥਞੁ ਠਵਞਾ ਪੂਝੁ ਣਖਵਾ ਣਾਇਆ 

ਹਞੁ ॥ ਞਾ ਸਆ ਣਾਏੁ ਣਹਵਞੁ ॥ 
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ਣਾਣੀ ਹਉ ਞਢੁ ਹਛਆ ਟੁਏਾ ਣਈਆ 
ਹਞਞੁ ॥ ਹਖਞੁ ਧੁਹਐ ਢਾਧੁ ਢ ਊਔਹਸ 

ਹਥਢੁ ਢਾਵ  ਐਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਵ 
ਖਾਝੀ ਹਞਞੁ ਧੁਹਐ ਟੁਏਾ ਣਾਹਸ ॥  ॥ 
ਧਃ  ॥ ਦਹਛ ਖਧੀ ਦਹਛ ਹਢਧੀ 
ਦਹਛ ਧਝੁ ਵੀਆਸੁ ॥ ਦਛਸੁ ਸਵ 

ਠਞੀ ਦਛਸੁ ਔਪ ਾਸੁ ॥ ਦਛੁ ਧੁਆ 
ਦਛੁ ਦਾਪੀ ਦਹਛ ਸਵ ਥਡਾਢੁ ॥  
ਹਏਉ ਧਠਾ ਆਐੀ ਹਖਞੁ ਖਧਹਸ 

ਾਖਾਢ ॥ ਦਛਸੁ ਸੀ ਦਛੁ ਊਣਖ ਦਛ 
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ਥਾਗੁ ਢ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਦਛ ਥਾਸਾ 
ਏ ਔਾ ਇ ॥ ਹਖਞੁ ਧੁਹਐ ਠਾ 

ਾਪਾਸੀ ਦਾਾ ਞੀ ਔਾਹ ॥ ਢਾਢਏ 
ਞ ਧੁਐ ਊਖਪ ਹਞਞੁ ਔ ਠਥਾਹ ॥  
॥ ਣਉੋੀ ॥ ਦੁ ਏ ਆਐ ਆਣਝਾ 

ਹਖੁ ਢਾਸੀ  ਔੁਹਝ ਏਜੀ ॥ ਏੀਞਾ 

ਆਣ ਆਣਝਾ ਆਣ ਸੀ ਪਐਾ ਜੀ 
॥ ਖਾ ਸਝਾ ਢਾਸੀ ਞੁ ਖਹ ਞਾ 

ਏਾਇਞੁ ਾਹਥ ਸਜੀ ॥ ਧਠਾ ਹਏ 

ਢ ਆਐੀ ਣਹੋ ਅਐੁ ਸ ਥੁਗੀ ॥ 
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ਧੂਐ ਢਾਹਪ ਢ ਪੁਗੀ ॥  ॥ 
ੁਹਐਾ ਧਹਢ ਵਾਡਾਈਆ ਹਖਢ ਧਾ 

ਹਞੁੂ ਹਛਚਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਏਈ 
ਏਹ ਪ ੁਝਾਵ ਸਹ ਢਾਧ ਏੀ  
ਪ ੁਹਐਾ ਧਹਢ ਹਧਚਾ ॥ ਸਹ 

ਠਸ ੁਹਐ ਣਢਾਈਅਹਸ ਹਖਢਾੑ 

ਧਾ ਹਞੁੁ ਞੁਚਾ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏੁ 
ਸਹ ਸਹ ਸਇਆ ਸਹ ਸਹ ਧਹਢ 

ਵੁਚਾ ॥ ੑ ॥  ॥  ॥ 

ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਢਾਢਏ ਹਤਏ ਥਹਪ 
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ਞਢੁ ਧਢੁ ਹਤਏਾ ਸਇ ॥ ਹਤਏ ਹਤਏਾ 
ਠੀ ਹਤਏ ਹਤਏੀ ਇ ॥ ਹਤਏਾ 

ਠਸ ਙੀ ਧੁਹਸ ਟੁਏਾ ਹਤਏ ਣਾਇ 
॥ ਹਤਏਾ ਧੂਐੁ ਆਐੀ ਣਾਝਾ ਪਸ 

ਖਾਇ ॥  ॥ ਧਃ  ॥ ਅਠਸੁ ਗੂਚ 
ਣਖ ਥਾਸਹ ਠੁਢੀਆ ਅਠਹ ਤਪੁ ॥ 

ਅਚਹਚ ਞੀਟ ਖ ਢਾਵਹਸ ਉਞ 
ਢਾਸੀ ਧਪੁ ॥ ਹਖਢੑ ਣਙੁ ਅਠਹ ਥਾਸਹ 

ੁਠੋੁ ਞ ਦਪ ਾਹ ॥ ਹਞਢੑ ਢਸੁ 

ਪਾ ਥ ਞੀ ਠਐਢ ਵੀਔਾਹ ॥ ਹ 
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ਸਹਸ ਹ ਵਹਸ ਔੁਣ ਦੀ ਏਹ ਖਾਹਸ 
॥ ਣਵਾਸ ਢਾਸੀ ਹਏ ਏੀ ਥਾਗੁ ਔ 

ਢਾਸ ॥ ਠਹ ਵਾਙ ਉਣਹ ਐਔੁ ਧਾ 
ਖਥ ਠਇ ਞ ਐਾਹਸ ॥ ਠੀਥਾਢੁ ਏ 
ਏਪਧ ਏਾ ਸਧਾ ਞੁਧਾੑ ਧਪੁ ॥ ਠਹ 
ਪ ਪਐਾ ਣੀਹੋ ਕੁਙ ਢਾਢਏਾ ਹਖਉ 

ਞਪੁ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਆਣ ਸੀ ਏਝਾ 
ਏੀ ਏਪ ਆਣ ਸੀ ਞ ਡਾੀ ॥ 

ਠਐਹਸ ਏੀਞਾ ਆਣਝਾ ਡਹ ਏਔੀ ਣਏੀ 

ਾੀ ॥ ਖ ਆਇਆ  ਔਪੀ ਦੁ 
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ਏਈ ਆਈ ਵਾੀ ॥ ਹਖ ਏ ਖੀਅ 
ਣਾਝ ਸਹਸ ਹਏਉ ਾਹਸਥੁ ਧਢਸੁ 

ਹਵਾੀ ॥ ਆਣਝ ਸਟੀ ਆਣਝਾ 
ਆਣ ਸੀ ਏਾਖੁ ਵਾੀ ॥ ੍ ॥ 

ਆਾ ਧਸਪਾ ੑ ॥ 
ਹਖਢਾੑ ਦਹਙਆ ਧਾ ਣੂਾ ਹਞੁੂ 

ਹਞਢ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਠਰੋਾਵ ਾਧ ਾਖ ॥ 
ਹਞ ਏੀ ਹਞਰਢਾ ਦੁਐ ਦ ਉਞ ਖ 
ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਡਆਵ ॥ ਖ ਸਹ ਸਹ 

ਢਾਧੁ ਹਡਆਇਠ ਹਞਢੑ ਖਧੁ ਢਹੋ ਢ 
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ਆਵ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਏਉ ਸਹ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਏਹ ਹਢਞ ਖਣ ਸਹ ਢਾਧੁ ਸਹ ਢਾਹਧ 

ਞਾਵ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ਧਸਪਾ  ॥ ਸ ਹਏਢਸੀ 

ਆਏੀ ਠੂਖ ਪ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ 
ਆਏੁ ਏਾਂਜੀ ਠ ਸੀ ਸ ਧਾਇ ॥ 

ਔ ਔਾ ਏਹ ਧਢ ਧਠ ਧਠਾ ਸਇ ॥ 
ਆਏੁ ਸੁ ਢ ਆਐੀ ਹਖ ਪਐ ਵਞ 

ਇ ॥  ॥ ਧਸਪਾ  ॥ ਪਾਧੁ 

ਖਥਾਥੁ ਠਵ ਏ ਧੁਜਸੁ ੁਟਾ ਖਾਇ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਠਵ ਏੂੋੀਆ ਟਾਇ ਢ ਏਾਈ 
ਣਾਇ ॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਹਖਞੁ ਹਵ 

ੁਐੁ ਣਾਈ  ਾਹਸਥੁ ਠਾ 
ਧਾੑਪੀ ॥ ਹਖਞੁ ਏੀਞਾ ਣਾਈ 

ਆਣਝਾ ਾ ਾਪ ਥੁੀ ਹਏਉ ਾਪੀ 
॥ ਧਠਾ ਧੂਹਪ ਢ ਏੀਔਈ ਠ ਪਧੀ 

ਢਠਹ ਹਢਸਾਪੀ ॥ ਹਖਉ ਾਹਸਥ 
ਢਾਹਪ ਢ ਸਾੀ ਞਵਸਾ ਣਾਾ 

ਜਾਪੀ ॥ ਹਏਕੁ ਪਾਸ ਉਣਹ ਾਪੀ 

॥  ॥ 
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ਹਖਢੀ ੁਧੁਹਐ ਢਾਧੁ ਹਡਆਇਆ ਹਞਢਾ 
ਹਤਹ ਹਥਢੁ ਢ ਸਈ ਾਧ ਾਖ ॥ 

ਹਖਢੀ ਹਞੁੁ ਣੁਐੁ ਧਢਾਇਆ ਹਞਢ 
ਣੂਖ ਦੁ ਏਈ ॥ ਹਖਢੀੑ ਹਞੁੁ 

ਹਣਆਾ ਹਵਆ ਹਞਢਾੑ ੁਐੁ ਠ ਸਈ 
॥ ਹਖਢਾੑ ਢਾਢਏੁ ਹਞੁੁ ਦਹਙਆ 

ਹਞਢਾੑ ਹਧਹਪਆ ਸਹ ਈ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ਧਸਪਾ  ॥ ਔਾਏੁ ਪ 

ਔਾਏੀ ਢਾਪ ਾਥੁ ਵਾਠੁ ॥ ਪਾ ਏ 

ਝੀਆ ਐਧ ਢ ਣਾ ਾਠੁ ॥ ਆਣੁ 
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ਵਾਇ ਵਾ ਏ ਞਾ ਹਏਕੁ ਣਾ ਧਾਢੁ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਖ ਢ ਪਾ ਹਞੁ ਹਧਪ 

ਪਾ  ਣਵਾਢੁ ॥  ॥ ਧਸਪਾ  ॥ 
ਖ ਖੀਇ ਸਇ ੁ ਉਵ ਧੁਸ ਏਾ 
ਏਹਸਆ ਵਾਉ ॥ ਥੀਖ ਹਥਐੁ ਧ 

ਅਹਧਰਞੁ ਵਐਸੁ ਸੁ ਹਢਆਉ ॥  ॥ 

ਧਸਪਾ  ॥ ਢਾਹਪ ਇਆਝ ਠਞੀ ਏਠ 
ਢ ਆਵ ਾਹ ॥ ਖਸਾ ਖਾਝ ਞਸ ਵਞ 
ਵਐਸੁ ਏ ਹਢਖਾਹ ॥ ਵਞੂ ਅਠਹ 

ਵਞੁ ਧਾਵ ਠੂਖੀ ਸਵ ਣਾਹ ॥ 
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ਾਹਸਥ ਞੀ ਸੁਏਧੁ ਢ ਔਪ ਏਸੀ ਥਝ 
ਅਠਾਹ ॥ ਏੂਹੋ ਏਧਾਝ ਏੂੋ ਸਵ 

ਢਾਢਏ ਹਤਹਞ ਹਵਾਹ ॥  ॥ 
ਧਸਪਾ  ॥ ਢਾਹਪ ਇਆਝ ਠਞੀ 
ਵਛਾੂ ਹਉ ਢਸੁ ॥ ਣਾਝੀ ਅਠਹ 

ਪੀਏ ਹਖਉ ਹਞ ਠਾ ਟਾਉ ਢ ਟਸੁ ॥ ੑ 

॥ ਧਸਪਾ  ॥ ਸਇ ਇਆਝਾ ਏ ਏਧੁ 
ਆਹਝ ਢ ਏ ਾਹ ॥ ਖ ਇਏ ਅਡ 
ਔੀ ਏ ਠੂਖੀ ਦੀ ਵਾਹ ॥  ॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਔਾਏੁ ਪ ਔਾਏੀ ਖ ਔਪ 
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ਐਧ ਦਾਇ ॥ ਸੁਧਹਞ ਹਞ ਢ 
ਅਪੀ ਸੁ ਵਖਸੁ ਹਦ ਠੂਝਾ ਐਾਇ ॥ 

ਐਧ ਏ ਥਾਥੀ ਹਤਹ ਹਞ 
ਅਠਹ ਣਾਇ ॥ ਵਖਸੁ ਵਾ ਅਪਾ 

ਧੁਸ ਧੁਹਸ ਣਾਝਾ ਐਾਇ ॥ ਹਖ ਠਾ 
ਹਠਞਾ ਐਾਵਝਾ ਹਞੁ ਏਸੀ ਾਥਾਹ ॥ 

ਢਾਢਏ ਸੁਏਧੁ ਢ ਔਪਈ ਢਾਹਪ ਐਧ 
ਔਪ ਅਠਾਹ ॥  ॥ 

ਹਖਢਾੑ ਅਞਹ ੁਧੁਹਐ ਣਰੀਹਞ ਸ ਹਞਢੑ 

ਸਹ ਐਝਸਾਾ ਾਧ ਾਖ ॥ ਹਞਢੑ ਏੀ 
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ਹਢਠਾ ਏਈ ਹਏਆ ਏ ਹਖਢੑ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਹਣਆਾ ॥ ਹਖਢ ਸਹ ਞੀ ਧਢੁ 

ਧਾਹਢਆ ਦ ਠੁਙ ਗਐ ਧਾਾ ॥ ਖਢ 
ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਹਡਆਇਆ ਸਹ 

ਐਝਸਾਾ ॥  ॥ 
ਪਏੁ ਧਸਪਾ  ॥ ਸ ਹਏਢਸੀ ਠਾਹਞ 

ਆਣ ਞ ਖ ਣਾਈ ॥ ਢਾਢਏ ਾ 
ਏਧਾਹਞ ਾਹਸਥ ਞੁਚ ਖ ਹਧਪ ॥  ॥ 
ਧਸਪਾ  ॥ ਸ ਹਏਢਸੀ ਔਾਏੀ ਹਖਞੁ 

ਦਉ ਐਧ ਢ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਵਏੁ 
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ਏਾਜੀ ਹਖ ਞੀ ਐਧ ਧਾਇ ॥  
॥ ਣਉੋੀ ॥ ਢਾਢਏ ਅਞ ਢ ਖਾਣਢੀੑ 

ਸਹ ਞਾ ਏ ਣਾਾਵਾ ॥ ਆਹਣ ਏਾ 
ਾਐਞੀ ਹਤਹ ਆਹਣ ਏਾ ਧਾ ॥ 
ਇਏਢਾੑ ਪੀ ਖਖੀੀਆ ਇਹਏ ਞੁੀ 

ਔੋਹਸ ਹਥੀਆ ॥ ਆਹਣ ਏਾ ਏ 

ਆਹਣ ਸਉ ਏ ਹਉ ਏੀ ਣੁਏਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਏਝਾ ਹਖਹਢ ਏੀਆ ਹਤਹ ਹਞ 

ਸੀ ਏਝੀ ਾ ॥  ॥ 

ਸਹ ਖੁੁ ਖੁੁ ਦਞ ਉਣਾਇਆ ਣਖ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        612 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਐਠਾ ਆਇਆ ਾਧ ਾਖ ॥ 
ਸਝਾਐੁ ਠੁਙੁ ਸਹ ਧਾਹਆ 

ਣਰਸਪਾਠੁ ਞਾਇਆ ॥ ਅਸਏਾੀਆ 
ਹਢਠਏਾ ਹਣਹਚ ਠਇ ਢਾਧਠਉ ਧੁਹਐ 
ਪਾਇਆ ॥ ਖਢ ਢਾਢਏ ਾ ਸਹ 

ਹਵਆ ਅਹਞ ਪ ਕਛਾਇਆ ॥ ੑ ॥ 

 ॥ ੍ ॥ 
ਪਏੁ ਧਃ  ॥ ਆਣ ਦਾਂਛ ਾਹਖਅਢੁ 

ਆਣ ਣੂਝੁ ਠਇ ॥ ਇਏਢੀ ਠੁਡੁ 

ਧਾਈ ਇਹਏ ਔੁਪ ਸਹਢੑ ਔੋ ॥ 
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ਇਹਏ ਹਢਸਾਪੀ ਣ ਵਹਢੑ ਇਹਏ ਉਣਹ 
ਸਹਢ ਐੋ ॥ ਹਞਢਾੑ ਵਾ ਢਾਢਏਾ 

ਹਖਢੑ ਏਉ ਢਠਹ ਏ ॥  ॥ ਧਸਪਾ 
 ॥ ਆਣ ਾਖ ਏ ਆਹਣ ਖਾਈ ਹਦ 
ਐ ਆਹਣ ॥ ਹਞੁ ਹਵਹਔ ਖਞ ਉਣਾਇ 

ਏ ਠਐ ਟਾਹਣ ਉਟਾਹਣ ॥ ਹਏ ਢ 

ਏਸੀ ਢਾਢਏਾ ਦੁ ਹਏਕੁ ਆਣ ਆਹਣ 
॥  ॥ ਣਉੋੀ ॥ ਵਛ ਏੀਆ 

ਵਹਛਆਈਆ ਹਏਕੁ ਏਸਝਾ ਏਸਝੁ ਢ 

ਖਾਇ ॥  ਏਞਾ ਏਾਠ ਏੀਧੁ ਠ 
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ਖੀਆ ਹਖਏੁ ਥਾਹਸ ॥ ਾਈ ਏਾ 
ਏਧਾਵਝੀ ਡੁਹ ਕਛੀ ਹਞਢ ਣਾਇ ॥ 

ਢਾਢਏ ਏੀ ਥਾਸੀ ਸ ਠੂਖੀ ਢਾਸੀ 
ਖਾਇ ॥  ਏ ਹਖ ਹਞ ਖਾਇ ॥ 

ੑ ॥  ॥ ੁਡ ੁ

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਪਏ ਧਸਪਾ  

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ ਪਏ ਧਸਪਾ 
 ॥ 

ੁਢ ਹਥਠ ਾਇ ਢਸੀ ਖਢਧੁ 

ਅਏਾਟ ਏੀਢੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਸਹ 
ਦਖੁ ਧਢਾ ਹਖਸ ਹਥਹਡ ਖਪ ਏਉ ਧੀਢੁ 
॥॥ ਹਥਹਐਅਢ ਹਉ ਏਾਸ ਹਔ 

ਹਢਧਐ ਢ ਸਹਸ ਉਠਾੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
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ਦਖੁ ਸਹ ਧਢਾ ਣ ਢ ਖਧ ਏੀ ਤਾ 
॥॥ ਞਢਾਣ ਇਉ ਸੀ ਇ ਪੀ 

ਖਾ ਞਢੁ ਖੀਹਞ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਦਖੁ 
ਸਹ ਧਢਾ ਅਉਡ ਖਾਞੁ ਸ ਥੀਹਞ ॥॥ 

ਹਥਹਡ ਦਇ ੂਗ ਢਸੀ ਏਾਪੁ 
ਣਸੂਹਔ ਆਹਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਢ 

ਥਾਵ ਹਏਉ ਢ ਦਖ ਦਵਾਢੁ ॥ੑ॥ 
ਡਢੁ ਠਾਾ ਣਹਞ ਪ ਹਖਹਢ ਅਣੁਢੀ 
ਏਹ ਧਾਹਢ ॥ ਇਢ ਧ ਏਕੁ ੀ ਢਸੀ 

ਢਾਢਏ ਾਔੀ ਖਾਹਢ ॥॥ ਣਹਞਞ 
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ਉਡਾਢ ਦ ਸਢ ਸਹ ਅਢਾਟ ਏ 
ਢਾਟ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਞਸ ਖਾਢੀ ਠਾ 

ਥਞੁ ਞੁਧ ਾਹਟ ॥॥ ਞਢੁ ਡਢੁ ਹਖਸ 
ਞ ਏਉ ਠੀ ਞਾਂ ਹਉ ਢਸੁ ਢ ਏੀਢ ॥ 
ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਢ ਥਾਵ ਅਥ ਹਏਉ 

ਛਪਞ ਠੀਢ ॥॥ ਞਢੁ ਡਢੁ ਣ ੁਐ 

ਠੀ ਅੁ ਹਖਸ ਢੀਏ ਡਾਧ ॥ ਏਸੁ 
ਢਾਢਏ ੁਢੁ  ਧਢਾ ਹਧਞ ਏਾਹਸ ਢ 
ਾਧੁ ॥॥ ਦ ੁਐ ਠਾਞਾ ਾਧੁ ਸ 

ਠੂ ਢਾਹਸਢ ਏਇ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
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ੁਹਢ  ਧਢਾ ਹਞਸ ਹਧਞ ਹਞ ਸਇ 
॥॥ ਹਖਸ ਹਧਞ ਹਞ ਣਾਈ 

ਹਞਸ ਦਖੁ  ਞ ਧੀਞ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 
ੁਢੁ  ਧਢਾ ਅਉਡ ਙਞ ਸ ਢੀਞ 
॥੍॥ ਣਾਂਔ ਞਞ ਏ ਞਢੁ ਹਔ 
ਖਾਢਸੁ ਔਞੁ ੁਖਾਢ ॥ ਹਖਸ ਞ 

ਉਣਹਖ ਢਾਢਏਾ ਪੀਢ ਞਾਹਸ ਧ ਧਾਢੁ 
॥॥ ਙ ਙ ਧ ਸਹ ਖੂ ਥ ਞਢ 
ਏਹਸ ਣੁਏਾਹ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਞਸ 

ਦਖੁ ਧਢਾ ਦਉ ਹਢਹਡ ਉਞਹਸ ਣਾਹ 
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॥॥ ੁਐੁ ਠੁਐੁ ਹਖਸ ਣ ਢਸੀ ਪਦੁ 
ਧਸੁ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਢੁ  

ਧਢਾ  ਧੂਹਞ ਦਵਾਢ ॥॥ 
ਉਞਹਞ ਹਢਹਠਆ ਢਾਹਸ ਹਖਹਸ ਏਔਢ 
ਪਸ ਧਾਹਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਹਢ  
ਧਢਾ ਧੁਏਹਞ ਞਾਹਸ ਞ ਖਾਹਢ ॥ੑ॥ 

ਸਐੁ ੁ ਖਾ ਏ ਢਸੀ ਥੀ ਧੀਞ 
ਧਾਹਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਹਢ  ਧਢਾ 

ਧੁਏਹਞ ਞਾਹਸ ਞ ਖਾਹਢ ॥॥ ਦ ਏਾਸੂ 

ਏਉ ਠਞ ਢਹਸ ਢਹਸ ਦ ਧਾਢਞ ਆਢ ॥ 
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ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਹਢ  ਧਢਾ ਹਆਢੀ 
ਞਾਹਸ ਥਐਾਹਢ ॥॥ ਹਖਹਸ ਹਥਹਐਆ 

ਪੀ ਞਖੀ ਪੀ ਦਐ ਥਾ ॥ ਏਸੁ 
ਢਾਢਏ ੁਢੁ  ਧਢਾ ਹਞਸ ਢ ਧਾਟ 
ਦਾੁ ॥॥ ਹਖਹਸ ਧਾਇਆ ਧਧਞਾ 
ਞਖੀ ਦ ਞ ਦਇ ਉਠਾੁ ॥ ਏਸੁ 

ਢਾਢਏ ੁਢੁ  ਧਢਾ ਹਞਸ ਹਙ ਥਰਸਧ 
ਹਢਵਾੁ ॥॥ ਹਖਹਸ ਣਰਾਢੀ ਸਉਧ 
ਞਖੀ ਏਞਾ ਾਧੁ ਣਕਾਹਢ ॥ ਏਸੁ 

ਢਾਢਏ ਵਸੁ ਧੁਏਹਞ ਢੁ ਇਸ ਧਢ 
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ਾਔੀ ਧਾਢੁ ॥॥ ਦ ਢਾਢ ਠੁਧਹਞ 
ਸਢ ਏਹਪ ਧ ਸਹ ਏ ਢਾਧੁ ॥ ਹਢਹ 

ਹਠਢੁ ਖ ਢਾਢਏ ਦਖ ਤਪ ਸਹਸ ਹਞਸ 
ਏਾਧ ॥੍॥ ਹਖਸਥਾ ੁਢ ਹਥਠ 

ਦਖਸੁ ਏਢ ੁਢਸੁ ਸਹ ਢਾਧੁ ॥ ਏਸੁ 
ਢਾਢਏ ੁਹਢ  ਧਢਾ ਣਹਸ ਢ ਖਧ ਏ 

ਡਾਧ ॥॥ ਖ ਣਰਾਢੀ ਧਧਞਾ ਞਖ ਪਦ 
ਧਸ ਅਸਏਾ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਆਣਢ 

ਞ ਅਉਢ ਪਞ ਉਡਾ ॥॥ ਹਖਉ 

ੁਣਢਾ ਅੁ ਣਐਢਾ  ਖ ਏਉ 
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ਖਾਹਢ ॥ ਇਢ ਧ ਏਕੁ ਾਔ ਢਸੀ 
ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਦਵਾਢ ॥॥ ਹਢਹ 

ਹਠਢੁ ਧਾਇਆ ਏਾਢ ਣਰਾਢੀ ਛਪਞ 
ਢੀਞ ॥ ਏਙਢ ਧ ਢਾਢਏ ਏਊ 

ਢਾਾਇਢੁ ਹਖਸ ਔੀਹਞ ॥ੑ॥ ਖ ਖਪ 
ਞ ਥੁਠਥੁਠਾ ਉਣਖ ਹਥਢ ਢੀਞ ॥ ਖ 

ਔਢਾ ਞ ਔੀ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਹਢ 
ਧੀਞ ॥॥ ਣਰਾਢੀ ਏਕੂ ਢ ਔਞਈ 

ਧਹਠ ਧਾਇਆ ਏ ਅਡੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 

ਹਥਢੁ ਸਹ ਦਖਢ ਣਞ ਞਾਹਸ ਖਧ ਤਡ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        623 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

॥॥ ਖਉ ੁਐ ਏਉ ਔਾਸ ਠਾ 
ਹਢ ਾਧ ਏੀ ਪਸ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ 

ੁਹਢ  ਧਢਾ ਠੁਪਦ ਧਾਢੁਐ ਠਸ 
॥॥ ਧਾਇਆ ਏਾਹਢ ਡਾਵਸੀ ਧੂਐ 
ਪ ਅਖਾਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਸਹ 
ਦਖਢ ਹਥਟਾ ਖਢਧੁ ਹਾਢ ॥॥ 

ਖ ਣਰਾਢੀ ਹਢਹ ਹਠਢੁ ਦਖ ੂਣ ਾਧ 
ਹਞਸ ਖਾਢੁ ॥ ਸਹ ਖਢ ਸਹ ਅਞੁ 

ਢਸੀ ਢਾਢਏ ਾਔੀ ਧਾਢੁ ॥॥ ਧਢੁ 

ਧਾਇਆ ਧ ਤਹਡ ਹਸ ਹਥਹ 
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ਹਥਠ ਢਾਧੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਸਹ 
ਦਖਢ ਖੀਵਢ ਏਉਢ ਏਾਧ ॥੍॥ 

ਣਰਾਢੀ ਾਧੁ ਢ ਔਞਈ ਧਹਠ ਧਾਇਆ ਏ 
ਅਡੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਸਹ ਦਖਢ ਹਥਢੁ 
ਣਞ ਞਾਹਸ ਖਧ ਤਡ ॥॥ ੁਐ ਧ 
ਥਸੁ ੀ ਦ ਠੁਐ ਧ ਹ ਢ ਏਇ ॥ 

ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਸਹ ਦਖੁ ਧਢਾ ਅਹਞ 
ਸਾਈ ਸਇ ॥॥ ਖਢਧ ਖਢਧ 
ਦਧਞ ਹਤਹ ਹਧਹਙ ਢ ਖਧ ਏ 

ਞਰਾੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਸਹ ਦਖੁ ਧਢਾ 
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ਹਢਦ ਣਾਵਹਸ ਥਾੁ ॥॥ ਖਞਢ 
ਥਸੁਞੁ ਧ ਏਹ ਹਸ ਹਧਹਙ ਢ ਧਢ 

ਏ ਧਾਢੁ ॥ ਠੁਧਹਞ ਹਉ ਢਾਢਏ 
ਤਹਡ ਾਹਐ ਪਸੁ ਦਵਾਢ ॥ੑ॥ 

ਥਾਪ ਖੁਆਢੀ ਅੁ ਹਥਹਡ ਤੁਹਢ ਞੀਹਢ 
ਅਵਟਾ ਖਾਹਢ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਸਹ 

ਦਖਢ ਹਥਢੁ ਹਥਟਾ ਦ ਸੀ ਧਾਢੁ 
॥॥ ਏਝ ਸੁਞ ੁ ਢਾ ਏੀ ਣਹ 
ਪਦ ਏ ਤਡ ॥ ਢਾਢਏ ਹਧ ਹਧ 

ਇ ਅਥ ਹਏਉ ਵਞ ਅਡ ॥॥ 
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ਧਢੁ ਧਾਇਆ ਧ ਹਧ ਹਸ ਹਢਏਞ 
ਢਾਹਸਢ ਧੀਞ ॥ ਢਾਢਏ ਧੂਹਞ ਹਔਞਰ 

ਹਖਉ ਕਾਹਛਞ ਢਾਹਸਢ ਦੀਹਞ ॥॥ 
ਢ ਔਾਸਞ ਏਕੁ ਅਉ ਅਉ ਏੀ 
ਅਉ ਦਈ ॥ ਹਔਞਵਞ ਹਸ 

ਚਉ ਢਾਢਏ ਤਾੀ ਹਪ ਣੀ 

॥॥ ਖਞਢ ਥਸੁਞ ੁਐ ਏ ਏੀ ਠੁਐ 
ਏ ਏੀ ਢ ਏਇ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ੁਹਢ 
 ਧਢਾ ਸਹ ਦਾਵ  ਸਇ ॥॥ 

ਖਞੁ ਹਦਐਾੀ ਹਤਞੁ ਸ ਦ ਏ ਠਾਞਾ 
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ਾਧੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਧਢ ਹਧੁ ਹਞਸ 
ਣੂਢ ਸਵਹਸ ਏਾਧ ॥ੑ੍॥ ਗੂਚ ਧਾਢੁ 

ਏਸਾ ਏ ਖੁ ੁਣਢ ਹਖਉ ਖਾਢੁ ॥ 
ਇਢ ਧ ਏਕੁ ਞ ਢਸੀ ਢਾਢਏ ਏਹਸ 
ਥਐਾਹਢ ॥ੑ॥ ਥੁ ਏਞੁ ਸ ਠਸ ਏ 
ਹਥਢ ਹਕਢ ਧ ਧੀਞ ॥ ਹਖਹਸ ਣਰਾਢੀ 

ਸਹ ਖੁ ਏਹਸ ਢਾਢਏ ਹਞਹਸ ਖੁ 
ਖੀਹਞ ॥ੑ॥ ਹਖਸ ਹਙ ਹਧਢੁ ਾਧ 
ਏ  ਢੁ ਧੁਏਞਾ ਖਾਢੁ ॥ ਹਞਹਸ ਢ 

ਸਹ ਅਞੁ ਢਸੀ ਢਾਢਏ ਾਔੀ ਧਾਢੁ 
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॥ੑ॥ ਏ ਦਹਞ ਦਵਾਢ ਹਖਸ 
ਣਰਾਢੀ ਏ ਢਾਹਸ ਧਹਢ ॥ ਖ ੂਏ 

ੁਆਢ ਢਾਢਏ ਧਾਢ ਞਾਹਸ ਞਢੁ ॥ੑੑ॥ 
ੁਆਧੀ ਏ ਹਰਸੁ ਹਖਉ ਠਾ ੁਆਢ 

ਞਖਞ ਢਸੀ ਹਢਞ ॥ ਢਾਢਏ ਇਸ ਹਥਹਡ 
ਸਹ ਦਖਉ ਇਏ ਧਹਢ ਸੁਇ ਇਏ 

ਹਔਹਞ ॥ੑ॥ ਞੀਟ ਥਞ ਅੁ ਠਾਢ 
ਏਹ ਧਢ ਧ ਡ ੁਧਾਢੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਢਸਤਪ ਖਾਞ ਹਞਸ ਹਖਉ ਏੁਔ 

ਇਢਾਢੁ ॥ੑ॥ ਹੁ ਏਹਣ ਣ 
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ਛਧ ਢਢ ਖਹਞ ਞ ਸੀਢ ॥ ਏਸੁ 
ਢਾਢਏ ਇਸ ਹਥਹਡ ਦਈ ਞਊ ਢ ਸਹ 

ਹ ਪੀਢ ॥ੑ॥ ਹਢਖ ਏਹ ਠਹਐ 
ਖਞੁ ਧ ਏ ਏਾਸੂ ਏ ਢਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਟੁ ਸਹ ਦਹਞ ਸ ਹਞਸ ਾਐ ਧਢ 

ਧਾਹਸ ॥ੑ॥ ਖ ਔਢਾ ਦ ਗੂਚ ਸ 

ਖਾਹਢ ਪਸੁ  ਧੀਞ ॥ ਏਹਸ ਢਾਢਏ 
ਹਟੁ ਢਾ ਸ ਹਖਉ ਥਾਪੂ ਏੀ ਦੀਹਞ 

॥ੑ॥ ਾਧੁ ਇ ਾਵਢੁ ਇ ਖਾ 

ਏਉ ਥਸੁ ਣਵਾੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਟੁ 
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ਏਕੁ ਢਸੀ ੁਣਢ ਹਖਉ ਾੁ ॥੍॥ 
ਹਔਞਾ ਞਾ ਏੀ ਏੀਖੀ ਖ ਅਢਸਢੀ 

ਸਇ ॥ ਇਸੁ ਧਾੁ ਾ ਏ ਢਾਢਏ 
ਹਟੁ ਢਸੀ ਏਇ ॥॥ ਖ ਉਣਹਖ  

ਹਥਢਹ ਸ ਣ ਆਖੁ ਏ ਏਾਹਪ ॥ 
ਢਾਢਏ ਸਹ ੁਢ ਾਇ ਪ ਕਾਹਛ 

ਪ ਖਖਾਪ ॥॥ ਠਸਾ ॥ ਥਪੁ 
ਕੁਙਹਏ ਥਡਢ ਣ ਏਕੂ ਢ ਸਞ 

ਉਣਾਇ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਅਥ ਙ ਸਹ 

ਖ ਹਖਉ ਸਸੁ ਸਾਇ ॥॥ ਥਪੁ 
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ਸਆ ਥਡਢ ਕੁਙ ਦੁ ਹਏਕੁ ਸਞ 
ਉਣਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਦੁ ਹਏਕੁ ਞੁਧ 

ਸਾਟ ਧ ਞੁਧ ਸੀ ਸਞ ਸਾਇ ॥ੑ॥ 
 ਐਾ ਹਦ ਞਹਖ  ਏਊ ਢ 

ਹਢਥਹਸ ਾਹਟ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਇਸ 
ਹਥਣਹਞ ਧ ਙਏ ਏ ੁਢਾਟ ॥॥ 

ਢਾਧੁ ਹਸ ਾਡੂ ਹਸ ਹਸ ੁੁ 
ਹਥਠੁ ॥ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਇਸ ਖਞ ਧ 
ਹਏਢ ਖਹਣ ੁ ਧਞੁ ॥॥ ਾਧ 

ਢਾਧੁ ਉ ਧ ਹਸ ਖਾ ਏ ਧ ਢਸੀ 
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ਏਇ ॥ ਹਖਸ ਹਧਞ ਏਙ ਹਧਙ 
ਠੁ ਞੁਸਾ ਸਇ ॥॥॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਪਾਵਾਂ 

ੂਸੀ ਧਸਪਾ ४ ॥ 
ਸਹ ਣਹਸਪੋੀ ਪਾਵ ਣਹਵਞੀ ਏਧ 
ਹਠਰੋਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ ਥਾਝੀ 

ਥਰਸਧਾ ਵਠੁ ਡਧੁ ਹਠਰੋਸੁ ਣਾਣ 
ਞਖਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ ਡਧੁ 
ਹਠਰੋਸੁ ਸਹ ਢਾਧੁ ਹਡਆਵਸੁ ਹਹਧਰਹਞ 

ਢਾਧੁ ਹਠਰੋਾਇਆ ॥ ਹਞੁੁ ੁੁ ਣੂਾ 
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ਆਾਡਸੁ ਹਦ ਹਏਪਹਵਐ ਣਾਣ 
ਵਾਇਆ ॥ ਸਖ ਅਢਠੁ ਸਆ 

ਵਛਦਾੀ ਧਹਢ ਸਹ ਸਹ ਧੀਚਾ 
ਪਾਇਆ ॥ ਖਢੁ ਏਸ ਢਾਢਏੁ ਪਾਵ 

ਣਹਸਪੀ ਆਦੁ ਏਾਖੁ ਔਾਇਆ ॥ १ 

॥ 
ਸਹ ਠੂਖੋੀ ਪਾਵ ਹਞੁੁ ਣੁਐੁ 
ਹਧਪਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ 

ਹਢਦਉ ਦ ਧਢੁ ਸਇ ਸਉਧ ਧਪੁ 
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ਵਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ ਹਢਧਪੁ 
ਦਉ ਣਾਇਆ ਸਹ ੁਝ ਾਇਆ ਸਹ 

ਵਐ ਾਧੁ ਸਠੂ ॥ ਸਹ ਆਞਧ ਾਧੁ 
ਣਾਹਆ ੁਆਧੀ ਥ ਹਸਆ 

ਦਣੂ ॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਸਹ ਣਰਦੁ 
ਏ ਹਧਹਪ ਸਹ ਖਢ ਧਪ ਾ ॥ 

ਖਢ ਢਾਢਏ ਠੂਖੀ ਪਾਵ ਔਪਾਈ 

ਅਢਸਠ ਥਠ ਵਖਾ ॥ २ ॥ 
ਸਹ ਞੀਖੋੀ ਪਾਵ ਧਹਢ ਔਾਉ ਦਇਆ 
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ਥਾੀਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ ਞ 
ਖਢਾ ਸਹ ਧਪੁ ਸਹ ਣਾਇਆ 

ਵਛਦਾੀਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ ॥ 
ਹਢਧਪੁ ਸਹ ਣਾਇਆ ਸਹ ੁਝ 

ਾਇਆ ਧੁਹਐ ਥਪੀ ਸਹ ਥਾਝੀ ॥ ਞ 
ਖਢਾ ਵਛਦਾੀ ਣਾਇਆ ਸਹ ਏਟੀ 

ਅਏਟ ਏਸਾਝੀ ॥ ਹਸਠ ਸਹ ਸਹ 
ਸਹ ਡੁਹਢ ਉਣਖੀ ਸਹ ਖਣੀ 

ਧਞਹਏ ਦਾੁ ਖੀਉ ॥ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ 

ਥਪ ਞੀਖੀ ਪਾਵ ਸਹ ਉਣਖ ਧਹਢ 
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ਥਾੁ ਖੀਉ ॥ ३ ॥ 
ਸਹ ਔਉਟੋੀ ਪਾਵ ਧਹਢ ਸਖੁ 

ਦਇਆ ਸਹ ਣਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ ਖੀਉ 
॥ ੁਧੁਹਐ ਹਧਹਪਆ ੁਦਾਇ ਸਹ 

ਧਹਢ ਞਹਢ ਧੀਚਾ ਪਾਇਆ ਥਹਪ ਾਧ 

ਖੀਉ ॥ ਸਹ ਧੀਚਾ ਪਾਇਆ ਧ ਣਰਦ 
ਦਾਇਆ ਅਢਹਠਢੁ ਸਹ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥ 
ਧਢ ਹਔਹਠਆ ਤਪੁ ਣਾਇਆ ੁਆਧੀ 

ਸਹ ਢਾਹਧ ਵਖੀ ਵਾਡਾਈ ॥ ਸਹ ਣਰਹਦ 
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ਚਾਏੁਹ ਏਾਖੁ ਔਾਇਆ ਡਢ ਹਸਠ 
ਢਾਹਧ ਹਵਾੀ ॥ ਖਢੁ ਢਾਢਏੁ ਥਪ 

ਔਉਟੀ ਪਾਵ ਸਹ ਣਾਇਆ ਣਰਦੁ 

ਅਹਵਢਾੀ ॥ ४ ॥ २ ॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਥਾਸ ਧਾਸਾ ਧਾਂਗ 

ਥਾਸ ਧਾਸਾ ਧਾਂਗ ਧਸਪਾ  ੁ  ੑ
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਹਏਹਞ ਏਧ ਏ ਵੀਕੁੋ ਏਹ ਹਏਣਾ 

ਧਪਸੁ ਾਧ ॥ ਔਾਹ ਏੁਙ ਠਸ ਹਠ 
ਦਰਧ ਟਹਏ ਆ ਣਰਦ ਏੀ ਾਧ ॥ ਡਢੁ 
ਠੁਡ ਞ ਥਾਸੀ ਹਏਞ ਢ ਆਵ ਏਾਧ ॥ 
ਖਪ ਹਥਢੁ ਾਐ ਏੁਧਪਾਵਞੀ ਉਣਖਹਸ 
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ਢਾਸੀ ਠਾਧ ॥ ਸਹ ਢਾਸ ਢ ਹਧਪੀ 
ਾਖਢ ਏਞ ਣਾਈ ਹਥਾਧ ॥ ਹਖਞੁ 

ਹ ਸਹ ਏਞੁ ਢ ਣਰਙਈ ਦਹਚ 
ਢ  ਰਾਧ ॥ ਰਥ ੀਾ ਞਥਪ 

 ਝੁ ਠਸੀ ਦ ਐਾਧ ॥ ਣਰਦ 
ੁਆਧੀ ਏਞ ਹਵਸੂਝੀਆ ਧੀਞ ਖਝ 

ਹਦ ਖਾਧ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀ ਥਢਞੀਆ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਠੀਖ ਢਾਧੁ ॥ ਸਹ ਧਪਸੁ 
ੁਆਧੀ ਹ ਣਰਦ ਹਖ ਏਾ ਹਢਸਔਪ 

ਡਾਧ ॥॥ 
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ਔਹਞ ਹਵਠੁ ਅਾਡੀ ਸਵ ਅਢਠੁ 
ਝਾ ॥ ਞ ਖਢਾ ਹਧਹਪ ਣਾਈ 

ਢਾ ਢਾਧੁ ਦਝਾ ॥ ਹਖਹਢ ਣਾਇਆ 
ਣਰਦੁ ਆਣਝਾ ਆ ਹਞਹਸ ਝਾ ॥ 

ਇਏੁ ਹਐਢੁ ਹਞੁ ਹਥਢੁ ਖੀਵਝਾ ਹਥਟਾ 
ਖਢਧੁ ਖਝਾ ॥ ਖਹਪ ਟਹਪ ਧਸੀਅਹਪ 

ਣੂਹਆ ਹਵਆ ਹਵਹਔ ਵਝਾ ॥  ਣਰਦੁ 
ਹਔਹਞ ਢ ਆਵਈ ਹਏਞੋਾ ਠੁਐੁ ਝਾ ॥ 

ਹਖਢੀ ਾਹਵਆ  ਣਰਦੂ ਹਞਢਾ ਦਾੁ 

ਧਝਾ ॥ ਸਹ ਠਢ ਏਉ ਧਢੁ ਪਔਠਾ 
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ਢਾਢਏ ਹਣਆ ਧਢਾ ॥ ਔਹਞ ਹਧਪਾ 
 ਣਰਦੂ ਹਞ ਏ ਣਾਇ ਪਾ ॥॥ 

ਵਾਹਐ ਡੀਹਢ ਹਏਉ ਵਾਜੀਆ ਹਖਢਾ 
ਣਰਧ ਹਥਕਸੁ ॥ ਸਹ ਾਖਢੁ ਣੁਐੁ 

ਹਵਾਹ ਏ ਪੀ ਧਾਇਆ ਡਸੁ ॥ ਣੁਞਰ 
ਏਪਞਰ ਢ ਹ ਡਢਾ ਸਹ ਅਹਵਢਾੀ 

ਸੁ ॥ ਣਪਹਔ ਣਪਹਔ ਪੀ ਧੁਈ 
ਗੂਚ ਡਡ ਧਸੁ ॥ ਇਏੁ ਸਹ ਏ ਢਾਧ 
ਹਥਢੁ ਅ ਪਈਅਹਸ ਐਹਸ ॥ ਠਨੁ 

ਹਵਾਹ ਹਵੁਔਝਾ ਣਰਦ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ 
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ਏਇ ॥ ਣਰੀਞਧ ਔਝੀ ਖ ਪ ਹਞਢ ਏੀ 
ਹਢਧਪ ਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏੀ ਣਰਦ 

ਥਢਞੀ ਣਰਦ ਹਧਪਸੁ ਣਾਣਹਞ ਸਇ ॥ 
ਵਾਐੁ ੁਸਾਵਾ ਞਾਂ ਪ ਖਾ ਞੁ ਦਙ 

ਸਹ ਇ ॥॥ 
ਸਹ ਖਹਚ ਖੁੋਠਾ ਪੋੀ ਹਖੁ ਅ 

ਹਦ ਹਢਵਹਢ ॥ ਸਹ ਖਝ ਠਾਵਹਝ 
ਪਹਆ ਹਏ ਢ ਠਈ ਥਹਢ ॥ ਧਾਝਏ 
ਧਞੀ ਢਾਧੁ ਣਰਦ ਉਢ ਪ ਢਾਸੀ ਹਢ 

॥  ਦ ਢਾਾਇਝ ਖਞ ਧਹਢ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        644 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਦਾਵਹਢ ॥ ਖ ਸਹ ਪੋ  ਏ ਈ 
ਖੀਅ ਏਹਢ ॥ ਖ ਣਰਹਦ ਏੀਞ ਆਣਝ 

ਈ ਏਸੀਅਹਸ ਡਹਢ ॥ ਆਣਝ ਪੀਆ 
ਖ ਹਧਪ ਹਵਕੁਹੋ ਹਏਉ ਵਹਢ ॥ ਾਡੂ 
ੁ ਣਾਣਞ ਢਾਢਏ  ਧਾਝਹਢ ॥ 
ਸਹ ਖਚੁ ੀਪਾ ਹਞੁ ਡਝੀ ਹਖ ਏ 

ਦਾੁ ਧਟਹਢ ॥ੑ॥ 
ਆਾੋੁ ਞਣਠਾ ਹਞੁ ਪ ਸਹ ਢਾਸੁ 
ਢ ਹਖਢਾ ਣਾਹ ॥ ਖਖੀਵਢ ਣੁਐੁ 

ਹਞਆਹ ਏ ਧਾਝ ਠੀ ਆ ॥ ਠੁਨ 
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ਦਾਇ ਹਵੁਔੀ ਹਪ ਣਈੁ ਖਧ ਏੀ 
ਤਾ ॥ ਖਸਾ ਥੀਖ  ਪੁਝ ਧਟ ਖ 

ਹਪਹਐਆੁ ॥ ਹਝ ਹਵਸਾਝੀ ਣਕੁਞਾਝੀ 
ਉਹਚ ਔਪੀ ਈ ਹਢਾ ॥ ਹਖਢ ਏ 

ਾਡੂ ਦਙੀ  ਠਸ ਸਇ ਐਪਾੁ ॥ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਣਰਦ ਆਣਝੀ ਞ 

ਠਢ ਸਇ ਹਣਆ ॥ ਣਰਦ ਞੁਡੁ ਹਥਢੁ 
ਠੂਖਾ ਏ ਢਸੀ ਢਾਢਏ ਏੀ ਅਠਾਹ ॥ 
ਆਾੋੁ ੁਸਠਾ ਹਞੁ ਪ ਹਖੁ ਧਹਢ 

ਸਹ ਔਝ ਹਢਵਾ ॥॥ 
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ਾਵਹਝ ੀ ਏਾਧਝੀ ਔਢ ਏਧਪ 
ਹਉ ਹਣਆੁ ॥ ਧਢੁ ਞਢੁ ਞਾ ਔ 

ਹ ਇਏ ਢਾਧੁ ਅਡਾੁ ॥ ਹਥਹਐਆ 
 ਏੂੋਾਹਵਆ ਹਠਹਢ ਦ ਕਾੁ ॥ 

ਸਹ ਅਹਧਰਞ ਥੂਠ ੁਸਾਵਝੀ ਹਧਹਪ ਾਡੂ 
ਣੀਵਝਸਾੁ ॥ ਵਝੁ ਹਞਝੁ ਣਰਦ ਹ 

ਧਉਹਪਆ ਧਰਟ ਣੁਐ ਅਣਾੁ ॥ ਸਹ 
ਹਧਪਝ ਢ ਧਢੁ ਪਔਠਾ ਏਹਧ 

ਹਧਪਾਵਝਸਾੁ ॥ ਹਖਢੀ ਐੀ ਣਰਦੁ 

ਣਾਇਆ ਸਉ ਹਞਢ ਏ ਠ ਥਹਪਸਾ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਸਹ ਖੀ ਧਇਆ ਏਹ ਥਹਠ 
ਵਾਝਸਾੁ ॥ ਾਵਝੁ ਹਞਢਾ 

ੁਸਾਝੀ ਹਖਢ ਾਧ ਢਾਧੁ ਉਹ ਸਾੁ 
॥॥ 

ਦਾਠੁਇ ਦਹਧ ਦੁਪਾਝੀਆ ਠੂਖ ਪਾ 
ਸਞੁ ॥ ਪਐ ੀਾ ਥਝਾਇਆ ਏਾਹਖ 

ਢਾਸੀ ਏਞੁ ॥ ਹਖਞੁ ਹਠਹਢ ਠਸ 
ਹਥਢੀ ਹਞਞੁ ਵਪ ਏਸਹਢ ਣਰਞੁ ॥ 
ਣਏਹੋ ਔਪਾਇਹਢ ਠੂਞ ਖਧ ਹਏ ਢ 

ਠਢੀ ਦਞੁ ॥ ਕਹਛ ਐੋਞ ਹਐਢ ਧਾਹਸ 
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ਹਖਢ ਹਉ ਪਾ ਸਞੁ ॥ ਸਟ ਧੋ 
ਞਢੁ ਏਣ ਹਆਸਸੁ ਸਆ ਞੁ ॥ ਖਸਾ 

ਥੀਖ  ਪੁਝ ਏਧਾ ਠੋਾ ਐਞੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਝਾਞੀ ਔਝ ਥਹਸਟ 

ਣਰਦ ਠਞੁ ॥  ਦਾਠੁਇ ਢਹਏ ਢ 
ਣਾਈਅਹਸ ੁੁ ਐਝ ਵਾਪਾ ਸਞੁ ॥॥ 

ਅੁਹਢ ਣਰਧ ਉਧਾਸੋਾ ਹਏਉ ਹਧਪੀ 
ਸਹ ਖਾਇ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਹਣਆ 
ਠਢ ਝੀ ਏਈ ਆਹਝ ਹਧਪਾਵ 

ਧਾਇ ॥ ਞ ਸਾਈ ਣਰਧ ਏ ਸਉ ਹਞਢ 
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ਏ ਪਾਾ ਣਾਇ ॥ ਹਵਝੁ ਣਰਦ ਹਏਉ ੁਐੁ 
ਣਾਈ ਠੂਖੀ ਢਾਸੀ ਖਾਇ ॥ ਹਖਢੀੑ 

ਔਾਹਐਆ ਣਰਧ ੁ  ਹਞਰਣਹਞ ਸ 
ਆਾਇ ॥ ਆਣੁ ਹਞਆਹ ਹਥਢਞੀ 

ਏਹਸ ਪਸੁ ਣਰਦੂ ਪਹੋ ਪਾਇ ॥ ਖ ਸਹ 
ਏਹਞ ਹਧਪਾਈਆ ਹ ਹਵਕੁਹੋ ਏਞਹਸ ਢ 

ਖਾਇ ॥ ਣਰਦ ਹਵਝ ੁਠੂਖਾ ਏ ਢਸੀ 
ਢਾਢਏ ਸਹ ਝਾਇ ॥ ਅੂ ੁਐੀ 
ਵਠੀਆ ਹਖਢਾ ਧਇਆ ਸਹ ਾਇ 

॥॥ 
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ਏਹਞਹਏ ਏਧ ਏਧਾਵਝ ਠੁ ਢ ਏਾਸੂ 
ਖੁ ॥ ਣਧ ਞ ਦੁਹਪਆਂ 

ਹਵਆਣਹਢ ਦ  ॥ ਵਧੁਐ ਸ ਾਧ 
ਞ ਪਹਢ ਖਢਧ ਹਵਖ ॥ ਹਐਢ ਧਹਸ 
ਏਉੋ ਸਇ  ਹਖਞੋ ਧਾਇਆ ਦ 
॥ ਹਵਔੁ ਢ ਏਈ ਏਹ ਏ ਹਏ ਟ 

ਵਹਸ ਖ ॥ ਏੀਞਾ ਹਏਕੂ ਢ ਸਵਈ 
ਹਪਹਐਆ ਡੁਹ ਖ ॥ ਵਛਦਾੀ ਧਾ 
ਣਰਦੁ ਹਧਪ ਞਾਂ ਉਞਹਸ ਹਦ ਹਥ ॥ 

ਢਾਢਏ ਏਉ ਣਰਦ ਾਹਐ ਪਹਸ ਧ 
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ਾਹਸਥ ਥਠੀ ਧਔ ॥ ਏਹਞਏ ਸਵ 
ਾਡੁ ਹਥਢਹਸ ਦ ਔ ॥॥ 

ਧਹਹ ਧਾਹਸ ਸਠੀਆ ਸਹ ਹਣ 
ਹ ਥਚੋੀਆਸ ॥ ਹਞਢ ਏੀ ਦਾ 

ਹਏਆ ਝੀ ਹਖ ਾਹਸਹਥ ਧਪੋੀਆਸ ॥ 
ਞਢੁ ਧਢੁ ਧਉਹਪਆ ਾਧ ਹਉ ਹ 

ਾਡ ਸਪੋੀਆਸ ॥ ਾਡ ਖਢਾ ਞ 
ਥਾਸੀ  ਸਹਢ ਇਏਪੋੀਆਸ ॥ 
ਹਞਢ ਠੁਐੁ ਢ ਏਥਸੂ ਉਞ  ਖਧ ਏ 

ਵਹ ਣੋੀਆਸ ॥ ਹਖਢੀ ਾਹਵਆ ਣਰਦੁ 
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ਆਣਝਾ  ਹਠਹਢ ਹਢਞ ਐੋੀਆਸ ॥ 
ਞਢ ਖਵਸ ਪਾਪ ਸਹ ਏਹਚ ਹਞਢਾ 

ਖੋੀਆਸ ॥ ਢਾਢਏ ਥਾਂਕ ਡੂਹੋ ਹਞਢ 
ਣਰਦ ਝੀ ਠਹ ਣੋੀਆਸ ॥ ਧਹਹ 

ਣਰਦੁ ਆਾਡਝਾ ਥਸੁਹੋ ਢ 
ਖਢਧੋੀਆਸ ॥੍॥ 

ਣਹਐ ਞੁਐਾੁ ਢ ਹਵਆਣਈ ਏਹਚ 
ਹਧਹਪਆ ਸਹ ਢਾਸੁ ॥ ਧਢੁ ਥਹਡਆ 

ਔਢਾਹਥਠ ਠਹਢ ਪੋਾ ਾਸੁ ॥ 

ਙ ਹਵਠ ਣਾਪ ਾਇ ਵਾ 
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ੁਆਧੀ ਪਾਸੁ ॥ ਹਥਹਐਆ ਣਹਸ ਢ 
ਏਈ ਹਧਹਪ ਾਡੂ ੁਝ ਾਸੁ ॥ ਖਸ ਞ 

ਉਣਖੀ ਞਸ ਹਧਪੀ ਔੀ ਣਰੀਹਞ ਧਾਸੁ 
॥ ਏੁ ਹਸ ਪੀਢੀ ਣਾਥਰਸਹਧ ਥਸੁਹੋ 
ਢ ਹਵਕੁੋੀਆਸੁ ॥ ਥਾਹ ਖਾਉ ਪਐ 

ਥੀਆ ਸਹ ਖਝੁ ਅਧ ਅਾਸੁ ॥ 

ਧ ਣਈ ਢਾਾਇਝ ਢਾਢਏ ਠਹ 
ਣਈਆਸੁ ॥ ਣਐੁ ੁਸਠਾ ਥ ੁਐ 

ਹਖੁ ਥਐ ਵਣਵਾਸੁ ॥॥ 

ਧਾਹ ਧਖਢੁ ਹ ਾਡੂਆ ਡੂੋੀ ਏਹ 
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ਇਢਾਢੁ ॥ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਹਡਆਇ 
ੁਹਝ ਦਢਾ ਢ ਏਹ ਠਾਢੁ ॥ ਖਢਧ 

ਏਧ ਧਪੁ ਉਞ ਧਢ ਞ ਖਾਇ ੁਧਾਢੁ 
॥ ਏਾਹਧ ਏਹਡ ਢ ਧਸੀ ਹਥਢ ਪਦੁ 

ੁਆਢੁ ॥ ਔ ਧਾਹ ਔਪਹਠਆ 
ਉਞਹਞ ਏ ਖਸਾਢੁ ॥ ਅਚਹਚ 

ਞੀਟ ਪ ਣੁਢ ਖੀਅ ਠਇਆ 
ਣਵਾਢੁ ॥ ਹਖ ਢ ਠਵ ਠਇਆ ਏਹ 
ਈ ਣੁਐੁ ੁਖਾਢੁ ॥ ਹਖਢਾ ਹਧਹਪਆ 

ਣਰਦੁ ਆਣਝਾ ਢਾਢਏ ਹਞਢ ਏੁਥਾਢੁ ॥ 
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ਧਾਹ ੁਔ  ਏਾਂਜੀਅਹਸ ਹਖਢ ਣੂਾ 
ੁੁ ਹਧਸਵਾਢੁ ॥॥ 

ਤਪੁਹਝ ਅਢਠ ਉਣਾਖਢਾ ਸਹ 
ਖਝ ਣਰਙ ਆਇ ॥ ਞ ਸਾਈ 

ਾਧ ਏ ਏਹ ਹਏਣਾ ਠੀਆ ਹਧਪਾਇ 
॥ ਖ ੁਸਾਵੀ ਥ ੁਐ ਸੁਹਝ ਠੁਐਾ 

ਢਾਸੀ ਖਾਇ ॥ ਇਕ ਣੁਢੀ ਵਛਦਾਝੀ 
ਵੁ ਣਾਇਆ ਸਹ ਾਇ ॥ ਹਧਹਪ 

ਸੀਆ ਧਪੁ ਾਵਸੀ ੀਞ ਹਵਠ 

ਅਪਾਇ ॥ ਸਹ ਖਸਾ ਅਵੁ ਢ ਹਠਈ 
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ਏਈ ਠੂਖਾ ਪਵ ਢ ਪਾਇ ॥ ਸਪਞੁ 
ਣਪਞੁ ਵਾਹਢੁ ਹਢਸਔਪ ਹਠਞੀਅਢੁ 

ਖਾਇ ॥ ਾ ਾ ਞ ਹਐਅਢੁ 
ਥਸੁਹੋ ਢ ਖਢਧ ਡਾਇ ॥ ਹਖਸਵਾ ਏ 
ਅਢਏ ੁਝ ਞ ਢਾਢਏ ਔਝੀ ਣਾਇ 
॥ ਤਪੁਹਝ ਹਢਞ ਪਾਸੀ ਹਖ ਢ 

ਹਞਪੁ ਢ ਞਧਾਇ ॥॥ 
ਹਖਹਢ ਹਖਹਢ ਢਾਧੁ ਹਡਆਇਆ ਹਞਢ ਏ 

ਏਾਖ  ॥ ਸਹ ੁੁ ਣੂਾ 

ਆਾਹਡਆ ਠਸ ਹਔ ਐ ॥ ਥ 
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ੁਐਾ ਹਢਹਡ ਔਝ ਸਹ ਦਉਖਪੁ ਹਥਐਧੁ 
ਞ ॥ ਣਰਧ ਦਹਞ ਹਞਢ ਣਾਈਆ 

ਹਥਹਐਆ ਢਾਹਸ ਖ ॥ ਏੂੋ  
ਠੁਹਥਡਾ ਢੀ ਣੂਢ ਹਔ ਦ ॥ 

ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਰਦੁ ਵਠ ਧਢ ਅਠਹ ਏੁ 
ਡ ॥ ਧਾਸ ਹਠਵ ਧੂਞ ਦਪ ਹਖ 

ਏਉ ਢਠਹ ਏ ॥ ਢਾਢਏੁ ਧ ਠ 
ਠਾਢੁ ਹਏਣਾ ਏਸੁ ਸ ॥ੑ॥॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਥਾਸ ਧਾਸਾ ਞੁਐਾੀ 

ਞੁਐਾੀ ਕਞ ਧਸਪਾ  ਥਾਸ ਧਾਸਾ 
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਞੂ ੁਹਝ ਹਏਞ ਏਧਾ ਣੁਹਥ 

ਏਧਾਇਆ ॥ ਹਹ ਹਹ ੁਐ ਸਧਾ 
ਠਹਸ ੁ ਞੂ ਦਪਾ ॥ ਸਹ ਔਢਾ ਞੀ 
ਹਏਆ ਹਞ ਧੀ ਸਹ ਹਥਢੁ ੋੀ ਢ 
ਖੀਵਾ ॥ ਹਣਰਅ ਥਾਗੁ ਠੁਸਪੀ ਏਇ ਢ 
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ਥਪੀ ੁਧੁਹਐ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਵਾਂ ॥ ਔਢਾ 
ਾਹਔ ਸ ਹਢਏਾੀ ਣਰਦ ਧਹਢ ਏਧ 

ੁਏਧਾ ॥ ਢਾਢਏ ਣਟੁ ਹਢਸਾਪ ਾ 
ਡਢ ਞੂ ੁਹਝ ਆਞਧ ਾਧਾ ॥॥ 

ਥਾਥੀਸਾ ਹਣਰਉ ਥਪ ਏਹਏਪ ਥਾਝੀਆ ॥ 
ਾ ਡਢ ਹਦ  ਔਪ ਅਹਏ 

ਧਾਝੀਆ ॥ ਸਹ ਅਹਏ ਧਾਝੀ ਖਾ 
ਣਰਦ ਦਾਝੀ ਾ ਸਾਹਝ ਢਾ ॥ ਢਵ 
 ਟਾਹਣ ਧਸਪ ੁ ਊਔਉ ਹਢਖ 

ਹ ਵਾੁ ਧੁਾ ॥ ਦ ਞੀ ਞੂ ਧਾ 
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ਣਰੀਞਧੁ ਹਢਹ ਥਾੁ ਹ ਾਵ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਣਰਉ ਹਣਰਉ ਔਵ ਥਥੀਸਾ ਏਹਏਪ 

ਥਹਠ ੁਸਾਵ ॥॥ 
ਞੂ ੁਹਝ ਸਹ  ਹਦਢ ਣਰੀਞਧ ਆਣਝ 
॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਵਞ ਵਢ ੋੀ ਢ 
ਥੀ ॥ ਹਏਉ ੋੀ ਹਥਾੀ ਸਉ 

ਥਹਪਸਾੀ ਸਉ ਖੀਵਾ ੁਝ ਾ ॥ ਢਾ 
ਏਈ ਧਾ ਸਉ ਹਏੁ ਏਾ ਸਹ ਹਥਢੁ 
ਸਝੁ ਢ ਖਾ ॥ ਙ ਸੀ ਸਹ ਔਝ 

ਹਢਵਾ ਦ ਣਹਵਞਰ ੀਾ ॥ ਢਾਢਏ 
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ਹਠਰਹਙ ਠੀ ੁਐੁ ਣਾਵ ੁ ਥਠੀ 
ਧਢੁ ਡੀਾ ॥॥ 

ਥ ਅਹਧਰਞ ਡਾ ਥੂਠ ੁਸਾਵਝੀ ॥ 
ਾਖਢ ਹਧਪ ਸਹਖ ੁਦਾਇ ਸਹ ਹਉ 
ਣਰੀਹਞ ਥਝੀ ॥ ਸਹ ਧਠਹ ਆਵ ਖਾ 

ਣਰਦ ਦਾਵ ਡਢ ਊਦੀ ੁਝ ਾੀ ॥ ਹ 

ਹ ਏਞੁ ਵ ਸਾਹਝ ਸਉ ਹਏਉ 
ਏਹਞ ਹਵਾੀ ॥ ਉਢਹਵ ਢ ਕਾ 

ਥੁ ੁਦਾ ਧਹਢ ਞਹਢ ਣਰਧੁ ੁਐਾਵ ॥ 

ਢਾਢਏ ਵ ਅਹਧਰਞ ਥਾਝੀ ਏਹ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        663 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹਏਣਾ ਹ ਆਵ ॥ੑ॥ 
ਔਞੁ ਥਞੁ ਦਪਾ ਦਵ ੁਸਾਵੋ ॥ ਥਢ 

ਤੂਪ ਧਗ ਥਾਹ ਧ ਹਣੁ ਹ ਥਾਸੁੋ ॥ 
ਹਣੁ ਹ ਢਸੀ ਆਵ ਡਢ ਹਏਉ ੁਐੁ 

ਣਾਵ ਹਥਹਸ ਹਥਡ ਞਢੁ ਕੀਖ ॥ 
ਏਹਏਪ ਅਹਥ ੁਸਾਵੀ ਥਪ ਹਏਉ ਠੁਐੁ 

ਅਹਏ ਸੀਖ ॥ ਦਵੁ ਦਵਞਾ ਤੂਪੀ 
ਛਾਪੀ ਹਏਉ ਖੀਵਾ ਧੁ ਧਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਔਹਞ ਸਹਖ ੁਐੁ ਣਾਵ ਖ ਸਹ ਵੁ 

ਹ ਡਢ ਣਾ ॥॥ 
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ਵਾਐੁ ਦਪਾ ਾਐਾ ਵ ਏ ॥ ਡਢ 
ਠਐ ਸਹ ਠੁਆਹ ਆਵਸੁ ਠਇਆ ਏ 

॥ ਹ ਆਉ ਹਣਆ ਠੁਞ ਞਾ ਞੁਡੁ 
ਹਥਢੁ ਅਜੁ ਢ ਧਪ ॥ ਏੀਧਹਞ ਏਉਝ 
ਏ ਞੁਡੁ ਦਾਵਾਂ ਠਹਐ ਹਠਐਾਵ ਜਪ ॥ 
ਠੂਹ ਢ ਖਾਢਾ ਅਞਹ ਧਾਢਾ ਸਹ ਏਾ 

ਧਸਪੁ ਣਕਾਢਾ ॥ ਢਾਢਏ ਵਾਐੀੈਂ ਣਰਦੁ 
ਣਾਵ ੁਹਞ ਥਹਠ ਧਢੁ ਧਾਢਾ ॥॥ 

ਧਾਸੁ ਖਚੁ ਦਪਾ ਣਰੀਞਧੁ ਹਏਉ ਹਥ ॥ 

ਟਪ ਞਾਣਹਸ  ਦਾ ਾ ਡਢ ਹਥਢਉ 
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ਏ ॥ ਡਢ ਹਥਢਉ ਏਠੀ ੁਝ ਾਠੀ 
ੁਝ ਾੀ ਣਰਦ ਦਾਵਾ ॥ ਾਔ ਧਸਹਪ 

ਸ ਥਾੀ ਆਵਝ ਠਹਸ ਞ ਆਵਾ ॥ 
ਹਢਧਾਝੀ ਹਢਞਾਝੀ ਸਹ ਹਥਢੁ ਹਏਉ 

ਣਾਵ ੁਐ ਧਸਪੀ ॥ ਢਾਢਏ ਖਹਚ ਖਾਝ 
ਹਞੁ ਖੀ ਏਹਧ ਹਧਪ ੁਝ ਹਸਪੀ 

॥॥ 
ਆਾੋੁ ਦਪਾ ੂਖੁ ਹਢ ਞਣ ॥ 
ਡਞੀ ਠੂਐ ਸ ਐ ਅਹਢ ਦਐ ॥ 

ਅਹਢ ੁ ਐ ਧੀ ਡਐ ਦੀ  
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ਹਏਞੁ ਢ ਸਾ ॥ ਟੁ ਹਤ ਕਾਇਆ 
ਡਢ ਞਾਏ ਙੀਛੁ ਪਵ ਧਹਗ ਥਾ ॥ 

ਅਵਝ ਥਾਹਡ ਔਪੀ ਠੁਐੁ ਆ ੁਐੁ 
ਹਞੁ ਾਔੁ ਧਾਪ ॥ ਢਾਢਏ ਹਖ ਢ 
ਇਸੁ ਧਢੁ ਠੀਆ ਧਝੁ ਖੀਵਝੁ ਣਰਦ 

ਢਾਪ ॥॥ 

ਾਵਹਝ  ਧਢਾ ਝ ਵਹਸ ੁਹਞ 
ਆ ॥ ਧ ਧਹਢ ਞਹਢ ਸੁ ਦਾਵ ਹਣ 
ਣਠਹ ਹਡਾ ॥ ਹਣੁ ਹ ਢਸੀ 

ਆਵ ਧੀ ਸਾਵ ਠਾਧਹਢ ਔਧਹਏ 
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ਛਾ ॥ ਖ ਇਏਪੀ ਐੀ ਠੁਸਪੀ 
ਧਝੁ ਦਇਆ ਠੁਐੁ ਧਾ ॥ ਸਹ ਹਥਢੁ 

ਢੀਠ ਦੂਐ ਏਸੁ ਏੀ ਏਾਣੋੁ ਞਹਢ ਢ 
ੁਐਾਵ ॥ ਢਾਢਏ ਾ ਸਾਹਝ ਏਞੀ 

ਹਣ ਏ ਅਹਏ ਧਾਵ ॥॥ 
ਦਾਠਉ ਦਹਧ ਦੁਪੀ ਦਹ ਖਥਹਢ 

ਣਕੁਞਾਝੀ ॥ ਖਪ ਟਪ ਢੀਹ ਦ ਥ 
ੁਞ ੁ ਧਾਝੀ ॥ ਥ ਹਢਹ ਏਾਪੀ 
ਹਏਉ ੁਐੁ ਥਾਪੀ ਠਾਠ ਧ ਪਵਞ ॥ 

ਹਣਰਉ ਹਣਰਉ ਔਵ ਥਥੀਸਾ ਥਪ 
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ਦੁਇਅਧ ਹਤਹਸ ਛਞ ॥ ਧਕ 
ਛ ਾਇ ਦ ੁਦ ਹਥਢੁ ਸਹ 

ਹਏਉ ੁਐੁ ਣਾਈ ॥ ਢਾਢਏ ਣੂਹਕ 
ਔਪਉ ੁ ਅਣੁਢ ਖਸ ਣਰਦੁ ਞਸ ਸੀ 

ਖਾਈ ॥੍॥ 
ਅੁਹਢ ਆਉ ਹਣਾ ਾ ਡਢ ਗੂਹ ਧੁਈ 

॥ ਞਾ ਹਧਪੀ ਣਰਦ ਧਪ ਠੂਖ ਦਾਇ 
ਐੁਈ ॥ ਗੂਹਚ ਹਵੁਞੀ ਞਾ ਹਣ ਧੁਞੀ 
ਏੁਏਸ ਏਾਸ ਹ ਤੁਪ ॥ ਆ ਾਧ 

ਹਣਕ ੁਹਞ ਖਾਛਾ ਠਹਐ ਔਪਞ ਧਢੁ ਛਪ 
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॥ ਠਸ ਹਠਹ ਾਐ ਸੀ ਸੀਆਵਪ 
ਸਹਖ ਣਏ  ਧੀਚਾ ॥ ਢਾਢਏ ਅੁਹਢ 

ਹਧਪਸੁ ਹਣਆ ਹਞੁ ਦ ਥੀਚਾ 
॥॥ 

ਏਞਹਏ ਹਏਞੁ ਣਇਆ ਖ ਣਰਦ 
ਦਾਇਆ ॥ ਠੀਣਏੁ ਸਹਖ ਥਪ ਞਹਞ 

ਖਪਾਇਆ ॥ ਠੀਣਏ  ਞਪ ਡਢ 
ਹਣ ਧਪ ਡਢ ਧਾਸ ੀ ॥ 
ਅਵਝ ਧਾੀ ਧ ਢ ੀਗ ੁਹਝ 

ਧਾੀ ਞਾ ਧੀ ॥ ਢਾਧੁ ਦਹਞ ਠ 
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ਹਢਖ ਹ ਥਚ ਅਖਸੁ ਹਞਢਾੋੀ ਆਾ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਧਪਸੁ ਏਣਙ ਠ ਐਪਸੁ 

ਏ ੋੀ ਐਙੁ ਧਾਾ ॥॥ 
ਧ ਧਾਸੁ ਦਪਾ ਸਹ ੁਝ ਅਹਏ 

ਧਾਵ ॥ ੁਝਵਞੀ ੁਝ ਵ ਧ ਹਣੁ 
ਹਢਸਔਪੁ ਦਾਵ ॥ ਹਢਸਔਪੁ ਔਞੁੁ 

ੁਖਾਝੁ ਹਥਡਾਞਾ ਔਔਪੁ ਖਞੁ 
ਥਾਇਆ ॥ ਹਆਢੁ ਹਡਆਢੁ ੁਝ 

ਅਹਏ ਧਾਝ ਣਰਦ ਦਾਝ ਞਾ ਦਾਇਆ ॥ 

ੀਞ ਢਾਠ ਏਹਵਞ ਏਵ ੁਹਝ ਾਧ 
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ਢਾਹਧ ਠੁਐੁ ਦਾ ॥ ਢਾਢਏ ਾ ਡਢ 
ਢਾਸ ਹਣਆੀ ਅਦ ਦਞੀ ਹਣ ਆ 

॥॥ 
ਣਹਐ ਞੁਐਾੁ ਣੋ ਵਝੁ ਹਞਰਝੁ ੁ ਐ ॥ 

ਆਵਞ ਏੀ ਢਾਸੀ ਧਹਢ ਞਹਢ ਵਹਸ 
ਧੁਐ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਹਵ ਹਸਆ 

ਖਖੀਵਢੁ ੁ ਥਠੀ ੁ ਧਾਝੀ ॥ 
ਅਛਖ ਖਖ ਞਖ ਉਞਦੁਖ ਹਙ 
ਹਙ ਖਹਞ ਧਾਝੀ ॥ ਠਢੁ ਠਸੁ 

ਠਇਆਣਹਞ ਠਾਞ ਹਞ ਣਾਵਉ ਧਹਞ 
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ਠਸ ॥ ਢਾਢਏ ਹ ਵ ਹ ੀਆ 
ਸਹ ਹਉ ਣਰੀਹਞ ਢਸ ॥ੑ॥ 

ਧਾਹ ਣੁਢੀਞ ਦਈ ਞੀਟੁ ਅਞਹ 
ਖਾਹਢਆ ॥ ਾਖਢ ਸਹਖ ਹਧਪ ੁਝ 
ਹਸ ਅਹਏ ਧਾਹਢਆ ॥ ਣਰੀਞਧ ੁਝ 
ਅਏ ੁਹਝ ਣਰਦ ਥਏ ਞੁਡੁ ਦਾਵਾ ਹ 

ਢਾਵਾ ॥  ਖਧੁਢ ਞਸ ਥਝੀ ਧ 
ਾਞ ਧੁਠ ਧਾਵਾ ॥ ਣੁਢ ਠਾਢ ਣੂਖਾ 
ਣਧੁ ਖੁਹ ਖੁਹ ਏ ਖਾਞਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਧਾਹ ਧਸਾ ੁ ਸਹ ਖਹਣ 
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ਅਚਹਚ ਞੀਟ ਢਾਞਾ ॥॥ 
ਤਪੁਹਢ ਧਹਢ ਸੀ ਣਰਧੁ ੁਦਾਇਆ 

॥ ਅਢਹਠਢੁ ਸੁ ਦਇਆ ਆਣੁ 
ਵਾਇਆ ॥ ਧਢ ਧਸੁ ਔੁਏਾਇਆ ਖਾ 

ਹਞੁ ਦਾਇਆ ਏਹ ਹਏਣਾ ਹ 
ਆ ॥ ਥਸੁਞ ਵ ਏੀ ਹਣ ਥਾਗਸੁ 

ਧਸਪੀ ਪਸਾ ਢ ਟਾ ॥ ਸਾ ਛ  
ਣਾਙ ਣਙਥ ਹਣਹ ਪੋੀ ੀਾੀ ॥ 
ਢਾਢਏ ਧਹਪ ਪਈ ੁਹ ਅਣਝ ਹ 

ਵੁ ਣਾਇਆ ਢਾੀ ॥॥ 
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ਥ ਠ ਧਾਸ ੁਞੀ ਹਟਞੀ ਵਾ ਦਪ ॥ 
ੋੀ ਧੂਞ ਣਪ ਾਔ ਆ ਸਹਖ 

ਹਧਪ ॥ ਣਰਦ ਹਧਪ ਹਣਆ ਏਾਖ ਾ 
ਏਞਾ ਦ ਹਥਹਡ ਖਾਝ ॥ ਹਖਹਢ 

ੀਾੀ ਹਞਹਸ ਹਣਆੀ ਧਪੁ ਦਇਆ 
ੁ ਧਾਝ ॥ ਹ ਖ ੁਸਾਵੀ ਖਾ 

ਹਣਹ ਾਵੀ ੁਧੁਹਐ ਧਞਹਏ ਦਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਅਹਸਹਢਹ ਾਵ ਣਰੀਞਧੁ ਸਹ 

ਵੁ ਹਟੁ ਸਾ ॥॥॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਸ਼ਥਠ ਸਾ 

ਸ਼ਥਠ ਸਾ ਧਾਗ ਧਸਪਾ  ਔਉਣਠ 
ੁ  ॥ 

ਧਾ ਧਢੁ ਪਔ ੁ ਠਢ ਞਾਈ ॥ 

ਹਥਪਣ ਏ ਔਾਹਞਰਏ ਏੀ ਹਢਆਈ ॥ 
ਹਞਰਐਾ ਢ ਉਞ ਾਂਹਞ ਢ ਆਵ ਹਥਢੁ 
ਠਢ ਞ ਹਣਆ ਖੀਉ ॥॥ ਸਉ 
ਪੀ ਖੀਉ ਹਪ ੁਧਾਈ ੁ ਠਢ 
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ਞ ਹਣਆ ਖੀਉ ॥॥ ਸਾਉ ॥ 
ਞਾ ਧੁਐੁ ੁਸਾਵਾ ਖੀਉ ਸਖ ਡੁਹਢ 

ਥਾਝੀ ॥ ਹਔੁ ਸਆ ਠਐ ਾਹਣਾਝੀ 
॥ ਡਢੁ ੁ ਠੁ ਖਸਾ ਞੂ ਵਹਆ ਧ 
ਖਝ ਧੀਞ ਧੁਾ ਖੀਉ ॥॥ ਸਉ 
ਪੀ ਸਉ ਹਪ ੁਧਾਈ ੁ ਖਝ 

ਧੀਞ ਧੁਾ ਖੀਉ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਇਏ 
ੋੀ ਢ ਹਧਪਞ ਞਾ ਏਹਪਖੁੁ ਸਞਾ ॥ 

ਸੁਹਝ ਏਹਠ ਹਧਪੀ ਹਣਰਅ ਞੁਡੁ 

ਦਵਞਾ ॥ ਧਹਸ ਹਝ ਢ ਹਵਸਾਵ ਢੀਠ 
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ਢ ਆਵ ਹਥਢੁ ਠਐ ੁ ਠਥਾ ਖੀਉ 
॥॥ ਸਉ ਪੀ ਖੀਉ ਹਪ ੁਧਾਈ 

ਹਞੁ ਔ ੁ ਠਥਾ ਖੀਉ ॥॥ 
ਸਾਉ ॥ ਦਾੁ ਸਆ ੁਹ ਞੁ 

ਹਧਪਾਇਆ ॥ ਣਰਦੁ ਅਹਥਢਾੀ  
ਧਹਸ ਣਾਇਆ ॥ ਵ ਏੀ ਣਪੁ ਔਾ 

ਢ ਹਵਕੁੋਾ ਖਢ ਢਾਢਏ ਠਾ ਞੁਧਾ 
ਖੀਉ ॥ੑ॥ ਸਉ ਪੀ ਖੀਉ ਹਪ 

ੁਧਾਈ ਖਢ ਢਾਢਏ ਠਾ ਞੁਧਾ ਖੀਉ 

॥ ਸਾਉ ॥॥॥ 
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ਡਢਾੀ ਧਸਪਾ  ੁ  ਔਉਣਠ 
ੴ ਹਞ ਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ ਹਢਦਉ 

ਹਢਵੁ ਅਏਾਪ ਧੂਹਞ ਅਖੂਢੀ ਦ 
ੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਖੀਉ ਛਞੁ ਸ ਆਣਝਾ ਏ ਹਉ ਏੀ 
ਣੁਏਾ ॥ ਠੂਐ ਹਵਾਝੁ ਹਵਆ ਠਾ 

ਠਾ ਠਾਞਾੁ ॥॥ ਾਹਸਥੁ ਧਾ ਢੀਞ 
ਢਵਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾਞਾੁ ॥॥ ਸਾਉ 
॥ ਅਢਹਠਢੁ ਾਹਸਥੁ ਵੀ ਅਹਞ 

ਕਛਾ ਇ ॥ ੁਹਝ ੁਹਝ ਧੀ 
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ਏਾਧਝੀ ਣਾਹ ਉਞਾਾ ਸਇ ॥॥ 
ਠਇਆਪ ਞ ਢਾਹਧ ਞਾ ॥ ਠ 

ਏੁਥਾਝ ਖਾਉ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਥ 
ਾਔਾ ਏੁ ਸ ਠੂਖਾ ਢਾਸੀ ਏਇ ॥ ਞਾ 
ਏੀ ਵਾ  ਏ ਖਾ ਏਉ ਢਠਹ ਏ 
॥॥ ਞੁਡੁ ਥਾਗੁ ਹਣਆ ਏਵ ਸਾ ॥ 

ਾ ਵਹਛਆਈ ਠਹਸ ਹਖਞੁ ਢਾਹਧ ਞ 
ਪਾਹ ਸਾਂ ॥ ਠੂਖਾ ਢਾਸੀ ਏਇ ਹਖੁ 

ਆ ਹਣਆ ਖਾਇ ਏਸਾ ॥॥ ਸਾਉ 

॥ ਵੀ ਾਹਸਥੁ ਆਣਝਾ ਅਵੁ ਢ 
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ਖਾਔਉ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏੁ ਞਾ ਏਾ ਠਾੁ ਸ 
ਹਥਠ ਹਥਠ ਔੁਐ ਔੁਐ ਸਇ ॥ੑ॥ ਾਹਸਥ 

ਞ ਢਾਧ ਹਵਙਸੁ ਹਥਠ ਹਥਠ ਔੁਐ ਔੁਐ 
ਸਇ ॥॥ ਸਾਉ ॥ੑ॥॥ 
ਹਞਪ ਧਸਪਾ  ੁ  
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਇਸੁ ਞਢੁ ਧਾਇਆ ਣਾਹਸਆ ਹਣਆ 
ਪੀਞੋਾ ਪਹਥ ਾ ॥ ਧ ਏਞ ਢ 
ਦਾਵ ਔਪੋਾ ਹਣਆ ਹਏਉ ਡਢ ਖ 

ਖਾ ॥॥ ਸਉ ਏੁਥਾਢ ਖਾਉ 
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ਹਧਸਵਾਢਾ ਸਉ ਏੁਥਾਢ ਖਾਉ ॥ ਸਉ 
ਏੁਥਾਢ ਖਾਉ ਹਞਢਾ ਏ ਪਹਢ ਖ ਞਾ 

ਢਾਉ ॥ ਪਹਢ ਖ ਞਾ ਢਾਉ ਹਞਢਾ ਏ 
ਸਉ ਠ ਏੁਥਾਢ ਖਾਉ ॥॥ ਸਾਉ 
॥ ਏਾਇਆ ਓਹਝ ਖ ਟੀ ਹਣਆ 
ਣਾਈ ਢਾਉ ਧਖੀਚ ॥ ਓਝ ਵਾਪਾ 

ਖ ਓ ਾਹਸਥੁ ਾ ੁ ਢ ਛੀਚ 
॥॥ ਹਖਢ ਏ ਔਪ ਞੋ ਹਣਆ ਏਞੁ 
ਹਞਢਾ ਏ ਣਾਹ ॥ ਡੂਹੋ ਹਞਢਾ ਏੀ ਖ 

ਹਧਪ ਖੀ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਏੀ ਅਠਾਹ 
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॥॥ ਆਣ ਾਖ ਆਣ  ਆਣ 
ਢਠਹ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਏਾਧਹਝ ਏਞ 

ਦਾਵ ਆਣ ਸੀ ਾਵਇ ॥ੑ॥॥॥ 
ਹਞਪ ਧਃ  ॥ 

ਇਆਢੋੀ ਧਾਢੋਾ ਏਾਇ ਏਹਸ ॥ 
ਆਣਢੋ ਹ ਸਹ  ਏੀ ਢ 

ਧਾਝਹਸ ॥ ਸੁ ਢੋ ਡਢ ਏਧਪੀ 
ਥਾਸੁ ਹਏਆ ਜੂਜਹਸ ॥ ਦ ਏੀਆ ਠਹਸ 
ਪਾਈਆ ਢਝੀ ਦਾਵ ਏਾ ਏਹ ੀਾ 

॥ ਞਾ ਸਾਹਝ ਖਾਝੀ ਪਾੀ ਖਾ ਸੁ 
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ਡ ਹਣਆ ॥॥ ਇਆਝੀ ਥਾਪੀ 
ਹਏਆ ਏ ਖਾ ਡਢ ਏਞ ਢ ਦਾਵ ॥ 

ਏਝ ਣਪਾਸ ਏ ਥਸੁਞ ਾ ਡਢ 
ਧਸਪੁ ਢ ਣਾਵ ॥ ਹਵਝੁ ਏਧਾ ਹਏਕੁ 

ਣਾਈ ਢਾਸੀ ਖ ਥਸੁਞਾ ਡਾਵ ॥ ਪਥ 
ਪਦ ਅਸਏਾ ਏੀ ਧਾਞੀ ਧਾਇਆ 

ਧਾਹਸ ਧਾਝੀ ॥ ਇਢੀ ਥਾਞੀ ਸੁ 
ਣਾਈ ਢਾਸੀ ਦਈ ਏਾਧਹਝ ਇਆਝੀ 
॥॥ ਖਾਇ ਣੁਕਸੁ ਸਾਝੀ ਵਾਸ 

ਹਏਢੀ ਥਾਞੀ ਸੁ ਣਾਈ ॥ ਖ ਹਏਕੁ 
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ਏ  ਦਪਾ ਏਹ ਧਾਢੀ ਹਸਏਧਹਞ 
ਸੁਏਧੁ ਔੁਏਾਈ ॥ ਖਾ ਏ ਣਰਹਧ 

ਣਠਾਟੁ ਣਾਈ ਞਉ ਔਝੀ ਹਔਞੁ 
ਪਾਈ ॥ ਸੁ ਏਸ  ਏੀਖ ਞਢੁ ਧਢ 
ਠੀਖ ਾ ਣਧਪੁ ਪਾਈ ॥ ਵ 

ਏਸਹਸ ਸਾਝੀ ਦਝ ਇਢੀ ਥਾਞੀ ਸੁ 

ਣਾਈ ॥॥ ਆਣੁ ਵਾਈ ਞਾ ਸੁ 
ਣਾਈ ਅਉੁ ਏੀ ਔਞੁਾਈ ॥ ਸੁ 
ਢਠਹ ਏਹ ਠਐ  ਹਠਢੁ ਪਐ ਏਾਧਹਝ 

ਢਉ ਹਢਹਡ ਣਾਈ ॥ ਆਣਝ ਏਞ 
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ਹਣਆੀ ਾ ਸਾਹਝ ਢਾਢਏ ਾ 
ਦਾਈ ॥  ਹ ਾਞੀ ਸਖ ਏੀ 

ਧਾਞੀ ਅਹਸਹਢਹ ਦਾਇ ਧਾਝੀ ॥ 
ੁਠਹ ਾਇ ੂਣ ਹਥਔਐਹਝ ਏਸੀ 

ਾ ਹਆਝੀ ॥ੑ॥॥ੑ॥ 
ੂਸੀ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਏਉਝ ਞਾਖੀ ਏਵਝੁ ਞੁਪਾ ਞਾ ਏਵਝੁ 
ਾਤੁ ਥੁਪਾਵਾ ॥ ਏਉਝੁ ੁੂ ਏ ਣਹਸ 
ਠੀਹਐਆ ਪਵਾ ਏ ਣਹਸ ਧੁਪੁ ਏਾਵਾ 

॥॥ ਧ ਪਾਪ ਖੀਉ ਞਾ ਅਞੁ ਢ 
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ਖਾਝਾ ॥ ਞੂ ਖਹਪ ਟਹਪ ਧਸੀਅਹਪ 
ਦਹਣੁਹ ਪੀਝਾ ਞੂ ਆਣ ਥ ਧਾਝਾ 

॥॥ ਸਾਉ ॥ ਧਢੁ ਞਾਾਖੀ ਹਔਞੁ 
ਞੁਪਾ ਞੀ ਵ ਾਤੁ ਏਧਾਵਾ ॥ ਙ 
ਸੀ ਦੀਞਹ  ਸੁ ਞਪੀ ਇਢ ਹਥਹਡ 
ਹਔਞੁ ਸਾਵਾ ॥॥ ਆਣ ਏਛਾ ਞਪੁ 

ਞਾਖੀ ਆਣ ਞਪਝਸਾਾ ॥ ਆਣ ਠਐ 
ਆਣ ਥੂਗ ਆਣ ਸ ਵਝਖਾਾ ॥॥ 
ਅਡੁਪਾ ਢੀਔ ਖਾਹਞ ਣਠੀ ਹਐਢੁ 

ਆਵ ਹਞਪੁ ਖਾਵ ॥ ਞਾ ਏੀ ਹਞ 
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ਢਾਢਏੁ ਸਠਾ ਹਏਉ ਏਹ ਧੂੋਾ ਣਾਵ 
॥ੑ॥॥॥ 

ੴ ਹਞ ਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ ਹਢਦਉ 
ਹਢਵੁ ਅਏਾਪ ਧੂਹਞ ਅਖੂਢੀ ਦ 

ੁ ਣਰਾਹਠ ॥ ਾ ੁ
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ਔਉਣਠ ੁ  ॥ 

ਞੂ ੁਪਞਾਢੁ ਏਸਾ ਸਉ ਧੀਆ ਞੀ 
ਏਵਢ ਵਛਾਈ ॥ ਖ ਞੂ ਠਹਸ ੁ ਏਸਾ 

ੁਆਧੀ ਧ ਧੂਐ ਏਸਝੁ ਢ ਖਾਈ ॥॥ 

ਞ ੁਝ ਾਵਾ ਠਹਸ ਥੁਗਾਈ ॥ ਖ 
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ਔ ਧਹਸ ਸਉ ਖਾਈ ॥॥ ਸਾਉ 
॥ ਖ ਹਏਕੁ ਸਆ ਦੁ ਹਏਕੁ ਞੁਗ ਞ 

ਞੀ ਦ ਅਢਾਈ ॥ ਞਾ ਅਞੁ ਢ 
ਖਾਝਾ ਧ ਾਹਸਥ ਧ ਅਡੁਪ ਹਏਆ 

ਔਞੁਾਈ ॥॥ ਹਏਆ ਸਉ ਏਟੀ ਏਟ 
ਏਹਟ ਠਐਾ ਧ ਅਏਟੁ ਢ ਏਟਢਾ ਖਾਈ 

॥ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਈ ਆਐਾ ਹਞਪੁ ਞੀ 
ਵਹਛਆਈ ॥॥ ਞ ਏੂਏ ਸਉ 
ਥਾਢਾ ਦਉਏਾ ਇੁ ਞਢ ਞਾਈ ॥ 

ਦਹਞ ਸੀਝੁ ਢਾਢਏੁ ਖ ਸਇਾ ਞਾ 
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ਐਧ ਢਾਉ ਢ ਖਾਈ ॥ੑ॥॥ 
ਹਥਪਾਵਪੁ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਧਢੁ ਧਠੁ ਞਢੁ ਵ ਏਪਠੁ ਙ ਸੀ 
ਞੀਹਟ ਢਾਵਾ ॥ ਏੁ ਥਠੁ ਧ ਣਰਾਹਢ 

ਥਞੁ ਸ ਥਾਸੁਹੋ ਖਢਹਧ ਢ ਆਵਾ 
॥॥ ਧਢੁ ਥਹਡਆ ਠਇਆਪ ਞੀ 

ਧੀ ਧਾਈ ॥ ਏਉਝੁ ਖਾਝ ਣੀ 
ਣਾਈ ॥ ਸਧ ਢਾਸੀ ਹਔਞ ਣਾਈ 

॥॥ ਸਾਉ ॥ ਅਧ ਅਔ ਅਪਐ 

ਅਣਾਾ ਹਔਞਾ ਏਸੁ ਸਧਾੀ ॥ ਖਹਪ 
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ਟਹਪ ਧਸੀਅਹਪ ਦਹਣੁਹ ਪੀਝਾ ਹਙ 
ਹਙ ਖਹਞ ਞੁਧਾੑੀ ॥॥ ਹਐ ਧਹਞ 

ਦ ਥੁਹਡ ਞੁਧਾੑੀ ਧਹਠ ਕਾਵਾ ਞ ॥ 
ਞੁਗ ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਖਾਝਾ ਧ ਾਹਸਥਾ 
ੁਝ ਾਵਾ ਹਢਞ ਞ ॥॥ ਖੀਅ ਖਞ 
ਹਦ ਹਝ ਞੁਧਾੑੀ ਥ ਹਔਞ ਞੁਡੁ 

ਣਾ ॥ ਖ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਈ ਔਾ ਇਏ 
ਢਾਢਏ ਏੀ ਅਠਾ ॥ੑ॥॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਸ਼ਥਠ ਸਾ ਣਾ: ੍ 

ਸ਼ਥਠ ਸਾ ਣਾਹਞਸ਼ਾਸੀ   ੍
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ ਰੀ ਵਾਹਸੁੂ 

ਖੀ ਏੀ ਤਞਸ ॥ 

ਾਧਏਪੀ ਣਾਞਾਸੀ ੍ ॥ 
 ਧਢ  ਏ ਹਢਆਾ ॥ ਥਢ  
ਠਢ ਥ ਏ ਧਗਸੁ ਧਢ ਸੀ ਧਾਹਸ 
ਉਠਾਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਖਞ ਏੀ ਖਙਾ 
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ਖ ਏ ਧਖਢੁ ਢਧ ਏ ਢਐਢ ਥਜਾ ॥ 
ਹਆਢ ੁੂ ਆਞਧ ਉਣਠਸੁ ਢਾਧ 

ਹਥਦੂਞ ਪਾ ॥॥ ਅਪਣ ਅਸਾ 
ੁਪਣ ੀ ਹਢਠਰਾ ਠਨਾ ਹਕਧਾ ਞਢ ਣਰੀਹਞ 
॥ ੀਪ ਞਐ ਠਾ ਹਢਥਾਹਸਥ ਸਵਥ 

ਹਞਰੁਝ ਅਞੀਞ ॥॥ ਏਾਧ ਕ੍ਰਡ ਸਏਾ 

ਪਦ ਸਚ ਧਸ ਢ ਧਢ ਹਉ ਪਯਾਵ ॥ 
ਞਥ ਸੀ ਆਞਧ ਞਞ ਏ ਠ ਣਧ 

ਣੁਐ ਏਸ ਣਾਵ ॥॥॥ 

ਾਧਏਪੀ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
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 ਧਢ ਇਸ ਹਥਹਡ ਖੁ ਏਧਾ ॥ 
ਹਓੀ ਾਔੁ ਅਏਣਙ ਏਚਪਾ ਹਡਆਢ 

ਹਥਦੂਞ ਔੋਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਞਾਞੀ 
ਸੁ ਆਞਧ ਥਹ ਏ ਏੀ ਹਦਕਾ ਢਾਧ 
ਅਡਾ ॥ ਥਾਖ ਣਧ ਞਾ ਞਞੁ ਸਹ 
ਏ ਉਣਖ ਾ ਾ ॥॥ ਉਙ 

ਞਾਢ ਞ ਹ ਅਹਞ ਹਆਢ ੀਞ 
ਥਡਾਢ ॥ ਔਹਏ ਔਹਏ ਸ ਠਵ ਠਾਢਵ 
ਧੁਹਢ ਕਹਏ ਕਹਏ ਥਯਧ ਹਥਵਾਢ ॥॥ 

ਆਞਧ ਉਣਠ ਦੁ ਖਧ ਏ ਖਾਣ ੁ 
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ਅਖਣਾ ਖਾਣ ॥ ਠਾ ਸ ਏਔਢ ੀ 
ਏਾਨਾ ਏਾਪ ਢ ਏਥਸੂ ਥਯਾਣ ॥॥॥ 

ਾਧਏਪੀ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
ਣਰਾਢੀ ਣਧ ਣੁਐ ਣਹ ਪਾ ॥ ਵਞ 

ਏਸਾ ਧਸ ਹਢਠਰਾ ਧ ਏਥਸੂ ੁਹਔਞ ਸਵ 
ਖਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਢ ਏਸਾ 

ਉਣਠਞ ਸ ਣੁ ਞਹਸ ਣਰਥਡ ਢ ਪਾ 
॥ ਹਔਞ ਏਸਾ ਣ ਹਥਹਐਨਢ ਏਸ 
ਏਥਸੁ ਹਥਐ  ਞਯਾ ॥॥ ਏਵਪ 

ਏਧ ਦਧ  ਔੀਢਸੁ ਡਧ ਏਧ 
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ਅਢੁਾ ॥ ਰਸ ਏ ਠਾ ਹਧਢ 
ਏ ਣਧ ਣਾਣ ਞਹਖ ਦਾ ॥॥ ਖਾ ਞ 

ਠੂਐ ਣਾਣ ਢਹਸ ਦਙ ਏਾਪ ਖਾਪ ਞ 
ਞਾ ॥ ਖ ੁਐ ਔਾਸ ਠਾ ਦਢ ਏ ਞ 

ਸਹ ਏ ਹ ਣਾ ॥॥॥ 
ਾੁ ਹਚ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 

ਣਰਦ ਖੂ ਞ ਏਸ ਪਾਖ ਸਧਾੀ ॥ ਢੀਪ 
ਏਚ ਢਸਹ ਢਾਾਇਝ ਢੀਪ ਥਢ 

ਥਢਵਾੀ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਣਧ ਣੁਐ 

ਣਧ ੁਆਧੀ ਣਾਵਢ ਣਉਢ 
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ਅਸਾੀ ॥ ਧਾਡਵ ਧਸਾ ਖਹਞ ਧਡੁ 
ਧਠਢ ਧਾਢ ਧੁਏਠ ਧੁਾੀ ॥॥ 

ਹਢਹਥਏਾ ਹਢਖੁ ਹਢਠਰਾ ਹਥਢੁ 
ਹਢਹਥਐ ਢਏ ਹਢਵਾੀ ॥ ਹਕ੍ਰਣਾ ਹਡ 
ਏਾਪ ਞਰ ਠੀ ਏੁਹਕ੍ਰਞ ਣਰਢਾਢਏਾੀ 
॥॥ ਡਢੁਣਾਹਢ ਹਡਰਞਧਾਢ ਡਾਡ 

ਅਢਹਥਏਾ ਅਹਡਾੀ ॥ ਸ ਧਹਞ ਧਠ 
ਔਢ ਢਾਹਞ ਏ ਹਸ ਪਸੁ 

ਉਥਾੀ ॥॥॥ੑ॥ 

ਾੁ ਏਹਪਆਝ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
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ਹਥਢ ਏਞਾ ਢ ਹਏਞਧ ਧਾਢ ॥ 
ਆਹਠ ਅਖਹਢ ਅਖ ਅਹਥਢਾੀ ਹਞਸ 

ਣਧ ਖਾਢ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਏਸਾ 
ਦਨ ਖ ਆਢ ਖਞ ਧ ਠਏ ਅੁ 
ਸਹ ਾ ॥ ਅਹਡਏ ਣਰਣਔ ਹਠਐਾਇ 

ਦਢ ਏਸ ਆਣਹਸ ਥਰਸਧੁ ਏਸਾ ॥॥ 

ਦਖਢ ੋਹਢ ਧਟ ਠਾ ਣਰਦੁ  
ਹਏਧ ਖਾਹਞ ਹਢਾਨ ॥ ਞਾ ਞ ਥ 
ਏਾਪ ਏ ਅਹ ਏ ਾਇ ਥਔਾਇ ਢ 

ਆਨ ॥॥ ਏ ਞਹਸ ਞਾਹਸ ੁਹਢ 
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ਖੋ ਆਣ ਛੁਹਥਨ ਦਵ ਾ ॥ 
ਕੁਹਙਸ ਏਾਪ ਤਾ ਞ ਞਥ ਸੀ ਸ 

ਹਢ ਖਞਾ ॥॥॥॥ 
ਹਐਆਪ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 

ਹਧਞਰ ਹਣਆ ਨੂੰ ਸਾਪੁ ਧੁੀਠਾਂ ਠਾ 
ਏਸਝਾ ॥ ਞੁਡ ਹਥਢੁ ੁ ਖਾਈਆਂ ਠਾ 

ਜਝੁ ਢਾ ਹਢਵਾਾਂ ਠ ਸਝਾ ॥ ੂਪ 
ੁਾਸੀ ਐਖੁ ਹਣਨਾਪਾ ਹਥ 

ਏਾਈਨਾਂ ਠਾ ਸਝਾ ॥ ਨਾੋ ਠਾ 

ਾਨੂੰ ਟ ਔਾ ਦਚ ਐਹੋਆਂ ਠਾ 
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ਸਝਾ ॥॥॥॥ 
ਹਞਪ ਏਾਤੀ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 

ਏਵਪ ਏਾਪਈ ਏਞਾ ॥ ਆਹਠ ਅਞ 
ਅਢਞ ਧੂਹਞ ੋਹਢ ਦਖਢਸਾ ॥॥ 
ਸਾਉ ॥ ਹਢਠ ਉਞਞ ਖਉਢ ਏ ਧ 
ਞਰ ਹਧਞਰ ਢ ਏਇ ॥ ਏਉਢ ਥਾਙ ਣੀ 

ਹਞ ਣਟ ਾਟੀ ਟ ਸਇ ॥॥ ਞਾਞ 
ਧਾਞ ਢ ਖਾਞ ਖਾਏ ਣੁਞਰ ਣਞਰ ਧੁਏਠ 
॥ ਏਉਢ ਏਾਖ ਏਸਾਹਸੈਂ ਞ ਆਢ 

ਠਹਵਏ ਢਠ ॥॥ ਠਵ ਠਞ ਹਠ ਹਵਾ 
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ਹਖਸ ਏੀਢ ਥ ਣਾ ॥ ਏਉਢ 
ਉਣਧਾ ਞਢ ਏ ਧੁਐ ਪਞ ਢਾਧੁ ਧੁਾ 

॥॥॥॥ 
ਾ ਹਥਪਾਵਪ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
 ਹਏਧ ਧਾਢ ੂਣ ਏਸਾ ॥ ਹਡ 

ਧਾਹਡ ਾਡ ਏ ਸਾ ਏਯਸੂ ਢ ਠਐਢ 

ਣਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਢਾਠ ਹਥਆ 
ਣਾ ਡੂਅ  ਹਡਆਵਞ ਹਡਆਢ 
ਪਾ ॥ ਥਠ ਣੁਾਢ ਸਾਹ ਸਚ 

ਕਾਹਛ ਞਠਹਣ ਹਡਆਢ ਢ ਆ ॥॥ 
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ਠਾਢਵ ਠਵ ਹਣਾਔ ਣਰਞ ਞ ਢਞਸ ਢਞ 
ਏਸਾ ॥ ੂਕਧ ਞ ੂਕਧ ਏ ਔੀਢ 

ਹਥਰਡਢ ਹਥਰਡ ਥਞਾ ॥॥ ਦੂਧ ਅਏਾ 
ਣਞਾਪ ਦ ਹਖ ਏ ਅਢਏ ਠਾ ॥ 

 ਢ ਏਾਪ ਤਾ ਞ ਥਾਔ ਖ ਸਹ 
ਹਝ ਹਡਾ ॥॥॥॥ 

ਾ ਠਵਡਾੀ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
ਇਏ ਹਥਢ ਠੂ  ਢ ਹਔਢਾ ॥ 

ਦਖਢ ੋਢ ਧਟ ਠਾ ਣਰਦ ਖਾਢਞ 

ਸ ਏਞਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਏਸਾ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        704 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਦਇ ਖ ਅਞ ਹਸਞ ਹਔਞ ਏ ਥਸੁ 
ਹਥਡ ਹਪਾ ਣੁਖਾਈ ॥ ਣਰਾਢ ਟਹਏ 

ਣਾਸਢ ਏਸ ਣਞ ਏਕੁ ਏਹ ਹਡ ਢ 
ਆਈ ॥॥ ਅਕਞ ਡੂਣ ਠੀਣ ਅਣਞ 
ਸ ਣਾਸਢ ਏਕੂ ਢ ਐਸ ॥ ਞਾ ਧੈਂ ਏਸਾਂ 
ਹਡ ਸ  ਖੋ ਞਹਸ ਏਕੂ ਥ ਠਸ 

॥॥ ਖ ਖੀਨ ਸਞ ਞ ਠਞ ਏਕੁ ਞੁਹਸ 
ਏ ਧਢ ਥਔ ਏਧ ਹਥਔਾ ॥ ਏਵਪ 

ਏ ਝ ੁਆਧੀ ਹਥਢੁ ਨ ਢਹਸ 

ਏਞਹਸ ਉਡਾ ॥॥॥॥ 
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ਾ ਠਵਡਾੀ ਣਾਹਞਾਸੀ ੍ ॥ 
ਹਥਢੁ ਸਹ ਢਾਧ ਢ ਥਾਔਢ ਣਸ ॥ 

ਔਠਹਸ ਪਏ ਖਾਹਸ ਥ ਏੀਢ ਞਾ ਞ 
ਏਸਾਂ ਣਪਸ ॥॥ ਸਾਉ ॥ ਾਧ 

ਸੀਧ ਉਥਾ ਢ ਏਸ ਖਾ ਏ ਢਾਧ 
ਙ ਸ ॥ ਥਰਸਧਾ ਹਥਢ ੁਠਰ ੂਖ 

ਹ ਞ ਥਹ ਏਾਪ ਥ ਸ ॥॥ ਥਠ 
ਣੁਾਢ ਏੁਾਢ ਥ ਧਞ ਖਾਏਸ ਢਞ 
ਏਸ ਸ ॥ ਇਠਰ ਤਹਢਠਰ ਧੁਹਢਠਰ ਏਪਣ 

ਥਸੁ ਹਡਆਵਞ ਹਡਆਢ ਢ ਸ ॥॥ 
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ਖਾਏ ੂਣ  ਢਹਸ ਖਹਢਨਞ  
ਹਏਧ ਯਾਧ ਏਸ ਸ ॥ ਕੁਙਸ ਏਾਪ 

ਖਾਪ ਞ ਞਥ ਸੀ ਞਾਂਹਸ ਔਢ ਪਣਙਸ 
॥॥॥੍॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਥਾਵਢ ਅਐੀ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 
ਉੋੀ ਥਾਵਢ ਅਐੀ ਧਸਪਾ  ॥ 

ਪਏੁ ॥ ੁਠਵ ਧਾਞਾ ੁਠਵ ਹਣਞਾ 

ੁਠਵ ੁਆਧੀ ਣਧੁਾ ॥ ੁਠਵ 
ਐਾ ਅਹਆਢ ਦਖਢੁ ੁਠਵ ਥਹਡਣ 
ਸਠਾ ॥ ੁਠਵ ਠਾਞਾ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਉਣਠ ੁਠਵ ਧਞੁ ਹਢਡਾ ॥ 
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ੁਠਵ ਾਂਹਞ ਹਞ ਥੁਹਡ ਧੂਹਞ 
ੁਠਵ ਣਾ ਣ ਣਾ ॥ ੁਠਵ 

ਞੀਟੁ ਅਹਧਰਞ ਵੁ ੁ ਹਆਢ 
ਧਖਢੁ ਅਣਣਾ ॥ ੁਠਵ ਏਞਾ 
ਹਦ ਣਾਣ ਸਞਾ ੁਠਵ ਣਹਞਞ 

ਣਹਵਞ ਏਾ ॥ ੁਠਵ ਆਹਠ ਖੁਾਹਠ 

ਖੁੁ ਖੁੁ ੁਠਵ ਧਞੁ ਸਹ ਖਹਣ 
ਉਡਾ ॥ ੁਠਵ ਹਞ ਣਰਦ ਧਹਪ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਸਧ ਧੂੋ ਣਾਣੀ ਹਖਞੁ 

ਪਹ ਞਾ ॥ ੁਠਵ ਹਞੁੁ 
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ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਧੁ ੁਠਵ ਢਾਢਏ 
ਸਹ ਢਧਏਾ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਆਣਹਸ ਏੀਆ ਏਾਇਆ 
ਆਣਹਸ ਏਢ ਖੁ ॥ ਢਾਢਏ ਏ 

ਹਵ ਹਸਆ ਠੂ ਸਆ ਢ ਸੁ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਅ ਾਡ ਹਞੁ 

ਢਧਏਾ ॥ ਆਹਠ ਧਹਡ ਅਹਞ 
ਹਢਏਾ ॥ ਆਣਹਸ ੁਢ ਆਣਹਸ ੁਐ 

ਆਢ ॥ ਆਣਹਸ ੁਢਞ ਆਣ ਸੀ 

ਖਾਢ ॥ ਆਣਢ ਆਣੁ ਆਣਹਸ 
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ਉਣਾਇ ॥ ਆਣਹਸ ਥਾਣ ਆਣ ਸੀ 
ਧਾਇ ॥ ਆਣਹਸ ੂਐਧ ਆਣਹਸ 

ਅਟੂਪਾ ॥ ਪਐੀ ਢ ਖਾਈ ਢਾਢਏ 
ਪੀਪਾ ॥॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਣਰਦ ਠੀਢ 

ਠਇਆਪਾ ॥ ਞ ਞਢ ਏੀ ਧਢੁ ਸਇ 
ਵਾਪਾ ॥ ਸਾਉ ॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਢਏਾ ਆਏਾ ਆਹਣ 
ਹਢੁਢ ੁਢ ਏ ॥ ਏਹਸ ਏ 
ਥਐਾਢਢ ਢਾਢਏ ਏ ਅਢਏ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਅ ੁਧੁਹਐ ਏੀ ਅਏਾਾ 
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॥ ਏਹਸ ੂਹਞ ਣਵਢਸਾਾ ॥ ਹਦਢ 
ਹਦਢ ਞਰ ੁਝ ਹਥਟਾ ॥ ਹਢੁਢ ਞ 

ੁਢ ਹਠਰਙਾ ॥ ਪ ਦਾਹਞ ਏਹ 
ਏਹਸ ਉਣਾਇ ॥ ਖਢਧ ਧਢ ਧਢ 
ਧਸੁ ਥਜਾਇ ॥ ਠੁਸੂ ਦਾਹਞ ਞ ਆਹਣ 
ਹਢਾਾ ॥ ਢਾਢਏ ਅਞੁ ਢ ਣਾਾਵਾਾ 

॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਈ ਾਸ ਦਵਞ  ਔੁ 
ਣ ਸਹ ਾਹ ॥ ਢਾਢਏ ਔੁ ੁਹਔ 

ਣਾਈ ਹਞਸ ਞਢ ਏ ਣਾਹ ॥॥ 
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ਣਵੋੀ ॥ ਾ ਹਞ ਹਞ ਹਞ ਊ ॥ 
ਹਞ ਣੁਐ ਞ ਹਦਢ ਢ ਏਊ ॥ ਊ 

ਹਢ ਣ ਹਖਸ ਣਾਨ ॥ ਹਧਹ 
ਹਧਹ ੁਢ ਾਇ ੁਢਾਨ ॥  

ਦਧੁ ਢਸੀ ਏਕੁ ਹਥਆਣਞ ॥ ਣਰਙ 
ਣਰਞਾਣੁ ਞਾਸੂ ਏ ਖਾਣਞ ॥  ਾਡੂ ਇਸ 

ਣਸੁਔਢਸਾਾ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਠ 
ਥਹਪਸਾਾ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਡਢੁ ਡਢੁ ਏਸਾ ਣੁਏਾਞ 

ਧਾਇਆ ਧਸ ਦ ਏੂ ॥ ਢਾਧ ਹਥਸੂਢ 
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ਢਾਢਏਾ ਸਞ ਖਾਞ ਦੁ ਡੂ ॥॥ 
ਣਵੋੀ ॥ ਡਡਾ ਡੂਹ ਣੁਢੀਞ ਞ 

ਖਢੂਆ ॥ ਡਹਢ ਞਊ ਹਖਸ ੁਔ ਇਆ 
ਧਢੂਆ ॥ ਡਢੁ ਢਸੀ ਥਾਕਹਸ ੁ ਢ 
ਆਕਹਸ ॥ ਅਹਞ ਹਣਰਅ ਣਰੀਹਞ ਾਡ ਖ 
ਾਔਹਸ ॥ ਡਡ ਏਸਾ ਹਥਆਣਹਸ ਞਾਸੂ ॥ 

ਖ ਏ ਕਾਹਛ ਅਢ ਏਞਹਸ ਢ ਖਾਸੂ ॥ 
ਖਾ ਏ ਸੀ ਠੀ ਣਰਦ ਢਾਧ ॥ ਢਾਢਏ 

ਾਡ ਣੂਢ ਦਵਾਢ ॥ੑ॥ 

ਪਏ ॥ ਅਹਢਏ ਦਐ ਅੁ ਹਓਆਢ 
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ਹਡਆਢ ਧਢਸਹਚ ਹਧਹਪਅਉ ਢ ਏਇ ॥ 
ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਹਏਣਾ ਦਈ ਦਞੁ 

ਹਓਆਢੀ ਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਓਓਾ 
ਹਓਆਢੁ ਢਸੀ ਧੁਐ ਥਾਞਉ ॥ ਅਹਢਏ 

ਖੁਹਞ ਾਞਰ ਏਹ ਦਾਞਉ ॥ 
ਹਓਆਢੀ ਇ ਖਾ ਏ ਹਠਰੋ ਊ ॥ 

ਏਸਞ ੁਢਞ ਏਕੁ ਖੁ ਢ ਸਊ ॥ 
ਹਓਆਢੀ ਸਞ ਆਹਆ ਹਠਰੋੁ ਖਾ ਏ 
॥ ਉਢ ੀਞ ਧਹ ਦ ਞਾ ਏ ॥ 

ਹਓਆਢੀ ਞਞੁ ੁਧੁਹਐ ਥੀਔਾੀ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਖਾ ਏਉ ਹਏਣਾ ਡਾੀ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਆਵਢ ਆ ਹਰਹਙ ਧਹਸ 

ਹਥਢੁ ਥੂਗ ਣੁ ਜ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ 
 ਥੁਗ ਖਾ ਏ ਦਾ ਧਟ ॥॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਨਾ ਖੁ ਧਹਸ ਏਹਸ ਏਉ ਆਇਆ 
॥ ਖਢਧਞ ਧਹਸ ਧਸਢੀ ਧਾਇਆ ॥ 

ਦ ਏੁਙ ਧਹਸ ਉਡ ਞਣ ਏਞ ॥ 
ਾਹ ਾਹ ਹਧਞ ਣਰਦੁ ਸਞ ॥ 

ਉਹਗ ਣ ਖ ਕਹਛ ਕਛਾਢਾ ॥ 

ਠਵਢਸਾੁ ਧਢਹਸ ਹਥਾਢਾ ॥ ਡਾਸੁ 
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ਹਏਣਾ ਹਖਹਸ ੁਾਈ ॥ ਇਞ ਉਞ 
ਢਾਢਏ ਹਞੁ ਹਥਸੁ ਢਾਸੀ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਆਵਞ ਸੁਏਹਧ ਹਥਢਾ 
ਸੁਏਹਧ ਆਹਆ ਹਦਢ ਢ ਏਇ ॥ 

ਆਵਢ ਖਾਢਾ ਹਞਸ ਹਧਙ ਢਾਢਏ ਹਖਸ 
ਧਹਢ ਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਊ ਖੀਅ 

ਥਸੁਞੁ ਰਦ ਵਾ ॥ ਧਸ ਧਢ ਧੀਚ 
ਖਹਢ ਤਾ ॥ ਇਹਢ ਧਾਇਆ ਞਰ ੁਝ 
ਥਹ ਏੀਢ ॥ ਆਣਢ ਧਸ ਙ ਹਙ 

ਠੀਢ ॥  ਾਖਢ ਏਕੁ ਏਸਸੁ 
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ਉਣਾਇਆ ॥ ਖਾ ਞ ਞਉ ਹਥਐਧ ਇਸ 
ਧਾਇਆ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਞਹ 

ਹਧਪਾ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏ ਹਢਏਹਙ ਢ 
ਧਾ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਏਞ ਏਧਾਵਢ ੁਦ ਅੁਦ 
ਏੀਢ ਹਞਹਢ ਣਰਹਦ ਆਹਣ ॥ ਣੁ ਆਣਢ 

ਸਉ ਸਉ ਏ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਸਹ ਏਸਾ 
ਏਧਾਹਞ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਏਹਸ ਆਹਣ 
ਏਾਵਢਸਾਾ ॥ ਆਣਹਸ ਣਾਣ ਣੁਢ 

ਹਥਟਾਾ ॥ ਇਆ ਖੁ ਹਖਞੁ ਹਖਞੁ 
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ਆਣਹਸ ਪਾਇ ॥   ਣਾਇ ਖੁ 
ਆਹਣ ਹਠਵਾਇ ॥ ਉਆ ਏਾ ਅਞੁ ਢ 

ਖਾਢ ਏਊ ॥ ਖ ਖ ਏ ਊ ਤੁਹਢ ਸਊ 
॥ ਏਹਸ ਞ ਪਾ ਹਥਟਾਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਆਹਣ ਵਾਢਸਾਾ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਾਹਔ ਸ ਥਹਢਞਾ ਹਥਢਠ 

ਏੁਧ  ਹਥਐ  ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਸ 
ਢੀ ਣਉ ਹਥਢਹ ਖਾਇ ਧ ਧ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥  ਧਢ ਹਥਢੁ ਸਹ ਖਸ 

ਔਸੁ ਞਸ ਞਸ ਥਡਢ ਣਾਹਸ ॥ ਹਖਸ 
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ਹਥਹਡ ਏਞਸੂ ਢ ਕੂਙੀ ਾਏਞ ਞਊ 
ਏਧਾਹਸ ॥ ਸਉ ਸਉ ਏਞ ਏਧ ਞ 

ਞਾ ਏ ਦਾੁ ਅਤਾ ॥ ਣਰੀਹਞ ਢਸੀ ਖਉ 
ਢਾਧ ਹਉ ਞਉ ਊ ਏਧ ਹਥਏਾ ॥ 
ਥਾਡ ਖਧ ਏੀ ਖਵੀ ਧੀਚੀ ਧਾਇਆ 

 ॥ ਦਰਧ ਏ ਧਸ ਢਸ ਥੁਗਹਸ  ਣਰਦੁ 

ਠਸੂ  ॥ ਪਐ ਝਞ ਢ ਕੂਙੀ 
ਏਾਔੀ ਦੀਹਞ ਢ ੁਹਡ ॥ ਹਖਹਸ ਥੁਗਾ 
ਢਾਢਏਾ ਹਞਸ ੁਧੁਹਐ ਹਢਧਪ ਥੁਹਡ 

॥॥ 
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ਪਏੁ ॥ ਙੂਙ ਥਡਢ ਖਾੁ ਏ ਸਆ 
ਾਡੂ ੁ ॥ ਖ ਾਞ  ਏ ਏ 

ਢਾਢਏ ੂੋਾ ੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 
ਾਾ ਸੁ ਇਆ ਧਢੁ ਅਣਢਾ ॥ ਸਹ 
ਸਹ ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ ਖਣੁ ਢਾ ॥   
ਠਸ ਏਸ ਢ ਏਊ ॥ ਆਉ ਥਚੁ 

ਆਠੁ ੁਦ ਠਊ ॥ ਉਆ ਧਸਪੀ 
ਣਾਵਹਸ ਞੂ ਥਾਾ ॥ ਖਢਧ ਧਢ ਢਸ 

ਸਇ ਹਥਢਾਾ ॥ ਧਞਹਏ ਏਧੁ 

ਹਪਹਐ ਡੁਹ ਖਾ ਏ ॥ ਸਹ ਣ 
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ਢਾਢਏ ਹ ਞਾ ਏ ॥੍॥ 
ਪਏੁ ॥ ਪਾਪਔ ਗੂਚ ਹਥਏਾ ਧਸ 

ਹਥਆਣਞ ਧੂੋ ਅਡ ॥ ਪਾਹ ਣ 
ਠੁਡ ਹਉ ਢਾਢਏ ਧਾਇਆ ਥਡ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਪਪਾ ਪਣਹਙ ਹਥਐ  
ਾਞ ॥ ਅਸਥੁਹਡ ਧਾਇਆ ਧਠ ਧਾਞ ॥ 

ਇਆ ਧਾਇਆ ਧਹਸ ਖਢਧਹਸ ਧਢਾ 
॥ ਹਖਉ ਹਖਉ ਸੁਏਧੁ ਹਞਵ ਹਞਉ ਏਢਾ 
॥ ਏਊ ਊਢ ਢ ਏਊ ਣੂਾ ॥ ਏਊ 

ੁੁ ਢ ਏਊ ਧੂਾ ॥ ਹਖਞੁ ਹਖਞੁ 
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ਪਾਵਸੁ ਹਞਞੁ ਹਞਞੁ ਪਢਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਚਾਏੁ ਠਾ ਅਹਪਣਢਾ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਪਾਪ ੁਣਾਪ ਹਥਠ ਣਰਦ 
ਹਸ ਦੀ ਅਟਾਸ ॥ ਠੂ ਢਾਸੀ 

ਅਵ ਏ ਢਾਢਏ ਥਣਵਾਸ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਪਪਾ ਞਾ ਏ ਪਵ ਢ ਏਊ ॥ 

ਏਹਸ ਆਹਣ ਅਵ ਢਸ ਸਊ ॥ 
ਸਵਢਸਾੁ ਸਞ ਠ ਆਇਆ ॥ ਉਆ 

ਏਾ ਅਞੁ ਢ ਏਾਸੂ ਣਾਇਆ ॥ ਏੀਙ 

ਸਹਞ ਧਹਸ ਣੂ ਧਾਢ ॥ ਣਰਙ 
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ਣੁਐ ਦ ਚਾਊ ਖਾਢ ॥ ਖਾ ਏਉ ਠੀਢ 
ਸਹ ੁ ਅਣਢਾ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ 

ਸਹ ਸਹ ਹਞਸ ਖਣਢਾ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਆਞਧ ੁ ਹਖਸ ਖਾਹਢਆ 
ਸਹ  ਸਖ ਧਾਝੁ ॥ ਢਾਢਏ ਡਹਢ 
ਡਹਢ ਡਹਢ ਖਢ ਆ ਞ ਣਵਾਝੁ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਆਇਆ ਤਪ ਞਾਸੂ ਏ 
ਢੀ ॥ ਖਾੁ ਢ ਸਹ ਸਹ ਖੁ 

ਦਢੀ ॥ ਆਇ ਥਹਸ ਾਡੂ ਏ  ॥ 

ਅਢਹਠਢੁ ਢਾਧੁ ਹਡਆਵਹਸ  ॥ 
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ਆਵਞ  ਖਢੁ ਢਾਧਹਸ ਾਞਾ ॥ ਖਾ 
ਏਉ ਠਇਆ ਧਇਆ ਹਥਡਾਞਾ ॥ 

ਏਹਸ ਆਵਢ ਹਤਹ ਖਹਢ ਢ ਆਇਆ 
॥ ਢਾਢਏ ਸਹ ਏ ਠਹ ਧਾਇਆ 

॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਨਾੁ ਖਣਞ ਧਹਢ ਸਇ ਅਢਠੁ 

ਹਥਢ ਠੂਖਾ ਦਾਉ ॥ ਠੂਐ ਠਠ 
ਹਞਰਢਾ ਥੁਗ ਢਾਢਏ ਢਾਹਧ ਧਾਉ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਨਨਾ ਖਾਉ ਠੁਧਹਞ 

ਠਊ ॥ ਹਞਹਸ ਹਞਆਹ ੁਐ ਸਖ 
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ਊ ॥ ਨਨਾ ਖਾਇ ਣਸੁ ਞ ਢਾ 
॥ ਹਖਸ ਆ ਇਆ ਦਵਖਪੁ ਞਢਾ 

॥ ਨਨਾ ਖਢਹਧ ਢ ਆਵ ਊ ॥ ਏ 
ਢਾਧ ਪ ਧਢਹਸ ਣਊ ॥ ਨਨਾ ਖਢਧੁ 
ਢ ਸਾੀ ੁ ਣੂ ਏੀ ਙਏ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਞਸ ੁਐੁ ਣਾਇਆ ਖਾ ਏ ਸੀਅ ਏ 

॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਅਞਹ ਧਢ ਞਢ ਥਹ ਸ 

ਈਞ ਊਞ ਏ ਧੀਞ ॥ ੁਹ ਣੂ 

ਉਣਠਹਆ ਢਾਢਏ ਖਣੀ ਢੀਞ ॥॥ 
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ਣਉੋੀ ॥ ਅਢਹਠਢੁ ਹਧਸੁ ਞਾੁ ਏਉ 
ਖ ਅਹਞ ਸਾਈ ਸਇ ॥ ਇਸ ਹਥਹਐਆ 

ਹਠਢ ਔਾਹ ਹਕਅ ਕਾਹਛ ਔਹਪ ਦੁ 
ਏਇ ॥ ਏਾ ਏ ਧਾਞ ਹਣਞਾ ੁਞ ਡੀਆ 
॥ ਹਰਸ ਥਹਢਞਾ ਏਕੁ ਹ ਢ ਪੀਆ ॥ 
ੀ ਹਔ ਖੁ ਹਥਢਞ ਢਾਸੀ ॥ ਣਹਞ 

ਞੀ ਅਣੁਢ ਹ ਖਾਸੀ ॥ ਾਡਹ 
ਏਹਪ ਏੀਞਢੁ ਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਞ 

ਞ ਥਸੁਹ ਢ ਆਇਆ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਅਹਞ ੁਠ ਏੁਪੀਢ ਔਞੁ 
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ਧੁਹਐ ਹਓਆਢੀ ਡਢਵਞ ॥ ਹਧਞਏ 
ਏਸੀਅਹਸ ਢਾਢਏਾ ਹਖਸ ਣਰੀਹਞ ਢਸੀ 

ਦਵਞ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਓਓਾ ਐਙੁ 
ਾਞਰ ਸਇ ਹਓਆਞਾ ॥ ਣੂਏੁ ਏੁਦਏ 
ਔਏ ਏਧਾਞਾ ॥ ਹਓਆਢ ਹਡਆਢ 

ਞੀਟ ਇਢਾਢੀ ॥ ਧਣਾਏ ਅਣ 

ਉਹਠਆਢੀ ॥ ਾਧ ਢਾਧ ਹ ਧਹਢ 
ਢਸੀ ਸਞਾ ॥ ਖ ਏਕੁ ਏੀਢ ਊ ਅਢਞਾ 
॥ ਉਆ ਞ ਊਞਧੁ ਢਉ ਔਛਾਪਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਖਸ ਧਹਢ ਥਹਸ ੁਣਾਪਾ 
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॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਏੁਙ ਔਾਹ ਠਸ ਹਠਹ ਦਰਧ 

ਏਧ ਹਏਹਞ ਏੀ ਐ ॥ ੂਐ ਠੂਐ 
ਧੁਏਹਞ ਖਹਢ ਢਾਢਏ ਹਪਹਐ ਪਐ ॥॥ 
ਣਵੋੀ ॥ ਏਏਾ ਏਾਢ ਏਞਾ ਊ ॥ 
ਹਪਹਐ ਪਐੁ ਢ ਧਙਞ ਏਊ ॥ ਢਸੀ 

ਸਞ ਏਕੁ ਠਊ ਥਾਾ ॥ ਏਢਸਾੁ ਢ 
ਦੂਪਢਸਾਾ ॥ ਏਾਸੂ ਣਟੁ ਹਠਐਾ ਆਣ 
॥ ਏਾਸੂ ਉਹਠਆਢ ਦਰਧਞ ਣਕੁਞਾਣ ॥ 

ਆਣਢ ਐਪੁ ਆਣ ਸੀ ਏੀਢ ॥ ਖ ਖ 
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ਠੀਢ ੁ ਢਾਢਏ ਪੀਢ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਐਾਞ ਐਔਞ ਹਥਪਕਞ ਸ 

ਙੂਹਙ ਢ ਖਾਹਸ ਦਛਾ ॥ ਸਹ ਸਹ 
ਖਣਞ ਅਢਏ ਖਢ ਢਾਢਏ ਢਾਹਸ ੁਧਾ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਐਐਾ ਐੂਢਾ ਏਕੁ ਢਸੀ 
ਹਞੁ ਧਰਟ ਏ ਣਾਹਸ ॥ ਖ ਠਢਾ  ਠ 

ਹਸ ਦਾਵ ਞਸ ਞਸ ਖਾਹਸ ॥ ਐਔੁ 
ਐਖਾਢਾ ਢਾਧ ਡਢੁ ਇਆ ਦਞਢ ਏੀ 
ਾਹ ॥ ਹਐਧਾ ੀਥੀ ਅਢਠ ਸਖ 

ਖਣਞ ਸਹਸ ੁਝਞਾ ॥ ਐਪਹਸ 
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ਹਥਹਸ ਅਢਠ ਹਉ ਖਾ ਏਉ ਸਞ 
ਹਕ੍ਰਣਾਪ ॥ ਠੀਵ ਢੀਵ ੁਸਾਵਢ 

ਾਧ ਢਾਧ ਹਰਹਸ ਧਾਪ ॥ ਐਠੁ ਢ ਠੂਐੁ 
ਢ ਛਾਢੁ ਹਞਸ ਖਾ ਏਉ ਢਠਹ ਏੀ ॥ 
ਢਾਢਏ ਖ ਣਰਦ ਦਾਹਝਆ ਣੂੀ ਹਞਢਾ 

ਣੀ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਢ ਹਧਹਢ ਠਐਸੁ ਧਢ ਧਾਹਸ 
ਣ ਔਪਢ ਪ ॥ ਆ ਅਹਢਞ 
ੁਧੁਹਐ ਹਧਙ ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਅ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਾ ਹਥਠ ੁਝ 
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ਵਸੁ ਾਹ ਾਹ ਖਹਣ ਢੀਞ ॥ ਏਸਾ 
ਹਥਾਾ ਠਸ ਏਾ ਹਥਪਧ ਢ ਏਹਸ 

ਧੀਞ ॥ ਢਸ ਥਾਹਏ ਢਸ ਖਥਢ ਢਸ 
ਹਥਡੀ ਏਕੁ ਥਡੁ ॥ ਸ ਥਾ ਢਸ 
ਥੂਗੀ ਖਉ ਆਇ ਣ ਖਧ ਤਡੁ ॥ 
ਹਆਢੀ ਹਡਆਢੀ ਔਞੁ ਣਹਐ ਸਢੁ 

ਢਸੀ ਇਸ ਚਾਇ ॥ ਕਾਹਛ ਕਾਹਛ ਪੀ 
ਈ ਧੂੋ ਞਸਾ ਪਣਙਾਹਸ ॥ ੁ 

ਣਰਾਹਠ ਹਧਞ ਸ ਖਾਸੂ ਧਞਹਏ 

ਦਾ ॥ ਢਾਢਏ ਆ ਤਪ ਞ ਖਾ ਏਉ 
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ਹਣਰਅਹਸ ੁਸਾ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਐ ਾਞਰ ਥਠ ਦ ਆਢ ਢ 

ਏਟਞਉ ਏਇ ॥ ਆਹਠ ਖੁਾਠੀ ਸੁਹਝ 
ਸਵਞ ਢਾਢਏ ਏ ਇ ॥॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਾ ਾਪਸੁ ਧਢਹਸ ਸ ਹਥਢੁ ਸਹ 
ਠੂ ਢਾਹਸ ॥ ਢਸ ਸਆ ਢਸ ਸਵਢਾ 

ਖਞ ਏਞ ਸੀ ਧਾਹਸ ॥ ੂਪਹਸ ਞਉ 
ਧਢ ਖਉ ਆਵਹਸ ਢਾ ॥ ਢਾਧ ਞਞੁ 

ਏਹਪ ਧਹਸ ਣੁਢਸਔਢਾ ॥ ਾਹਪ 

ਾਹਪ ਅਹਢਏ ਣਕੁਞਾਵਹਸ ॥ ਹਥਢੁ ਸਹ 
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ਦਹਞ ਏਸਾ ਹਟਹਞ ਣਾਵਹਸ ॥ ਹਪ 
ਧਸਾ ੁ ਅਹਧਰਞੁ ਹਞਸ ਣੀਆ ॥ 

ਢਾਢਏ ਸਹ ੁਹ ਖਾ ਏਉ ਠੀਆ 
॥੍॥ 

ਪਏੁ ॥ ਓਹਝ ਾਪ ਦ ਹਠਵ ਾ 
ਢਸ ਥਜਢ ਙਢ ਹਞਪੁ ਾ ॥ ਖੀਵਢ 

ਪਹਸ ਦਧ ਧਸ ਢਾਢਏ ਞਊ ਵਾ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਓਓਾ ਓਰਾ ਏਾਪੁ ਹਞਸ 
ਖ ਾਏਞ ਣਰਹਦ ਏੀਢ ॥ ਅਹਢਏ ਖਹਢ 

ਖਢਧਹਸ ਧਹਸ ਆਞਧ ਾਧੁ ਢ ਔੀਢ 
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॥ ਹਓਆਢ ਹਡਆਢ ਞਾਸੂ ਏਉ ਆ ॥ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਹਖਸ ਆਹਣ ਹਠਵਾ ॥ 

ਓਝਞੀ ਓਝੀ ਢਸੀ ਏਊ ਕੂਙ ॥ ਏਾਔੀ 
ਾਹ ਣ ਤੂਙ ॥  ਖੀਵਞ ਹਖਸ 
ਖੀਵਞ ਖਹਣਆ ॥ ਣਰਙ ਦ ਢਾਢਏ 

ਢਸ ਕਹਣਆ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਔਹਞ ਹਔਞਵਉ ਔਝਾਹਥਠ 
ਊਡ ਏਵਪ ਹਥਾਂਞ ॥ ਣਰਙ ਦ 
ਆਣਹਸ ੁਹਥਠ ਢਾਢਏ ਞ ਧਞਾਂਞ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਔਔਾ ਔਢ ਏਧਪ ੁ 
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ਪਾਾ ॥ ਡਹਢ ਡਹਢ ਉਆ ਹਠਢ ਖ 
ਦਾਾ ॥ ਔਾਹ ਏੁਙ ਠਸ ਹਠਹ ਦਰਹਧ 

ਆਇ ॥ ਦਈ ਹਕ੍ਰਣਾ ਞਥ ਠਢੁ 
ਣਾਇ ॥ ਔਾ ਹਥਔਾ ਹਥਢਹ ਦ 
ਠੂਆ ॥ ਾਡਹ ਧਢੁ ਹਢਧਪ ਸੂਆ 
॥ ਹਔਞ ਹਥਾੀ ਏ ਹਠਰਙਞਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਆਢ ਅਖਢੁ ਹਖਸ ਢਞਰਾ 
॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਕਾਞੀ ੀਞਪ ਧਢੁ ੁਐੀ ਕਞ 

ਹਥਠ ੁਢ ਾਇ ॥ ੀ ਹਏਣਾ 
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ਏਸੁ ਣਰਦ ਢਾਢਏ ਠਾ ਠਾਇ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਕਕਾ ਕਸ ਠਾ ਞੁਧਾ ॥ 

ਠਾ ਠਾਢ ਏ ਣਾਢੀਸਾ ॥ ਕਕਾ 
ਕਾੁ ਸਞ ਞ ਞਾ ॥ ਅਣਢੀ ਹਕ੍ਰਣਾ 

ਏਸੁ ਦਵਞਾ ॥ ਕਾਹਛ ਹਆਢਣ ਥਸੁ 
ਔਞੁਾਈ ॥ ਞਢ ਏੀ ਧਢ ਙਏ 

ਹਙਏਾਈ ॥ ਕਾੁ ਏੀ ਣੁਞੀ ਣਧ 
ਹਞ ਣਾਈ ॥ ਢਾਢਏ ਖਾ ਏਉ ਞ 

ਸਾਈ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਖ ਖੁਪਧ ਤੂਪਹਸ ਢ ਏਾਔੀ 
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ਠਸ ਹਥਏਾ ॥ ਅਸਥੁਹਡ ਥਡਢ ਣ 
ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਕੁਙਾ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 

ਖਖਾ ਖਾਢ ਸਉ ਏਕੁ ਸੂਆ ॥ ਥਾਹਡ 
ਹਖਉ ਢਹਪਢੀ ਦਰਹਧ ੂਆ ॥ ਖਉ ਖਾਢ 
ਸਉ ਦਞੁ ਹਆਢੀ ॥ ਆ ਚਾਏੁਹ 

ਹਞਪੁ ਢਸੀ ਧਾਢੀ ॥ ਖਉ ਖਾਢ ਧ 

ਏਟਢੀ ਏਞਾ ॥ ਹਥਆਣਾੀ ਥੁਡਾ 
ਹਖਉ ਹਤਞਾ ॥ ਾਡਹ ਹਖਸ ਸਉਧ 
ਧਾੀ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏਉ ਹਧਪ ਧੁਾੀ 

॥ੑ॥ 
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ਪਏੁ ॥ ਗਾਪਾ ਉਹਚ ਢਾਧੁ ਖਹਣ 
ਹਢਹ ਥਾੁ ਆਾਹਡ ॥ ਏਾਹਾ ਞੁਗ ਢ 

ਹਥਆਣਈ ਢਾਢਏ ਹਧਙ ਉਣਾਹਡ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਗਗਾ ਗੂਢੁ ਹਧਙ ਞੁਧਾ ॥ 
ਾਧ ਢਾਧ ਹਉ ਏਹ ਹਥਉਸਾ ॥ 
ਗੂਞ ਗੂਞ ਾਏਞ ਧੂਆ ॥ ਖਾ ਏ 

ਹਠ ਸਞ ਦਾਉ ਥੀਆ ॥ ਗਹਸ 
ਏਧਪ ਣਾਣ ਞ ਧਢੂਆ ॥ ਅਹਧਰਞ 
ਏਟਾ ਞਹ ੁਢੂਆ ॥ ਗਹਸ ਏਾਧ 

ਕ੍ਰਡ ਠੁਙਾਈ ॥ ਢਾਢਏ ਖਾ ਏਉ 
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ਹਕ੍ਰਣਾ ੁਾਈ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਘਞਢ ਏਸੁ ਞੁਧ ਅਹਢਏ 

ਹਥਹਡ ਸਢੁ ਢ ਣਾਵਸੁ ਧੀਞ ॥ ਖੀਵਞ 
ਸਸੁ ਸਹ ਸਹ ਦਖਸੁ ਢਾਢਏ ਢਾਧ 
ਣੀਹਞ ॥॥ ਣਵੋੀ ॥ ਘਘਾ ਘਾਝਸੁ 
ਹਠਰੋੁ ਸੀ ਹਥਢਹ ਖਾਞ ਸ ਸਞ ॥ 

ਝਞੀ ਝਉ ਢ ਹਝ ਏਉ ਊਹਚ 
ਹਡਾ ਏਞ ॥ ਘ ਣਐਉ  ਹਥਢਞਉ 
ਏਾ ਹਉ ਏੀ ੁ ॥ ਘਾਝਸੁ ਇਆ 

ਹਥਹਡ ਸੀ ਹਔਞ ਗੂਚਉ ਧਾਇਆ ੁ 
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॥ ਘਾਝਞ ਈ ਞੁ ੁਇ ਦਰਧ ਞ 
ਏੀਹਔਞ ਹਦਢ ॥ ਅਡ ਏੂਣ ਞ ਹਞਸ 

ਏਜਸੁ ਹਖਸ ਸਵਸੁ ੁਣਰਢ ॥ ਘਾ ਏ 
ਸਾਹਟ ਧਟ ਞ ਏਾਢ ਏਢ ਖ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਞਸ ਉਞਹਞ ਏਉ ਘਾਸੂ 
ਏੀ ਖ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਙੂਙ ਥਡਢ ਖਢਧ ਧਢ ਾਡ 
ਵ ੁਐੁ ਣਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਧਢਸੁ ਢ 

ਥੀ ੁਝ ਹਢਹਡ ਹਥਠ ਾਇ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਙਸਪ ਏਸੁ ਞਉ ਏ ਏੀ 
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ਖਾ ਞ ਹਥਰਟਾ ਢ ਏਇ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ 
ਧੁਹਐ ਸੀ ਥ ਖ ਔਾਸਸੁ  ਸਇ ॥ 

ਙਸਪ ਧਸਪ ਞਾ ਏਉ ਹਧਪ ਖਾ ਏਉ 
ਾਡ ਹਕ੍ਰਣਾਪ ॥ ਾਡੂ ਹਞ ਞਉ ਥ 
ਖਉ ਆਣਢ ਸਹਸ ਠਇਆਪ ॥ ਙਸ 

ਙਾਸ ਥਸੁ ਦਵਢ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ੁਐੁ ਢਾਹਸ 

॥ ਙਪਹਸ ਖਾਧ ਏ ਠੂਞ ਹਞਸ ਖੁ ਾਡੂ 
ਹ ਧਾਹਸ ॥ ਥਾਹ ਥਾਹ ਖਾਉ ਞ 
ਠਏ ॥ ਢਾਢਏ ਣਾਣ ਹਥਢਾ ਏਹਠ ਏ 

॥॥ 
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ਪਏੁ ॥ ਚਾਏ ਢ ਸਞੀ ਹਞਢਸੁ ਠਹ 
ਹਖਸ ਸਵਸੁ ੁਣਰਢ ॥ ਖ ਖਢ ਣਰਹਦ 

ਅਣੁਢ ਏ ਢਾਢਏ ਞ ਡਹਢ ਡਹਢ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਚਚਾ ਧਢੂਆ ਚਾਸਹਸ ਢਾਸੀ 
॥ ਖ ਪ ਹਞਆਹ ਏਹਸ ਪਣਙਾਸੀ 
॥ ਚਸਹਏ ਚਸਹਏ ਧਾਇਆ ਹ ਧੂ ॥ 

ਉਆ ਏ ਏੁਪ ਢ ਏਞਸੂ ਸੂ ॥ ਚਾਂਹਜ 
ਣੀ ਞਸ ਹ ਥਹਆ ॥ ਅਹਧਰਞ 
ਢਾਧੁ ਞਸਾ ਖੀਅ ਹਆ ॥ ਚਾਏੁ 

ਅਣੁਢ ਖ ਖਢੁ ਦਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ 
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ਉਆ ਏਾ ਧਢੁ ੀਞਪਾਇਆ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਛਛਉਹਞ ਥਠਢ ਅਹਢਏ ਥਾ 

ਥ ਏਪਾ ਧਟ ॥ ਛਪਢ ਞ ਾਐਸੁ 
ਣਰਦੂ ਢਾਢਏ ਠ ਏਹ ਸਟ ॥॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਛਛਾ ਛਾ ਇਸੁ ਢਸੀ ਖਸ ਛਾ ਞਸ 
ਖਾਢੁ ॥ ਉਆ ਛਾ ਏਾ ਖਧ ੁ ਏ 

ਥਹਠ ਣਕਾਢੁ ॥ ਇਆ ਛਾ ਏਉ ਰਧੁ 
ਏਹ ਾਪ ॥ ਖਾ ਏਾ ਞੂ ਢਸੀ ਹ 
ਔਾਪ ॥ ਉਆ ਛਾ ਏੀ  ਹਧਹਞ ਖਾਢ 

॥ ਖਾ ਏਉ ਹਠਰਹਙ ਣੂਢ ਦਵਾਢ ॥ 
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ਛਾ ਹਢਸਔਪੁ ਔੁ ਾਡ ਣਾਇਆ 
॥ ਢਾਢਏ ਞ ਖਢ ਢਸ ਛਪਾਇਆ 

॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਜਾਸਢ ਪਾ ਡਧ ਾਇ 
ਹਏਢਹਸ ਢ ਾਹਪ ਥਡ ॥ ਢਾਢਏ 
ਉਥ ਖਹਣ ਸੀ ਾਡਹ ਢਥਡ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਜਜਾ ਜੂਜਞ ਏਸ ਹਤਸੁ 
ਜੂਜਢੁ ਇਆ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ ਹ ਞੁਸਾ 

ਣਰਦੁ ਥ ਥਢੁ ਥਢੁ ਏਸਾ ਹਤਾਹਸ ॥ 

ਜੀ ਜਾਸਸੁ ਾਡਹ ਅਸਥੁਹਡ 
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ਹਥਏਾਪ ॥ ੁਐੁ ਣਾਵਸੁ ਸਖ ਥਸੁ 
ਠਢੁ ਠਹਐ ਹਢਸਾਪ ॥ ਜੀ ਖਾਧ 

ਖਹਧ ਧ ਦ ਖਹਢ ਠੁਐ ਣਾਇ ॥ 
ਧਸ ਧਢ ਪਣਙਞ ਸ ਸਉ ਸਉ ਆਵ 
ਖਾਇ ॥ ਜਸਞ ਜਸਞ ਅਥ ਜਹਸ ਣ 
ਾਡ ਖਢਾ ਢਾਇ ॥ ਠੁਐ ਏ ਤਾਸ 

ਏਾਹਙਆ ਢਾਢਏ ਪੀ ਧਾਇ ॥੍॥ 
ਪਏੁ ॥ ਖਸ ਾਡੂ ਹਥਠ ਦਖਢੁ 

ਏੀਞਢੁ ਢਾਢਏ ਢੀਞ ॥ ਝਾ ਸਉ ਝਾ ਞੂ 

ਝਸ ਕੁਙਹਸ ਹਢਏਹਙ ਢ ਖਾਈਅਸੁ ਠੂਞ 
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॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਝਾਝਾ ਝ ਞ ੀਗੀ 
ਆਞਧ ਖੀਞ ਏਇ ॥ ਸਉਧ ਅਢ ਹਉ 

ਪਹ ਧ  ਦਾ ਠੂ ਸਇ ॥ ਧਝੀ 
ਹਧਙਾਇ ਖੀਵਞ ਧ ੁ ਣੂ ਉਣਠ 

॥ ਧਢੂਆ ਖੀਞ ਸਹ ਹਧਪ ਹਞਸ 
ੂਞਝ ਵ ॥ ਝਾ ਏ ਖਾਝ ਆਣਝ 

ਏਹਸ ਙਏ ਅਡਾ ॥ ਹਝ ਹਠਝੁ 
ਹਧਞ ਸ  ਣਰਦੁ ਣੁਐੁ ਅਣਾ ॥ 
ਝ ਪ ਇਆ ਧਢੁ ਏ ਊ ਏਧ 

ਏਧਾਇ ॥ ਸੁਏਧ ਥੂਗ ਠਾ ੁਐੁ ਢਾਢਏ 
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ਹਪਹਐਆ ਣਾਇ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਞਢੁ ਧਢੁ ਡਢੁ ਅਣਉ ਹਞ 

ਣਰਦੂ ਹਧਪਾਵ ਧਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਦਰਧ ਦਉ 
ਏਾਙੀ ਔੂਏ ਖਧ ਏੀ ਖਸ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਞਞਾ ਞਾ ਹਉ ਣਰੀਹਞ ਏਹ 
ੁਝ ਹਢਹਡ ਹਥਠ ਾਇ ॥ ਤਪ 

ਣਾਵਹਸ ਧਢ ਥਾਕਞ ਞਣਹਞ ਞੁਸਾੀ 
ਖਾਇ ॥ ਞਰਾ ਹਧਙ ਖਧ ਣਟ ਏੀ ਖਾੁ 
ਥ ਧਹਢ ਢਾਉ ॥ ਹਞ ਣਾਵਹਸ ਧਹਞ 

ਸਇ ਣਰਾ ਧਸਪੀ ਣਾਵਹਸ ਚਾਉ ॥ 
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ਞਾਸੂ ਹ ਢ ਡਢੁ ਔਪ ਹਰਸ ਖਥਢ 
ਢਸ ਾਖ ॥ ਞਹ ਹਧਞ ਸਸੁ 

ਇਸ ਞੁਸਾ ਏਾਖ ॥ ਞਾਞਾ ਏਕੂ ਢ 
ਸਈ ਸ ਖਉ ਞਾਣ ਹਢਵਾ ਆਣ ॥ 

ਣਰਹਞਣਾਪ ਢਾਢਏ ਸਧਹਸ ਆਣਹਸ ਧਾਈ 
ਥਾਣ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਟਾਏ ਥਸੁ ਹਥਹਡ ਾਪਞ 
ਹਞਰਣਹਞ ਢ ਹਞਰਢਾ ਪਾਟ ॥ ਹਔ ਹਔ 
ਾਏਞ ਧੂ ਢਾਢਏ ਧਾਇਆ ਢ ਾਟ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਟਟਾ ਹਟੁ ਏਊ ਢਸੀ 
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ਏਾਇ ਣਾਸੁ ਣਾਵ ॥ ਅਹਢਏ ਥਔ 
ਥਪ ਕਪ ਏਸੁ ਧਾਇਆ ਏ ਉਣਾਵ 

॥ ਟਪੀ ਔਸੁ ਰਧੁ ਏਸੁ ਟਾਹਏ ਣਸੁ 
ਾਵਾ ॥ ਧਢ ਏ ਏਾਹਧ ਢ ਆਵਈ 
ਅਞ ਅਉ ਥਾ ॥ ਹਟਹਞ ਣਾਵਸੁ 
ਹਥਠ ਦਖਸੁ ਞਸ ਏੀ ਹਐ ਪਸੁ ॥ 

ਣਰੀਹਞ ਏਸੁ ਠ ਏ ਹਉ ਇਆ 
ਾਔਾ ਅਢਸੁ ॥ ਏਾਢ ਏਢ 

ਏਾਵਢ ਦ ਹਥਹਡ ਏ ਸਾਟ ॥ ਹਖਞੁ 

ਹਖਞੁ ਪਾਵਸੁ ਹਞਞੁ ਹਞਞੁ ਪਹਸ ਢਾਢਏ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        750 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਖਞ ਅਢਾਟ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਠਾਸ ਏੁ ਹਢਸਾਹਆ ਦੁ 

ਏਕੁ ਠਵਢਸਾ ॥ ਾਹ ਾਹ 
ਹਧਞ ਸਹਸ ਢਾਢਏ ਠ ਅਡਾ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਠਠਾ ਠਾਞਾ ਏੁ ਸ 
ਦ ਏਉ ਠਵਢਸਾ ॥ ਠੈਂਠ ਞਹਙ ਢ 

ਆਵਈ ਅਢਞ ਦ ਦਛਾ ॥ 
ਠਢਸਾੁ ਠ ਖੀਵਢਸਾਾ ॥ ਧਢ 
ਧੂਐ ਹਏਉ ਞਾਹਸ ਹਥਾਾ ॥ ਠੁ 

ਢਸੀ ਏਾਸੂ ਏਉ ਧੀਞਾ ॥ ਧਾਇਆ ਧਸ 
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ਥਡੁ ਣਰਹਦ ਏੀਞਾ ॥ ਠਠ ਹਢਵਾਹਸ ਖਾ 
ਏ ਆਣ ॥ ਢਾਢਏ ਞ ਞ ੁਧੁਹਐ ਡਰਾਣ 

॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਡ ਖੀਅ ਇਏ ਙਏ ਞੂ 

ਪਾਹਸ ਹਥਛਾਢੀ ਆ ॥ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ 
ਹਡਆਈ ਏਾਖੁ ਆਵ ਾਹ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਡਡਾ ਡਾਵਞ ਞਉ ਹਧਙ 
ਞਹ ਸਇ ਥਾੁ ॥ ਡੁ ਞ ਹਏਣਾ 

ਏਸੁ ਆਹਣ ਞਉ ਸਇ ਧਢਹਸ 

ਣਾੁ ॥ ਡਢੁ ਾਔਾ ਞਊ ਔ ਾਸਾ 
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॥ ਸਹ ਸਹ ਣੂਖੀ ਢਾਧ ਹਥਾਸਾ ॥ 
ਡੀਖੁ ਖੁ ਦਾ ਹਞਸ ਥਹਢਆ ॥ ਸਹ 

ਸਹ ਢਾਧੁ ਰਵਢ ਹਖਸ ੁਹਢਆ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਹਖਸ ਹਙ ਸ ਧਾਈ ॥ 
ਢਾਢਏ ਹਞਸ ਖਢ ਹਧਪੀ ਵਛਾਈ 

॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਢਾਧੁ ਖਣੁ 
ਖਹਣਆ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਹ ॥ ੁਹ 

ਣੂ ਉਣਠਹਆ ਢਏੁ ਢਾਹਸ 

ਾਡਹ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਢਢਾ ਢਹਏ 
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ਣਹਸ ਞ ਢਾਸੀ ॥ ਖਾ ਏ ਧਹਢ ਞਹਢ 
ਢਾਧੁ ਥਾਸੀ ॥ ਢਾਧੁ ਹਢਡਾਢੁ ੁਧੁਹਐ 

ਖ ਖਣਞ ॥ ਹਥਐੁ ਧਾਇਆ ਧਹਸ ਢਾ 
ਇ ਐਣਞ ॥ ਢਢਾਏਾੁ ਢ ਸਞਾ ਞਾ 

ਏਸੁ ॥ ਢਾਧੁ ਧਞੁ ੁਹ ਠੀਢ ਖਾ ਏਸੁ ॥ 
ਹਢਹਡ ਹਢਡਾਢ ਸਹ ਅਹਧਰਞ ਣੂ ॥ ਞਸ 

ਥਾਖ ਢਾਢਏ ਅਢਸਠ ਞੂ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਣਹਞ ਾਐੀ ੁਹ ਣਾਥਰਸਧ 
ਞਹਖ ਣਣਔ ਧਸ ਹਥਏਾ ॥ ਢਾਢਏ 

ਊ ਆਾਡੀ ਅਞੁ ਢ ਣਾਾਵਾੁ 
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॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਣਣਾ ਣਹਧਹਞ ਣਾੁ ਢ 
ਣਾਇਆ ॥ ਣਹਞਞ ਣਾਵਢ ਅਧ ਸਹ 

ਾਇਆ ॥ ਸਞ ਣੁਢੀਞ ਏਙ ਅਣਾਡੂ 
॥ ਅਹਧਰਞ ਢਾਧੁ ਖਣਹਸ ਹਧਹਪ ਾਡੂ ॥ 

ਣਣਔ ਡਰਸ ਧਸ ਹਧਙਢਾਈ ॥ ਖਾ ਏਉ 
ਾਐਸੁ ਆਹਣ ੁਾਈ ॥ ਣਾਹਞਾਸੁ 

ਕਞਰ ਹ ਊ ॥ ਢਾਢਏ ਠੂ ਅਵੁ 
ਢ ਏਊ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਤਾਸ ਏਾਙ ਹਧਙ ਵਢ 

ਤਹਞਸ ਦਈ ਧਹਢ ਖੀਞ ॥ ਢਾਢਏ ੁ 
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ਞ ਹਟਞ ਣਾਈ ਹਤਢ ਹਧਙ ਹਢਞ ਢੀਞ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਤਤਾ ਹਤਞ ਹਤਞ ਞੂ 

ਆਇਆ ॥ ਠੁਪਦ ਠਸ ਏਹਪਖੁ ਧਹਸ 
ਣਾਇਆ ॥ ਹਤਹ ਇਆ ਅਉੁ ਔ 
ਢ ਸਾਟਾ ॥ ਢਾਧੁ ਖਣਸੁ ਞਉ ਏਙੀਅਹਸ 
ਤਾਾ ॥ ਹਤਹ ਹਤਹ ਆਵਢ ਖਾਢੁ ਢ 

ਸਈ ॥ ਏਹਸ ਏ ਖਣਸੁ ਖਣੁ ਈ ॥ 
ਏਸੁ ਹਕ੍ਰਣਾ ਣਰਦ ਏਢਸਾ ॥ ਧਹਪ 

ਪਸੁ ਢਾਢਏ ਥਔਾ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਥਢਉ ੁਢਸੁ ਞੁਧ ਣਾਥਰਸਧ 
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ਠੀਢ ਠਇਆਪ ੁਣਾਪ ॥ ੁਐ ਣ 
ਥਸੁ ਦ  ਢਾਢਏ ਾਡ ਵਾਪ 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਥਥਾ ਥਰਸਧੁ ਖਾਢਞ ਞ 
ਥਰਸਧਾ ॥ ਥਢ ਞ ੁਧੁਹਐ ੁਔ 

ਡਧਾ ॥ ਥੀਾ ਆਣਢ ਥੁਾ ਹਧਙਾਵ ॥ 
ਞਾਸੂ ਥੁਾ ਹਢਏਹਙ ਢਸੀ ਆਵ ॥ 

ਥਾਹਡ ਆਣਢ ਸਉ ਸਉ ਥਡਾ ॥ ਠੁ 
ਠਞ ਆਸ ਏਉ ਅਡਾ ॥ ਥਾਞ ਔੀਞ 

ਦ ਸੀ ਹਆਢਣ ॥ ਹਖਹਸ 

ਖਢਾਵਸੁ  ਖਾਢ ਢਾਢਏ ॥॥ 
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ਪਏੁ ॥ ਦ ਦਖਢ ਅ ਠੂਐ ਢਾ 
ਧਢਹਸ ਅਾਹਡ ਸ ॥ ਞ ਹਖਸ 

ਹਠ ਥਹ ਢਾਢਏ ਞ ਢ ਦਰਧ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਦਦਾ ਦਧੁ ਹਧਙਾਵਸੁ ਅਣਢਾ 
॥ ਇਆ ਾੁ ਪ ਸ ੁਣਢਾ ॥ 
ਦਧ ੁਹ ਢ ਠਵੀ ਠਵਾ ॥ ਦਧ 

ਹਡ ਾਹਡਏ ਥਰਸਧਵਾ ॥ ਦਹਧ ਦਹਧ 
ਧਾਢੁਐ ਛਸਏਾ ॥ ਠੁਞ ਧਸਾ ਹਥਐਧ 

ਇਸ ਧਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਦਰਧ ਦ ਧਸ 

ਹਧਙਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਞਸ ਣਧ ੁਐ 
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ਣਾਇਆ ॥ੑ੍॥ 
ਪਏੁ ॥ ਧਾਇਆ ਛਪ ਥਸੁ ਹਥਡੀ ਧਢੁ 

ਪਣਹਙ ਹਞਸ  ॥ ਧਾਢ ਞ ਹਖਸ 
ਞੁਧ ਐਸੁ ੁ ਢਾਢਏ ਢਾਧਹਸ  
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਧਧਾ ਧਾਢਸਾ 

ਇਆਢਾ ॥ ਠਢਸਾ ਠ ਹਸ ੁਖਾਢਾ 

॥ ਖ ਠੀਢ  ਏਹਸ ਥਾ ॥ ਧਢ 
ਧੂਐ ਏਸ ਏਹਸ ਣੁਏਾ ॥ ਖਉ 

ਧਾਹਸ ਞਉ ਧਾਹਸ ਥੀਆ ॥ ਖਾ ਞ 

ਏੁਪ ਢ ਏਾਸੂ ਟੀਆ ॥ ਧਾਹਢ ਧਾ 
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ਞ ਏਹਸ ਧਾ ॥ ਢਾਢਏ ਖਾ ਞ ਣਹਸ 
ਣਾ ॥ੑ॥ 

ਪਏ ॥ ਧਹਞ ਣੂੀ ਣਡਾਢ ਞ ੁ 
ਣੂ ਧਢ ਧਞ ॥ ਹਖਸ ਖਾਹਢ ਣਰਦੁ 
ਆਣੁਢਾ ਢਾਢਏ ਞ ਦਵਞ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਧਧਾ ਖਾਸੂ ਧਧੁ ਣਕਾਢਾ ॥ 

ਦਙਞ ਾਡ ਣਞੀਆਢਾ ॥ ਠੁਐ ੁਐ 
ਉਆ ਏ ਧਞ ਥੀਔਾਾ ॥ ਢਏ 

ੁ ਸਞ ਅਉਞਾਾ ॥ ਞਾਸੂ  

ਞਾਸੂ ਹਢਪਣਾ ॥ ਣੂਢ ਙ ਙ 
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ਣੁਐ ਹਥਐਾ ॥ ਉਆ  ਧਹਸ 
ਉਆਸੂ ੁਐੁ ਣਾਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਹਪਣਞ 

ਢਸੀ ਹਞਸ ਧਾਇਆ ॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਨਾ ਧੀਞ ੁਹਢ ਾਖਢਸੁ 

ਹਥਢੁ ਸਹ ਕੂਙਢੁ ਢਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਸ 
ਥਡਢ ਏਙ ੁ ਏੀ ਔਢੀ ਣਾਹਸ ॥॥ 

ਣਵੋੀ ॥ ਨਨਾ ਖਞਢ ਏਞ ਥਸੁ 
ਹਥਡੀਆ ॥ ਏ ਢਾਧ ਹਥਢੁ ਏਸ ਪਉ 
ਹਡੀਆ ॥ ਨਾਸੂ ਖਞਢ ਏਹ ਸਞ 

ਕੁਙਾਾ ॥ ਉਆਸੂ ਖਞਢ ਾਡ ਾਾ 
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॥ ਨਾ ਉਥਢ ਡਾ ਦੁ ਏਊ ॥ 
ਉਆਹਸ ਖਣ ਹਥਢੁ ਉਥ ਢ ਸਊ ॥ 

ਨਾਸੂ ਞਢ ਞਾਢ ਧਾਟਾ ॥ ਾਹਐ 
ਪਸੁ ਹਢੁਢ ਢਢਾਟਾ ॥ ਧਢ ਥਔ 
ਕ੍ਰਧ ਹਖਸ ਆਹਣ ਖਢਾਈ ॥ ਢਾਢਏ 
ਹਞਸ ਧਹਞ ਣਰਙੀ ਆਈ ॥ੑ॥ 

ਪਏੁ ॥ ੁ ਢ ਏਾਸੂ  ਏਸੁ 
ਆਣਢ ਆਣੁ ਥੀਔਾਹ ॥ ਸਇ ਹਢਧਾਢਾ 
ਖਹ ਸਸੁ ਢਾਢਏ ਢਠੀ ਣਾਹ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਾਾ ਢ ਸਞ ਦ ਖਾ ਏੀ ॥ 
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ਞਹਖ ਅਹਦਧਾਢੁ ਕੁਙ ਞੀ ਥਾਏੀ ॥ 
ਹਝ ਠਹਸ ਞਉ ੀਗਹਸ ਦਾਈ ॥ 

ਖਉ ੁਧੁਹਐ ਾਧ ਢਾਧ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥ 
ਸਞ ਸਞ ਹਸ ਖਾਹਸ ਹਥਏਾਾ ॥ 
ੁ ਣੂ ਏ ਥਹਠ ਅਣਾਾ ॥ ਾਞ 
 ਢਾਧ  ਧਾਞ ॥ ਢਾਢਏ ਸਹ 

ੁ ਏੀਢੀ ਠਾਞ ॥ੑੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਪਾਪਔ ਗੂਚ ਹਥਐ ਹਥਆਹਡ 
ਇਆ ਠਸੀ ਧਹਸ ਥਾ ॥ ਸਹ ਸਹ 

ਅਹਧਰਞੁ ੁਧੁਹਐ ਣੀਆ ਢਾਢਏ ੂਹਐ 
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ਹਢਵਾ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਪਪਾ ਪਾਵਉ 
ਅਉਐਡ ਖਾਸੂ ॥ ਠੂਐ ਠਠ ਹਞਸ 

ਹਧਙਹਸ ਹਐਢਾਸੂ ॥ ਢਾਧ ਅਉਐਡੁ ਹਖਸ 
ਹਠ ਹਸਞਾਵ ॥ ਞਾਹਸ ੁ ੁਣਢ ਢਸੀ 

ਆਵ ॥ ਸਹ ਅਉਐਡੁ ਦ ਙ ਸ 
ਦਾਈ ॥ ੁ ਣੂ ਹਥਢੁ ਹਥਹਡ ਢ 

ਥਢਾਈ ॥ ੁਹ ਣੂ ਖਧੁ ਏਹ ਠੀਆ 
॥ ਢਾਢਏ ਞਉ ਹਤਹ ਠੂਐ ਢ ਟੀਆ 

॥ੑ॥ 

ਪਏੁ ॥ ਵਾੁਠਵ ਥਞਰ ਧ ਊਢ ਢ 
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ਏਞਸੂ ਚਾਇ ॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਹ ਸ 
ਢਾਢਏ ਏਾਇ ਠੁਾਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 

ਵਵਾ ਵੁ ਢ ਏੀ ਏਾਸੂ ॥ ਙ ਙ 
ਅਞਹ ਥਰਸਧ ਧਾਸੂ ॥ ਵਾੁਠਵ ਖਪ 

ਟਪ ਧਹਸ ਹਵਆ ॥ ੁ ਣਰਾਹਠ 
ਹਵਪ ਸੀ ਹਵਆ ॥ ਵ ਹਵਡ ਹਧਙ 

ਹਞਸ ਧਢ ਞ ॥ ਸਹ ਏੀਞਢੁ ੁਧੁਹਐ 
ਖ ੁਢਞ ॥ ਵਢ ਹਔਸਢ ਪਸ ਞ 
ਸਞਾ ॥ ਢਾਢਏ ਸਹ ਸਹ ੁਧੁਹਐ 

ਖ ਏਸਞਾ ॥ੑ॥ 
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ਪਏੁ ॥ ਸਉ ਸਉ ਏਞ ਹਥਸਾਢੀਆ 
ਾਏਞ ਧੁਡ ਅਖਾਢ ॥ ੋੋਹਏ ਧੁ 

ਹਖਉ ਹਞਰਐਾਵਞ ਢਾਢਏ ਹਏਹਞ ਏਧਾਢ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ੋਾੋਾ ੋਾਹੋ ਹਧਙ ਹ 
ਾਡੂ ॥ ਏਧ ਡਧ ਞਞੁ ਢਾਧ ਅਾਡੂ 
॥ ੂੋ ਹਖਸ ਥਹ ਹਠ ਧਾਸੀ ॥ 

ਉਆ ਏੀ ੋਾਹੋ ਹਧਙਞ ਹਥਢਾਸੀ ॥ 
ੋਾਹੋ ਏਞ ਾਏਞ ਾਵਾਾ ॥ ਖਸ 
ਸੀ ਅਸਥੁਹਡ ਹਥਏਾਾ ॥ ੋਾੋਾ 

ੁਧੁਹਐ ੋਾਹੋ ਹਧਙਾਈ ॥ ਹਢਧਐ 
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ਧਾਹਸ ਢਾਢਏ ਧਗਾਈ ॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਾਡੂ ਏੀ ਧਢ ਙ ਸੁ 

ਉਏਹਞ ਹਆਢਣ ਹਞਆੁ ॥ ੁ 
ਠੀਹਐਆ ਹਖਸ ਧਹਢ ਥ ਢਾਢਏ 

ਧਞਹਏ ਦਾੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਾ 
ਹਢ ਣ ਅਥ ਸਾ ॥ ਾਞਰ 

ਹਹਧਰਹਞ ਥਠ ਣੂਏਾ ॥ ਡਞ ਡਞ 
ਹਡ ਥੀਔਾਾ ॥ ਹਥਢੁ ਸਹ ਦਖਢ ਢਸੀ 

ਕੁਙਏਾਾ ॥ ਾਹ ਾਹ ਸਧ 

ਦੂਪਢਸਾ ॥ ਞੁਧ ਧਟ ਅਢਞ 
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ਅਣਾ ॥ ਹਢ ਣ ਏੀ ਾਐੁ 
ਠਇਆਪਾ ॥ ਢਾਢਏ ਞੁਧ ਥਾਪ 

ੁਣਾਪਾ ॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਐੁਠੀ ਹਧਙੀ ਞਥ ੁਐ ਦ ਧਢ 

ਞਢ ਦ ਅ ॥ ਢਾਢਏ ਹਠਰਙੀ 
ਆਇਆ ਉਞਹਞ ਏਢ ਖੁ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਐਐਾ ਐਾ ਾਸਉ ਞਾਸੂ ॥ 
ਖ ਹਐਢ ਧਹਸ ਊਢ ੁਦ ਦਾਸੂ ॥ 

ਐਾ ਹਢਧਾਢਾ ਸਞ ਣਾਢੀ ॥ ਅਢਹਠਢੁ 

ਖਾਣ ਣਰਦ ਹਢਥਾਢੀ ॥ ਦਾਵ ਐਧ ਞ 
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ਉਆ ੁਐੁ ਠਞਾ ॥ ਣਾਥਰਸਧੁ  
ਆਢਞਾ ॥ ਅਐ ਐਞ ਹਐਢ 

ਥਐਢਸਾਾ ॥ ਢਾਢਏ ਾਹਸਥ ਠਾ 
ਠਇਆਾ ॥ੑ॥ 

ਪਏੁ ॥ ਹਞ ਏਸਉ ੁਹਢ ਧਢ ਧ 
ਹਢ ਣਸੁ ਸਹ ਾਇ ॥ ਉਏਹਞ 

ਹਆਢਣ ਪ ਹਞਆਹ ਢਾਢਏ ਪ 
ਧਾਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਾ ਹਆਢਣ 
ਕਾਛੁ ਇਆਢਾ ॥ ਹਸਏਧਹਞ ਸੁਏਹਧ ਢ 

ਣਰਦੁ ਣਞੀਆਢਾ ॥ ਸ ਦਾਹਞ ਏਹਸ 
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ਔਞੁਾਈ ॥ ਹ ਞੁਸਾ ਏ ਢ ਖਾਈ 
॥ ਊ ਊ ਖਹਣ ਹਠਢ ਾਞੀ ॥  

ਖੀਅ ਔਪ ਞੁਸਾ ਾਟੀ ॥ ਾਡ ਵਾ 
ਪਾਵ ਹਖਸ ਆਣ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏਉ 

ਠੂਐੁ ਢ ਹਥਆਣ ॥੍॥ 
ਪਏੁ ॥ ਸਹ ਸਹ ਧੁਐ ਞ ਥਪਢਾ 

ਧਹਢ ਵੂਚ ੁਐੁ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਦ 
ਧਹਸ ਹਵ ਹਸਆ ਟਾਢ ਟਢਞਹ ਇ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਸਉ ਹਙ ਹਙ 

ਪ ਏ ਣੂਹ ਸ ਦਵਾਢ ॥ ਸਵਞ 
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ਆ ਠ ਠੀਵ ਠੁਐ ਦਖਢ ੁ 
ਹਆਢ ॥ ਸਉ ਕੁਙਏ ਸਇ ਅਢਠੁ 

ਹਞਸ ਸਉ ਢਾਸੀ ਞਸ ਆਹਣ ॥ ਸਞ ਠੂਐ 
ਖਢਧਸ ਧਢ ਞ ਣਞਾਣ ॥ 
ਹਸਞ ਏਹ ਢਾਧ ਹਠਰੋ ਠਇਆਪਾ ॥ 
ਞਸ ਹ ਸਞ ਹਏਣਾਪਾ ॥  

ਏਕੂ ਢ ਹਏਢਸੂ ਏੀਆ ॥ ਢਾਢਏ ਦੁ 
ਏਕੁ ਣਰਦ ਞ ਸੂਆ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਪਐ ਏਞਹਸ ਢ ਕੂਙੀ ਹਐਢੁ 

ਹਐਢੁ ਦੂਪਢਸਾ ॥ ਥਐਢਸਾ ਥਐਹ 
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ਪ ਢਾਢਏ ਣਾਹ ਉਞਾ ॥॥ ਣਉੋੀ 
॥ ਪੂਝ ਸਾਧੀ ੁਢਸਾ ਥਾਢਾ 

ਅਪਣ ਧਹਞ ॥ ਖੀਉ ਹਣਛੁ ਹਖਹਢ ੁਐ 
ਠੀ ਞਾਹਸ ਢ ਖਾਢਞ ਞਞ ॥ ਪਾਸਾ 
ਧਾਇਆ ਏਾਢ ਠਸ ਹਠਹ ਜੂਜਢ 

ਖਾਇ ॥ ਠਵਢਸਾ ਠਾਞਾ ਣਰਦ ਹਢਧਐ 

ਢ ਧਢਹਸ ਥਾਇ ॥ ਪਾਪਔ ਗੂਚ 
ਹਥਏਾ ਧਸ ਇਆ ਣ ਧਢ ਧਾਹਸ ॥ 
ਪਣਙ ਔ ਹਢਠਏ ਧਸਾ ਹਞਢਸੂ ਹ 

ਹਥਸਾਇ ॥ ਞੁਡੁ ਦਾਵ ਞਾ ਥਐਹ ਪਹਸ 
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ਐਙ ਹ ਐ ॥ ਢਾਢਏ ਦਾਵ 
ਣਾਥਰਸਧ ਣਾਸਢ ਢੀਹ ਞ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ਐਾਞ ਣੀਞ ਐਪਞ ਸਞ 
ਦਧ ਖਢਧ ਅਢਏ ॥ ਦਵਖਪ ਞ 
ਏਾਜਸੁ ਣਰਦੂ ਢਾਢਏ ਞੀ ਙਏ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਐਪਞ ਐਪਞ ਆਇ 

ਅਹਢਏ ਖਹਢ ਠੁਐ ਣਾਇ ॥ ਐਠ ਹਧਙ 
ਾਡੂ ਹਧਪਞ ਹਞੁ ਥਔਢ ਧਾਇ ॥ 

ਹਐਧਾ ਸੀ ਔੁ ਹਔ ਐਾਇ 

ਅਹਧਰਞੁ ਢਾਧ ॥ ਐੀ ਹਕ੍ਰਣਾ ਚਾਏੁ 
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ਦਈ ਅਢਠ ੂਐ ਹਥਰਾਧ ॥ ਐਣ 
ਹਢਥਾਸੀ ਥਸੁਞੁ ਪਾਦ ਹ ਆ 

ਣਹਞਵਞ ॥ ਐਾ ਹਠਪਾਾ ੁਹ ਠੀਆ 
ਆਇ ਹਧਪ ਦਵਞ ॥ ਆਣਢ ਏੀਆ 
ਏਹਸ ਆਹਣ ਆ ਣਾਕ ਆਹਣ ॥ 

ਢਾਢਏ ਊ ਾਸੀ ਹਖ ਹਙ ਹਙ 

ਹਸਆ ਹਥਆਹਣ ॥॥ 
ਪਏੁ ॥ ਆ ਣਰਦ ਢਾਞੀ 

ਹਏਣਾ ਹਢਹਡ ਠਇਆਪ ॥ ਏ ਅਐੁ 

ਸਹ ਧਹਢ ਥਞ ਢਾਢਏ ਸਞ ਹਢਸਾਪ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        774 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਅਐ ਧਹਸ ਹਞਰਦਵਢ 
ਣਰਹਦ ਡਾ ॥ ਅਐ ਏਹ ਏਹ ਥਠ 

ਥੀਔਾ ॥ ਅਐ ਾਞਰ ਹਹਧਰਹਞ 
ਣੁਾਢਾ ॥ ਅਐ ਢਾਠ ਏਟਢ ਵਐਾੵਢਾ 
॥ ਅਐ ਧੁਏਹਞ ਖੁਹਞ ਦ ਦਧਾ ॥ 
ਅਐ ਏਧ ਹਏਹਞ ੁਔ ਡਧਾ ॥ 

ਹਠਰਹਙਧਾਢ ਅਐ ਸ ਖਞਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਣਾਥਰਸਧ ਹਢਪਣਾ ॥ੑ॥ 

ਪਏੁ ॥ ਸਹਟ ਏਪਧ ਅਧ ਧਞਹਏ 

ਹਪਐਾਵਞੀ ॥ ਉਹਗ ਹਸ ਦ ਹ 
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ਅਢੂਣ ੂਣਾਵਞੀ ॥ ਉਞਹਞ ਏਸਢੁ ਢ 
ਖਾਇ ਧੁਐਸੁ ਞੁਸਾੀਆ ॥ ਧਸੀ ਠਹਐ 

ਠੁ ਢਾਢਏ ਥਹਪਸਾੀਆ ॥॥ 
ਣਉੋੀ ॥ ਸ ਅਔੁਞ ਸ ਣਾਥਰਸਧ 

ਅਹਥਢਾੀ ਅਢਾ ॥ ਸ ਣੂਢ ਸ 
ਥ ਧ ਠੁਐ ਦਖਢ ੁਝਞਾ ॥ ਸ 

ੀ ਸ ਹਢਏਾ ਸ ਹਢੁਝ ਦ 
ਙਏ ॥ ਸ ਹਥਠ ਸ ੁਝ ਹਢਡਾਢ ਖਾ ਏ 
ਠਾ ਹਥਥਏ ॥ ਸ ਅਣਣ ਸਹ ਸ 

ਸਹਸ ਦੀ ਸਵਢਸਾ ॥ ਸ ਞਸ ਏ ਠਾ 
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ਹ ਹਢਡਾਾ ਆਡਾ ॥ ਸ ਚਾਏੁ 
ਸਉ ਠਾ ਧ ਹਢੁਢ ੁਢੁ ਢਸੀ 

ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ ਠੀਖ ਢਾਧ ਠਾਢੁ ਾਐਉ 
ਸੀ ਣਇ ॥॥ 

ਪਏੁ ॥ ੁਠਵ ਧਾਞਾ ੁਠਵ ਹਣਞਾ 
ੁਠਵ ੁਆਧੀ ਣਧੁਾ ॥ ੁਠਵ 

ਐਾ ਅਹਆਢ ਦਖਢੁ ੁਠਵ ਥਹਡਣ 
ਸਠਾ ॥ ੁਠਵ ਠਾਞਾ ਸਹ ਢਾਧੁ 
ਉਣਠ ੁਠਵ ਧਞੁ ਹਢਡਾ ॥ 

ੁਠਵ ਾਂਹਞ ਹਞ ਥੁਹਡ ਧੂਹਞ 
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ੁਠਵ ਣਾ ਣ ਣਾ ॥ ੁਠਵ 
ਞੀਟੁ ਅਹਧਰਞ ਵੁ ੁ ਹਆਢ 

ਧਖਢੁ ਅਣਣਾ ॥ ੁਠਵ ਏਞਾ 
ਹਦ ਣਾਣ ਸਞਾ ੁਠਵ ਣਹਞਞ 

ਣਹਵਞ ਏਾ ॥ ੁਠਵ ਆਹਠ ਖੁਾਹਠ 
ਖੁੁ ਖੁੁ ੁਠਵ ਧਞੁ ਸਹ ਖਹਣ 

ਉਡਾ ॥ ੁਠਵ ਹਞ ਣਰਦ ਧਹਪ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਸਧ ਧੂੋ ਣਾਣੀ ਹਖਞੁ 
ਪਹ ਞਾ ॥ ੁਠਵ ਹਞੁੁ 

ਣਾਥਰਸਧੁ ਣਧੁ ੁਠਵ ਢਾਢਏ 
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ਸਹ ਢਧਏਾ ॥॥ ਸੁ ਪਏੁ 
ਆਹਠ ਅਹਞ ਣੋਝਾ ॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਅਏਾ ੁ

ਾਧਏਪੀ ਧਸਪਾ  ਠਐਝੀ ਅਏਾ ੁ
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਅਏਾਹ ਥਰਸਧਾ ਉਞਣਹਞ ॥ 

ਅਏਾੁ ਏੀਆ ਹਖਹਢ ਹਔਹਞ ॥ 
ਅਏਾਹ ਪ ਖੁ ਦ ॥ ਅਏਾਹ 

ਥਠ ਹਢਧ ॥ ਅਏਾਹ ਥਹਠ 
ਉਡ ॥ ਅਏਾਹ ੁਧੁਹਐ ਞ ॥ 
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ਢਧ ਅਐ ੁਝਸੁ ਥੀਔਾੁ ॥ ਢਧ 
ਅਐੁ ਹਞਰਦਵਝ ਾੁ ॥॥ ੁਹਝ ਣਾਛ 

ਹਏਆ ਹਪਐਸੁ ਖਖਾਪਾ ॥ ਹਪਐੁ ਾਧ 
ਢਾਧ ੁਧੁਹਐ ਣਾਪਾ ॥॥ ਸਾਉ ॥ 
 ਦੁ ਖੁ ਸਹਖ ਉਣਾਇਆ ਞੀਹਢ 
ਦਵਢ ਇਏ ਖਞੀ ॥ ੁਧੁਹਐ ਵਞੁ 

ਣਾਣਹਞ ਸਵ ਔੁਹਝ ਪ ਧਾਝਏ ਧਞੀ ॥ 
ਧਗ ੂਗ ਣਹੋ ਣਹੋ ਥੂਗ ਅਹਞ 

ਹਢਞਹ ਾਔਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਠਐ ਾਔੁ 

ਧਾਪ ਹਥਢੁ ਾਔ ਖੁ ਏਾਔਾ ॥॥ 
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ਡਡ ਡਧੁ ਡ ਡਧਾ ਣੁਹ ੁਝਏਾੀ 
ਧਢੁ ਡੀਾ ॥ ਡਡ ਡੂਹਪ ਣੋ ਧੁਹਐ 

ਧਞਹਏ ਏਔਢ ਦ ਧਢੂਾ ॥ ਡਢੁ 
ਡਝੀਡੁ ਆਹਣ ਅਖਢੀ ਞਹਪ ਥਹਪ 
ਔੁ ਣੂਾ ॥ ਏਞ ਏੀ ਹਧਹਞ ਏਞਾ 

ਖਾਝ ਏ ਖਾਝ ੁੁ ੂਾ ॥॥ 

ਹਓਆਢੁ ਵਾਇਆ ਠੂਖਾ ਦਾਇਆ 
ਹਥ ਪ ਹਥਐੁ ਐਾਇਆ ॥ ੁ ੁ 
ੀਞ ਥਾਠ ਢਸੀ ਦਾਵ ੁਝੀ ਹਸ 

ਦੀੁ ਵਾਇਆ ॥ ੁਹ ਔੁ 
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ਏਹਸਆ ਅਹਧਰਞੁ ਪਹਸਆ ਧਹਢ ਞਹਢ 
ਾਔੁ ੁਐਾਇਆ ॥ ਆਣ ੁਧੁਹਐ 

ਆਣ ਠਵ ਆਣ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਆਇਆ 
॥ੑ॥ 

ਏ ਏੁ ਏਸ ਦੁ ਏਈ ਸਉਧ ਥੁ 
ਹਵਆਣ ॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਏੁ ਣਕਾਝ 

ਇਉ ੁ ਧਸਪੁ ਹਘਾਣ ॥ ਣਰਦੁ ਢੋ 
ਸਹ ਠੂਹ ਢ ਖਾਝਸੁ ਏ ਹਰਹਙ 

ਥਾਈ ॥ ਏਏਾੁ ਅਵੁ ਢਸੀ ਠੂਖਾ 

ਢਾਢਏ ਏੁ ਧਾਈ ॥॥ 
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ਇੁ ਏਞ ਏਉ ਹਏਉ ਹਸ ਾਐਉ 
ਅਤਹ ਞੁਹਪ ਢ ਖਾਈ ॥ ਧਾਇਆ 

ਏ ਠਵਾਢ ਣਰਾਝੀ ਗੂਹਚ ਚਉੀ ਣਾਈ 
॥ ਪਹਥ ਪਹਦ ਧੁਸਞਾਹਖ ਹਵੂਞ ਇਥ 

ਞਥ ਹਤਹ ਣਕੁਞਾਈ ॥ ਏੁ ਵ ਞਾ 
ਹਞ ਹਧਹਞ ਣਾਵ ਆਵਝੁ ਖਾਝੁ ਸਾਈ 

॥॥ 
ਏੁ ਅਔਾੁ ੁ ਇਏੁ ੂਣੁ ॥ ਣਉਝ 
ਣਾਝੀ ਅਢੀ ਅੂਣੁ ॥ ਏ ਦਵੁ 

ਦਵ ਹਞਸੁ ਪਇ ॥ ਏ ਥੂਗ ੂਗ ਣਹਞ 
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ਸਇ ॥ ਹਆਢੁ ਹਡਆਢੁ ਪ ਧਹ 
ਸ ॥ ੁਧੁਹਐ ਏੁ ਹਵਪਾ ਏ ਪਸ ॥ 

ਹਖ ਢ ਠਇ ਹਏਣਾ ਞ ੁਐੁ ਣਾ ॥ 
ੁੂ ਠੁਆ ਆਹਐ ੁਝਾ ॥॥ 

ਊਧ ਡੂਧ ਖਹਞ ਉਖਾਪਾ ॥ ਞੀਹਢ 
ਦਵਝ ਧਹਸ ੁ ਣਾਪਾ ॥ ਊਹਵਆ 

ਅੂਣੁ ਹਠਐਾਵ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ 
ਅਣੁਢ ਹ ਆਵ ॥ ਊਢਹਵ ਥ 

ਢੀਗ ਡਾਾ ॥ ਊਞਧ ਥਹਠ 

ਵਾਝਸਾਾ ॥ ਇੁ ਏ ਏਾ ਖਾਝ 
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ਦਉ ॥ ਆਣ ਏਞਾ ਆਣ ਠਉ ॥॥ 
ਉਵ ੂੁ ਅੁ ਾ ॥ ਊਔਉ 

ਠਹਐ ਥਹਠ ਥੀਔਾ ॥ ਊਣਹ ਆਹਠ 
ਅਹਞ ਹਞਸੁ ਪਇ ॥ ਆਣ ਏ ਏਟ ੁਝ 
ਇ ॥ ਸੁ ਹਥਡਾਞਾ ਧਢੁ ਞਢੁ ਠਇ ॥ 
ਸੁ ਹਥਡਾਞਾ ਧਹਢ ਧੁਹਐ ਇ ॥ ਣਰਦੁ 

ਖਖੀਵਢੁ ਅਵੁ ਢ ਏਇ ॥ ਢਾਢਏ 
ਢਾਹਧ ਞ ਣਹਞ ਸਇ ॥॥ 

ਾਖਢ ਾਧ ਵ ਹਸਞਏਾਹ ॥ ਝ 

ਧਹਸ ਪੂਗ ਧਢੂਆ ਧਾਹ ॥ ਾਹਞ 
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ਹਠਢਹਞ ਸ ਹ ਾਞਾ ॥ ਞੀਹਢ ਦਵਢ 
ਖੁ ਔਾ ਖਾਞਾ ॥ ਹਖਹਢ ਖਾਞਾ  

ਹਞ ਸੀ ਖਸਾ ॥ ਅਹਞ ਹਢਧਾਇਪੁ 
ੀਗਹ ਠਸਾ ॥ ਸੀ ਾਧੁ ਹਠ ਇਏ 

ਦਾਇ ॥ ਅਞਹ ਥਠੁ ਾਹਔ ਹਪਵ 
ਪਾਇ ॥੍॥ 

ੁ ਢ ਏੀਖ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਖ ਸਝੁ ਢਸੀ 
ਾ ॥ ਾਖ ਾਇ ਏ ਢਸੀ ਸਝਾ 
ਆਇ ਖਾਇ ਖੁ ਔਾ ॥ ਸਝ ਏਸਝ 

ਞ ਸ ਢ ਏਈ ਹਏੁ ਣਹਸ ਏਉ 
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ਹਥਢਞੀ ॥ ਏੁ ਥਠੁ ਾਧ ਢਾਧ 
ਹਢਡੁ ੁੁ ਠਵ ਣਹਞ ਧਞੀ ॥॥ 

ਪਾਖ ਧਞੀ ਧਹ ਈ ੂਙੁ ਐਹਪ 
ਔਪੀ ॥ ਾੁ ਹਠਵਾਢੀ ਥਾਵੀ ਹ ਞ 
ਏ ਙਪੀ ॥ ਣਰਹਧ ਥੁਪਾਈ ਪੀ ਹਉ 
ਧਢ ਧਹਸ ਥਠੁ ਅਢਠੁ ॥ ਪਾਹਪ ਞੀ 

ਪਾਪੀ ਦਈ ੁਧੁਹਐ ਦਈ ਹਢਹਔਠੁ 
॥॥ 

ਪਾਸਾ ਢਾਧੁ ਞਢੁ ਖਹਣ ਾੁ ॥ ਪਥੁ 

ਪਦੁ ਥੁਾ ਅਸਏਾੁ ॥ ਪਾੋੀ ਔਾੋੀ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        788 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਪਾਇਞਥਾੁ ॥ ਧਢਧੁਐੁ ਅਡਾ ਧੁਡੁ 
ਵਾੁ ॥ ਪਾਸ ਏਾਹਝ ਆਇਆ ਖਹ 

॥ ਸਇ ਧਖੂੁ ਇਆ ਚਾਇ ਚਹ ॥ 
ਪਾਸਾ ਢਾਧੁ ਣੂਖੀ ਵਾਸੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਔੀ ਣਹਞ ਔਾ ਣਾਹਞਾਸੁ ॥॥ 

ਆਇ ਹਵੂਞਾ ਖੁ ਖਧ ਣਟੁ ॥ ਆਈ 

ਢ ਧਙਝ ਏ ਧਟੁ ॥ ਆਹਟ ਪ 
ਢੀਔ ਹ ਸਇ ॥ ਆਹਟ ਠਹਐ ਹਢਵ 
ਹਖੁ ਠਇ ॥ ਆਹਟ ਸਇ ਞਾ ਧੁਡੁ 

ਹਆਢਾ ॥ ਦਹਞ ਹਥਸੂਢਾ ਖੁ 
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ਥਉਾਢਾ ॥ ਦ ਧਹਸ ਵਞ ਏ ਇ 
॥ ਹਖ ਢ ਹਏਣਾ ਏ ਹਞੁ ਣਙੁ 

ਸਇ ॥ੑ॥ 
ਖੁਹ ਖੁਹ ਟਾਹਣ ਠਾ ਹਢਵੁ ॥ 
ਖਢਹਧ ਧਹਝ ਢਸੀ ਡਡਾ ਡੁ ॥ ਖ 

ਠੀ  ਆਣ ਆਹਣ ॥ ਆਹਣ ਉਣਾਇ 

ਆਣ ਙ ਟਾਹਣ ॥ ਆਹਣ ਅਔੁ 
ਡਡ ਪਈ ॥ ਖ ਖੁਹਞ ਖਖੀਵਢੁ 

ਈ ॥ ਏਹ ਆਔਾੁ ਔੁ ੁਐੁ ਸਈ ॥ 

ਢਾਧ ਹਵਸੂਝਾ ਧੁਏਹਞ ਹਏਵ ਸਈ ॥॥ 
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ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਵਡੁ ੀ ॥ ਹਏਉ ਢ 
ਹਧਪਹਸ ਏਾਙਹਸ ਧਢ ਣੀ ॥ ਵਾਙ 

ਵਙਾਊ ਆਵ ਖਾਇ ॥ ਹਏਆ ਪ 
ਆਇਆ ਹਏਆ ਣਪ ਣਾਇ ॥ ਹਵਝੁ 

ਢਾਵ ਞਙਾ ਦ ਟਾਇ ॥ ਪਾਸਾ ਹਧਪ ਖਾ 
ਠਇ ਥੁਗਾਇ ॥ ਵਝਖੁ ਵਾਣਾੁ ਵਝਖ 

ਵਾਣਾੀ ॥ ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਏੀ ਣਹਞ ਾੀ 
॥॥ 

ੁਝ ਵੀਔਾ ਹਆਢੀ ਇ ॥ ੁਝ 

ਧਹਸ ਹਆਢੁ ਣਾਣਹਞ ਸਇ ॥ 
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ੁਝਠਾਞਾ ਹਵਪਾ ਾਹ ॥ ਾਔੀ 
ਏਝੀ ੁ ਵੀਔਾਹ ॥ ਅਧ ਅਔੁ 

ਏੀਧਹਞ ਢਸੀ ਣਾਇ ॥ ਞਾ ਹਧਪੀ ਖਾ 
ਪ ਹਧਪਾਇ ॥ ੁਝਵਞੀ ੁਝ ਾ 

ਢੀਞ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧਹਞ ਹਧਪੀ ਧੀਞ 
॥॥ 

ਏਾਧੁ ਕ੍ਰਡੁ ਏਾਇਆ ਏਉ ਾਪ ॥ ਹਖਉ 
ਏਔਢ ਸਾਾ ਜਾਪ ॥ ਏਹ ਏਵਙੀ 
ਸ ੁ ਞਾਉ ॥ ਢਠਹ ਾਤ ਵਢੀ 

ਔੋਾਉ ॥ ਖਞੁ ਣੂ ਅਸ ਏਾਪੁ 
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ਏਾਈ ॥ ਏਹ ਏਞ ਏਝੀ ਏਹ 
ਣਾਈ ॥ ਹਖਹਢ ਏੀਞੀ ਹਞਹਢ ਏੀਧਹਞ 

ਣਾਈ ॥ ਸ ਹਏਆ ਏਸੀ ਹਏਕੁ 
ਏਸਝੁ ਢ ਖਾਈ ॥॥ 

ਐਖਞ ਐਖਞ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਆ ॥ ਹਐਧਾ 
ਸੀ ਧਢੁ ਞੁਹ ਠੀਆ ॥ ਐਾ ਐਾ 

ਆਐ ਦੁ ਏਇ ॥ ਐਾ ਞਢੁ ਖੁ 
ਔਾ ਸਇ ॥ ਐਾਞ ਣੀਅਞ ਧੂ ਢਸੀ 
ਖਾਹਢਆ ॥ ਹਐਢ ਧਹਸ ਧੂ ਖਾ ਥਠੁ 

ਣਕਾਹਢਆ ॥ ਅਹਟੁ ਔੀਞੁ ਧਹਢ 
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ਧਢੁ ਧਾਹਢਆ ॥ ੁ ਹਏਣਾ ਞ ਢਾਧੁ 
ਣਕਾਹਢਆ ॥॥ 

ਢ ਦੀੁ ਢਞਹ ਵਾੁ ॥ ੁਝ 
ਾਵ ੁਐ ਸਹਖ ਹਢਵਾੁ ॥ ਇਆ ਢ 
ਆਵ ਆਇ ਢ ਖਾਇ ॥ ੁ ਣਾਹਠ 

ਸ ਹਪਵ ਪਾਇ ॥ ਢੁ ਅਧੁ 

ਅਢਾਟੁ ਅਖਢੀ ॥ ਅਹਟੁ ਔੀਞੁ 
ਧਾਹਡ ਢੀ ॥ ਸਹ ਢਾਧੁ ਔਹਞ 

ਹਤਹ ਣਵਹਸ ਢ ਖੂਢੀ ॥ ੁਧਹਞ ਾੁ 

ਸ ਢਾਧ ਹਥਸੂਢੀ ॥੍॥ 
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 ਠ ਹਤਹ ਟਾਏੀ ਥਸੁਞ ॥ ਖਾਹਞ 
ਅਐ ਅਞ ਢਸੀ ਧ ॥ ਏਞ ਧਾਞ 

ਹਣਞਾ ੁਞ ਡੀਆ ॥ ਏਞ ੁ ਔਪ 
ਤੁਹਢ ਸੂਆ ॥ ਏਾਔ ੁ ਞ ਧੁਏਹਞ ਢ 
ਸੂਆ ॥ ਏਞੀ ਢਾਹ ਵੁ ਏੁ ਧਾਹਪ 
॥ ੁਧੁਹਐ ਧਝੁ ਖੀਵਝੁ ਣਰਦ ਢਾਹਪ ॥ 

ਠਸ ਹਠ ਜੂਹਜ  ਧਹਸ ਣਾਇਆ ॥ 
ਧਪੁ ਦਇਆ ਹਞੁੂ ਹਧਪਾਇਆ 

॥॥ 

ੁਧੁਹਐ ਾਵ ੁਧੁਹਐ ਥਪ ॥ 
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ੁਧੁਹਐ ਞਹਪ ਞੁਪਾਵ ਞਪ ॥ ੁਧੁਹਐ 
ਆਵ ਖਾਇ ਹਢੁ ॥ ਣਸਹ ਧਪੁ 

ਖਪਾਇ ਏਪਏੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਢਾਠ ਥਠ 
ਥੀਔਾੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਧਖਢੁ ਔਖੁ ਅਔਾੁ 
॥ ੁਧੁਹਐ ਥਠੁ ਅਹਧਰਞੁ ਸ ਾੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਣਾਵ ਣਾੁ ॥॥ 

ਔਔਪੁ ਔੀਞੁ ਢ ਸਈ ਚਾਇ ॥ ਔੀ 
ਹਧੁ ਅੂੀ ਐਾਇ ॥ ਔਢ ਏਧਪ 
ਉ ਡਾ ਔੀਞ ॥ ਹਔੁ ਖੀਵਢੁ ਔਞਢੁ 

ਹਢਞ ਢੀਞ ॥ ਹਔਞਞ ਸੀ ਠੀ ਦੁ 
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ਏਇ ॥ ਔਞਹਸ ਏੁ ਞਸੀ ੁਐੁ ਸਇ ॥ 
ਹਔਹਞ ਵ ਾਔ ਸਹ ਢਾਇ ॥ ਧੁਏਹਞ 

ਦਇਆ ਣਹਞ ਹਉ ਹ ਖਾਇ ॥॥ 
ਕੀਖ ਠਸ ਐੁਪ ਇਏ ਹਜ ॥ ਕਆ 

ਹਢਞ ਠਐਸੁ ਖਹ ਸਹਜ ॥ ਡੂਣ ਕਾਵ ਖ 
ਧ ਏਹ ਖਾਝ ॥ ਥਡਢ ਏਾਹਙ ਧੁਏਹਞ 

ਹ ਆਝ ॥ ਕਾਇਆ ਕੂਕੀ ਖਞੁ 
ਦੁਪਾਢਾ ॥ ਹਪਹਐਆ ਹਏਞੁ ਡੁ 

ਣਵਾਢਾ ॥ ਕੀਖ ਖਥਢੁ ਖੂਆ ਹਹ 

ਏਾਪੁ ॥ ਏਾਇਆ ਕੀਖ ਦਈ ਹਥਾਪੁ 
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॥ੑ॥ 
ਖਾਣ ਆਹਣ ਣਰਦੂ ਹਞਸੁ ਪਇ ॥ ਖੁਹ 

ਖੁਹ ਠਾਞਾ ਅਵੁ ਢ ਏਇ ॥ ਹਖਉ 
ਦਾਵ ਹਞਉ ਾਐਹਸ ਾਐੁ ॥ ਖੁ ਖਾਔਉ 
ਠਵ ਣਹਞ ਾਐੁ ॥ ਖਾਞੁ ਖਾਹ ਸਾ 
ਞੁਡੁ ਦਾਵਾ ॥ ਖਾ ਞੂ ਧਪਹਸ ਞਾ ਞੁਗ 

ਧਾਵਾ ॥ ਖ ਖ ਏਾੁ ਖਣਉ ਖਠੀ 
॥ ੁਧਹਞ ਹਧਪੀ ਥੀ ਇਏੀ 

॥॥ 

ਗਹਐ ਥਪਝੁ ਹਏਆ ਖ ਹਉ ਵਾਠੁ ॥ 
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ਗੂਹ ਧ ਠਐ ਣਧਾਠੁ ॥ ਖਢਹਧ ਧੂ 
ਢਸੀ ਖੀਵਝ ਆਾ ॥ ਆਇ ਔਪ ਦ 

ਆ ਹਢਾਾ ॥ ਗੁਹ ਗੁਹ ਗਹਐ ਧਾਙੀ 
ਹਪ ਖਾਇ ॥ ਏਾਪੁ ਢ ਔਾਂਣ ਸਹ ੁਝ 

ਾਇ ॥ ਣਾਈ ਢਵ ਹਢਹਡ ਸਹ ਏ 
ਢਾਇ ॥ ਆਣ ਠਵ ਸਹਖ ੁਦਾਇ 

॥॥ 
ਹਘਆਢ ਥਪ ਆਣ ਥੂਗ ॥ ਆਣ ਧਗ 
ਆਣ ੂਗ ॥ ੁ ਏਾ ਏਹਸਆ ਅਹਏ 

ਧਾਵ ॥ ਹਢਧਪ ੂਔ ਾਔ ਦਾਵ ॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        799 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ੁੁ ਾੁ ਞਢੀ ਢਸੀ ਞਙ ॥ ਪਾਪ 
ਣਠਾਟ ਾਔੁ ਅਐਙ ॥ ੁਹ ਏਹਸਆ 

ਾ ਏਾ ਏਧਾਵਸੁ ॥ ੁ ਏੀ ਏਝੀ 
ਏਾਸ ਡਾਵਸੁ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧਹਞ ਾਹਔ 

ਧਾਵਸੁ ॥॥ 
ਙੂਙ ਢਸੁ ਹਏ ਥਪਹਸ ਸੀ ॥ ਙੂਙ ਥਾਸ 

ਠੁਸੂ ਹਠ ਸੀ ॥ ਙੂਹਙ ਣੀਹਞ ਈ 
ਥੁ ਥਹਪ ॥ ਠੁਧਹਞ ਣਸਹ ਕਾਛੀ 

ਜਹਪ ॥ ਙੂਙ ਹਚ ਣੋ ਵੀਔਾਹ ॥ ੁ 

ਥਠੀ ਹ ਏਾਖੁ ਾਹ ॥ ਪਾਸਾ 
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ਾਔੁ ਢ ਆਵ ਞਙਾ ॥ ਹਞਰਦਵਝ ਚਾਏੁੁ 
ਣਰੀਞਧੁ ਧਙਾ ॥॥ 

ਚਾਏਸੁ ਧਢੂਆ ਾਐਸੁ ਚਾਇ ॥ ਚਸਹਏ 
ਧੁਈ ਅਵੁਹਝ ਣਕੁਞਾਇ ॥ ਚਾਏੁੁ 

ਏੁ ਥਾਈ ਢਾਹ ॥ ਥਸੁਞ ਵ ਏ 
ਏੂਹੋਆਹ ॥ ਣ ਹ ਖਾਞੀ ਚਾਹਏ 

ਸਾਈ ॥ ਧਸਹਪ ਥੁਪਾਈ ਚਾਏ ਢ 
ਣਾਈ ॥ ਥਹਠ ਵਾੀ ਾਹਔ ਹਣਆੀ 

॥ ਾਈ ੁਸਾਹਝ ਚਾਏੁਹ ਡਾੀ 

॥॥ 
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ਛਪਞ ਛਪਞ ਸ ਐੀ ਤਾਙ ਔੀ 
ੀਾ ॥ ਛਾਸਣਹਝ ਞਹਢ ੁਐੁ ਢਸੀ 

ਹਥਢੁ ਛ ਹਥਝਚੀ ਛਾ ॥ ਛਹਣ ਧੁਈ 
ਹ ਆਣਝ ਛੀਚੀ ਏਹਞ ੁਖਾਹਝ ॥ 
ਛੁ ਾਹਐਆ ੁਹ ਆਣਝ ਹਢਦਉ 
ਢਾਧੁ ਵਐਾਹਝ ॥ ਛੂਹ ਵਾੁ ਹਞਐਾ 

ਝੀ ਖਥ ਠਐਾ ਢਸੀ ਠੂਹ ॥ ਹਞਐਾ 
ਹਢਵਾੀ ਥਠੁ ਧਹਢ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਆ 

ਦਣੂਹ ॥ ਠਹਸ ਠਹਸ ਆਐ ਦੁ ਏਈ 

ਖ ਦਾਵ ਞ ਠਇ ॥ ੁੂ ਠੁਆ ਠਵੀ 
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ਹਞਐਾ ਹਢਵਾ ਇ ॥੍॥ 
ਜਜਪਞ ਜੂਜਞ ਸਉ ਹਤੀ ਜਹਸ ਜਹਸ 

ਣਵਹਢ ਏਾਹ ॥ ਦਾ ਜਸਞ ਜਹਸ ਣ 
ਸਉਪ ਹਢਏ ਣਾਹ ॥ ਅਧ ਅਖਾਔੀ 
ਸਹ ਹਧਪ ਹਞਢ ਏ ਸਉ ਥਹਪ ਖਾਉ ॥ 
ਹਞਢ ਏੀ ਡੂਹੋ ਅੁਪੀ ਹਞ ਧਹਪ 

ਹਧਪਾਉ ॥ ਧਢੁ ਠੀਆ ੁਹ ਆਣਝ 
ਣਾਇਆ ਹਢਧਪ ਢਾਉ ॥ ਹਖਹਢ ਢਾਧੁ 

ਠੀਆ ਹਞੁ ਵਾ ਹਞੁ ਥਹਪਸਾ 

ਖਾਉ ॥ ਖ ਉਾ  ਜਾਸੀ ਹਞੁ 
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ਹਥਢੁ ਅਵੁ ਢ ਏਇ ॥ ੁ ਣਾਠੀ 
ਹਞੁ ਧੑਪਾ ਞਾ ਞਹਢ ਠੂਐੁ ਢ ਸਇ 

॥॥ 
ਝਾ ਏ ਧਾ ਹਏੁ ਸੀ ਝਾ ਏ ਸਆ ਢ 

ਸੁ ॥ ਆਵਹਝ ਖਾਹਝ ਹਵੁਔੀ 
ਠੁਹਥਡਾ ਹਵਆਣ ੁ ॥ ਝਾਧ ਹਵਸੂਝ 

ਆਠਧੀ ਏਪ ਏਡ ਹਹਞ ॥ ਹਵਝੁ 
ਢਾਵ ਹਏਉ ਕੂਙੀ ਖਾਇ ਾਞਹਪ 

ਅਹਞ ॥ ਝਞ ਝਾਵ ਅਐੀ ਅਝਞੁ 

ਾਔਾ ਇ ॥ ਅਹਆਢੀ ਧਹਞਸੀਝੁ ਸ 
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ੁ ਹਥਢੁ ਹਆਢੁ ਢ ਸਇ ॥ ਞੂਙੀ ਞਞੁ 
ਥਾਥ ਏੀ ਵਾਖ ਢਸੀ ਹਵਖਹ ॥ 

ਹਵਕੁਹੋਆ ਧਪ ਣਰਦੂ ਢਾਢਏ ਏਹ 
ਖ ॥॥ 

ਞਵੁ ਏਾਇਆ ਣਹਐ ਧਢੁ ਞਵਹ 
ਣਐੀ ਣਔ ॥ ਞਞੁ ਔੁਹਸ ਹਧਹਪ ਏ 

ਹਞਢ ਏਉ ਤਾ ਢ ਔ ॥ ਉਛਹਸ ਞ 
ਥੁਪ ਥੁਪ ਞਾਏਹਸ ਔ ਝੀ ॥ ਣਐ 
ਞੁਙ ਤਾਸੀ ਣੋੀ ਅਵੁਹਝ ਦੀੋ ਥਝੀ ॥ 

ਹਥਢੁ ਾਔ ਹਏਉ ਕੂਙੀ ਸਹ ੁਝ 
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ਏਹਧ ਧਝੀ ॥ ਆਹਣ ਕਛਾ ਕੂਙੀ 
ਵਛਾ ਆਹਣ ਡਝੀ ॥ ੁ ਣਾਠੀ 

ਕੂਙੀ ਹਏਣਾ ਆਹਣ ਏਇ ॥ ਅਣਝ 
ਸਾਹਟ ਵਛਾਈਆ ਖ ਦਾਵ ਞ ਠਇ 

॥॥ 
ਟ ਟ ਏਣ ਖੀਅੋਾ ਟਾਢ ਹਵਸੂਝਾ 

ਸਇ ॥ ਟਾਹਢ ਧਾਹਢ ਔੁ ਏੁ ਸ ਏਾਖੁ 
ਢ ਤੀਙ ਏਇ ॥ ਹਟੁ ਢਾਾਇਝੁ ਹਟੁ 
ੁੂ ਹਟੁ ਾਔਾ ਥੀਔਾੁ ॥ ੁਹ ਢ 

ਢਾਟਸ ਢਾਟੁ ਞੂ ਹਢਡਾਾ ਆਡਾੁ ॥ 
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ਥ ਟਾਢ ਟਢਞੀ ਞੂ ਠਾਞਾ ਠਾਞਾੁ 
॥ ਖਸ ਠਐਾ ਞਸ ਏੁ ਞੂ ਅਞੁ ਢ 

ਣਾਾਵਾੁ ॥ ਟਾਢ ਟਢਞਹ ਹਵ 
ਹਸਆ ੁ ਥਠੀ ਵੀਔਾਹ ॥ 

ਅਝਧਹਆ ਠਾਢੁ ਠਵੀ ਵਛਾ ਅਧ 
ਅਣਾੁ ॥ੑ॥ 

ਠਇਆ ਠਾਢੁ ਠਇਆਪੁ ਞੂ ਏਹ ਏਹ 
ਠਐਝਸਾੁ ॥ ਠਇਆ ਏਹਸ ਣਰਦ ਧਹਪ 
ਪਹਸ ਹਐਢ ਧਹਸ ਜਾਹਸ ਉਾਹ ॥ ਠਾਢਾ 

ਞੂ ਥੀਢਾ ਞੁਸੀ ਠਾਢਾ ਏ ਹਹ ਠਾਢੁ ॥ 
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ਠਾਪਠ ਦਖਢ ਠੁਐ ਠਪਝ ੁਧੁਹਐ 
ਹਆਢੁ ਹਡਆਢੁ ॥॥ 

ਡਹਢ ਇ ਥਹਸ ਗੂੀ ਡਢ ਧਹਸ 
ਔੀਞੁ ਵਾ ॥ ਡਢੁ ਹਵਪੀ ਔੁ 

ਹਔਆ ਹਢਧਪੁ ਢਾਧੁ ਹਣਆਹ ॥ 
ਡਢੁ ਇਆ ਞਾ ਖਾਝ ਠਹਸ ਖ ਾਔਹਸ 

ਹ ਏ ॥ ਧਢੁ ਠੀਖ ਹੁ ਉਣੀ 
ਦੀ ਏਞ ਏੀ ਙਏ ॥ ਡਡਾ ਡਾਵਞ ਹਸ 
 ਧਢ ਧਹਸ ਥਠੁ ਅਢਠੁ ॥ ਠੁਖਢ 

ਞ ਾਖਢ ਦ ਦਙ ੁ ਹਵਠ ॥ ਥਢੁ 
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ਥਢੁ ਹਤਞੀ ਜੂਜਞੀ ਥਞੁ ਸੀ ਹ 
ਥਾਹ ॥ ਹਞੁਹ ਧਪੀ ਹਧਹਪ ਸੀ 

ਖਢਧ ਧਝ ਠੁਐੁ ਹਢਵਾਹ ॥॥ 
ਢਾਢਾ ਏਞ ਢ ਕੂਙੀ ਹਵਝੁ ੁਝ ਖਧ 
ਣੁਹ ਖਾਹਸ ॥ ਢਾ ਹਞੁ ਸੁ ਢ ਸੁ ਸ 
ਅਵੁਹਝ ਹਤਹ ਣਕੁਞਾਹਸ ॥ ਢਾ ਹਞੁ 

ਹਆਢੁ ਢ ਹਡਆਢੁ ਸ ਢਾ ਹਞੁ ਡਧੁ 
ਹਡਆਢੁ ॥ ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਹਢਦਉ ਏਸਾ 
ਹਏਆ ਖਾਝਾ ਅਹਦਧਾਢੁ ॥ ਟਾਹਏ ਸੀ 

ਹਏਵ ਅਣੋਾ ਸਾਟ ਢਸੀ ਢਾ ਣਾੁ ॥ ਢਾ 
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ਾਖਢ  ੁਪ ਹਏੁ ਣਹਸ ਏੀ 
ਣੁਏਾ ॥ ਢਾਢਏ ਹਣਰਉ ਹਣਰਉ ਖ ਏੀ 

ਧਪ ਧਪਝਸਾੁ ॥ ਹਖਹਢ ਹਵਕੋੀ  
ਧਪੀ ੁ ਏ ਸਹਞ ਅਣਾਹ ॥॥ 
ਣਾਣੁ ਥੁਾ ਣਾਣੀ ਏਉ ਹਣਆਾ ॥ 

ਣਾਹਣ ਪਠ ਣਾਣ ਣਾਾਾ ॥ ਣਸਹ 

ਣਾਣੁ ਣਕਾਝ ਆਣੁ ॥ ਢਾ ਹਞੁ ੁ 
ਹਵਖੁ ਞਾਣੁ ॥ ਢਹਏ ਣੋਞਉ ਹਏਉ 

ਸ ਹਏਉ ਥਔ ਖਧਏਾਪੁ ॥ ਹਏਉ 

ਆਵਝ ਖਾਝਾ ਵੀ ਗੂਚੁ ਥੁਾ ਐ 
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ਏਾਪੁ ॥ ਧਢੁ ਖਖਾਪੀ ਵਹੋਆ ਦੀ 
ਖਖਾਪਾ ਧਾਹਸ ॥ ਹਵਝੁ ਢਾਵ ਹਏਉ 

ਕੂਙੀ ਣਾਣ ਣਔਹਸ ਣਔਾਹਸ ॥॥ 
ਹਤਹ ਹਤਹ ਤਾਸੀ ਤਾ ਏਊਆ ॥ 

ਹਤਹ ਣਕੁਞਾਢਾ ਅਥ ਹਏਆ ਸੂਆ ॥ 
ਤਾਟਾ ਔ ਔੁ ਢਸੀ ਥੂਗ ॥ ਞੁੁ 

ਹਧਪ ਞ ਆਐੀ ੂਗ ॥ ਹਖਉ ਧਕੁਪੀ 
ਤਾਟੀ ਖਧ ਖਾਹਪ ॥ ਹਵਝੁ ੁ ਠਾਞ 
ਧੁਏਹਞ ਢ ਦਾਹਪ ॥ ਹਤਹ ਹਤਹ ਆਵ 

ਹਤਹ ਹਤਹ ਖਾਇ ॥ ਇਏ ਹ ਔ 
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ਸ ਹਪਵ ਪਾਇ ॥ ਇਵ ਕੂਙ ਹਤਹ 
ਤਾ ਢ ਣਾਇ ॥॥ 

ਥੀਾ ਥੀਾ ਏਹ ਸੀ ਥੀ ਦ 
ਥਾਇ ॥ ਥੀ ਔਪ ਹ ਆਣਝ 

ਥਹਸਝ ਹਥਹਸ ਖਹਪ ਖਾਇ ॥ ਥਾਥੁਪ ਏ 
ਹ ਥਙੋੀ ਥਾਪੀ ਥਾਪ ਢਹਸ ॥ ਖ 

ਪੋਹਸ ਵੁ ਏਾਧਝੀ ਹਞੁੁ ਵਹਸ 
ਞਹਸ ॥ ਹਥਪ ਹਆਢੀ ਥੂਗਝਉ 
ਹਞੁੁ ਾਹਔ ਹਧਪਇ ॥ ਚਾਏੁ 

ਸਾਹਟ ਵਛਾਈਆ ਖ ਦਾਵ ਞ ਠਇ ॥ 
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ਥਾਝੀ ਹਥਪਉ ਥੀਔਾੀ ਖ ਏ 
ੁਧੁਹਐ ਸਇ ॥ ਇਸ ਥਾਝੀ ਧਸਾ 

ਣੁਐ ਏੀ ਹਢਖ ਹ ਵਾਾ ਸਇ 
॥ੑ੍॥ 

ਦਹਢ ਦਹਢ ੋੀ ਹੋ ਹੋ ਦਖ 
ਜਾਹਸ ਉਾ ਉ ਜਾਸ ॥  ਦਹ 

ਐ ਦੀ ਦਹ ਣਐ ਧਟ ਵਣਵਾਸ 
॥ ਦਹਧ ਦੁਪਾਢ ਦ ਹਠਵਾਢ ਹਵਝੁ 
ਦਾਾ ਹਏਆ ਣਾਈ ॥ ੁਧੁਹਐ 

ਹਆਢੁ ਛੀ ਣਰਹਦ ਣਏੋੀ ਹਖਢ ਹਐਔ 
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ਹਞਢ ਖਾਈ ॥ ਸਹ ੁਝ ਾਇ ਠਾ 
ਹ ਾਞ ਥਸੁਹੋ ਢ ਣਕਞਾਈ ॥ 

ਦਦ ਦਾਪਹਸ ੁਧੁਹਐ ਥੂਗਹਸ ਞਾ ਹਢਖ 
ਹ ਵਾਾ ਣਾਈ ॥ ਦਦ ਦਉਖਪੁ 
ਧਾੁ ਹਵਐੋਾ ਆ ਹਢਾਾ ਞੀ 
॥ ੁ ਣਾਠੀ ਆਣ ਔੀਢ ਖੀਵਹਞਆ 

ਇਵ ਧੀ ॥ੑ॥ 
ਧਾਇਆ ਧਾਇਆ ਏਹ ਧੁ ਧਾਇਆ 
ਹਏ ਢ ਾਹਟ ॥ ਸੁ ਔਪ ਉਹਚ ਛੁਧਝ 

ਧਾਇਆ ਦੂਪੀ ਆਹਟ ॥ ਧਢੁ ਗੂਚਾ ਖਹਧ 
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ਖਹਸਆ ਅਵੁਝ ਔਪਹਸ ਢਾਹਪ ॥ ਧਢ 
ਧਹਸ ਧਢੁ ਉਪਙ ਧ ਖ ੁਝ ਸਵਹਸ 

ਢਾਹਪ ॥ ਧੀ ਧੀ ਏਹ ਧੁ ਹਵਝੁ 
ਢਾਵ ਠੁਐੁ ਦਾਹਪ ॥ ੋ ਧਠ ਧਸਪਾ 
ਏਸਾ ਹਖਉ ਥਾਖੀ ਠੀਥਾਝੁ ॥ ਢਾਢਏ 
ਔ ਢਾਧ ਹਵਝੁ ਗੂਚਾ ਆਵਝ ਖਾਝੁ ॥ 

ਆਣ ਔਞੁੁ ੂਣੁ ਸ ਆਣ ਖਾਝੁ 
ੁਖਾਝੁ ॥ੑ॥ 

ਖ ਆਵਹਸ  ਖਾਹਸ ਤੁਹਢ ਆਇ  

ਣਕੁਞਾਹਸ ॥ ਪਐ ਔਉਾੀਸ ਧਠਢੀ 
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ਙ ਢ ਵਡ ਉਞਾਹਸ ॥  ਖਢ ਉਥ 
ਹਖਢ ਸਹ ਦਾਇਆ ॥ ਡਡਾ ਧੁਆ 

ਹਵੂਞੀ ਧਾਇਆ ॥ ਖ ਠੀ  ਔਾਪੀ 
ਹਏ ਏਉ ਧੀਞੁ ਏਉ ॥ ਖੀਉ 

ਧਣਉ ਆਣਝਾ ਞਢੁ ਧਢੁ ਆ ਠਉ 
॥ ਅਹਟੁ ਏਞਾ ਞੂ ਡਝੀ ਹਞ ਸੀ 

ਏੀ ਧ ਙ ॥ ੁਝ ਏੀ ਧਾੀ ਸਉ ਧੁਈ 
ਥਹਠ ਞੀ ਧਹਢ ਔਙ ॥ੑ॥ 

ਾਝਾ ਾਉ ਢ ਏ ਸ ੁ ਢ ਞੁੁ 

ਤਏੀੁ ॥ ਵਾੀ ਆਣ ਆਣਝੀ ਏਇ ਢ 
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ਥਡ ਡੀ ॥ ਾਸੁ ਥੁਾ ਦੀਸਾਵਪਾ  
ਛੂ ਅਾਸ ॥ ਧ ਞਹਢ ਅਵਝ 

ਗੁਹ ਧੁਈ ਹਵਝੁ ੁਝ ਹਏਉ ਹ ਖਾਸ 
॥ ੁਝੀਆ ੁਝ ਪ ਣਰਦ ਹਧਪ ਹਏਉ 

ਹਞਢ ਹਧਪਉ ਹਣਆਹ ॥ ਹਞਢ ਸੀ ਖੀ 
ਟੀ ਸਾਂ ਖਹਣ ਖਹਣ ਹਠ ਧੁਾਹ ॥ 

ਅਵੁਝੀ ਦਣੂ ਸ ੁਝ ਦੀ ਵਹਸ 
ਢਾਹਪ ॥ ਹਵਝੁ ਞੁ ੁਝ ਢ ਖਾਣਢੀ 
ਹਖਔੁ ਥਹਠ ਢ ਏ ਥੀਔਾੁ ॥ੑੑ॥ 

ਪਏੀਆ  ਧਪ ਆ ਵਖਸੁ 
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ਹਪਐਾਇ ॥ ਏਾ ਏਧਾਵਹਸ ਹਹ ਡਝੀ 
ਪਾਸਾ ਣਪ ਣਾਇ ॥ ਪਥੁ ਪਦੁ 

ਥੁਹਆਈਆ ਕਛ ਧਢਸੁ ਹਵਾਹ ॥ 
ਹੋ ਠਸੀ ਣਾਹਞਾਸ ਏੀ ਏਠ ਢ ਆਵ 

ਸਾਹ ॥ ਔਾਏੁ ਏਸੀ ਐਧ ਏਾ 
ਉਸ ਉਞ ਠਇ ॥ ਵਖਸੁ ਵਾ 

ਆਣਝਾ ਞਐਹਞ ਢ ਥਹਸ ਇ ॥ 
ਣਰੀਞਧ ਸਹਟ ਵਹਛਆਈਆ ਖ ਦਾਵ ਞ 

ਠਇ ॥ ਆਹਣ ਏ ਹਏੁ ਆਐੀ 

ਅਵੁ ਢ ਏਇ ਏਇ ॥ੑ॥ 
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ਥੀਖਉ ੂਗ ਏ ਢਸੀ ਥਸ ਠੁਪੀਔਾ ਣਾਇ 
॥ ਢਏ ਹਢਵਾਝੁ ਢਸ ਢੁ ਾਔਉ 

ਾਔ ਢਾਇ ॥ ਵਝੁ ਹਞਰਝੁ ਜੂਜਞ ਹਤਹ 
ਸੀ ਧਢ ਧਹਸ ਏਉ ਥੀਔਾੁ ॥ ਪਾਪ 
ਞਢ ਥਸੁ ਧਾਝਏੀ ਹਞੁ ਸਾਹਟ 

ਦਛਾੁ ॥ ਊਞਧੁ ਸਵਾ ਣਰਦੁ ਹਧਪ ਇਏ 

ਧਹਢ ਏ ਦਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ਣਰੀਞਧ ਹ 
ਹਧਪ ਪਾਸਾ ਪ ਣਟਾਇ ॥ ਔਢਾ 
ਾਹਔ ਹਖਹਢ ਔੀ ਹਖਹਢ ਹਹਆ 

ਆਏਾੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਥਅਞੁ ਹਡਆਈ 
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ਅਞੁ ਢ ਣਾਾਵਾੁ ॥ੑ॥ 
ੋਾੋ ੂੋਾ ਸਹ ਖੀਉ ਈ ॥ ਹਞੁ 

ਹਥਢੁ ਾਖਾ ਅਵੁ ਢ ਏਈ ॥ ੋਾੋ 
ਾੁੋੁ ਞੁਧ ੁਝਸੁ ਸਹ ਵ ਧਢ ਧਾਹਸ 
॥ ੁ ਣਾਠੀ ਸਹ ਣਾਈ ਧਞੁ ਏ 
ਦਹਧ ਦੁਪਾਹਸ ॥  ਾਸੁ ਾਔਾ ਹਖੁ 

ਸਹ ਡਢੁ ਾਹ ॥ ੁਧੁਹਐ ਣੂਾ ਹਞੁ 
ਾਥਾਹ ॥ ੂੋੀ ਥਾਝੀ ਸਹ ਣਾਇਆ 
ੁ ਥਠੀ ਥੀਔਾਹ ॥ ਆਣੁ ਇਆ 

ਠੁਐੁ ਏਹਙਆ ਸਹ ਵੁ ਣਾਇਆ ਢਾਹ 
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॥ੑ॥ 
ੁਇਢਾ ੁਣਾ ਔੀ ਡਢੁ ਏਾਔਾ ਹਥਐੁ 

ਕਾੁ ॥ ਾਸੁ ਠਾ ਹਔ ਡਢੁ ਠੁਹਥਡਾ 
ਸਇ ਐੁਆੁ ॥ ਹਔਆੀ ਔੁ ਹਔਆ 

ਾਔਉ ਢਾਧੁ ਅਧਪੁ ॥ ਸਹ 
ਹਢਧਾਇਪੁ ਊਖਪ ਣਹਞ ਾਔੀ ਔੁ 

ਥਪੁ ॥ ਾਖਢੁ ਧੀਞੁ ੁਖਾਝੁ ਞੂ ਞੂ 
ਵੁ ਞੂ ਸੁ ॥ ਾਔਉ ਚਾਏੁੁ ਧਹਢ 
ਵ ਸਉ ਥਹਪਸਾੀ ਹਞੁ ॥ ਧਾਇਆ 

ਧਧਞਾ ਧਸਝੀ ਹਖਹਢ ਏੀਞੀ  ਖਾਝੁ ॥ 
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ਹਥਹਐਆ ਅਹਧਰਞੁ ਏੁ ਸ ਥੂਗ ਣੁਐੁ 
ੁਖਾਝੁ ॥ੑ॥ 

ਹਐਧਾ ਹਵਸੂਝ ਐਹਣ  ਐੂਸਹਝ ਪਐ 
ਅਐ ॥ ਝਞ ਢ ਆਵ ਹਏਉ ਝੀ 

ਐਹਣ ਐਹਣ ਧੁ ਹਥਐ ॥ ਐਧੁ ਣਕਾਝ 
ਆਣਝਾ ਐੂਪ ਥਡੁ ਢ ਣਾਇ ॥ ਥਹਠ 

ਧਸਪੀ ਐਾ ਞੂ ਹਐਧਾ ਔੁ ੁਐ ਦਾਇ ॥ 
ਐਔੁ ਐਾ ਡਢੁ ਹਡਆਢੁ ਞੂ ਆਣ 

ਵਹਸ ੀਹ ॥ ਧਹਢ ਞਹਢ ਧੁਹਐ ਖਾਣ 

ਠਾ ੁਝ ਅਞਹ ਧਹਢ ਡੀ ॥ ਸਉਧ 
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ਐਣ ਐਣਾਇੀ ਥੀਖਉ ਵਟੁ ਹਵਏਾੁ ॥ 
ਖਞ ਉਣਾਇ ਹਵਹਔ ਣਾਇਅਢੁ ਏਞਾ 

ਅਪੁ ਅਣਾੁ ॥ੑ॥ 
ਹਰਙ ਦਉ ਢ ਖਾਝ ਏਇ ॥ ਹਰਙਾ 
ਏ ੁ ਹਢਸਔਉ ਸਇ ॥ ਣ ਏਉ 

ਈੁ ਹਡਆਈ ॥ ਣ ਣੁਹਥ ਹਪਐ 

ਏੀ ਣਾਈ ॥ ਣ ਏਾਹਝ ਔਾਏ ਔ 
॥ ਣ ਾਹਟ ਢ ਔਾਪ ਸ ॥ ਹਥਢੁ 

ਾਔ ਢਸੀ ਠਸ ਧਾਢੁ ॥ ਸਹ ੁ 

ਣੀਵ ਕੁਙ ਹਢਠਾਹਢ ॥੍॥ 
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ਸਞ ਸਞ ਸ ਐੀ ਸਇ ਸੀ ਸਾਢੁ 
॥ ਸਉ ਸਉ ਏਞੀ ਧ ਧੁਈ ਥਹਠ ਵ 

ਧਹਢ ਹਆਢੁ ॥ ਸਾ ਛ ਏਏਢ ਝ 
ਏਹ ਟਾਏੀ ੀਾੁ ॥ ਹਧਹਪ ਣਰੀਞਧ 
ੁਐੁ ਣਾਇਆ ਪ ੁਝਾ ਹਪ ਸਾੁ 
॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਣਾਈ ਸਹ ਹਉ 

ਣਰੀਹਞ ਹਣਆੁ ॥ ਸਹ ਹਥਢੁ ਹਏਹਢ ੁਐੁ 
ਣਾਇਆ ਠਐਸੁ ਧਹਢ ਥੀਔਾਹ ॥ ਸਹ 
ਣੋਝਾ ਸਹ ਥੁਗਝਾ ਸਹ ਹਉ ਐਸੁ 

ਹਣਆੁ ॥ ਸਹ ਖਣੀ ਸਹ 
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ਹਡਆਈ ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਅਡਾੁ 
॥॥ 

ਪਐੁ ਢ ਹਧਙਈ ਸ ਐੀ ਖ ਹਪਹਐਆ 
ਏਞਾਹ ॥ ਆਣ ਏਾਝੁ ਹਖਹਢ ਏੀਆ 
ਏਹ ਹਏਣਾ ਣੁ ਡਾਹ ॥ ਏਞ ਸਹਟ 
ਵਹਛਆਈਆ ਥੂਗਸੁ ੁ ਥੀਔਾਹ ॥ 

ਹਪਹਐਆ ਤਹ ਢ ਏੀ ਹਖਉ ਦਾਵੀ 
ਹਞਉ ਾਹ ॥ ਢਠਹ ਞੀ ੁਐੁ 

ਣਾਇਆ ਢਾਢਏ ਥਠੁ ਵੀਔਾਹ ॥ 

ਧਢਧੁਐ ਦੂਪ ਣਹਔ ਧੁ ਉਥ ੁ 
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ਥੀਔਾਹ ॥ ਹਖ ਣੁਐੁ ਢਠਹ ਢ 
ਆਵਈ ਹਞ ਏਾ ਹਏਆ ਏਹ ਏਹਸਆ 

ਖਾਇ ॥ ਥਹਪਸਾੀ ੁ ਆਣਝ ਹਖਹਢ 
ਹਸਠ ਹਠਞਾ ਹਠਐਾਇ ॥॥ 

ਣਾਡਾ ਣਹੋਆ ਆਐੀ ਹਥਹਠਆ 
ਹਥਔ ਸਹਖ ੁਦਾਇ ॥ ਹਥਹਠਆ ਡ 

ਞਞੁ ਪਸ ਾਧ ਢਾਧ ਹਪਵ ਪਾਇ ॥ 
ਧਢਧੁਐੁ ਹਥਹਠਆ ਹਥਕ੍ਰਠਾ ਹਥਐੁ ਐਙ 

ਹਥਐੁ ਐਾਇ ॥ ਧੂਐੁ ਥਠੁ ਢ ਔੀਢਈ 

ੂਗ ਥੂਗ ਢਸ ਏਾਇ ॥॥ 
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ਣਾਡਾ ੁਧੁਹਐ ਆਐੀ ਔਾਙਹੋਆ 
ਧਹਞ ਠਇ ॥ ਢਾਧੁ ਧਾਪਸੁ ਢਾਧੁ 

ਸੁ ਪਾਸਾ ਖ ਧਹਸ ਪਇ ॥ ਔੀ 
ਣਙੀ ਔੁ ਧਹਢ ਣੋੀ ਥਠੁ ੁ ਾੁ 
॥ ਢਾਢਏ  ਣਹੋਆ  ਣਹਛਞੁ ਥੀਢਾ 
ਹਖੁ ਾਧ ਢਾਧੁ ਹਪ ਸਾੁ ॥ੑ॥॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਥਾਵਢ ਅਐੀ ਏਥੀ ਖੀ 

ਾੁ ਉੋੀ ਣੂਥੀ ਥਾਵਢ ਅਐੀ 

ਏਥੀ ਖੀਉ ਏੀ 
ੴ ਹਞਢਾਧੁ ਏਞਾ ਣੁਐੁ 

ੁਣਰਾਹਠ ॥ 

ਥਾਵਢ ਅਕ ਪਏ ਞਰ ਦੁ ਏਕੁ ਇਢ 
ਸੀ ਧਾਹਸ ॥  ਅਐ ਹਐਹ ਖਾਹਸ 
ਇ ਅਐ ਇਢ ਧਹਸ ਢਾਹਸ ॥॥ 
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ਖਸਾ ਥਪ ਞਸ ਅਕ ਆਵਾ ॥ ਖਸ 
ਅਥਪ ਞਸ ਧਢੁ ਢ ਸਾਵਾ ॥ ਥਪ 

ਅਥਪ ਧਹਡ ਸ ਈ ॥ ਖ ਸੁ ਸ 
ਞ ਪਐ ਢ ਏਈ ॥॥ 

ਅਪਸ ਪਸਉ ਞਉ ਹਏਆ ਏਸਉ ਏਸਉ 
ਞ ਏ ਉਣਏਾ ॥ ਥਙਏ ਥੀਖ ਧਹਸ 

ਹਵ ਹਸ ਖਾ ਏ ਞੀਹਢ ਪਏ 
ਹਥਟਾ ॥॥ 

ਅਪਸ ਪਸਞਾ ਦਠ ਕ ਏਕੁ ਏਕੁ 

ਣਾਇ ਦਠ ॥ ਉਪਹਙ ਦਠ ਧਢੁ 
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ਥਹਡ ਣਾਇ ਅਦ ਅਕਠ ॥ੑ॥ 
ਞੁਏ ਞੀਏਹਞ ਖਾਢੀ ਹਸਠੂ ਥਠ 

ਣੁਾਢ ॥ ਧਢ ਧਗਾਵਢ ਏਾਢ 
ਏਕੂਅਏ ਣੋੀ ਹਆਢ ॥॥ 

ਅਏਾ ਆਹਠ ਧ ਖਾਢਾ ॥ ਹਪਹਐ 
ਅੁ ਧਙ ਞਾਹਸ ਢ ਧਾਢਾ ॥ ਅਏਾ 

ਪਐ ਖਉ ਏਈ ॥ ਈ ਪਹਐ ਧਙਝਾ ਢ 
ਸਈ ॥॥ 

ਏਏਾ ਹਏਹਝ ਏਧਪ ਧਹਸ ਣਾਵਾ ॥ 

ਹ ਹਥਾ ਣਙ ਢਸੀ ਆਵਾ ॥ 
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ਅੁ ਖ ਞਸਾ ਏੁਧ ੁ ਣਾਵਾ ॥ 
ਅਏਸ ਏਸਾ ਏਹਸ ਏਾ ਧਗਾਵਾ ॥॥ 

ਐਐਾ ਇਸ ਐਹੋ ਧਢ ਆਵਾ ॥ ਐੋ 
ਕਾਹਛ ਢ ਠਸ ਹਠ ਡਾਵਾ ॥ ਐਧਹਸ 
ਖਾਹਝ ਹਐਧਾ ਏਹ ਸ ॥ ਞਉ ਸਇ 

ਹਢਹਐਅਉ ਅਐ ਣਠੁ ਪਸ ॥॥ 

ਾ ੁ ਏ ਥਔਢ ਣਕਾਢਾ ॥ ਠੂਖੀ 
ਥਾਞ ਢ ਡਈ ਏਾਢਾ ॥ ਸ ਹਥਸਧ 
ਏਞਹਸ ਢ ਖਾਈ ॥ ਅਸ ਸ ਹਸ 

ਢ ਸਾਈ ॥॥ 
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ਾ ਹਙ ਹਙ ਹਢਧ ਈ ॥ ਙ 
ਤੂਙ ਹਙ ਏਥਹਸ ਢ ਸਈ ॥ ਞਾ ਙ 

ਧਾਹਸ ਾਙ ਖਉ ਣਾਵਾ ॥  ਙੁ ਕਾਹਛ 
ਅਵਙ ਏਞ ਡਾਵਾ ॥੍॥ 

ਓਓਾ ਹਢਰਹਸ ਢਸੁ ਏਹ ਹਢਵਾ 
ਠਸ ॥ ਢਾਸੀ ਠਹਐ ਢ ਦਾਖੀ ਣਧ 

ਹਆਢਣ ਸ ॥॥ 
ਔਔਾ ਹਔਞ ਹਔਞਰ ਸ ਦਾੀ ॥ ਞਹਖ 

ਹਔਞਰ ਔਞਸੁ ਹਔਞਏਾੀ ॥ ਹਔਞਰ ਥਹਔਞਰ 

ਇਸ ਅਵਗਾ ॥ ਞਹਖ ਹਔਞਰ ਹਔਞੁ 
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ਾਹਐ ਹਔਞਾ ॥॥ 
ਕਕਾ ਇਸ ਕਞਰਣਹਞ ਣਾਾ ॥ ਕਹਏ ਹਏ 

ਢ ਸਸੁ ਕਾਹਛ ਹਏ ਢ ਆਾ ॥  ਧਢ 
ਧ ਞਉ ਹਕਢ ਹਕਢ ਧਗਾਵਾ ॥ ਞਾਹਸ 

ਕਾਹਛ ਏਞ ਆਣੁ ਥਡਾਵਾ ॥॥ 
ਖਖਾ ਖਉ ਞਢ ਖੀਵਞ ਖਾਵ ॥ ਖਥਢ 

ਖਾਹ ਖੁਹਞ  ਣਾਵ ॥ ਅ ਖਹ ਣ 
ਖਹ ਖਹ ਖਥ ਸ ॥ ਞਥ ਖਾਇ ਖਹਞ 

ਉਖਾਉ ਪਸ ॥ੑ॥ 

ਗਗਾ ਉਹਗ ੁਹਗ ਢਸੀ ਖਾਢਾ ॥ 
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ਹਸ ਗਗਹਏ ਢਾਸੀ ਣਵਾਢਾ ॥ ਏਞ 
ਗਹਐ ਗਹਐ ਅਉਢ ਧਗਾਵਾ ॥ ਗੁ 

ਏੀ ਗਉ ਸੀ ਣਾਵਾ ॥॥ 
ਘਘਾ ਹਢਏਹਙ ਖੁ ਙ ਹਸ ਠੂਹ ਏਸਾ 

ਞਹਖ ਖਾਇ ॥ ਖਾ ਏਾਹਝ ਖੁ 
ਜੂਹਜਅਉ ਢਉ ਣਾਇਅਉ ਞਾਹਸ 

॥॥ 
ਙਙਾ ਹਥਏਙ ਾਙ ਙ ਧਾਸੀ ॥ ਐਹਪ 
ਏਣਾਙ ਧਸਹਪ ਹਏ ਢ ਖਾਸੀ ॥ ਠਹਐ 

ਅਙਪ ਙਹਪ ਏਞਹਸ ਢ ਖਾਵਾ ॥ ਸ 
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ਪਣਹਙ ਙ ਣਔਉ ਣਾਵਾ ॥॥ 
ਚਚਾ ਇਸ ਠੂਹ ਚ ਢੀਾ ॥ ਢੀਹਚ 

ਢੀਹਚ ਧਢੁ ਏੀਆ ਡੀਾ ॥ ਹਖਹਢ ਚਹ 
ਚਹਆ ਪ ਖੁ ਐਾਵਾ ॥  ਚੁ 
ਚਹਆ ਚਉ ਧਢੁ ਆਵਾ ॥॥ 

ਛਛਾ ਛ ਉਣਖ ਛੁ ਖਾਈ ॥ ਞਾ ਛ 

ਧਹਸ ਛੁ ਹਸਆ ਧਾਈ ॥ ਖਉ ਛ 
ਛ ਞ ਹਤਹ ਛੁ ਪਾ ॥ ਹਢਛ ਸੂਆ 

ਛੁ ਉ ਸਇ ਦਾ ॥॥ 

ਜਜਾ ਹਜ ਜੂਜਹਸ ਏਞ ਆਢਾ ॥ ਜੂਜਞ 
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ਸੀ ਜਹਸ  ਣਾਢਾ ॥ ਔਹੋ ੁਧਹ 
ਜੂਹਜ ਖਥ ਆਵਾ ॥ ਹਖਸ ੋੁ ਹੋ 

ੁ ੋ ਧਹਸ ਣਾਵਾ ॥੍॥ 
ਝਾਝਾ ਹਝ ੂਞਉ ਢ ਢਸੀ ਏ ॥ ਢਾ 
ਹਢਵ ਢਾ ਤੁਹਢ ਔ ॥ ਡਹਢ ਖਢਧੁ 
ਞਾਸੀ ਏ ਝ ॥ ਧਾ ਏਹਸ ਞਹਖ 

ਖਾਇ ਝ ॥॥ 
ਞਞਾ ਅਞ ਞਹ ਢਸ ਖਾਈ ॥ ਞਢ 
ਹਞਰਦਵਝ ਧਹਸ ਹਸ ਧਾਈ ॥ ਖਉ 

ਹਞਰਦਵਝ ਞਢ ਧਾਹਸ ਧਾਵਾ ॥ ਞਉ 
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ਞਞਹਸ ਞਞ ਹਧਹਪਆ ਔੁ ਣਾਵਾ 
॥॥ 

ਟਟਾ ਅਟਾਸ ਟਾਸ ਢਸੀ ਣਾਵਾ ॥ ਸੁ 
ਅਟਾਸ ਇਸੁ ਹਟੁ ਢ ਸਾਵਾ ॥ ਟੋ 

ਟਹਪ ਟਾਢਏ ਆਦ ॥ ਹਥਢੁ ਸੀ ਟਾਦਸ 
ਧਹਠੁ ਟਦ ॥॥ 

ਠਠਾ ਠਹਐ ਖੁ ਹਥਢਢਸਾਾ ॥ ਖ 
ਅਠਹਐ ਞ ਾਹਐ ਹਥਔਾਾ ॥ ਠਵ 

ਠੁਆਹ ਏੁਔੀ ਖਥ ਠੀਖ ॥ ਞਉ 

ਠਇਆਪ ਏ ਠਢੁ ਏੀਖ ॥ੑ॥ 
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ਡਡਾ ਅਡਹਸ ਉਡ ਹਢਥਾ ॥ 
ਅਡਹਸ ਉਡਸ ਧਹਗ ਥਾ ॥ 

ਅਡਸ ਕਾਹਛ ਉਡ ਖਉ ਆਵਾ ॥ 
ਞਉ ਅਡਹਸ ਉਡ ਹਧਹਪਆ ੁਐ 

ਣਾਵਾ ॥॥ 
ਢਢਾ ਹਢਹ ਹਠਢੁ ਹਢਐਞ ਖਾਈ ॥ 

ਹਢਐਞ ਢਢ ਸ ਞਵਾਈ ॥ 
ਹਢਐਞ ਹਢਐਞ ਖਥ ਖਾਇ ਣਾਵਾ ॥ 

ਞਥ ਪ ਹਢਐਹਸ ਹਢਐ ਹਧਪਾਵਾ 

॥॥ 
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ਣਣਾ ਅਣ ਣਾੁ ਢਸੀ ਣਾਵਾ ॥ ਣਧ 
ਖਹਞ ਹਉ ਣਔਉ ਪਾਵਾ ॥ ਣਾਂਔਉ 

ਇਠਰੀ ਹਢਰਸ ਏਈ ॥ ਣਾਣੁ ਣੁਢੁ ਠਊ 
ਹਢਵਈ ॥॥ 

ਤਤਾ ਹਥਢੁ ਤੂਪਸ ਤਪੁ ਸਈ ॥ ਞਾ ਤਪ 
ਤਏ ਪਐ ਖਉ ਏਈ ॥ ਠੂਹਝ ਢ ਣਈ 

ਤਏ ਹਥਔਾ ॥ ਞਾ ਤਪ ਤਏ ਦ ਞਢ 
ਤਾ ॥॥ 

ਥਥਾ ਹਥਠਹਸ ਹਥਠ ਹਧਪਾਵਾ ॥ ਹਥਠਹਸ 

ਹਥਹਠ ਢ ਹਥਕੁਢ ਣਾਵਾ ॥ ਥਠਉ ਸਇ 
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ਥਠੀ ਸ ॥ ਥਠਏ ਸਇ ਥਡ ੁਹਡ 
ਪਸ ॥॥ 

ਦਦਾ ਦਠਹਸ ਦਠ ਹਧਪਾਵਾ ॥ ਅਥ ਦਉ 
ਦਾਹਢ ਦਉ ਆਵਾ ॥ ਖ ਥਾਸਹ  

ਦੀਞਹ ਖਾਹਢਆ ॥ ਦਇਆ ਦਠੁ 
ਦੂਣਹਞ ਣਹਸਔਾਹਢਆ ॥੍॥ 

ਧਧਾ ਧੂਪ ਹਸਆ ਧਢੁ ਧਾਢ ॥ ਧਧੀ 
ਸਇ ੁ ਧਢ ਏਉ ਖਾਢ ॥ ਧਞ ਏਈ 

ਧਢ ਹਧਪਞਾ ਹਥਪਧਾਵ ॥ ਧਢ 

ਦਇਆ ਞ  ਔੁ ਣਾਵ ॥॥ 
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ਧਧਾ ਧਢ ਹਉ ਏਾਖੁ ਸ ਧਢ ਾਡ 
ਹਹਡ ਸਇ ॥ ਧਢ ਸੀ ਧਢ ਹਉ ਏਸ 

ਏਥੀਾ ਧਢ ਾ ਹਧਹਪਆ ਢ ਏਇ 
॥॥ 

ਇਸੁ ਧਢੁ ਏਞੀ ਇਸੁ ਧਢੁ ੀਉ ॥ 
ਇਸੁ ਧਢੁ ਣਔ ਞਞ ਏ ਖੀਉ ॥ ਇਸੁ 

ਧਢੁ ਪ ਖਉ ਉਢਧਹਢ ਸ ॥ ਞਉ 
ਞੀਹਢ ਪਏ ਏੀ ਥਾਞ ਏਸ ॥॥ 

ਨਨਾ ਖਉ ਖਾਢਹਸ ਞਉ ਠੁਧਹਞ ਸਹਢ 

ਏਹ ਥਹ ਏਾਇਆ ਾਉ ॥ ਹਝ 
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ੂਞਉ ਦਾਖ ਢਸੀ ੂਉ ਟਾਉ ਢਾਉ 
॥ੑ॥ 

ਾਾ ੁ ਹਢ ਏਹ ਖਾਹਢਆ ॥ 
ਸਇ ਹਢ ੁ ੁ ਣਹਸਔਾਹਢਆ ॥ 

ਇਸ  ਕਾਛ ਉਸ ੁ ਆਵਾ ॥ ਉਸ 
ੁ ਣੀਆ ਇਸ ੁ ਢਸੀ ਦਾਵਾ 

॥॥ 
ਪਪਾ  ਹਪਵ ਧਢੁ ਪਾਵ ॥ ਅਢਞ ਢ 

ਖਾਇ ਣਧ ਔੁ ਣਾਵ ॥ ਅੁ ਖਉ 

ਞਸਾ ਣਰਧ ਹਪਵ ਪਾਵ ॥ ਞਉ ਅਪਸ 
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ਪਸ ਪਹਸ ਔਢ ਧਾਵ ॥॥ 
ਵਵਾ ਥਾ ਥਾ ਹਥਢ ਧਹਾਹ ॥ 

ਹਥਢ ਧਹਾਹ ਢ ਆਵ ਸਾਹ ॥ ਥਹਪ 
ਥਹਪ ਖ ਹਥਢਞਢਾ ਖੁ ਾਵ ॥ 

ਹਵਢ ਹਧਪ ਦ ਸੀ ਔੁ ਣਾਵ ॥॥ 
ਵਾਵਾ ਵਾਸੀ ਖਾਢੀ ਵਾ ਖਾਢ ਇਸੁ 

ਸਇ ॥ ਇਸੁ ਅੁ ਸੁ ਖਥ ਹਧਪ ਞਥ 
ਹਧਪਞ ਢ ਖਾਢ ਏਇ ॥॥ 

ਾ  ਢੀਏਾ ਏਹ ਡਸੁ ॥ ਙ 

ਣਔਾ ਏੀ ਥਾਞ ਹਢਡਸੁ ॥ ਙ ਣਔ 
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ਖਉ ਉਣਖ ਦਾਉ ॥ ਣੂਹ ਹਸਆ ਞਸ 
ਹਞਰਦਵਝ ਾਉ ॥॥ 

ਐਐਾ ਐਹਖ ਣ ਖਉ ਏਈ ॥ ਖ ਐਖ  
ਥਸੁਹ ਢ ਸਈ ॥ ਐਖ ਥੂਹਗ ਖਉ ਏ 

ਥੀਔਾਾ ॥ ਞਉ ਦਵਖਪ ਞਞ ਢ ਪਾਵ 
ਥਾਾ ॥ੑ੍॥ 

ਾ  ਸ ਖ ਵਾ ॥ ਈ ਸੀ 
ਠਸ ਹਢਵਾ ॥ ਅਪਣ ੁਐ ਕਾਹਛ 
ਣਧ ੁਐ ਣਾਵਾ ॥ ਞਥ ਇਸ ਞਰੀਅ 

ੁਸੁ ਏਞੁ ਏਸਾਵਾ ॥ੑ॥ 
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ਸਾਸਾ ਸਞ ਸਇ ਢਸੀ ਖਾਢਾ ॥ ਖਥ ਸੀ 
ਸਇ ਞਥਹਸ ਧਢੁ ਧਾਢਾ ॥ ਸ ਞਉ ਸੀ 

ਪਐ ਖਉ ਏਈ ॥ ਞਥ ਸੀ ਉਸੁ ਸੁ 
ਢ ਸਈ ॥ੑ॥ 

ਹਪਉ ਹਪਉ ਏਞ ਹਤ ਦੁ ਪੁ ॥ ਞਾ 
ਏਾਹਝ ਹਥਆਣ ਥਸੁ ੁ ॥ ਪਹਐਧੀ 

ਥ ਹਉ ਖਉ ਹਪਉ ਪਾਵ ॥ ੁ ਹਧਙ 
ਦ ਸੀ ੁਐ ਣਾਵ ॥ੑ॥ 

ਐਐਾ ਹਐਞ ਐਣਞ  ਏਞ ॥ ਹਐਞ 

ਐਣਞ ਅਖਸੂ ਢਸ ਔਞ ॥ ਅਥ ਖੁ 
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ਖਾਹਢ ਖਉ ਧਢਾ ਸ ॥ ਖਸ ਏਾ 
ਹਥਕੁਾ ਞਸ ਹਟੁ ਪਸ ॥ੑੑ॥ 

ਥਾਵਢ ਅਐ ਖ ਆਹਢ ॥ ਹਏਆ ਢ 
ਅਐੁ ਏੁ ਣਕਾਹਢ ॥ ਞ ਏਾ ਥਠੁ 
ਏਥੀਾ ਏਸ ॥ ਣਹਛਞ ਸਇ ੁ ਅਢਦ 
ਸ ॥ ਣਹਛਞ ਪਸ ਏਉ ਹਥਉਸਾ ॥ 

ਹਆਢਵਞ ਏਉ ਞਞੁ ਥੀਔਾ ॥ ਖਾ ਏ 
ਖੀਅ ਖੀ ਥੁਹਡ ਸਈ ॥ ਏਹਸ ਏਥੀ 

ਖਾਢਾ ਈ ॥ੑ॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਹਡ ਹਙ 

ਾਧਏਪੀ ਧਸਪਾ  
ਹਡ ਹਙ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਹਡ ਦਾ ਏਹ ਆਹਝ ਥਚ ਞ ਦਾ 
ਖਏਾ ॥ ਹਞੁ ਆ ਸਾਹ ਸਧਾੀ 
ਾਔਾ ਅਣ ਅਣਾ ॥ ਧਞਏੁ ਏਾਹਙ 
ਡੀ ਹਞੁ ਆ ਞਢੁ ਧਢੁ ਆ ਠਉ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਞੁ ਹਧਪ ਔੁ ਣਾਈ ਸਖ 
ਦਾਇ ਖੁ ਪਉ ॥॥ ਹਏਆ ਦਵੀ 

ਹਔ ੂਔਾ ਸਇ ॥ ਾਔ ਥਠ ਹਥਢੁ 
ਧੁਏਹਞ ਢ ਏਇ ॥॥ ਸਾਉ ॥ 

ਏਵਢ ਞੁਧ ਹਏਆ ਢਾਉ ਞੁਧਾਾ ਏਉਢੁ 
ਧਾੁ ਏਉਢੁ ੁਆ ॥ ਾਔੁ ਏਸਉ 

ਅਠਾਹ ਸਧਾੀ ਸਉ ਞ ਖਢਾ ਥਹਪ 
ਖਾ ॥ ਏਸ ਥਸੁ ਏਸ ਸੀ ਥਾਪ 
ਏਸ ਆਵਸੁ ਏਸ ਖਾਸ ॥ ਢਾਢਏੁ ਥਪ 

ੁਹਝ ਥਾੀ ਹਏਆ ਞੁਧਾਾ ਾਸ 
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॥॥ 
ਹਙ ਹਙ ਥਹ ਹਢਞਹ ਸੀ 

ਔਾਪਹਸ ਹਞੁ ਦਾ ॥ ਸਖ ਆ 
ਸੁਏਹਧ ਹਡਾ ਢਾਢਏ ਠਾ ਖਾ ॥ 
ਆਹਝ ਥਹਝ ਹਟੁ ਢਾਾਇਝੁ ੀ 
ੁਧਹਞ ਣਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਥੂਗ ਆਣੁ 

ਣਕਾਝ ਔ ਹਔ ਧਾ ॥॥ 
ਠੁਢੀਆ ਾੁ ਠੁਞੁ ਏਸੀ ਹਏਉ 
ਏਹ ਣਾਈ ਣਾ ॥ ਔਣਙੁ ਥਪ 

ਅਉਡੂ ਢਾਢਏ ਠਸੁ ਔਾ ਥੀਔਾ ॥ 
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ਆਣ ਆਐ ਆਣ ਧਗ ਹਞੁ ਹਏਆ 
ਉਞੁ ਠੀਖ ॥ ਾਔੁ ਏਸਸੁ ਞੁਧ 

ਣਾਾਧੀ ਞੁਗੁ ਹਏਆ ਥਝੁ ਠੀਖ 
॥ੑ॥ 

ਖ ਖਪ ਧਹਸ ਏਧਪੁ ਹਢਾਪਧੁ 
ਧੁਾਈ ਢ ਾਝ ॥ ੁਹਞ ਥਹਠ 

ਦਵ ਾੁ ਞੀ ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ 
ਵਐਾਝ ॥ ਸਹਸ ਇਏਾਂਹਞ ਏ ਧਹਢ 

ਵਹਆ ਆਾ ਧਾਹਸ ਹਢਾ ॥ ਅਧੁ 

ਅਔੁ ਠਹਐ ਹਠਐਾ ਢਾਢਏੁ ਞਾ ਏਾ 
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ਠਾ ॥॥ 
ੁਹਝ ੁਆਧੀ ਅਠਾਹ ਸਧਾੀ ਣੂਕਉ 

ਾਔੁ ਥੀਔਾ ॥ ੁ ਢ ਏੀਖ ਉਞੁ 
ਠੀਖ ਹਏਉ ਣਾਈ ੁ ਠੁਆ ॥ 
ਇਸੁ ਧਢੁ ਔਪਞਉ ਔ ਹ ਥ 
ਢਾਢਏ ਢਾਧੁ ਅਡਾ ॥ ਆਣ ਧਹਪ 

ਹਧਪਾ ਏਞਾ ਪਾ ਾਹਔ ਹਣਆ 
॥॥ 

ਸਾਙੀ ਥਾਙੀ ਸਹਸ ਹਢਾਪ ੂਹਐ 

ਹਥਹਐ ਉਹਠਆਢ ॥ ਏਠ ਧੂਪੁ ਅਸਾ 
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ਐਾਈ ਅਉਡੂ ਥਪ ਹਆਢ ॥ 
ਞੀਹਟ ਢਾਈ ੁਐੁ ਤਪੁ ਣਾਈ ਧਪੁ 

ਢ ਪਾ ਏਾਈ ॥ ਐ ਣੂਞੁ ਪਸਾੀਣਾ 
ਥਪ ਖ ਖੁਹਞ ਹਥਹਡ ਾਈ ॥॥ 
ਸਾਙੀ ਥਾਙੀ ਢੀਠ ਢ ਆਵ ਣ ਹ 

ਹਔਞੁ ਢ ਛੁਪਾਈ ॥ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ਧਢੁ ਙਏ 

ਢ ਹਙਏਈ ਢਾਢਏ ਦੂਐ ਢ ਖਾਈ ॥ 
ਸਾਙੁ ਣਙਝੁ ੁ ੁੂ ਹਠਐਾਇਆ 

ਸਖ ਔੁ ਵਾਣਾ ॥ ਐਹਛਞ ਹਢਠਰਾ 

ਅਪਣ ਅਸਾ ਢਾਢਏ ਞਞੁ ਥੀਔਾ 
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॥॥ 
ਠਢੁ ਦਐ ਏਸੁ ਖਹਠਰਾ ਧੁਠਰਾ ਗਪੀ 

ਹਐਟਾ ॥ ਥਾਸ ਅਞਹ ਏੁ ਵਸੁ 
ਐਙੁ ਠਢ ਇਏ ਣਟਾ ॥ ਇਢ ਹਥਹਡ 
ਧਢੁ ਧਗਾਈ ਣੁਐਾ ਥਾਸੁਹੋ ਔਙ 
ਢ ਐਾਈ ॥ ਢਾਢਏੁ ਥਪ ੁਧੁਹਐ 

ਥੂਗ ਖ ਖੁਹਞ ਇਵ ਣਾਈ ॥॥ 
ਅਞਹ ਥਠੁ ਹਢਞਹ ਧੁਠਰਾ ਸਉਧ 

ਧਧਞਾ ਠੂਹ ਏੀ ॥ ਏਾਧੁ ਕ੍ਰਡੁ 

ਅਸਏਾੁ ਹਢਵਾ ੁ ਏ ਥਹਠ ੁ 
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ਧਗ ਣੀ ॥ ਹਐਟਾ ਗਪੀ ਦਹਣੁਹ 
ਹਸਆ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏੁ ਸੀ ॥ 

ਾਔਾ ਾਹਸਥੁ ਾਔੀ ਢਾਈ ਣਐ ੁ 
ਏੀ ਥਾਞ ਐੀ ॥੍॥ 

ਊੈਂਡਉ ਐਣੁ ਣਔ ਦੂ ਙਣੀ ॥ ਏਾਂਇਆ 
ਏੋਾਝੁ ਧਢੁ ਖਾਙੀ ॥ ਞੁ ਞਐੁ 

ਖਧੁ ਸ ਢਾਹਪ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ 
ਢਾਧੁ ਧਾਹਪ ॥॥ 

ਏਵਢੁ ੁ ੁਣਞਾ ਏਵਢੁ ੁ ਧੁਏਞਾ ॥ 

ਏਵਢੁ ੁ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਖੁਞਾ ॥ 
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ਏਵਢੁ ੁ ਆਵ ਏਵਢੁ ੁ ਖਾਇ ॥ 
ਏਵਢੁ ੁ ਹਞਰਦਵਹਝ ਹਸਆ ਧਾਇ 

॥॥ 
ਹਙ ਹਙ ੁਣਞਾ ੁਧੁਹਐ ਧੁਏਞਾ ॥ 
ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਥਹਠ ੁ ਖੁਞਾ ॥ 

ਧਢਧੁਹਐ ਹਥਢ ਆਵ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ 

ੁਧੁਹਐ ਾਹਔ ਧਾਇ ॥॥ 
ਹਏਉ ਏਹ ਥਾਡਾ ਣਹਢ ਐਾਡਾ ॥ 

ਹਏਉ ਏਹ ਐਇਆ ਹਏਉ ਏਹ ਪਾਡਾ 

॥ ਹਏਉ ਏਹ ਹਢਧਪੁ ਹਏਉ ਏਹ 
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ਅਹਡਆਾ ॥ ਇਸੁ ਞਞੁ ਥੀਔਾ ੁ ੁੂ 
ਸਧਾਾ ॥ੑ॥ 

ਠੁਧਹਞ ਥਾਡਾ ਣਹਢ ਐਾਡਾ ॥ 
ਧਢਧੁਹਐ ਐਇਆ ੁਧੁਹਐ ਪਾਡਾ ॥ 

ਹਞੁੁ ਹਧਪ ਅਡਾ ਖਾਇ ॥ ਢਾਢਏ 
ਸਉਧ ਧਹਙ ਧਾਇ ॥॥ 

ੁਢ ਹਢਞਹ ਠੀਖ ਥਡੁ ॥ ਉਛ ਢ 
ਸਾ ਣੋ ਢ ਏਡੁ ॥ ਸਖ ੁਤਾ ੁ 

ਖਾਝ ਾਔਾ ॥ ਢਾਢਏ ਾਔ ਦਾਵ ਾਔਾ 

॥॥ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        857 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹਏੁ ਏਾਹਝ ਹਰਸੁ ਞਹਖ ਉਠਾੀ ॥ 
ਹਏੁ ਏਾਹਝ ਇਸੁ ਦਐੁ ਹਢਵਾੀ ॥ 

ਹਏੁ ਵਐ ਏ ਞੁਧ ਵਝਖਾ ॥ ਹਏਉ 
ਏਹ ਾਟੁ ਪਾਵਸੁ ਣਾ ॥॥ 
ੁਧੁਹਐ ਐਖਞ ਦ ਉਠਾੀ ॥ 

ਠਢ ਏ ਞਾਈ ਦਐ ਹਢਵਾੀ ॥ ਾਔ 

ਵਐ ਏ ਸਧ ਵਝਖਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ੁਧੁਹਐ ਉਞਹ ਣਾ ॥॥ 

ਹਏਞੁ ਹਥਹਡ ਣੁਐਾ ਖਢਧੁ ਵਙਾਇਆ ॥ 

ਏਾਸ ਏਉ ਞੁਗੁ ਇਸੁ ਧਢੁ ਪਾਇਆ ॥ 
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ਹਏਞੁ ਹਥਹਡ ਆਾ ਧਢਾ ਐਾਈ ॥ 
ਹਏਞੁ ਹਥਹਡ ਖਹਞ ਹਢਞਹ ਣਾਈ ॥ 

ਹਥਢੁ ਠਞਾ ਹਏਉ ਐਾਈ ਾੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ਾਔਾ ਏਸੁ ਥੀਔਾੁ ॥॥ 
ਹਞੁ ਏ ਖਢਧ ਵਢੁ ਹਧਙਾਇਆ 
॥ ਅਢਸਹਞ ਾਞ ਇਸੁ ਧਢੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਧਢਾ ਆਾ ਥਹਠ ਖਪਾਈ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਖਹਞ ਹਢਞਹ ਣਾਈ ॥ ਞਰ 

ੁਝ ਧਙ ਐਾਈ ਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ 

ਞਾਝਸਾੁ ॥੍॥ 
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ਆਹਠ ਏਉ ਏਵਢੁ ਥੀਔਾੁ ਏਟੀਅਪ 
ੁਢ ਏਸਾ  ਵਾ ॥ ਹਆਢ ਏੀ 

ਧੁਠਰਾ ਏਵਢ ਏਟੀਅਪ ਹਙ ਹਙ 
ਏਵਢ ਹਢਵਾ ॥ ਏਾਪ ਏਾ ਚੀਾ ਹਏਉ 

ਖਪਾਈਅਪ ਹਏਉ ਹਢਦਉ ਹ 
ਖਾਈ ॥ ਸਖ ਞਐ ਏਾ ਆਝੁ 

ਖਾਝ ਹਏਉ ਕਠ ਥਾਈ ॥ ੁ ਏ 
ਥਹਠ ਸਉਧ ਹਥਐੁ ਧਾ ਞਾ ਹਢਖ ਹ 
ਸਵ ਵਾ ॥ ਹਖਹਢ ਹਔ ਹਔਆ ਹਞੁ 

ਥਹਠ ਣਕਾਝ ਢਾਢਏੁ ਞਾ ਏਾ ਠਾ 
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॥॥ 
ਏਸਾ ਞ ਆਵ ਏਸਾ ਇਸੁ ਖਾਵ ਏਸਾ 

ਇਸੁ ਸ ਧਾਈ ॥ ੁ ਥਠ ਏਉ ਖ 
ਅਟਾਵ ਹਞੁ ੁ ਹਞਪੁ ਢ ਞਧਾਈ ॥ 

ਹਏਉ ਞਞ ਅਹਵਞ ਣਾਵ ੁਧੁਹਐ 
ਪ ਹਣਆ ॥ ਆਣ ੁਞਾ ਆਣ 

ਏਞਾ ਏਸੁ ਢਾਢਏ ਥੀਔਾ ॥ ਸੁਏਧ 
ਆਵ ਸੁਏਧ ਖਾਵ ਸੁਏਧ ਸ ਧਾਈ ॥ 
ਣੂ ੁ ਞ ਾਔੁ ਏਧਾਵ ਹਞ ਹਧਹਞ 

ਥਠ ਣਾਈ ॥॥ 
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ਆਹਠ ਏਉ ਹਥਧਾਠੁ ਥੀਔਾੁ ਏਟੀਅਪ 
ੁਢ ਹਢਞਹ ਵਾੁ ਪੀਆ ॥ 

ਅਏਪਣਞ ਧੁਠਰਾ ੁ ਹਆਢੁ 
ਥੀਔਾੀਅਪ ਹਙ ਹਙ ਾਔਾ ਥ 

ਖੀਆ ॥ ੁ ਥਔਢੀ ਅਹਵਹਞ 
ਧਾਈ ਞਞੁ ਹਢਖਢੁ ਸਹਖ ਪਸ ॥ 

ਢਾਢਏ ਠੂਖੀ ਏਾ ਢ ਏਝੀ ਵ ਹਐੁ 
ੁ ਐਹਖ ਪਸ ॥ ਸੁਏਧੁ ਹਥਧਾਠੁ ਸੁਏਹਧ 
ਣਕਾਝ ਖੀਅ ਖੁਹਞ ਔੁ ਖਾਝ ਈ ॥ 

ਆਣੁ ਧਹਙ ਹਢਾਪਧੁ ਸਵ ਅਞਹ ਾਔੁ 
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ਖੀ ਏਸੀ ਈ ॥॥ 
ਅਹਵਞ ਹਢਧਾਇਪੁ ਉਣਖ ਹਢੁਝ 

ਞ ੁਝੁ ਟੀਆ ॥ ਹਞੁ ਣਔ 
ਣਧ ਣਠੁ ਣਾਈ ਾਔ ਥਹਠ 

ਧਾਇ ਪੀਆ ॥ ਏ ਏਉ ਔੁ ਏਾ 
ਖਾਝ ਸਉਧ ਠੂਖਾ ਠੂਹ ਏੀਆ ॥  

ਖੀ ੁ ਥਠੁ ਣਕਾਝ ਅਞਹ ਏਧਪੁ 
ਣਰਾੁ ਟੀਆ ॥ ਖੀਵਞੁ ਧ ਞਾ ਦੁ 
ਹਏਕੁ ੂਗ ਅਞਹ ਖਾਝ ਥ ਠਇਆ 

॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਏਉ ਹਧਪ ਵਛਾਈ ਆਣੁ 
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ਣਕਾਝ ਥ ਖੀਆ ॥ੑ॥ 
ਾਔ ਉਣਖ ਾਹਔ ਧਾਵ ਾਔ ੂਔ 

ਏ ਧਇਆ ॥ ਗੂਚ ਆਵਹਸ ਚਵ ਢ 
ਣਾਵਹਸ ਠੂਖ ਆਵਾ ਉਝੁ ਦਇਆ ॥ 
ਆਵਾ ਉਝੁ ਹਧਙ ੁ ਥਠੀ ਆਣ 
ਣਐ ਥਐਹ ਪਇਆ ॥ ਏਾ ਥਠਢ 

ਠੂਖ ਹਥਆਣੀ ਢਾਧੁ ਾਇਝੁ 
ਵੀਹਆ ॥  ਥੂਗ ਹਖੁ ਆਹਣ 
ਥੁਗਾ ੁ ਏ ਥਹਠ ੁ ਧੁਏਞੁ 

ਦਇਆ ॥ ਢਾਢਏ ਞਾ ਞਾਝਸਾਾ 
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ਸਉਧ ਠੂਖਾ ਣਸਹਆ ॥॥ 
ਧਢਧੁਹਐ ਦੂਪ ਖਧ ਏੀ ਏਾਹਝ ॥ ਣ 

ੁ ਖਸ ਸਾਝ ਸਾਹਝ ॥ ਧਢਧੁਹਐ 
ਦਹਧ ਦਵ ਥਥਾਹਝ ॥ ਵਧਾਹ ਧੂ 
ਧਹਞਰ ਧਾਹਝ ॥ ਥਠੁ ਢ ਔੀਢ ਪਵ 
ਏੁਥਾਹਝ ॥ ਢਾਢਏ ਾਹਔ ਞ ੁਐੁ 

ਖਾਹਝ ॥॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਔ ਏਾ ਦਉ ਣਾਵ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਥਾਝੀ ਅੋੁ ੋਾਵ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਹਢਧਪ ਸਹ ੁਝ ਾਵ ॥ 
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ੁਧੁਹਐ ਣਹਵਞੁ ਣਧ ਣਠੁ ਣਾਵ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਹਧ ਹਧ ਸਹ ਹਡਆਵ ॥ 

ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਾਹਔ ਧਾਵ ॥॥ 
ੁਧੁਹਐ ਣਔ ਥਠ ਥੀਔਾੀ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਣਔ ਞੀ ਞਾੀ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਣਔ ੁ ਥਹਠ ਹਆਢੀ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਣਔ ਅਞ ਹਥਹਡ ਖਾਢੀ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਣਾਈ ਅਪਐ ਅਣਾੁ ॥ 
ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਧੁਏਹਞ ਠੁਆੁ 

॥॥ 
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ੁਧੁਹਐ ਅਏਟੁ ਏਟ ਥੀਔਾਹ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਹਢਥਸ ਣਵਾਹ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਖਣੀ ਅਞਹ ਹਣਆਹ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਣਾਈ ਥਹਠ ਅਔਾਹ ॥ 
ਥਹਠ ਦਹਠ ਖਾਝ ਖਾਝਾਈ ॥ ਢਾਢਏ 

ਸਉਧ ਖਾਹਪ ਧਾਈ ॥॥ 

ੁਧੁਹਐ ਡਞੀ ਾਔ ਾਖੀ ॥ ਹਞ 
ਧਹਸ ਣਹਞ ਐਣਹਞ ੁ ਥਾਖੀ ॥ ੁ ਏ 
ਥਹਠ ਣ ੁ ਪਾਇ ॥ ਾਹਔ ਞਉ 

ਣਹਞ ਹਉ ਹ ਖਾਇ ॥ ਾਔ ਥਠ 
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ਹਥਢੁ ਣਹਞ ਢਸੀ ਣਾਵ ॥ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ 
ਢਾਵ ਹਏਉ ਾਹਔ ਧਾਵ ॥੍॥ 

ੁਧੁਹਐ ਅਙ ਹਡੀ ਹਦ ਥੁਡੀ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਦਵਖਪੁ ਞੀ ਔ ੁਡੀ ॥ 
ੁਧੁਹਐ  ਅਣ ਹਥਹਡ ਖਾਝ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਣਹਵਹਞ ਢਹਵਹਞ 

ਣਕਾਝ ॥ ੁਧੁਹਐ ਞਾ ਣਾਹ ਉਞਾ 
॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਥਹਠ ਹਢਞਾ 

॥॥ 

ਢਾਧ ਾਞ ਸਉਧ ਖਾਇ ॥ ਢਾਹਧ ਞ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        868 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹਔ ਸ ਧਾਇ ॥ ਢਾਹਧ ਞ ਖ 
ਖੁਹਞ ਥੀਔਾੁ ॥ ਢਾਹਧ ਞ ਣਾਵਹਸ 

ਧਐ ਠੁਆੁ ॥ ਢਾਹਧ ਞ ਹਞਰਦਵਝ 
ਗੀ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਢਾਹਧ ਞ ਠਾ 

ੁਐੁ ਸਇ ॥॥ 
ਢਾਹਧ ਞ ਹਡ ਹਙ ਸਇ ॥ ਢਾਹਧ 

ਞ ਠਾ ਞਣੁ ਸਇ ॥ ਢਾਹਧ ਞ ਔੁ 
ਏਝੀ ਾੁ ॥ ਢਾਹਧ ਞ ੁਝ ਹਆਢ 
ਥੀਔਾੁ ॥ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ਥਪ ਦੁ ਵਏਾੁ 

॥ ਢਾਢਏ ਢਾਹਧ ਞ ਹਞਢ ਏਉ ਖਏਾੁ 
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॥॥ 
ਣੂ ੁ ਞ ਢਾਧੁ ਣਾਇਆ ਖਾਇ ॥ 

ਖ ਖੁਹਞ ਹਔ ਸ ਧਾਇ ॥ 
ਥਾਸ ਧਹਸ ਖੀ ਦਧਾ ਹਢਆੀ 
ਹਕਅ ਔਾਹ ॥ ੁ ਏ ਥਹਠ ਖ ਧਹ 

ਖੀਵ  ਣਾ ਧਐ ਠੁਆੁ ॥ ਹਥਢੁ 

ਥਠ ਹਦ ਠੂਖ ਪਾ ਠਐਸੁ ਹਠ 
ਥੀਔਾਹ ॥ ਢਾਢਏ ਵਛ  ਵਛਦਾੀ 
ਹਖਢੀ ਔੁ ਹਐਆ ਉ ਡਾਹ ॥ੑ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਞਢੁ ਪਸ ਹਪਵ ਪਾਇ ॥ 
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ੁਧੁਹਐ ਣਐ ਞਢੁ ੁਦਾਇ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਔੀ ਏਾ ਏਧਾਇ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਾਔ ਧਢੁ ਣਞੀਆਇ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਅਪਐੁ ਪਐਾ ਹਞੁ ਦਾਵ ॥ 
ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਔਙ ਢ ਐਾਵ ॥॥ 

ੁਧੁਹਐ ਢਾਧੁ ਠਾਢੁ ਇਢਾਢੁ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਪਾ ਸਹਖ ਹਡਆਢੁ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਣਾਵ ਠਸ ਧਾਢੁ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਦਉ ਦਖਢੁ ਣਡਾਢੁ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਏਝੀ ਏਾ ਏਾ ॥ ਢਾਢਏ 
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ੁਧੁਹਐ ਧਹਪ ਹਧਪਾ ॥॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਞਰ ਹਹਧਰਹਞ ਥਠ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਣਾਵ ਹਙ ਹਙ ਦਠ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਵ ਹਵਡ ਵਾਵ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਪੀ ਝਞ ਹਧਙਾਵ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਧ ਢਾਧ ਹ ਾਞਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਐਧੁ ਣਕਾਞਾ ॥॥ 
ਹਥਢੁ ੁ ਦਧ ਆਵ ਖਾਇ ॥ ਹਥਢੁ 

ੁ ਾਪ ਢ ਣਵਈ ਟਾਇ ॥ ਹਥਢੁ ੁ 

ਧਢੂਆ ਅਹਞ ਛਪਾਇ ॥ ਹਥਢੁ ੁ 
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ਹਞਰਣਹਞ ਢਸੀ ਹਥਐੁ ਐਾਇ ॥ ਹਥਢੁ ੁ 
ਹਥੀਅੁ ਛ ਧਹ ਵਾਙ ॥ ਢਾਢਏ 

ੁ ਹਥਢੁ ਾਙ ਾਙ ॥॥ 
ਹਖੁ ੁੁ ਹਧਪ ਹਞੁ ਣਾਹ ਉਞਾ ॥ 

ਅਵਝ ਧਙ ੁਹਝ ਹਢਞਾ ॥ ਧੁਏਹਞ 
ਧਸਾ ੁਐ ੁ ਥਠੁ ਥੀਔਾਹ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਏਠ ਢ ਆਵ ਸਾਹ ॥ ਞਢੁ 
ਸਙੋੀ ਇਸੁ ਧਢੁ ਵਝਖਾਾ ॥ ਢਾਢਏ 

ਸਖ ਔੁ ਵਾਣਾਾ ॥॥ 

ੁਧੁਹਐ ਥਾਂਹਡ ਞੁ ਹਥਡਾਞ ॥ ਪਏਾ 
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ਪੂਙੀ ਠਞ ਞਾਣ ॥ ਾਧਔਹਠ ਧਾਹ 
ਅਹਸ ਾਵਝੁ ॥ ਦਠੁ ਥਦੀਐਝ ੁਧੁਹਐ 

ਣਔਾਇਝੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਾਇਹ ਣਾਸਝ 
ਞਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਏਹਙ ਞਞੀ ਉਡਾ 

॥ੑ੍॥ 
ੁਧੁਹਐ ਔੂਏ ਆਵਝ ਖਾਝੁ ॥ ੁਧੁਹਐ 

ਠਸ ਣਾਵ ਧਾਝੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਐਙ 
ਐ ਣਕਾਝੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਪਾ ਸਹਖ 
ਹਡਆਢੁ ॥ ੁਧੁਹਐ ਠਸ ਹਤਹਞ 

ਧਾਇ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਥਡੁ ਢ 
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ਣਾਇ ॥ੑ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਢਾਧੁ ਹਢਖਢ ਣਾ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਸਉਧ ਥਹਠ ਖਪਾ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਔ ਏ ੁਝ ਾ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਾਔ ਸ ਧਾ ॥ ੁਧੁਹਐ 
ਾਹਔ ਢਾਹਧ ਣਹਞ ਊਞਧ ਸਇ ॥ 

ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਪ ਦਵਝ ਏੀ ਗੀ 
ਸਇ ॥ੑ॥ 

ਏਵਝ ਧੂਪੁ ਏਵਝ ਧਹਞ ਵਪਾ ॥ ਞਾ 

ਏਵਝੁ ੁੂ ਹਖ ਏਾ ਞੂ ਔਪਾ ॥ ਏਵਝ 
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ਏਟਾ ਪ ਸਸੁ ਹਢਾਪ ॥ ਥਪ ਢਾਢਏੁ 
ੁਝਸੁ ਞੁਧ ਥਾਪ ॥ ੁ ਏਟਾ ਏਾ ਠਇ 

ਥੀਔਾੁ ॥ ਦਵਖਪੁ ਥਹਠ 
ਪਾਵਝਸਾੁ ॥ੑ॥ 

ਣਵਢ ਅਦੁ ਹਞੁ ਧਹਞ ਵਪਾ ॥ 
ਥਠੁ ੁੂ ੁਹਞ ਡੁਹਢ ਔਪਾ ॥ ਅਏਟ 

ਏਟਾ ਪ ਸਉ ਹਢਾਪਾ ॥ ਢਾਢਏ ਖੁਹ 
ਖੁਹ ੁ ਣਾਪਾ ॥ ਏੁ ਥਠੁ ਹਖਞੁ 

ਏਟਾ ਵੀਔਾੀ ॥ ੁਧੁਹਐ ਸਉਧ 

ਅਹਢ ਹਢਵਾੀ ॥ੑੑ॥ 
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ਧਝ ਏ ਠਞ ਹਏਉ ਐਾਈ ਾੁ ॥ 
ਹਖਞੁ ਥੁ ਖਾਇ ੁ ਏਵਝੁ ਆਸਾੁ ॥ 

ਹਸਵ ਏਾ ੁ ਧਠੁ ਅਹਢ ਹਣਾਸਢੁ 
॥ ਏਵਢ ੁਤਾ ਹਖਞੁ ਸ ਅਵਾਸਢੁ ॥ 
ਇਞ ਉਞ ਹਏ ਏਉ ਖਾਹਝ ਧਾਵ ॥ 
ਏਵਢ ਹਡਆਢੁ ਧਢੁ ਧਢਹਸ ਧਾਵ 

॥ੑ॥ 
ਸਉ ਸਉ ਧ ਧ ਹਵਔਸੁ ਐਵ ॥ ਠੂਖਾ 

ਧਙ ਏ ਸਵ ॥ ਖੁ ਏੋਾ ਧਢਧੁਐੁ 

ਾਵਾੁ ॥ ਥਠੁ ਏਧਾਈ ਐਾਈ 
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ਾੁ ॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਏ ਖਾਝ ॥ 
ਢਾਢਏ ਅਹਢ ਧ ਹਞੁ ਏ ਦਾਝ 

॥ੑ॥ 
ਔ ਦ ਾਞਾ ਥੁ ਹਢਵਾ ॥ ਏ 

ਖਾਞਾ ਥਠੁ ਵੀਔਾ ॥ ਥਠੁ ਵ ਔੁ 
ਅਞਹ ਸੀਆ ॥ ਞਢੁ ਧਢੁ ੀਞਪੁ ਹ 

ੀਆ ॥ ਏਾਧੁ ਕ੍ਰਡੁ ਹਥਐੁ ਅਹਢ 
ਹਢਵਾ ॥ ਢਾਢਏ ਢਠੀ ਢਠਹ 

ਹਣਆ ॥ੑ॥ 

ਏਵਢ ਧੁਹਐ ਔਠੁ ਹਸਵ ੁ ਕਾਇਆ ॥ 
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ਏਵਢ ਧੁਹਐ ੂਖੁ ਞਣ ਞਣਾਇਆ ॥ 
ਏਵਢ ਧੁਹਐ ਏਾਪੁ ਖਸਞ ਹਢਞ ਸ ॥ 

ਏਵਢ ਥੁਹਡ ੁਧੁਹਐ ਣਹਞ ਸ ॥ 
ਏਵਢੁ ਖਡੁ ਖ ਏਾਪੁ ਾ ॥ ਥਪ 

ਥਾਝੀ ਢਾਢਏੁ ਥੀਔਾ ॥ੑ॥ 
ਥਠੁ ਦਾਐਞ ਹ ਖਹਞ ਅਣਾਾ ॥ 

ਹ ਹ ੂੁ ਵ ਹਧਙ ਅਹਡਆਾ 
॥ ੁਐੁ ਠੁਐੁ ਧ ਏਹ ਢਾਧੁ ਅਡਾਾ ॥ 

ਆਣ ਣਾਹ ਉਞਾਝਸਾਾ ॥ ੁ 

ਣਔ ਧਢੁ ਾਹਔ ਧਾਇ ॥ ਣਰਝਵਹਞ 
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ਢਾਢਏੁ ਏਾਪੁ ਢ ਐਾਇ ॥ੑ॥ 
ਢਾਧ ਞਞੁ ਦ ਸੀ ਹਹ ਖਾਣ ॥ ਹਥਢੁ 

ਢਾਵ ਠੁਐੁ ਏਾਪੁ ਞਾਣ ॥ ਞਞ ਞਞੁ 
ਹਧਪ ਧਢੁ ਧਾਢ ॥ ਠੂਖਾ ਖਾਇ ਇਏਞੁ 

ਹ ਆਢ ॥ ਥਪ ਣਵਢਾ ਢੁ ਖ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਢਸਔਪੁ ਹਧਪਝੁ ਸਖ 

॥੍॥ 
ਅਞਹ ੁਢ ਥਾਸਹ ੁਢ ਹਞਰਦਵਝ ੁਢ 
ਧੁਢ ॥ ਔਉਟ ੁਢ ਖ ਢੁ ਖਾਝ ਞਾ 

ਏਉ ਣਾਣੁ ਢ ਣੁਢ ॥ ਹਙ ਹਙ ੁਢ 
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ਏਾ ਖਾਝ ਦਉ ॥ ਆਹਠ ਣੁਐੁ ਹਢਖਢ 
ਠਉ ॥ ਖ ਖਢੁ ਢਾਧ ਹਢਖਢ ਾਞਾ ॥ 

ਢਾਢਏ ਈ ਣੁਐੁ ਹਥਡਾਞਾ ॥॥ 
ੁਢ ੁਢੁ ਏਸ ਦੁ ਏਈ ॥ ਅਢਸਞ 
ੁਢੁ ਏਸਾ ਞ ਸਈ ॥ ਅਢਸਞ ੁਹਢ 

ਞ  ਏ ॥ ਹਖ ਞ ਉਣਖ ਹਞ ਸੀ 

ਖ ॥ ਇ ਖਢਹਧ ਢ ਧਹਸ ਢ 
ਆਵਹਸ ਖਾਹਸ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਧਢੁ 

ਧਗਾਹਸ ॥॥ 

ਢਉ  ੁਦ ਠਵ ਣੂ ॥ ਞਸ 
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ਅਢਸਞ ੁਢ ਵਖਾਵਹਸ ਞੂ ॥ ਾਔ 
ਾਔ ਠਹਐ ਸਖੂ ॥ ਹਙ ਹਙ ਾਔੁ 

ਹਸਆ ਦਣੂ ॥ ੁਣਞੀ ਥਾਝੀ 
ਣਙੁ ਸਇ ॥ ਢਾਢਏ ਣਹਐ ਪ 

ਔੁ ਇ ॥॥ 
ਸਖ ਦਾਇ ਹਧਪੀ ੁਐੁ ਸਵ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਖਾ ਢੀਠ ਢ ਵ ॥ ੁਢ 
ਥਠੁ ਅਣਣਹ ਡਾ ॥ ਏਸਞ ਧੁਏਞੁ 
ਥਹਠ ਹਢਞਾ ॥ ੁ ਏੀ ਠੀਹਐਆ 

 ਹਔ ਾਞ ॥ ਢਾਢਏ ਆਣੁ ਵਾਇ 
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ਹਧਪਝ ਢਸੀ ਦਰਾਞ ॥ੑ॥ 
ਏੁਥੁਹਡ ਔਵਾਵ  ਹਏਞੁ ਚਾਇ ॥ ਹਏਉ 

ਞਞੁ ਢ ਥੂਗ ਔਙਾ ਐਾਇ ॥ ਖਧ ਠਹ 
ਥਾਡ ਏਇ ਢ ਾਐ ॥ ਹਥਢੁ ਥਠ ਢਾਸੀ 

ਣਹਞ ਾਐ ॥ ਹਏਉ ਏਹ ਥੂਗ ਣਾਵ 
ਣਾੁ ॥ ਢਾਢਏ ਧਢਧੁਹਐ ਢ ਥੁਗ ਵਾੁ 

॥॥ 
ਏੁਥੁਹਡ ਹਧਙ ੁ ਥਠੁ ਥੀਔਾਹ ॥ 
ਹਞੁੁ ਦਙ ਧਐ ਠੁਆ ॥ ਞਞੁ ਢ 

ਔੀਢ ਧਢਧੁਐੁ ਖਹਪ ਖਾਇ ॥ ਠੁਧਹਞ 
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ਹਵਕੁਹੋ ਔਙਾ ਐਾਇ ॥ ਧਾਢ ਸੁਏਧੁ ਦ 
ੁਝ ਹਆਢ ॥ ਢਾਢਏ ਠਸ ਣਾਵ 

ਧਾਢੁ ॥॥ 
ਾਔੁ ਵਐੁ ਡਢੁ ਣਪ ਸਇ ॥ ਆਹਣ 

ਞ ਞਾ ਦੀ ਇ ॥ ਸਹਖ ਞਾ ਥੂਗ 
ਣਹਞ ਸਇ ॥ ਞਾ ਏੀ ਏੀਧਹਞ ਏ ਢ 

ਏਇ ॥ ਖਸ ਠਐਾ ਞਸ ਹਸਆ ਧਾਇ 
॥ ਢਾਢਏ ਣਾਹ ਣ ਔ ਦਾਇ ॥॥ 
ੁ ਥਠ ਏਾ ਏਸਾ ਵਾੁ ਏਟੀਅਪ ਹਖਞੁ 

ਞੀ ਦਵਖਪੁ ਾ ॥ ਞਰ ਞ 
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ਅੁਪ ਵਾਈ ਏਸੀ ਹਞੁ ਏਸੁ ਏਵਢੁ 
ਅਡਾ ॥ ਥਪ ਐਪ ਅਹਟੁ ਸਵ ਹਏਉ 

ਏਹ ਅਪਐੁ ਪਐਾ ॥ ੁਹਝ ੁਆਧੀ 
ਔੁ ਢਾਢਏੁ ਣਰਝਵ ਅਣਝ ਧਢ 

ਧਗਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਥਠ ਹਔ ਹਪਵ 
ਪਾ ਏਹ ਢਠੀ ਧਹਪ ਹਧਪਾ ॥ 

ਆਣ ਠਾਢਾ ਆਣ ਥੀਢਾ ਣੂ ਦਾਹ 
ਧਾ ॥॥ 

ੁ ਥਠ ਏਉ ਹਢਞਹ ਵਾੁ ਅਪਐ 

ਖਸ ਠਐਾ ਞਸ ਈ ॥ ਣਵਢ ਏਾ ਵਾਾ 
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ੁਢ ਹਢਵਾਾ ਅਏਪ ਏਪਾ ਡ ਈ ॥ 
ਢਠਹ ਏ ਥਠੁ ਙ ਧਹਸ ਵ 

ਹਵਔਸੁ ਦਧੁ ਵਾ ॥ ਞਢੁ ਧਢੁ 
ਹਢਧਪੁ ਹਢਧਪ ਥਾਝੀ ਢਾਧੁ ਧਹਢ 
ਵਾ ॥ ਥਹਠ ੁੂ ਦਵਾੁ 

ਞੀ ਇਞ ਉਞ ਏ ਖਾਝ ॥ ਹਔਸਢੁ 

ਵਢੁ ਢਸੀ ਕਾਇਆ ਧਾਇਆ ਢਾਢਏ 
ਥਠੁ ਣਕਾਝ ॥॥ 

ਞਰ ਞ ਅੁਪ ਵਾਈ ਅਉਡੂ ੁਢ ਔੁ 

ਆਸਾ ॥ ੁਧੁਹਐ ਥਪ ਞਞੁ ਹਥਪ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        886 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਔੀਢ ਅਪਐ ਅਣਾ ॥ ਞਰ ੁਝ ਧਙ 
ਥਠੁ ਵਾ ਞਾ ਧਹਢ ਔੂਏ ਅਸਏਾ 

॥ ਅਞਹ ਥਾਸਹ ਏ ਖਾਝ ਞਾ ਸਹ 
ਢਾਹਧ ਪ ਹਣਆ ॥ ੁਐਧਢਾ ਇੋਾ 
ਹਣੁਪਾ ਥੂਗ ਖਾ ਆਣ ਅਪਐੁ ਪਐਾ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਞਸੁ ਞ ਊਣਹ ਾਔਾ 

ਹਞੁ ਥਹਠ ਧਾ ॥੍॥ 
ਧਢ ਏਾ ਖੀਉ ਣਵਢੁ ਏਟੀਅਪ ਣਵਢੁ 
ਏਸਾ ੁ ਐਾਈ ॥ ਹਆਢ ਏੀ ਧੁਠਰਾ 

ਏਵਢ ਅਉਡੂ ਹਡ ਏੀ ਏਵਢ ਏਧਾਈ 
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॥ ਹਥਢੁ ਥਠ ੁ ਢ ਆਵ ਅਉਡੂ 
ਸਉਧ ਹਣਆ ਢ ਖਾਈ ॥ ਥਹਠ ਞ 

ਅਹਧਰਞ ੁ ਣਾਇਆ ਾਔ ਸ 
ਅਾਈ ॥ ਏਵਢ ਥੁਹਡ ਹਖਞੁ ਅਹਟੁ 

ਸੀ ਹਏਞੁ ਦਖਹਢ ਹਞਰਣਞਾ ॥ 
ਢਾਢਏ ਠੁਐੁ ੁਐੁ ਧ ਏਹ ਖਾਣ 

ਹਞੁ ਞ ਏਾਪੁ ਢ ਰਾ ॥॥ 
ਹ ਢ ਾਞਾ ਹ ਢਸੀ ਧਾਞਾ ॥ ਹਥਢੁ 
ੁ ਥਠ ਖਹਪ ਥਹਪ ਞਾਞਾ ॥ ਹਥਠੁ ਢ 

ਾਹਐਆ ਥਠੁ ਢ ਦਾਹਐਆ ॥ ਣਵਢੁ ਢ 
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ਾਹਡਆ ਔੁ ਢ ਅਾਹਡਆ ॥ ਅਏਟ 
ਏਟਾ ਪ ਧ ਏਹ ਸ ॥ ਞਉ ਢਾਢਏ 

ਆਞਧ ਾਧ ਏਉ ਪਸ ॥॥ 
ੁ ਣਾਠੀ  ਾਞਾ ॥ ਅਹਧਰਞੁ 
ਣੀਆ ਾਔ ਧਾਞਾ ॥ ੁ ਵੀਔਾੀ 
ਅਹਢ ਹਢਵਾੀ ॥ ਅਹਣਉ ਣੀ 

ਆਞਧ ੁਐੁ ਡਾੀ ॥ ਔੁ ਅਾਹਡਆ 
ੁਧੁਹਐ ਞੁ ਞਾੀ ॥ ਢਾਢਏ ਥੂਗ ਏ 

ਵੀਔਾੀ ॥॥ 

ਇਸੁ ਧਢੁ ਧਪੁ ਏਸਾ ਥੀਅਪ ਏਸਾ 
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ਥ ਇਸੁ ਣਵਢਾ ॥ ਏਸਾ ਥ ੁ ਥਠੁ 
ਅਉਡੂ ਞਾ ਏਉ ਔੂਏ ਧਢ ਏਾ ਦਵਢਾ ॥ 

ਢਠਹ ਏ ਞਾ ਹਞੁੁ ਧਪ ਞਾ ਹਢਖ 
ਹ ਵਾਾ ਇਸੁ ਧਢੁ ਣਾ ॥ ਆਣ 
ਆਣੁ ਐਾਇ ਞਾ ਹਢਧਪੁ ਸਵ ਡਾਵਞੁ 
ਵਹਖ ਸਾ ॥ ਹਏਉ ਧੂਪੁ ਣਕਾਝ 

ਆਞਧੁ ਖਾਝ ਹਏਉ ਹ ਹ ੂੁ 
ਧਾਵ ॥ ੁਧੁਹਐ ਸਉਧ ਹਵਔਸੁ ਐਵ 
ਞਉ ਢਾਢਏ ਸਹਖ ਧਾਵ ॥ੑ॥ 

ਇਸੁ ਧਢੁ ਹਢਸਔਪੁ ਹਸਠ ਵੀਅਪ 
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ੁਧੁਹਐ ਧੂਪੁ ਣਕਾਹਝ ਸ ॥ ਢਾਹਦ 
ਣਵਢੁ ਹ ਆਹਝ ਥ ੁਧੁਹਐ 

ਐਖਞ ਞਞੁ ਪਸ ॥ ੁ ਥਠੁ ਹਢਞਹ 
ਹਢਖ ਹ ਆਕ ਹਞਰਦਵਝ ਖਹਞ ੁ 

ਥਹਠ ਪਸ ॥ ਐਾਵ ਠੂਐ ਦੂਐ ਾਔ ਏੀ 
ਾਔ ਸੀ ਹਞਰਣਞਾਹ ਸ ॥ ਅਢਸਠ 

ਥਾਝੀ ੁਧੁਹਐ ਖਾਝੀ ਹਥਪ ਏ 
ਅਟਾਵ ॥ ਢਾਢਏੁ ਆਐ ਔੁ ੁਦਾਐ 
ਹਔ ਣ ੁ ਏਥਸੂ ਢ ਖਾਵ ॥॥ 

ਖਾ ਇਸੁ ਹਸਠਾ ਠਸ ਢ ਸਞੀ ਞਉ ਧਢੁ 
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ਏਚ ਸਞਾ ॥ ਢਾਹਦ ਏਧਪ ਅਟਦੁ ਢ 
ਸਞ ਞਾ ਣਵਢੁ ਏਵਢ ਹ ਸਞਾ ॥ 

ੂਣੁ ਢ ਸਞ ਐ ਢ ਏਾਈ ਞਾ ਥਹਠ 
ਏਸਾ ਹਪਵ ਪਾਈ ॥ ਏਞੁ ਹਥਠੁ ਏੀ 
ਧੋੀ ਢ ਸਞੀ ਹਧਹਞ ਏੀਧਹਞ ਢਸੀ 

ਣਾਈ ॥ ਵਢੁ ਦਐੁ ਅੂਣੁ ਢ ਖਾਣੀ 

ਹਏਉ ਏਹ ਖਾਣਹ ਾਔਾ ॥ ਢਾਢਏ 
ਢਾਹਧ ਞ ਥਾੀ ਇਥ ਞਥ ਾਔ 

ਾਔਾ ॥॥ 

ਹਸਠਾ ਠਸ ਢ ਸਞੀ ਅਉਡੂ ਞਉ ਧਢੁ 
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ੁਹਢ ਸ ਥਾੀ ॥ ਢਾਹਦ ਏਧਪੁ 
ਅਟਦੁ ਢ ਸਞ ਞਾ ਹਢਖ ਹ ਥਞਉ 

ਣਵਢੁ ਅਢਾੀ ॥ ੂਣੁ ਢ ਹਐਆ 
ਖਾਹਞ ਢ ਸਞੀ ਞਉ ਅਏੁਪੀਹਝ ਸਞਉ 
ਥਠੁ ੁ ਾੁ ॥ ਉਢੁ ਢੁ ਖਥ 
ਞਥਹਸ ਢ ਸਞਉ ਹਞਰਦਵਝ ਖਹਞ ਆਣ 

ਹਢਏਾੁ ॥ ਵਢੁ ਦਐੁ ਅੂਣੁ ੁ 
ਏ ਏ ਥਠੁ ਹਵਛਾਝੀ ॥ ਾਔ ਹਥਢਾ 
ੂਔਾ ਏ ਢਾਸੀ ਢਾਢਏ ਅਏਟ ਏਸਾਝੀ 

॥॥ 
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ਹਏਞੁ ਹਏਞੁ ਹਥਹਡ ਖੁ ਉਣਖ ਣੁਐਾ 
ਹਏਞੁ ਹਏਞੁ ਠੁਹਐ ਹਥਢਹ ਖਾਈ ॥ 

ਸਉਧ ਹਵਹਔ ਖੁ ਉਣਖ ਣੁਐਾ ਢਾਹਧ 
ਹਵਹ ਠੁਐੁ ਣਾਈ ॥ ੁਧੁਹਐ ਸਵ 
ੁ ਹਆਢੁ ਞਞੁ ਥੀਔਾ ਸਉਧ ਥਹਠ 
ਖਪਾ ॥ ਞਢੁ ਧਢੁ ਹਢਧਪੁ ਹਢਧਪ 

ਥਾਝੀ ਾਔ ਸ ਧਾ ॥ ਢਾਧ ਢਾਹਧ 
ਸ ਥਾੀ ਾਔੁ ਹਐਆ ਉਹ ਡਾ 
॥ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ਖੁ ਏਠ ਢ ਸਵ 

ਠਐਸੁ ਹਠ ਥੀਔਾ ॥॥ 
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ੁਧੁਹਐ ਾਔੁ ਥਠੁ ਥੀਔਾ ਏਇ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਔੁ ਥਾਝੀ ਣਙੁ ਸਇ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਧਢੁ ਦੀਖ ਹਵਪਾ ਥੂਗ ਏਇ 
॥ ੁਧੁਹਐ ਹਢਖ ਹ ਵਾਾ ਸਇ ॥ 

ੁਧੁਹਐ ਖੀ ਖੁਹਞ ਣਕਾਝ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਢਾਢਏ ਏ ਖਾਝ ॥॥ 

ਹਥਢੁ ਹਞੁ ਵ ਖੁ ਢ ਸਈ ॥ 
ਹਥਢੁ ਹਞੁ ਦਙ ਧੁਏਹਞ ਢ ਏਈ ॥ 
ਹਥਢੁ ਹਞੁ ਦਙ ਢਾਧੁ ਣਾਇਆ ਢ 

ਖਾਇ ॥ ਹਥਢੁ ਹਞੁ ਦਙ ਧਸਾ ਠੁਐੁ 
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ਣਾਇ ॥ ਹਥਢੁ ਹਞੁ ਦਙ ਧਸਾ 
ਹਥ ੁਥਾਹ ॥ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ੁ 

ਧੁਆ ਖਢਧੁ ਸਾਹ ॥੍॥ 
ੁਧੁਹਐ ਧਢੁ ਖੀਞਾ ਸਉਧ ਧਾਹ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਾਔੁ ਹਐਆ ਉ ਡਾਹ ॥ 
ੁਧੁਹਐ ਖੁ ਖੀਞਾ ਖਧਏਾਪੁ ਧਾਹ 

ਹਥਠਾਹ ॥ ੁਧੁਹਐ ਠਸ ਢ ਆਵ 
ਸਾਹ ॥ ੁਧੁਹਐ ਧਹਪ ਹਧਪਾ ੁ 

ਖਾਝ ॥ ਢਾਢਏ ੁਧੁਹਐ ਥਹਠ ਣਕਾਝ 

॥॥ 
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ਥਠ ਏਾ ਹਢਥੋਾ ੁਹਝ ਞੂ ਅਉਡੂ ਹਥਢੁ 
ਢਾਵ ਖੁ ਢ ਸਈ ॥ ਢਾਧ ਾਞ 

ਅਢਹਠਢੁ ਧਾਞ ਢਾਧ ਞ ੁਐੁ ਸਈ ॥ 
ਢਾਧ ਸੀ ਞ ਦੁ ਣਙੁ ਸਵ ਢਾਧ 

ਗੀ ਣਾਈ ॥ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ਦਐ ਏਹਸ 
ਥਸੁਞ ਔ ਆਹਣ ਐੁਆਈ ॥ 

ਹਞੁ ਞ ਢਾਧੁ ਣਾਈ ਅਉਡੂ ਖ 
ਖੁਹਞ ਞਾ ਸਈ ॥ ਏਹ ਥੀਔਾੁ ਧਹਢ 
ਠਐਸੁ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਢਾਵ ਧੁਏਹਞ ਢ 

ਸਈ ॥॥ 
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ਞੀ ਹਞ ਹਧਹਞ ਞੂਸ ਖਾਝਹਸ ਹਏਆ 
ਏ ਆਹਐ ਵਐਾਝ ॥ ਞੂ ਆਣ ੁਣਞਾ 

ਆਣ ਣਙੁ ਆਣ ਹਦ  ਧਾਝ ॥ 
ਾਹਡਏ ਹਡ ੁੂ ਥਸੁ ਔਪ ਐਖਞ 

ਹਤਹਸ ਤੁਧਾਝ ॥ ਧਾਹਸ ਢਾਧੁ ਣਾਇ 
ਇਸ ਹਦਹਐਆ ਞ ਠਢ ਏਉ 

ਏੁਥਾਝ ॥ ਅਹਥਢਾੀ ਣਰਹਦ ਐਪੁ 
ਔਾਇਆ ੁਧੁਹਐ ਗੀ ਸਈ ॥ 

ਢਾਢਏ ਹਦ ਖੁ ਆਣ ਵਞ ਠੂਖਾ 

ਅਵੁ ਢ ਏਈ ॥॥॥ 
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ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਾਧਏਪੀ ਏੀ ਵਾ 

ਾਧਏਪੀ ਏੀ ਵਾ ਾਇ ਥਪਵਹਛ 
ਞਟਾ ਞ ਛੂਹਧ ਆਐੀ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਢਾਉ ਏਞਾ ਏਾਠੁ ਏ ਹਏਉ ਥਪੁ 
ਸਵ ਖਐੀਵਠ ॥ ਠ ੁਢਾ ਹਞ ਦਝ 

ਦਾਵ ਸ ਣਾਹਞ ਠਾਢੁ ਣੋੀਵਠ ॥ 
ਢਾਢਹਏ ਾਖੁ ਔਪਾਇਆ ਔੁ ਏਙੁ 
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ਞਾਝੀ ਢੀਵ ਠ ॥ ਪਸਝ ਡਹਢੁ ਕਞੁ 
ਹਹ ਏਹ ਹਤਞੀ ਅਹਧਰਞੁ ਣੀਵਠ ॥ 

ਧਹਞ ੁ ਆਞਧ ਠਵ ਠੀ ਐੋਹ ਖਹ 
ਣਾਏੁਇ ਖੀਅ ਠ ॥ ੁਹ ਔਪ 

ਸਾਹ ਏੀਈ ਢਾਢਹਏ ਪਾਧਹਞ 
ਟੀਵਠ ॥ ਹਸ ਹਙਏਾ ਹਠਞੁ ਖੀਵਠ 

॥॥ 
ਪਸਝ ਠੀ ਤਾਈ ਢਾਢਏਾ ਠਸੀ 
ਐਙੀ ॥ ਖਹਞ ਸਾ ਖੁਹਞ ਾਇ 

ਹਸ ਏਾਇਆ ਤਹ ਣਪਙੀ ॥ ਗੁਪ 
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ੁ ਕਞੁ ਹਢਖਢੀ ਧਹਪ ਞਐਞੁ ਥਚਾ 
ੁ ਸਙੀ ॥ ਏਹਸ ਹਖ ੁ 

ਤੁਧਾਇਆ ਹਪ ਖੁ ਅਪੂਝੀ ਔਙੀ 
॥ ਪੁ ਔਪ ੁ ਥਹਠ ਸਹ ਞਹਙ ਢ 
ਆਵੀ ਐਙੀ ॥ ਐਔ ਹਠਹਞ ਐਧ 

ਠੀ ਆਣ ਐਸਠੀ ਐਹ ਠਥਙੀ ॥ ਸਵ 

ਹਤਹਞ ਐਧ ਠੀ ਢੂੁ ਅਸੁ 
ਏੁਸੁ ਗਙੀ ॥ ਞੁਡੁ ਹਛਚ ਔ 
ਣਾਹਞਾਸ ਧਪੁ ਖਢਧ ਖਢਧ ਠੀ 

ਏਙੀ ॥ ਔੁ ਹਖ ੁਹ ਤੁਧਾਇਆ 
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ਹਏਉ ਠੂ ਥਪਸੁ ਸਙੀ ॥ ਣੁਞਰੀ 
ਏਉਪੁ ਢ ਣਾਹਪ ਏਹ ਣੀਸੁ ਏਢੑ 

ਧੁਙੀ ॥ ਹਠਹਪ ਐਙ ਆਏੀ ਹਤਹਢੑ 
ਥਹਢੑ ਦਾੁ ਉਔਾਇਹਢੑ ਕਙੀ ॥ ਹਖਹਢ 
ਆਐੀ ਈ ਏ ਹਖਹਢ ਏੀਞੀ ਹਞਢ 

ਟਙੀ ॥ ਏਉਝੁ ਸਾ ਹਏਹਢ ਉਵਙੀ 

॥॥ 
ਹਖਹਢ ਏੀਞੀ  ਧਢਝਾ ਏ ਾਪੁ ਹਖਵਾਸ 

ਾਪੀ ॥ ਡਧ ਾਇ ਸ ਠਵਞਾ ਪ 

ਪਾ ਏ ਠਪਾਪੀ ॥ ਹਞੁੁ ਆਐ 
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ਔਾ ਏ ਾ ਥਾਞ ਸਵ ਠਸਾਪੀ ॥ 
ੁ ਅਠ ਠੀ ਠਸੀ ਹਤੀ ਔੁ ਏਞ 

ਥਹਡ ਥਸਾਪੀ ॥ ਢਾਢਏੁ ਏਾਇਆ ਣਪਙੁ 
ਏਹ ਧਹਪ ਞਐਞੁ ਥਚਾ  ਛਾਪੀ ॥ ਠੁ 

ਵ ਉਧਹਞ ਐੋੀ ਧਏਪ ਸਇ 
ਖਾਪੀ ॥ ਠਹ ਠਵੁ ਐਧ ਠ 

ਢਾਇ ਔ ਥਾਝੀ ਪਾਪੀ ॥ ਥਪਵਛ 
ਐੀਵੀ ਢਏ ਖਢ ਹਖੁ ਥਸੁਞੀ ਕਾਉ 
ਣਞਰਾਪੀ ॥ ਪਹ ਠਉਪਹਞ ਵਛੀ 

ੁ ਅਹਧਰਞੁ ਐੀਹ ਹਆਪੀ ॥ 
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ੁਹਐਾ ਏ ਧੁਐ ਉਖਪ ਧਢਧੁਐ ਟੀ 
ਣਾਪੀ ॥ ਣ ਏਥੂਪੁ ਐਧ ਢਾਹਪ ਖਾਂ 

ਾਪ ਧਠੀ ਾਪੀ ॥ ਧਾਞਾ ਐੀਵੀ ਸੁ 
ਇ ਹਖਹਢ ਇ ਉਚਾਪੀ ॥॥ 

ਸਹੈਂ  ਵਸਾਈ ਠੁਹਢਆਈ 
ਆਐ ਹਏ ਹਏਢੁ ॥ ਢਾਢਏ ਈਹ 

ਖਢਾਹਟ ਉਔਸਠੀ ਵਝੁ ਹਵਹਹਏਢੁ ॥ 
ਧਾਡਾਝਾ ਣਥਞੁ ਏਹ ਢਹਞਰ ਥਾਏੁ 
ਥਹਠ ਹੋਹਏਢੁ ॥ ਔਉਠਸ ਞਢ 

ਹਢਏਾਹਪਅਢੁ ਏਹ ਆਵਾ ਉਝੁ 
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ਹਔਪਹਏਢੁ ॥ ਏੁਠਹਞ ਅਹਸ 
ਵਐਾਪੀਅਢੁ ਹਖਹਝ ਵਛ ਹਣਛ 

ਹਚਝਹਏਢੁ ॥ ਪਸਝ ਡਹਢੁ ਕਞੁ 
ਹਹ ਅਧਾਹਢ ਹਏਆੋਾ ਹਕਹਏਢੁ ॥ 
ਖਹਞ ਧਾਝੀ ਖਹਞ ਧਾਹਸ ਆਣੁ ਆਣ 
ਞੀ ਹਧਹਏਢੁ ॥ ਹਐਾਂ ਣੁਞਰਾਂ ਹਐ ਏ 

ਦ ਉਧਹਞ ਵਐਸੁ ਹਖ ਹਏਢੁ ॥ ਖਾਂ 
ੁਡੁ ਞਾਂ ਪਸਝਾ ਹਙਹਏਢੁ ॥ੑ॥ 

ਤਹ ਵਾਇਆ ਤੁਆਹਝ ਹਞੁਹ 

ਐਾਛੂੁ ॥ ਖਣੁ ਞਣੁ ਖਧੁ ਢਾਹਪ ਞੁਡੁ 
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ਸੁ ਧੁਔੁ ੂੁ ॥ ਪਥੁ ਹਵਝਾਸ ਧਾਝਾ 
ਹਖਉ ਣਾਝੀ ਥੂੁ ॥ ਵਹਹ ਠਸ 

ੁੂ ਏੀ ਏੁਠਞੀ ਢੂੁ ॥ ਹਖਞੁ ੁ ਸਾਟ 
ਢ ਪਦਈ ਞੂ ਸੁ ਚੂੁ ॥ ਢਉ ਹਢਹਡ 
ਢਾਧੁ ਹਢਡਾਢੁ ਸ ਞੁਡੁ ਹਵਹਔ ਦਣੂੁ ॥ 
ਹਢਠਾ ਞੀ ਖ ਏ  ਵਘ ਔੂੁ ॥ ਢੋ 

ਹਠ ਧਾਞ ਪਏ ਞੁਡੁ ੁਗ ਠੂੁ ॥ ਤਹ 
ਵਾਇਆ ਤੁਆਹਝ ਹਞੁਹ ਐਾਛੂੁ 

॥॥ 

 ਹਙਏਾ  ਥਸਝਾ ਈ ਠੀਥਾਝੁ ॥ 
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ਹਣਨੂ ਠਾਠ ਖਹਵਸਾ ਣਞਾ ਣਵਾਝੁ ॥ 
ਹਖਹਢ ਥਾਏੁ ਢਞਰ ਹਞਆ ਏਹ ਢਸੀ 

ਞਾਝੁ ॥ ਹਖਹਢ ਧੁਠੁ ਹਵਹਪਆ ਏਹ 
ਧੁ ਧਡਾਝੁ ॥ ਔਉਠਸ ਞਢ 

ਹਢਏਾਹਪਅਢੁ ਏੀਞਢੁ ਔਾਢਾਝੁ ॥ ੋਾ 
ਏੀਞ ਸਖ ਠਾ ਖਞੁ ਏੀ ਣਪਾਝੁ ॥ 

ਡਝਐੁ ਔੋਾਇ ਞ ਠਾ ਖ ਸਠਾ 
ਥਾਝੁ ॥ ਏਹਪ ਹਵਹਔ ਡੂ ਅਡਾੁ ਾ 

ਔਹੋਆ  ਦਾਝੁ ॥ ਞਸੁ ਐਞੁ 

ਖਧਾਇ ਞਸੁ ਕਾਵਾਝੁ ॥ ਹਢਞ 
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ਈ ਞੀ ਹਉ ਧਠਾ ਐਾਝੁ ॥ 
ਔਾ ਏੁਛਾਂ ੁਗੀੁ ਧਢ ਧਹਸ ਥਠੁ 

ਣਵਾਝੁ ॥ ਆਵਾ ਉਝੁ ਹਢਵਾਹ 
ਏਹ ਢਠਹ ਢੀਾਝੁ ॥ ਅਉਞਹਆ 

ਅਉਞਾੁ ਪ  ਣੁਐੁ ੁਖਾਝੁ ॥ ਗਐਹੋ 
ਵਾਉ ਢ ਛਪਈ ਣਥਞੁ ਧਾਝੁ ॥ ਖਾਝ 

ਹਥਟਾ ਖੀਅ ਏੀ ਖਾਝੀ ਸੂ ਖਾਝੁ ॥ 
ਹਏਆ ਾਪਾਸੀ ਔ ਣਾਹਞਾਸ ਖਾਂ ਞੂ 
ੁੋੁ ੁਖਾਝੁ ॥ ਠਾਢੁ ਹਖ ਹਞੁ 

ਦਾਵੀ  ਞ ਠਾਝੁ ॥ ਢਾਢਏ ਸਠਾ 
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ਕਞੁ ਹਹ ਉਧਹਞ ਸਾਝੁ ॥  ਹਙਏਾ 
 ਥਸਝਾ ਈ ਠੀਥਾਝੁ ॥ ਹਣਨੂ ਠਾਠ 

ਖਹਵਸਾ ਣਞਰਾ ਣਵਾਝੁ ॥॥ 
ਡਢੁ ਡਢੁ ਾਧਠਾ ੁੁ ਹਖਹਢ ਹਹਆ 

ਹਞਢ ਵਾਹਆ ॥ ਣੂੀ ਸਈ 
ਏਾਧਾਹਞ ਆਹਣ ਹਖਝਸਾ 

ਡਾਹਆ ॥ ਹਐੀ ਅਞ ਞੀ 
ਣਾਥਰਸਧੁ ਏਹ ਢਧਏਾਹਆ ॥ 

ਅਙਪੁ ਅਟਾਸੁ ਅਞਪੁ ਞੂ ਞਾ ਅਞੁ ਢ 

ਣਾਾਵਾਹਆ ॥ ਹਖਢੀੑ ਞੂ ਹਵਆ 
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ਦਾਉ ਏਹ  ਞੁਡੁ ਣਾਹ ਉਞਾਹਆ ॥ 
ਪਥੁ ਪਦੁ ਏਾਧੁ ਕ੍ਰਡੁ ਧਸੁ ਧਾਹ ਏਜ 

ਞੁਡੁ ਣਵਾਹਆ ॥ ਡਢੁ ੁ ਞਾ 
ਟਾਢੁ ਸ ਔੁ ਞਾ ਣਏਾਹਆ ॥ 

ਢਾਢਏੁ ਞੂ ਪਸਝਾ ਞੂਸ ੁੁ ਅਧੁ ਞੂ 
ਵੀਔਾਹਆ ॥ ੁੁ ਹਛਚਾ ਞਾਂ ਧਢੁ 

ਾਡਾਹਆ ॥॥ 
ਔਾ ਖਾ ਔਸੁ ਖੁੀ ਣਔਾਇਝੁ ਆਣ 
ਸਆ ॥ ਆਣੀਢੑੀ ਆਣੁ ਾਹਖਢੁ 

ਆਣ ਸੀ ਟਹਧੑ ਐਪਆ ॥ ਆਣ ਣਙੀ 
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ਏਪਧ ਆਹਣ ਆਹਣ ਹਪਐਝਸਾਾ ਸਆ 
॥ ਦ ਉਧਹਞ ਆਵਝ ਖਾਵਝੀ ਆਣ 

ਸੀ ਢਵਾ ਹਢਆ ॥ ਞਐਹਞ ਥਚਾ 
ਅਖਢ ੁੂ ਹਞੁ ਏਾ ਹਐਵ 

ਔਠਆ ॥ ਉਵਝਸੁ ਞ ਆਟਵਝਸੁ ਔਸੁ 
ਔਏੀ ਏੀਅਢ ੁਪਆ ॥ ਹਖਢੀੑ ੁੂ ਢ 

ਹਵ ਧਢਧੁਐਾ ਣਇਆ ਧਆ ॥ ਠੂਝੀ 
ਔਉਝੀ ਏਾਧਾਹਞ ਔ ਏਾ ਔਾ ਜਆ 
॥ ਔਾ ਖਾ ਔਸੁ ਖੁੀ ਣਔਾਇਝੁ 
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ਆਣ ਸਆ ॥॥॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਥਞ ਏੀ ਵਾ 

ਥਞ ਏੀ ਵਾ ਧਸਪੁ  
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਸਹ ਏਾ ਢਾਧੁ ਹਡਆਇ ਏ ਸਸੁ ਸਹਆ 

ਦਾਈ ॥ ਏਹਧ ਹਪਐਞ ਣਾਈ ਇਸ 
ੁਹਞ ੁਸਾਈ ॥ ਵਝੁ ਹਞਰਝੁ ਹਞਰਦਵਝੁ 

ਧਉਹਪਆ ਅਹਧਰਞ ਤਪੁ ਣਾਈ ॥ ਹਧਹਪ 
ਾਡੂ ੁਐੁ ਊਣਖ ਪਟੀ ਦ ਕਾਈ ॥ 
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ਢਾਢਏੁ ਹਧ ਏੁ ਢਾਧੁ ਹਤਹ ਥਸੁਹੋ 
ਢ ਡਾਈ ॥॥ 

ਣਖ ਥਡ ਧਸਾਥਪੀ ਏਹ ਔਾ ਜਆ ॥ 
ਆਣਝ ਔਝ ਖਣਾਇਅਢੁ ਹਵਹਔ ਠਨੁ 
ਐੋਆ ॥   ਹਦ ਹਧਹਙ  

ਹਢਞ ਢਵਾ ਹਢਆ ॥ ਹਠਢੁ ਹਝ ਢਾਧੁ 

ਹਡਆਇਠਾ ਹਤਹ ਣਾਇ ਢ ਧਆ ॥ 
ਹਖ ਞ ਉਣਹਖਆ ਢਾਢਏਾ ਈ ਹਤਹ 

ਸਆ ॥॥ 

ਹਏਟਸੁ ਉਣਖ ਏਸ ਸ ਏਸ ਧਾਹਸ 
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ਧਾਵ ॥ ਖੀਅ ਖਞ ਹਦ ਐਧ ਏ 
ਏਉਝੁ ਏੀਧਹਞ ਣਾਵ ॥ ਏਸਹਢ 

ਹਡਆਇਹਢ ੁਝਹਢ ਹਢਞ  ਦਞ 
ੁਸਾਵ ॥ ਅਧੁ ਅਔੁ ਾਹਸਥ 

ਠੂੁ ਪਵ ਢ ਪਾਵ ॥ ਔੁ ਣੂ ੁਹ 
ਉਣਠਹਆ ਢਾਢਏੁ ੁਝਾਵ ॥॥॥ 

 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਖਞੀ ਏੀ ਵਾ 

ਖਞੀ ਧਸਪਾ  ਵਾ ਪਏਾ ਢਾਹਪ 
ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ ॥ 

ਪਏ ॥ ਆਹਠ ਣੂਢ ਧਹਡ ਣੂਢ 

ਅਹਞ ਣੂਢ ਣਧੁਸ ॥ ਹਧਹਞ 
ਞ ਥਞਰ ਧਝ ਢਾਢਏ ਅਢਾਢ 

ਖਠੀੁਸ ॥॥ ਣਐਢ ੁਢਢ 
ੁਢਾਵਢ ਧਢ ਧਹਸ ਹਠਰੋੀ ਾਔੁ ॥ 
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ਣੂਹ ਹਸ ਥਞਰ ਧ ਢਾਢਏ ਸਹ 
ਹ ਾਔੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਸਹ ਏੁ 

ਹਢਖਢੁ ਾਈ ਦ ਅਞਹ ਈ ॥ 
ਏਝ ਏਾਝ ਧਟ ਣਰਦੁ ਖ ਏ ੁ 
ਸਈ ॥ ਹਐਢ ਧਹਸ ਟਾਹਣ ਉਟਾਣਠਾ 

ਹਞੁ ਹਥਢੁ ਢਸੀ ਏਈ ॥ ਐਛ ਥਰਸਧਛ 

ਣਾਞਾਪ ਠੀਣ ਹਵਆ ਦ ਪਈ ॥ 
ਹਖੁ ਆਹਣ ਥੁਗਾ  ਥੁਗੀ ਹਢਧਪ 

ਖਢੁ ਈ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਔਹਞ ਖੀਅ ਔਢਾ ਧਾਞ 
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ਦ ਅਟਾਣਢ ॥ ਾਹ ਾਹ 
ਹਧਹਞ ਢਾਢਏ ਧਸਾ ਅਹਢ ਢ 

ਹਥਢਾਢ ॥॥ ਧੁਐੁ ਞਪ ਣ ਉਣ 
ਵਠ ਏੁਸਟੋ ਟਾਇ ॥ ਢਾਢਏ  ਡਝੀ 

ਹਏਉ ਹਵਾਹ ਉਡਹਸ ਹਖ ਠ 
ਢਾਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਏਞੁ ਹਥਠੁ ਏਹ 

ਹਢਹਧਆ ਅਹਢ ਉਠ ਧਗਾਹ ॥ 
ਉਡ ਧੁਐੁ ਏੁਔੀਪ ਹਥਏਪੁ ਢਹਏ ਹ 
ੁਥਾਹ ॥ ਸਹ ਹਧਞ ਞੂ ਢਾ ਖਪਹਸ 

ਧਹਢ ਞਹਢ ਉ ਡਾਹ ॥ ਹਥਐਧ ਟਾਢਸੁ 
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ਹਖਹਢ ਹਐਆ ਹਞੁ ਹਞਪੁ ਢ ਹਵਾਹ 
॥ ਣਰਦ ਹਥਞ ੁਐੁ ਏਠ ਢਾਹਸ 

ਖਾਹਸ ਖਢਧੁ ਸਾਹ ॥॥ 
ਪਏ ॥ ਧਢ ਇਕਾ ਠਾਢ ਏਝ 

ਥਞਰ ਆਾ ਣੂਢਸ ॥ ਐਛਝ ਏਹਪ 
ਏਪਸ ਣਰਦ ਹਧਹ ਢਾਢਏ ਢਸ 

ਠੂਝਸ ॥॥ ਸਹਦ  ਧਾਝਹਸ ਹਖੁ 
ਹ ਞ ਹਉ ਪਾਈ ਢਸੁ ॥  ਸੁ 
ਹਥਠ ਢ ਹਵਉ ਢਾਢਏ ਹਖਹਢ ੁਠੁ 

ਹਔਆ ਠਸੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਖੀਉ 
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ਣਰਾਢ ਞਢੁ ਡਢੁ ਠੀਆ ਠੀਢ  ਦ ॥ 
ਹਰਸ ਧਠ ਟ ਅੁ ਠੀ ਹਔ ਦਪ 

ਖ ॥ ੁਞ ਥਹਢਞਾ ਾਖਢ ਵਏ 
ਠੀ ਣਰਦ ਠਵਢ ਖ ॥ ਸਹ ਹਧਞ 
ਞਢੁ ਧਢੁ ਸਹਆ ਪਹਸ ਖਾਹਸ ਹਵਖ ॥ 
ਾਡਹ ਸਹ ੁਝ ਧਸੁ ਹਥਢ ਹਦ 

 ॥॥ 
ਪਏ ॥ ਏੁਙਥ ਖਞਢ ਏਝ ਧਾਇਆ 
ਅਢਏ ਉਠਧਸ ॥ ਸਹ ਦਹਞ ਦਾਵ 

ਸੀਝ ਢਾਢਏ ਣਰਦ ਹਥਞ ਞ ਣਰਞਞਸ 
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॥॥ ਞੁਙੋੀਆ ਾ ਣਰੀਹਞ ਖ ਪਾਈ 
ਹਥਅਢ ਹਉ ॥ ਢਾਢਏ ਔੀ ੀਹਞ 

ਾਂਈ ਞੀ ਹਞਆ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 
ਹਖੁ ਹਥਞ ਞਢੁ ਦਧ ਸਇ ਏਸਞ 
ਹਦ ਣਰਞੁ ॥ ਹਐਢੁ ਹਰਸ ਧਹਸ ਥਢ ਢ 
ਠਵਸੀ ਹਖਢ ਹਉ ਈ ਸਞੁ ॥ ਏਹ 

ਅਢਟ ਠਥੁ ਹਔਆ  ਏਾਹਖ ਏਞੁ 
॥ ਖਾ ਥੀਖ  ਪੁਝ ਏਧ ਇਸੁ ਐਞੁ 
॥ ਅਹਏਞਝਾ ਸਹ ਹਵਹਆ ਖਢੀ 

ਦਧਞੁ ॥ੑ॥ 
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ਪਏ ॥ ਏਹਙ ਠਾਢ ਇਢਾਢ ਅਹਢਏ 
ਡਢ ਣਹਵਞਰਞਸ ॥ ਉਔਹਞ ਢਾਢਏ 

ਸਹ ਸਹ ਢਾ ਥ ਣਾਣ ਹਥਧੁਔਞ 
॥॥ ਈਡਝੁ ਏੀਞਧੂ ਝਾ ਦੀ 

ਹਠਞੀਧੁ ਦਾਹਸ ॥ ਧਹਢ ਵਠੋ ਔੁ 
ਸੁ ਢਾਢਏ ਸਦ ਛੁਐੋ ਉਪਾਹਸ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਏਹਙ ਅਾ ਹਦ ਢਾ ਸਹਸ 
ਹਧਞ ਸਹ ਢਾਉ ॥ ਧਢ ਹਔਠ ਤਪ 
ਣਾਈਅਹਸ ਸਹ ਏ ੁਝ ਾਉ ॥ ਖਢਧ 

ਧਝ ਦ ਏਙੀਅਹਸ ਹਢਸਔਪ ਔੁ ਟਾਉ 
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॥ ਣੂਹਥ ਸਵ ਹਪਹਐਆ ਸਹ ਔਝ 
ਧਾਉ ॥ ਏਹ ਹਏਣਾ ਣਰਦ ਾਹਐ ਪਸੁ 

ਢਾਢਏ ਥਹਪ ਖਾਉ ॥॥ 
ਪਏ ॥ ਹਰਸ ਔਢਾ ਅਣਾ ਧਹਢ 
ਹਥਪਾ ੁਆਠ ਸ ॥ ਏਠਾਂਔ ਢਸ 

ਹਧਹਞ ਢਾਢਏ ਞ ਖਞ ਹਥਙਾ 

ਹਕ੍ਰਧਸ ॥॥ ਧੁਔੁ ਅਛਥੁ ਸਦੁ ਹਏਸੁ 
ਧਹਗ ਧੁਸਥਹਞ ਢਸ ॥  ਾਂਈ ਖੈਂ 
ਹਵ ਢਾਢਏ  ਞਢੁ ਐਸ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ੁਠ ਖ ਅਢਏ ੁਐ  
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ਦਝ ਣੂ ॥ ਹਰਸ ਇਢ ਔਠਢ 
ੁਡ ਪਾਇ ਧਞੀ ਸੀ ॥ ਧਢ ਇਕ 

ੁਐ ਧਾਝਠਾ ਹਏਕੁ ਢਾਹਸ ਹਵੂ ॥  
ਣਰਦੁ ਹਔਹਞ ਢ ਆਵਈ ਹਵਙਾ ਏ ਏੀ 
॥ ਹਥਢੁ ਸਹ ਢਾਧ ਢ ਾਂਹਞ ਸਇ ਹਏਞੁ 

ਹਥਹਡ ਧਢੁ ਡੀ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਔਢ ਏਧਪ ਹਥਸ ਐਖਞ 
ਥਾੀ ਠਸ ਹਠਸ ॥ ਹਞਆਞ 

ਏਣਙ ੂਣ ਧਾਇਆ ਢਾਢਏ ਆਢਠ 

ੂਣ ਾਡ ਧਸ ॥॥ ਧਹਢ ਾਂਈ 
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ਧੁਹਐ ਉਔਾ ਵਞਾ ਸਦ ਪਅ ॥ ਢਾਢਏ 
ਸਹਦ ਅਛਥ ਏੂਹੋਆ ੁਹਝ ਖੀਵਾ 

ਔੀ ਇ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਥਞਾ ਞੂਙੀ 
ਗੁਣੋੀ ਔੀ ਹਦ ਹਕਢਾ ॥ ਖਾਹਞ ਢ 
ਣਹਞ ਢ ਆਠ ਉਹਠਆਢ ਦਰਹਧਢਾ ॥ 
ਹਧਞਰ ਢ ਇਚ ਡਢ ੂਣਸੀਝ ਹਏਕੁ ਾਏੁ 

ਢ ਹਢਾ ॥ ਾਖਾ ਪੀ ਹਰਹਙ ਏਾ 
ਸਹ ਢਾਹਧ ਧਢੁ ਹਦਢਾ ॥ ਹਞ ਏੀ ਡੂਹੋ 
ਧਢੁ ਉਡ ਣਰਦੁ ਸਇ ੁਣਰਢਾ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਅਹਢਏ ਪੀਪਾ ਾਖ  ੂਣ 
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ਕਞਰ ਔਧ ਞਐਞ ਆਢ ॥ ਔਹਞ 
ਧੂੋ ਅਹਆਢ ਅਡਸ ਢਾਢਏ ੁਣਢ 

ਧਢਟ ਧਾਇਆ ॥॥ ੁਣਢ ਸਹਦ 
 ਧਾਹਝਆ ਹਧਚਾ ਪੋਾ ਧਸੁ ॥ 

ਢਾਢਏ ਢਾਧ ਹਵਸੂਝੀਆ ੁਠਹ 
ਧਾਇਆ ਡਰਸੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ੁਣਢ 

ਞੀ ਹਔਞੁ ਧੂਹਐ ਪਾਇਆ ॥ ਹਥ 
ਾਖ  ਦ ਖਾਞ ਦਐਪਾਇਆ ॥ 
ਆਖਾ ਈ ਹਵਸਾਇ ਡਡ ਡਾਇਆ ॥ 

ਣੂਢ ਦ ਢ ਏਾਧ ਧਹਸਆ ਧਾਇਆ ॥ 
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ਹਏਆ ਵਔਾਾ ਖਞੁ ਖਾ ਆਹਣ 
ਦੁਪਾਇਆ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਥਹਞ ਵ ਪਏਸ ਹਖਞਞ 
ਹਣਰਟਵੀ ਢਵ ਐਛਝਸ ॥ ਹਥਞ ਸਹ 
ਣਾਪਸ ਢਾਢਏ ਞ ਣਰਾਝੀ ਉਹਠਆਢ 

ਦਧਝਸ ॥॥ ਏਉਞਏ ਏਛ 

ਞਧਾਹਆ ਹਔਹਞ ਢ ਆਵੁ ਢਾਉ ॥ 
ਢਾਢਏ ਏੋੀ ਢਏ ਥਾਥ ਉਖੋੁ 
ਈ ਟਾਉ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਧਸਾ 

ਦਇਆਢ ਉਹਠਆਢ ਢ ਏਹ 
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ਧਾਹਢਆ ॥ ਗੂਚ ਧਰੀ ਣਹਐ ਔੁ 
ਏਹ ਖਾਹਢਆ ॥ ਏਾਧ ਕ੍ਰਹਡ ਅਸਏਾਹ 

ਹਤਹਸ ਠਵਾਹਢਆ ॥ ਹਹ ਪਾ ਖਧ 
ਛਛੁ ਞਾ ਣਕੁਞਾਹਢਆ ॥ ਹਥਢੁ ਣੂ 
ੁਠਵ ਹਤ ਞਾਹਢਆ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਾਖ ਏਣਙ ੂਣ ਏਣਙ ਡਢ 

ਏਣਙ ਏੁਪ ਥਞਸ ॥ ਔਹਞ 
ਹਥਹਐਆ ਕਪ ਹਕਠਰ ਢਾਢਏ ਹਥਢੁ ਸਹ 
ਹ ਢ ਔਾਪਞ ॥॥ ਣਐਠੋ ਏੀ ਦੁਪੁ 

ਞੁਧਾ ਹਠਧੁ ਸਝਾ ॥ ਅਜੁ ਢ ਪਸਠੋ 
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ਧੁਪੁ ਢਾਢਏ ਾਹਟ ਢ ਖੁਪਈ ਧਾਇਆ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਔਪਹਠਆ ਢਾਹਪ ਢ 

ਔਪ  ਹਏਉ ਖੀ ॥ ਹਞ ਏਾ ਏਸੁ 
ਹਏਆ ਖਞਢੁ ਹਖ ਞ ਵਖੀ ॥ ਸਹ 
ਹਥਹ ਹਏਉ ਹਞਰਣਞਾਵ ਢਾ ਧਢੁ 

ਖੀ ॥ ਣਰਦੂ ਕਹਛ ਅਢ ਪਾ ਢਹਏ 

ਧਖੀ ॥ ਸਸੁ ਹਕ੍ਰਣਾਪ ਠਇਆਪ 
ਢਾਢਏ ਦਉ ਦਖੀ ॥੍॥ 

ਪਏ ॥ ਢਔ ਾਖ ੁਐ ਹਧਙ ਢਔ 

ਦ  ਹਧਙ ਢਔ ਹਧਙ ੁਐ 
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ਧਾਇਆ ॥ ਹਧਙ ਾਡਹ ਸਹ 
ਢਾਢਏ ਠਾ ਹਧਙ ਣਰਦ ਠਢ ॥॥ 

ਪੋਾ  ਢਸੁ ਧਢ ਧਗਾਸੂ ਹਞਆ ॥ 
ਹਵਡੋ ਔ ਟਹਏ ਢਾਢਏ ਹਧਚੋਾ  

ਡਝੀ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਸਹ ਹਥਢੁ ਏਕੂ ਢ 
ਪਾਈ ਦਞਢ ਏਉ ਧੀਚਾ ॥ ਆਢ 

ੁਆਠ ਹਦ ਤੀਹਏਆ ਏਹ ਹਢਢਉ 
ਛੀਚਾ ॥ ਅਹਆਢੁ ਦਧੁ ਠੁਐੁ ਏਹਙਆ 
ੁ ਦ ਥੀਚਾ ॥ ਔਢ ਏਧਪ ਧਢੁ 

ਥਹਡਆ ਹਖਉ ੁ ਧਖੀਚਾ ॥ ਖੀਉ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        931 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਣਰਾਝ ਞਢੁ ਧਢੁ ਣਰਦੂ ਹਥਢ ਹਦ ਗੂਚਾ 
॥॥ 

ਪਏ ॥ ਹਞਅਏਞ ਖਪ ਢਸ ਖੀਵ ਧੀਢ 
ਢਸ ਹਞਆਹ ਔਾਹਞਰਏ ਧ ਧਛਪਸ ॥ 
ਥਾਝ ਥਡਔ ਏੁਏ ਢਾਠ ਅਹਪ ਥਡਢ 

ਏੁਧ ਥਾਢਸ ॥ ਔਢ ਏਧਪ ਔਹਞ 

ਞਸ ਢਾਢਏ ਆਢ ਢ ੁਔਞ ॥॥ ਧੁਐੁ 
ਛਐਾਊ ਣਪਏ ਕਹਛ ਆਢ ਢ ਛਊ ਹਔਞੁ 

॥ ਖੀਵਝ ਧੁ ਹਞੁ ਡਝੀ ਸਹ 

ਢਾਢਏ ਞਾਂ ਹਧਞੁ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 
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ਹਖਉ ਧਕੁਪੀ ਹਥਢੁ ਣਾਝੀ ਹਏਉ 
ਖੀਵਝੁ ਣਾਵ ॥ ਥੂਠ ਹਵਸੂਝਾ ਔਾਹਞਰਏ 

ਹਏਉ ਏਹ ਹਞਰਣਞਾਵ ॥ ਢਾਠ ਏੁਏਹਸ 
ਥਹਡਆ ਢਧੁਐ ਉਹਚ ਡਾਵ ॥ ਦਵੁ 
ਪਦੀ ਏੁਧ ਥਾੁ ਏਾ ਹਧਹਪ ਆਣੁ 

ਥਡਾਵ ॥ ਹਞਉ ਞ ਖਢਾ ਸਹ ਣਰੀਹਞ 

ਸ ਠਹਐ ਠੁ ਅਾਵ ॥॥ 
ਪਏ ॥ ਹਔਞਵਹਞ ਔਢ ਏਧਪ ਾਹ 

ਾਹ ਅਾਡਢਸ ॥ ਢਸ ਹਥਹਞ 

ਢਾਧ ਅਔੁਞ ਢਾਢਏ ਆ ਣੂਢ 
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ਣਧੁਸ ॥॥ ੀਞੋਾ ਧਢ ਧਗਾਹਸ 
ਣਪਏ ਢ ਟੀਵ ਥਾਸਾ ॥ ਢਾਢਏ 

ਆੋੀ ਹਢਥਾਹਸ ਠਾ ਣਐਠ ਔੁ ਡਝੀ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਆਾਵਞੀ ਆ 
ੁਾਈ ਣੂੀ ॥ ਹਧਹਪ ਣਾਪ 

ਹਥਠ ਢ ਏਥਸੂ ਗੂੀ ॥ ਠਸੁ ਠੁ 

ਧਹਢ ਔਾਉ ਪਹਸ ਖਾਹਸ ਹਵੂੀ ॥ 
ਸਇ ਣਹਵਞਰ ੀੁ ਔਢਾ ਡੂੀ ॥ 
ਣਾਥਰਸਧ ੁਠਵ ਠਾ ਸਖੂੀ 

॥॥ 
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ਪਏ ॥ ਢਾ ਉਔਹਞ ਢਾਧ ਰਵਝ 
ੁਢਹਞ ਥਠ ਅਹਧਰਞਸ ॥ ਢਾਢਏ ਹਞਢ 

ਠ ਥਹਪਸਾ ਹਖਢਾ ਹਡਆਢੁ 
ਣਾਥਰਸਧਝਸ ॥॥ ਸਹਦ ਏੂੋਾਵ ਏਧ 
ਇਏੁ ਾਈ ਥਾਸ ॥ ਢਾਢਏ ਈ 
ਡਢੁ ਹਖਢਾ ਹਣਸੋੀ ਔ ਹਉ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਠ ਥਹਪਸਾੀ ਹਞਢਾ ਹਖ 
ੁਢਞ ਸਹ ਏਟਾ ॥ ਣੂ ਞ ਣਡਾਢ 
ਹਢਵਾਵਹਸ ਣਰਦ ਧਟਾ ॥ ਸਹ ਖੁ 

ਹਪਐਹਸ ਥਅਞ ਸਹਸ  ਸਟਾ ॥ ਔਢ 
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ਣੁਢੀਞ ਣਹਵਞਰ ਔਾਪਹਸ ਣਰਦ ਣਟਾ ॥ 
ਞਾਂ ਹ ਉਡਾੁ ਪਾ ਠੁਐੁ ਪਟਾ 

॥ੑ॥ 
ਪਏੁ ॥ ਦਾਵੀ ਉਠਞ ਏਝ ਸਹ 

ਧਝ ਖ ਣੂਢਸ ॥ ਣਾਪ ਠ 
ਦਙ ਤਪ ਢਾਢਏ  ਧਸੂਞਸ ॥॥ 

ਏੀਧ ਢ ਏਾ ਣਾਇ ੁਐ ਹਧਞੀ ਸੂ 
ਥਾਸ ॥ ਢਾਢਏ ਾ ਵਪੋੀ ਣਵਾਝੁ 
ਹਖਞੁ ਹਧਪਠੋ ਧਾ ਹਣੀ ॥॥ ਣਉੋੀ 

॥ ਾ ਵਪਾ ਏਸੁ ਏਉਝੁ ਸ ਹਖਞੁ ਣਰਦ 
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ਏਉ ਣਾਈ ॥  ਧੂਞੁ ਦਪਾ ਖੁ ਸ 
ਹਖਞੁ ਹਧਪ ੁਾਈ ॥ ਆਚ ਣਸ ਸਹ 

ਹਡਆਇ ਏ ਧਢ ਇਕ ਣੁਖਾਈ ॥ ਵਛ 
ਦਾਹ ਞੁ ਸਇ ਹਢਹਵ ਪਾਾ ਣਾਈ 
॥ ਧਹਢ ਠਢ ਏੀ ਹਣਆ ਸ ਢਾਢਏ 

ਥਹਪ ਖਾਈ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਣਹਞਞ ਣੁਢੀਞ ਹਥਠਸ 
ਥ ਠਐ ਹਢਵਾਝਸ ॥ ਹਝ ੂ 
ਦਵਾਢਸ ਖਣਹਞ ਢਾਢਏ ਸਹ ਸਹ 

ਸ ॥॥ ਕਹਛ ਸਦੁ ਆਣੁ ਪੋ 
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ਔਝਾ ਣਾਹ ॥ ਢਚੋ ਠੁਐ ਞਾਣੁ 
ਢਾਢਏ ਣਰਦੁ ਣਐਹਠਆ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ 

ਧਹਪ ਪਸੁ ਠਇਆਪ ਜਹਸ ਣ 
ਠੁਆਹਆ ॥ ਹਐ ਪਵਸੁ ਠੀਢ 
ਠਇਆਪ ਦਰਧਞ ਥਸੁ ਸਾਹਆ ॥ 

ਦਹਞ ਵਕਪੁ ਞਾ ਹਥਠੁ ਸਹ ਣਹਞਞ 

ਉਡਾਹਆ ॥ ਞੁਗ ਹਥਢੁ ਢਾਸੀ ਏਇ 
ਹਥਢਉ ਧਹਸ ਾਹਆ ॥ ਏੁ ਹਸ ਪਸੁ 
ਠਇਆਪ ਾ ਾਹਆ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਞ ਉਡਝ ਠਇਆਪ 
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ਆ ਣਾਪ ਏੀਞਢਸ ॥ ਹਢਧਪ 
ਞ ਝ ਙ ਢਾਢਏ ਣਧੁਸ 

॥॥ ਔਠਢ ਔਠੁ ਢ ਠ ੁਹਞ ਧੂਹਪ 
ਢ ਹਧਙਈ ਾਂਧ ॥ ੀਞਪੁ ਟੀਵ 
ਢਾਢਏਾ ਖਣਠੋ ਸਹ ਢਾਧੁ ॥॥ 

ਣਉੋੀ ॥ ਔਢ ਏਧਪ ਏੀ ਙ ਉਡ 

ਪ ਖਢ ॥ ੁਹਝ ਣਞਾਣੁ ਹਵਠ 
ਹਢਦਉ ਦ ਧਢ ॥ ਞਹਙ ਢ ਆਵ 

ਧੂਹਪ ਹਔਆ ਢਾਧੁ ਡਢ ॥ ਞ ਖਢਾ 

ਹਉ ੁ ਣਾਈ ਵਛ ਣੁਢ ॥ ਆਚ 
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ਣਸ ਸਹ ਹਡਆਇ ਸਹ ਖੁ ਹਢਞ 
ੁਢ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਠਇਆ ਏਝ ਠੁਐ ਸਝ 
ਉਔਝ ਢਾਧ ਏੀਞਢਸ ॥ ਠਇਆਪ 
ਣੁਐ ਦਵਾਢਸ ਢਾਢਏ ਹਪਣਞ ਢ 
ਧਾਇਆ ॥॥ ਦਾਹਸ ਥਪਠੋੀ ਥੁਹਗ 

ਈ ਐਠੋ ਣਰਦੁ ਆਹਣ ॥ ਹਖਹਢ 
ਉਣਾਈ ਧਠਢੀ ਢਾਢਏ  ਣਰਦੁ ਖਾਹਣ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਖਾ ਣਰਦ ਦ ਠਇਆਪ 

ਢ ਹਥਆਣ ਧਾਇਆ ॥ ਏਹਙ ਅਾ  
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ਢਾ ਸਹ ਇਏੁ ਹਡਆਇਆ ॥ 
ਹਢਧਪ ਦ ੀ ਖਢ ਡੂੀ 

ਢਾਇਆ ॥ ਧਢ ਞਢ ਦ ਞਐ ਣੂਢ 
ਣਰਦੁ ਣਾਇਆ ॥ ਞ ਏੁਙਥ ਹ ਪ 

ਏੁਪ ਥਾਇਆ ॥॥ 
ਪਏ ॥ ੁ ਹਥਠ ਣਾਪ ੁ ੁ 

ਣੂਢ ਢਾਾਇਝਸ ॥ ੁ ਠਇਆਪ 
ਧਟ ੁ ੁ ਢਾਢਏ ਣਹਞਞ 
ਉਡਾਝਸ ॥॥ ਦਉਖਪੁ ਹਥਐਧੁ 

ਅਾਸੁ ੁਹ ਥਹਸਟ ਞਾਹਅਧੁ ॥ 
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ਢਾਢਏ ਣੂ ਏਧ ਹਞੁ ਔਝੀ 
ਪਹਆ ॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਡਢੁ ਡਢੁ 

ੁਠਵ ਹਖੁ ਹ ਸਹ ਖਣ ॥ ੁ 
ਹਕ੍ਰਣਾਪ ਖਥ ਦ ਞ ਅਵੁਝ ਹਦ ਕਣ 
॥ ਣਾਥਰਸਧ ੁਠਵ ਢੀਔਸੁ ਉਔ ਟਣ 
॥ ਏਾਹਙ ਹਪਏ ਠੁਐ ਧਾਇਆ ਏਹ 

ਪੀਢ ਅਣ ਠ ॥ ੁਝ ਾ ਥਅਞ 
ਢਾ ਸਹ ਖ ॥॥ 

ਪਏ ॥ ਹਠਰਙਞ ਏ ੁਢੀਅਞ ਏ 

ਵਞਞ ਏ ਢਸਸ ॥ ਢਾਧ ਠਾਢੁ 
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ਖਾਔਹਞ ਢਾਢਏ ਠਇਆਪ ਣੁਐ ਹਕ੍ਰਣਾ 
ਏਸ ॥॥ ਹਸਏੁ ਵੀ ਹਸਏੁ ਧਪਾ 

ਸਹ ਇਏੁ ਣਹਸ ਅਠਾਹ ॥ ਢਾਧ 
ਵਐੁ ਡਢੁ ਹਔਆ ਢਾਢਏ ਔੀ ਾਹ 
॥॥ ਣਉੋੀ ॥ ਣਰਦ ਠਇਆਪ ਥਅਞ 
ਣੂਢ ਇਏੁ ਸੁ ॥ ਦੁ ਹਏਕੁ ਆਣ 

ਆਹਣ ਠੂਖਾ ਏਸਾ ਏਸੁ ॥ ਆਹਣ ਏਸੁ 
ਣਰਦ ਠਾਢੁ ਆਣ ਆਹਣ ਪਸੁ ॥ ਆਵਝ 
ਖਾਝਾ ਸੁਏਧੁ ਦੁ ਹਢਸਔਪੁ ਞੁਡੁ ਟਸੁ ॥ 

ਢਾਢਏੁ ਧ ਠਾਢੁ ਏਹ ਹਏਣਾ ਢਾਧੁ 
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ਠਸੁ ॥੍॥॥ 
 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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ਾ ਧਾਪਾ 

ੴ ਹਞੁ ਣਰਾਹਠ॥ 
ਾ ਧਾਪਾ ॥ 

ਾ ਏ ਹ ਣਔ ਥਢ ॥ ਹ 

ਅਪਾਣਹਸ ਆਚਉ ਢਠਢ ॥ ਣਰਟਧ 
ਾ ਦਉ ਵ ਏਸੀ ॥ ਣਔ ਾਢੀ 

ਹ ਉਔਸੀ ॥ ਣਰਟਧ ਦਵੀ 
ਹਥਪਾਵਪੀ ॥ ਣੁਹਢਆਏੀ ਾਵਹਸ 
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ਥਪੀ ॥ ਣੁਹਢ ਅਪਐੀ ਏੀ ਦਈ 
ਥਾੀ ॥  ਦਉ ਏੀ ਣਾਔਉ ਢਾੀ ॥ 

ਣਔਧ ਸਐ ਹਠਾਐ ੁਢਾਵਹਸ ॥ 
ਥਾਪਧ ਧਡੁ ਧਾਡਵ ਾਵਹਸ ॥॥ 
ਪਪਞ ਹਥਪਾਵਪ ਾਵਸੀ ਅਣੁਢੀ 

ਅਣੁਢੀ ਦਾਂਹਞ ॥ ਅਙ ਣੁਞਰ ਦਵ ਏ 

ਾਵਹਸ ਾਇਢ ਣਾਞਰ ॥॥ ਠੁਞੀਆ 
ਧਾਪਏਉਏ ਆਪਾਣਹਸ ॥ ਹ 

ਾਢੀ ਣਾਔਉ ਟਾਣਹਸ ॥ ੈਂਛਏੀ 

ਅੁ ਠਵਡਾੀ ॥ ਡਾੀ ੀਸੁਞੀ 
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ਉਔਾੀ ॥ ਡਢਾੀ  ਣਾਔਉ ਾਈ 
॥ ਧਾਪ ਾ ਏਉਏ ਹ ਪਾਈ ॥ 

ਧਾੂ ਧਞਅ ਧਵਾਾ ॥ ਣਰਥਪਔਛ 
ਏਉਏ ਉਦਾਾ ॥ ਐਉਐਙ ਅਉ 

ਦਉਾਢਠ ਾ ॥ ਅਙ 
ਧਾਪਏਉਏ ਹ ਪਾ ॥॥ ਣੁਹਢ 

ਆਇਅਉ ਹਸਛਪੁ ਣਔ ਢਾਹ ਹ 
ਅਙ ੁਞ ॥ ਉਚਹਸ ਞਾਢ ਏਪਪ 

ਾਇਢ ਞਾ ਹਧਪਾਵਸੀ ॥॥ ਞਪੀ 

ਠਵਏੀ ਆਈ ॥ ਥਞੀ ਠੂ 
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ੁਸਾਈ ॥  ਅਸੀੀ ਪ ਦਾਖਾ ॥ 
ਹ ਪਾਈ ਣਾਂਔਉ ਆਖਾ ॥ 

ੁਧਾਢਠ ਦਾਏ ਆ ॥ ਔਠਰਹਥਥ 
ਧਪਢ ੁਸਾ ॥ ਥਾਢ ਅਉ 

ਆਹਸ ਹਥਢਠਾ ॥ ਾਵਹਸ  ਥਞ 
ਏਧਠਾ ॥ ਅਙ ਣੁਞਰ ਧ ਏਸ ਵਾੀ 

॥ ਣੁਹਢ ਆਈ ਠੀਣਏ ਏੀ ਥਾੀ ॥॥ 
ਏਕਪੀ ਣਙਧਖੀ ਙਛੀ ਏਸੀ ਅਪਾਹਣ 
॥ ਏਾਧਠੀ ਅਉ ੂਖੀ ਹ ਠੀਣਏ ਏ 

ਟਾਹਣ ॥॥ ਏਾਪਏਾ ਏੁਞਪ ਅਉ ਾਧਾ 
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॥ ਏਧਪਏੁਧ ਔਣਏ ਏ ਢਾਧਾ ॥ 
ਉਾ ਅਉ ਏਾਢਾ ਏਪਾੵਢਾ ॥ ਅਙ 

ਣੁਞਰ ਠੀਣਏ ਏ ਖਾਢਾ ॥॥ ਦ ਹਧਹਪ 
ਹੀਾ ਵ ਾਵਹਸ ॥ ਣਾਂਔਉ ਹ 
ਥਢ ਪਾਵਹਸ ॥ ਥਾੀ ਏਢਾਙੀ 
ਡੀ ॥ ਵੀ ਾਵਹਸ ਆਾਵੀ ॥ 

ਹਞਸ ਣਾਕ ਹਡਵੀ ਅਪਾਣੀ ॥ 
ਹੀਾ ਹਉ ਣਾਂਔਉ ਟਾਣੀ ॥॥ 
ਾਪੂ ਾ ਾਾ ਅਉ ੈਂਛ 

ਦੀ ॥ ਅਙ ਣੁਞਰ ਰੀਾ ਏ ੁਛ 
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ਏੁਦ ਸਧੀ ॥॥ ਐਙਧ ਧ ਾ ਵ 
ਾਵਹਸ ॥ ਣਾਂਔਉ ਹ ਥਢ 

ਪਾਵਹਸ ॥ ਹਚ ੈਂਛ ਧਪਾੀ ਡੁਢੀ ॥ 
ਣੁਹਢ ਾਵਹਸ ਆਾ ੁਢ ੁਢੀ ॥ ਊਔ 
ੁਹ ੂਸਉ ਣੁਹਢ ਏੀਢੀ ॥ ਧ ਾ 
ਹਉ ਣਾਂਔਉ ਔੀਢੀ ॥॥ ਥਾਡ 

ਖਡ ਏਠਾਾ ॥ ਖਥਪੀਡ ਢਙ 
ਅਉ ਖਪਡਾਾ ॥ ਣੁਹਢ ਾਵਹਸ ਏ 
ਅਉ ਹਆਧਾ ॥ ਧ ਾ ਣੁਞਰਢ ਏ 

ਢਾਧਾ ॥॥ ਐਙ ਾ ਉਹਢ ਾ 

https://www.dekho-ji.com/
https://www.dekho-ji.com/contact-us


www.dekho-ji.com        950 Index ਤਤਕਰਾ 

Feedback & Contact Me - www.dekho-ji.com 

ਹ ਾਢੀ ਞੀ ॥ ਦ ਣੁਞਰ ਾਢ 
ਏ ਅਚਾਸ ਠ ਥੀ ॥॥॥ 

 
ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏਾ ਐਾਪਾ ॥ 

ਵਾਹਸੁੂ ਖੀ ਏੀ ੌਹਞਸ ॥ 
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