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ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ 
  

ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ 
ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

  
॥ ਜਪੁ ॥ 

 

 ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥  
 ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥  
 ਸੋਚੈ ਸੋਿਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥  
 ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਿਲਵ ਤਾਰ ॥  
 ਭੁਿਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥  
 ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥  
 ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿਕਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥  
 ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥ 
  
 ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥  
 ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਜੀਅ ਹੁਕਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥  
 ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਿਮ ਿਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਿਹ ॥  
 ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਿਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਿਹ ॥  
 ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥  
 
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਿਕਸੈ ਤਾਣੁ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਿਡਆਈਆ ਚਾਰ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਵਿਦਆ ਿਵਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਿਜ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥  
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 ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਿਫਿਰ ਦੇਹ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਿਦਸੈ ਦੂਿਰ ॥  
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਿਰ ॥  
 ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਿਟ ॥  
 ਕਿਥ ਕਿਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ॥  
 ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਿਕ ਪਾਿਹ ॥  
 ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਿਰ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥  
 ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਿਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 
  
 ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਿਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥  
 ਆਖਿਹ ਮੰਗਿਹ ਦੇਿਹ ਦੇਿਹ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥  
 ਫੇਿਰ ਿਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਿਜਤੁ ਿਦਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥  
 ਮੁਹੌ ਿਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਿਜਤੁ ਸੁਿਣ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥  
 ਅੰਿਮਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਿਚਆਰੁ ॥੪॥ 
  
 ਥਾਿਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥  
 ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥  
 ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥  
 ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਿਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥  
 ਦੁਖੁ ਪਰਹਿਰ ਸੁਖੁ ਘਿਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥  
 ਗੁਰਮੁਿਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਿਖ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥  
 ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥  
 ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥  
 ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥  
 ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 
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 ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵਾ ਿਵਣੁ ਭਾਣੇ ਿਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥  
 ਜੇਤੀ ਿਸਰਿਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕ ਿਮਲੈ ਲਈ ॥  
 ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁਣੀ ॥  
 ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥  
 ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥  
 
 ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥  
 ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਿਵਿਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥  
 ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਿਤ ਜਿਗ ਲੇਇ ॥  
 ਜੇ ਿਤਸੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥  
 ਕੀਟਾ ਅੰਦਿਰ ਕੀਟੁ ਕਿਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਿਨਰਗੁਿਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਿਤਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥  
 ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਿਜ ਿਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥ 
  
 ਸੁਿਣਐ ਿਸਧ ਪੀਰ ਸੁਿਰ ਨਾਥ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਧਰਿਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 
  
 ਸੁਿਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਮੁਿਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਿਨ ਭੇਦ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਿਤ ਵੇਦ ॥  
 ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 
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 ਸੁਿਣਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਅਠਸਿਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 
  
 ਸੁਿਣਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਿਹ ਰਾਹੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥  
 ਸੁਿਣਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥  
 
 ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥  
 ਕਾਗਿਦ ਕਲਮ ਨ ਿਲਖਣਹਾਰੁ ॥  
 ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਿਹ ਕਰਿਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥ 
  
 ਮੰਨੈ ਸੁਰਿਤ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥  
 ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥  
 ਮੰਨੈ ਮੁਿਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥  
 ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਇ ॥  
 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥  
 
 ਮੰਨੈ ਮਾਰਿਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥  
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 ਮੰਨੈ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥  
 ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥  
 ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥  
 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥  
 
 ਮੰਨੈ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  
 ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥  
 ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਿਸਖ ॥  
 ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਿਹ ਨ ਿਭਖ ॥  
 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥ 
  
 ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥  
 ਪੰਚੇ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥  
 ਪੰਚੇ ਸੋਹਿਹ ਦਿਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥  
 ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥  
 ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥  
 ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸੂਿਤ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥  
 ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥  
 ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥  
 ਿਤਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥  
 ਜੀਅ ਜਾਿਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥  
 ਸਭਨਾ ਿਲਿਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥  
 ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥  
 ਲੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥  



 
8

 ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਿਲਹੁ ਰੂਪੁ ॥  
 ਕੇਤੀ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥  
 ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥  
 ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥  
 ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 
  
 ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥  
 ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥  
 ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਿਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥  
 ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਿਨ ਰਹਿਹ ਉਦਾਸ ॥  
 ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਿਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਮੋਿਨ ਿਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥  
 ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 
  
 ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ਜੋਰ ॥  
 ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ ॥  
 ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ॥  
 ਅਸੰਖ ਕੂਿੜਆਰ ਕੂੜੇ ਿਫਰਾਿਹ ॥  
 ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਿਖ ਖਾਿਹ ॥  
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 ਅਸੰਖ ਿਨੰਦਕ ਿਸਿਰ ਕਰਿਹ ਭਾਰੁ ॥  
 ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥  
 
 ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥  
 ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥  
 ਅਸੰਖ ਕਹਿਹ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥  
 ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥  
 ਅਖਰੀ ਿਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥  
 ਅਖਰੀ ਿਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਿਣ ॥  
 ਅਖਰਾ ਿਸਿਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਿਣ ॥  
 ਿਜਿਨ ਏਿਹ ਿਲਖੇ ਿਤਸੁ ਿਸਿਰ ਨਾਿਹ ॥  
 ਿਜਵ ਫੁਰਮਾਏ ਿਤਵ ਿਤਵ ਪਾਿਹ ॥  
 ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥  
 ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥  
 ਕੁਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 
  
 ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥  
 ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥  
 ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥  
 ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥  
 ਭਰੀਐ ਮਿਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥  
 ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥  
 ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਿਹ ॥  
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 ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਣਾ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥  
 ਆਪੇ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 
  
 ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਿਤਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥  
 ਸੁਿਣਆ ਮੰਿਨਆ ਮਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥  
 ਅੰਤਰਗਿਤ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਨਾਉ ॥  
 ਸਿਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥  
 ਿਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥  
 ਸੁਅਸਿਤ ਆਿਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥  
 ਸਿਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥  
 ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਿਥਿਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥  
 ਕਵਿਣ ਿਸ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਿਜਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥  
 ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਿਜ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥  
 ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਿਜ ਿਲਖਿਨ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥  
 ਿਥਿਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਿਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥  
 ਜਾ ਕਰਤਾ ਿਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥  
 ਿਕਵ ਕਿਰ ਆਖਾ ਿਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਉ ਵਰਨੀ ਿਕਵ ਜਾਣਾ ॥  
 ਨਾਨਕ ਆਖਿਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਿਸਆਣਾ ॥  
 ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥  
 ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥ 
  
 ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥  
 ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਿਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥  
 ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥  
 ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਿਲਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਿਵਣਾਸੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥ 
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 ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਿਹ ਏਤੀ ਸੁਰਿਤ ਨ ਪਾਈਆ ॥  
 ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਿਹ ਸਮੁੰਿਦ ਨ ਜਾਣੀਅਿਹ ॥  
 ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਿਗਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥  
 ਕੀੜੀ ਤੁਿਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਿਤਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਿਹ ॥੨੩॥  
 
 ਅੰਤੁ ਨ ਿਸਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥  
 ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥  
 ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਿਣ ਸੁਣਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥  
 ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਿਕਆ ਮਿਨ ਮੰਤੁ ॥  
 ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥  
 ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥  
 ਅੰਤ ਕਾਰਿਣ ਕੇਤੇ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥  
 ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਿਹ ॥  
 ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥  
 ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥  
 ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥  
 ਊਚੇ ਉਪਿਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥  
 ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥  
 ਿਤਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥  
 ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਆਿਪ ॥  
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਿਤ ॥੨੪॥ 
  
 ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥  
 ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥  
 ਕੇਤੇ ਮੰਗਿਹ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥  
 ਕੇਿਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਕੇਤੇ ਖਿਪ ਤੁਟਿਹ ਵੇਕਾਰ ॥  
 ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਿਹ ॥  
 ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥  
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 ਕੇਿਤਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥  
 ਏਿਹ ਿਭ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥  
 ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥  
 ਹੋਰੁ ਆਿਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਿਣ ਪਾਇ ॥  
 ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਿਹ ਖਾਇ ॥  
 ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥  
 ਆਖਿਹ ਿਸ ਿਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥  
 ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ॥  
 ਨਾਨਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥  
 ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥  
 ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥  
 ਅਮੁਲ ਆਵਿਹ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਿਹ ॥  
 ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਿਹ ॥  
 ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥  
 ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥  
 ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥  
 ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥  
 ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥  
 ਆਿਖ ਆਿਖ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥  
 ਆਖਿਹ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥  
 ਆਖਿਹ ਪੜੇ ਕਰਿਹ ਵਿਖਆਣ ॥  
 ਆਖਿਹ ਬਰਮੇ ਆਖਿਹ ਇੰਦ ॥  
 ਆਖਿਹ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਿਵੰਦ ॥  
 ਆਖਿਹ ਈਸਰ ਆਖਿਹ ਿਸਧ ॥  
 ਆਖਿਹ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥  
 ਆਖਿਹ ਦਾਨਵ ਆਖਿਹ ਦੇਵ ॥  
 ਆਖਿਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥  
 ਕੇਤੇ ਆਖਿਹ ਆਖਿਣ ਪਾਿਹ ॥  
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 ਕੇਤੇ ਕਿਹ ਕਿਹ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥  
 ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਿਰ ਕਰੇਿਹ ॥  
 ਤਾ ਆਿਖ ਨ ਸਕਿਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥  
 ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਿਵਗਾੜੁ ॥  
 ਤਾ ਿਲਖੀਐ ਿਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥  
 
 ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥  
 ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥  
 ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਿਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਹ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਸਾਧ ਿਵਚਾਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥  
 ਗਾਵਿਨ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥  
 ਗਾਵਿਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥  
 ਗਾਵਿਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥  
 ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥  
 ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥  
 ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥  
 ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥  
 ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥  
 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਵ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥  
 ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥  
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 ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 
  
 ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਿਬਭੂਿਤ ॥  
 ਿਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਿਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਿਤ ॥  
 ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਨ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥  
 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥ 
  
 ਭੁਗਿਤ ਿਗਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਿਣ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜਿਹ ਨਾਦ ॥ 
 ਆਿਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥  
 ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਿਹ ਲੇਖੇ ਆਵਿਹ ਭਾਗ ॥  
 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥ 
  
 ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਿਤ ਿਵਆਈ ਿਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥  
 ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥  
 ਿਜਵ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵੈ ਿਜਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥  
 ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਿਵਡਾਣੁ ॥  
 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥ 
  
 ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥  
 ਜੋ ਿਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥  
 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥  
 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥ 
  
 ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਿਹ ਲਖ ਹੋਵਿਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥  
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 ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਿਹ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥  
 ਏਤੁ ਰਾਿਹ ਪਿਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥  
 ਸੁਿਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥  
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥ 
 ਆਖਿਣ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥  
 ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਿਣ ਦੇਿਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥  
 ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥  
 ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਿਜ ਮਾਿਲ ਮਿਨ ਸੋਰੁ ॥  
 ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਿਗਆਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥  
 ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥  
 ਿਜਸੁ ਹਿਥ ਜੋਰੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥  
 
 ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ॥  
 ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥  
 ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਿਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥  
 ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕੇ ਰੰਗ ॥  
 ਿਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥  
 ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਸਚਾ ਆਿਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥  
 ਿਤਥੈ ਸੋਹਿਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥  
 ਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥  
 ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥  
 
 ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥  
 ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥  
 ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥  
 ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਅਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥  
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 ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥  
 ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥  
 ਕੇਤੇ ਿਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥  
 ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥  
 ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰੰਦ ॥  
 ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥ 
  
 ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਮਿਹ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥  
 ਿਤਥੈ ਨਾਦ ਿਬਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥  
 ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥  
 ਿਤਥੈ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥  
 ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਿਹ ॥  
 ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥  
 ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥  
 ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਿਸਧਾ ਕੀ ਸੁਿਧ ॥੩੬॥ 
  
 ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥  
 ਿਤਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥  
 ਿਤਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥  
 ਿਤਨ ਮਿਹ ਰਾਮੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰ ॥  
 ਿਤਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਿਹਮਾ ਮਾਿਹ ॥  
 ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਿਹ ॥  
 ਨਾ ਓਿਹ ਮਰਿਹ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਿਹ ॥  
 ਿਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥  
 ਿਤਥੈ ਭਗਤ ਵਸਿਹ ਕੇ ਲੋਅ ॥  
 ਕਰਿਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥  
 ਸਚ ਖੰਿਡ ਵਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥  
 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥  
 ਿਤਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥  



 
17

 ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥  
 ਿਤਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥  
 ਿਜਵ ਿਜਵ ਹੁਕਮੁ ਿਤਵੈ ਿਤਵ ਕਾਰ ॥  
 ਵੇਖੈ ਿਵਗਸੈ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
 ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ 
  
 ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥  
 ਅਹਰਿਣ ਮਿਤ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥  
 ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਿਨ ਤਪ ਤਾਉ ॥  
 ਭ ਡਾ ਭਾਉ ਅੰਿਮਤੁ ਿਤਤੁ ਢਾਿਲ ॥  
 ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥  
 ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਿਤਨ ਕਾਰ ॥  
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੩੮॥  
  

ਸਲੋਕੁ ॥  
 ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤੁ ॥  
 ਿਦਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥  
 ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਿਰ ॥  
 ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਿਰ ॥  
 ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ ॥  
 ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥  
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ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ 
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ 

  
 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥  
 ਿਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਿਤਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥  
 ਿਤਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥  
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ 
 ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥  
 ਿਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ॥  
 ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥  
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ 
 ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਿਮਲਤੇ ਤਾ ਕਿਲਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥  
 ਹੁਿਣ ਕਿਦ ਿਮਲੀਐ ਿਪਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥  
 ਮੋਿਹ ਰੈਿਣ ਨ ਿਵਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥  
 ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਿਤਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ਭਾਗੁ ਹੋਆ 
ਗੁਿਰ ਸੰਤੁ 
 ਿਮਲਾਇਆ ॥  
 ਪਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥  
 ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥  

    ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥  
  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ  
  ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ 
  ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥  
 ਜੀਉ ਡਰਤੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਿਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥  
 ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣੁ ਸੇਿਵਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥  
 ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਅਨਿਦਨੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਿਤ ਛਡਾਏ ਸੋਇ ॥  
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 ਸੁਿਣ ਸੁਿਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇ ॥੨॥  
 ਦਇਆਲ ਤੇਰੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾ ॥  
 ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥  
 ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥੩॥  
 ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਿਪਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ॥  
 ਸਾ ਵਿਡਆਈ ਦੇਿਹ ਿਜਤੁ ਨਾਿਮ ਤੇਰੇ ਲਾਿਗ ਰਹ  ॥  
 ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਿਜਸੁ ਆਗੈ ਿਪਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਸੇਵੀ ਸਾਿਹਬੁ ਆਪਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ ॥  
 ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਿਬੰਦ ਿਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੪॥  
 ਸਾਿਹਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਿਬੰਦ ਿਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥  
 
  ਿਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩   
  ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥  
 ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰੰਗਾਏ ॥  
 ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਿਪਆਰੇ ਿਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥  
 ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥  
 ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥  
 ਲੈਿਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਕਾਇਆ ਰੰਙਿਣ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ॥  
 ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਙੈ ਸਾਿਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਡੀਠ ॥੨॥  
 ਿਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਿਪਆਰੇ ਕੰਤੁ ਿਤਨਾ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥ ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਕੀ ਜੇ 
 ਿਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੩॥  
 ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥  
 ਨਾਨਕ ਕਾਮਿਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥  
  

ਿਤਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥  
 ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿਹ ॥  
 ਆਪਨੜੈ ਘਿਰ ਹਿਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਿਹ ॥  
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 ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿਕਆ ਢੂਢੇਿਹ ॥  
 ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਿਹ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਿਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥  
 ਤਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਿਪਆਰੋ ॥੧॥  
 ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਿਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥  
 ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥  
 ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥  
 ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਿਹ ਸਮਾਣੀ ॥  
  
 ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਿਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥  
 ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਿਕਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥  
 ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਿਰ ਮਾਨੀਐ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥  
 ਜਾ ਕੈ ਪੇਿਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥  
 ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥  
 ਏਵ ਕਹਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥  
 ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥  
 ਸਹੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸੋ ਿਦਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਿਣ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਈ ॥  
 ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਿਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਿਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥  
 ਐਸੇ ਰੰਿਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥  
 ਸੁੰਦਿਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਿਬਚਖਿਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਿਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥  
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  
 ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥  
 ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਿਹ ਦੀਿਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਿਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥  
 ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥  
 ਤੂੰ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ 
 ਰਹਾਉ ॥  
 ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਿਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥  
 ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਿਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥  
 ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥  
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 ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥  
 ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਤਲੁ ਜਾਵੈ ॥  
 ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥  
 
  ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ 
  ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥  
  ਰਾਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥  
 ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥  
 ਜੋ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥  
 ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥  
 ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਿਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਜੋ ਿਕਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥  
 ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਿਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨॥  
  
 ਿਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਿਥ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਿਤਲੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ॥੩॥  
 ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਤਨ ਤਾਈ ॥  
 ਭਗਿਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥  
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ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  
 ਮਨੁ ਮੰਦਰੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ॥  
 ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪਾਿਨ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥  
 ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥  
 ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥  
 ਹਮ ਨਾਹੀ ਿਚੰਤ ਪਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥  
 ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥  
 ਿਸਖ ਮਿਤ ਸਭ ਬੁਿਧ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਿਦਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ ॥  
 ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਤੇਰੇ ॥੩॥  
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਸਰਿਣ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਿਚੰਤ ਤੁਧੁ ਪਾਸੇ ॥  
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ॥੪॥੨॥  
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ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

ਸੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 
 

ਜਾਪੁ 
ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ  ੧੦ ॥ 

  
ਛਪੈ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 

ਚੱ  ਿਚਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਿਤ ਅਰੁ ਪਾਿਤ ਨਿਹਨ ਿਜਹ ॥ 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਿਹ ਨ ਸਕਤ ਿਕਹ ॥ 
ਅਚਲ ਮੂਰਿਤ ਅਨਭਉ ਪਕਾਸ ਅਿਮਤੋਿਜ ਕਿਹੱਜੈ ॥ 
ਕੋਿਟ ਇੰਦ ਇੰਦਾਣ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਿਣ ਗਿਣਜੈ ॥ 
ਿਤਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਿਤਣ ਕਹਤ ॥ 
ਤ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ॥੧॥ 
  
 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
 ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿ ਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ॥੨॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ॥੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ॥੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ॥੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਢਾਹੇ ॥੬॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ॥ 
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ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ॥੭॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ॥੮॥ 
ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ॥੯॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਕਰਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਭਰਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਦੇਸੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਭੇਸੇ ॥੧੦॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਕਾਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਧਾਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਘਾਤੇ ॥੧੧॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਧੂਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ॥੧੨॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਤਾਪੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਤਮਾਨੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਧਾਨੇ ॥੧੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਤਬਰਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ॥੧੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਪਭੋਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ॥੧੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ॥ ਨਮਸਤਸਤੁ ਰੰਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਰਾਸਰੇ ॥੧੬॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ॥ ਨਮਸਤਸਤੁ ਅਜਬੇ ॥੧੭॥ 
ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਧਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਬਾਮੇ ॥੧੮॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦਆਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ॥੧੯॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੦॥ 
ਨਮਸਤਸਤੁ ਦੇਵੈ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ॥੨੧॥  
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ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ॥੨੨॥ 
ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸਤਸਤੁ ਿਦਆਲੇ ॥  
ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ॥੨੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿ ਤਾਰੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ ॥ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ ॥੨੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਸਾਕੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਬਾਕੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ॥੨੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤਸਤੁ ਰਾਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ॥੨੬॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ॥੨੭॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦਆਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੮॥ 
 

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥  
ਅਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂ ਹੈਂ ॥੨੯॥ 

ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥੩੦॥ 

ਅਧੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥ ਅਜੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ ॥੩੧॥ 

ਿਤਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਤਬਰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਸਰਗ ਹੈਂ ॥੩੨॥ 

ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥ ਅਜੇ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਿਦ ਹੈਂ ॥੩੩॥ 

ਅਜਨਮ ਹੈਂ ॥ ਅਬਰਨ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਨ ਹੈਂ ॥੩੪॥ 
ਅਗੰਜ ਹੈਂ ॥ ਅਭੰਜ ਹੈਂ ॥ ਅਝੂਝ ਹੈਂ॥ ਅਝੰਝ ਹੈਂ ॥੩੫॥ 
ਅੱਮੀਕ ਹੈਂ ॥ ਰਫ਼ੀਕ ਹੈਂ ॥ ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੩੬॥ 
ਿਨਬੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਸੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਕਾਲ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਲ ਹੈਂ ॥੩੭॥ 
ਅਲਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਨੰਤ ਹੈਂ ॥ ਮਹੰਤ ਹੈਂ ॥੩੮॥ 
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ਅਲੀਕ ਹੈਂ ॥ ਿਨਸਰੀਕ ਹੈਂ ॥ ਿਨਲੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥੩੯॥ 
ਅਗੰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਜੰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਛੂਤ ਹੈਂ ॥੪੦॥ 
ਅਲੋਕ ਹੈਂ ॥ ਅਸੋਕ ਹੈਂ ॥ ਅਕਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥੪੧॥ 
ਅਜੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਬਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੪੨॥ 
ਅਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ ਅਨੇਕ ਹੈਂ ॥ ਿਫਿਰ ਏਕ ਹੈਂ ॥੪੩॥ 
  
 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਨਧਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ॥ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ॥੪੪॥ 
ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਣੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਣੇ ॥੪੫॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ॥ ਿਨਸੰਗੀ ਪਮਾਥੇ ॥ 
ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥੪੬॥ 
ਨਮੋ ਚੰਦ ਚੰਦੇ ॥ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ॥ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ॥੪੭॥ 
ਨਮੋ ਿਨੱਤ ਿਨੱਤੇ ॥ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ॥੪੮॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਪਭੰਗੀ ਪਮਾਥੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਬਭੂਤੇ ॥੪੯॥ 
ਕਲੰਕੰ ਿਬਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ॥੫੦॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸਰੰ ਪਰਮ ਿਸੱਧੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸਰੰ ਪਰਮ ਿਬਧੇ ॥੫੧॥  
ਨਮੋ ਸਸਤਪਾਣੇ ॥ ਨਮੋ ਅਸਤ ਮਾਣੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਰਮ ਿਗਆਤਾ ॥ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ॥੫੨॥ 
ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ॥੫੩॥  
ਨਮੋ ਿਨੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਰ ਕਰਮੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪੇਤ ਅਪੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ॥੫੪॥ 
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ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ॥੫੫॥ 
ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੰ ॥  
ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸਨਾਨੰ ॥੫੬॥ 
ਨਮੋ ਮੰਤ ਮੰਤੰ ਨਮੋ ਜੰਤ ਜੰਤੰ ॥ 
ਨਮੋ ਇਸਟ ਇਸਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤ ਤੰਤੰ ॥੫੭॥ 
ਸਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪਣਾਸੀ ॥ 
ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸੀ ॥੫੮॥ 
ਸਦਾ ਿਸਧਦਾ ਬੁਧਦਾ ਿਬਧ ਕਰਤਾ ॥ 
ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਘੰ ਓਘ ਹਰਤਾ ॥੫੯॥ 
ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸਰੰ ਪੋਛ ਪਾਲੰ॥ 
ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਿਸੱਿਧ ਦਾਤਾ ਿਦਆਲੰ ॥੬੦॥ 
ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ॥ 
ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤੁ ਧਾਮੰ ॥੬੧॥ 
  
 ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
ਜਲੇ ਹੈਂ ॥ ਥਲੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥ ॥੬੨॥ 
ਪਭੂ ਹੈਂ ॥ ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ ਅਦੇਸ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਸ ਹੈਂ ॥੬੩॥ 
  
 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ॥ ਅਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਨਧਾਨੇ ॥੬੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨਨਾਥੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਪਮਾਥੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥੬੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ॥੬੬॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ॥ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ॥੬੭॥ 
ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ॥ ਨਮੋ ਪੀਤ ਪੀਤੇ ॥ 
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ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ॥ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ॥੬੮॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਤੰ ॥੬੯॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਗਆਨੰ ॥ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਾਨੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤੰ ॥੭੦॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦੱਸੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਿ ੱਸੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਿਤਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ॥੭੧॥ 
ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ॥ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥ 
ਅਿਖੱਜੇ ਅਿਭੱਜੇ ॥ ਸਮਸਤੰ ਪਿਸੱਜੇ ॥੭੨॥ 
ਿ ਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਕੁਕਰਮੰ ਪਣਾਸੀ ॥ 
ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਿਰਿਧ ਿਸਧੰ ਿਨਵਾਸੀ ॥੭੩॥ 
  
 ਚਰਪਟ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਅੰਿਮਤ ਕਰਮੇ ॥ ਅੰਿਬਤ ਧਰਮੇ ॥ 
ਅਖੱਲ ਜੋਗੇ ॥ ਅਚੱਲ ਭੋਗੇ ॥੭੪॥ 
ਅਚੱਲ ਰਾਜੇ ॥ ਅਟੱਲ ਸਾਜੇ ॥ 
ਅਖੱਲ ਧਰਮੰ ॥ ਅਲੱਖ ਕਰਮੰ ॥੭੫॥ 
ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਿਗਆਤਾ ॥ 
ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ॥ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ॥੭੬॥ 
ਸਰਬੰ ਪਾਣੰ ॥ ਸਰਬੰ ਤਾਣੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ॥੭੭॥ 
ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ॥ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ॥ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ॥੭੮॥ 
  
 ਰੂਆਲ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਆਿਦ ਰੂਪ ਅਨਾਿਦ ਮੂਰਿਤ ਅਜੋਿਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਮਾਨ ਿਤਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਿਦ ਉਦਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਿਨ ਕਾਲ ॥ 
ਜੱਤ ਤੱਤ ਿਬਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਿਰਸਾਲ ॥੭੯॥ 
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ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਿਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ॥ 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਿਤ ਅਜੋਿਨ ਆਿਦ ਅਸੇਖ ॥ 
ਦੇਸ ਔਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ॥ 
ਜੱਤ ਤੱਤ ਿਦਸਾ ਿਵਸਾ ਹੁਇ ਫੈਿਲਓ ਅਨੁਰਾਗ ॥੮੦॥ 
ਨਾਮ ਕਾਮ ਿਬਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਿਹ ॥ 
ਏਕ ਮੂਰਿਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ॥ 
ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਿਫਿਰ ਏਕ ॥੮੧॥ 
ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਿਜਹ ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ ॥ 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਸੁ ਜਾਨਈ ਿਕਂਹ ਜੇਬ ॥ 
ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਬਹੀਨ ॥ 
ਚੱ  ਬੱ  ਿਫਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ॥੮੨॥ 
ਲੋਕ ਚਉਦਹ ਕੇ ਿਬਖੈ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਿਜਂਹ ਜਾਪ ॥  
ਆਿਦ ਦੇਵ ਅਨਾਿਦ ਮੂਰਿਤ ਥਾਿਪਓ ਸਬੈ ਿਜਂਹ ਥਾਪ ॥ 
ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਿਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥  
ਸਰਬ ਿਬਸ ਰਿਚਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥੮੩॥ 
ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ ॥ 
ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਭਰਮ ਰਿਹਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ॥ 
ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕਿਹ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਨ ਨਾਮ ॥  
ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਦੁਸਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਿਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ॥੮੪॥ 
ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਿਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ॥ 
ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਿਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ॥ 
ਅੰਗ ਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪਿਤਪਾਰ ॥੮੫॥ 
ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ॥ 
ਸਰਬ ਸਾਸਤ ਨ ਜਾਨਹੀ ਿਜਂਹ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ਅਰੁ ਰੇਖ ॥ 
ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕਿਹ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਿਨੱਤ ॥ 
ਕੋਿਟ ਿਸੰਿਮਤ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤ ਨ ਆਵਈ ਵਹੁ ਿਚੱਿਤ ॥੮੬॥ 
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 ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ ॥ ਮਿਹਮਾ ਅਪਾਰ ॥ 
ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ॥੮੭॥ 
ਅਨਭਉ ਪਕਾਸ ॥ ਿਨਸਿਦਨ ਅਨਾਸ ॥ 
ਆਜਾਨੁ ਬਾਹੁ ॥ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ॥੮੮॥ 
ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ॥ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ॥ 
ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ॥ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ॥੮੯॥ 
ਇੰਦਾਨ ਇੰਦ ॥ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ॥ 
ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ॥ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ॥੯੦॥ 
ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ॥ ਆਭਾ ਅਭੰਗ ॥ 
ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਅਪਾਰ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ ॥੯੧॥ 
ਮੁਿਨ ਗਨ ਪਨਾਮ ॥ ਿਨਰਭੈ ਿਨਕਾਮ ॥ 
ਅਿਤ ਦੁਿਤ ਪਚੰਡ ॥ ਿਮਿਤ ਗਿਤ ਅਖੰਡ ॥੯੨॥ 
ਆਿਲਸ  ਕਰਮ ॥ ਆਿਦਸ  ਧਰਮ ॥ 
ਸਰਬਾ ਭਰਣਾਢਯ ॥ ਅਨਡੰਡ ਬਾਢਯ ॥੯੩॥ 
  
 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਗੋਿਬੰਦੇ॥ ਮੁਕੰਦੇ ॥ ਉਦਾਰੇ ॥ ਅਪਾਰੇ ॥੯੪॥ 
ਹਰੀਅੰ ॥ ਕਰੀਅੰ ॥ ਿਨਨਾਮੇ ॥ ਅਕਾਮੇ ॥੯੫॥ 
  
 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਕਰਤਾ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਹਰਤਾ ॥  
ਚੱਤ ਚੱ  ਦਾਨੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਜਾਨੇ ॥੯੬॥  
ਚੱਤ ਚੱ  ਵਰਤੀ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਭਰਤੀ ॥  
ਚੱਤ ਚੱ  ਪਾਲੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਕਾਲੇ ॥੯੭॥  
ਚੱਤ ਚੱ  ਪਾਸੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਵਾਸੇ ॥  
ਚੱਤ ਚੱ  ਮਾਨਯੈ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਦਾਨਯੈ ॥੯੮॥  
  
 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
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ਨ ਸੱਤੈ ॥ ਨ ਿਮੱਤੈ ॥ ਨ ਭਰਮੰ ॥ ਨ ਿਭੱਤੈ ॥੯੯॥ 
ਨ ਕਰਮੰ ॥ ਨ ਕਾਏ ॥ ਅਜਨਮੰ ॥ ਅਜਾਏ ॥੧੦੦॥ 
ਨ ਿਚੱਤੈ ॥ ਨ ਿਮੱਤੈ ॥ ਪਰੇ ਹੈਂ ॥ ਪਿਵੱਤੈ ॥੧੦੧॥ 
ਿਪਥੀਸੈ ॥ ਅਦੀਸੈ ॥ ਅਿਦਸੈ ॥ ਅਿ ਸੈ ॥੧੦੨॥ 
  
 ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਰਸਾਿਦ ਕਥਤੇ ॥ 
ਿਕ ਆਿਛੱਜ ਦੇਸੈ ॥ ਿਕ ਆਿਭੱਜ ਭੇਸੈ ॥ 
ਿਕ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ ॥ ਿਕ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ ॥੧੦੩॥  
ਿਕ ਆਿਭਜ ਲੋਕੈ ॥ ਿਕ ਆਿਦਤ ਸੋਕੈ ॥ 
ਿਕ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ॥ ਿਕ ਿਬਭੂਤ ਕਰਨੈ ॥੧੦੪॥ 
ਿਕ ਰਾਜੰ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਧਰਮੰ ਧੁਜਾ ਹੈਂ॥ 
ਿਕ ਆਸੋਕ ਬਰਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ॥੧੦੫॥ 
ਿਕ ਜਗਤੰ ਿ ਤੀ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਛਤੰ ਛਤੀ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਬਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ॥ ਿਕ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ॥੧੦੬॥ 
ਿਕ ਆਿਦ ਅਦੇਵ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਆਿਪ ਅਭੇਵ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਿਚੱਤੰ ਿਬਹੀਨੈ ॥ ਿਕ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ॥੧੦੭॥ 
ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕੈ ॥ ਰਹੀਮੈ ਰਹਾਕੈ ॥ 
ਿਕ ਪਾਕ ਿਬਐਬ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਗ਼ੈਬੁਲ ਗ਼ੈਬ ਹੈਂ ॥੧੦੮॥ 
ਿਕ ਅਫ਼ਵੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਿਨੰਦ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਿਦਹੰਦ ਹੈਂ ॥੧੦੯॥ 
ਿਕ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈਂ ॥੧੧੦॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਿਨਯੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾਿਨਯੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਗਉਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭਉਨੈ ॥੧੧੧॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਰਾਜੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਸਾਜੈ ॥੧੧੨॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੀਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਲੀਨੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਜਾਹੋ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭਾਹੋ ॥੧੧੩॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥ 
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ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾਲੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪਾਲੈ ॥੧੧੪॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਹੰਤਾ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਗੰਤਾ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਖੀ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪੇਖੀ ॥੧੧੫॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾਜੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਰਾਜੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਸੋਖੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪੋਖੈ ॥੧੧੬॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਤਾਣੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪਾਣੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥੧੧੭॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਿਨਯੈਂ ॥ ਸਦੈਵੰ ਪਧਾਿਨਯੈਂ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਜਾਿਪਯੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਥਾਿਪਯੈ ॥੧੧੮॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭਾਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਨੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਇੰਦੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਚੰਦੈ ॥੧੧੯॥ 
ਿਕ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ॥ ਿਕ ਪਰਮੰ ਫ਼ਹੀਮੈ ॥ 
ਿਕ ਆਿਕਲ ਅਲਾਮੈ ॥ ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਕਲਾਮੈ ॥੧੨੦॥ 
ਿਕ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈਂ ॥ ਤਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈਂ ॥ 
ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈਂ ॥ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈਂ ॥੧੨੧॥ 
ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਸ਼ਕਸਤੈ ॥ ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ॥ 
ਿਬਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈਂ ॥ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੈਂ ॥੧੨੨॥ 
ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈਂ ॥ ਰੁਜੂਅਲ ਿਨਧਾਨੈਂ ॥ 
ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈਂ ॥ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈਂ ॥੧੨੩॥  
ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦ ਹੈਂ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ 
ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਿਨਵਾਜ਼ ਹੈਂ ॥ ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਖ਼ਰਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੪॥ 
ਿਨਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਿਤਮੁਕਿਤ ਿਬਭੂਤ ਹੈਂ ॥ 
ਪਭੁਗਿਤ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸੁਜੁਗਿਤ ਸੁਧਾ ਹੈਂ ॥੧੨੫॥ 
ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ 
ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੬॥ 
ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥ 
ਿਨਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਧ ਹੈਂ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੨੭॥ 
ਓਅੰ ਆਿਦ ਰੂਪੇ ॥ ਅਨਾਿਦ ਸਰੂਪੈ ॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਿਤਭੰਗੀ ਿਤਕਾਮੇ ॥੧੨੮॥ 
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ਿਤਬਰਗੰ ਿਤਬਾਧੇ ॥ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ॥ 
ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ॥ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ॥੧੨੯॥ 
ਿਤਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਿਛੱਜ ਹੈਂ ਅਛੂਤ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਨਰਕੰ ਪਣਾਸ ਹੈਂ ॥ ਿਪਥੀਉਲ ਪਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੦॥  
ਿਨਰੁਕਿਤ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈਂ ॥ 
ਿਬਭੁਗਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪਜੁਗਿਤ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੧॥ 
ਿਨਰੁਕਿਤ ਸਦਾ ਹੈਂ ॥ ਿਬਭੁਗਿਤ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ 
ਅਨਉਕਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪਜੁਗਿਤ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੨॥  
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ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥  
ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥੧੩੩॥ 
ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕਰਮ ਹੈਂ ॥  
ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥ ਜੁਗਾਿਦ ਹੈਂ ॥੧੩੪॥ 
ਅਜੈ ਹੈਂ ॥ ਅਬੈ ਹੈਂ ॥  
ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਧੂਤ ਹੈਂ ॥੧੩੫॥ 
ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਉਦਾਸ ਹੈਂ ॥  
ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੧੩੬॥ 
ਅਭਗਤ ਹੈਂ ॥ ਿਬਰਕਤ ਹੈਂ ॥ 
 ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਪਕਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੭॥ 
ਿਨਿਚੰਤ ਹੈਂ ॥ ਸੁਿਨੰਤ ਹੈਂ ॥  
ਅਿਲੱਖ ਹੈਂ ॥ ਅਿਦੱਖ ਹੈਂ ॥੧੩੮॥ 
ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥  
ਅਢਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੧੩੯॥ 
ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਗੰਭ ਹੈਂ ॥  
ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥੧੪੦॥ 
ਅਿਨੱਤ ਹੈਂ ॥ ਸੁਿਨੱਤ ਹੈਂ ॥  
ਅਜਾਤ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਦ ਹੈਂ ॥੧੪੧॥ 
  
 ਚਰਪਟ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ॥ 
ਸਰਬੰ ਿਖਆਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਿਗਆਤਾ ॥੧੪੨॥ 
ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ॥ 
ਸਰਬੰ ਪਾਣੰ ॥ ਸਰਬੰ ਤਾਣੰ ॥੧੪੩॥ 
ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ॥੧੪੪॥ 
  ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 
ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ॥ ਸਦੈਵੰ ਪਕਾਸੇ ॥ 
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ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਅਭੰਗੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੪੫॥ 
ਪਮਾਥੰ ਪਮਾਥੇ ॥ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ॥ 
ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ॥ ਿਨਬਾਧ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੪੬॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਿਤਭੰਗੀ ਿਤਕਾਮੇ ॥ 
ਿਨਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ॥ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ॥੧੪੭॥ 
ਨ ਪੋਤੈ ਨ ਪੁੱਤੈ ॥ ਨ ਸੱਤੈ ਨ ਿਮੱਤੈ ॥ 
ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ ॥ ਨ ਜਾਤੈ ਨ ਪਾਤੈ ॥੧੪੮॥ 
ਿਨਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈਂ ॥ 
ਸਦੈਵੰ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ ਅਜੈ ਹੈਂ ਅਜਾ ਹੈਂ ॥੧੪੯॥ 

 
ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ 

ਿਕ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈਂ ॥  
ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈਂ ॥੧੫੦॥ 
ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਿਦਮਾਗ਼ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ਼ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੧॥ 
ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਿਦਿਹੰਦ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹੰਦ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੨॥ 
ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਖ਼ਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਿਨਵਾਜ਼ ਹੈਂ ॥ 
ਹਰਿਫ਼◌ੁਲ ਿਸ਼ਕੰਨ ਹੈਂ ॥ ਿਹਰਾਸੁਲ ਿਫਕੰਨ ਹੈਂ ॥੧੫੩॥ 
ਕਲੰਕੰ ਪਣਾਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥ 
ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈਂ ॥ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੪॥ 
ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬ  ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਿਕਰ  ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਨਰਕੰ ਪਣਾਸ ਹੈਂ ॥ ਬਿਹਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੫੫॥ 
ਿਕ ਸਰਬੁਲ ਗਵੰਨ ਹੈਂ ॥ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵੰਨ ਹੈਂ ॥ 
ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈਂ ॥੧੫੬॥ 
ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈਂ ॥  
ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥੧੫੭॥ 
ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈਂ ॥ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਜੁਰਅਿਤ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੮॥ 
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ਿਕ ਅਚਲੰ ਪਕਾਸ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਿਬਭੂਤ ਹੈਂ ॥੧੫੯॥ 
ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਪਸਾ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਆਤਮ ਪਭਾ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥੧੬੦॥ 
  
 ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥  
ਮੁਿਨ ਮਿਨ ਪਨਾਮ ॥ ਗੁਿਨ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ॥ 
ਅਿਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ॥ ਹਿਰ ਨਰ ਪਭੰਜ ॥੧੬੧॥ 
ਅਨ ਗਨ ਪਨਾਮ ॥ ਮੁਿਨ ਮਿਨ ਸਲਾਮ ॥ 
ਹਿਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ॥ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ॥੧੬੨॥ 
ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਮੁਿਨ ਮਿਨ ਪਕਾਸ ॥ 
ਗੁਿਨ ਗਨ ਪਨਾਮ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ॥੧੬੩॥ 
ਅਨਿਛੱਜ ਅੰਗ ॥ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ 
ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ॥ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਉਦਾਰ ॥੧੬੪॥ 
ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ॥ ਿਦਸ ਿਵਸ ਅਭੰਡ ॥ 
ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ॥ ਿਦਸ ਿਵਸ ਿਬਅੰਤ ॥੧੬੫॥ 
ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਿਧਤਧਰ ਧੁਰਾਸ ॥ 
ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ॥ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ॥੧੬੬॥ 
ਓਅੰਕਾਰ ਆਿਦ ॥ ਕਥਨੀ ਅਨਾਿਦ ॥ 
ਖਲ ਖੰਡ ਿਖਆਲ ॥ ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ ॥੧੬੭॥ 
ਘਰ ਘਿਰ ਪਨਾਮ ॥ ਿਚਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ॥ 
ਅਨਿਛੱਜ ਗਾਤ ॥ ਆਿਜਜ ਨ ਬਾਤ ॥੧੬੮॥ 
ਅਨਝੰਝ ਗਾਤ ॥ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ॥ 
ਅਨਟੁਟ ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ॥੧੬੯॥ 
ਆਡੀਠ ਧਰਮ ॥ ਅਿਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ॥ 
ਅਣਬਣ ਅਨੰਤ ॥ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ॥੧੭੦॥ 
  
 ਹਿਰਬੋਲਮਨਾ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਸਾਿਦ ॥  
ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ ॥ ਅਿਰ ਘਾਲਯ ਹੈਂ ॥ 
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ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ ॥ ਮਿਹ ਮੰਡਨ ਹੈਂ ॥੧੭੧॥ 
ਜਗਤੇਸਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈਂ ॥ 
ਕਿਲ ਕਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਉਬਾਰਣ ਹੈਂ ॥੧੭੨॥ 
ਿਧਤ ਕੇ ਧਣ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਕੇ ਣ ਹੈਂ ॥ 
ਮਨ ਮਾਿਨਯ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਜਾਿਨਯ ਹੈਂ ॥੧੭੩॥ 
ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈਂ ॥ 
ਸਰਬ ਪਾਿਸਯ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਨਾਿਸਯ ਹੈਂ ॥੧੭੪॥ 
ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈਂ ॥ ਿਬਸੰਭਰ ਹੈਂ ॥ 
ਸਰਬੇਸਰ ਹੈਂ ॥ ਜਗਤੇਸਰ ਹੈਂ ॥੧੭੫॥ 
ਬਹਮੰਡਸ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈਂ ॥ 
ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈਂ ॥੧੭੬॥ 
ਅਜਪਾਜਪ ਹੈਂ ॥ ਅਥਪਾਥਪ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥੧੭੭॥ 
ਅਿਮਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥ ਕਰਣਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਧਰਣੀ ਿਧਤ ਹੈਂ ॥੧੭੮॥ 
ਅਿਮਤੇਸਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥੧੭੯॥ 
ਅਜਬਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮਤਾ ਅਿਮਤ ਹੈਂ ॥ 
ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਘਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੦॥ 
ਿਬਸੰਭਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ ॥ 
ਿਨਪ ਨਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੧॥ 
ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈਂ ॥ ਅਿਰ ਗੰਜਨ ਹੈਂ ॥ 
ਿਰਪੁ ਤਾਪਨ ਹੈਂ ॥ ਜਪੁ ਜਾਪਨ ਹੈਂ ॥੧੮੨॥ 
ਅਕਲੰ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈਂ ॥ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਹੈਂ ॥੧੮੩॥ 
ਪਰਮਾਤਮ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬਾਤਮ ਹੈਂ ॥ 
ਆਤਮ ਬਸ ਹੈਂ ॥ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈਂ ॥੧੮੪॥ 
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ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦ ਚੰਦੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ ਇੰਦੇ ॥ 
ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ॥ 
ਨਮੋ ਿਬੰ◌੍ਰਦ ਿਬੰ◌੍ਰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥੧੮੫॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸ ਤ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਿਗਆਨ ਿਗਆਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਮੰਤ ਮੰਤੇ ਨਮੋ ਿਧਆਨ ਿਧਆਨੇ ॥੧੮੬॥ 
ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਿਗਆਨ ਿਗਆਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ ਤ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਇੰਦ ਇੰਦੇ ਅਨਾਦੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੮੭॥ 
ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ॥ 
ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬ ਕ ਬੰਕੇ ॥ 
ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ 
ਿਤਭੰਗੀ ਿਤਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ॥੧੮੮॥ 
  

ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ॥ 
 ਅਜੈ ॥ ਅਲੈ ॥  
ਅਭੈ ॥ ਅਬੈ ॥੧੮੯॥ 
ਅਭੂ ॥ ਅਜੂ ॥  
ਅਨਾਸ ॥ ਅਕਾਸ ॥੧੯੦॥ 
ਅਗੰਜ ॥ ਅਭੰਜ ॥  
ਅਲੱਖ ॥ ਅਭੱਖ ॥੧੯੧॥ 
ਅਕਾਲ ॥ ਿਦਆਲ ॥  
ਅਲੇਖ ॥ ਅਭੇਖ ॥੧੯੨॥ 
ਅਨਾਮ ॥ ਅਕਾਮ ॥  
ਅਗਾਹ ॥ ਅਢਾਹ ॥੧੯੩॥ 



 
39

ਅਨਾਥੇ ॥ ਪਮਾਥੇ ॥  
ਅਜੋਨੀ ॥ ਅਮੋਨੀ ॥੧੯੪॥ 
ਨ ਰਾਗੇ ॥ ਨ ਰੰਗੇ ॥  
ਨ ਰੂਪੇ ॥ ਨ ਰੇਖੇ ॥੧੯੫॥ 
ਅਕਰਮੰ ॥ ਅਭਰਮੰ ॥  
ਅਗੰਜੇ ॥ ਅਲੇਖੇ ॥੧੯੬॥ 
  
 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾਤ ਛੰਦ ॥ 
ਨਮਸਤੁਲ ਪਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪਣਾਸੇ ॥ 
ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸੇ ॥ 
ਿਨਕਾਮੰ ਿਬਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਕੁਕਰਮੰ ਪਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੯੭॥ 
ਸਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨੰਦ ਸੱਤੰ ਪਣਾਸੀ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਿਨੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
ਅਜਾਇਬ ਿਬਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ॥ 
ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ॥੧੯੮॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਵਰਤੀ ਚੱਤ ਚੱ  ਭੁਗਤੇ ॥ 
ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ॥ 
ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਿਦਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਸਦਾ ਅੰਗਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੯੯॥ 
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ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥ 
ਪਾਿਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥ 

 

ਤ ਪਸਾਿਦ ਸਵੱਯੇ 
  
ਸਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਿਸਧਾਨ ਕੇ ਦੇਿਖ ਿਫਿਰਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁਧਾਿਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਿਖ ਰਿਹਓ ਮਤ ਕੋਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪਾਨਪਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਿ ਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਿਬਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ॥੧॥ 
 
ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ॥  
ਕੋਿਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਿਨਵਾਰੇ ॥  
ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਿਬਿਧ ਿਨਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਿਬਚਾਰੇ ॥ 
ਏਤੇ ਭਏ ਤੁ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਿਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨ ਗੇ ਹੀ ਪ ਇ ਪਧਾਰੇ ॥੨॥  
 
ਜੀਤ ਿਫਰੇ ਸਭ ਦੇਸ ਿਦਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਿਮਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ॥ 
ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਿਹੰਸਤ ਹੀ ਹਯਰਾਜ ਹਜਾਰੇ ॥ 
ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕਉਨੁ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਿਬਚਾਰੇ ॥ 
ਸੀ ਪਿਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਿਸਧਾਰੇ ॥੩॥ 
 
ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੁ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਿਬਸੇਖੈ ॥  
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ॥ 
ਪਉਨ ਅਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਬੈ ਸੁ ਿਬਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ॥ 
ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਭੂਪਿਤ ਏਕ ਰਤੀ ਿਬਨੁ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ ॥੪॥ 
 
ਸੁੱਧ ਿਸਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੁ ਸਾਿਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ॥ 
ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨ ਹਲੈਂਗੇ ॥ 
ਤੋਿਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਿਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ॥ 
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ਸੀ ਪਿਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਿ ਪਾ ਿਬਨੁ ਿਤਆਿਗ ਜਹਾਨ ਿਨਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ॥੫॥ 
 
ਬੀਰ ਅਪਾਰ ਬਡੇ ਬਿਰਆਰ ਅਿਬਚਾਰਿਹ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਭਛੱਯਾ ॥ 
ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਿਲੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲੱਯਾ ॥ 
ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੁ ਬਾਤਨ ਹੀਂ ਚਕ ਚਾਰ ਲਵੱਯਾ ॥  
ਸਾਿਹਬ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਿਸਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੁ ਏਕ ਿਦਵੱਯਾ ॥੬॥ 
 
ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਿਨੰਦ ਿਨਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਿਵਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ॥ 
ਜੀਵ ਿਜਤੇ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ॥ 
ਪੁੰਨ ਪਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ॥ 
ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪਸੰਨ ਿਫਰਂ◌ੈ ਜਗ ਸੱਤ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ॥੭॥ 
 
ਮਾਨਵ ਇੰਦ ਗਿਜੰਦ ਨਰਾਧਪ ਜੌਨ ਿਤਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ॥ 
ਕੋਿਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਿਦਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ॥  
ਬਹਮ ਮਹੇਸਰ ਿਬਸਨ ਸਚੀਪਿਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ॥ 
ਜੇ ਨਰ ਸੀਪਿਤ ਕੇ ਪਸ ਹੈਂ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ॥੮॥ 
 
ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਿਠ ਰੋਹਓ ਬਕ ਿਧਆਨ ਲਗਾਇਓ ॥ 
ਨਾਤ ਿਫਿਰਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦi ◌੍ਰਨ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ॥ 
ਬਾਸੁ ਕੀਓ ਿਬਿਖਆਨ ਸੋਂ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸ ਸੁ ਬੈਸ ਿਬਤਾਇਓ ॥ 
ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਿਜਨ ਪੇਮ ਕੀਓ ਿਤਨ ਹੀ ਪਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥ 
 
ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਯੋ ਿਸਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਿਲੰਗੁ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥  
ਕਾਹੂ ਲਿਖਓ ਹਿਰ ਅਵਾਚੀ ਿਦਸਾ ਮਿਹ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਿਨਵਾਇਓ ॥ 
ਕੋਊ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਊ ਿਮਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥ 
ਕੂਰ ਿ ਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭਹੀ ਜਗ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥ 
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ਤ ਪਸਾਿਦ ਸਵੱਯੇ 
  

ਦੀਨਨ ਕੀ ਪਿਤਪਾਲ ਕਰੈ ਿਨਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ॥ 
ਪੱਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪਿਤਪਾਰੈ ॥ 
ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਮੈ ਕਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਿਬਚਾਰੈ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਿਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰੁ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ ॥੧॥ 
 
ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੌ ਦਲ ਦੁੱਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈ ਦਿਲ ਡਾਰੈ ॥ 
ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪਚੰਡ ਪਹਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪੇਮ ਕੀ ਪੀਿਤ ਸਭਾਰੈ ॥ 
ਪਾਰ ਨ ਪਾਇ ਸਕੈ ਪਦਮਾਪਿਤ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਭੇਦ ਉਚਾਰੈ ॥ 
ਰੋਜ ਹੀ ਰਾਜ ਿਬਲੋਕਤ ਰਾਿਜਕ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨ ਟਾਰੈ ॥੨॥ 
 
ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ॥ 
ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹੰਮੇਵ ਨ ਭੇਵ ਲਿਖਓ ਭਮ ਿਸਓ ਭਰਮਾਏ ॥ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਬ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ॥ 
ਪੂਰਨ ਪੇਮ ਪਭਾਉ ਿਬਨਾ ਪਿਤ ਿਸਓ ਿਕਨ ਸੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਪਾਏ ॥੩॥ 
 
ਆਿਦ ਅਨੰਤ ਅਗਾਧ ਅਦੈਖ ਸੁ ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਅਭੈ ਹੈ ॥ 
ਅੰਿਤ ਿਬਹੀਨ ਅਨਾਤਮ ਆਪ ਅਦਾਗ ਅਦੋਖ ਅਿਛੱਦ ਅਛੈ ਹੈ ॥ 
ਲੋਗਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਭਰਤਾ ਪਭ ਵੈ ਹੈ ॥ 
ਦੀਨਦ ਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਸੀ ਪਿਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਏਹੈ॥੪॥ 
 
ਕਾਮ ਨ ੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ ਹੈ ॥ 
ਦੇਹ ਿਬਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨੇਹ ਿਬਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ॥ 
ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈਹੈ ॥ 
ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਲੈਹੈ ॥੫॥ 
 
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰੁ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭ ਿਤ ਬਚਾਵੈ ॥ 
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ਸਤ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਊ ਤਿਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ॥ 
ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ॥  
ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹੋ ਤੋ ਸੌ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ॥੬॥ 
 
ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਸੁ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਤੁਮੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰ ਿਧਆਵੈ ॥ 
ਭੂਿਮ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਰਸਾਤਲ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਸਭੈ ਿਸਰ ਿਨਆਵੈ  ॥ 
ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਪਭਾਹੂ ਕੋ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤਹ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ ॥ 
ਖੋਜ ਥਕੇ ਸਭ ਹੀ ਖੁਜੀਆਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਿਰ ਹਾਿਥ ਨ ਆਵੈ ॥੭॥ 
 
ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੇ ਰੁਮਨਾਿਰਖ ਸੇ ਸਭ ਹੂੰ ਿਮਿਲ ਗਾਇਓ ॥ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਭੇਦ ਲਿਖਓ ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ ॥ 
ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਉਮਾਪਿਤ ਿਸੱਧ ਸਨਾਥ ਸਨੰਤਨ ਿਧਆਇਓ ॥ 
ਿਧਆਨ ਧਰੋ ਿਤਹ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਿਜਹ ਕੋ ਅਿਮਤੋਿਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥ 
 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਅਭੇਦ ਿਨਪਾਨ ਸਭੈ ਪਿਚਹਾਰੇ ॥ 
ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਿਕਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 
ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਕ ਨ ਸੋਗ ਨ ਸੰਿਗ ਿਤਹਾਰੇ ॥ 
ਆਿਦ ਅਨਾਿਦ ਅਗਾਿਧ ਅਭੇਖ ਅਦੈਖ ਜਿਪਓ ਿਤਨਹੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥੯॥ 
 
ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਕੀਏ ਇਸਨਾਨ ਦੀਏ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਹਾ ਬਤ ਧਾਰੇ ॥ 
ਦੇਸ ਿਫਿਰਓ ਕਰ ਭੇਸ ਤਪੋ ਧਨ ਕੇਸ ਧਰੇ ਨ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
ਆਸਨ ਕੋਟ ਕਰੇ ਅਸਟ ਗ ਧਰੇ ਬਹੁ ਿਨਆਸ ਕਰੇ ਮੁਖ ਕਾਰੇ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਕਾਲ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਿਸਧਾਰੇ ॥੧੦॥ 
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ਤ ਪਸਾਿਦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 
 
ਪਣਵੋ ਆਿਦ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ ਲੋਕ ਚਤਦਸ ਜੋਿਤ ਪਕਾਸੀ ॥੧॥ 
 

ਹਸਤ ਕੀਟ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨਾ ॥ ਰਾਵ ਰੰਕ ਿਜਹ ਇਕ ਸਰ ਜਾਨਾ ॥ 
ਅਦੈ ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਾਮੀ ॥ ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੨॥ 
 

ਅਲਖ ਰੂਪ ਅਛੈ ਅਨਭੇਖਾ ॥ ਰਾਗ ਰੰਗ ਿਜਹ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਾ ॥  
ਬਰਨ ਿਚਹਨ ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਿਨਆਰਾ ॥ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਅਦੈ ਅਿਬਕਾਰਾ ॥੩॥ 
 

ਬਰਨ ਿਚਹਨ ਿਜਂਹ ਜਾਿਤ ਨ ਪਾਤਾ ॥ ਸੱਤ ਿਮੱਤ ਿਜਂਹ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤਾ ॥  
ਸਭ ਤੇ ਦੂਿਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਿਲ ਜਾਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥ 
 

ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਿਜਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ ॥ 
ਬਹਮਾ ਿਬਸਨ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ॥ ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੁਖ ਚਾਰ ਬਤਾਇਓ ॥੫॥ 
 

ਕੋਿਟ ਇੰਦ ਉਪਇੰਦ ਬਨਾਏ ॥ ਬਹਮਾ ਰੁਦ ਉਪਾਇ ਖਪਾਏ ॥  
ਲੋਕ ਚੱਤ ਦਸ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓ ॥ ਬਹੁਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਚ ਿਮਲਾਇਓ ॥੬॥ 
 

ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਿਨੰਦ ਅਪਾਰਾ ॥ ਗੰਧਬ ਜਛ ਰਚੇ ਸੁਭਚਾਰਾ ॥ 
ਭੂਤ ਭਿਵਖ ਭਵਾਨ ਕਹਾਨੀ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੀ ॥੭॥ 
 

ਤਾਤ ਮਾਤ ਿਜਹ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤਾ ॥ ਏਕ ਰੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਰਾਤਾ ॥  
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨਾ ॥ ਸਭਹੂੰ ਸਰਬ ਠੌਰ ਪਿਹਚਾਨਾ ॥੮॥  
 

ਕਾਲ ਰਹਤ ਅਨਕਾਲ ਸਰੂਪਾ ॥ ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਤ ਅਵਧੂਤਾ ॥  
ਜਾਤ ਪਾਤ ਿਜਹ ਿਚਹਨ ਨ ਬਰਨਾ ॥ ਅਿਬਗਤ ਦੇਵ ਅਛੈ ਅਨਭਰਮਾ ॥੯॥  
 

ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ 
ਏਕ ਿਚਤ ਿਜਹ ਇਕ ਿਛਨ ਿਧਆਇਓ ॥ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥੧੦॥  
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ਅਨੰਦੁ ਸਾਿਹਬ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

 
ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 

 ਸਿਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
 ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 
 ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
 
 ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥ 
 ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 
 
 ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥ 
 ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 
 ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 
 ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥ 
 
 ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 
 ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 
 ਕਿਰ ਸ ਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥ 
 ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥ 
 ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 
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 ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 
 ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
 ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥ 
 ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ 
 
 ਸਾਚੀ ਿਲਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ॥ 
 ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ਿਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਿ ਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 
 ਏਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਿਦ ਲਾਿਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਿਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥ 
 
 ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥ 
 ਜਾਿਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਿ ਪਾ ਕਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 
 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਕਲਿਵਖ ਕਟੇ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰਆ ॥ 
 ਅੰਦਰਹੁ ਿਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਿਤਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥੭॥ 
 
 ਬਾਬਾ ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ 
 ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਰ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਵੇਚਾਿਰਆ ॥ 
 ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਇਿਕ ਨਾਿਮ ਲਾਿਗ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥ 
 
 ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਿਪਆਿਰਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ 
 ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਿਕਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥ 
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਿਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਿਮ ਮੰਿਨਐ ਪਾਈਐ ॥ 
 ਹੁਕਮੁ ਮੰਿਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
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 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਿਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ 
 
 ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੂ ਸੁਿਣ ਮੰਨ ਮੇਿਰਆ ॥ 
 ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਏਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
 ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਿਤਨੈ ਕੀਤੀ ਿਜਿਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ 
 ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ 
 
 ਏ ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 
 ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਿਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਸਾਿਥ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਿਕਉ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
 ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਿਜਤੁ ਅੰਿਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ 
 ਸਿਤਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿਪਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥ 
 
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥ 
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣਏ ॥ 
 ਆਖਿਹ ਤ ਵੇਖਿਹ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
 
 ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਅੰਿਮਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਿਮਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਪਾਇਆ ਅੰਿਮਤੁ ਗੁਿਰ ਿ ਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਿਕ ਵੇਿਖ ਪਰਸਿਣ ਆਇਆ ॥ 
 ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਿਤਿਨ ਅੰਿਮਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
 
 ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਿਨਰਾਲੀ ॥ 
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 ਚਾਲਾ ਿਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਿਬਖਮ ਮਾਰਿਗ ਚਲਣਾ ॥ 
 ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਿਜ ਿਤਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ 
 ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਵਾਲਹੁ ਿਨਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਿਗ ਜਾਣਾ ॥ 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਆਪੁ ਤਿਜਆ ਹਿਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ 
 
 ਿਜਉ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 
 ਿਜਵ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵੈ ਚਲਹ ਿਜਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਹੇ ॥ 
 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਨ ਨਾਿਮ ਲਾਇਿਹ ਿਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹੇ ॥ 
 ਿਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਿਹ ਆਪਣੀ ਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ॥੧੫॥ 
 
 ਏਹੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 
 ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 
 ਏਹੁ ਿਤਨ ਕੈ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਿਜਨ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ॥ 
 ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ 
 
 ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
 ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
 ਪਿਵਤੁ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਪਿਵਤੁ ਸੰਗਿਤ ਸਬਾਈਆ ॥ 
 ਕਹਦੇ ਪਿਵਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਿਵਤੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ 
ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੧੭॥ 
 
 ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਿਵਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
 ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਿਕਤੈ ਸੰਜਿਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
 ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥ 
 ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਿਦ ਲਾਗਹੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
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 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥ 
 
 ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥ 
 ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥ 
 ਏਹ ਿਤਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
 ਵੇਦਾ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਿਹ ਨਾਹੀ ਿਫਰਿਹ ਿਜਉ ਬੇਤਾਿਲਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸਚੁ ਤਿਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ 
 ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥੧੯॥ 
 
 ਜੀਅਹੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥ 
 ਬਾਹਰਹੁ ਤ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਿਨਰਮਲ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥ 
 ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥ 
 ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਿਜਨੀ ਖਿਟਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਮੰਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥ 
 
 ਜੇ ਕੋ ਿਸਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ 
 ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਿਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥ 
 ਆਪੁ ਛਿਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਿਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥ 
 
 ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 
 ਪਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਿਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ 
 ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਿਮ ਆਵੈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥ 
 ਿਫਿਰ ਮੁਕਿਤ ਪਾਏ ਲਾਿਗ ਚਰਣੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖਹੁ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥ 
 
 ਆਵਹੁ ਿਸਖ ਸਿਤਗੁਰੂ ਕੇ ਿਪਆਿਰਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਿਸਿਰ ਬਾਣੀ ॥ 
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 ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਹਰਦੈ ਿਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
 ਪੀਵਹੁ ਅੰਿਮਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਿਪਹੁ ਸਾਿਰਗਪਾਣੀ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥ 
 
 ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚਂ ੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
 ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਰਸਨਾ ਕਿਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਿਚਤੁ ਿਜਨ ਕਾ ਿਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਿਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥ 
 
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥ 
 ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਿਜਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥ 
 ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਿਮਿਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥ 
 ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ 
 
 ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥ 
 ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ਆਿਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 
 ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
 ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥ 
 
 ਿਸਿਮਿਤ ਸਾਸਤ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਿਤਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭਿਮ ਸੁਤਾ ਸੁਿਤਆ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
 ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮਤ 
 ਬਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ 
 ਜਾਗਤ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ 
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 ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਿਹ ਪਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥ ਮਨਹੁ 
 ਿਕਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਿਜ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥ 
 ਓਸ ਨੋ ਿਕਹੁ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੀ ਿਜਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਲਾਵਏ ॥ 
 ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥ 
 
 ਜੈਸੀ ਅਗਿਨ ਉਦਰ ਮਿਹ ਤੈਸੀ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ॥ 
 ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
 ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਿਮਆ ਪਰਵਾਿਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
 ਿਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਿਤਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥ 
 ਏਹ ਮਾਇਆ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਵਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਾ ਿਲਵ ਲਾਗੀ 
 ਿਤਨੀ ਿਵਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥ 
 
 ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
 ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਿਕਸੈ ਿਵਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਿਵਲਲਾਇ ॥ 
 ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਤਸ ਨੋ ਿਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥ 
 ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਿਤਸੁ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥ 
 ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ 
 ਭਾਗ ਿਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥ 
 
 ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
 ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਰਾਿਸ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਜਿਪਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਿਟਹੁ ਿਦਹਾੜੀ ॥ 
 ਏਹੁ ਧਨੁ ਿਤਨਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ ਹਿਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ 
 
 ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਿਸ ਰਾਿਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 
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 ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਤੁ ਿਕਤੈ ਿਜਚਰੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
 ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਿਰ ਰਸੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਤਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 
 ਏਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਿਰ ਅਨ ਰਸ ਸਿਭ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩੨॥ 
 
 ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਖੀ 
 ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
 ਹਿਰ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਤੁਧੁ ਿਵਿਚ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
 ਹਿਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਿਪਤਾ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਸਸਿਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਿਚਆ ਜੋਿਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ 
 ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ 
 
 ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪਭ ਆਗਮੁ ਸੁਿਣਆ ॥ 
 ਹਿਰ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਿਗਹੁ ਮੰਦਰੁ ਬਿਣਆ ॥ 
 ਹਿਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਿਨਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪਏ ॥ 
 ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਿਦਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜਾਪਏ ॥ 
 ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪਭੁ ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥ 
 
 ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇ ਕੈ 
 ਿਕਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 
 ਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
 ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਸੋ ਹਿਰ ਮਿਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ 
 ਿਜਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ 
 
 ਏ ਨੇਤਹੁ ਮੇਿਰਹੋ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ 
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 ਕੋਈ ॥ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥ 
 ਏਹੁ ਿਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਿਰ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ 
 ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਿਰ ਇਕੁ ਹੈ 
 ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਿਹ ਨੇਤ ਅੰਧ ਸੇ 
 ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਦਬ ਿਦਸਿਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥ 
 
 ਏ ਸਵਣਹੁ ਮੇਿਰਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥ 
 ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਿਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਿਜਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਿਸ ਸਮਾਣੀ ॥ 
 ਸਚੁ ਅਲਖ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਿਮਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਿਵਤ ਹੋਵਹੁ 
 ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥ 
 
 ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
 ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ 
 ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ  ਰਖਾਇਆ ॥ 
 ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
 ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਿਪਆਰੈ ਜੀਉ 
 ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 
 
 ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ॥ 
 ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਿਹਲਾ ਘਿਰ ਸਾਚੈ ਿਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਿਧਆਵਹੇ ॥ 
 ਸਚੋ ਿਧਆਵਿਹ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥ 
 ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਿਹਲਾ ਸਚੈ ਘਿਰ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥ 
 
 ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 
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 ਪਾਰਬਹਮੁ ਪਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
 ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਿਵਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
 ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ 
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ਰਹਰਾਿਸ ਸਾਿਹਬ 
 

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 
ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

 
ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 

 ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 
 ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਚਤੁ ਗੁਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਨ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 
 ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਹਮੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 
 ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥ 
 ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥ 
 ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 
 ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥ 
 ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥ 
 ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥ 
 ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
 ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥ 
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  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
 ਸੁਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
 ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥ 
 ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥ 
 ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 
 ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 
 ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਸਿਭ ਸੁਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥ 
 ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥ 
 ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 
 ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥ 
 ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥ 
 ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
 ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 
 ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 
 ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥ 
 ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥ 
 ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 
 ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ 
 ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 
 ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 
 ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥ 
 ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 
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 ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥ 
 ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 
 ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ 
 ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ 
 ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
 ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 
 ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥ 
 ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥ 
 ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥ 
 
  ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
 ਹਿਰ ਕੇ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥ 
 ਹਮ ਕੀਰੇ ਿਕਰਮ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਿਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੧॥ 
 ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥ 
 ਗੁਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਾਨ ਸਖਾਈ 
 ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥ 
 ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤਪਤਾਸਿਹ 
 ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥੨॥ 
 ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਿਸ ॥ 
 ਜੋ ਸਿਤਗੁਰ ਸਰਿਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧਗੁ ਜੀਵੇ ਿਧਗੁ ਜੀਵਾਿਸ ॥੩॥ 
 ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ 
 ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਾਿਸ ॥ 
 ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ 
 ਿਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੪॥੪॥ 
 

 ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
 ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਿਚਤਵਿਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਿਰਆ ॥ 
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 ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧॥ 
 ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਸੁ ਤਿਰਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ 
ਕਾਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥ 
 ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥ 
 ਊਡੇ ਊਿਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਿਰਆ ॥ 
 ਿਤਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥ 
 ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥ 
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ 
 ॥੪॥੫॥ 
 ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪   ਸੋ ਪੁਰਖੁ 
  ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 
 ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 
 ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥ 
 ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 
 ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦੂਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 
 ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥ 
 ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥ 
 ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥ 
 ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 
 ਤੂੰ ਪਾਰਬਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 
 ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥ 
 ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 
 ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ 
 ਿਤਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥ 
 ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ 
 ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 
 ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂਿਪ ਸਮਾਸੀ ॥ 
 ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ 



 
59

 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥ 
 ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 
 ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 
 ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਪੂਜਾ ਜੀ 
 ਤਪੁ ਤਾਪਿਹ ਜਪਿਹ ਬੇਅੰਤਾ ॥ 
 ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਿਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ 
 ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥ 
 ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ 
 ਜੋ ਭਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥ 
 ਤੂੰ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
 ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਸਿਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥ 
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
 ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਚਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸ ਈ ॥ 
 ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
 ਿਜਸ ਨੋ ਿ ਪਾ ਕਰਿਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਗੁਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਿਵਛੋਿੜਆ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥ 
 ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥ 
 ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥ 
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥ 
 ਿਵਜੋਿਗ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁਿੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥ 
 ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥ 
 ਹਿਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥ 
 ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
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 ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥ 
 ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥ 
 ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸੋਇ ॥ 
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
 ਿਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥ 
 ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥ 
 ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ 
 ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥ 
 ਪਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਿਜਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੩॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
 ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 
 ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ 
 ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ 
 ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ 
 ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 
 ਜਨਮੁ ਿਬਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥ 
 ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥ 
 ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥ 
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 ਪਾਃ ੧੦ ਕਿਬਯੋਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥  ਚੌਪਈ ॥ 
 
ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਚੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ॥ 
ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਿਤਪਾਰਾ ॥੧॥ 
 
ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥ ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਿਹ ਬਚਾਵਹੁ ॥ 
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਿਰਵਾਰਾ ॥ ਸੇਵਕ ਿਸੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥੨॥ 
 
ਮੋ ਰੱਛਾ ਿਨਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਿਰਯੈ ॥ ਸਭ ਬੈਿਰਨ ਕੌ ਆਜ ਸੰਘਿਰਯੈ ॥ 
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਿਪਆਸਾ ॥੩॥ 
 
ਤੁਮਿਹ ਛਾਿਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਿਧਯਾਊਂ ॥ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋਂ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ ॥ 
ਸੇਵਕ ਿਸੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਅਿਹ ॥ ਚੁਿਨ ਚੁਿਨ ਸਤ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ॥੪॥ 
 
ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਿਰਯੈ ॥ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਾਸ ਿਨਵਿਰਯੈ ॥ 
ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ॥ ਸੀ ਅਿਸਧੁਜ ਜੂ ਕਿਰਯਹੁ ਰੱਛਾ ॥੫॥ 
 
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਮੁਿਹ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਸਾਿਹਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਿਪਯਾਰੇ ॥ 
ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਦੁਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ॥ ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ ॥੬॥ 
 
ਕਾਲ ਪਾਇ ਬਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਿਸਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ॥ 
ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਿਰ ਿਬਸਨੁ ਪਕਾਸਾ ॥ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ॥੭॥ 
 
ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਿਸਵ ਕੀਓ ॥ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ॥ 
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਿਹ ਹਮਾਰਾ ॥੮॥ 
 
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥ 
ਆਿਦ ਅੰਿਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਿਝਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ॥੯॥ 
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ਨਮਸਕਾਰ ਿਤਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸਕਲ ਪਜਾ ਿਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 
ਿਸਵਕਨ ਕੋ ਿਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਯੋ ॥ ਸੱਤਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਯੋ ॥੧੦॥ 
 
ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ॥ 
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ॥ ਸਭ ਪਰ ਿ ਪਾ ਿਦਸਿਟ ਕਿਰ ਫੂਲਾ ॥੧੧॥ 
 
ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ॥ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ॥ 
ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈਂ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈਂ ॥੧੨॥ 
 
ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥ ਪਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥ 
ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ॥ ਤੁਮ ਮੈ ਿਮਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥੧੩॥ 
 
ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਿਸਸਿਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ॥ ਆਪੁ ਆਪਨੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ॥ 
ਤੁਮ ਸਭਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਿਨਰਾਲਮ ॥ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ॥੧੪॥ 
 
ਿਨਰੰਕਾਰ ਿਨਿਬਕਾਰ ਿਨਰਲੰਭ ॥ ਆਿਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਿਦ ਅਸੰਭ ॥ 
ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ॥ ਜਾਕੌ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ॥੧੫॥ 
 
ਤਾਕੌ ਕਿਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ॥ ਮਹ  ਮੂੜ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ॥ 
ਮਹਾਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਿਸਵ ॥ ਿਨਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਿਹ ਿਭਵ ॥੧੬॥ 
 
ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਿਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ॥ ਬਰਨਤ ਿਭੰਨ ਿਭੰਨ ਤੁਿਹ ਤੇਤੀ ॥ 
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ ॥ ਿਕਹ ਿਬਿਧ ਸਜਾ ਪਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧੭॥ 
 
ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥ 
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ॥ ਉਤਭੁਜ ਖਾਿਨ ਬਹੁਰ ਰਿਚ ਦੀਨੀ ॥੧੮॥ 
 
ਕਹੂੰ ਫੂਿਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ॥ ਕਹੂੰ ਿਸਮਿਟ ਭ ੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ॥ 
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ਸਗਰੀ ਿਸਸਿਟ ਿਦਖਾਇ ਅਚੰਭਵ ॥ ਆਿਦ ਜੁਗਾਿਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ ॥੧੯॥ 
 
ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ ਿਸੱਖ ਉਬਾਿਰ ਅਿਸੱਖ ਸੰਘਰੋ ॥ 
ਦੁਸ਼ਟ ਿਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ॥੨੦॥ 
 
ਜੇ ਅਿਸਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਿਤਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਿਖਤ ਹੈ ਮਰੇ ॥ 
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਿਤਹਾਰੇ ॥ ਿਤਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥੨੧॥ 
 
ਜੋ ਕਿਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਿਧਐ ਹੈ ॥ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਿਨਕਿਟ ਨਿਹ ਐਹੈ ॥ 
ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਿਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਅਿਰਸਟ ਟਰੇਂ ਤਤਕਾਲਾ ॥੨੨॥ 
 
ਿ ਪਾ ਿਦਸਿਟ ਤਨ ਜਾਿਹ ਿਨਹਿਰਹੋ ॥ ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋ ਹਿਰਹੋ ॥ 
ਿਰੱਿਧ ਿਸੱਿਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨੩॥ 
 
ਏਕ ਬਾਰ ਿਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ॥ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਿਹ ਉਬਾਰਾ ॥ 
ਿਜਨ ਨਰ ਨਾਮ ਿਤਹਾਰੋ ਕਹਾ ॥ ਦਾਿਰਦ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ॥੨੪॥ 
 
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈ ਸਰਿਣ ਿਤਹਾਰੀ ॥ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥ 
ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ ॥ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ ॥੨੫॥ 
 
 ਸੈਯਾ ॥ 
ਪ ਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨ ੋ ॥ 
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨ ੋ ॥ 
ਿਸੰਿਮਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈਂ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨ ੋ ॥ 
ਸੀ ਅਿਸਪਾਨ ਿ ਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰ ਮੈ ਨ ਕਹ ੋ ਸਭ ਤੋਿਹ ਬਖਾਨ ੋ ॥ 
 
 ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਿਡਕੈ ਗਿਹਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ॥ 
ਬ ਿਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਿਬੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ॥ 
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  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ 
ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
 ਸਿਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
 ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 
 ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
 
 ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
 ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥ 
 ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
 ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 
 
 ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥ 
 ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 
 ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 
 ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰੈ ॥੩॥ 
 
 ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 
 ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 
 ਕਿਰ ਸ ਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥ 
 ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥ 
 ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 
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 ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 
 ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
 ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥ 
 ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ 
 
 ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 
 ਪਾਰਬਹਮੁ ਪਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਿਵਸੂਰੇ ॥ 
 ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
 ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 
 ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਿਵਤੁ ਸਿਤਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ 
 ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ 
 

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
 ਥਾਲ ਿਵਿਚ ਿਤੰਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 
 ਅੰਿਮਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 
 ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਿਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ 
 ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਰਖੁ ਉਿਰ ਧਾਰੋ ॥ 
 ਤਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਿਗ ਤਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥ 
 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
 ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥ 
 ਮੈ ਿਨਰਗੁਿਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥ 
 ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਿਮਹਰਾਮਿਤ ਹੋਈ ਸਿਤਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਿਮਿਲਆ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਤ  ਜੀਵ  ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਿਰਆ ॥੧॥ 
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ਅਰਦਾਸ 
 

ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ॥ 
ਸੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ 

ਵਾਰ ਸੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥ 
 

ਿਪਥਮ ਭਗੌਤੀ ਿਸਮਿਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਿਧਆਇ ॥   
ਿਫਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈਂ ਸਹਾਇ ॥ 
ਅਰਜਨ ਹਿਰਗੋਿਬੰਦ ਨੋ ਿਸਮਰੌ ਸੀ ਹਿਰਰਾਇ ॥ 
ਸੀ ਹਿਰਿਕਸ਼ਨ ਿਧਆਈਐ ਿਜਸ ਿਡਠੇ ਸਿਭ ਦੁਿਖ ਜਾਇ ॥ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਿਸਮਿਰਐ ਘਰ ਨਉ ਿਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ॥ 
ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥ 

ਦਸਵ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥ ਦਸ  
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ  ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ 
ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ 

ਪੰਜਾ ਿਪਆਿਰ , ਚੌਹ  ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦ , ਚਾਲੀ  ਮੁਕਿਤ , ਹਠੀ , ਜਪੀ , 
ਤਪੀ , ਿਜਨ  ਨਾਮ ਜੱਿਪਆ, ਵੰਡ ਛਿਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਿਡੱਠ 
ਕੀਤਾ, ਿਤਨ  ਿਪਆਿਰ , ਸਿਚਆਿਰ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ 

ਿਜਨ  ਿਸੰਘ  ਿਸੰਘਣੀ  ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਿਦਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀ  
ਲੁਹਾਈ , ਚਰਖੜੀ  ਤੇ ਚੜੇ, ਆਿਰ  ਨਾਲ ਿਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਿਰ  ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ  ਕੀਤੀ , ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਿਰਆ, ਿਸੱਖੀ ਕੇਸ  ਸੁਆਸ  ਨਾਲ ਿਨਬਾਹੀ, 
ਿਤਨ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ 

ਪੰਜ  ਤਖ਼ਤ , ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਿਰ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ ਿਪਥਮੇ 
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਿਹਗੁਰੂ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ, 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਿਚਤ ਆਵੇ, ਿਚਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ॥ ਜਹ  ਜਹ  ਖਾਲਸਾ ਜੀ 
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ਸਾਿਹਬ, ਤਹ  ਤਹ  ਰਿਛਆ ਿਰਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹ, ਿਬਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, 
ਸੀ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ 

ਿਸੱਖ   ਿਸੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਿਹਤ ਦਾਨ, ਿਬਬੇਕ ਦਾਨ, ਿਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, 
ਦਾਨ  ਿਸਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸੀ ਅੰਿਮਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀ , ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ 
ਜੁਗ ਅਟੱਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ 

ਿਸੱਖ  ਦਾ ਮਨ ਨੀਵ  ਮੱਤ ਚੀ, ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ॥ ਹੇ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀਨ ਿਦਆਲ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਪਾ ਿਨਧਾਨ ਜੀ,  ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ 
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ॥ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਿਰ  ਗੁਰਧਾਮ  ਦੇ 
ਿਜਨ  ਤੋਂ ਪੰਥ  ਿਵਛੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਖੁਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ  ਬਖ਼ਸ਼ੋ ॥ 

ਹੇ ਿਨਮਾਿਣਆ ਦੇ ਮਾਣ ਿਨਤਾਿਣਆ ਦੇ ਤਾਣ, ਿਨਓਿਟ  ਦੀ ਓਟ, ਸਚੇ ਿਪਤਾ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ, 
ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ............................ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ॥ ਅਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁਲ ਚੁਕ 
ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ॥ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ॥ ਸੇਈ ਿਪਆਰੇ ਮੇਲ, ਿਜਨ  ਿਮਿਲ  
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਚੱਤ ਆਵੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ॥ 

 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ 
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ॥ 
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 ਸੋਿਹਲਾ 
 

  ਸੋਿਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧  
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

 
ਜੈ ਘਿਰ ਕੀਰਿਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥ 

 ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਿਹਲਾ ਿਸਵਿਰਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥ 
 ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਿਹਲਾ ॥ 
 ਹਉ ਵਾਰੀ ਿਜਤੁ ਸੋਿਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਿਨਤ ਿਨਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ 
 ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿਤਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥ 
 ਸੰਬਿਤ ਸਾਹਾ ਿਲਿਖਆ ਿਮਿਲ ਕਿਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥ 
 ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਿਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥ 
 ਘਿਰ ਘਿਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਿਨਤ ਪਵੰਿਨ ॥ 
 ਸਦਣਹਾਰਾ ਿਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਿਦਹ ਆਵੰਿਨ ॥੪॥੧॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
 ਿਛਅ ਘਰ ਿਛਅ ਗੁਰ ਿਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥ 
 ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 
 ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਿਤ ਹੋਇ ॥ 
 ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਿਵਸੁਏ ਚਿਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਿਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ ॥ 
 ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਿਤ ਅਨੇਕ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥ 
   

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 
 ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 
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 ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥ 
 ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ 
 ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਿਹ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤਹੀ ॥ 
 ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ 
 ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥ 
 ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥ 
 ਿਤਸ ਦੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ 
 ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
 ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ 
 ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨ ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥ 
 ਿ ਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ 
  ॥੪॥੩॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 
 ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ 
 ਪੂਰਿਬ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥ 
 ਕਿਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥ 
 ਕਿਰ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਸਾਕਤ ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥ 
 ਿਜਉ ਿਜਉ ਚਲਿਹ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਿਹ ਿਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥ 
 ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ 
 ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥ 
 ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਭ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥ 
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥ 
 



 
70

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 
 ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥ 
 ਈਹਾ ਖਾਿਟ ਚਲਹੁ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 
 ਅਉਧ ਘਟੈ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ 
 ਮਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਿਹ ਤਿਰਓ ਬਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥ 
 ਿਜਸਿਹ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਤਿਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥ 
 ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਿਬਹਾਝਹੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥ 
 ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 
 ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥ 
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ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ 
 

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮ ਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪਸਾਿਦ ॥ 

 
 ਿਕਰਿਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 
 ਚਾਿਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਿਦਸ ਭਮੇ ਥਿਕ ਆਏ ਪਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥ 
 ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਕਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥ 
 ਜਲ ਿਬਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਿਹ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥ 
 ਹਿਰ ਨਾਹ ਨ ਿਮਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਿਬਸਰਾਮ ॥ 
 ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਕੰਤੁ ਨ ਪਗਟਈ ਭਿਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗਾਮ ॥ 
 ਸਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥ 
 ਪਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਿਵਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਿਭ ਜਾਮ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥ 
 ਹਿਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿਗ ਪਭ ਿਜਸ ਕਾ ਿਨਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥ 
 
 ਚੇਿਤ ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥ 
 ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥ 
 ਿਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਿਤਸਿਹ ਗਣਾ ॥ 
 ਇਕੁ ਿਖਨੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਜੀਵਣਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥ 
 ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂਿਰਆ ਰਿਵਆ ਿਵਿਚ ਵਣਾ ॥ 
 ਸੋ ਪਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਿਕਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥ 
 ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਸੋ ਪਭੂ ਿਤੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥ 
 ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਮਨਾ ॥ 
 ਚੇਿਤ ਿਮਲਾਏ ਸੋ ਪਭੂ ਿਤਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥ 
 
 ਵੈਸਾਿਖ ਧੀਰਿਨ ਿਕਉ ਵਾਢੀਆ ਿਜਨਾ ਪੇਮ ਿਬਛੋਹੁ ॥ 
 ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਿਵਸਾਿਰ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥ 
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 ਪੁਤ ਕਲਤ ਨ ਸੰਿਗ ਧਨਾ ਹਿਰ ਅਿਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥ 
 ਪਲਿਚ ਪਲਿਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥ 
 ਇਕਸੁ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਿਹ ਖੋਿਹ ॥ 
 ਦਯੁ ਿਵਸਾਿਰ ਿਵਗੁਚਣਾ ਪਭ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 ਪੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਿਤਨ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਭ ਬੇਨਤੀ ਪਭ ਿਮਲਹੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥ 
 ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤ  ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤੁ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੩॥ 
 
 ਹਿਰ ਜੇਿਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਿਜਸੁ ਅਗੈ ਸਿਭ ਿਨਵੰਿਨ ॥ 
 ਹਿਰ ਸਜਣ ਦਾਵਿਣ ਲਿਗਆ ਿਕਸੈ ਨ ਦੇਈ ਬੰਿਨ ॥ 
 ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪਭ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਿਨ ॥ 
 ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਿਨ ਭਾਵੰਿਨ ॥ 
 ਜੋ ਹਿਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ ਕਰੰਿਨ ॥ 
 ਜੋ ਪਿਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਿਹ ਧੰਿਨ ॥ 
 ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਵਛੁਿੜ ਿਕਉ ਰੋਵੰਿਨ ॥ 
 ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਿਨ ॥ 
 ਹਿਰ ਜੇਠੁ ਰੰਗੀਲਾ ਿਤਸੁ ਧਣੀ ਿਜਸ ਕੈ ਭਾਗੁ ਮਥੰਿਨ ॥੪॥ 
 
 ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਿਤਸੁ ਲਗੈ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ਨ ਿਜੰਨਾ ਪਾਿਸ ॥ 
 ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ ॥ 
 ਦੁਯੈ ਭਾਇ ਿਵਗੁਚੀਐ ਗਿਲ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 
 ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਿਲਿਖਆਸੁ ॥ 
 ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉਿਠ ਚਲੀ ਗਈ ਿਨਰਾਸ ॥ 
 ਿਜਨ ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥ 
 
 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਿਪਆਸ ॥ 
 ਪਭ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥ 
 ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੰਦਾ ਿਤਸੁ ਲਗੈ ਿਜਸੁ ਮਿਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸ ॥੫॥ 
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 ਸਾਵਿਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਿਪਆਰੁ ॥ 
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਿਗ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
 ਿਬਿਖਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਿਵਆ ਿਦਸਿਨ ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥ 
 ਹਿਰ ਅੰਿਮਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥ 
 ਵਣੁ ਿਤਣੁ ਪਭ ਸੰਿਗ ਮਉਿਲਆ ਸੰਮਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥ 
 ਹਿਰ ਿਮਲਣੈ ਨੋ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਕਰਿਮ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 
 ਿਜਨੀ ਸਖੀਏ ਪਭੁ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਿਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਿਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 
 ਸਾਵਣੁ ਿਤਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਹਾਰੁ ॥੬॥ 
 
 ਭਾਦੁਇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥ 
 ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਿਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤੁ ॥ 
 ਿਜਤੁ ਿਦਿਨ ਦੇਹ ਿਬਨਸਸੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਕਹਸਿਨ ਪੇਤੁ ॥ 
 ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਿਕਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤੁ ॥ 
 ਛਿਡ ਖੜੋਤੇ ਿਖਨੈ ਮਾਿਹ ਿਜਨ ਿਸਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥ 
 ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਿਸਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਤੁ ॥ 
 ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਪਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਿਹਥ ਪਭ ਦੇਤੁ ॥ 
 ਸੇ ਭਾਦੁਇ ਨਰਿਕ ਨ ਪਾਈਅਿਹ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ ॥੭॥ 
 
 ਅਸੁਿਨ ਪੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਿਕਉ ਿਮਲੀਐ ਹਿਰ ਜਾਇ ॥ 
 ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਪਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ 
 ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪੇਮ ਕੇ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ 
 
 ਿਵਣੁ ਪਭ ਿਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
 ਿਜੰਨੀ ਚਾਿਖਆ ਪੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਿਤਪਿਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥ 
 ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ਿਬਨਤੀ ਕਰਿਹ ਲੇਹੁ ਪਭੂ ਲਿੜ ਲਾਇ ॥ 
 ਜੋ ਹਿਰ ਕੰਿਤ ਿਮਲਾਈਆ ਿਸ ਿਵਛੁਿੜ ਕਤਿਹ ਨ ਜਾਇ ॥ 
 ਪਭ ਿਵਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਸਰਣਾਇ ॥ 
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 ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਿਜਨਾ ਮਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੮॥ 
 
 ਕਿਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥ 
 ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਿਲ  ਿਵਆਪਿਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥ 
 ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਿਨ ਜਨਮ ਿਵਜੋਗ ॥ 
 ਿਖਨ ਮਿਹ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਿਜਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥ 
 ਿਵਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਿਰ ਸਕੈ ਿਕਸ ਥੈ ਰੋਵਿਹ ਰੋਜ ॥ 
 ਕੀਤਾ ਿਕਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥ 
 ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪਭੁ ਿਮਲੈ ਤ  ਉਤਰਿਹ ਸਿਭ ਿਬਓਗ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਭ ਰਾਿਖ ਲੇਿਹ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥ 
 ਕਿਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਬਨਸਿਹ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥ 
 
 ਮੰਿਘਿਰ ਮਾਿਹ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥ 
 ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਕਆ ਗਣੀ ਿਜ ਸਾਿਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥ 
 ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਿਲਆ ਰਾਮ ਿਸਉ ਸੰਿਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥ 
 ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਨ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥ 
 ਿਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਿਸ ਪੜੀਆਹ ॥ 
 ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਪਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਿਦਸਿਨ ਿਨਤ ਖੜੀਆਹ ॥ 
 ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਿਤਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥ 
 ਨਾਨਕ ਬ ਛੈ ਧੂਿੜ ਿਤਨ ਪਭ ਸਰਣੀ ਦਿਰ ਪੜੀਆਹ ॥ 
 ਮੰਿਘਿਰ ਪਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥ 
 
 
 ਪੋਿਖ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਿਵਆਪਈ ਕੰਿਠ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ॥ 
 ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਚਰਨਾਰਿਬੰਦ ਦਰਸਿਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥ 
 ਓਟ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥ 
 ਿਬਿਖਆ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ 
 ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਿਮਲੀ ਸਚੀ ਪੀਿਤ ਸਮਾਹੁ ॥ 
 ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬਹਿਮ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਵਛੁੜੀਆਹੁ ॥ 
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 ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥ 
 ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਪਈਆਹੁ ॥ 
 ਪੋਖੁ ਸਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥ 
 
 ਮਾਿਘ ਮਜਨੁ ਸੰਿਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
 ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਸੁਿਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਿਰ ਦਾਨੁ ॥ 
 ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 
 ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਿਬਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 
 ਸਚੈ ਮਾਰਿਗ ਚਲਿਦਆ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥ 
 ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 
 ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਿਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ 
 ਿਜਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ 
 ਮਾਿਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕ ਢੀਅਿਹ ਿਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥ 
 
 ਫਲਗੁਿਣ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਿਰ ਸਜਣ ਪਗਟੇ ਆਇ ॥ 
 ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਦੀਆ ਿਮਲਾਇ ॥ 
 ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਿਣ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 
 ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥ 
 ਿਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਿਵੰਦ ਅਲਾਇ ॥ 
 
 ਹਿਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਦਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥ 
 ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿਰਓਨੁ ਿਨਹਚਲ ਿਦਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥ 
 ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਿਖਅਨੁ 
 ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥ 
 ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥ 
 ਫਲਗੁਿਣ ਿਨਤ ਸਲਾਹੀਐ ਿਜਸ ਨੋ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥ 
 
 ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥ 
 ਹਿਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਦਰਗਹ ਸਿਚ ਖਰੇ ॥ 
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 ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਨਿਧ ਚਰਣ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਤਰੇ ॥ 
 ਪੇਮ ਭਗਿਤ ਿਤਨ ਪਾਈਆ ਿਬਿਖਆ ਨਾਿਹ ਜਰੇ ॥ 
 ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਿਬਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿਚ ਭਰੇ ॥ 
 ਪਾਰਬਹਮੁ ਪਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਿਰ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥ 
 ਮਾਹ ਿਦਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਿਜਸ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ 
 ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥ 
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