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 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ 

 
 ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਿਾਸ ਭਲੇ ਕੀ ॥ 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਆਿੇਸ ਓਨਮ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ॥ (1-1) 

 ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਬਬੇਕ ਸਤਸ ॥ (1-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਓਨਮ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਆਿੇਸੁ ॥ (1-3) 

 ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਬਬੇਕ ਸਤਸ ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥ (1-4) 
 ਛੰਿ:  ਘਟ ਘਟ ਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ ਸੇਸ ਪ੍ਤਹ ਕਹਿ ਨ ਆਵੈ ॥ (1-5) 

 ਨੇਿ ਨੇਿ ਕਤਹ ਨੇਿ ਬੇਿੁ ਬੰਿੀਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ (1-6) 
 ਆਤਿ ਮਤਿ ਅਰੁ ਅਿੁ ਹੁਿੇ ਹੁਿ ਹੈ ਪ੍ੁਤਨ ਹੋਨਮ ॥ (1-7) 
 ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਆਿੇਸ ਚਰਨ ਸਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਓਨਮ ॥੧॥ (1-8) 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਅਤਬਗਤਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗਮ ਆਰ ਅਨੰਿ ਗੁਰ ॥ (2-1) 

 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ॥ (2-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਅਨੰਿ ਗੁਰ ਅਤਬਗਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥ (2-3) 

 ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇਵ ॥ (2-4) 
 ਛੰਿ:  ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕਿੇਵ ਿੇਵ ਿੇਵੀ ਸਭ ਤਿਆਵਤਹ ॥ (2-5) 

 ਨਾਿ ਬਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਰਾਗ ਰਾਗਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ (2-6) 
 ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਿ ਅਗਾਤਿ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਸਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ॥ (2-7) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗਮ ਅਗਤਮਤਿ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ॥੨॥ (2-8) 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਮ ਜੋਤਿ ਤਮਲ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ॥ (3-1) 

 ਅਿਭੁਿ ਅਿਤਹ ੳਨੂਪ੍ ਪ੍ਰਮ ਿਿੁ ਿਿਤਹ ਤਮਤਲਓ ॥ (3-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਪ੍ਰਮ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ੍ ॥ (3-3) 

 ਪ੍ਰਮ ਿਿ ਿਿਤਹ ਤਮਤਲਓ ਅਿਭੁਿ ਅਿ ਹੀ ਅਨੂਪ੍ ॥ (3-4) 
 ਛੰਿ:  ਅਿਭੁਿ ਅਤਿ ਹੀ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਾਰਸ ਕੈ ਪ੍ਾਰਸ ॥ (3-5) 

 ਗੁਰ ਅੰਗਿ ਤਮਤਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਮਤਲ ਸੰਗ ਉਿਾਰਸ ॥ (3-6) 
 ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ਸੂਿਰ ਗਤਿ ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ ਮਤਹ ॥ (3-7) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ੍ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ॥੩॥ (3-8) 

 



 ਸੋਰਠਾ:  ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਵਾਸ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ॥ (4-1) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਮਤਲ ਅੰਤਮਰਿ ਅੰਤਮਰਿ ਭਏ ॥ (4-2) 

 ਿੋਹਰਾ:  ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਵਾਸ ॥ (4-3) 
 ਤਮਤਲ ਅੰਤਮਰਿ ਅੰਤਮਰਿ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ (4-4) 

 ਛੰਿ:  ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿਾਸ ਚਰਨਾਮਰਿ ਪ੍ਾਵੈ ॥ (4-5) 
 ਕਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤਹਕਾਮ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ ॥ (4-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਸੁਗੰਿ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਤਨਜ ਆਸਨ ॥ (4-7) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਵਾਸ ਅੰਤਮਰਿ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਾਸਨ ॥੪॥ (4-8) 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਬਰਹਮਾਸਨ ਤਬਸਰਾਮ ਗੁਰ ਭਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਤਲ ॥ (5-1) 

 ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਮਿਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਏ ॥ (5-2) 
 ਿੇਹਰਾ:  ਗੁਰ ਭਏ ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਤਲ ਬਰਹਮਾਸਨ ਤਬਸਰਾਮ ॥ (5-3) 

 ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਮਿਾ ਰਾਮ ॥ (5-4) 
 ਛੰਿ:  ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਮਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ॥ (5-5) 

 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰੁ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ॥ (5-6) 
 ਿੀਪ੍ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਿੀਪ੍ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗ ਅੰਿਤਰ ਉਰ ॥ (5-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਮਿਾ ਰਾਮ ਸੰਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਭਏ ਗੁਰ ॥੫॥ (5-8) 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਤਬਸਮਾਿ ਫਲ ਿਮੁ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਿ ਗਤਿ ॥ (6-1) 

 ਆਤਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਅੰਿ ਅਨੰਿ ਨ ਜਾਤਨਐ ॥ (6-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਫਲ ਿਮੁ ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਿ ਗਤਿ ਆਤਿ ਅੰਿ ਤਬਸਮਾਤਿ ॥ (6-3) 

 ਅੰਿ ਅਨੰਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਆਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ॥ (6-4) 
 ਛੰਿ:  ਆਤਿ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਨਾਿ ਤਮਤਲ ਨਾਿ ਸਬਿ ਿੁਤਨ ॥ (6-5) 

 ਸਤਲਲਤਹ ਸਤਲਲ ਸਮਾਇ ਨਾਿ ਸਰਿਾ ਸਾਗਰ ਸੁਤਨ ॥ (6-6) 
 ਨਰਪ੍ਤਿ ਸੁਿ ਤਨਰਪ੍ ਹੋਿ ਜੋਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਨ ਗੁਰਜਨ ॥ (6-7) 
 ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਭਏ ਗੁਰੁ ਿੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ॥੬॥ (6-8) 

 
 ਸੋਰਠਾ:  ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁਇ ॥ (7-1) 

 ਨਾਮ ਿੋਇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਬਖਾਨੀਐ ॥ (7-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ॥ (7-3) 

 ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਬਖਾਨੀਐ ਨਾਮ ਿੋਇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ॥ (7-4) 
 ਛੰਿ:  ਨਾਮ ਿੋਇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਟੇਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਠਹਰਾਈ ॥ (7-5) 

 ਆਤਿ ਭਏ ਗੁਰ ਨਾਮ ਿੁਿੀਆ ਗੋਤਬੰਿ ਬਡਾਈ ॥ (7-6) 
 ਹਤਰ ਗੁਰ ਹਤਰਗੋਤਬੰਿ ਰਚਨ ਰਤਚ ਥਾਤਪ੍ ਓਥਾਪ੍ਨ ॥ (7-7) 



 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ਨ ॥੭॥ (7-8) 
 
 ਸੋਰਠਾ:  ਤਬਸਮਾਿਤਹ ਤਬਸਮਾਿ ਅਸਚਰਜਤਹ ਅਸਚਰਜ ਗਤਿ ॥ (8-1) 

 ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਭਏ ॥ (8-2) 
 ਿੋਹਰਾ:  ਅਸਚਰਜਤਹ ਅਸਚਰਜ ਗਤਿ ਤਬਸਮਾਿਤਹ ਤਬਸਮਾਿ ॥ (8-3) 

 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਭਏ ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ॥ (8-4) 
 ਛੰਿ:  ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਸਵਾਿਰਸ ਗੰਿ ਅਗੋਚਰ ॥ (8-5) 

 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਸਪ੍ਰਸ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਸਬਿ ਮਨੋਚਰ ॥ (8-6) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਗਤਿ ਤਗਆਨ ਲਖੇ ਨਹੀੀਂ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ (8-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਕਤਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਸਤਸ ਗੁਰਿੇਵਾ ॥੮॥ (8-8) 

 
 ਕਤਬਿ  
 ਿਰਸਨ ਿੇਖਿ ਹੀ ਸੁਤਿ ਕੀ ਨ ਸੁਤਿ ਰਹੀ (9-1) 
 ਬੁਤਿ ਕੀ ਨ ਬੁਤਿ ਰਹੀ ਮਤਿ ਮੈ ਨ ਮਤਿ ਹੈ । (9-2) 
 ਸੁਰਤਿ ਮੈ ਨ ਸੁਰਤਿ ਅਉ ਤਿਆਨ ਮੈ ਨ ਤਿਆਨੁ ਰਤਹਓ (9-3) 
 ਤਗਆਨ ਮੈ ਨ ਤਗਆਨ ਰਤਹਓ ਗਤਿ ਮੈ ਨ ਗਤਿ ਹੈ । (9-4) 
 ਿੀਰਜੁ ਕੋ ਿੀਰਜੁ ਗਰਬ ਕੋ ਗਰਬੁ ਗਇਓ (9-5) 
 ਰਤਿ ਮੈ ਨ ਰਤਿ ਰਹੀ ਪ੍ਤਿ ਰਤਿ ਪ੍ਤਿ ਮੈ ॥ (9-6) 
 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ (9-7) 
 ਅਸਹਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜ ਅਤਿ ਅਤਿ ਮੈ ॥੯॥ (9-8) 
 
 ਿਸਮ ਸਥਾਨ ਕੇ ਸਮਾਤਨ ਕਉਨ ਭਉਨ ਕਹਓ (10-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਾਵੈ ਸੁ ਿਉ ਅਨਿ ਨ ਪ੍ਾਵਈ । (10-2) 
 ਉਨਮਨੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਟੰਿਰ ਿੀਜੈ ਕਉਨ ਜੋਤਿ (10-3) 
 ਿਇਆ ਕੈ ਤਿਖਾਵੈ ਜਾਹੀ ਿਾਹੀ ਬਤਨ ਆਵਈ । (10-4) 
 ਅਨਹਿ ਨਾਿ ਸਮਸਤਰ ਨਾਿ ਬਾਿ ਕਓਨ (10-5) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸੁਨਾਵੇ ਜਾਤਹ ਸੋਈ ਤਲਵ ਲਾਵਈ । (10-6) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਿੁਤਲ ਨ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸ (10-7) 
 ਅਤਪ੍ਓ ਪ੍ੀਆਵੈ ਜਾਤਹ ਿਾਹੀ ਮੈ ਸਮਾਵਈ ॥੧੦॥ (10-8) 
 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ੲਤਸ (11-1) 
 ਇਿ ਿੇ ਉਲੰਤਘ ਉਿ ਜਾਇ ਠਹਰਾਵਈ । (11-2) 
 ਚਰਮ ਤਿਰਸਤਟ ਮੂਿ ਪ੍ੇਖੈ ਤਿਬ ਤਿਰਸਤਟ ਕੈ (11-3) 

 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਨਮਨੀ ਸੁਧ ਪਾਵਈ । (11-4) 



 ਸੁਰਤਿ ਸੰਕੋਚਿ ਹੀ ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੋਤਲ (11-5) 
 ਨਾਿ ਬਾਿ ਪ੍ਰ ੈਅਨਹਿ ਤਲਵ ਲਾਵਈ । (11-6) 
 ਬਚਨ ਤਬਸਰਜਿ ਅਨਰਸ ਰਤਹਿ ਹੁਇ (11-7) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਅਤਪ੍ੲ ਪ੍ੀਆਵਈ ॥੧੧॥ (11-8) 
 
 ਜਉ ਲਉ ਅਨਰਸ ਬਸ ਿਉ ਲਉ ਨਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ (12-1) 
 ਜਉ ਲਉ ਅਨਰਸ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਨਹੀ ਿੇਖੀਐ । (12-2) 
 ਜਉ ਲਉ ਆਨ ਤਗਆਨ ਿਉ ਲਉ ਨਹੀ ਅਤਿਆਿਮ ਤਗਆਨ (12-3) 
 ਜਉ ਲਉ ਨਾਿ ਬਾਿ ਨ ਅਨਾਹਿ ਤਬਸੇਖੀਐ । (12-4) 
 ਜਉ ਲਉ ਅਹੰਬੁਤਿ ਸੁਤਿ ਹੋਇ ਨ ਅੰਿਤਰ ਗਤਿ (12-5) 
 ਜਉ ਲਉ ਨ ਲਖਾਵੈ ਿਉ ਲਉ ਅਲਖ ਨ ਲੇਖੀਐ । (12-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (12-7) 
 ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕਮੇਕ ਏਕ ਏਕ ਭੇਖੀਐ ॥੧੨॥ (12-8) 
 
 ਨਾਨਾ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨਾਤਿ ਸਵਾਿ (13-1) 
 ਸੀਚਿ ਸਰਬ ਰਸ ਰਸਨਾ ਕਹਾਈ ਹੈ । (13-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (13-3) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਅਤਮਿ ਬਡਾਈ ਹੈ । (13-4) 
 ਸਕਲ ਸੁਰਤਿ ਅਸਪ੍ਰਸ ਅਉ ਰਾਗ ਨਾਿ (13-5) 
 ਬੁਤਿ ਬਲ ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (13-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਤਸਮਰਿ ਸਫਲ ਹੁਇ (13-7) 
 ਬੋਲਿ ਮਿੁਰ ਿੁਤਨ ਸੁੰਨ ਸੁਖਿਾਈ ਹੈ ॥੧੩॥ (13-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਹੁਇ ਪ੍ਿੰਗ ਸੰਗਮ ਨ ਜਾਨੈ (14-1) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਛੋਹ ਮੀਨ ਹੁਇ ਨ ਮਤਰ ਜਾਨੇ ਹੈ । (14-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਜੋਤਿ ਮੈ ਨ ਹੁਇ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ (14-3) 
 ਚਰਨ ਤਬਮੁਖ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਨ ਠਹਰਾਨੇ ਹੈ । (14-4) 
 ਤਮਤਲ ਤਬਛਰਿ ਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਤਬਰਹ ਜਾਨੀ (14-5) 
 ਮੀਨ ਅਉ ਪ੍ਿੰਗ ਮੋਤਹ ਿੇਖਿ ਲਜਾਨੇ ਹੈ । (14-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤਿਰਗੁ ਿੰਤਨ ਹੈ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ੁੁ (14-7) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਿੇਹ ਨਰਕ ਨ ਮਾਨੇ ਹੈ ॥੧੪॥ (14-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਸਵਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਅਤਿ (15-1) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਕਹਿ ਨ ਆਵਈ । (15-2) 



 ਗੁਰਮਤਖ ਸੁਖਫਲ ਗੰਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ (15-3) 
 ਸੀਿਲ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਸਿ ਬਤਨ ਆਵਈ । (15-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (15-5) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਤਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵਈ । (15-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਅੰਤਗ ਅੰਤਗ ਕੋਟ ਸੋਭਾ (15-7) 
 ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਿਖਾਵੈ ਸੋ ਿੋ ਅਨਿ ਨ ਿਾਵਈ ॥੧੫॥ (15-8) 
 
 ਉਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪ੍ਲ ਗਤਿ (16-1) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਚੇ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (16-2) 
 ਸੂਰਸਰ ਸੋਤਖ ਪ੍ੋਤਖ ਸੋਮਸਰ ਪ੍ੂਰਨ ਕੈ (16-3) 
 ਬੰਿਨ ਿੇ ਤਮਰਿਸਰ ਅਪ੍ੀਆਂ ਤਪ੍ਆਏ ਹੈ । (16-4) 
 ਅਜਰਤਹ ਜਾਤਰ ਮਾਤਰ ਅਮਰਤਹ ਭਰਾਤਿ ਛਾਤਡ (16-5) 
 ਅਸਤਥਰ ਕੰਿ ਹੰਸ ਅਨਿ ਨ ਿਾਏ ਹ ੈ। (16-6) 
 ਆਿ ੈਆਿ ਨਾਿ ੈਨਾਿ ਸਲਲੈ ਸਤਲਲ ਤਮਤਲ (16-7) 
 ਬਰਹਮੈ ਬਰਹਮ ਤਮਤਲ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੧੬॥ (16-8) 
 
 ਤਚਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤਨਰਮੋਲ ਪ੍ਾਏ (17-1) 
 ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ । (17-2) 
 ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਿਰਸ ਅਮੋਲ ਿੇਖੇ (17-3) 
 ਸਰਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਿਰਨ ਕੈ । (17-4) 
 ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰਤਬੰਿ ਬਾਸਨਾ ਕੈ (17-5) 
 ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰਮੰਿਰ ਤਸਮਰਨ ਕੈ ॥ (17-6) 
 ਹਸਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਕੈ ਸਫਲ (17-7) 
 ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਿਛਨਾ ਕਰਨ ਕੈ ॥੧੭॥ (17-8) 
 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਤਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ (18-1) 
 ਕਰੁਨਾ ਕਟਾਛ ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । (18-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ (18-3) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਨਾ ਕੈ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਹੈ । (18-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਹਸਿ (18-5) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਫਲ ਸੁ ਤਗਆਨ ਹੈ । (18-6) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਤਬਸਮ ਸਰਬੰਗ ਮੈ ਸਮਾਇ ਭਏ (18-7) 
 ਮਨ ਮਨਸਾ ਥਕਿ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ ਹੈ ॥੧੮॥ (18-8) 
 



 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਮੈ (19-1) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੇ ਆਨ ਤਿਆਨ ਤਬਸਰਾਨੇ ਹੈ । (19-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਗੰਿ ਰਸ ਤਬਸਮ ਹੁਇ (19-3) 
 ਅਨਰਸ ਬਾਸਨਾ ਤਬਲਾਸ ਨ ਤਹਿਾਨੇ ਹੈ । (19-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਅਿਭੁਿ ਅਸਥਾਨ (19-5) 
 ਤਮਰਿ ਮੰਡਲ ਅਸਥਲ ਨ ਲੁਭਾਨੇ ਹੈ । (19-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਿੇਖ (19-7) 
 ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਸਭ ਤਨਰਸ ਕਤਰ ਜਾਨੇ ਹੈ ॥੧੯॥ (19-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਿਇਆ ਕੈ ਤਿਖਾਵੈ ਜਾਤਹ (20-1) 
 ਿਾਤਹ ਆਨ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਿੇਖੇ ਨਾਹੀ ਭਾਵਈ । (20-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਮਇਆ ਕੈ ਚਖਾਵੈ ਜਾਤਹ (20-3) 
 ਿਾਤਹ ਅਨਰਸ ਨਹੀੀਂ ਰਸਨਾ ਤਹਿਾਵਹੀ । (20-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਅਗਹੁ ਗਹਾਵੈ ਜਾਤਹ (20-5) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਰਸਨ ਕਉ ਨ ਿਾਵਈ । (20-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਵੈ ਜਾਤਹ (20-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਵਾਹੀ ਬਤਨ ਆਵਈ ॥੨੦॥ (20-8) 
 
 ਤਸਿ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਤਿਆਨ ਮੈ ਨ ਆਨ ਸਕੇ (21-1) 
 ਬੇਿ ਪ੍ਾਠ ਕਤਰ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਨ ਜਾਨੇ ਹੈ । (21-2) 
 ਅਤਿਿ੍ਹਹਾਿਮ ਤਗਆਨ ਕੈ ਨ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਪ੍ਾਏ (21-3) 
 ਜਗ ਭੋਗ ਮੈ ਨ ਇੰਿਰਾਤਿਕ ਪ੍ਤਹਚਾਨੇ ਹੈ । (21-4) 
 ਨੳਮ ਤਸਮਰਨ ਕੈ ਸੇਖਾਤਿਕ ਨ ਸੰਖ ਜਾਨੀ (21-5) 
 ਬਰਹਮਚਰਜ ਨਾਰਿਾਿਕ ਤਹਰਾਨੇ ਹੈ । (21-6) 
 ਨਾਨਾ ਅਵਿਾਰ ਕੈ ਅਪ੍ਾਰ ਕੋ ਨ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਇਓ (21-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰਤਸਖ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ ॥੨੧॥ (21-8) 
 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸ ਜਾਸੁ (22-1) 
 ਤਿਆਨ ਗੁਰ ਮੁਰਤਿ ਕੈ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ । (22-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਉਨਮਾਨ ਤਗਆਨ (22-3) 
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਸਰਬਾਿਮ ਕੈ ਸਮ ਹੈ ॥ (22-4) 
 ਹਉਮੈ ਤਿਆਤਗ ਤਿਆਗੀ ਤਬਸਮਾਿ ਕੋ ਬੈਰਾਗੀ ਭਏ (22-5) 

 ਮਨ ਨਮਨਲਿਵ ਗੰਲਮਤਾ ਅਗੰਮ ਹੈ । (22-6) 
 ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ (22-7) 



 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ ॥੨੨ ॥ (22-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਜੋਤਿ ਨ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ ਹੁਇ ਪ੍ਿੰਗ (23-1) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਰਗ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀ ਹੈ । (23-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਨ ਮਿੁਪ੍ ਗਤਿ (23-3) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਹੁਇ ਨ ਮੀਨ ਮਤਰਜਾਨੈੁ ੈਹੈ । (23-4) 
 ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਨ ਟਰਿ ਹੈ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ (23-5) 
 ਚਾਿੁਰ ਚਿਰ ਗੁਨ ਹੋਇ ਨ ਤਹਰਾਨੈ ਹ ੈ। (23-6) 
 ਪ੍ਾਹਨ ਕਠੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈ (23-7) 
 ਸੁਤਨ ਮਮ ਨਾਮ ਜਮ ਨਰਕ ਲਜਾਨੈ ਹ ੈ॥੨੩॥ (23-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਚੰਚਲ ਅਚਲ ਭਏ (24-1) 
 ਮਹਾ ਮਲ ਮੂਿਰ ਿਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਕੀਨੇ ਹੈ । (24-2) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜੋਤਨ ਕੈੁੋ ਅਜੋਤਨ ਭਏ (24-3) 
 ਕਾਲ ਸੈ ਅਕਾਲ ਕੈ ਅਮਰ ਪ੍ਿ ਿੀਨੇ ਹੈ । (24-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਹੋਇ ਰੇਨ (24-5) 
 ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਿਰਬੇਨੀ ਪ੍ਾਤਰ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ ਚੀਨੇ ਹੈ । (24-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਭਏ (24-7) 
 ਭੈ ਭਰਮ ਤਨਵਾਤਰ ਡਾਤਰ ਤਨਰਭੈ ਕੋ ਲੀਨੇ ਹੈ ॥੨੪॥ (24-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (25-1) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜੰਿ ਸੰਿ ਨਾਮ ਹੈ । (25-2) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਅਤਬਬੇਕੀ ਹੁਇ ਤਬਬੇਕੀ (25-3) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਹੈ । (25-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਅਤਗਆਨੀ ਬਰਹਮਤਗਆਨੀ (25-5) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਸਹਜ ਤਬਸਰਾਮ ਹੈ । (25-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਭਏ (25-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਤਨਹਚਲ ਿਾਮ ਹੈ ॥੨੫॥ (25-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਬੈਰ ਤਨਰਬੈਰ ਭਏ (26-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਰਬ ਮੈ ਜਾਨੇ ਹੈ । (26-2) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਭੇਿ ਤਨਰਭੇਿ ਭਏ (26-3) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਬਤਿ ਤਨਖੇਿ ਖੇਿ ਤਬਨਾਸਨੇ ਹੈ। (26-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਬਾਇਸ ਪ੍ਰਮਹੰਸ (26-5) 



 ਤਗਆਨ ਅੰਸ ਬੰਸ ਤਨਰਗੰਿ ਗੰਿ ਠਾਨੇ ਹੈ । (26-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ (26-7) 
 ਆਸਾ ਮੈਤਨਰਾਸ ਹੁਇ ਤਬਸਵਾਸ ਉਰ ਆਨੇ ਹੈ॥੨੬॥ (26-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਤਸੰਬਲ ਸਫਲ ਭਏ (27-1) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਬਾਂਸ ਮੈ ਸੁਗੰਿ ਹੈ । (27-2) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰ (27-3) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਪ੍ਰਖਿ ਅੰਿ ਹੈ । (27-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਕਾਲਕੂਟ ਅੰਤਮਰਿ ਹੁਇ (27-5) 
 ਕਾਲ ਮੈ ਅਕਾਲ ਭਏ ਅਸਤਥਰ ਕੰਿ ਹੈ । (27-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜੀਵਨਮੁਕਿ ਭਏ (27-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਬਾਸ ਬੰਿ ਤਨਰਬੰਿ ਹੈ ॥੨੭॥ (27-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ (28-1) 
 ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਤਰ ਪ੍ੂਰ ਤਨਜ ਘਤਰ ਆਏ ਹੈ । (28-2) 
 ਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਤਿਰਬੈਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ (28-3) 
 ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਲੰਤਘ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਮਾਏ ਹੈ । (28-4) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਚਿੁਰਥ ਪ੍ਿ ਗੰਤਮਿਾ ਕੈ (28-5) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਅਮੀਅ ਚੁਆੲੈ ਹ ੈ। (28-6) 
 ਚਕਈ ਚਕੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਿਰਕ ਅਨੰਿਮਈ (28-7) 
 ਕਿਲੀ ਕਮਲ ਤਬਮਲ ਜਲ ਛਾਏ ਹੈ ॥੨੮॥ (28-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ (29-1) 
 ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਤਮਟੇ ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਿਾਨੇ ਹੈ । (29-2) 
 ਭਾਗੈ ਭੈ ਭਰਮ ਭੇਿ ਕਾਲ ਅਉ ਕਰਮ ਖੇਿ (29-3) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਉਲੰਤਘ ਉਿੋਿ ਗੁਰ ਤਗਆਨੇ ਹੈ । (29-4) 
 ਮਾਇਆ ਅਉ ਬਰਹਮ ਸਮ ਿਸਮ ਿੁਆਰ ਪ੍ਾਤਰ (29-5) 
 ਅਨਹਿ ਰੁਨਝੁਨ ਬਾਜਿ ਨੀਸਾਨੇ ਹੈ । (29-6) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ (29-7) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨੇ ਹੈ ॥੨੯॥ (29-8) 
 
 ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਤਗਰਹਸਿੀ ਹੁਇ ਪ੍ਾਇਓ ਨ ਸਹਜ ਘਤਰ (30-1) 
 ਬਤਨ ਬਨਵਾਸ ਨ ਉਿਾਸ ਡਲ ਪ੍ਾਇਓ ਹੈ । (30-2) 
 ਪ੍ਤਿ ਪ੍ਤਿ ਪ੍ੰਤਡਿ ਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਚਾਰੀ (30-3) 



 ਤਸਿਾਸਨ ਕੈ ਨ ਤਨਜ ਆਸਨ ਤਿਿਾਇਓ ਹੈ । (30-4) 
 ਜੋਗ ਤਿਆਨ ਿਾਰਨ ਕੈ ਨਾਥਨ ਿੇਖੇ ਨ ਨਾਥ (30-5) 
 ਜਤਗ ਭੋਗ ਪ੍ੂਜਾ ਕੈ ਨ ਅਗਹੁ ਗਹਾਇਓ ਹੈ । (30-6) 
 ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਸੇਵਕੈ ਨ ਅਹੰਮੇਵ ਟੇਵ ਟਾਰੀ (30-7) 
 ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗੁਰਿੇਵ ਸਮਝਾਇਓ ਹੈ ॥੩੦॥ (30-8) 
 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਚਿੁਰਥ ਗੁਨ ਗੰਤਮਿਾ ਕੈ (31-1) 
 ਪ੍ੰਚ ਿਿ ਉਲੰਤਘ ਪ੍ਰਮ ਿਿਵਾਸੀ ਹੈ । (31-2) 
 ਖਟ ਰਸ ਤਿਆਤਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਉ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਭਏ (31-3) 
 ਪ੍ੂਰ ਸੁਤਰ ਸਪ੍ਿ ਅਨਹਿ ਅਤਭਆਸੀ ਹੈ । (31-4) 
 ਅਸਟ ਤਸਿਾਂਿ ਭੇਿ ਨਾਥਨ ਕੈ ਨਾਥ ਭਏ (31-5) 
 ਿਸਮ ਸਥਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤਬਲਾਸੀ ਹੈ । (31-6) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਹੁਇ ਤਨਝਰ ਝਰ ੈ(31-7) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਚੇ ਉਿਾਸੀ ਹੈ ॥੩੧॥ (31-8) 
 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਤਰ ਅਬਰਨ ਹੁਇ ਬਰਨ ਤਬਖੈ (32-1) 
 ਪ੍ੀਂੁਾਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਨ ਿਰਸ ਅਿਰਸ ਹੈ । (32-2) 
 ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਾਰਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਸ ਪ੍ਾਰਸ ਭਏ (32-3) 
 ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਿੁ ਆਪ੍ਾ ਅਪ੍ਰਸ ਹੈ । (32-4) 
 ਨਵਿੁਆਰ ਿੁਆਰ ਪ੍ਾਤਰਬਰਮਾਸਨ ਤਸੰਘਾਸਨ ਮੈ (32-5) 
 ਤਨਝਰ ਝਰਤਨ ਰੁਚਿ ਨ ਅਨਰਸ ਹੈ । (32-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਈਸ (32-7) 
 ਅਨਹਿ ਗਿ ਗਿ ਅਭਰ ਭਰਸ ਹੈ ॥੩੨॥ (32-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਤਜ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਏ (33-1) 
 ਿਰਸ ਿਰਸ ਸਮਿਰਸ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (33-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਨਹਿ ਤਲਵਲੀਨ ਭਏ (33-3) 
 ਓਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਪ੍ੁਰ ਛਾਏ ਹੈ । (33-4) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਹੁਇ ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਭਏ (33-5) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਮੋ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਏ ਹ ੈ। (33-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (33-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਕਹਿ ਨ ਆਏ ਹੈ ॥੩੩॥ (33-8) 
 
 ਿੁਰਮਤਿ ਮੇਤਟ ਗੁਰਮਤਿ ਤਹਰਿੈ ਪ੍ਰਗਾਸੀ (34-1) 



 ਖੋਏ ਹੈ ਅਤਗਆਨ ਜਾਨੇ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਹੈ। (34-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਆਨ ਤਿਆਨ ਤਬਸਮਰਨ ਕੈ (34-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਮੋਤਨ ਬਰਿ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੈ । (34-4) 

 ਪ੍ੇਿ੍ਰਮਰਸ ਰਤਸਕ ਹ ਇ ਅਨਰਸ ਰਹਤ ਹੁਇ (34-5) 
 ਜੋਿੀ ਮੈ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ੍ ਸੋਹੰ ਸੁਰਿਾਨੇ ਹੈ । (34-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਈਸ (34-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕ ਹੀਯੇ ਆਨੇ ਹੈ ।੩੪॥ (34-8) 
 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਤਟ ਬਰਤਹਮਾਂਡ ਕੋ ਤਨਵਾਸ ਜਾਸੁ (35-1) 
 ਮਾਨਸ ਅੳਿਾਰ ਿਾਰ ਿਰਸ ਤਿਖਆਏ ਹੈ । (35-2) 
 ਜਾਕੇ ਓਅੰਕਾਰ ਕੈ ਅਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (35-3) 
 ਸਰੀਮੁਖ ਸਬਿ ਗੁਰ ਤਸਖਨੁ ਸੁਨਾਏ ਹੈ । (35-4) 
 ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਬੇਿ ਜਗਿ ਭਗਿ ਜਾਤਹ (35-5) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਗੁਰਤਸਖਨ ਲਡਾਏ ਹੈ । (35-6) 
 ਤਨਗਮ ਸੇਖਾਤਿ ਕਬਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਕਤਰ (35-7) 
 ਪ੍ੂਰਮ ਬਰਹਮ ਗੁਰਤਸਖਨੁ ਲਖਾਏ ਹੈ ॥੩੫॥ (35-8) 
 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਕੈ ਅਲਖ ਅਤਬਗਿ ਗਤਿ (36-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੈ । (36-2) 
 ਸਰਗੁਨ ਸਰੀ ਗੁਰ ਿਰਸ ਕੈ ਤਿਆਨ ਰੂਪ੍ (36-3) 
 ਅਕੁਲ ਅਕਾਲ ਗੁਰਤਸਖਨੁ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (36-4) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰੀ ਗੁਰ ਸਬਿ ਅਨਹਿ ਿੁਤਨ (36-5) 
 ਸਬਿਬੇਿੀ ਗੁਰ ਤਸਖਨੁ ਸੁਨਾਏ ਹੈ । (36-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ (36-7) 
 ਗੁਰੁਤਸਖ ਮਿੁਕਰ ਗਤਿ ਲਪ੍ਟਾਏ ਹੈ ॥੩੬॥ (36-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਬੇਲ ਹੁਇ ਚੰਬੇਲੀ ਗਤਿ (37-1) 
 ਮੂਲ ਸਾਖਾ ਪ੍ਿਰ ਕਤਰ ਤਬਤਬਿ ਤਬਥਾਰ ਹੈ। (37-2) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ੁਹਪ੍ ਸੁਬਾਸ ਤਨਜ ਰੂਪ੍ ਿਾਮੈ (37-3) 
 ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ ਕਰਿ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਉਿਾਰ ਹੈ । (37-4) 
 ਤਿਲ ਤਮਤਲ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਕੋ ਤਨਵਾਸ ਕਤਰ (37-5) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਹੋਇ ਹੈ ਫੁਲੇਲ ਮਹਕਾਰ ਹੈ । (37-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਮੈ ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ੁਨੀਿ ਰੀਤਿ (37-7) 
 ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਇ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥੩੭॥ (37-8) 



 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਤਬਰਖ ਤਬਥਾਰ ਿਾਰ (38-1) 
 ਮੁਲਖੰਿ ਸਾਖਾ ਪ੍ਿਰ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (38-2) 
 ਮੈਿਾ ਤਨਜ ਰੂਪ੍ ਗੁਰਤਸਖ ਫਲ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ (38-3) 
 ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਅਉ ਸਵਾਿ ਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ । (38-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਰਤਸਕ ਹੁਇ (38-5) 
 ਚਾਖੇ ਚਰਨਾਂਮਰਿ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਉਿਾਰ ਹੈ । (38-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਮਹਾਿਮ ਅਕਥ ਕਥਾ (38-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੩੮॥ (38-8) 
 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਬਰਨ ਗੋਬੰਸ ਜਸੈੇ (39-1) 
 ਏਕੋ ਹੀ ਬਿਨ ਿੁਹੇ ਿੂਿ ਜਗ ਜਾਨੀਐ । (39-2) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਲ ਫੂਲ ਕੈ ਬਨਾਸਪ੍ਤਿ (39-3) 
 ਏਕੈ ਰੂਪ੍ ਅਗਤਨ ਸਰਬ ਮੈ ਸਮਾਨੀਐ । (39-4) 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਪ੍ਾਨ ਚੂਨਾ ਅਉ ਸੁਪ੍ਾਰੀ ਕਾਥਾ (39-5) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਤਮਲਿ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਠਾਨੀਐ । (39-6) 
 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੰਕਾਰ (39-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੩੯॥ (39-8) 
 
 ਸੀੀਂਚਿ ਸਤਲਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (40-1) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਏਕੈ ਚੰਿਨ ਬਖਾਨੀੲੈ । (40-2) 
 ਪ੍ਰਬਿ ਤਬਖੈ ੳਿਪ੍ਿ ਹੁਇ ਅਸਟ ਿਾਿੁ (40-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਏਕੈ ਕੰਚਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (40-4) 
 ਤਨਸ ਅੰਿਕਾਰ ਿਾਰਾ ਮੰਡਲ ਚਮਿਕਾਰ (40-5) 
 ਤਿਨ ਤਿਨਕਰ ਜੋਤਿ ਏਕੈ ਪ੍ਰਵਾਨੀਐ । (40-6) 
 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੰਕਾਰ (40-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੪੦॥ (40-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕੁਲਾਬਿੂ ਗੁਰਜਨ ਮੈ ਘੂਘਤਟ ਪ੍ਟ (41-1) 
 ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਸਮੈ ਅੰਿਰੁ ਨ ਪ੍ਰੀਅ ਸੈ । (41-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਤਨ ਅਛਿ ਕੁਟੰਬ ਹੀ ਸਤਹਿ ਅਤਹ (41-3) 
 ਬੰਕਿ ਨ ਸੂਿੋ ਤਬਲ ਪ੍ੈਸਿ ਹੁਇ ਜੀਅ ਸੈ । (41-4) 
 ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਅਛਿ ਨ ਬੋਲੈ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਸੈ, (41-5) 
 ਪ੍ਾਛੇ ਕੈ ਿੈ ਸਰਬਸੁ ਮੋਹ ਸੁਿ ਿਰੀਅ ਸੈ । (41-6) 



 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੰਕਾਰ (41-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਉਨਮਨ ਮਨ ਹੀਅ ਸੈ ॥੪੧॥ (41-8) 
 
 ਜੋਗ ਤਬਖੈ ਭੋਗ ਅਰੁ ਭੋਗ ਤਬਖੈ ਜੋਗ ਜਤਿ (42-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੈ ਅਿੀਿ ਹੈ । (42-2) 
 ਤਗਆਨ ਤਬਖੈ ਤਿਆਨ ਅਰੁ ਤਿਆਨ ਤਬਖੈ ਬੇਿੇ ਤਗਆਨ (42-3) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਗਤਿ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਕੈ ਅਜੀਿ ਹੈ । (42-4) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਭਗਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ (42-5) 
 ਅਲਖ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੀਤਿ ਹੈ । (42-6) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਤਬਖੈ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਤਰਿੈ (42-7) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਹੈ ॥੪੨॥ (42-8) 
 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਤਟ ਹੁਇ (43-1) 
 ਤਿਤਬ ਜੋਤਿ ਕੋ ਤਿਆਨੁ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਟਾਿ ਕੈ । (43-2) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ ਗੁਰਮਤਿ (43-3) 
 ਅਨਹਿ ਗੰਤਮ ਉਨਮਨੀ ਕੋ ਮਿਾਿ ਕੈ । (43-4) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਕਰਨੀ ਕੈ ਉਪ੍ਜਿ ਪ੍ਰੇਮ ਿਸੁ (43-5) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਨਜ ਕ੍ਰਾਤਿ ਕੈ । (43-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਲ ਸੰਪ੍ਟ ਮਿੁਪ੍ ਗਤਿ, (43-7) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਮਿ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੈ ॥੪੩॥ (43-8) 
 
 ਸੂਆ ਗਤਹ ਨਤਲਨੀ ਕਉ ਉਲਤਟ ਗਹਾਵੈ ਆਪ੍ੁ (44-1) 
 ਹਾਥ ਸੈ ਛਡਾਏ ਪ੍ਰ ਬੀਸ ਆਵਈ । (44-2) 
 ਿੈਸੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਟੇਤਰ ਟੇਤਰ ਕਹੇ ਪ੍ਟੇ ਪ੍ਟੇ (44-3) 
 ਆਪ੍ਨੇ ਹੀ ਨਾਓ ਸੀਤਖ ਆਪ੍ ਹੀ ਪ੍ਿਾਈ (44-4) 
 ਰਘੁਬੰਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਲ ਜਾਮਨੀ ਸੁ ਭਾਖ (44-5) 
 ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ ਬੁਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ । (44-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਰਤਨ ਸਾਿ ਸੰਗ ਤਮਲੇ (44-7) 
 ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਚੀਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਈ ॥੪੪॥ (44-8) 
 
 ਤਿਰਸਤਟ ਮੈ ਿਰਸ ਿਰਸ ਮੈ ਤਿਰਸ਼ਤਟ ਤਿਰਗ (45-1) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਿਰਸ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਹੈ । (45-2) 
 ਸਬਿ ਮੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਰਤਿ ਮੈ ਸਬਿ ਿੁਤਨ (45-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਗਤਮਤਿ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਹੈ । (45-4) 



 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਕਰਨੀ ਕੈ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ (45-5) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਨਰਬਾਨ ਹੈ । (45-6) 
 ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ ਬੀਸ ਕੋ ਬਰਿਮਾਨ (45-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਇਕਈਸ ਮੋ ਤਨਿਾਨ ਹੈ ॥੪੫॥ (45-8) 
 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹੁਇ ਇਕਿਰ ਛਿਰਪ੍ਤਿ ਭਏ (46-1) 
 ਸਹਜ ਤਸੰਘਾਸਨ ਕੈ ਅਤਬ ਤਨਹਚਲ ਰਾਜ ਹੈ । (46-2) 
 ਸਿ ਅਉ ਸੰਿੋਖ ਿਇਆ ਿਰਮ ਅਰਥ ਮੇਤਲ, (46-3) 
 ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਜ ਹ ੈ। (46-4) 
 ਸਕਲ ਪ੍ਿਾਰਥ ਅਉ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਸਭਾ (46-5) 
 ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਸੁਬਾਸ ਕੋਤਟ ਛਤਬ ਛਾਜ ਹ ੈ। (46-6) 
 ਰਾਜਨੀਤਿ ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਜਾ ਕੈ ਸੁਖ ੈਸੁਖ (46-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਸਬ ਕਾਜ ਹ ੈ॥੪੬॥ (46-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹੁਇ ਇਕਿਰ (47-1) 
 ਗੰਤਮਿਾ ਤਿਰਕਾਲ ਤਿਰਭਵਨ ਸੁਤਿ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (47-2) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਕਥਾ (47-3) 
 ਅੰਿਤਰ ਤਿਸੰਿਰ ਤਨਰੰਿਰੀ ਜਿਾਈ ਹੈ । (47-4) 
 ਖੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ ਗਤਿ (47-5) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਸੋਹੰ ਤਲਵਲਾਈ ਹੈ । (47-6) 
 ਿਰਪ੍ਨ ਿਰਸ ਅਉ ਜੰਿਰ ਿਤਨ ਜੰਿਰੀ ਤਬਤਿ (47-7) 
 ਓਿਪ੍ੋਤਿ ਸੂਿੁ ਏਕੈ ਿੁਤਬਿਾ ਤਮਟਾਈ ਹੈ ॥੪੭॥ (47-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹੁਇ ਇਕਿਰ ਿਨ (48-1) 
 ਤਿਰਭਵਨ ਗਤਿ ਅਲਖ ਲਖਾਈ ਹੈ। (48-2) 
 ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਮ ਮਨ ਬਚਨ ਕੈ (48-3) 
 ਬਚਨ ਕਰਮ ਮਨ ਉਨਮਨੀ ਛਾਈ ਹੈ । (48-4) 
 ਤਗਆਨੀ ਤਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਤਜਉ ਗੁਰ ਮਹੂਆ ਕਮਾਤਿ (48-5) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਭਾਠੀ ਕੈ ਚੁਆਈ ਹੈ । (48-6) 
 ਪ੍ੇਿ੍ਰਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ (48-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਸਹਜ ਸਮਾਈ ਹੈ ॥੪੮॥ (48-8) 
 
 ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਰਖ ਬਲੀ ਫਲ ਫੂਲ ਸਾਖਾ (49-1) 
 ਰਚਨ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। (49-2) 



 ਬਰਨ ਬਰਨ ਫਲ ਬਹੁ ਤਬਤਿ ਸਵਾਿਰਸ (49-3) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਫੂਲ ਬਾਸਨਾ ਤਬਥਾਰ ਹੈ। (49-4) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਮੂਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਸਾਖਾ (49-5) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਪ੍ਿਹ ਸੁਗਨ ਅਚਾਰ ਹੈ। (49-6) 
 ਤਬਤਬਤਿ ਬਨਾਸਪ੍ਤਿ ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਜਸੈੇ (49-7) 
 ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ ॥੪੯॥ (49-8) 
 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ (50-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੈ। (50-2) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (50-3) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਸੁਤਿ ਪ੍ਾਈ ਹੈ। (50-4) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵਕ ਹੁਇ (50-5) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਹਕਾਮ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ । (50-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਕਰਨੀ ਸੁ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (50-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੇਿ੍ਰਮ ਨੇਮ ਸਹਜ ਸਮਾਈ ਹੈ ॥੫੦॥ (50-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ ਤਲਵ, (51-1) 
 ਏਕੰਕਾਰ ਕੈ ਆਕਾਰ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (51-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਲਵ (51-3) 
 ਤਨਰੰਕਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਥਾਰ ਹੈ । (51-4) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ (51-5) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਚਾਰ ਹੈ । (51-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ (51-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੫੧॥ (51-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਿਰ ਭਏ (52-1) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਤਬਸਮ ਸਰਬੰਗ ਮੈ ਸਮਾਏ ਹੈ । (52-2) 
 ਪ੍ੇਿ੍ਰਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕੇ ਮਿੋਨ (52-3) 
 ਰਸਨਾ ਥਕਿ ਭਈ ਕਤਹਿ ਨ ਆਏ ਹੈ। (52-4) 
 ਜਗਮਗ ਪ੍ੇਿ੍ਰਮ ਜੋਤਿ ਅਤਿ ਅਸਹਚਰਜ ਮੈ (52-5) 
 ਲੋਚਨ ਚਕਿ ਭਏ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਏ ਹ।ੈ (52-6) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਪ੍ੇਿ੍ਰਮ ਿੁਤਨ ਸੁਤਨ (52-7) 
 ਸਰਵਨ ਸੁਰਤਿ ਤਬਲੈ ਤਬਲੈ ਤਬਲਾਏ ਹੈ॥੫੨॥ (52-8) 
 



 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਿਰ ਭਏ (53-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ ਪ੍ੇਿ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੈ । (53-2) 
 ਲੋਚਨ ਮੈ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਰਸ ਗੰਿ ਸੰਤਿ (53-3) 
 ਸਰਵਨ ਸਬਿ ਸੁਤਿ ਗੰਿ ਰਸ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (53-4) 
 ਰਸਨਾ ਮੈ ਰਸ ਗੰਿ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਮੇਲ (53-5) 
 ਨਾਸ ਬਾਸੁ ਰਸ ਸਰ ੁੁਤਿ ਸਬਿ ਲਖਾਏ ਹੈ । (53-6) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਸਰਵਨ ਤਿਰਗ ਨਾਸਾ ਕੋਤਟ (53-7) 
 ਖੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਾਿ੍ਰਨ ਮੈ ਜਿਾਏ ਹੈ ।੫੩॥ (53-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਆਪ੍ ਆਪ੍ਨ ਹੀ ਆਤਪ੍ ਸਾਤਜ (54-1) 
 ਆਪ੍ਨ ਰਤਚਓ ਹੈ ਨiਉ ਆਤਪ੍ ਹੈ ਤਬਚਾਤਰ ਕੈ । (54-2) 
 ਆਤਿ ਗੁਰ ਿੁਿੀਆ ਗੋਤਬੰਿ ਕਹਾਇਉ (54-3) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਰਚਨਾ ਅਕਾਰ ਓਅੁੰਕਾਰ ਕੈ । (54-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿ ਬੇਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਾਵੈ ਭੇਿ , (54-5) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੀਲਾਿਾਰੀ ਅਤਨਕ ਅਉਿਾਰ ਕੈ । (54-6) 
 ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਅਓ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰ ਏਕਮੇਕ (54-7) 
 ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ ਸੂਿਰ ਗਤਿ ਅੰਬਰ ਉਚਾਰ ਕੈ ॥੫੪॥ (54-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬੀਜ ਬੋਇ ਹੋਿ ਤਬਰਖ ਤਬਥਾਰ ਗੁਰ (55-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਨਰੰਕਾਰ ਏਕੰਕਾਰ ਹੈ । (55-2) 
 ਜਸੈੇ ਏਕ ਤਬਰਖ ਸੈ ਹੋਿ ਹੈ ਅਨੇਕ ਫਲ (55-3) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਅਕਾਰ ਹੈ । (55-4) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਗੁਰ (55-5) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ਹੈ । (55-6) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਬਰਹਮ ਸਥਾਨ ਸਾਵਿਾਨ ਸਾਿ (55-7) 
 ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਉਿਾਰ ਹੈ ॥੫੫॥ (55-8) 
 
 ਫਲ ਫੂਲ ਮੂਲ ਫਲ ਮੂਲ ਫਲ ਫਲ ਮੂਲ (56-1) 
 ਆਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਅਰੁ ਅੰਿ ਕੈ ਅਨੰਿ ਹੈ । (56-2) 
 ਤਪ੍ਿ ਸੁਿ ਸੁਿ ਤਪ੍ਿ ਸੁਿ ਤਪ੍ਿ ਤਪ੍ਿ ਸੁਿ (56-3) 
 ਉਿਪ੍ਤਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਗੂਿ ਮੂਲ ਮੰਿ ਹੈ । (56-4) 
 ਪ੍ਤਥਕ ਬਸੇਰਾ ਕੋ ਤਨਬੇਰਾ ਤਜਉ ਤਨਕਤਸ ਬੈਠ (56-5) 
 ਇਿ ਉਿ ਵਾਰ ਪ੍ਾਰ ਸਤਰਿਾ ਤਸਿਿ ਹੈ । (56-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰ (56-7) 



 ਅਤਬਗਿ ਗਤਿ ਤਸਮਰਿ ਤਸਖ ਸੰਿ ਹੈ ॥੫੬॥ (56-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਗਹੇ ਜਮਪ੍ੁਤਰ ਪ੍ੰਥ ਮੇਟੇ (57-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗ ਪ੍ੰਚ ਿੂਿ ਸੰਗ ਤਿਆਗੇ ਹੈ । (57-2) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ (57-3) 
 ਿਰਸ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਭੈ ਭਾਗੇ ਹੈ । (57-4) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਵੇਸ ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ (57-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਮੂਰਛਿ ਮਨ ਜਾਗੇ ਹੈ । (57-6) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਏ (57-7) 
 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਹੈ ॥੫੭॥ (57-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਸੁਖ ਚਾਹਿ ਸਕਲ ਪ੍ੰਥ (58-1) 
 ਸਕਲ ਿਰਸ ਗੁਰ ਿਰਸ ਅਿੀਨ ਹੈ । (58-2) 
 ਸੁਰ ਸੁਰਸਤਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਚਾਹੈ (58-3) 
 ਬੇਿ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਸਬਿ ਤਲਵਲੀਨ ਹੈ । (58-4) 
 ਸਰਬ ਤਗਅਤਨ ਗੁਰੁ ਤਗਆਨ ਅਵਗਾਹਨ ਮੈ (58-5) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਗੁਰ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਜਲ ਮੀਨ ਹੈ । (58-6) 
 ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਮੈ ਭੋਗੀ ਭੋਗ ਭੁਗਤਿ ਮੈ (58-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜਪ੍ਿ ਕੁਲ ਅਕੁਲੀਨ ਹੈ ॥੫੮॥ (58-8) 
 
 ਉਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪ੍ਲ ਗਤਿ (59-1) 
 ਸੁਖਮਨਾ ਸੰਗਮ ਕੈ ਬਰਹਮ ਸਥਾਨ ਹੈ । (59-2) 
 ਸਾਗਰ ਸਤਲਲ ਗਤਹ ਗਗਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ (59-3) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਲਗਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਹੈ । (59-4) 
 ਜੋਤਿ ਮੈ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ ਿਾਮਨੀ ਚਮਿਕਾਰ (59-5) 
 ਗਰਜਿ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਨੀਸਾਨ ਹੈ । (59-6) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਬਰਖਾ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲ (59-7) 
 ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਫਲ ਸਰਬ ੁੀਨਿਾਨ ਹੈ ।੫੯॥ (59-8) 
 
 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਬੇਿਨ ਮੈ ਬੇਿ ਤਬਚਾਰ (60-1) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਹੈ । (60-2) 
 ਜੋਗ ਮੈ ਨ ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੈ ਨ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ (60-3) 
 ਜੋਗ ਭੋਗਾਿੀਿ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ । (60-4) 
 ਤਿਰਸਟ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਗਆਨ (60-5) 



 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਲਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਹੈ । (60-6) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸਰਮ ਸਾਿਨਾਿਹਾਿਮ ਕ੍ਰਮ (60-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਸਰਬੋਤਿਮ ਤਨਿਾਨ ਹੈ ॥੬੦॥ (60-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਰਾਖੇ (61-1) 
 ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਮਨ ਉਨਮਨ ਭੀਨ ਹੈ । (61-2) 
 ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਗਤਿ ਆਿਮ ਿਰੰਗ ਰੰਗ (61-3) 
 ਪ੍ਰਮੁਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (61-4) 
 ਗੁਰਉਪ੍ਿੇਸ ਤਨਰਮੋਲਕ ਰਿਨ ਿਨ (61-5) 
 ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਲਵਲੀਨ ਹੈ । (61-6) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ (61-7) 
 ਸੋਹੰ ਹੰਸੋ ਏਕਾਮੇਕ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਚੀਨ ਹੈ ॥੬੧॥ (61-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਵਗਾਹਨ ਤਬਮਲ ਮਤਿ (62-1) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (62-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮ ਤਿਰਸਤਟ ਕੈ ਤਿਤਬ ਜੋਤਿ (62-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸ ਹੈ । (62-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ (62-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (62-6) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਰਤਸਕ ਹੁਇ (62-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ ॥੬੨॥ (62-8) 
 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ (63-1) 
 ਘਟ ਘਤਟ ਕਾਸ ਜਲ ਅੰਿਤਰ ਤਿਆਨ ਹੈ । (63-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ (63-3) 
 ਜੰਿਰ ਿੁਤਨ ਜੰਿਰੀ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ । (63-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਿਰ ਭਏ (63-5) 
 ਿਨ ਤਿਰਭਵਨ ਗਤਿ ਗੰਤਮਿਾ ਤਗਆਨ ਹੈ । (63-6) 
 ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਮੇਕ ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ (63-7) 
 ਸਰੋਿ ਸਰਿਾ ਸਮੁੰਿਰ ਆਿਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ॥੬੩॥ (63-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਇਕਿਰ ਭਏ (64-1) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ । (64-2) 
 ਅੰਿਰ ਤਿਆਨ ਤਿਬ ਜੋਿ ਕੋ ਉਿੋਿੁ ਭਇਓ (64-3) 



 ਤਿਰਭਵਨ ਰੂਪ੍ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (64-4) 
 ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ (64-5) 
 ਗੰਤਮਿਾ ਤਿਰਕਾਲ ਗਤਿ ਜਿਨ ਜਿਾਏ ਹੈ । (64-6) 
 ਆਿਮ ਿਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਮਿ ਪ੍ਾਨ ਮਿ (64-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਏ ਹ ੈ॥੬੪॥ (64-8) 
 
 ਤਬਨੁ ਰਸ ਰਸਨਾ ਬਕਿ ਜੀ ਬਹੁਿ ਬਾਿੈ (65-1) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਭਏ ਮੋਤਨਬਰਿ ਲੀਨ ਹੈ । (65-2) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕੈ ਮਿੋਨ (65-3) 
 ਅੰਿਰ ਤਿਆਨ ਤਿਰਗ ਿੁਿੀਆ ਨ ਚੀਨ ਹੈ । (65-4) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਅਨਹਿ ਤਲਵ (65-5) 
 ਿੁਿੀਆ ਸਬਿ ਸਰਵਨੰਿਤਰ ਨ ਕੀਨ ਹੈ । (65-6) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਭਏ (65-7) 
 ਤਿਰਭਵਨ ਅਉ ਤਿਰਕਾਲ ਗੰਤਮਿਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ ॥੬੫॥ (65-8) 
 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਿਿਾ ਤਮਲਿ ਅਰਗਜਾ ਹੋਿ (66-1) 
 ਕੋੁੇਤਟ ਅਰਗਜਾ ਤਮਤਲ ਤਬਸਮ ਸੁਬਾਸ ਕੈ। (66-2) 
 ਸਕਲ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਕਮਲ ਤਬਖੈ ਸਮਾਿ (66-3) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਿ ਕੋਤਟ ਕਮਲਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੈ । (66-4) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਤਮਤਲ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਭਏ (66-5) 
 ਕੋਤਟਕ ਤਨਿਾਨ ਹੁਇ ਚਤਕਿ ਤਬਲਾਸ ਕੈ । (66-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (66-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਮਿੁਕਰ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸ ਕੈ ॥੬੬॥ (66-8) 
 
 ਰਿਨ ਪ੍ਾਰਖ ਤਮਤਲ ਰਿਨ ਪ੍ਰੀਖਾ ਹੋਿ (67-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਾਟ ਸਾਟ ਰਿਨ ਤਬਉਹਾਰ ਹੈ । (67-2) 
 ਮਾਨਕ ਹੀਰਾ ਅਮੋਲ ਮਤਨ ਮਕਿਾਹਲ ਕੈ (67-3) 
 ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਲਾਭ ਲਭਤਿ ਅਪ੍ਾਰ ਹੈ । (67-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਵਗਾਹਨ ਤਬਸਾਹਨ ਕੈ (67-5) 
 ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਗੁਰਿੁਆਰ ਹੈ । (67-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਤਲ ਸੰਗਮ ਸਮਾਗਮ ਕੈ (67-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਭਵ ਿਰਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥੬੭॥ (67-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (68-1) 



 ਤਨਜ ਘਰ ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ । (68-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (68-3) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿੈ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਜਾਗੀ ਹੈ । (68-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (68-5) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਿੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ਹੈ । (68-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (68-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਬਾਸ ਤਬਰਲੋ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ॥੬੮॥ (68-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਨਾਉ ਬੂਡਿ ਸੈ ਜੋਈ ਤਨਕਸੈ ਸੋਈ ਭਲੋ (69-1) 
 ਬੂਤਡ ਗਏ ਪ੍ਾਛੇ ਪ੍ਛਿਾਇਓ ਰਤਹ ਜਾਿ ਹੈ । (69-2) 
 ਜਸੈੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਤਗ ਜੋਈ ਭਚੈ ਸੋਈ ਭਲੋ (69-3) 
 ਜਤਰ ਬੁਝੇ ਪ੍ਾਛੇ ਕਛੁ ਬਸੁ ਨ ਬਸਾਿ ਹੈ । (69-4) 
 ਜਸੈੇ ਚੋਰ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਜੋਈ ਰਹੈ ਸੋਈ ਭਲੋ (69-5) 
 ਸੋਇ ਗਏ ਰੀਿੋ ਘਰ ਿੇਖ ੈਉਤਠ ਪ੍ਾਿ੍ਰਿ ਹੈ । (69-6) 
 ਿੈਸੇ ਅੰਿ ਕਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਆਵੈ (69-7) 
 ਪ੍ਾਵੈ ਮੋਖ ਪ੍ਿਵੀ ਨਾਿਰ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ ॥੬੯॥ (69-8) 
 
 ਅੰਿ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਤਨਗਰਹ ਕੈ ਸਿੀ ਹੋਇ (70-1) 
 ਿੰਤਨ ਿੰਤਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਜੀ । (70-2) 
 ਅੰਿ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਤਨਗਰਹ ਕੈ ਜੋਿਾ ਜੂਝੈ (70-3) 
 ਇਿ ਉਿ ਜਿ ਕਿ ਹੋਿ ਜ ੈਜ ੈਕਾਰ ਜੀ । (70-4) 
 ਅੰਿ ਕਾਲ ਏਕ ਘਰੀ ਤਨਗਰਹ ਕੈ ਚੋਰੁ ਮਰੈ (70-5) 
 ਫਾਸੀ ਕੈ ਸੂਰੀ ਚਢਾਏ ਜਗ ਮੈ ਤਿਕਾਰ ਜੀ । (70-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (70-7) 
 ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ ਮਾਨਸ ਅਉਿਾਰ ਜੀ ॥੭੦॥ (70-8) 
 
 ਆਤਿ ਕੈ ਅਨਾਤਿ ਅਰ ਅੰਤਿ ਕੈ ਅਨੰਿ ਅਤਿ (71-1) 
 ਪ੍ਾਰ ਕੈ ਅਪ੍ਾਰ ਨ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (71-2) 
 ਤਮਤਿ ਕੈ ਅਤਮਤਿ ਅਰ ਸੰਖਹ ਕੈ ਅਸੰਖ ਪ੍ੁਤਨ (71-3) 
 ਲੇਖ ਕੈ ਅਲੇਖ ਨਹੀ ਿੌਲ ਕੈ ਿੌਲਾਈ ਹੈ । (71-4) 
 ਅਰਿ ਉਰਿ ਪ੍ਰਜੰਿ ਕੈ ਅਪ੍ਾਰ ਜੰਿ (71-5) 
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨ ਮੋਲ ਕੈ ਮੁਲਾਈ ਹੈ । (71-6) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਅਸਹਚਰਜ ਤਬਸਮ ਅਤਿ (71-7) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਡਾਈ ਹੈ ॥੭੧॥ (71-8) 



 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਿੀਰਥ ਪ੍ੁਰਬ ਕੋਤਟ (72-1) 
 ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਤਨ ਸਰਨ ਹੈ । (72-2) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਕਲਫਲ (72-3) 
 ਤਰਤਿ ਤਸਤਿ ਤਨਤਿ ਅਵਿਾਰ ਅਮਰਨ ਹੈ । (72-4) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ (72-5) 
 ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ਹੈ । (72-6) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (72-7) 
 ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਤਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ ॥੭੨॥ (72-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕਮੇਕ ਰੋਮ ਮਤਹਮਾ ਅਨੰਿ (73-1) 
 ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਤਨਿਾਨ ਹੈ । (73-2) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕਮੇਕ ਬੋਲ ਕੋ ਨ ਿੋਲ ਮੋਲ (73-3) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਅਗਤਮਤਿ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਹੈ । (73-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕਮੇਕ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਰਸਤਟ ਿਾਰ ੈ(73-5) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੋ ਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੈ । (73-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕਮੇਕ ਪ੍ਲ ਸੰਗ ਰੰਗ ਰਸ (73-7) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰਤਨਰਬਾਨ ਹੈ ॥੭੩॥ (73-8) 
 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਬਰਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ (74-1) 
 ਬਸੁਿਾ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਬਰਖਾ ਅਨੰਿ ਕੈ । (74-2) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਹੁਇ ਪ੍ਰਫੁਤਲਿ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (74-3) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਫਲ ਫੂਲ ਮੂਲਕੰਿ ਕੈ । (74-4) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਖਗ ਤਬਤਬਿ ਭਾਖਾ ਪ੍ਰਗਾਸ (74-5) 
 ਕੁਸਮ ਸੁਗੰਿ ਪ੍ਉਨ ਗਉਨ ਸੀਿ ਮੰਿ ਕੈ । (74-6) 
 ਰਵਨ ਗਵਨ ਜਲ ਥਨ ਤਿਰਨ ਸੋਭਾ ਤਨਤਿ (74-7) 
 ਸਫਲ ਹੁਇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਕੈ ॥੭੪॥ (74-8) 
 
 ਚੀਟੀ ਕੈ ਉਿਰ ਤਬਖੈ ਹਸਿੀ ਸਮਾਇ ਕੈਸੇ (75-1) 
 ਅਿੁਲ ਪ੍ਹਾਰ ਭਾਰ ਤਭਰੰਗੀਨ ਉਠਾਵਈ । (75-2) 
 ਮਾਛਰ ਕੈ ਡੰਗ ਨ ਮਰਿ ਹੈ ਬਤਸਿ ਨਾਗੁ (75-3) 
 ਮਕਰੀ ਨ ਚੀਿੈ ਜੀਿ ੈਸਤਰ ਨ ਪ੍ੂਜਾਵਈ । (75-4) 
 ਿਮਚਰ ਉਡਿ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ਆਕਾਸ ਬਾਸ (75-5) 
 ਮੂਸਾ ਿਉ ਨ ਪ੍ੈਰਿ ਸਮੁੰਿਰ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਵਈ । (75-6) 



 ਿੈਸੇ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (75-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਗਰ ਤਜਉ ਬੂੰਿ ਹੁਇ ਸਮਾਵਈ ॥੭੫॥ (75-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਵਗਾਹਨ ਕੈ ਸਾਿ ਸੰਤਗ (76-1) 
 ਆਿਮ ਿਰੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਲਹਤਰਹੈ । (76-2) 
 ਅਗਮ ਅਥਾਤਹ ਆਤਹ ਅਪ੍ਰ ਅਪ੍ਾਰ ਅਤਿ (76-3) 
 ਰਿਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਨਤਿ ਪ੍ੂਰਨ ਗਹਤਰ ਹੈ । (76-4) 
 ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਸੰਿ (76-5) 
 ਤਨਸ ਤਿਨ ਘਤਟਕਾ ਮਹੂਰਿ ਪ੍ਹਰਹੈ । (76-6) 
 ਸਵਾਂਿ ਬੂੰਿ ਬਰਖਾ ਤਜਉ ਗਵਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ (76-7) 
 ਹੋਿ ਮੁਕਿਾਹਲ ਅਉ ਨਰ ਨਰਹਰ ਹੈ ॥੭੬॥ (76-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਜੋਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਭਇਓ (77-1) 
 ਤਿਰਭਵਨ ਅਉ ਤਿਰਕਾਲ ਅੰਿਤਰ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (77-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ (77-3) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ । (77-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ (77-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਰਤਸਕ ਹੁਇ ਅਪ੍ੀਆ ਪ੍ੀਆਏ ਹੈ । (77-6) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਸੋਹੰ ਸੋਹ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ (77-7) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸੁਖ ਸਮਏ ਹੈ ॥੭੭॥ (77-8) 
 
 ਆਤਿ ਕੈ ਤਬਆਤਿ ਕੈ ਉਪ੍ਾਤਿ ਕੈ ਤਿਰਿੋਖ ਹੁਿੇ (78-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਗੁਰ ਬੈਿ ਪ੍ੈ ਲੈ ਆਏ ਹੈ । (78-2) 
 ਅੰਤਮਿ ਕਟਾਛ ਪ੍ੇਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਟੇ (78-3) 
 ਜੋਨ ਜਮ ਭੈ ਤਨਵਾਰੇ ਅਭੈ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (78-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਜ ਲੇਪ੍ਨ ਕੈ (78-5) 
 ਿੀਤਖਆ ਸੀਤਖਆ ਸੰਜਮ ਕੈ ਅਉਖਿ ਖਵਾਏ ਹੈ । (78-6) 
 ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਰਾਖੇ (78-7) 
 ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ।੭੮॥ (78-8) 
 
 ਬੋਤਹਤਥ ਪ੍ਰਵੇਸ ਭਏ ਤਨਰਭੈ ਹੁਇ ਪ੍ਾਰਗਾਮੀ (79-1) 
 ਬੋਤਹਥ ਸਮੀਪ੍ ਬੂਤਡ ਮਰਿ ਅਭਾਗੇ ਹੈ । (79-2) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਿਰ ੁੁਗੰਿ ਸੋ ਸੁਗੰਿ ਹੋਤਹ (79-3) 
 ਿੁਰੰਿਰ ਿਰ ਮਾਰੁਿ ਨ ਲਾਗੇ ਹੈ । (79-4) 



 ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਨਾਤਰ ਗਰਹਾਤਰ ਹੋਿ (79-5) 
 ਪ੍ੁਰਖ ਤਬਿੇਤਸ ਕੁਲਿੀਪ੍ਕ ਨ ਜਾਗੇ ਹੈ । (79-6) 
 ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਤਨਿਾਨ ਤਸਮਰਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (79-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪ੍ਲ ਅਨੁਰਾਗੇ ਹੈ ।੭੯॥ (79-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੇ ਮਹਾਿਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (80-1) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਮੈ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ । (80-2) 
 ਕੋਮਲ ਕੋਮਲਿਾ ਅਉ ਸੀਿਲ ਸੀਿਲਿਾ ਕੈ (80-3) 
 ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਿਾਸੁ ਿੁਿੀਆ ਨ ਸਮ ਹੈ । (80-4) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਨਜਆਸਨ ਤਸੰਘਾਸਨ (80-5) 
 ਸਵਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਰਸ ਗੰਤਮਿ ਅਗਮ ਹੈ । (80-6) 
 ਰੂਪ੍ ਕੈ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਮਨ ਮਨਸਾ ਬਕਿ (80-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ ਹੈ ॥੮੦॥ (80-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸਨ ਸਬਿ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (81-1) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋਹੈ । (81-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਅਰੁ ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਤਲਵ (81-3) 
 ਗੁਪ੍ਿ ਪ੍ਰਗਟ ਠਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ । (81-4) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਕੁਸਮਾਵਲੀ ਸੁਗੰਤਿ (81-5) 
 ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਰੂਪ੍ ਗਤਮਿਾ ਅਗਮ ਹੈ । (81-6) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਅਚਰਜੈ ਅਸਹਚਰਜਮ ੈ(81-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਲਖ ਤਬਸਮੇ ਤਬਸਮ ਹੈ ॥੮੧॥ (81-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਗਆਨ ਅੰਜਮ ਕੈ (82-1) 
 ਤਮਿਰ ਸਿਰਿਾ ਤਨਵਾਰੀ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ । (82-2) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਆਤਿ ਕਉ ਆਿੇਸ (82-3) 
 ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਮੇਤਟ ਗੰਤਮਿਾ ਅਗਮ ਹੈ । (82-4) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗਹੇ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਰਾਖੇ (82-5) 
 ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਿ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ । (82-6) 
 ਸਾਿੁ ਸੰਤਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਗਤਿ (82-7) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਤਨਹਕਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ॥੮੨॥ (82-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗਤਿ (83-1) 
 ਸਾਵਿਾਨ ਸਾਿ ਸੰਗ ਤਸਮਰਨ ਮਾਿਰ ਕੈ । (83-2) 



 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ੁਨੀਿ ਰੀਤਿ ਪ੍ਾਰਸ ਕਰ ੈਮਨੂਰ (83-3) 
 ਬਾਂਸੁ ਮੈ ਸੁਬਾਸ ਿ ੈਕੁਪ੍ਾਿਰਤਹ ਸੁਪ੍ਾਿਰ ਕੈ । (83-4) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ੁਨੀਿ ਕਤਰ ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਤਵਿਰ ਕੀਨੇ (83-5) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਮਨੂਰ ਬਾਂਸ ਬਾਸੈ ਿਰ ੁੁਮ ਜਾਿਰ ਕੈ । (83-6) 
 ਸਤਰਿਾ ਸਮੁੰਿਰ ਸਾਿ ਸੰਤਗ ਤਿਰਖਾਵਿ ਜੀਅ (83-7) 
 ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਜਲ ਿੀਜੈ ਮੋਤਹ ਕੰਠ ਛੇਿ ਚਾਿਰਕੇ ॥੮੩॥ (83-8) 
 
 ਬੀਸਕੇ ਬਰਿਮਾਨ ਭਏ ਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬਾਂਸੁ (84-1) 
 ਹੇਮ ਨ ਭਏ ਮਨੂਰ ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਹੈ । (84-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਇਕਈਸ ਕੋ ਬਰਿਮਾਨ (84-3) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬਾਂਸ ਬਾਸੈ ਿਰ ੁੁਮ ਆਨ ਹੈ । (84-4) 
 ਕੰਚਨ ਮਨੂਰ ਹੋਇ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਭੇਤਟ (84-5) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਮਨੂਰ ਕਰ ੈਅਉਰ ਠਉਰ ਮਾਨ ਹੈ । (84-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਗ ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ੁਨੀਤਿ ਰੀਤਿ, (84-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਗੁਰਤਸਖ ਜਾਤਨ ਹੈ ॥੮੪॥ (84-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਭਈ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ (85-1) 
 ਮਨ ਉਨਮਨ ਤਲਵ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ । (85-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (85-3) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਉਪ੍ਜਾਏ ਹੈ । (85-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਰੰਗ ਹੁਇ ਿੰਬੋਲ ਰਸ (85-5) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਿਾਿੁ ਕੰਚਨ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (85-6) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਸੰਿ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਿਾਸ (85-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਕਹਿ ਨ ਆਏ ਹੈ ।੮੫॥ (85-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ (86-1) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਨ ਆਏ ਹੈ । (86-2) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਆਨ ਤਸਮਰਨ ਤਬਸਮਰਨ ਕੈ (86-3) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਤਬਸਮਾਿ ਤਬਸਮਾਏ ਹੈ । (86-4) 
 ਆਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਅਰੁ ਅੰਿ ਕੈ ਅਨੰਿ ਭਏ (86-5) 
 ਥਾਹ ਕੈ ਅਥਾਹ ਨ ਅਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (86-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਈਸ (86-7) 
 ਸੋਹੰ ਸੋਈ ਿੀਪ੍ਕ ਸੈ ਿੀਪ੍ਕ ਜਗਾਇ ਹੈ ॥੮੬॥ (86-8) 
 



 ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਚਤਲ ਜਾਏ ਤਸਖ (87-1) 
 ਿਾ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਜਗਿੁ ਚਤਲ ਆਵਈ । (87-2) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਗਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਤਸਖ (87-3) 
 ਆਤਗਆ ਿਾਤਹ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰਤਹ ਤਹਿਾਵਈ । (87-4) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਾਇ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ੂਜਾ ਕਰ ੈਤਸਖ (87-5) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਅਗਰਭਾਤਗ ਤਲਵ ਲਾਵਈ । (87-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਖਆ ਿੀਤਖਆ ਤਹਰਿੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਜਾਤਹ (87-7) 
 ਿਾਕੀ ਸੀਖ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵਈ ।੮੭॥ (87-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਰੰਗ ਮੈ ਰੰਗੀਲੇ ਭਏ (88-1) 
 ਬਾਰਨੀ ਤਬਗੰਿ ਗੰਗ ਸੰਗ ਤਮਤਲ ਗੰਗ ਹੈ । (88-2) 
 ਸੁਰਸੁਰੀ ਸੰਗਮ ਹੁਇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਲਵ (88-3) 
 ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਸੰਤਗ ਹੈ । (88-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਤਨਹਚਲ ਤਚਿ (88-5) 
 ਿਰਸਨ ਸੋਭਾ ਤਨਤਿ ਲਹਤਰ ਿਰੰਗ ਹੈ । (88-6) 
 ਅਨਹਿਸਬਿ ਕੈ ਸਰਤਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (88-7) 
 ਤਗਆਨ ਅੰਸ ਹੰਸ ਗਤਿ ਸੁਮਤਿ ਸਰਬੰਗ ਹੈ ॥੮੮॥ (88-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਹੁਇ ਿੁਤਬਿਾ ਭਰਮ ਖੋਏ (89-1) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗਹੇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਆਏ ਹੈ । (89-2) 
 ਿਰਸ ਿਰਤਸ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਤਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ (89-3) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਕਟਾਛ ਕੈ ਅਮਰਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (89-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਨਹਿ ਤਨਝਰ ਝਰਨ (89-5) 
 ਤਸਮਰਨ ਮੰਿਰ ਤਲਵ ਉਨਮਨ ਛਾਏ ਹੈ । (89-6) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹੁਇ ਇਕਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ (89-7) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਉਪ੍ਜਾਏ ਹੈ ॥੮੯॥ (89-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਗਤਿ (90-1) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਗੇਹ ਸਮਿ ਸੁਭਾਉ ਹੈ । (90-2) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਮ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਰੁ (90-3) 
 ਪ੍ੰੁੁਨ ਪ੍ਾਪ੍ ਸੰਪ੍ਤਿ ਤਬਪ੍ਤਿ ਤਚੰਿਾ ਚਾਉ ਹੈ । (90-4) 
 ਬਨ ਗਰਹ ਜੋਗ ਭੋਗ ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (90-5) 
 ਸੁਖ ਿੁਖ ਸੋਗਾਨੰਿ ਤਮਿਰ ਸਿਰ ਿਾਉ ਹੈ । (90-6) 
 ਲੋਸਟ ਕਤਨਕ ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿ ਅਗਨ ਜਲ (90-7) 



 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਉਨਮਨ ਅਨੁਰਾਉ ਹੈ ॥੯੦॥ (90-8) 
 
 ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੁਇ ਜਨਮ ਜੀਤਿਓ (91-1) 
 ਚਰਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਰਵਨ ਕੈ । (91-2) 
 ਲੋਚਨ ਸਫਲ ਗੁਰ ਿਰਸਾ ਵਲੋਕਨ ਕੈ (91-3) 
 ਮਸਿਕ ਸਫਲ ਰਜ ਪ੍ਿ ਗਵਨ ਕੈ । (91-4) 
 ਹਸਿ ਸਫਲ ਨਮ ਸਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਤਲਖੇ (91-5) 
 ਸੁਰਤਿ ਸਫਲ ਗੁਰ ਸਬਿ ਸਰਵਨ ਕੈ । (91-6) 
 ਸੰਗਤਿ ਸਫਲ ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਗਮ ਕੈ (91-7) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਗੰਤਮਿਾ ਤਿਰਕਾਲ ਤਿਰਭਵਨ ਕੈ ॥੯੧॥ (91-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (92-1) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (92-2) 
 ਭੈਜਲ ਭਇਆਨਕ ਲਹਤਰ ਨ ਤਬਆਤਪ੍ ਸਕੈ (92-3) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਤਰ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਰਾਨੇ ਹੈ । (92-4) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਬਰਤਜ ਤਬਸਰਜਿ (92-5) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਉਰ ਆਨੇ ਹੈ । (92-6) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਮੂਲ (92-7) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਹੋਇ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਨੈ ਹ ੈ॥੯੨॥ (92-8) 
 
 ਸਤਰਿਾ ਸਰੋਵਰ ਸਤਲਲ ਤਮਲ ਏਕ ਭਏ (93-1) 
 ਏਕ ਮੈ ਅਨੇਕ ਹੋਿ ਕੈਸੇ ਤਨਰਵਾਰੋ ਜੀ । (93-2) 
 ਪ੍ਾਨ ਚੂਨਾ ਕਾਥਾ ਸੁਪ੍ਾਰੀ ਖਾਏ ਸੁਰੰਗ ਭਏ (93-3) 
 ਬਹੁਤਰ ਨ ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਤਬਸਥਾਰੋ ਜੀ । (93-4) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਿ ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਿ (93-5) 
 ਕਤਨਕ ਮੈ ਅਤਨਕ ਨ ਹੋਿ ਗੋਿਾਚਾਰੋ ਜੀ । (93-6) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸੁ ਕੈ ਸੁਬਾਸਨਾ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (93-7) 
 ਭਗਿ ਜਗਿ ਪ੍ਤਿ ਤਬਸਮ ਬੀਚਾਰੋ ਜੀ ॥੯੩॥ (93-8) 
 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਤਮਤਲ ਸੁਰੰਗ ਿੰਬੇਲ ਰਸ (94-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਰੰਗ ਮੈ ਰੰਗੀਲੇ ਹੈ । (94-2) 
 ਖਾਂਡ ਤਘਰਿ ਚੂਨ ਜਲ ਤਮਲੇ ਤਬੰਜਨਾਤਿ ਸਵਾਿ (94-3) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਮੈ ਰਤਸਕ ਰਸੀਲੇ ਹੈ । (94-4) 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਿ ਸਨਬੰਿ ਅਰਗਜਾ ਹੋਇ (94-5) 



 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਬਾਸਨਾ ਬਸੀਲੇ ਹੈ । (94-6) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਜਸੈੇ ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਿੁ (94-7) 
 ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਮਨ ਉਨਮਨ ਉਨਮੀਲੇ ਹੈ ॥੯੪॥ (94-8) 
 
 ਪ੍ਵਨ ਗਵਨ ਜਸੈੇ ਗੁਡੀਆ ਉਡਿ ਰਹੈ (95-1) 
 ਪ੍ਵਨ ਰਹਿ ਗੁਡੀ ਉਤਡ ਨ ਸਕਿ ਹੈ । (95-2) 
 ਡੋਰੀ ਕੀ ਮਰੋਤਰ ਜਸੈੇ ਲਟੂਆ ਤਫਰਿ ਰਹੈ (95-3) 
 ਿਾਉ ਹਾਉ ਤਮਟੈ ਤਗਤਰ ਪ੍ਰ ੈਹੁਇ ਥਕਿ ਹੈ । (95-4) 
 ਕੰਚਨ ਅਸੁਿ ਤਜਉ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਰਾਿ ਨਹੀ (95-5) 
 ਸੁਿ ਭਏ ਤਨਹਚਲ ਛਤਬ ਕੈ ਛਕਿ ਹੈ । (95-6) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਿੁਤਬਿਾ ਭਰਮਿ ਚਿੁਰ ਕੁੰਟ (95-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਮੋਤਨ ਨ ਬਕਿ ਹੈ ॥੯੫॥ (95-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ (96-1) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਆਿਮ ਿਰੰਗ ਹੈ । (96-2) 
 ਇਿ ਿੇ ਤਿਰਸਤਟ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿ ਤਬਸਰਜਿ (96-3) 
 ਉਿ ਿੇ ਤਬਸਮ ਅਸਹਚਰਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ । (96-4) 
 ਿੇਖ ੈਸੁ ਤਿਖਾਵੈ ਕਸੈੇ ਸੁਨੈ ਸੁ ਸੁਨਾਵੈ ਕਸੈੇ (96-5) 
 ਚਾਖੇ ਸੋ ਬਿਾਵੇ ਕੈਸੇ ਰਾਗ ਰਸ ਰੰਗ ਹੈ । (96-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਥਕਿ ਹੁਇ (96-7) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੀ ਬੂੰਿ ਸਾਗਰ ਸਰਬੰਗ ਹੈ ॥੯੬॥ (96-8) 
 
 ਸਾਿਸੰਗ ਗੰਗ ਤਮਤਲ ਸਰੀਗੁਰ ਸਾਗਰ ਤਮਲੇ (97-1) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਤਲਵ ਲੀਨ ਹੈ । (97-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਮਿੁਕਰ ਗਤਿ (97-3) 
 ਚੰਿਰਮਾ ਚਕੋਰ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਰਸ ਭੀਨ ਹੈ । (97-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਮੁਕਿਾਹਲ ਅਹਾਰ ਹੰਸ (97-5) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਤਬਮਲ ਜਲ ਮੀਨ ਹੈ । (97-6) 
 ਅੰਤਮਿ ਕਟਾਛ ਅਮਰਾਪ੍ਿ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਲ ੁਿ੍ਰ (97-7) 
 ਕਮਲਾ ਕਲਪ੍ਿਰ ਕਾਮਿੇਨਾਿੀਨ ਹੈ ॥੯੭॥ (97-8) 
 
 ਏਕ ਬਰਹਮਾਂਡ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਕੀ ਅਪ੍ਾਰ ਕਥਾ (98-1) 
 ਕੋਤਟ ਬਰਹਮਾਂਡ ਕੋ ਨਾਇਕੁ ਕੈਸੇ ਜਾਨੀਐ । (98-2) 
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਅਉ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਹੈ (98-3) 



 ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਕੈਸੇ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (98-4) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਅਤਿਰਸਟ ਤਸਰਸਤਟ ਮੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (98-5) 
 ਅਲਖ ਲਤਖਓ ਨ ਜਾਇ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਆਨੀਐ । (98-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (98-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਰਬਾਿਮ ਕੈ ਮਾਨੀਐ ॥੯੮॥ (98-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਬਮਈ (99-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਪ੍ਰਪ੍ੂਰਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (99-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਲਵ ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਮੇਕ (99-3) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਉਰ ਆਨੀਐ । (99-4) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (99-5) 
 ਪ੍ੇਖਿਾ ਬਕਿਾ ਸੋਿ੍ਰਿਾ ਏਕੈ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (99-6) 
 ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਗੁਪ੍ਿ ਪ੍ਰਗਟ ਠਟ (99-7) 
 ਨਟਵਟ ਤਸਮਰਨ ਮੰਿਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀਐ ॥੯੯॥ (99-8) 
 
 ਨਹੀੀਂ ਿਿਸਾਰ ਤਪ੍ਿ ਤਪ੍ਿਾਮਾ ਪ੍ਰਤਪ੍ਿਾਮਾ (100-1) 
 ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਿ ਬਾਿਵ ਨ ਭਰਾਿਾ ਹੈ । (100-2) 
 ਨਹੀ ਨਨਸਾਰ ਮਾਿਾ ਪ੍ਰਮਾਿਾ ਤਬਰਤਿ ਪ੍ਰਮਾਿਾ (100-3) 
 ਮਾਮੂ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਔ ਮੌਸਾ ਤਬਤਬਿ ਤਬਖਹਾਿਾ ਹੈ । (100-4) 
 ਨਹੀ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸੁ ਸੁਸਰਾ ਸਾਰੋ ਅਉ ਸਾਰੀ (100-5) 
 ਨਹੀ ਤਬਰਿੀਸੁਰ ਮੈ ਜਾਤਚਕ ਨ ਿਾਿਾ ਹੈ । (100-6) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਿਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈ ਨ ਿੇਤਖਓ (100-7) 
 ਜਸੈਾ ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗਿ ਕੋ ਨਾਿਾ ਹੈ ॥੧੦੦॥ (100-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਪ੍ਾਲਕ ਅਨੇਕ ਸੁਿ (101-1) 
 ਅਨਕ ਸੁਿਨ ਪ੍ੈ ਨ ਿੈਸੇ ਹੋਇ ਨ ਆਵਈ । (101-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਤਚਿ ਚਾਹਿ ਹੈ ਸੁਿਨ ਕਉੋ (101-3) 
 ਿੈਸੇ ਨ ਸੁਿਨ ਤਚਿ ਚਾਹ ਉਪ੍ਜਾਵਈ । (101-4) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਸੁਿ ਸੁਖ ਿੁਖ ਸੋਗਾਨੰਿ (101-5) 
 ਿੁਖ ਸੁਖ ਮੈ ਨ ਿੈਸੇ ਸੁਿ ਠਹਰਾਵਈ । (101-6) 
 ਜਸੈੇ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤਸਖਨੁ ਲੁਡਾਵੈ ਗੁਰ (101-7) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਤਸਖ ਨ ਤਹਿਾਵਈ ॥੧੦੧॥ (101-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਛਪ੍ ਿਤਰ ਤਿਆਨ ਸਾਵਿਾਨ ਕਰ ੈ(102-1) 



 ਿੈਸੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਿੁ ਨ ਲਗਾਵਈ । (102-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਸਮਰਨ ਕਤਰ ਕੂੰਜ ਪ੍ਰਪ੍ਕ ਕਰ ੈ(102-3) 
 ਿੈਸੋ ਤਸਮਰਤਨ ਸੁਿ ਪ੍ੈ ਨ ਬਤਨ ਆਵਈ । (102-4) 
 ਜਸੈੇ ਗਊ ਬਛਰਾ ਕਉ ਿੁਗਿ ਪ੍ੀਆਂਇ ਪ੍ੋਖੈ (102-5) 
 ਿੈਸੇ ਬਛਰਾ ਨ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਹਿੁ ਲਾਵਈ । (102-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ਰਤਿ (102-7) 
 ਿੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤਸਖ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਠਹਰਾਵਈ ॥੧੦੨॥ (102-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਨ ਕੀਨੀ (103-1) 
 ਤਸਖ ਤਬਰਲੋਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਠਹਰਾਵਈ । (103-2) 
 ਜਸੈੇ ਲਛਮਨ ਰਘੁਪ੍ਤਿ ਭਾਇ ਭਗਿ ਮੈ (103-3) 
 ਕੋਤਟ ਮਿੇ ਕਾਹੂ ਗੁਰਭਾਈ ਬਤਨ ਆਵਈ । (103-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਸਰਬੰਗ ਰੰਗ (103-5) 
 ਤਬਰਲੋ ਤਬਬੇਕੀ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਸਮਾਵਈ । (103-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਬੀਸ ,ਇਕਈਸ ਈਸ (103-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਕਾਹੂ ਅਲਖ ਲਖਾਵਈ ॥੧੦੩॥ (103-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਤਿਆਨ ਸਮ ਲੋਸਟ ਕਤਨਕ ਿਾਕੈ (104-1) 
 ਸਰਵਨ ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਸਮਸਤਰ ਜਾਨੀਐ । (104-2) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਿ ਤਬਰਗੰਿ ਸਮਿੁਤਲ ਿਾਕੈ (104-3) 
 ਤਰਿੈ ਤਮਿਰ ਸਿਰ ਸਮਸਤਰ ਉਨਮਾਨੀਐ । (104-4) 
 ਰਸਨ ਸੁਆਿ ਤਬਖ ਅੰiੁੰਮਰਿੁ ਸਮਾਤਨ ਿਾਕੈ (104-5) 
 ਕਰ ਸਪ੍ਰਸ ਜਲ ਅਗਤਨ ਸਮਾਨੀਐ । (104-6) 
 ਿੁਖ ਸੁਖ ਸਮਸਤਰ ਤਬਆਪ੍ੈ ਨ ਹਰਖ ਸੋਗੁ (104-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੀਐ ॥੧੦੪॥ (104-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗਹੇ ਤਨਜਘਤਰ ਮੈ ਤਨਵਾਸ (105-1) 
 ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਿ ਅਨਿ ਨ ਿਾਵਈ । (105-2) 
 ਿਰਸਨ ਮਾਿਰ ਆਨ ਤਿਆਨ ਮੈ ਰਹਿ ਹੋਇ (105-3) 
 ਤਸਮਰਨ ਆਨ ਤਸਮਰਨ ਤਬਸਰਾਵਈ । (105-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਮੋਤਨਬਰਿ ਕਉ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਹੋਇ (105-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਨ ਕਤਹ ਆਵਈ । (105-6) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (105-7) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਤਬਸਮਾਵਈ ॥੧੦੫॥ (105-8) 



 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਗੁਰਿਾਸੁ ਹੋਇ (106-1) 
 ਬਰਿ ੈਬਰਿਮਾਤਨ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਕੈ । (106-2) 
 ਹੋਨਹਾਰ ਹੋਈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਭਲੋ (106-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੈ । (106-4) 
 ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਚਾਇ (106-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਰਤਸਕ ਹੁਇ ਅੰਮਰਿ ਅਵੇਸ ਕੈ । (106-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (106-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਬਮਈ ਆਤਿ ਕਉ ਅਿੇਸ ਕੈ ॥੧੦੬॥ (106-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਗੁਰਿਾਸੁ ਹੋਇ (107-1) 
 ਬਾਲ ਬੁਤਿ ਸੁਤਿ ਨ ਕਰਿ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਕੀ । (107-2) 
 ਸਰਵਨ ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਸਮਿੁਲ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (107-3) 
 ਲੋਚਨ ਤਿਆਨ ਤਲਵ ਕੰਚਨ ਅਉ ਲੋਹ ਕੀ । (107-4) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਿ ਤਬਰਗੰਿ ਸਮਸਤਰ ਿਾਕੈ (107-5) 
 ਤਜਹਬਾ ਸਮਾਤਨ ਤਬਖ ਅੰਤਮਰਿ ਨ ਬੋਹ ਕੀ । (107-6) 
 ਕਰ ਚਰ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਅਪ੍ਥ ਪ੍ਥ (107-7) 
 ਤਕਰਤਿ ਤਬਰਤਿ ਸਮ ਉਕਤਿ ਨ ਿਰੋਹਕੀ ॥੧੦੭॥ (107-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਗੁਰਿਾਸੁ ਹੋਇ (108-1) 
 ਸਰਬ ਮੈ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮੁ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ । (108-2) 
 ਕਾਸਟ ਅਗਤਨ ਮਾਲਾ ਸੂਿਰ ਗੋਰਸ ਗੋਬੰਸ (108-3) 
 ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਕੋ ਤਬਬੇਕ ਪ੍ਹਚਾਨੀਐ । (108-4) 
 ਲੋਚਨ ਸਰਵਨ ਮੁਖ ਨਾਸਕਾ ਅਨੇਕ ਸੋਿਰ (108-5) 
 ਿੇਖ ੈਸੁਨੈ ਬੋਲੈ ਮਨ ਮੈਕ ਉਰ ਆਨੀਐ ।ੁੇ (108-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਸੋਹੰ ਸੋਹੀ ਓੋਤਿਪ੍ੋਤਿ (108-7) 
 ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਿ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ ਜਾਨੀਐ ॥੧੦੮॥ (108-8) 
 
 ਗਾਂਡਾ ਮੈ ਤਮਠਾਸੁ ਿਾਸ ਤਛਲਕਾ ਨ ਲੀਓ ਜਾਇ (109-1) 
 ਿਾਰਮ ਅਉ ਿਾਖ ਤਬਖੈ ਬੀਜੁ ਗਤਹ ਡਾਰੀਐ । (109-2) 
 ਆਂਬ ਤਖਰਨੀ ਛਹਾਰਾ ਮਾਝ ਗੁਠਲੀ ਕਠੋਰ (109-3) 
 ਖਰਬੂਜਾ ਅਉ ਕਲੀਿਾ ਸਜਲ ਤਬਕਾਰੀਐ । (109-4) 
 ਮਿੁਮਾਖੀ ਮੈ ਮਲੀਨ ਸਮੈ ਪ੍ਾਇ ਸਫਲ ਹੁਇ (109-5) 
 ਰਸ ਬਸ ਭਏ ਨਹੀ ਤਿਰਸਨਾ ਤਨਵਾਰੀਐ । (109-6) 



 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (109-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਤਗ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੧੦੯॥ (109-8) 
 
 ਸਤਲਲ ਮੈ ਿਰਤਨ ਿਰਤਨ ਮੈ ਸਤਲਲ ਜਸੈੇ (110-1) 
 ਕੂਪ੍ ਅਨਰੂਪ੍ ਕੈ ਤਬਮਲ ਜਲ ਛਾਏ ਹੈ । (110-2) 
 ਿਾਹੀ ਜਲ ਮਾਟੀ ਕੈ ਬਨਾਈ ਘਤਟਕਾ ਅਨੇਕ (110-3) 
 ਏਕੈ ਜਲੁ ਘਟ ਘਟ ਘਤਟਕਾ ਸਮਾਏ ਹੈ । (110-4) 
 ਜਾਹੀ ਜਾਹੀ ਘਤਟਕਾ ਮੈ ਤਿਰਸਟੀ ਕੈ ਿੇਖੀਅਿ (110-5) 
 ਪ੍ੇਖੀਅਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਆਨ ਨ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (110-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਏਕੰਕਾਰ ਕੇ ਅਕਾਰ (110-7) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਰਾਏ ਹ ੈ॥੧੧੦॥ (110-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪ੍ੈਡਾ ਜਾਇ ਚਲ (111-1) 
 ਸਤਿ ਗੁਰ ਕੋਤਟ ਪ੍ੈਡਾ ਆਗੇ ਹੋਇ ਲੇਿ ਹੈ । (111-2) 
 ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਿਰ ਤਸਮਰਨ ਮਾਿਰ (111-3) 
 ਤਸਮਰਨ ਿਾਤਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਿ ਹੈ । (111-4) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਕਉਡੀ ਅਗਰਭਾਤਗ ਰਾਖ ੈ(111-5) 
 ਿਾਤਹ ਗੁਰ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ ਿੇਿ ਹੈ । (111-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਇਆ ਤਨਤਿ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (111-7) 
 ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਹੈ ॥੧੧੧॥ (111-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ (112-1) 
 ਉਨਮਨ ਉਨਮਿ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ । (112-2) 
 ਆਿਮ ਿਰੰਗ ਬਹੁ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਤਬ (112-3) 
 ਅਤਨਕ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਉਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (112-4) 
 ਸਵਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਬਹੁ ਤਬਤਬਤਿ ਸੁਰਸ ਸਰਬ (112-5) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਹੈ । (112-6) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਬਰਹਮਾਸਨ ਤਸੰਘਾਸਨ ਮੈ (112-7) 
 ਸੋਭਾ ਸਭਾ ਮੰਡਲ ਅਖੰਡਲ ਤਬਲਾਸ ਹੈ ॥੧੧੨॥ (112-8) 
 
 ਤਬਿ੍ਹਹਥਾਵੰਿੈ ਜੰਿੈ ਜਸੈੇ ਬੈਿ ਉਪ੍ਚਾਰੁ ਕਰ ੈ(113-1) 
 ਤਬਿ੍ਹਹਥਾ ਤਬਰਿਾਂਿੁ ਸੁਤਨ ਹਰ ੈਿੁਖ ਰੋਗ ਕਉ । (113-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਤਹਿ ਤਚਿ ਕੈ ਤਮਲਿ ਸੁਿੈ (113-3) 
 ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੋਤਖ ਿੋਤਖ ਹਰਿ ਹੈ ਸੋਗ ਕਉ । (113-4) 



 ਤਬਰਹਨੀ ਬਤਨਿਾ ਕਉ ਜਸੈੇ ਭਰਿਾਰੁ ਤਮਲੈ (113-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਕੈ ਹਰਿ ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਕਉ । (113-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਬਬੇਕੀ ਜਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੇਿ (113-7) 
 ਤਮਲਿ ਸਤਲਲ ਗਤਿ ਸਹਜ ਸੰਜੋਗ ਕਉ॥੧੧੩॥ (113-8) 
 
 ਤਬਿ੍ਹਹਥਾਵੰਿੇ ਬੈਿ ਰੂਪ੍ ਜਾਤਚਕ ਿਾਿਾਰ ਗਤਿ (114-1) 
 ਗਾਹਕੈ ਤਬਆਪ੍ਾਰੀ ਹੋਇ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਪ੍ੂਿ ਕਉ । (114-2) 
 ਨਾਰ ਤਭਰਿਾਰ ਤਬਤਿ ਤਮਿਰ ਤਮਿਰਿਾਈ ਰੂਪ੍ (114-3) 
 ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ ਭਾਇ ਚਾਇ ਸੂਿ ਕਉ । (114-4) 
 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਬੇਿ ਕੈ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ (114-5) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਿੂਿ ਅਵਿੂਿ ਕਉ । (114-6) 
 ਤਬਰਲੋ ਤਬਬੇਕੀ ਜਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੇਤਿ (114-7) 
 ਤਮਲਿ ਸਤਲਲ ਗਤਿ ਰੰਗ ਸਰਬੰਗ ਭੂਿ ਕਉ ॥੧੧੪॥ (114-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਤਿਆਨ ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਕ ੈਤਬਿੇਹ ਭਏ (115-1) 
 ਤਿਰਗ ਤਿਰਬ ਤਿਰਸਤਟ ਤਬਖੈ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਚੀਨ ਹੈ । (115-2) 
 ਅਤਿਆਿਮ ਕਰਮ ਕਤਰ ਆਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ (115-3) 
 ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ ਸਰਬਾਿਮ ਤਲਉਲੀਨ ਹੈ । (115-4) 
 ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁਇ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਏ (115-5) 
 ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸਬਿਾਰਥ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (115-6) 
 ਿਿੈ ਤਮਲੇ ਿਿ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰਮ ਜੋਤਿ (115-7) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਭਏ ਜਸੈੇ ਜਲ ਮੀਨ ਹੈ ॥੧੧੫॥ (115-8) 
 
 ਅਤਿਆਿਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿ (116-1) 
 ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਿਿਤਹ ਪ੍ਰਮਿਿ ਵਾਸੀ ਹੈ । (116-2) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕਮੇਕ (116-3) 
 ਜੰਿਰ ਿੁਤਨ ਰਾਗ ਨਾਿ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸੀ ਹੈ । (116-4) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਉਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ (116-5) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਅਲਖ ਤਬਲਾਸੀ ਹੈ । (116-6) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਕਟਾਛ ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਕ ੈਤਬਿੇਹ ਭਏ (116-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਕੋਊ ਤਬਰਲੋ ਉਿਾਸੀ ਹੈ ॥੧੧੬॥ (116-8) 
 
 ਸੁਪ੍ਨ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਜਾਗਿ ਨ ਿੇਖੀਅਿ (117-1) 
 ਿਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਨ ਤਿਖਾਈਐ। (117-2) 



 ਿਰਵਰ ਛਾਇਆ ਲਘੁ ਿੀਰਘ ਚਪ੍ਲ ਬਲ (117-3) 
 ਿੀਰਥ ਪ੍ੁਰਬ ਜਾਿਰਾ ਤਥਰ ਨ ਰਹਾਈਐ। (117-4) 
 ਨਿੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਲੋਗ ਬਹਤਰਓ ਨ ਤਮਲੈ (117-5) 
 ਗੰਿਰਬ ਨਗਰ ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਤਬਲਾਈਐ । (117-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਐ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਨੇਹ ਿੇਹ (117-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੧੧੭॥ (117-8) 
 
 ਨੈਹਰ ਕੁਆਤਰ ਕੰਤਨਆ ਲਾਤਡਲੀ ਕੈ ਮਾਨੀਅਤਿ (118-1) 
 ਤਬਆਹੇ ਸਸੁਰਾਰ ਜਾਇ ਗੁਨਨੁ ਕੈ ਮਾਨੀਐ । (118-2) 
 ਬਨਜ ਤਬਉਹਾਰ ਲਤਗ ਜਾਿ ਹੈ ਤਬਿੇਤਸ ਪ੍ਰਾਨੀ (118-3) 
 ਕਹੀਏ ਸਪ੍ੂਿ ਲਾਭ ਲਭਿ ਕੈ ਆਨੀਐ । (118-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੈ ਪ੍ਰਿਲ ਮੈ ਅਕੇਲੋ ਜਾਇ (118-5) 
 ਜੀਤਿ ਆਵੈ ਸੋਈ ਸੂਰੋ ਸੁਭਟੁ ਬਖਾਨੀਐ । (118-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਪ੍ਾਇ ਚਰਤਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ (118-7) 
 ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਗੁਰਿੁਆਤਰ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ॥੧੧੮॥ (118-8) 
 
 ਨੈਹਰ ਕੁਟੰਬ ਿਤਜ ਤਬਆਹੇ ਸਸੁਰਤਰ ਜਾਇ (119-1) 
 ਗੁਨਨੁ ਕੈ ਕੁਲਾਬਿੂ ਤਬਰਿ ਕਹਾਵਈ । (119-2) 
 ਪ੍ੁਰਨ ਪ੍ਤਿਬਰਤਿ ਅਉ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਾ ਭਾਇ (119-3) 
 ਤਗਰਹ ਮੈ ਤਗਰਹਸੁਤਰ ਸੁਜਸੁ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ । (119-4) 
 ਅੰਿਕਾਤਲ ਜਾਇ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਤਗ ਸਤਹਗਾਮਨੀ ਹੁਇ (119-5) 
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਬਖੈ ਊਚ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵਈ । (119-6) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਭੈ ਭਾਇ ਤਨਰਬਾਹੁ ਕਰ ੈ(119-7) 
 ਿੰਨ ਗੁਰਤਸਖ ਆਤਿ ਅੰਿ ਠਹਰਾਵਈ ॥੧੧੯॥ (119-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਪ੍ ਿਾਮ ਭਾਮ ਏਕ ਸੈ ਅਤਿਕ ਏਕ (120-1) 
 ਨਾਇਕ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾ ਸਬਨੁ ਲਡਾਵਈ । (120-2) 
 ਜਨਮਿ ਜਾਕ ੈਸੁਿੁ ਵਾਹੀ ਕੈ ਸੁਹਾਗੁ ਭਾਗੁ (120-3) 
 ਸਕਲ ਰਾਨੀ ਮੈ ਪ੍ਟਰਾਨੀ ਸੋ ਕਹਾਵਈ । (120-4) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਤਸਹਜਾਸਨ ਸੰਜੋਗੀ ਸਬੈ (120-5) 
 ਰਾਜ ਅਤਿਕਾਰੁ ਿਉ ਸਪ੍ੂਿੀ ਤਗਰਹ ਆਵਈ । (120-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਬੈ ਗੁਰੁ ਚਰਤਨ ਸਰਤਨ ਤਲਵ (120-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਤਨਜਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਵਈ ॥੧੨੦॥ (120-8) 
 



 ਿੁਸ ਮੈ ਿੰਿੁਲ ਬੋਇ ਤਨਪ੍ਜ ੈਸਹੰਸਰ ਗੁਨੋ (121-1) 
 ਿੇਹ ਿਾਤਰ ਕਰਿ ਹੈ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਜੀ । (121-2) 
 ਿੁਸ ਮੈ ਿੰਿੁਲ ਤਨਰਤਬਘਨ ਲਾਗੈ ਨ ਘੁਨੁ (121-3) 
 ਰਾਖੇ ਰਹੈ ਤਚਰੰਕਾਲ ਹੋਿ ਨ ਤਬਕਾਰ ਜੀ । (121-4) 
 ਿੁਖ ਸੈ ਤਨਕਤਸ ਹੋਇ ਭਗਨ ਮਲੀਨ ਰੂਪ੍ (121-5) 
 ਸਵਾਿ ਕਰਵਾਇ ਰਾਿੇ ਰਹੈ ਨ ਸੰਸਾਰ ਜੀ । (121-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਗੁਰਤਸਖ ਤਗਰਹ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ (121-7) 
 ਤਗਰਹ ਿਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਹੋਿ ਨ ਉਿਾਰ ਜੀ ॥੧੨੧॥ (121-8) 
 
 ਹਰਿੀ ਅਉ ਚੂਨਾ ਤਮਤਲ ਅਰੁਨ ਬਰਨ ਜਸੈੇ (122-1) 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਕੈ ਿੰਬੋਲ ਰਸ ਰੂਪ੍ ਹੈ । (122-2) 
 ਿੂਿ ਮੈ ਜਾਵਨੁ ਤਮਲੈ ਿਤਿ ਕੈ ਬਖਾਨੀਅਿ (122-3) 
 ਖਾਂਡ ਤਘਰਿ ਚੂਨ ਤਮਤਲ ਤਬੰਜਨ ਅਨੂਪ੍ ਹੈ । (122-4) 
 ਕੁਸਮ ਸੁਗੰਿ ਤਮਤਲ ਤਿਲ ਸੈ ਫੁਲੇਲ ਹੋਿ (122-5) 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਿ ਤਮਤਲ ਅਰਗਜਾ ਿੂਪ੍ ਹੈ । (122-6) 
 ਿੋਇ ਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗੁ ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਹੈ (122-7) 
 ਿਸ ਬੀਸ ਿੀਸ ਤਮਲੇ ਅਤਬਗਤਿ ਊਪ੍ ਹੈ ॥੧੨੨॥ (122-8) 
 
 ਏਕ ਹੀ ਗੋਰਸ ਮੈ ਅਨੇਕ ਰਸ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ (123-1) 
 ਿਤਹਓ ਮਤਹਓ ਮਾਖਨੁ ਅਉ ਤਘਰਿ ਉਨਮਾਨੀਐ । (123-2) 
 ਏਕ ਹੀ ਉਖਾਰੀ ਮੈ ਤਮਠਾਸ ਕੋ ਤਨਵਾਸ ਗੁਿੁ (123-3) 
 ਖਾਂਡ ਤਮਸਰੀ ਅਉ ਕਲੀਕੰਿ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (123-4) 
 ਏਕ ਹੀ ਗੇਹੂ ਸੈ ਹੋਿ ਨਾਨਾ ਤਬੰਜਨਾਿ ਸਵਾਿ (123-5) 
 ਭੂਨੇ ਭੀਜੇ ਪ੍ੀਸੇ ਅਉ ਉਸੇਈ ਤਬਤਬਿਾਨੀਐ । (123-6) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਸਤਲਲ ਏਕ ਏਕਤਹ ਗੁਨ ਅਨੇਕ (123-7) 
 ਪ੍ੰਚ ਕੈ ਪ੍ੰਚਾਮਰਿ ਸਾਿਸੰਗੁ ਜਾਨੀਐ ॥੧੨੩॥ (123-8) 
 
 ਖਾਂਡ ਤਘਰਿ ਚੂਨ ਜਲ ਪ੍ਾਵਕ ਇਕਿਰ ਭਏ (124-1) 
 ਪ੍ੰਚ ਤਮਤਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ੰਚਾਮਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (124-2) 
 ਤਮਰਗਮਿ ਗਉਰਾ ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਕੁਸਮ ਿਲ (124-3) 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਿ ਕੈ ਅਰਗਜਾ ਸੋਬਾਸ ਹੈ । (124-4) 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਪ੍ਾਨ ਚੂਨਾ ਅਉ ਸੁਪ੍ਾਰੀ ਕਾਥਾ (124-5) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਤਮਲਿ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਿਾਸ ਹੈ । (124-6) 
 ਿੈਸੇ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਐਸੋ (124-7) 



 ਸਾਵਿਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਕੋ ਤਨਵਾਸ ਹੈ ॥੧੨੪॥ (124-8) 
 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮੈ ਸਾਚੁਖੰਡ (125-1) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਕੋ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (125-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਸਰਗੁਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ (125-3) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਫੁਲ ਫਲ ਚਰਨਾਮਰਿ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ । (125-4) 
 ਤਨਰੰਕਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ (125-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਵਗਾਹਨ ਅਤਭਆਸ ਹੈ । (125-6) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ ਿਇਕ ਭਗਤਿ ਭਾਇ (125-7) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ॥੧੨੫॥ (125-8) 
 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਭੂਮੀ (126-1) 
 ਤਚਿ ਤਚਿਵਿ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਉਿਾਰ ਹੈ । (126-2) 
 ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ ਹਾਟ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮੈ (126-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਲਾਭ ਰਾਿ ਤਬਉਹਾਰ ਹੈ । (126-4) 
 ਸਾਿੁਸੰਤਗ ਬਰਹਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ (126-5) 
 ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਆਚਾਰ ਹੈ । (126-6) 
 ਸਫਲ ਸੁਖੇਿ ਹੇਿ ਬਨਿ ਅਤਮਤਿ ਲਾਭ (126-7) 
 
 ਸੇਵਕ ਸਹਾਈ ਬਰਿਾਈ ਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥੧੨੬॥ (127-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿ ਚਰਨਾਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (127-2) 
 ਕਾਲ ਮੈ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਤਬਆਲ ਤਬਖੁ ਮਾਰੀਐ । (127-3) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿ ਚਰਨਾਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (127-4) 
 ਕੁਲ ਅਕੁਲੀਨ ਭਏ ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਰੀਐ । (127-5) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿ ਚਰਨਾਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (127-6) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਨਜ ਆਸਨ ਕੀ ਿਾਰੀਐ । (127-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿ ਚਰਨਾਮਰਿ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ (127-8) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਅਤਬਗਿ ਗਤਿ ਤਨਆਰੀ ਹੈ ॥੧੨੭॥ (127-9) 
 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸਖਾ ਤਮਲਾਪ੍ (128-1) 
 ਗਗਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ ਜੁਗਤਿ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (128-2) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਕੀਰਿਨ ਗੁਰ ਸਬਿ ਕੈ (128-3) 
 ਅਨਹਿ ਨਾਿ ਗਰਜਿ ਉਨਮਾਨੀਐ । (128-4) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ (128-5) 



 ਿਾਮਨੀ ਚਮਿਕਾਰ ਉਨਮਨ ਮਾਨੀਐ । (128-6) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਲਵ ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ (128-7) 
 ਬਰਖਾ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨੀਐ ॥੧੨੮॥ (128-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਗੋਬੰਸ ਤਿਨ ਖਾਇ ਿੁਹੇ ਗੋਰਸ ਿ ੈ(129-1) 
 ਗੋਰਸ ਅਉਟਾਏ ਿਤਿ ਮਾਖਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (129-2) 
 ਊਖ ਮੈ ਤਪ੍ਊਖ ਿਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਏ (129-3) 
 ਰਸ ਕੇ ਅਉਟਾਏ ਖਾਂਡ ਤਮਸਰੀ ਤਮਠਾਸ ਹੈ । (129-4) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਸਨਬੰਿ ਕੈ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (129-5) 
 ਢਾਕ ਅਉ ਪ੍ਲਾਸ ਜਸੈੇ ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਹੈ । (129-6) 
 ਸਾਿੁਸੰਤਗ ਤਮਲਿ ਸੰਸਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਹੋਿ (129-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕੇ ਤਨਵਾਸ ਹੈ ॥੧੨੯॥ (129-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਮਸਟਾਤਨ ਪ੍ਾਨ ਸੁਿਾਰਸ (130-1) 
 ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਸਾਿ ਮੁਖ ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕਉ । (130-2) 
 ਸੀਿਲ ਸੁਗੰਿ ਚੰਿ ਚੰਿਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ (130-3) 
 ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਸਾਿ ਮਤਿ ਤਨਮਰਿਾ ਸਚਨ ਕਉ । (130-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕਾਮਿੇਨ ਅਉ ਕਲਪ੍ਿਰ (130-5) 
 ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਕੇ ਰਚਨ ਕਉ । (130-6) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਫਲ ਸਕਲ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ (130-7) 
 ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕੇ ਖਚਨ ਖਉ ॥੧੩੦॥ (130-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਤਬ (131-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੰੁਾਿ ਰਸ ਤਬੰਜਨਾਿ ਕੈ । (131-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਰਤਸ (131-3) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਕੈ । (131-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਤਰਤਿ ਤਸਤਿ ਤਨਤਿ ਸੁਿਾ (131-5) 
 ਕੋਤਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਕਰਮਾਤਿ ਕੈ । (131-6) 
 ਸਗਲ ਪ੍ਿਾਰਥ ਹੁਇ ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਗੁਨ (131-7) 
 ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਿਾਮ ਉਪ੍ਕਾਰ ਤਬਸਮਾਤਿ ਕੈ ॥੧੩੧॥ (131-8) 
 
 ਅਜਯਾ ਅਿੀਨ ਿਾਕੈ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਤਵਿਰ ਭਈ (132-1) 
 ਗਰਬ ਕ ੈਤਸੰਘ ਿੇਹ ਮਹਾ ਅਪ੍ਤਵਿਰ ਹੈ । (132-2) 
 ਮੋਤਨ ਬਰਿ ਗਹੇ ਜਸੈੇ ਊਖ ਮੈ ਪ੍ਯੂਖ ਰਸ (132-3) 



 ਬਾਸ ਬਕਬਾਨੀ ਕੈ ਸੁਗੰਿਿਾ ਨ ਤਮਿਰ ਹੈ । (132-4) 
 ਮੁਲ ਹੋਇ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਸੰਗ ਸੰਗਾਿੀ ਭਏ (132-5) 
 ਫੁਲ ਹੋਇ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗ ਚੰਚਲ ਚਤਰਿਰ ਹੈ । (132-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਿਾਿਰ ਅਉ ਮੀਨ ਗਤਿ (132-7) 
 ਗੁਪ੍ਿ ਪ੍ਰਗਟ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਕੈ ਬਤਚਿਰ ਹੈ ॥੧੩੨॥ (132-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ (133-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਭਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਹੈ । (133-2) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਬਰਨ ਬਰਨ ਤਮਲੈ (133-3) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਬਬੇਕੀ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ ਹੈ । (133-4) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਜਸੈੇ ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਿੁ (133-5) 
 ਚੰਿਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਬਾਸਨਾ ਅਵੇਸ ਹੈ । (133-6) 
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਮ ਬਰਹਮ ਜੋਤਿ ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ (133-7) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਿ ਕਉ ਅਿੇਸ ਹੈ ॥੧੩੩॥ (133-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਰਪ੍ੂਰ ਮੈ ਉਡਿ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਿਾਿੇ (134-1) 
 ਅਉਰ ਬਾਸਨਾ ਨ ਿਾਕੈ ਆਗੈ ਠਹਾਰਵਈ । (134-2) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਕੈ ਸੁਬਾਸਨਾ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (134-3) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਸੁਗੰਿਿਾ ਸਕਲ ਸੈ ਸਮਾਵਈ । (134-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਤਮਲਿ ਸਰਬੰਗ ਸੰਗ ਰੰਗੁ ਰਾਖ ੈ(134-5) 
 ਅਗਨ ਜਰਾਇ ਸਬ ਰੰਗਨੁ ਤਮਟਾਵਈ । (134-6) 
 ਜਸੈੇ ਰਤਵ ਸਤਸ ਤਸਵ ਸਕਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (134-7) 
 ਸੰਜੋਗੀ ਤਬਓਗੀ ਤਿਰਸਟਾਿੁ ਕੈ ਤਿਖਾਵਈ ॥੧੩੪॥ (134-8) 
 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ (135-1) 
 ਤਗਆਨ ਸਸਿਰ ਸਨਾਹ ਪ੍ੰਚ ਿੂਿ ਬਤਸ ਆਏ ਹੈ । (135-2) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਰੇਨ ਸਰੀਗੁਰ ਸਰਤਨ ਿੇਨ (135-3) 
 ਕਰਮ ਭਰਮ ਕਤਟ ਅਭੈ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (135-4) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਬਚਨ ਲੇਖ ਸਰੀਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭੇਖ (135-5) 
 ਅਛਲ ਅਲੇਖ ਪ੍ਰਭੁ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ । (135-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਗੋਸਤਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ (135-7) 
 ਤਨੰਮਰਿਾ ਤਨਰੰਿਰੀ ਕੈ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੧੩੫॥ (135-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਮਜੀਠ ਬਸੁਿਾ ਸੈ ਖੋਤਿ ਕਾਢੀਅਿ (136-1) 



 ਅੰਬਰ ਸੁਰੰਗ ਭਏ ਸੰਗ ਨ ਿਜਿ ਹ ੈ। (136-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਸੁੰਭ ਿਤਜ ਮੂਲ ਫੂਲ ਆਨੀਅਿ (136-3) 
 ਜਾਨੀਅਿ ਸੰਗੁ ਛਾਤਡ ਿਾਹੀ ਭਜਿ ਹ ੈ। (136-4) 
 ਅਰਿ ਉਰਿ ਮੁਖ ਸਤਲਲ ਸੂਚੀ ਸੁਭਾਉ (136-5) 
 ਿਾਂਿੇ ਸੀਿ ਿਪ੍ਤਿ ਮਲ ਅਮਲ ਸਜਿ ਹ ੈ। (136-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਊਚ ਨੀਚ ਨੀਚ ਊਚ (136-7) 
 ਜੀਿ ਹਾਰ ਹਾਰ ਜੀਿ ਲਜਾ ਨ ਲਜਿ ਹ ੈ॥੧੩੬॥ (136-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿਸੰਗੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (137-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਰਬਾਿਮ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (137-2) 
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਤਰਿੈ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ (137-3) 
 ਤਬਹਤਸ ਤਮਲਨ ਸਮਿਰਸ ਤਿਆਨੀਐ । (137-4) 
 ਤਨਮਰਿਾ ਤਨਵਾਸ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਮਤਿ (137-5) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਮੁਖ ਬੇਨਿੀ ਬਖਾਨੀਐ । (137-6) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਅਗਰਭਾਗ (137-7) 
 ਆਿਮ ਅਵੇਸ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਤਨਿਾਨੀਐ ॥੧੩੭॥ (137-8) 
 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (138-1) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਸੁਤਨ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੀ ਹੈ । (138-2) 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਸਮਿਰਸੀ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨੀ (138-3) 
 ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਬਰਹਮਤਗਆਨੀ ਹੈ । (138-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਰਿੈ (138-5) 
 ਮਾਨੈ ਮਨ ਮਾਨੇ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ । (138-6) 
 ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ ਅਸਹਚਰਜੈ ਅਸਹਚਰਜਮੈ (138-7) 
 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਠਾਨੀ ਹੈ ॥੧੩੮॥ (138-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮਜੋਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਰੂਪ੍ (139-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਗਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ । (139-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਜੁਗਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿੈ (139-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸੇਵ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਤਬਸਰਾਮ ਹੈ । (139-4) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਿਾਰਤਬੰਿ ਮਿਕਰ ਮਨ (139-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਹੈ । (139-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮ ਤਨਤਿ (139-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਬਸਮ ਸਥਲ ਿਾਮ ਹੈ ॥੧੩੯॥ (139-8) 



 
 ਿਰਸਨ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (140-1) 
 ਿਾਮੈ ਤਿਲ ਛਤਬ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਛਤਕ ਹੈ । (140-2) 
 ਿੇਖਬੇ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਸੁਨਬੇ ਕਉ ਸੁਰਤਿ ਹੈ (140-3) 
 ਕਤਹਬੇ ਕਉ ਤਜਹਬਾ ਨ ਤਗਆਨ ਮੈ ਉਕਤਿ ਹੈ । (140-4) 
 ਸੋਭਾ ਕੋਤਟ ਸੋਭ ਲੋਭ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ ਲੋਟਪ੍ੋਟ (140-5) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਕੋਤਟ ਓਤਟ ਲੈ ਤਛਪ੍ਤਿ ਹੈ । (140-6) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਪ੍ੇਖ ਮਨ ਮਨਸਾ ਥਕਿ ਭਈ (140-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਅਤਿ ਹੂ ਿੇ ਅਤਿ ਹੈ ॥੧੪੦॥ (140-8) 
 
 ਛਤਬ ਕੈ ਅਨੇਕ ਛਬ ਸੋਭਾ ਕੈ ਅਨੇਕ ਸੋਭਾ (141-1) 
 ਜੋਤਿ ਕੈ ਅਨੇਕ ਜੋਤਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ । (141-2) 
 ਅਸਿੁਤਿ ਉਪ੍ਮਾ ਮਹਿਮ ਮਤਹਮਾ ਅਨੇਕ (141-3) 
 ਏਕ ਤਿਲ ਕਥਾ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ । (141-4) 
 ਬੁਤਿ ਬਲ ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਜਉ ਅਨੇਕ ਤਮਲੇ (141-5) 
 ਏਕ ਤਿਲ ਆਤਿ ਤਬਸਮਾਤਿ ਕੈ ਤਬਸਮ ਹੈ । (141-6) 
 ਏਕ ਤਿਲ ਕੈ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਤਨਹਕਾਂਤਿ ਭਈ (141-7) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ ॥੧੪੧॥ (141-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (142-1) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਕੈ ਤਬਸਮ ਕੋਤਟ ਤਿਆਨ ਹੈ । (142-2) 
 ਮੰਿ ਮੁਸਕਾਤਨ ਬਾਤਨ ਪ੍ਰਮਿਭੁਤਿ ਗਤਿ (142-3) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕੈ ਥਕਿ ਕੋਤਟ ਤਗਆਨ ਹੈ । (142-4) 
 ਏਕ ਉਪ੍ਕਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਕੋ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰੁ (142-5) 
 ਕੋਤਟ ਉਪ੍ਕਾਰ ਤਸਮਰਨ ਉਨਮਾਨ ਹੈ । (142-6) 
 ਿਇਆਤਨਤਿ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਤਨਤਿ ਸੁਖਤਨਤਿ ਸੋਭਾਤਨਤਿ (142-7) 
 ਤਮਹਮਾ ਤਨਿਾਨ ਗੰਤਮਿਾ ਨ ਕਾਹੂ ਆਨ ਹੈ ॥੧੪੨॥ (142-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਆਤਿ ਬਾਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਤਬਖੈ (143-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਅੰਿ ਤਬਸਮ ਅਨੰਿ ਮੈ । (143-2) 
 ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਅਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਵੈ (143-3) 
 ਥਾਹ ਕੋਤਟ ਥਕਿ ਅਥਾਹ ਅਪ੍ਰੰਜਿ ਮੈ । (143-4) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (143-5) 
 ਗੰਤਮਿਾ ਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਮੰਿ ਮੈ । (143-6) 



 ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਿੇਵਾਤਿ ਿੇਵ (143-7) 
 ਐਸੇ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਿ ਮੈ ॥੧੪੩॥ (143-8) 
 
 ਆਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਤਬਸਮਾਤਿ ਗੁਰਏ ਨੇਮਹ (144-1) 
 ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ । (144-2) 
 ਤਮਤਲ ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਇਕ ਬਰਨ ਹੁਇ ਸਾਿਸੰਗ (144-3) 
 ਸਹਜ ਿੁਤਨ ਕੀਰਿਨ ਸਬਿ ਸਾਖੀ । (144-4) 
 ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਤਨਜਿਾਮ ਗੁਰਤਸਖ ਸਰਵਨ (144-5) 
 ਿੁਤਨ ਗੁਰਤਸਖ ਸੁਮਤਿ ਅਲਖ ਲਾਖੀ । (144-6) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਕਤਰ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਿ ੈਜਾਤਹ ਲੈ (144-7) 
 ਿਾਤਹ ਅਵਗਾਤਹ ਤਪ੍ਰਐ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਾਖੀ ॥੧੪੪॥ (144-8) 
 
 ਸਬਿ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਅਤਸਫੁਰਤਿ ਹੁਇ ਿੁਰਿ ਹੀ (145-1) 
 ਜੁਰਤਿ ਹੈ ਸਾਿਸੰਗ ਮੁਰਿ ਨਾਹੀ । (145-2) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਕੀ ਰੀਤਿ ਤਹਿ ਚੀਿ ਕਤਰ (145-3) 
 ਜੀਤਿ ਮਨ ਜਗਿ ਮਨ ਿੁਰਿ ਨਾਹੀ । (145-4) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਤਨਹਕਰਮ ਹੁਇ ਕਰਮ ਕਤਰ (145-5) 
 ਆਸਾ ਤਨਰਾਸ ਹੁਇ ਝਰਿ ਨਾਹੀ । (145-6) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਉਰ ਮਾਤਨ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ (145-7) 
 ਜਗਿ ਮਤਹ ਭਗਤਿ ਮਤਿ ਛਰਿ ਨਾਹੀ ॥੧੪੫॥ (145-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਗਆਨ ਤਗਆਨ ਅਵਗਾਹਨ ਕੈ (146-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਿਆਨ ਤਿਆਨ ਉਰ ਿਾਰਹੀ । (146-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਸਮਰਨ ਤਸਮਰਨ ਕਤਰ (146-3) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਉਨਮਾਨ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੀ । (146-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿ ਅਉ ਤਿਰਸਤਟ ਕੈ (146-5) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਰਾਗ ਨਾਿ ਝੁਨਕਾਰ ਹੀ । (146-6) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਗੁਰ ਸਬਿ ਕਉ (146-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ॥੧੪੬॥ (146-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਅਕੁਲੀਨ ਭਏ (147-1) 
 ਚਿਰ ਬਰਨ ਤਮਤਲ ਸਾਿਸੰਗ ਜਾਨੀਐ । (147-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤਿ (147-3) 
 ਗੁਹਜ ਗਵਨ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਉਨਮਾਨੀਐ । (147-4) 



 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਭਏ (147-5) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਏਕੈ ਏਕ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (147-6) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਪ੍ਗ ਰੀਨ ਭਏ (147-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਉਰ ਆਨੀਐ ॥੧੪੭॥ (147-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਆਨ ਕੈ ਪ੍ਤਿਸਟਾ ਸੁਖੰਬਰ ਲੈ (148-1) 
 ਅਨਤਕ ਪ੍ਟੰਬਰ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨ ਸੁਹਾਵਈ । (148-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖ ਫਲ ਤਗਆਨ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ (148-3) 
 ਨਾਨਾ ਤਬੰਜਨਾਤਿ ਸੰੁਾਿ ਲਾਲਸਾ ਤਮਟਾਵਈ । (148-4) 
 ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕੈ (148-5) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਕੀ ਇਛਾ ਨ ਉਪ੍ਜਾਵਈ । (148-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਤਕੰਚਿ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕਟਾਛ (148-7) 
 ਮਨ ਮਨਸਾ ਥਕਿ ਅਨਿ ਨ ਿਾਵਈ ॥੧੪੮॥ (148-8) 
 
 ਿੰਤਨ ਿੰਤਨ ਗੁਰਤਸਖ ਸੁਤਨ ਗੁਰਤਸਖ ਭਏ (149-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਮਤਨ ਗੁਰਤਸਖ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ । (149-2) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਭਾਇ ਗੁਰਤਸਖ ਭਾਉ ਚਾਉ ਤਰਿੈ (149-3) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਜਾਤਨ ਗੁਰਤਸਖ ਜਗ ਜਾਨੇ ਹੈ । (149-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੈ ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ (149-5) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਪ੍ਹਚਾਨੇ ਹੈ । (149-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਗੁਰਤਸਖ ਤਸਖ ਗੁਰ (149-7) 
 ਸੋਹੰ ਸੋਈ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਉਤਰ ਆਨੇ ਹੈ ॥੧੪੯॥ (149-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਤਰਿੈ (150-1) 
 ਤਭਿ ੈਨ ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਹੈ । (150-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੁਰਨ ਸਰਬਮਈ (150-3) 
 ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ ਸਕਲ ਕੇ ਮੀਿ ਹੈ । (150-4) 
 ਤਨਰਬੈਰ ਤਨਰਲੇਪ੍ ਤਨਰਾਿਾਰ ਤਨਰਲੰਭ (150-5) 
 ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਨਰਤਬਕਾਰ ਤਨਹਚਕ ਚੀਿ ਹੈ । (150-6) 
 ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮੋਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਨਰਾਹਾਰ (150-7) 
 ਤਨਰਮੋਹ ਤਨਰਭੇਿ ਅਛਲ ਅਜੀਿ ਹੈ ॥੧੫੦॥ (150-8) 
 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਭੂਮੀ (151-1) 
 ਤਚਿ ਤਚਿਵਿ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਉਿਾਰ ਹੈ । (151-2) 



 ਸਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਨੀਐ । (151-3) 
 ਿਰਸਨ ਤਿਆਨ ਸਤਿ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ (151-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਮਾਨੀਐ । (151-5) 
 ਿਰਸ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ ਸਬਿ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ (151-6) 
 ਸੰਗਤਿ ਬਰਹਮਥਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (151-7) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (151-8) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੧੫੧॥ (151-9) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਿੇਖੇ ਤਿਰਸਤਟ ਕੈ (152-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਕੈ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ । (152-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਰ ੁੁਤਿ ਸਰਵਨ ਕੈ (152-3) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕਤਹ ਬੇਨਿੀ ਤਬਸਮ ਹੈ । (152-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਰਸਗੰਿ ਸੰਤਿ (152-5) 
 ਪ੍ਰੇਸਰਸ ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਗਮਾਗਮ ਹੈ । (152-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਰਬ ਮੈ (152-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ ॥੧੫੨॥ (152-8) 
 
 ਿਰਸ ਅਿਰਸ ਿਰਸ ਅਸਚਰਜਮੈ (153-1) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੇ ਤਿਰਗ ਤਿਰਸਤਟ ਅਗਮ ਹੈ । (153-2) 
 ਸਬਿ ਅਗੋਚਰ ਸਬਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ (153-3) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਕੈ ਸਰ ੁੁਤਿ ਸਰਵਨ ਤਬਸਮ ਹੈ । (153-4) 
 ਸੰੁਾਿ ਰਸ ਰਤਹਿ ਅਪ੍ੀਅ ਤਪ੍ਆ ਪ੍ਰੇਮਰਸ (153-5) 
 ਰਸਨਾ ਥਕਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ । (153-6) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਅਤਬਗਤਿ ਨ ਗਹਨ ਗਤਿ (153-7) 
 ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਹੈ ॥੧੫੩॥ (153-8) 
 
 ਖੁਲੇ ਸੇ ਬੰਿਨ ਤਬਖੈ ਭਲੋ ਹੀ ਸੀਚਾਨੋ ਜਾਿੇ (154-1) 
 ਜੀਵ ਘਾਿ ਕਰ ੈਨ ਤਬਕਾਰੁ ਹੋਇ ਆਵਈ । (154-2) 
 ਖੁਲੇ ਸੇ ਬੰਿਨ ਤਬਖੈ ਚਕਈ ਭਲੀ ਜਾਿੇ (154-3) 
 ਰਾਮ ਰੇਖ ਮੇਤਟ ਤਨਤਸ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਗੁ ਪ੍ਾਵਈ । (154-4) 
 ਖੁਲੇ ਸੇ ਬੰਿਨ ਤਬਖੈ ਭਲੋ ਹੈ ਸੂਆ ਪ੍ਰਤਸਿ (154-5) 
 ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਵਈ । (154-6) 
 ਮੋਖ ਪ੍ਿਵੀ ਸੈ ਿੈਸੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਭਲੋ (154-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸਾਿਸੰਤਗ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਵਈ ॥੧੫੪॥ (154-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਸੂਆ ਉਡਿ ਤਫਰਿ ਬਨ ਬਨ ਪ੍ਰਤਿ (155-1) 
 ਜਸੈੇ ਈ ਤਬਰਖ ਬੈਠੇ ਿੈਸੋ ਫਲੁ ਚਾਖਈ । (155-2) 
 ਪ੍ਰਬਤਸ ਹੋਇ ਜਸੈੀ ਜਸੈੀ ਐ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ (155-3) 
 ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸ ਿੈਸੀ ਭਾਖਾ ਲੈ ਸਭਾਖਈ । (155-4) 
 ਿੈਸੇ ਤਚਿ ਚੰਚਲ ਚਪ੍ਲ ਜਲ ਕੋ ਸੁਭਾਉ (155-5) 
 ਜਸੈੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਤਮਲੈ ਿੈਸੇ ਰੰਗ ਰਾਖਈ । (155-6) 
 ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਜਸੈੇ ਬਾਰੁਨੀ ਤਬਨਾਸ ਕਾਲ (155-7) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਗੰਗ ਤਮਤਲ ਸੁਜਨ ਤਭਲਾਖਈ ॥੧੫੫॥ (155-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਸੈੇ ਰੰਗ ਸੰਤਗ ਤਮਲਿ ਸੇਿਾਂਬਰ ਹੁਇ (156-1) 
 ਿੈਸੇ ਿੈਸੇ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਲਪ੍ਟਾਇ ਹੈ । (156-2) 
 ਭਗਵਿ ਕਥਾ ਅਰਪ੍ਨ ਕਉ ਿਾਰਨੀਕ (156-3) 
 ਤਲਖਿ ਤਕ੍ਰਿਾਸ ਪ੍ਿਰ ਬੰਿ ਮੋਖਿਾਇ ਹੈ ।ੁਿ੍ਰ (156-4) 
 ਸੀਿ ਗਰੀਖਮਾਤਿ ਬਰਖਾ ਬਰਖ ਮੈ (156-5) 
 ਤਨਤਸ ਤਿਨ ਹੋਇ ਲਘੁ ਿੀਰਘ ਤਿਖਾਇ ਹੈ । (156-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਚਿ ਚੰਚਲ ਚਪ੍ਲ ਪ੍ਉਨ ਗਉਨ ਗਤਿ (156-7) 
 ਸੰਗਮ ਸੁਗੰਿ ਤਬਰਗੰਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਹੈ ॥੧੫੬॥ (156-8) 
 
 ਚਿੁਰ ਪ੍ਹਰ ਤਿਨ ਜਗਤਿ ਚਿੁਰ ਜੁਗ (157-1) 
 ਤਨਤਸ ਮਹਾ ਪ੍ਰਲੈ ਸਮਾਤਨ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ । (157-2) 
 ਉਿਮ ਮਤਿਮ ਨੀਚ ਤਿਰਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਗਤਿ (157-3) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਆਸਕਤਿ ਹੈ । (157-4) 
 ਰਤਜ ਿਤਮ ਸਤਿ ਗੁਨ ਅਉਗਨ ਤਸਮਰਿ ਤਚਿ (157-5) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਤਬਰਲੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ । (157-6) 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਸਾਰ ਚਉਪ੍ਰ ਕੋ ਖੇਲ ਜਗ (157-7) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਜੁਗਲ ਹੋਇ ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਹੈ ॥੧੫੭॥ (157-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਤਮਲਿ ਸਤਲਲ ਤਮਲ (158-1) 
 ਹੋਇ ਿੈਸੋ ਿੈਸੋ ਰੰਗ ਜਗਿ ਮੈ ਜਾਨੀਐ । (158-2) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਤਮਤਲ ਪ੍ਵਨ ਸੁਗੰਿ ਸੰਤਗ (158-3) 
 ਮਲ ਮੂਿਰ ਸੂਿਰ ਤਬਰਗੰਿ ਉਨਮਾਨੀਐ । (158-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਕ ਸਾਕ ਤਬੰਜਨ ਤਮਲਿ ਤਘਰਿ (158-5) 
 ਿੈਸੋ ਿੈਸੋ ਸੰੁਾਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਕੈ ਮਾਨੀਐ । (158-6) 



 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (158-7) 
 ਮੂਰੀ ਅਉ ਿੰਬੋਲ ਰਸ ਖਾਏ ਿੇ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ॥੧੫੮॥ (158-8) 
 
 ਬਾਲਕ ਤਕਸੋਰ ਜੋਬਨਾਤਿ ਅਉ ਜਰਾ ਤਬਵਸਥਾ (159-1) 
 ਏਕ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਿ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (159-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਤਸ ਤਿਤਨ ਤਿਤਥ ਵਾਰ ਪ੍ਛ ਮਾਸੁ ਰੁਤਿ (159-3) 
 ਚਿੁਰ ਮਾਸਾ ਤਿਰਤਬਤਿ ਬਰਖ ਤਬਥਾਰ ਹੈ । (159-4) 
 ਜਾਗਿ ਸੁਪ੍ਨ ਅਉ ਸਖੋਪ੍ਤਿ ਅਵਸਥਾ ਕੈ (159-5) 
 ਿੁਰੀਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ । (159-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਾਿਸੰਗ ਤਮਤਲ ਸਾਿ ਸੰਿ (159-7) 
 ਭਗਿ ਤਬਬੇਕੀ ਜਨ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ਹੈ ॥੧੫੯॥ (159-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਚਕਈ ਮੁਤਿਿ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਤਨਤਸ (160-1) 
 ਤਸੰਘ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਿੇਤਖ ਕੂਪ੍ ਮੈ ਪ੍ਰਿ ਹੈ । (160-2) 
 ਜਸੈੇ ਕਾਚ ਮੰਿਰ ਮੈ ਮਾਨਸ ਅਨੰਿਮਈ (160-3) 
 ਸੰੁਾਨਪ੍ੇਤਖ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਭੂਤਜ ਕੈ ਮਰਿ ਹੈ । (160-4) 
 ਜਸੈੇ ਰਤਵਸੁਤਿ ਜਮ ਰੂਪ੍ ਅਉ ਿਰਮਰਾਇ (160-5) 
 ਿਰਮ ਅਿਰਮ ਕੈ ਭਾਉ ਭੈ ਕਰਿ ਹ ੈ। (160-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (160-7) 
 ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਚੀਨਿ ਨ ਚੀਨਿ ਚਰਿ ਹੈ ॥੧੬੦॥ (160-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਤਲਲ ਤਮਤਲ ਬਰਨ ਬਰਨ ਤਬਖੈ (161-1) 
 ਜਾਹੀ ਜਾਹੀ ਰੰਗ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਹੁਇ ਤਿਖਾਵਈ । (161-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਘਰਿ ਜਾਹੀ ਜਾਹੀ ਪ੍ਾਕ ਸਾਕ ਸੰਗ ਤਮਲੈ (161-3) 
 ਿੈਸੇ ਿੈਸੇ ਸੰੁਾਿ ਰਸ ਰਸਨਾ ਚਖਾਵਈ । (161-4) 
 ਜਸੈੇ ਸੰੁਾਗੀ ਏਕੁ ਹੁਇ ਅਨੇਕ ਭਾਤਿ ਭੇਖ ਿਾਰੈ (161-5) 
 ਜੋਈ ਜੋਈ ਸੰੁਾੁੀਂਗ ਕਾਛੈ ਸੋਈ ਿਉ ਕਹਾਵਈ । (161-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਚਿ ਚੰਚਲ ਚਪ੍ਲ ਸੰਗ ਿੋਖੁ ਲੇਪ੍ (161-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਰਾਵਈ ॥੧੬੧॥ (161-8) 
 
 ਸਾਗਰ ਮਥਿ ਜਸੈੇ ਤਨਕਸੇ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਖੁ (162-1) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਨ ਤਬਕਾਰ ਸਮਸਤਰ ਹੈ । (162-2) 
 ਤਬਖੁ ਅਚਵਿ ਹੋਿ ਰਿਨ ਤਬਨਾਸ ਕਾਲ (162-3) 
 ਅਚਏ ਅੰਤਮਰਿ ਮੂਏ ਜੀਵਿ ਅਮਰ ਹੈ । (162-4) 



 ਜਸੈੇ ਿਾਰੋ ਿਾਰੀ ਏਕ ਲੋਸਟ ਸੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਇ (162-5) 
 ਬੰਿ ਮੋਖ ਪ੍ਿਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤਬਸਥਰ ਹੈ । (162-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸਨ ਅਉ ਮਜੀਠ ਗਤਿ (162-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਟੇਵਸੈ ਨ ਟਰ ਹੈ ॥੧੬੨॥ (162-8) 
 
 ਬਰਖਾ ਸੰਜੋਗ ਮੁਕਿਾਹਲ ਓਰਾ ਪ੍ਰਗਾਸ (163-1) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਅਉ ਤਬਕਾਰੀ ਿਉ ਕਹਾਵਈ । (163-2) 
 ਓਰਾ ਬਰਖਿ ਜਸੈੇ ਿਾਨ ਪ੍ਾਸ ਕੋ ਤਬਨਾਸੁ (163-3) 
 ਮੁਕਿਾ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਸਭਾ ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਵਈ । (163-4) 
 ਓਰਾ ਿਉ ਤਬਕਾਰ ਿਾਤਰ ਿੇਖਿ ਤਬਲਾਇ ਜਾਇ (163-5) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਮੁਕਿਾ ਤਜਉ ਠਤਹਰਾਵਈ । (163-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (163-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਿੁਰ ੈਨ ਿੁਰਾਵਈ ॥੧੬੩॥ (163-8) 
 
 ਲਜਾ ਕੁਲ ਅੰਕਸੁ ਅਉ ਗੁਰਜਨ ਸੀਲ ਡੀਲ (164-1) 
 ਕੁਲਾਬਿੂ ਬਰਿ ਕੈ ਪ੍ਤਿਬਰਿ ਕਹਾਵਈ । (164-2) 
 ਿੁਸਟ ਸਭਾ ਸੰਜੋਗ ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਸੰਗੁ (164-3) 
 ਬਹੁ ਤਬਤਬਚਾਰ ਿਾਤਰ ਗਨਕਾ ਬੁਲਾਵਈ । (164-4) 
 ਕੁਲਾਬਿੂ ਸੁਿ ਕੋ ਬਖਾਨੀਅਿ ਗੋਿਰਾਚਾਰ (164-5) 
 ਗਤਨਕਾ ਸੁਆਨ ਤਪ੍ਿਾ ਨਾਮੁ ਕੋ ਬਿਾਵਈ । (164-6) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਲਾਤਗ ਜਸੈੇ ਕਾਗੁ ਬਨ ਬਨ ਤਫਰ ੈ(164-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਹੰਸ ਏਕ ਟੇਕ ਜਸੁ ਭਾਵਈ ॥੧੬੪॥ (164-8) 
 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿਾਤਰ ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (165-1) 
 ਗੁਰ ਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਿਾਨੀ ਹੈ । (165-2) 
 ਸਾਿੁਸੰਤਗ ਪ੍ਿਵੀ ਭਗਤਿ ਅਉ ਤਬਬੇਕੀ ਜਨ (165-3) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਸਾਿੂ ਬਰਹਮਤਗਆਨੀ ਹੈ । (165-4) 
 ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਸੰਗ ਚੋਰ ਜਾਰ ਅਉ ਜੂਆਰੀ (165-5) 
 ਠਗ ਬਟਵਾਰਾ ਮਿਵਾਰਾ ਅਤਭਮਾਨੀ ਹੈ । (165-6) 
 ਅਪ੍ੁਨੇ ਅਪ੍ੁਨੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਬਸੁ (165-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀ ਹੈ ॥੧੬੫॥ (165-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਅਸਟਿਾਿੂ ਡਾਰੀਅਿ ਨਾਉ ਤਬਖੈ (166-1) 
 ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰ ੈਿਾਤਹ ਿਊ ਵਾਰ ਪ੍ਾਰ ਸੋਈ ਹੈ । (166-2) 



 ਸੋਈ ਿਾਿੁ ਅਗਤਨ ਮੈ ਹਿ ਹੈ ਅਤਨਕ ਰੂਪ੍ (166-3) 
 ਿਊ ਜੋਈ ਸੋਈ ਪ੍ੈ ਸੁ ਘਾਟ ਠਾਟ ਹੋਈ ਹੈ । (166-4) 
 ਸੋਈ ਿਾਿੁ ਪ੍ਾਰਤਸ ਪ੍ਰਸ ਪ੍ੁਤਨ ਕੰਚਨ ਹੁਇ (166-5) 
 ਮੋਲਕੈ ਅਮੋਲਾਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਅਵਲੋਈ ਹੈ । (166-6) 
 ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਾਰਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਸ ਪ੍ਾਰਸ ਹੋਿ (166-7) 
 ਸੰਗਤਿ ਹੁਇ ਸਾਿਸੰਗ ਸਿਸੰਗ ਪ੍ੇਈ ਹੈ ॥੧੬੬॥ (166-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਘਰ ਲਾਗੈ ਆਤਗ ਭਾਤਗ ਤਨਕਸਿ ਖਾਨ (167-1) 
 ਪ੍ਰੀਿਮ ਪ੍ਰੋਸੀ ਿਾਇ ਜਰਿ ਬੁਝਾਵਈ । (167-2) 
 ਗੋਿਨ ਹਰਿ ਜਸੈੇ ਕਰਿ ਪ੍ੂਕਾਰ ਗੋਪ੍ (167-3) 
 ਗਾਉ ਮੈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਤਗ ਿੁਰਿ ਛਡਾਵਈ । (167-4) 
 ਬੂਡਿ ਅਥਾਹ ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਬਖੈ (167-5) 
 ਪ੍ੇਖਿ ਪ੍ੈਰਊਆ ਵਾਰ ਪ੍ਾਰ ਲੈ ਲਗਾਵਈ । (167-6) 
 ਿੈਸੇ ਅੰਿ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਕਾਲ ਤਬਆਲ ਗਰਸੇ (167-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਿ ਸੰਕਟ ਤਮਟਾਵਹੀ ॥੧੬੭॥ (167-8) 
 
 ਤਨਹਕਾਮ ਤਨਹਕ੍ਰੋਿ ਤਨਰਲੋਭ ਤਨਰਮੋਹ (168-1) 
 ਤਨਹਮੇਵ ਤਨਹਟੇਵ, ਤਨਰਿੋਖ ਵਾਸੀ ਹੈ । (168-2) 
 ਤਨਰਲੇਪ੍, ਤਨਰਬਾਨ, ਤਨਤਨਰਮਲ ਤਨਰਬੈਰ (168-3) 
 ਤਨਰਤਬਘਨਾਇ ਤਨਰਾਲੰਬ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹੈ । (168-4) 
 ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਾਿਾਰ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਨਰਤਬਕਾਰ (168-5) 
 ਤਨਹਚਲ ਤਨਹਭਰਾਤਿ ਤਨਰਭੈ ਤਨਰਾਸੀ ਹੈ । (168-6) 
 ਤਨਹਕਰਮ, ਤਨਹਭਰਮ ਤਨਹਸਰਮ ਤਨਹਸੰੁਾਿ (168-7) 
 ਤਨਰਤਬਵਾਿ ਤਨਰੰਜਨ ਸੁੰਤਨ ਮੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਹੈ ॥੧੬੮॥ (168-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਸਾਿਸੰਤਗ (169-1) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਹੈ । (169-2) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਤਜਉ ਿਰੰਗ ਗੰਗ (169-3) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਮੇ ਅਨੇਕ ਰਸ ਹੁਇ ਤਬਲਾਸੇ ਹੈ । (169-4) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਗੰਿ ਸੰਤਿ ਮੈ ਸੁਗੰਿ ਸੰਬੰਿ ਕੋਤਟ (169-5) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ੁੁਤਿ ਅਤਨਕ ਅਨਾਹਿ ਉਲਾਸੇ ਹੈ । (169-6) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਪ੍ਰਸ ਕੋਮਲਿਾ ਸੀਿਲਿਾ ਕੈ (169-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਤਬਸਮ ਤਬਸੰੁਾਸੇ ਹੈ ॥੧੬੯॥ (169-8) 
 



 ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਸਮਸਤਰ ਪ੍ੁਤਜਤਸ ਨ ਕੋਊ ਰੰਗ (170-1) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪ੍ੁਤਜਤਸ ਨ ਅਨਰਸ ਸਮਾਤਨ ਕੈ । (170-2) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਗੰਿ ਪ੍ੁਤਜਤਸ ਨ ਆਨ ਕੋਊਐ ਸੁਗੰਿ (170-3) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੁਿਾ ਪ੍ੁਜਤਸ ਪ੍ਰਭੁਿਾ ਨ ਆਨ ਕੈ । (170-4) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਿੋਲੁ ਿੁਤਲ ਨ ਪ੍ੁਜਤਸ ਨਹੀ ਬੋਲ ਕਿੁਲਾਿਾਰ (170-5) 
 ਮੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ੁਜਤਸ ਨ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਕੈ । (170-6) 
 ਏਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਪ੍ੁਜਤਸ ਨਹੀ ਬੋਲ ਕੋਊਐ (170-7) 
 ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਅਸ ਥਕਿ ਕੋਟਾਤਨ ਕੈ ੧੭੦॥ (170-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਸ (171-1) 
 ਆਨਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਤਬਸਮ ਕੋਟਾਤਨ ਹੈ । (171-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੋਭ ਲੋਭ ਕੈ ਲਤਭਿ ਹੋਇ (171-3) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਛਤਬ ਛਤਬ ਕੈ ਲੁਭਾਤਨ ਹੈ । (171-4) 
 ਕੋਮਲਿਾ ਕੋਤਟ ਲੋਟਪ੍ੋਟ ਹੁਇ ਕੋਮਲਿਾ ਕੈ (171-5) 
 ਸੀਿਲਿਾ ਕੋਤਟ ਓਟ ਚਾਹਿ ਤਹਰਾਤਨ ਹੈ । (171-6) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਕੋਟਾਤਨ ਅਨਹਿ ਗਿ ਗਿ ਹੋਿ (171-7) 
 ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਤਿਹ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਤਨ ਹੈ ॥੧੭੧॥ (171-8) 
 
 ਸੋਵਿ ਪ੍ੈ ਸੁਪ੍ਨ ਚਤਰਿ ਤਚਿਰ ਿੇਖੀਓ ਚਾਹੇ (172-1) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਬਖੈ ਉਨਮਨੀ ਜੋਤਿ ਹੈ । (172-2) 
 ਸੁਰਾਪ੍ਾਨ ਸੰੁਾਿ ਮਿਵਾਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਜਉ (172-3) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਅਨਭੈ ਉਿੋਿ ਹੈ । (172-4) 
 ਬਾਲਕ ਪ੍ੈ ਨਾਿ ਬਾਿ ਸਬਿ ਤਬਿਾਨ ਚਾਹੈ (172-5) 
 ਅਨਹਿ ਿੁਤਨ ਰੁਨਝੁਨ ਸਰ ੁੁਤਿ ਸਰੋਿ ਹੈ । (172-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਾਮੈ ਬੀਿ ੈ(172-7) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਤਜਉ ਿਰੋਵਰ ਨ ਗੋਿ ਹੈ ॥੧੭੨॥ (172-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਾਮੈ ਬੀਿੇ (173-1) 
 ਮਿਨ ਮਿੋਨ ਮਤਿਵਾਰੋ ਜਗ ਜਾਨੀਐ । (173-2) 
 ਘੂਰਮ ਹੋਇ ਘਾਇਲ ਸੋ ਘੂਮਿ ਅਰੁਨ ਤਿਰਗ (173-3) 
 ਤਮਿਰ ਸਿਰਿਾ ਤਨਲਜ ਲਜਾ ਹੂ ਲਜਾਨੀਐ । (173-4) 
 ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਕੈ ਮੋਨਬਰਿ (173-5) 
 ਅਨਰਸ ਰਤਹਿ ਉਿਰ ਬਖਾਨੀਐ । (173-6) 
 ਸੁਰਤਿ ਸੰਕੋਚ ਸਮਸਤਰ ਅਸਿੁਤਿ ਤਨੰਿਾ (173-7) 



 ਪ੍ਗ ਡਗਮਗ ਜਿ ਕਿ ਤਬਸਮਾਨੀਐ ॥੧੭੩॥ (173-8) 
 
 ਿਨਕ ਹੀ ਜਾਵਨ ਕੈ ਿੂਿ ਿਿ ਹੋਿ ਜਸੈੇ (174-1) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਕਾਂਜੀ ਪ੍ਰ ੈਿੂਿ ਫਟ ਜਾਿ ਹੈ । (174-2) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਇ ਤਬਰਖ ਤਬਥਾਰ ਹੋਇ (174-3) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਤਚਨਗ ਪ੍ਰੇ ਭਸਮ ਹੁਇ ਸਮਾਿ ਹੈ । (174-4) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਖਾਇ ਤਬਖੁ ਹੋਿ ਹੈ ਤਬਨਾਸ ਕਾਲ (174-5) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਅੰਤਮਰਿ ਕੈ ਅਮਰੁ ਹੋਇ ਗਾਿ ਹੈ । (174-6) 
 ਸੰਗਤਿ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਗਤਨਕਾ ਤਬਵਾਤਹਿਾ ਤਜਉ (174-7) 
 ਿਨਕ ਮੈ ਉਪ੍ਕਾਰ ਅਉਤਬਕਾਰ ਘਾਿ ਹੈ ॥੧੭੪॥ (174-8) 
 
 ਸਾਿੁ ਸੰਤਗ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਕੈ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ (175-1) 
 ਸੋਈ ਿੳ ਅਸਾਤਿ ਸੰਤਗ ਤਿਰਸਤਟ ਤਬਕਾਰ ਹੈ । (175-2) 
 ਸਾਿੁ ਸੰਤਗ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕੈ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ (175-3) 
 ਸੋਈ ਿਉ ਅਸਾਿ ਸੰਤਗ ਬਾਿੁ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ । (175-4) 
 ਸਾਿੁ ਸੰਤਗ ਅਸਨ ਬਸਨ ਕੈ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸਾਿ (175-5) 
 ਸੋਈ ਿਉ ਅਸਾਿ ਸੰਤਗ ਤਬਕਮ ਅਹਾਰ ਹੈ । (175-6) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁਇ ਅਸਾਿ ਸੰਤਗ (175-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਿਸੰਤਗ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰ ਹੈ ॥੧੭੫॥ (175-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਚਰਮ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਤਟ ਹੁਇ (176-1) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਲੋਚਨ ਅਛਿ ਅੰਿ ਕੰਿ ਹੈ । (176-2) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਰਤਿ ਕੈ ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ (176-3) 
 ਿੇਰਮਤਿ ਕਤਠਨ ਕਪ੍ਾਟ ਸਨਬੰਿ ਹੈ । (176-4) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (176-5) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਮੁਤਖ ਿੁਰਬਚਨ ਿੁਿ੍ਰਗੰਿ ਹੈ । (176-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਨ ਹਰਖ ਸੋਗ (176-7) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਗਰਹ ਤਬਰੋਿ ਕ੍ਰੋਿ ਸੰਤਿ ਹੈ ॥੧੭੬॥ (176-8) 
 
 ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗਤਿ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (177-1) 
 ਕਾਮ ਚੇਸਟਾ ਸੰਜੋਗ ਜਿ ਸਿਵੰਿ ਹੈ । (177-2) 
 ਕ੍ਰੋਿ ਕੇ ਤਬਰੋਿ ਤਬਖੈ ਸਹਜ ਸੰਿੋਖ ਮੋਖ (177-3) 
 ਲੋਭ ਲਹਰੰਿਰ ਿਰਮ ਿੀਰ ਜੰਿ ਹੈ । (177-4) 
 ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਕੈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸੈ (177-5) 



 ਅਹੰਮੇਵ ਟੇਵ ਿਇਆ ਿਰਵੀਭੂਿ ਸੰਿ ਹੈ । (177-6) 
 ਿੁਤਕ੍ਰਿ ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਤਚਿ ਤਮਿਰ ਸਿਰਿਾ ਸੁਭਾਵ (177-7) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਅਉ ਤਬਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਿ ਹੈ ॥੧੭੭॥ (177-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖ ਤਰਿੈ ਪ੍ਰਥਮ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਬਸੈ (178-1) 
 ਿਾ ਪ੍ਾਛੈ ਕਰਿ ਆਤਗੳਾ ਮਇਆ ਕੈ ਮਨਾਵਈ । (178-2) 
 ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (178-3) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਤਖ ਫਲ ਤਨਜਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵਈ । (178-4) 
 ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਲਵ (178-5) 
 ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਕਥਾ ਕਹਿ ਨ ਆਵਈ । (178-6) 
 ਜਸੈੋ ਜਸੈੋ ਭਾਉ ਕਤਰ ਪ੍ੂਜਿ ਪ੍ਿਾਰਤਬੰਿ (178-7) 
 ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੈ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ੁਜਾਵਈ ॥੧੭੮॥ (178-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ਰਅ ਭੇਟਿ ਅਿਾਨ ਤਨਰਮਾਨ ਹੋਿ (179-1) 
 ਬਾਂਛਿ ਤਬਿਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਅਗਰਭਾਤਗ ਹੈ । (179-2) 
 ਜਨਮਿ ਸੁਿ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕੋ ਸੰਜਮੁ ਕਰ ੈ(179-3) 
 ਸੁਿ ਤਹਿ ਰਸ ਕਸ ਸਕਲਤਿਆਤਗ ਹੈ । (179-4) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਇ (179-5) 
 ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਅਨਿ ਨ ਲਾਤਗ ਹੈ । (179-6) 
 ਤਨਤਸ ਅੰਿਕਾਰ ਭਵਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ (179-7) 
 ਪ੍ੰਚ ਿਸਕਰ ਜੀਤਿ ਤਸਖ ਹੀ ਸੁਜਾਤਗ ਹੈ ॥੧੭੯॥ (179-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਗਆ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲਕ ਬਾਲਕ ਤਸਖ (180-1) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਮਤਹਮਾ ਅਪ੍ਾਰ ਹੈ । (180-2) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿਕ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਨ ਗੰਤਮਿਾ ਹੈ (180-3) 
 ਤਨਗਮ ਸੇਖਾਤਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਕੈ ਉਚਾਰ ਹੈ । (180-4) 
 ਚਿੁਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਤਿਰਕਾਲ ਤਿਰਭਵਨ ਚਾਹੈ (180-5) 
 ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੁਰਸਰ ਸਰਿਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ । (180-6) 
 ਪ੍ੂਜਨ ਕੇ ਪ੍ੂਜ ਅਰੁ ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਤਵਿਰ ਕਰ ੈ(180-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰ ਤਬਮਲ ਤਬਥਾਰ ਹੈ ॥੧੮੦॥ (180-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਤਖ ਫਲ ਚਾਖਿ ਭਈ ਉਲਟੀ (181-1) 
 ਿਨ ਸਨਾਿਨ ਮਨ ਉਨਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ । (181-2) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਉਲਤਟ ਭਈ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿੈ (181-3) 



 ਿੁਰਜਨ ਸੁਰਜਨ ਕਤਰ ਪ੍ਤਹਚਾਨੇ ਹੈ । (181-4) 
 ਸੰਸਾਰੀ ਸੈ ਉਲਤਟ ਪ੍ਲਤਟ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਭਏ (181-5) 
 ਬਗ ਬੰਸ ਹੰਸ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੇ ਹੈ । (181-6) 
 ਕਾਰਨ ਅਿੀਨ ਿੀਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਭਏ (181-7) 
 ਹਰਨ ਭਰਨ ਭੇਿ ਅਲਖ ਲਖਾਨੇ ਹੈ ॥੧੮੧॥ (181-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਚਾਖਿ ਉਲਟੀ ਭਈ (182-1) 
 ਜੋਤਨ ਕੈ ਅਜੋਤਨ ਭਏ ਕੁਲ ਅਕੁਲੀਨ ਹੈ । (182-2) 
 ਜੰਿਨ ਿੇ ਸੰਿ ਅਉ ਤਬਨਾਸੀ ਅਤਬਨਾਸੀ ਭਏ (182-3) 
 ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਭਏ ਸਾਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (182-4) 
 ਲਾਲਚੀ ਲਲੂਜਨ ਿੇ ਪ੍ਾਵਨ ਕੈ ਪ੍ੂਜ ਕੀਨੇ (182-5) 
 ਅੰਜਨ ਜਗਿ ਮੈ ਤਨਰੰਜਨਈ ਿੀਨ ਹੈ । (182-6) 
 ਕਾਤਟ ਮਾਇਆ ਫਾਸੀ ਗੁਰ ਤਗਰਹ ਮੈ ਉਿਾਸੀ ਕੀਨੇ (182-7) 
 ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸੀ ਤਪ੍ਰਆ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਭੀਨ ਹੈ ॥੧੮੨॥ (182-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਅਸਚਰਜਮੈ (183-1) 
 ਿਰਸਸਨੀ ਹੋਿ ਖਟ ਿਰਸ ਅਿੀਿ ਹੈ । (183-2) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ (183-3) 
 ਸੇਵਕੁ ਨ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਕੀ ਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ । (183-4) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਮੂਲਮੰਿਰ (183-5) 
 ਆਨ ਿੰਿਰ ਮੰਿਰ ਕੀ ਨ ਤਸਖਨ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਹੈ । (183-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਪ੍ੰਗਤਿ ਸੁਖ (183-7) 
 ਹੰਸ ਬੰਸ ਮਾਨਸਤਰ ਅਨਿ ਨ ਚੀਿ ਹੈ ॥੧੮੩॥ (183-8) 
 
 ਘੋਸਲਾ ਮੈ ਅੰਡਾ ਿਤਜ ਉਡਿ ਅਕਾਸਚਾਰੀ (184-1) 
 ਸੰਤਿਆ ਸਮੈ ਅੰਡਾ ਹੋਤਿ ਚੇਤਿ ਤਫਤਰ ਆਵਈ । (184-2) 
 ਤਿਰੀਆ ਤਿਆਗ ਸੁਿ ਜਾਿ ਬਨ ਖੰਡ ਤਬਖੈ (184-3) 
 ਸੁਿ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਤਗਰਹ ਆਇ ਸੁਕ ਪ੍ਾਵਈ । (184-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਕੁੰਡ ਕਤਰ ਛਾਡੀਅਿ ਜਲਚਰੀ (184-5) 
 ਜਬ ਚਾਹੇ ਿਬ ਗਤਹ ਲੇਿ ਮਤਨ ਭਾਵਈ । (184-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਚਿ ਚੰਚਲ ਭਰਮਿ ਹੈ ਚਿੁਰਕੰੁੁਟ (184-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਤਹਥ ਤਬਹੰਗ ਠਹਰਾਵਈ ॥੧੮੪॥ (184-8) 
 
 ਚਿੁਰ ਬਰਨ ਮੈ ਨ ਪ੍ਾੲiਐ ਬਰਨ ਿੇਸੋ (185-1) 



 ਖਟ ਿਰਸਨ ਮੈ ਨ ਿਰਸਨ ਜੋਤਿ ਹੈ । (185-2) 
 ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਸਮਾਤਨ ਖਾਨ (185-3) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਮੈ ਨ ਸਬਿ ਉਿੋਿ ਹੈ । (185-4) 
 ਨਾਨਾ ਤਬਮਜਨਾਤਿ ਸੰੁਾਿ ਅੰਿਤਰ ਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ (185-5) 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਿ ਮੈ ਨ ਗੰਤਿ ਸੰਤਿ ਹੋਿ ਹੈ । (185-6) 
 ਉਸਨ ਸੀਿਲਿਾ ਸਪ੍ਰਸ ਅਪ੍ਰਸ ਨ (185-7) 
 ਗਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ਼ ਿੁਤਲ ਓਿਪ੍ੋਿ ਹੈ ॥੧੮੫॥ (185-8) 
 
 ਤਲਖਨੁ ਪ੍ਿਨ ਿਉ ਲਉ ਜਾਨੈ ਤਿਸੰਿਰ ਜਉ ਲਉ (186-1) 
 ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਹੈ ਤਬਿੇਸ ਕੇ ਸੰਿੇਸ ਕੈ । (186-2) 
 ਿੇਖਿ ਅਉ ਿੇਖੀਅਿ ਇਿ ਉਿ ਿੋਇ ਹੋਇ (186-3) 
 ਭੇਟਿ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਤਬਰਹ ਅਵੇਸ ਕੈ । (186-4) 
 ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਜੀ ਹੋਇ ਖੋਜਿ ਚਿੁਰ ਕੰੁੁਟ (186-5) 
 ਤਮਰਗ ਮਿ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੈ । (186-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਅੰਿਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ (186-7) 
 ਸੰੁਾਮੀ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਤਨਰੰਿਤਰ ਆਿੇਸ ਕੈ ॥੧੮੬॥ (186-8) 
 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕਅੰਗੀ ਹੋਇ (187-1) 
 ਚੰਿਰਮਾ ਚਕੋਰ ਘਨ ਚਾਤਿਰਕ ਨੁ ਹੋਿ ਹੈ । (187-2) 
 ਚਕਈ ਅਉ ਸੂਰ ਜਤਲ ਮੀਨ ਤਜਉ ਕਮਲ ਅਤਲ (187-3) 
 ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਤਮਰਗ ਨਾਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਹੈ । (187-4) 
 ਤਪ੍ਿ ਸੁਿ ਤਹਿ ਅਰੁ ਭਾਮਨੀ ਭਿਾਰ ਗਤਿ (187-5) 
 ਮਾਇਆ ਅਉ ਸੰਸਾਰ ਿੁਆਰ ਤਮਟਿ ਨ ਛੋਤਿ ਹੈ । (187-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਸਾਚੋ (187-7) 
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖਿਾਈ ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ ਹੈ ॥੧੮੭॥ (187-8) 
 
 ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਾਚਾਰ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪ੍ਆਰ (188-1) 
 ਤਮਥਨ ਤਬਉਹਾਰ ਿੁਖਿਾਈ ਪ੍ਹਚਾਨੀਐ । (188-2) 
 ਬੇਿ ਤਮਰਜਾਿਾ ਮੈ ਕਹਿ ਹੈ ਕਥਾ ਅਨੇਕ (188-3) 
 ਸੁਨੀਐ ਨ ਿੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨ ਮੈ ਨ ਮਾਨੀਐ । (188-4) 
 ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਮੈ ਨ ਜਗਿ ਭਗਿ ਤਬਖੈ (188-5) 
 ਰਾਗਨਾਿ ਬਾਤਿ ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਹੂ ਨ ਜਾਨੀਐ । (188-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਜਸੈੋ (188-7) 
 ਿੈਸੋ ਨ ਤਿਰਲੋਕ ਤਬਖੇ ਅਉਰ ਉਰ ਆਨੀਐ॥੧੮੮॥ (188-8) 



 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਜਉ ਕਰ ੈ(189-1) 
 ਹਰ ੈਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਤਰਿੈ ਤਨੰਮਰਿਾ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (189-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਸਾਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ (189-3) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਿੁਤਬਿਾ ਤਬਨਾਸ ਹੈ । (189-4) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ (189-5) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਤਬਖੈ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸ ਹੈ । (189-6) 
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਚਾਇ ਤਚੰਿਾ ਮੈ ਅਿੀਿ ਚੀਿ (189-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਿਾਸ ਹੈ ॥੧੮੯॥ (189-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਸਾਿਸੰਤਗ (190-1) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਚੀਿ ਆਸਾ ਮੈ ਤਨਰਾਸ ਹੈ । (190-2) 
 ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਤਰਿੈ (190-3) 
 ਬਰਿ ੈਬਰਿਮਾਨ ਤਗਆਨ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (190-4) 
 ਸੂਖਮ ਸਥਲ ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕਮੇਕ (190-5) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਬਰਹਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ । (190-6) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਲਵ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਹੁਇ ਰੇਨ (190-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਿਾਸ ਹੈ ॥੧੯੦॥ (190-8) 
 
 ਹਉਮੈ ਅਤਭਮਾਨ ਕੈ ਅਤਗਆਨਿਾ ਅਵਤਗਆ ਗੁਰ (191-1) 
 ਤਨੴਿਾ ਗੁਰਿਾਸਨ ਕੈ ਨਾਮ ਗੁਰਿਾਸ ਹੈ । (191-2) 
 ਮਹੁਰਾ ਕਹਾਵੈ ਮੀਠਾ ਗਈ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਆਈ (191-3) 
 ਰੂਠੀ ਕਉ ਕਹਿ ਿੁਠੀ ਹੋਿ ਉਪ੍ਹਾਸ ਹੈ । (191-4) 
 ਬਾਂਝ ਕਹਾਵੈ ਸਪ੍ੂਿੀ ਿੁਹਾਗਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਕੁਰੀਤਿ (191-5) 
 ਸੁਰੀਤਿ ਕਾਤਟਓ ਨਕਟਾ ਕੋ ਨਾਸ ਹੈ । (191-6) 
 ਬਾਵਰੋ ਕਹਾਵੈ ਭੋਰੋ ਆਂਿਰ ੈਕਹੈ ਸੁਜਾਖੋ (191-7) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਜਸੈੇ ਬਾਸੁ ਨ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ॥੧੯੧॥ (191-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕ ਮੇਕ ਰੋਮ ਨ ਪ੍ੁਜਤਸ ਕੋਤਟ (192-1) 
 ਹੋਮ ਜਤਗ ਭੋਗ ਨਈਬੇਿ ਪ੍ੂਜਾਚਾਰ ਹੈ । (192-2) 
 ਜੋਗ ਤਿਆਨ ਤਗਆਨ ਅਤਿਆਿਮ ਤਰਤਿ ਤਸਤਿ ਤਨਿ (192-3) 
 ਜਲ ਿਲ ਸੰਜਮਾਤਿ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (192-4) 
 ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਅਉ ਸਾਅੰਗੀਿ (192-5) 
 ਸੁਰਸਰ ਿੇਵ ਸਬਲ ਮਾਇਆ ਤਬਸਥਾਰ ਹੈ । (192-6) 



 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਅਸੰਖ ਜਾਕ ੈ(192-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੧੯੨॥ (192-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਗੁਰਤਸਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ (193-1) 
 ਬਾਛਿ ਸਕਲ ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ਗ ਰੇਨ ਹੈ । (193-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਕਮਲਾ ਕਲਪ੍ਿਰ (193-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਕਾਮਿੇਨ ਹੈ । (193-4) 
 ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥ ਮੁਤਨ ਤਿਰਭਵਨ ਅਉ ਤਿਰਕਾਲ (193-5) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਜੇਨ ਕੇਨ ਹੈ । (193-6) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਅਸੰਖ ਜਾਕ ੈ(193-7) 
 ਨਮੋ ਨਮੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਿੇਨ ਹੈ ॥੧੯੩॥ (193-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਅਤਿ (194-1) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਿ ਭਾਇ ਚਾਇ ਕੈ ਚਈਲੇ ਹੈ । (194-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (194-3) 
 ਬਚਨ ਿੰਬੋਲ ਸੰਗ ਰੰਗ ਹੁਇ ਰੰਗੀਲੇ ਹੈ । (194-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤਿ (194-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਕੈ ਰਤਸਕ ਰਸੀਲੇ ਹੈ । (194-6) 
 ਸੋਭਾ ਤਨਤਿ ਸੋਭ ਕੋਤਟ ਓਟ ਲੋਭ ਕੈ ਲੁਤਭਿ (194-7) 
 ਕੋਤਟ ਛਤਬ ਛਾਹ ਤਛਪ੍ੈ ਛਤਬ ਕੈ ਛਬੀਲੇ ਹੈ ॥੧੯੪॥ (194-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕਮੇਕ ਰੋਮ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ (195-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਤਗ ਮਤਹਮਾ ਕੋ ਪ੍ਾਵਈ । (195-2) 
 ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਕੋ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰੁ (195-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸਮਾਵਈ । (195-4) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਾਿ ਸੰਤਗ ਮੈ ਤਨਵਾਸ (195-5) 
 ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਮਤਿ ਆਪ੍ਾ ਨ ਜਿਾਵਈ । (195-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਹੈ (195-7) 
 ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ ਜੋਤਿ ਵਾਕੀ ਵਾਹੀ ਬਤਨ ਆਵਈ ॥੧੯੫॥ (195-8) 
 
 ਪ੍ਵਨਤਹ ਪ੍ਵਨ ਤਮਲਿ ਨਹੀ ਪ੍ੇਖੀਅਿ (196-1) 
 ਸਤਲਲੇ ਸਤਲਲ ਤਮਲਿ ਨਾ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (196-2) 
 ਜੋਿੀ ਤਮਲੇ ਜੋਤਿ ਹੋਿ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਕੈਸੇ ਕਤਰ (196-3) 
 ਭਸਮਤਹ ਭਸਮ ਸਮਾਨੀ ਕੈਸੇ ਜਾਨੀਐ । (196-4) 



 ਕੈਸੇ ਪ੍ੰਚਿਿ ਮੇਲੁ ਖੇਲੁ ਹੋਿ ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਰਾਨ (196-5) 
 ਤਬਛੁਰਿ ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨੀਐ । (196-6) 
 ਅਤਬਗਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਤਬਸਮ ਅਸਚਰਜਮੈ (196-7) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਅਗਤਮਤਿ ਕੈਸੇ ਉਰ ਆਨੀਐ ॥੧੯੬॥ (196-8) 
 
 ਚਾਰਕੰੁੁਟ ਸਾਿਿੀਪ੍ ਮੈ ਨ ਨਵਖੰਡ ਤਬਖੈ (197-1) 
 ਿਤਹਤਿਸ ਿੇਖੀਐ ਨ ਬਨ ਤਗਰਹ ਜਾਨੀਐ । (197-2) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਕੈ ਨ ਿੇਤਖਓ ਸੁਤਨਓ (197-3) 
 ਸੰਰਗ ਪ੍ਇਆਲ ਤਮਰਿਮੰਡਲ ਨ ਮਾਨੀਐ । (197-4) 
 ਭੂਿ ਅਉ ਭਤਵਖ ਨ ਬਰਿਮਾਨ ਚਾਰੋਜੁਗ (197-5) 
 ਚਿਰ ਬਰਨ ਖਟ ਿਰਸ ਨ ਤਿਆਨੀਐ । (197-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਜਸੈੇ (197-7) 
 ਿੈਸੋ ਅਉਰ ਠਉਰ ਸੁਨੀਐ ਨ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ॥੧੯੭॥ (197-8) 
 
 ਉਖ ਮੈ ਤਪ੍ਊਖ ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਤਹਿ ਹੋਇ (198-1) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਿਾਸ ਨਾਸਕਾ ਨ ਹੋਿ ਹੈ । (198-2) 
 ਨਾਿ ਬਾਿ ਸੁਰਤਿ ਤਬਹੂਨ ਤਬਸਮਾਿ ਗਤਿ (198-3) 
 ਤਬਤਬਿ ਬਰਨ ਤਬਨੁ ਤਿਰਸਤਟ ਸੋ ਜੋਤਿ ਹੈ । (198-4) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਨ ਸਪ੍ਰਸ ਉਸਨ ਸੀਿ (198-5) 
 ਕਰ ਚਰਨ ਹੀਨ ਿਰ ਅਉਖਿੀ ਉਿੋਿ ਹੈ । (198-6) 
 ਜਾਇ ਪ੍ੰਚ ਿੋਖ ਤਨਰਿੋਖ ਮੋਖ ਪ੍ਾਵੈ ਕਸੈੇ (198-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਜ ਸੰਿੋਖ ਹੁਇ ਅਛੋਿ ਹੈ ॥੧੯੮॥ (198-8) 
 
 ਤਨਹਫਲ ਤਜਹਬਾ ਹੈ ਸਬਿ ਸੁਆਤਿ ਹੀਨ (199-1) 
 ਤਨਹਫਲ ਸੁਰਤਿ ਨ ਅਨਹਿ ਨਾਿ ਹੈ । (199-2) 
 ਤਨਹਫਲ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਿੇਖੀਅਤਿ (199-3) 
 ਤਨਹਫਲ ਸੰੁਾਸੇ ਨਹੀ ਬਾਸੁ ਪ੍ਰਮਾਿੁ ਹੈ । (199-4) 
 ਤਨਹਫਲ ਕਰ ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਤਬਨੁ (199-5) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਤਬਹੂਨ ਪ੍ਗ ਬਾਤਿ ਹੈ । (199-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪ੍ੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤਲਵ (199-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਹੈ ॥੧੯੯॥ (199-8) 
 
 ਪ੍ਸੂਆ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ ਅੰਿਤਰ ਅੰਿਰੁ ਇਹ ੈ(200-1) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕੋ ਤਬਬੇਕ ਅਤਬਬੇਕ ਹੈ । (200-2) 



 ਪ੍ਸੁ ਹਤਰਹਾਉ ਕਤਹਓ ਸੁਤਨਓ ਅਨਸੁਤਨਓ ਕਰ ੈ(200-3) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਰਿੈ ਟੇਕ ਹੈ । (200-4) 
 ਪ੍ਸੂਆ ਸਬਿ ਹੀਨ ਤਜਹਬਾ ਨ ਬੋਤਲ ਸਕੈ (200-5) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੈ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ । (200-6) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸੁਤਨ ਸਮਤਝ ਬੋਲੈ ਤਬਬੇਕੀ (200-7) 
 ਨਾਿੁਰ ਅਚੇਿ ਪ੍ਸੁ ਪ੍ਰੇਿ ਹੂ ਮੈ ਏਕ ਹੈ ॥੨੦੦॥ (200-8) 
 
 ਖਿ ਖਾਏ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਸੁਆਉ ਹੈ । (201-1) 
 ਗੋਬਰ ਗੋਮੂਿਰ ਸੂਿਰ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਤਵਿਰ ਭਏ (201-2) 
 ਮਾਨਸ ਿੇਹੀ ਤਨਤਖਿ ਅੰਤਮਰਿ ਅਤਪ੍ਆਉ ਹੈ । (201-3) 
 ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਸਾਿਨ ਕੈ ਸਾਿ ਭਏ (201-4) 
 ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਖਲ ਬਚਨ ਿੁਰਾੳੇੁੁ ਹੈ । (201-5) 
 ਰਸਨਾ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸ ਰਤਸਕ ਰਸਾਇਨ ਹੁਇ (201-6) 
 ਮਾਨਸ ਤਬਖੈ ਿਰ ਤਬਖਮ ਤਬਖੁ ਿਾਉ ਹੈ ॥੨੦੧॥ (201-7) 
 
 ਪ੍ਸੂ ਖਤਿ ਖਾਿ ਖਲ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਹੀਨ (202-1) 
 ਮੋਤਨ ਕੋ ਮਹਾਿਮੁ ਪ੍ੈ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ । (202-2) 
 ਨਾਨਾ ਤਮਸਟਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਮਾਨਸ ਮੁਖ (202-3) 
 ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਹੋਇ ਸੋਈ ਭਲੀ ਿਾਤਹ ਜੀ । (202-4) 
 ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਫਲ (202-5) 
 ਬਚਨ ਤਬਹੂਨ ਪ੍ਸੁ ਪ੍ਰਤਮਤਿ ਆਤਹ ਜੀ । (202-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗਤਿ ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਹੀਨ (202-7) 
 ਤਬਖਿਰ ਤਬਖਮ ਚਕਿ ਤਚਿੁ ਚਾਤਹ ਜੀ ॥੨੦੨॥ (202-8) 
 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਬਰਹਾ ਤਬਆਪ੍ੈ ਤਿਰਗਨ ਹੁਇ (203-1) 
 ਸਰਵਨ ਤਬਰਹੁ ਤਬਆਪ੍ੈ ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕੈ । (203-2) 
 ਸੰਗਮ ਸਮਾਗਮ ਤਬਰਹੁ ਤਬਆਪ੍ੈ ਤਜਹਬਾ ਕੈ (203-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਅੰਕਮਾਲ ਕੀ ਰਚਨ ਕੈ । (203-4) 
 ਤਸਹਜਾ ਗਵਨ ਤਬਰਹਾ ਤਬਆਪ੍ੈ ਚਰਨ ਹੁਇ (203-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਰਹ ਸਰਬੰਗ ਹੁਇ ਸਚਨ ਕੈ । (203-6) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਤਬਰਹ ਤਬਰਥਾ ਕੈ ਤਬਹਬਲ ਭਈ (203-7) 
 ਸਸਾ ਤਜਉ ਬਹੀਰ ਪ੍ੀਰ ਪ੍ਰਬਲ ਿਚਨ ਕੈ ॥੨੦੩॥ (203-8) 
 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਬਿਨ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ (204-1) 



 ਅਤਿ ਅਸਹਚਰਜਮੈ ਨਾਇਕ ਕਹਾਈ ਹੈ । (204-2) 
 ਲੋਚਨ ਕੀ ਪ੍ੁਿਰੀ ਮੈ ਿਨਕ ਿਾਰਕਾ ਤਸਆਮ (204-3) 
 ਿਾਕੋ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਤਿਲ ਬਤਨਿਾ ਬਨਾਈ ਹੈ । (204-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਛਤਬ ਤਿਲ ਤਛਪ੍ਿ ਛਾਹ (204-5) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੋਭ ਲੋਭ ਲਲਚਾਈ ਹੈ । (204-6) 
 ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੰਡ ਕੇ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਭਈ (204-7) 
 ਤਿਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਨਾਇਕਾ ਤਮਟਾਈ ਹੈ ॥੨੦੪॥ (204-8) 
 
 ਸੁਪ੍ਨ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਤਚਿਰ (205-1) 
 ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਤਵਿਰ ਤਮਿਰ ਆਜ ਮੇਰ ੈਆਏ ਹੈ । (205-2) 
 ਪ੍ਰਮ ਿਇਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਤਬਸਾਲ ਮੁਖ (205-3) 
 ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਿੁ ਮਿੁਰ ਪ੍ੀਆਏ ਹੈ । (205-4) 
 ਸੋਤਭਿ ਤਸਜਾਸਨ ਤਬਲਾਸਨ ਿ ੈਅੰਕਮਾਲ (205-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਸਮ ਹੁਇ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ । (205-6) 
 ਚਾਤਿਰਕ ਸਬਿ ਸੁਤਨ ਅਖੀਆ ਉਘਤਰ ਗਈ (205-7) 
 ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤਿ ਤਬਰਹ ਜਗਾਏ ਹੈ ॥੨੦੫॥ (205-8) 
 
 ਿੇਖਬੇ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਿਰਸ ਤਿਖਾਇਬੇ ਕਉ (206-1) 
 ਕੈਸੇ ਤਪ੍ਰਅ ਿਰਸਨੁ ਿੇਖੀਐ ਤਿਖਾਈਐ । (206-2) 
 ਕਤਹਬੇ ਕਉ ਸੁਰਤਿ ਹੈ ਨ ਸਰਵਨ ਸੁਨਬੇ ਕਉ (206-3) 
 ਕੈਸੇ ਗੁਨਤਨਤਿ ਗੁਨ ਸੁਨੀਐ ਸੁਨਾਈਐ । (206-4) 
 ਮਨ ਮੈ ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੈ ਨ ਮਨ (206-5) 
 ਤਨਹਚਲ ਹੁਇ ਨ ਉਨਮਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ । (206-6) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ੍ ਕੁਲਹੀਨ ਿੀਨ (206-7) 
 ਕੈਸੇ ਬਹਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਐ ॥੨੦੬॥ (206-8) 
 
 ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਰੋਗੁ ਿੁਖਤਿ ਹੁਇ ਤਬਰਹਨੀ (207-1) 
 ਕਹਿ ਸੰਿੇਸ ਪ੍ਤਥਕਨ ਪ੍ੈ ਉਸਾਸ ਿੇ । (207-2) 
 ਿੇਖਹ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਪ੍ਰੇਵਾ (207-3) 
 ਪ੍ਰ ਕਰ ਨਾਤਰ ਿੇਤਖ ਟਟਿ ਅਕਾਸ ਿੇ । (207-4) 
 ਿੁਮ ਿੋ ਚਿੁਰਿਸ ਤਬਤਿਆ ਕੇ ਤਨਿਾਨ ਤਪ੍ਰਅ (207-5) 
 ਤਿਰਅ ਨ ਛਡਾਵਹੁ ਤਬਰਹ ਤਰਪ੍ ਤਰਪ੍ ਿਰਾਸ ਿੇ । (207-6) 
 ਚਰਨ ਤਬਮੁਖ ਿੁਖ ਿਾਤਰਕਾ ਚਮਿਕਾਰ (207-7) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਤਹ ਰਤਵ ਿਰਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿੇ ॥੨੦੭॥ (207-8) 



 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੇ ਿਾਤਹ ਿੇਤਖ ਅਉ ਤਿਖਾਵੇ ਆਪ੍ (208-1) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਮਤਲ ਸੋਭਾ ਿ ੈਸੁਹਾਵਈ (208-2) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਮੁਖ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੇ ਿਾਤਹ (208-3) 
 ਸਬਤਿ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਉਪ੍ਜਾਵਈ (208-4) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਿਹਤਿਤਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਿਾਤਹ (208-5) 
 ਸੋਈ ਬਹੁਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਵਈ । (208-6) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਤਸਹਜਾਸਤਨ ਤਮਲਾਵ ਿਾਤਹ (208-7) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਸ ਕਤਰ ਅਪ੍ੀਉ ਪ੍ੀਆਵਈ ॥੨੦੮॥ (208-8) 
 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਸੁੰਿਰਿਾ ਕੈ ਸੁਹਾਵੈ (209-1) 
 ਸੋਈ ਸੁੰਿਰੀ ਕਹਾਵੈ ਛਤਬ ਕੈ ਛਬੀਲੀ ਹੈ । (209-2) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਬਾਨਕ ਬਿੂ ਬਨਾਵੈ (209-3) 
 ਸੋਈ ਬਨਿਾ ਕਹਾਵੈ ਰੰਗ ਮੈ ਰੰਗੀਲੀ ਹੈ । (209-4) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਿਾਕੀ ਸਬੈ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਵੈ (209-5) 
 ਸੋਈ ਕਾਮਨੀ ਕਹਾਵੈ ਸੀਲ ਕੈ ਸੁਸੀਲੀ ਹੈ । (209-6) 
 ਜੋਈ ਤਪ੍ਰਅ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਲੈ ਪ੍ੀਆਵੈ (209-7) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਕਹਾਵੈ ਰਸਕ ਰਸੀਲੀ ਹੈ ॥੨੦੯॥ (209-8) 
 
 ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਸੋਗ ਸੇਿ ਰੂਪ੍ ਹੁਇ ਤਕ੍ਰਿਾਸ (210-1) 
 ਸਭ ਟੂਕ ਟੂਕ ਭਏ ਪ੍ਾਿੀ ਤਲਖੀਐ ਤਬਿੇਸ ਿੇ । (210-2) 
 ਤਬਰਹ ਅਗਤਨ ਸੇ ਸਵਾਨੀ ਮਾਸੁ ਤਕ੍ਰਸਨ ਹੁਇ (210-3) 
 ਤਬਰਹਨੀ ਭੇਖ ਲੇਖ ਤਬਖਮ ਸੰਿੇਸ ਿੇ । (210-4) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਰੋਗ ਲੇਖਤਨ ਕੀ ਛਾਿੀ ਫਾਟੀ (210-5) 
 ਰੁਿਨ ਕਰਿ ਤਲਖੈ ਆਿਮ ਅਵੇਸ ਿੇ । (210-6) 
 ਤਬਰਹ ਉਸਾਸਨ ਪ੍ਰਗਾਸਨ ਿੁਤਖਿ ਗਤਿ (210-7) 
 ਤਬਰਹਨi ਕੈਸੇ ਜੀਐ ਤਬਰਹ ਪ੍ਰਵੇਸ ਿੇ ॥੨੧੦॥ (210-8) 
 
 ਪ੍ੁਰਬ ਸੰਜੋਗ ਤਮਤਲ ਸੁਜਨ ਸਗਾਈ ਹੋਿ (211-1) 
 ਤਸਮਰਿ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ਸੰਿੇਸ ਕੈ । (211-2) 
 ਤਬਤਿ ਸੈ ਤਬਵਾਹੇ ਤਮਤਲ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ (211-3) 
 ਤਬਤਿਮਾਨ ਤਿਆਨ ਰਸ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਭੇਸ ਕੈ । (211-4) 
 ਰਨੈ ਸੈਨ ਸਮੈ ਸੁਿ ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ (211-5) 
 ਆਿਮ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੈ । (211-6) 



 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਉਲੰਘ ਇਕਿਰ ਹੋਇ (211-7) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਹੋਿ ਤਬਸਮ ਅਵੇਸ ਕੈ ॥੨੧੧॥ (211-8) 
 
 ਏਕ ਸੈ ਅਤਿਕ ਏਕ ਨਾਇਕਾ ਅਨੇਕ ਜਾਕ ੈ(212-1) 
 ਿੀਨ ਕੈ ਿਇਆਲ ਹੁਇ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਲ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਿਾਰੀ ਹੈ । (212-2) 
 ਸਜਨੀ ਰਜਨੀ ਸਤਸ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅਉਸਰ ਮੈ (212-3) 
 ਅਬਲੇ ਅਿੀਨ ਗਤਿ ਬੇਨਿੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ । (212-4) 
 ਜੋਈ ਜੋਈ ਆਤਗਆ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਾਤਨ ਜਾਤਨ (212-5) 
 ਹਾਥ ਜੋਰੇ ਅਗਰਭਾਤਗ ਹੋਇ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਹੈ । (212-6) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਬਾਇ ਚਾਇਕ ੈਚਈਲੋ ਭਜਉ (212-7) 
 ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਿੰਤਨ ਆਜ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ॥੨੧੨॥ (212-8) 
 
 ਪ੍ਰੀਿਮ ਕੀ ਪ੍ੁਿਰੀ ਮੈ ਿਨਕ ਿਾਰਕਾ ਤਸਆਮ (213-1) 
 ਿਾਕੋ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲਕੁ ਤਿਰਲੋਕ ਕੋ । (213-2) 
 ਬਤਨਿਾ ਬਿਨ ਪ੍ਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਬਨਾਇ ਰਾਤਖਓ (213-3) 
 ਕਾਮਿੇਵ ਕੋਤਟ ਲੋਟਪ੍ੋਟ ਅਤਵਲੋਕ ਕੋ । (213-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਰੂਪ੍ ਕੀ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਛਤਬ (213-5) 
 ਸਕਲ ਤਸੰਗਾਰੁ ਕੋ ਤਸੰਗਾਰੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੋ । (213-6) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਤਿਲਕੀ ਅਿੁਲ ਸੋਭਾ (213-7) 
 ਸੁਰਸਿੀ ਕੋਟ ਮਾਨ ਭੰਗ ਤਿਆਨ ਕੋਕ ਕੋ ॥੨੧੩॥ (213-8) 
 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਖਟ ਿਰਸਨ ਿੇਖ ੈ(214-1) 
 ਸਕਲ ਿਰਸ ਸਮ ਿਰਸ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (214-2) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਪ੍ੰਚ ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਗੰਤਮ (214-3) 
 ਸਰਬ ਸਬਿ ਅਨਹਿ ਸਮਝਾਏ ਹੈ । (214-4) 
 ਮੰਿਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੈ ਅਵੇਸ ਤਰਿੈ (214-5) 
 ਆਤਿ ਕਉ ਆਿੇਸ ਕੈ ਬਰਹਮ ਬਰਹਮਾਏ ਹੈ । (214-6) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਰਤਸਕ ਹੁਇ (214-7) 
 ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਕੇ ਤਬਬੇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੈ ॥੨੧੪॥ (214-8) 
 
 ਸਤਿ ਤਬਨੁ ਸੰਜਮੁ ਨ ਪ੍ਤਿ ਤਬਨੁ ਪ੍ੂਜਾ ਹੋਇ (215-1) 
 ਸਚ ਤਬਨੁ ਸੋਚ ਨ ਜਨੇਊ ਜਿਹੀਨ ਹੈ । (215-2) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰਿੀਤਖਆ ਤਗਆਨ ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਤਿਆਨ (215-3) 
 ਭਾਉ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਕਥਨੀ ਭੈ ਭੀਨ ਹੈ । (215-4) 



 ਸਾਂਤਿ ਨ ਸੰਿੋਖ ਤਬਨੁ ਸੁਖੁ ਨ ਸਹਜ ਤਬਨੁ (215-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਬਨੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (215-6) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਤਬਨੁ ਤਹਰਿੈ ਨ ਏਕ ਟੇਕ (215-7) 
 ਤਬਨੁ ਸਾਿਸੰਗਿ ਨ ਰੰਗ ਤਲਵ ਲੀਨ ਹੈ ॥੨੧੫॥ (215-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (216-1) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਾਤਹ ਜਗ ਮਿੁਕਰ ਹੈ । (216-2) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਿੁਤਨ ਸੁਤਨ ਗਿ ਗਿ ਹੋਇ (216-3) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਿਾਤਹ ਜਗਿ ਉਿਤਰ ਹੈ । (216-4) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਗੁਰ ਿਇਆ ਤਨਿਾਨ (216-5) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ ਿੋਖ ਿੁਖ ਹਤਰ ਹੈ । (216-6) 
 ਸਰੀ ਗੁਰ ਿਾਸਨ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਿਾਸ (216-7) 
 ਿਾਸ ਨ ਇੰਿਰਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿ ਸਮਸਤਰ ਹੈ ॥੨੧੬॥ (216-8) 
 
 ਜਬ ਿੇ ਪ੍ਰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਆਏ (217-1) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਲਵ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ । (217-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਚਰਨਾਤਮਰਿ ਕੈ (217-3) 
 ਚਾਹਿ ਚਰਨ ਰੇਨ ਸਕਲ ਅਕਾਰ ਹੈ । (217-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਹਜ ਘਤਰ (217-5) 
 ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਬੀਚਾਰ ਹੈ । (217-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (217-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਕੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ॥੨੧੭॥ (217-8) 
 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਜਬ ਿੇ ਤਰਿੈ ਬਸਾਏ (218-1) 
 ਿਬ ਿੇ ਅਸਤਥਤਰ ਤਚਤਿ ਅਨਿ ਨ ਿਾਵਹੀ । (218-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਚਰਨਾਤਮਰਿ ਕੈ (218-3) 
 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਅਮਰ ਪ੍ਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਹੀ । (218-4) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਮਨ ਮੈ ਤਨਵਾਸ ਕੀਓ (218-5) 
 ਆਨ ਸੁਖ ਤਿਆਗ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਵਹੀ । (218-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਵਾਸਨਾ ਤਨਵਾਸ (218-7) 
 ਆਨ ਵਾਸ ਫੀਕੀ ਭਈ ਤਹਰਿੈ ਨ ਭਾਵਈ ॥੨੧੮॥ (218-8) 
 
 ਬਾਰੀ ਬਹੁਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਤਪ੍ਆਰੀ ਕੇਰੀ (219-1) 
 ਘੇਰੀ ਆਤਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁਇ ਤਨੰੁਿ੍ਰਿਾ ਨੈਨ ਛਾਇਕ ੈ। (219-2) 



 ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਚਇਲੀ ਤਪ੍ਰਆ ਅਗਮ ਕੀ (219-3) 
 ਤਨੰਿਰਾ ਕੋ ਤਨਰਾਿਰ ਕੈ ਸੋਈ ਨ ਭੈ ਭਾਇ ਕੈ । (219-4) 
 ਸਖੀ ਹੁਿੀ ਸੋਿ ਥੀ ਭਈ ਗਈ ਸੁਕਿਾਇਕ ਪ੍ੈ (219-5) 
 ਜਹਾ ਕੇ ਿਹੀ ਲੈ ਰਾਖੇ ਸੰਗਮ ਸੁਲਾਇ ਕੈ । (219-6) 
 ਸੁਪ੍ਨ ਚਤਰਿਰ ਮੈ ਨ ਤਮਿਰਤਹ ਤਮਲਨ ਿੀਨੀ (219-7) 
 ਜਮ ਰੂਪ੍ ਜਾਮਨੀ ਨ ਤਨਬਰ ੈਤਬਹਾਇ ਕੈ ॥੨੧੯॥ (219-8) 
 
 ਰੂਪ੍ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ਗੁਨ ਹੀਨ ਤਗਆਨ ਹੀਨ (220-1) 
 ਸੋਭਾ ਹੀਨ ਭਾਗ ਹੀਨ ਿਪ੍ ਹੀਨ ਬਾਵਰੀ । (220-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਹੀਨ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਹੀਨ (220-3) 
 ਬੁਤਿ ਬਲ ਹੀਨ ਸੂਿੇ ਹਸਿ ਨ ਪ੍ਾਵਰੀ । (220-4) 
 ਪ੍ਰੀਿ ਹੀਨ ਰੀਤਿ ਹੀਨ ਭਾਇ ਭੈ ਪ੍ਰਿੀਿ ਹੀਨ (220-5) 
 ਤਚਿ ਹੀਨ ਤਬਿ ਹੀਨ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵਰੀ । (220-6) 
 ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਿੀਨਾਿੀਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਤਗ (220-7) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੁਇ ਰਾਵਰੀ ॥੨੨੦॥ (220-8) 
 
 ਜਨਨੀ ਸੁਿਤਹ ਤਬਖੁ ਿੇਿ ਹੇਿੁ ਕਉਨ ਰਾਖ ੈ(221-1) 
 ਘਰੁ ਮੁਸੈ ਪ੍ਾਹਰੂਆ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਰਾਖੀਐ । (221-2) 
 ਕਰੀਆ ਜਉ ਬੋਰ ੈਨਾਵ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਪ੍ਾਵੈ ਪ੍ਾਰੁ (221-3) 
 ਅਗੂਆ ਊਬਾਟ ਪ੍ਾਰ ੈਕਾਪ੍ੈ ਿੀਨੁ ਭਾਖੀਐ । (221-4) 
 ਖੈਿੇ ਜਉ ਖਾਇ ਬਾਤਰ ਕਉਨ ਿਾਇ ਰਾਖਨਹਾਰੁ (221-5) 
 ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਰ ੈਅਤਨਆਉ ਪ੍ੂਛੈ ਕਉਨੁ ਸਾਖੀਐ । (221-6) 
 ਰੋਗੀਐ ਜਉ ਬੈਿੁ ਮਾਰ ੈਤਮਿਰ ਜਉ ਕਮਾਵੈ ਿਰੋਹੁ (221-7) 
 ਗੁਰ ਨ ਮੁਕਿੁ ਕਾ ਪ੍ੈ ਅਭਲਾਖੀਐ ॥੨੨੧॥ (221-8) 
 
 ਮਨ ਮਿੁਕਤਰ ਗਤਿ ਭਰਮਿ ਚਿੁਰ ਕੁੰਟ (222-1) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਈਐ । (222-2) 
 ਸੀਿਲ ਸੁਗੰਿ ਅਤਿ ਕੋਮਲ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ (222-3) 
 ਮਿੁ ਮਕਰੰਿ ਿਸ ਅਨਿ ਨ ਿਾਈਐ । (222-4) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਉਨਮਨ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ (222-5) 
 ਅਨਹਿ ਿੁਤਨ ਰੁਨਝੁਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ । (222-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੀਸ ਇਕਈਸ ਸੋਹੰ ਸੋਈ ਜਾਨੈ (222-7) 
 ਆਪ੍ਾ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਈਐ ॥੨੨੨॥ (222-8) 
 



 ਮਨ ਤਮਰਗ ਤਮਰਗਮਿ ਅਛਿ ਅੰਿਰਗਤਿ (223-1) 
 ਭੂਤਲਓ ਭਰਮ ਖੋਜਿ ਤਫਰਿ ਬਨ ਮਾਹੀ ਜੀ । (223-2) 
 ਿਾਿਰ ਸਰੋਜ ਗਤਿ ਏਕੈ ਸਰਵਰ ਤਬਖੈ (223-3) 
 ਅੰਿਤਰ ਤਿਸੰਿਰ ਹੁਇ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਜੀ । (223-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਤਖਆਿਰ ਿਜ ੈਨ ਤਬਤਖ ਤਬਖਮ ਕਉ (223-5) 
 ਅਤਹਤਨਤਸ ਬਾਵਨ ਤਬਰਖ ਲਪ੍ਟਾਹੀ ਜੀ । (223-6) 
 ਜਸੈੇ ਨਰਪ੍ਤਿ ਸੁਪ੍ਨੰਿਰ ਭੇਖਾਰੀ ਹੋਇ (223-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਗਿ ਮੈ ਭਰਮ ਤਮਟਾਹੀ ਜੀ ॥੨੨੩॥ (223-8) 
 
 ਬਾਇ ਹੁਇ ਬਘੂਲਾ ਬਾਇ ਮੰਡਲ ਤਫਰ ੈਿਉ ਕਹਾ (224-1) 
 ਬਾਸਨਾ ਕੀ ਆਤਗ ਜਾਤਗ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ । (224-2) 
 ਕੂਪ੍ ਜਲੁ ਗਰੋ ਬਾਿੇ ਤਨਕਸੈ ਨ ਹੁਇ ਸਮੁੰਿਰ (224-3) 
 ਚੀਲ ਹੁਇ ਉਡ ੈਨ ਖਗਪ੍ਤਿ ਉਨਮਾਨੀਐ । (224-4) 
 ਮੂਸਾ ਤਬਲ ਖੋਿ ਨ ਜੋਗੀਸੁਰ ਗੁਫਾ ਕਹਾਵੈ (224-5) 
 ਸਰਪ੍ ਹੁਇ ਤਚਰੰਜੀਵ ਤਬਖੁ ਨ ਬਲਾਨੀਐ । (224-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਚੀਿ ਹੁਇ ਅਿੀਿ (224-7) 
 ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਹੋਇ ਰੇਨ ਕਾਮਿੇਨ ਮਾਨੀਐ ॥੨੨੪॥ (224-8) 
 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ (225-1) 
 ਆਿਮ ਅਵੇਸ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (225-2) 
 ਿਿੈ ਤਮਤਲ ਿਿ ਸੰੁਾੁੀਂਿਬੂੰਿ ਮੁਕਿਾਹਲ ਹੁਇ (225-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਕੈ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਕੀਨ ਹੈ । (225-4) 
 ਜੋਿ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ਕੈ ਤਿਪ੍ਿ ਿੀਪ੍ (225-5) 
 ਹੀਰ ੈਹੀਰਾ ਬੇਿੀਅਿ ਆਪ੍ੈ ਆਪ੍ਾ ਚੀਨ ਹੈ । (225-6) 
 ਚੰਿਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਗਤਿ (225-7) 
 ਚਿਰ ਬਰਨ ਜਨ ਕੁਲ ਅਕੁਲੀਨ ਹੈ ॥੨੨੫॥ (225-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਤਰਿੈ ਸਤਿਰੂਪ੍ ਿੇਖੇ ਤਿਰਗ (226-1) 
 ਸਤਿਨਾਮ ਤਜਹਬਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (226-2) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਸਤਿ ਸਰਵਨ ਸੁਰਤਿ ਨਾਿ (226-3) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਤਿ ਸਤਿ ਆਘਰਨ ਅਘਾਏ ਹੈ । (226-4) 
 ਸੰਿ ਚਰਨਾਮਰਿ ਹਸਿ ਅਵਲੰਬ ਸਤਿ (226-5) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਹੋਇ ਪ੍ਾਰਸ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (226-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (226-7) 



 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ ॥੨੨੬॥ (226-8) 
 
 ਆਿਮਾ ਤਿਰਤਬਿੀ ਜਿਰ ਕਿਰ ਸੈ ਇਕਿਰ ਭਏ (227-1) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਤਨਹਚਲ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ । (227-2) 
 ਜਗਜੀਵਨ ਜਗ ਜਗ ਜਗਜੀਵਨ ਮੈ (227-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਉਰ ਆਨੇ ਹੈ । (227-4) 
 ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ (227-5) 
 ਗੋਰਸ ਗੋਬੰਸ ਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਤਹਚਾਨੇ ਹੈ । (227-6) 
 ਕਾਰਨ ਮੈੁੈ ਕਾਰਨ ਤਚਤਿਰ ਮੈ ਤਚਿੇਰੋ (227-7) 
 ਜੰਿਰ ਿੁਤਨ ਜੰਿਰੀ ਜਨ ਕੈ ਜਨਕ ਜਾਨੇ ਹੈ ॥੨੨੭॥ (227-8) 
 
 ਨਾਇਕੁ ਹੈ ਏਕੁ ਅਰੁ ਨਾਇਕਾ ਅਸਟ ਿਾਕੈ (228-1) 
 ਏਕ ਏਕ ਨਾਇਕਾ ਕੇ ਪ੍ਾਂਚ ਪ੍ਾਂਚ ਪ੍ੂਿ ਹੈ । (228-2) 
 ਏਕ ਏਕ ਪ੍ੂਿ ਤਗਰਹ ਚਾਤਰ ਚਾਤਰ ਨਾਿੀ (228-3) 
 ਏਕੈ ਏਕੈ ਨਾਿੀ ਿੋਇ ਪ੍ਿਨੀ ਪ੍ਰਸੂਿ ਹੈ । (228-4) 
 ਿਾਹੂ ਿੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ੁਤਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਪ੍ਾਂਚ ਪ੍ਾਂਚ (228-5) 
 ਿਾਿੇ ਚਾਤਰ ਚਾਤਰ ਸੁਤਿ ਸੰਿਤਿ ਸੰਭੂਿ ਹੈ । (228-6) 
 ਿਾਿੇ ਆਠ ਆਠ ਸੁਿਾ ਸੁਿਾ ਸੁਿਾ ਆਠ ਸੁਿ (228-7) 
 ਐਸੋ ਪ੍ਰਵਾਰੁ ਕੈਸੇ ਹੋਇ ਏਕ ਸੂਿ ਹੈ ॥੨੨੮॥ (228-8) 
 
 ਏਕ ਮਨੁ ਆਠ ਖੰਡ ਖੰਡ ਪ੍ਾਂਚ ਟੂਕ (229-1) 
 ਟੂਕ ਟੂਕ ਚਾਤਰ ਫਾਰ ਫਾਰ ਿੋਇ ਫਾਰ ਹੈ । (229-2) 
 ਿਾਹੂ ਿੇ ਪ੍ਈਸੇ ਅਉ ਪ੍ਈਸਾ ਏਕ ਪ੍ਾਂਚ ਟਾਂਕ (229-3) 
 ਟਾਂਕ ਟਾਂਕ ਮਾਸੇ ਚਾਤਰ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (229-4) 
 ਮਾਸਾ ੲਾਕ ਆਠ ਰਿੀ ਰਿੀ ਆਠ ਚਾਵਰ ਕੀ (229-5) 
 ਹਾਟ ਹਾਟ ਕਨੁ ਕਨੁ ਿੋਲ ਿੁਲਾਿਾਰ ਹੈ । (229-6) 
 ਪ੍ੁਰ ਪ੍ੁਰ ਪ੍ੂਤਰ ਰਹੇ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ (229-7) 
 ਬਤਸ ਆਵੈ ਕਸੈੇ ਜਾਕੋ ਏਿੋ ਤਬਸਥਾਰ ਹੈ ॥੨੨੯॥ (229-8) 
 
 ਖਗਪ੍ਤਿ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮੀ ਪ੍ਰਮਹੰਸ (230-1) 
 ਚਾਿੁਰ ਚਿੁਰ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਚਪ੍ਲ ਹੈ । (230-2) 
 ਭੁਜਬਲੀ ਅਸਟ ਭੁਜਾ ਿਾਕੇ ਚਾਲੀਸ ਕਰ (230-3) 
 ਏਕ ਸਉ ਅਰ ਸਾਤਠ ਪ੍ਾਉ ਚਾਲ ਚਲਾ ਚਲ ਹੈ । (230-4) 
 ਜਾਗਰਿ ਸੁਪ੍ਨ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਤਹਤਿਸ ਿਾਵੈ (230-5) 



 ਤਿਰਭਵਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਇ ਆਵੈ ਏਕ ਪ੍ਲ ਹੈ । (230-6) 
 ਤਪ੍ੰਜਰੀ ਮੈ ਅਛਿ ਉਡਿ ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਕੋਊ (230-7) 
 ਪ੍ੁਰ ਪ੍ੁਰ ਪ੍ੂਰ ਤਗਰ ਿਰ ਥਲ ਜਲ ਹੈ ॥੨੩੦॥ (230-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੰਛੀ ਉਡਿ ਤਫਰਿ ਹੈ ਅਕਾਸਚਾਰੀ (231-1) 
 ਜਾਤਰ ਡਾਤਰ ਤਪ੍ੰਜਰੀ ਮੈ ਰਾਖੀਅਤਿ ਆਤਨ ਕੈ । (231-2) 
 ਜਸੈੇ ਗਜਰਾਜ ਗਹਬਰ ਬਨ ਮੈ ਮਿੋਨ (231-3) 
 ਬਤਸ ਹੁਇ ਮਹਾਵਿ ਕੈ ਆਕਸਤਹ ਮਾਤਨ ਕੈ । (231-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬੀਖਆਿਰ ਤਬਖਮ ਤਬਲ ਮੈ ਪ੍ਿਾਲ (231-5) 
 ਗਹੇ ਸਾਪ੍ਹੇਰਾ ਿਾਤਹ ਮੰਿਰਨ ਕੀ ਕਾਤਨ ਕੈ । (231-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਿਰਭਵਨ ਪ੍ਰਤਿ ਭਰਮਿ ਚੰਚਲ ਤਚਿ (231-7) 
 ਤਨਹਚਲ ਹੋਿ ਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੈ ॥੨੩੧॥ (231-8) 
 
 ਰਚਨਾ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (232-1) 
 ਏਕ ਮੈ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ । (232-2) 
 ਲੋਚਨ ਮੈ ਤਿਰਸਤਟ ਸਰਵਨ ਮੈ ਸੁਰਤਿ ਰਾਖੀ (232-3) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਬਾਸ ਰਸ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰ ਹੈ । (232-4) 
 ਅੰਿਰ ਹੀ ਅੰਿਰ ਤਨਰੰਿਰੀਨ ਸੋਿਰਨ ਮੈ (232-5) 
 ਕਾਹੂ ਕੀ ਨ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ਤਬਖਮ ਬੀਚਾਰ ਹੈ । (232-6) 
 ਅਗਮ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਜਾਨੀਐ ਤਚਿੇਰੋ ਕੈਸੋ (232-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਤਰ ਹੈ ॥੨੩੨॥ (232-8) 
 
 ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਪ੍ੰਚਿੂਿ ਭੁਿ ਉਿਮਾਿ ਠਟ (233-1) 
 ਘਟ ਘਟ ਘਤਟਕਾ ਮੈ ਸਾਗਰ ਅਨੇਕ ਹੈ । (233-2) 
 ਅਉਿ ਪ੍ਲ ਘਤਟਕਾ ਜੁਗਾਤਿ ਪ੍ਰਜੰਿ ਆਸਾ (233-3) 
 ਲਹਤਰ ਿਰੰਗ ਮੈ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ । (233-4) 
 ਮਨ ਮਨਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਿਾਵਿ ਚਿੁਰਕੰੁੁਟ (233-5) 
 ਤਛਨਕ ਮੈ ਖੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਜਾਵਿੇਕ ਹੈ । (233-6) 
 ਆਤਿ ਕੈ ਤਬਆਤਿ ਕੈ ਉਪ੍ਾਤਿ ਕੈ ਅਸਾਿ ਮਨ (233-7) 
 ਸਾਤਿਬੇ ਕਉ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਏਕ ਹੈ ॥੨੩੩॥ (233-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਨੁ ਲਾਗਿ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕੋ ਲੇਖੈ ਤਬਖੈ (234-1) 
 ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਲਖਿ ਨ ਿੈਸੋ ਠਤਹਰਾਵਈ । (234-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਨ ਬਨਜੁ ਤਬਉਹਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਤਬਖੈ (234-3) 



 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਅਵਗਾਹਨੁ ਨ ਭਾਵਈ । (234-4) 
 ਜਸੈੇ ਮਨੁ ਕਤਨਕ ਅਉ ਕਾਮਨੀ ਸਨੇਹ ਤਬਖੈ (234-5) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਿੈਸੇ ਨੇਹੁ ਪ੍ਲ ਨ ਲਗਾਵਈ । (234-6) 
 ਮਾਇਆ ਬੰਿ ਿੰਿ ਤਬਖੈ ਆਵਿ ਤਬਹਾਇ ਜਾਇ (234-7) 
 ਗੁਰਉਪ੍ਿੇਸ ਹੀਨ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਛੁਿਾਵਈ ॥੨੩੪॥ (234-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਨੁ ਿਾਵੈ ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਿੂਖਨਾ ਲਉ (235-1) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਰਤਨ ਸਾਿਸੰਗ ਲਉ ਨ ਆਵਈ । (235-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਨੁ ਪ੍ਰਾਿੀਨ ਹੀਨ ਿੀਨਿਾ ਮੈ (235-3) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨ ਲਗਾਵਈ । (235-4) 
 ਜਸੈੇ ਮਨੁ ਤਕਰਤਿ ਤਬਰਤਿ ਮੈ ਮਗਨੁ ਹੋਇ (235-5) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਕੀਰਿਨ ਮੈ ਨ ਠਤਹਰਾਵਈ । (235-6) 
 ਕੂਕਰ ਤਜਉ ਚਉਵ ਕਾਤਢ ਚਾਕੀ ਚਾਤਟਬੇ ਕਉ ਜਾਇ (235-7) 
 ਜਾਕੇ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਿੇਖ ੈਿਾਹੀ ਪ੍ਾਛੈ ਿਾਵਈ ॥੨੩੫॥ (235-8) 
 
 ਸਰਵਰ ਮੈ ਨ ਜਾਨੀ ਿਾਿਰ ਕਮਲ ਗਤਿ (236-1) 
 ਤਮਰਗ ਤਮਰਗਮਿ ਗਤਿ ਅੰਿਰ ਨ ਜਾਨੀ ਹੈ । (236-2) 
 ਮਤਨ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੀ ਅਤਹ ਤਬਖਰ ਤਬਖਮ ਕੈ (236-3) 
 ਸਾਗਰ ਮੈ ਸੰਖ ਤਨਤਿ ਹੀਨ ਬਕ ਬਾਨੀ ਹੈ । (236-4) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਜਸੈੇ ਬਾਂਸ ਤਨਰਗੰਿ ਕੰਿ (236-5) 
 ਉਲੂਐ ਅਲਖ ਤਿਨ ਤਿਨਕਰ ਤਿਆਨੀ ਹੈ । (236-6) 
 ਿੈਸੇ ਬਾਂਝ ਬਿੂ ਮਮ ਸਰੀਗੁਰ ਪ੍ੁਰਖ ਭੇਟ (236-7) 
 ਤਨਹਚਲ ਸੇਬਲ ਤਜਉ ਹਉਮੈ ਅਤਭਮਾਨੀ ਹੈ ॥੨੩੬॥ (236-8) 
 
 ਬਰਖਾ ਚਿੁਰਮਾਸ ਤਭਿੋ ਨ ਪ੍ਖਾਨ ਤਸਲਾ (237-1) 
 ਤਨਪ੍ਜ ੈਨ ਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਅਤਨਕ ਉਪ੍ਾਵ ਕੈ । (237-2) 
 ਉਤਿਿ ਬਸੰਿ ਪ੍ਰਫੁਤਲਿ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (237-3) 
 ਮਉਲੈ ਨ ਕਰੀਰੁ ਆਤਿ ਬੰਸ ਕੇ ਸੁਭਾਵ ਕੈ । (237-4) 
 ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਤਨਹਫਲ ਬਾਝ ਬਿੂ (237-5) 
 ਹੁਇ ਨ ਆਿਾਨ ਿੁਖੋ ਿੁਤਬਿਾ ਿੁਰਾਵ ਕੈ । (237-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਮ ਕਾਗ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮਰਾਲ ਸਭਾ (237-7) 
 ਰਤਹਓ ਤਨਰਾਹਾਰ ਮੁਕਿਾਹਲ ਅਤਪ੍ਆਵ ਕੈ ॥੨੩੭॥ (237-8) 
 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਜਸੈੇ ਢੋਕਲੀ ਤਨਵਾਵੈ ਸੀਸੁ (238-1) 



 ਿਾਕੈ ਬਤਸ ਹੋਇ ਜਲੁ ਬੰਿਨ ਮੈ ਆਵਈ । (238-2) 
 ਡਾਤਰ ਿੇਿ ਖੇਿ ਹੁਇ ਪ੍ਰਫੁਤਲਿ ਸਫਲ ਿਾਿੇ (238-3) 
 ਆਤਪ੍ ਤਨਹਫਲ ਪ੍ਾਛੇ ਬੋਝ ਉਕਿਾਵਈ । (238-4) 
 ਅਰਿ ਉਰਿ ਹੁਇ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਕੈ (238-5) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਅਉ ਤਬਕਾਰ ਨ ਤਮਟਾਵਈ । (238-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸੰਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (238-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਸੁਖ ਿੁਖ ਪ੍ਾਵਈ ॥੨੩੮॥ (238-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕੁਚੀਲ ਪ੍ਤਵਿਰਿਾ ਅਿੀਿ ਮਾਖੀ (239-1) 
 ਰਾਖੀ ਨ ਰਤਹਿ ਜਾਇ ਬੈਠੇ ਇਛਾਚਾਰੀ ਹੈ । (239-2) 
 ਪ੍ੁਤਨ ਜਉ ਅਹਾਰ ਸਨਬੰਿ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਕਰ ੈ(239-3) 
 ਜਰੈ ਨ ਅਜਰ ਉਕਲੇਿੁ ਖੇਿੁ ਭਾਰੀ ਹੈ । (239-4) 
 ਬਤਿਕ ਤਬਿਾਨ ਤਜਉ ਉਤਿਆਨ ਮੈ ਟਾਟੀ ਤਿਖਾਇ (239-5) 
 ਕਰ ੈਜੀਵਘਾਿ ਅਪ੍ਰਾਿ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੈ । (239-6) 
 ਤਹਰਿੈ ਤਬਲਾਉ ਅਰੁ ਨੈਨ ਬਗ ਤਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਨੀ (239-7) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹੀ ਿੇਹੀ ਅੰਿ ਹੁਇ ਿੁਖਾਰੀ ਹੈ ॥੨੩੯॥ (239-8) 
 
 ਗਊਮੁਖ ਬਾਘੁ ਜਸੈੇ ਬਸੈ ਤਮਰਗਮਾਲ ਤਬਖੈ (240-1) 
 ਕੰਗਨ ਪ੍ਤਹਤਰ ਤਜਉ ਤਬਲਈਆ ਖਗ ਮੋਹਈ । (240-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਗ ਤਿਆਨ ਿਾਤਰ ਕਰਿ ਅਹਾਰ ਮੀਨ (240-3) 
 ਗਤਨਕਾ ਤਸੰਗਾਰ ਸਾਤਜ ਤਬਤਬਚਾਰ ਜੋਹਈ । (240-4) 
 ਪ੍ੰਚ ਬਟਵਾਰੋ ਭੇਖਿਾਰੀ ਤਜਉ ਸਘਾਿੀ ਹੋਇ (240-5) 
 ਅੰਤਿ ਫਾਸੀ ਡਾਤਰ ਮਾਰ ੈਿਰੋਹ ਕਰ ਿਰੋਹਈ । (240-6) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਕੈ ਤਮਲਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮੈ (240-7) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਬਾਂਸ ਗਠੀਲੋ ਨ ਬੋਹਈ ॥੨੪੦॥ (240-8) 
 
 ਆਤਿ ਹੀ ਅਿਾਨ ਤਬਖੈ ਹੋਇ ਤਨਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਨੀ (241-1) 
 ਮਾਸ ਿਸ ਗਨਿ ਹੀ ਗਨਿ ਤਬਹਾਿ ਹੈ । (241-2) 
 ਜਨਮਿ ਸੁਿ ਸਰਬ ਕੁਟੰਬ ਅਨੰਿਮਈ (241-3) 
 ਬਾਲਬੁਤਿ ਗਨਿ ਤਬਿੀਿ ਤਨਤਸ ਪ੍ਰਾਿ ਹੈ । (241-4) 
 ਪ੍ਢਿ ਤਬਹਾਵੀਅਿ ਜੋਬਨ ਮੈ ਭੋਗ ਤਬਖੈ (241-5) 
 ਬਨਜ ਤਬਉਹਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ । (241-6) 
 ਬਢਿਾ ਤਬਆਜ ਕਾਜ ਗਨਿ ਅਵਿ ਬੀਿੀ (241-7) 
 ਗੁਰਉਪ੍ਿੇਸ ਤਬਨੁ ਜਮਪ੍ੁਰ ਜਾਿ ਹੈ ॥੨੪੧॥ (241-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਚਕਈ ਚਕਵਾ ਬੰਤਿਕ ਇਕਿਰ ਕੀਨੇ (242-1) 
 ਤਪ੍ੰਜਰੀ ਮੈ ਬਸੇ ਤਨਤਸ ਿੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨੇ ਹੈ । (242-2) 
 ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਕੋਤਟ ਸੁਰਜਨ ਵਾਰਉ (242-3) 
 ਓਟ ਿੁਰਜਨ ਪ੍ਰ ਜਾਤਹ ਗਤਹ ਆਨੇ ਹੈ । (242-4) 
 ਤਸਮਰਨ ਮਾਿਰ ਕੋਤਟ ਆਪ੍ਿਾ ਸੰਪ੍ਿਾ ਕੋਤਟ (242-5) 
 ਸੰਪ੍ਿਾ ਆਪ੍ਿਾ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਭ ਤਬਸਰਾਨੇ ਹੈ । (242-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (242-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜਾਨੇ ਹੈ ॥੨੪੨॥ (242-8) 
 
 ਪ੍ੁਤਨ ਕਿ ਪ੍ੰਚਿਿ ਮੇਲੁ ਖੇਲੁ ਹੋਇ ਕੈਸੇ (243-1) 
 ਭਰਮਿ ਅਨੇਕ ਜੋਤਨ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗ ਹੈ । (243-2) 
 ਪ੍ੁਤਨ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨੰਮ ਤਨਰਮੋਲਕ ਹੁਇ (243-3) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਰਸਕਸ ਭੋਗ ਹੈ । (243-4) 
 ਪ੍ੁਤਨ ਕਿ ਸਾਿਸੰਗੁ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ (243-5) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੁ ਪ੍ਰਜੋਗ ਹੈ । (243-6) 
 ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਚਾਖ (243-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਲੋਗ ਮੈ ਅਲੋਗ ਹੈ ॥੨੪੩॥ (243-8) 
 
 ਰਚਨ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (244-1) 
 ਤਚਿਰਤਹ ਤਚਿੈ ਤਚਿੈ ਤਚਿੇਰਾ ਉਰ ਆਨੀਐ । (244-2) 
 ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕਮੇਕ (244-3) 
 ਸੁਤਨ ਿੁਤਨ ਜੰਿਰ ਜੰਿਰਿਾਰੀ ਉਨਮਾਨੀਐ । (244-4) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (244-5) 
 ਕਰੁਨਾਤਨਿਾਨ ਸੁਖਿਾਈ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (244-6) 
 ਕਥਿਾ ਬਕਿਾ ਸਰੋਿਾ ਿਾਿਾ ਭਰਗਿਾ (244-7) 
 ਸਰਬਤਗ ਪ੍ੂਰਨਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਾਿਸੰਤਗ ਜਾਨੀਐ ॥੨੪੪॥ (244-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਸਰਵਨ ਮੁਖ ਨਾਸਕਾ ਹਸਿ ਪ੍ਗ (245-1) 
 ਤਚਹਨ ਅਨੇਕ ਮਨ ਮੇਕ ਜਸੈੇ ਜਾਨੀਐ । (245-2) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਪ੍ੁਸਟ ਿੁਸਟਮਾਨ ਹੋਿ ਜਸੈੇ (245-3) 
 ਏਕ ਮੁਖ ਸਵਾਿ ਰਸ ਅਰਪ੍ਿ ਮਾਨੀਐ । (245-4) 
 ਮੂਲ ਏਕ ਸਾਖਾ ਪ੍ਰਮਾਖਾ ਜਲ ਤਜਉ ਅਨੇਕ (245-5) 
 ਬਰਹਮਤਬਬੇਕ ਜਾਵਿੇਤਕ ਉਰ ਆਨੀਐ । (245-6) 



 ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਪ੍ਨ ਿੇਖੀਆਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ (245-7) 
 ਆਿਮ ਅਵੇਸ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਤਗਆਨੀਐ ॥੨੪੫॥ (245-8) 
 
 ਜਿ ਸਿ ਤਸੰਘਾਸਨ ਸਹਜ ਸੰਿੋਖ ਮੰਿਰੀ (246-1) 
 ਿਰਮ ਿੀਰਜ ਿੁਜਾ ਅਤਬਚਲ ਰਾਜ ਹੈ । (246-2) 
 ਤਸਵਨਗਰੀ ਤਨਵਾਸ ਿਇਆ ਿੁਲਹਨੀ ਤਮਲੀ (246-3) 
 ਭਾਗ ਿਉ ਭੰਡਾਰੀ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਸਕਾਜ ਹ ੈ। (246-4) 
 ਅਰਥ ਬੀਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕੈ ਰਾਜਨੀਤਿ (246-5) 
 ਛਿਰਪ੍ਤਿ ਤਛਮਾ ਛਿਰ ਛਾਇਆ ਛਬ ਛਾਬ ਹੈ । (246-6) 
 ਆਨਿ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਸਾਂਤਿ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ (246-7) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਅਨਹਤਿ ਿੁਤਨ ਬਾਜ ਹ ੈ॥੨੪੬॥ (246-8) 
 
 ਪ੍ਾਂਚੋਮੁੰਿਰਾ ਚਕ੍ਰਖਟ ਭੇਤਿ ਚਕ੍ਰਵਤਹ ਕਹਾਏ (247-1) 
 ਉਲੰੁੁਤਘ ਤਿਰਬੇਨੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਿਰਕਾਲ ਜਾਨੇ ਹੈ । (247-2) 
 ਨਵਘਰ ਜੀਤਿ ਤਨਜਆਸਨ ਤਸੰਘਾਸਨ ਮੈ (247-3) 
 ਨਗਰ ਅਗਮਪ੍ੁਰ ਜਾਇ ਠਹਰਾਨੇ ਹੈ । (247-4) 
 ਆਨਸਤਰ ਤਿਆਤਗ ਮਾਨਸਰ ਤਨਹਚਲ ਹੰਸੁ (247-5) 
 ਪ੍ਰਮਤਨਿਾਨ ਤਬਸਮਾਤਹ ਤਬਸਮਾਨੇ ਹੈ । (247-6) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਅਨਹਿਿੁਤਨ (247-7) 
 ਬਾਜਿ ਨੀਸਾਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਬਸਰਾਨੇ ਹੈ ॥੨੪੭॥ (247-8) 
 
 ਅਵਘਤਟ ਉਿਤਰ ਸਰੋਵਤਰ ਮਜਨੁ ਕਰ ੈ(248-1) 
 ਜਪ੍ਿ ਅਜਪ੍ਾਜਾਪ੍ੁ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸੀ ਹੈ । (248-2) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਬਰਖਾ ਅਕਾਸ ਬਾਸ (248-3) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਅਨਹਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹੈ । (248-4) 
 ਆਿਮ ਅਵੇਸ ਪ੍ਰਮਾਿਮ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕੈ (248-5) 
 ਅਿਯਾਿਮ ਤਗਆਨ ਤਰਤਿ ਤਸਤਿ ਤਨਤਿ ਿਾਸੀ ਹੈ । (248-6) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਜਗਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਜਾਨੀ (248-7) 
 ਸਤਲਲ ਕਮਲਗਤਿ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸੀ ਹੈ ॥੨੪੮॥ (248-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰ (249-1) 
 ਕੰਚਨ ਪ੍ਾਰਸ ਭਏ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਕੈ । (249-2) 
 ਬਾਇਸ ਭਏ ਹੈ ਹੰਸ ਹੰਸ ਿੇ ਪ੍ਰਮਹੰਸ (249-3) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਚਰਨਾਮਰਿ ਸੁਰਸ ਕੈ । (249-4) 



 ਸੇਬਲ ਸਕਲ ਫਲ ਸਕਲ ਸੁਗੰਿ ਬਾਸੁ (249-5) 
 ਸੂਕਰੀ ਸੈ ਕਾਮਿੇਨ ਕਰੁਨਾ ਬਰਸ ਕੈ । (249-6) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਰਜੁ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਿ ਬੋਿ (249-7) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਕੋਤਟ ਤਬਸਮ ਨਮਸ ਕੈ ॥੨੪੯॥ (249-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਅਸਚਰਜ ਅਸਚਰਜਮੈ (250-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਬਸਮਾਤਿ ਤਬਸਮਾਿ ਹੈ । (250-2) 
 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਹੁਇ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ (250-3) 
 ਗਿਗਿ ਹੋਿ ਕੋਤਟ ਅਨਹਿਨਾਿ ਹੈ । (250-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਉਨਮਨੀ ਗਨੀ ਜਾਿ ਨਹੀ (250-5) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲਾਤਿ ਹੈ । (250-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਸਾਿਸੰਤਗ (250-7) 
 ਅੰਿ ਕੈ ਅਨੰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਿ ਪ੍ਰਮਾਤਿ ਹੈ ॥੨੫੦॥ (250-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਸਾਿਸੰਗ (251-1) 
 ਉਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪ੍ਲ ਹੈ । (251-2) 
 ਸੋਹੰ ਸੋ ਅਜਪ੍ਾ ਜਾਪ੍ੁ ਚੀਨੀਅਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ (251-3) 
 ਉਨਮਨੀ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਹੁਇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । (251-4) 
 ਅਨਹਿਨਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਰੁਨਝੁਨ ਸੁਤਨ (251-5) 
 ਤਨਝਰ ਝਰਤਨ ਬਰਖਾ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲ ਹੈ । (251-6) 
 ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਸਚਰਜਮੈ (251-7) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਬਾਸ ਬਰਹਮ ਸਥਲ ਹੈ ॥੨੫੧॥ (251-8) 
 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਸਮਿਰਸ ਤਿਆਨ ਿਾਤਰ (252-1) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਤਰ ਏਕ ਟੇਕ ਗਤਹ ਲੀਜੀਐ । (252-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਅਸਿੁਤਿ ਤਨੰਿਾ ਛਾਤਡ (252-3) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਤਰ ਮੋਤਨ ਬਰਿ ਕੀਜੀਐ । (252-4) 
 ਜਗਜੀਵਨ ਮੈ ਜਗ ਜਗ ਜਗਜੀਵਨ ਕੋ (252-5) 
 ਜਾਨੀਐ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਜੀਐ। (252-6) 
 ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਏਕ ਸਰਬ ਮੈ (252-7) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ੀਜੀਐ ॥੨੫੨॥ (252-8) 
 
 ਅਤਬਤਗਤਿ ਗਤਿ ਕਿ ਆਵਿ ਅੰਿਤਰ ਗਤਿ (253-1) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਕਤਹ ਕੈਸੇ ਕੈ ਸੁਨਾਈਐ । (253-2) 



 ਅਲਖ ਅਪ੍ਾਰ ਤਕਿੌ ਪ੍ਾਈਅਤਿ ਪ੍ਾਰ ਕੈਸੇ (253-3) 
 ਿਰਸੁ ਅਿਰਸੁ ਕੋ ਕੈਸੇ ਕੈ ਤਿਖਾਈਐ । (253-4) 
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਹੁ ਗਹੀਐ ਿੌ ਕੈਸੇ (253-5) 
 ਤਨਰਲੰਬੁ ਕਉਨ ਅਵਲੰਬ ਠਤਹਰਾਈਐ । (253-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਜਾਮੈ ਬੀਿ ੈ(253-7) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਜਲ ਬੂੰਿ ਹੁਇ ਸਮਾਈਐ ॥੨੫੩॥ (253-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ (254-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਬਬੇਕ ਹੈ । (254-2) 
 ਰੂਪ੍ ਕੈ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (254-3) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ ਟਰਿ ਨ ਏਕ ਹੈ । (254-4) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਕੀਰਿਨ ਸਮੈ (254-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਗਆਨ ਗੋਸਤਟ ਅਨੇਕ ਹੈ । (254-6) 
 ਭਾਵਨੀ ਭੈ ਭਾਇ ਚਾਇ ਚਾਹ ਚਰਨਾਮਰਿ ਕੀ (254-7) 
 ਆਸ ਤਪ੍ਰਆ ਸਿੀਵ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਵਿੇਕ ਹੈ ॥੨੫੪॥ (254-8) 
 
 ਹੋਮ ਜਗ ਨਈਬੇਿ ਕੈ ਪ੍ੂਜਾ ਅਨੇਕ (255-1) 
 ਜਪ੍ ਿਪ੍ ਸੰਜਮ ਅਨੇਕ ਪ੍ੁੰਨ ਿਾਨ ਕੈ । (255-2) 
 ਜਲ ਥਲ ਤਗਰ ਿਰ ਿੀਰਥ ਭਵਨ ਭੂਅ (255-3) 
 ਤਹਮਾਚਲ ਿਾਰਾ ਅਗਰ ਅਰਪ੍ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੈ । (255-4) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਸਾਅੰਗੀਿ ਬੇਿ ਪ੍ਾਠ ਬਹੁ (255-5) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਤਿ ਕੋਤਟ ਜੋਗ ਤਿਆਨ ਕੈ । (255-6) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਤਗ ਪ੍ਤਰ (255-7) 
 ਵਾਤਰ ਡਾਰਉ ਤਨਗਹ ਹਠ ਜਿਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੈ ॥੨੫੫॥ (255-8) 
 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਸਮਸਤਰ ਨ ਪ੍ੁਜਸ ਮਿ (256-1) 
 ਕਰਕ ਸਬਤਿ ਸਤਰ ਤਬਖ ਨ ਤਬਖਮ ਹੈ । (256-2) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਸੀਿਲਿਾ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ (256-3) 
 ਕਰਕ ਸਬਿ ਸਿਪ੍ਿ ਕਟ ਕਮ ਹੈ । (256-4) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕੈ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਅਉ ਸੰਿੋਖ ਸਾਂਤਿ (256-5) 
 ਕਰਕ ਸਬਿ ਅਸੰਿੋਖ ਿੋਖ ਸਰਮ ਹੈ । (256-6) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਲਤਗ ਅਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਇ (256-7) 
 ਕਰਕ ਸਬਿ ਲਤਗ ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ॥੨੫੬ (256-8) 
 



 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ (257-1) 
 ਭਾਨ ਤਗਆਨ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਹੈ । (257-2) 
 ਨਾਭ ਸਰਵਰ ਤਬਖੈ ਬਰਹਮ ਕਮਲ ਿਲ (257-3) 
 ਹੋਇ ਪ੍ਰਫੁਤਲਿ ਤਬਮਲ ਜਲ ਛਾਇਓ ਹੈ । (257-4) 
 ਮਿੁ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਪ੍ੂਰਨ ਕੈ (257-5) 
 ਮਨੁ ਮਿੁਕਰ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਇਓ ਹੈ । (257-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਮੋਿ ਅਮੋਿ ਤਲਵ (257-7) 
 ਉਨਮਨ ਹੁਇ ਮਨੋਿ ਅਨਿ ਨ ਿਾਇਓ ਹੈ ॥੨੫੭॥ (257-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਾਚੋ ਪ੍ਾਰੋ ਮਹਾ ਤਬਖਮ ਖਾਇਓ ਨ ਜਾਇ (258-1) 
 ਮਾਰੇ ਤਨਹਕਲੰਕ ਹੁਇ ਕਲੰਕਨ ਤਮਟਾਵਈ । (258-2) 
 ਿੈਸੇ ਮਨ ਸਬਿ ਬੀਚਾਤਰ ਮਾਤਰ ਹਉਮੈ ਮੋਤਟ (258-3) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਹੁਇ ਤਬਕਾਰਨ ਘਟਾਵਈ । (258-4) 
 ਸਾਿੁਸੰਤਗ ਅਿਮੁ ਅਸਾਿੁ ਹੁਇ ਤਮਲਿ (258-5) 
 ਚੂਨਾ ਤਜਉ ਿੰਬੋਲ ਰਸੁ ਰੰਗੁ ਪ੍ਰਗਟਾਵਈ । (258-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਚੰਚਲ ਤਚਿ ਭਰਮਿ ਚਿੁਰਕੁੰਟ (258-7) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਵਈ ॥੨੫੮॥ (258-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਹੁਇ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਰਾਖੇ (259-1) 
 ਸਹਜ ਤਬਸਰਾਮ ਿਾਮ ਤਨਹਚਲ ਬਾਸੁ ਹੈ । (259-2) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਰਜ ਰੂਪ੍ ਕੈ ਅਨੂਪ੍ ਊਪ੍ (259-3) 
 ਿਰਸ ਿਰਤਸ ਸਮਿਰਤਸ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਹੈ । (259-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਬਜਰ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ (259-5) 
 ਅਨਹਿਨਾਿ ਤਬਸਮਾਿ ਕੋ ਤਬਸਵਾਸੁ ਹੈ । (259-6) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ਅਲੇਖ ਲੇਖ ਕੇ ਅਲੇਖ ਭਏ (259-7) 
 ਪ੍ਰਿਛਨਾ ਕੈ ਸੁਖ ਿਾਸਨ ਕੇ ਿਾਸ ਹੈ ॥੨੫੯॥ (259-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਤਬ (260-1) 
 ਿੇਹ ਕ ੈਤਬਿੇਹ ਅਉ ਸੰਸਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਹੈ । (260-2) 
 ਿਰਸ ਿਰਤਸ ਸਮਿਰਸ ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ (260-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ । (260-4) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਲੇਖ ਕੈ ਅਲੇਖ (260-5) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਕੈ ਤਬਕਾਰੀ ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਹੈ । (260-6) 
 ਪ੍ਰਿਛਨਾ ਕੈ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਪ੍ਤਰਤਕ੍ਰਮਾਤਿ (260-7) 



 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਅਗਰਭਾਤਗ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਹੈ ॥੨੬੦॥ (260-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਹੁਇ ਭਰਮਨ ਕੋ ਭਰਮੁ ਖੋਇਓ (261-1) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਏਕ ਟੇਕ ਿਾਰੀ ਹੈ । (261-2) 
 ਿਰਸ ਿਰਸ ਸਮਿਰਸ ਤਿਆਨ ਿਾਤਰ (261-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕੈ ਸੰਸਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਹੈ । (261-4) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੇਵਕ ਹੈ (261-5) 
 ਮਾਤਨ ਗੁਰ ਆਤਗਆ ਸਤਭ ਜਗੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਹੈ । (261-6) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (261-7) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਗਤਿ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ਹੈ ॥੨੬੧॥ (261-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਤਮਹਮਾ ਕਹੈ ਸੁ ਥੋਰੀ (262-1) 
 ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਬਾਤਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਹੈ । (262-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਬਮਈ (262-3) 
 ਤਨੰਿਾ ਕਰੀਐ ੁੇ ਸੁ ਕਾਕੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੇਿ ਹੈ । (262-4) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਤਬਵਰਜਿ ਅਸੁਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਿੋਊ (262-5) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਤਰ ਮੋਤਨ ਬਰਿ ਲੇਿ ਹੈ । (262-6) 
 ਬਾਲ ਬੁਤਿ ਸੁਤਿ ਕਤਰ ਿੇਹ ਕ ੈਤਬਿੇਹ ਭਏ (262-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਤਬਸਮ ਸੁਚੇਿ ਹੈ ॥੨੬੨॥ (262-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (263-1) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਤਬਸਮ ਸਥਾਨ ਹੈ । (263-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਕੈ ਿਰਸ ਕੈ ਤਿਰਸਤਟ ਹਰੀ (263-3) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਿ ਸੁਤਿ ਰਹਿ ਨ ਤਿਆਨ ਹੈ । (263-4) 
 ਸਬਿ ਕੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਰਤਿ ਕੈ ਸਬਿ ਹਰੇ (263-5) 
 ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਗਤਿ ਰਹਿ ਨ ਤਗਆਨ ਹੈ । (263-6) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਮਨ ਤਬਸਮਰਨ ਹੁਇ (263-7) 
 ਿੇਹ ਕ ੈਤਬਿੇਹ ਉਨਮਿ ਮਿੁ ਪ੍ਾਨ ਹੈ ॥੨੬੩॥ (263-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਲਗ ਮਾਿਰ ਹੀਨ ਪ੍ਿਿ ਅਉਰ ਕਉ ਅਉਰ (264-1) 
 ਤਪ੍ਿਾ ਪ੍ੂਿ ਪ੍ੂਿ ਤਪ੍ਿਾ ਸਮਸਤਰ ਜਾਨੀਐ । (264-2) 
 ਸੁਰਤਿ ਤਬਹੂਨ ਜਸੈੇ ਬਾਵਰੋ ਬਖਾਨੀਅਿ (264-3) 
 ਅਉਰ ਕਹੇ ਅਉਰ ਕਛੇ ਤਹਰਿੈ ਮੈ ਆਨੀਐ । (264-4) 
 ਜਸੈੇ ਗੁੰਗ ਸਭਾ ਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕਿ ਬਾਿ (264-5) 



 ਬੋਲਿ ਹਸਾਇ ਹੋਇਬਚਨ ਤਬਿਾਨੀਐ । (264-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਮੈ ਮਨਮੁਖ ਥਕਿ ਹੁਇ (264-7) 
 ਲਗਨ ਸਗਨ ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਮਾਨੀਐ ॥੨੬੪॥ (264-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਛਤਬ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਸੋਭਾ ਤਨਤਿ (265-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਕੈ । (265-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਭਿਾ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ (265-3) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੁਖ ਅਨੰਿ ਉਿੋਿ ਕੈ । (265-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਰਾਗ ਨਾਤਿ ਬਾਿ ਤਗਆਨ ਗੁਨ (265-5) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਜੋਗ ਭੋਗ ਓਿਪ੍ੋਤਿ ਕੈ । (265-6) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਿਲ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (265-7) 
 ਨਮੋ ਨਮੋ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਸਬਿ ਸਰੋਿ ਕੈ ॥੨੬੫॥ (265-8) 
 
 ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਰਮਿ ਕਮਲ ਕੁਮੁਿਨੀ ਕੋ ਸਤਸ (266-1) 
 ਤਮਤਲ ਤਬਛਰਿ ਸੋਗ ਹਰਖ ਤਬਆਪ੍ਹੀ । (266-2) 
 ਰਤਵ ਸਤਸ ਉਲੰਤਘ ਸਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਹੀ (266-3) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਤਮਲਾਪ੍ਹੀ । (266-4) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਨਜ ਆਸਨ ਸੁਬਾਸਨ ਕੈ (266-5) 
 ਮਿੁ ਮਕਰੰਿ ਰਸੁ ਲੁਤਭਿ ਅਜਾਪ੍ਹੀ । (266-6) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਹੁਇ ਤਬਸਰਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ (266-7) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਅਨਾਹਿ ਅਲਾਪ੍ਹੀ ॥੨੬੬॥ (266-8) 
 
 ਰਤਵ ਸਤਸ ਿਰਸ ਕਮਲ ਕੁਮੁਿਨੀ ਤਹਿ (267-1) 
 ਭਰਮਿ ਭਰਮਰ ਮਨੁ ਸੰਜੋਗੀ ਤਬਓਗੀ ਹੈ । (267-2) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਗੁਰੁ ਚਰਨਕਮਲ ਰਸ (267-3) 
 ਮਿੁ ਮਕਰੰਿ ਰੋਗ ਰਹਿ ਅਰੋਗੀ ਹੈ । (267-4) 
 ਤਨਹਚਲ ਮਕਰੰਿ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਹਜ ਿੁਤਨ (267-5) 
 ਸਬਿ ਅਨਾਹਿ ਕੈ ਲੋਗ ਮੈ ਅਲੋਗੀ ਹੈ । (267-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (267-7) 
 ਜੋਗ ਭੋਗ ਅਲਖ ਤਨਰੰਜਨ ਪ੍ਰਜੋਗi ਹੈ ॥੨੬੭॥ (267-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਰਪ੍ਨ ਤਬਖੈ ਬਿਨੁ ਤਬਲੋਕੀਅਿ (268-1) 
 ਐਸੇ ਸਰਗੁਨ ਸਾਖੀ ਭੂਿ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਹੈ । (268-2) 
 ਜਸੈੇ ਜੰਿਰ ਿੁਤਨ ਤਬਖੈ ਬਾਜਿ ਬਜੰਿਰੀ ਕੋ ਮਨੁ (268-3) 



 ਿੈਸੇ ਘਟ ਘਟ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਹੈ । (268-4) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਿਰ ਕਿਰ ਸੈ ਇਕਿਰ ਭਏ (268-5) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਹੈ । (268-6) 
 ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਗਗਨ ਅਨਹਿਿੁਤਨ (268-7) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਨਰਾਲੰਬ ਤਨਰਬਾਨ ਹੈ ॥੨੬੮॥ (268-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਿਆਨ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਮਤਲ (269-1) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਜਮੈ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਏ ਹ ੈ। (269-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਤਗਆਨ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (269-3) 
 ਮਤਹਮਾ ਮਹਾਿਮ ਨ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ । (269-4) 
 ਤਿਲ ਕੀ ਅਿੁਲ ਸੋਭਾ ਿੁਲਿ ਨ ਿੁਲਾਿਾਰ (269-5) 
 ਪ੍ਾਰ ਕੈ ਅਪ੍ਾਰ ਨ ਅਨੰਿ ਅੰਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (269-6) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਚੰਿਰ ਭਾਨ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿੁ (269-7) 
 ਹੋਿ ਬਤਲ ਬਤਲਹਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨ ਅਘਾਏ ਹੈ ॥੨੬੯॥ (269-8) 
 
 ਕੋਤਟ ਬਰਹਮਾਂਡ ਜਾਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਗਰਭਾਤਗ (270-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿਾਸ ਕਹਾ ਿੌ ਸਮਾਵਈ । (270-2) 
 ਜਾਕੇ ਏਕ ਤਿਲਕੋ ਮਹਾਿਮੁ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (270-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਜੋਤਿ ਕੈਸੇ ਕਤਹ ਆਵਈ । (270-4) 
 ਜਾਕੇ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰ ਕੀ ਅਪ੍ਾਰ ਗਤਿ (270-5) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਏਕ ਜੀਹ ਕੈਸੇ ਗਾਵਈ । (270-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਅਕਥ ਕਥਾ (270-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੈ ਆਵਈ ॥੨੭੦॥ (270-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (271-1) 
 ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (271-2) 
 ਪ੍ਰਮ ਸੁਗੰਿ ਅਤਿ ਕੋਮਲ ਸੀਿਲਿਾ ਕੈ (271-3) 
 ਤਬਮਲ ਸਥਲ ਤਨਹਚਲ ਨ ਡੁਲਾਨੇ ਹੈ । (271-4) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਤਲਵ (271-5) 
 ਅਨਹਿ ਰੁਨਝੁਨ ਿੁਤਨ ਉਰ ਗਾਨੇ ਹੈ । (271-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ (271-7) 
 ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਬਸਰਾਨੇ ਹੈ ॥੨੭੧॥ (271-8) 
 
 ਰਜ ਿਮ ਸਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ (272-1) 



 ਹਾਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਬਾਨ ਕ੍ਰਾਤਿ ਤਨਹਕ੍ਰਾਂਤਿ ਹੈ । (272-2) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਤਨਹਕਰਮ ਕਰਮ ਗਤਿ (272-3) 
 ਆਸਾ ਕੈ ਤਨਰਾਸ ਭਏ ਭਰਾਿ ਤਨਹਭਰਾਂਤਿ ਹੈ । (272-4) 
 ਸਵਾਿ ਤਨਹਸਵਾਿੁ ਅਰੁ ਬਾਿ ਤਨਹਬਾਿ ਭਏ (272-5) 
 ਅਸਪ੍ਰੇਹ ਤਨਸਪ੍ਰੇਹ ਗੇਹ ਿੇਹ ਪ੍ਾਤਿ ਹੈ । (272-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਤਸਖ (272-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਬਾਸ ਏਕਾਕੀ ਇਕਾਂਤਿ ਹੈ ॥੨੭੨॥ (272-8) 
 
 ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤਿਲ ਬੋਏ ਿੂਤਰ ਤਮਤਲ ਬੂਟੁ ਬਾਂਿ ੈ(273-1) 
 ਏਕ ਸੈ ਅਨੇਕ ਹੋਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਮੈ । (273-2) 
 ਕੋਉ ਲੈ ਚਬਾਇ ਕੋਊ ਖਾਲ ਕਾਢ ੈਰੇਵਰੀ ਕੈ (273-3) 
 ਕੋਊ ਕਰ ੈਤਿਲਵਾ ਤਮਲਾਇ ਗੁਰ ਬਾਤਰ ਮੈ । (273-4) 
 ਕੋਊ ਉਖਲੀ ਡਾਤਰ ਕੂਤਟ ਤਿਲਕੁਟ ਕਰ ੈਕੋਊ (273-5) 
 ਕੋਲੂ ਪ੍ੀਤਰ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ਿ ਅੰਿਯਾਰ ਮੈ । (273-6) 
 ਜਾਕੇ ਏਕ ਤਿਲ ਕੋ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਕਹਿ ਆਵੈ (273-7) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਗਤਿ ਕਿ ਆਵਿ ਬੀਚਾਰ ਮੈ ॥੨੭੩॥ (273-8) 
 
 ਰਚਨਾ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (274-1) 
 ਏਕ ਚੀਟੀ ਕੋ ਚਤਰਿਰ ਕਹਿ ਨ ਆਵਹੀ । (274-2) 
 ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਚੀਟੀ ਕੇ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਿੇਖੋ (274-3) 
 ਸਹਸ ਅਨੇਕ ਏਕ ਤਬਲ ਮੈ ਸਮਾਵਹੀ । (274-4) 
 ਅਗਰਭਾਗੀ ਪ੍ਾਛੈ ਏਕੈ ਮਾਰਗ ਚਲਿ ਜਾਿ (274-5) 
 ਪ੍ਾਵਿ ਤਮਠਾਸ ਬਾਸੁ ਿਹੀ ਤਮਤਲ ਿਾਵਹੀ । (274-6) 
 ਤਭਰੰਗੀ ਤਮਤਲ ਿਾਿਕਾਲ ਤਭਰੰਗੀ ਰੂਪ੍ ਹੁਇ ਤਿਖਾਵੈ (274-7) 
 ਚੀਟੀ ਚੀਟੀ ਤਚਿਰ ਅਲਖ ਤਚਿੇਰ ੈਕਿ ਪ੍ਾਵਹੀ ॥੨੭੪॥ (274-8) 
 
 ਰਚਨਾ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (275-1) 
 ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੁਇ ਤਿਖਾਇ ਹੈ । (275-2) 
 ਉਿ ਿੇ ਤਲਖਿ ਇਿ ਪ੍ਢਿ ਅੰਿਰਗਤਿ (275-3) 
 ਇਿਹੂ ਿੇ ਤਲਤਖ ਪ੍ਰਤਿ ਉਿਰ ਪ੍ਠਾਏ ਹੈ । (275-4) 
 ਉਿ ਿੇ ਸਬਿ ਰਾਗ ਨਾਿ ਕੋ ਪ੍ਰਸੰਨੁ ਕਤਰ (275-5) 
 ਇਿ ਸੁਤਨ ਸਮਤਝ ਕੈ ਉਿ ਸਮਝਾਏ ਹੈ । (275-6) 
 ਰਿਨ ਪ੍ਰੀਤਖਯਾ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ਰਤਮਤਿ ਕੈ ਸੁਨਾਵੈ (275-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਹੈ ॥੨੭੫। (275-8) 



 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਿੀਨੋ (276-1) 
 ਸਾਚੁ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਤਰਿੈ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਹੈ । (276-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਭੲੈ (276-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਬਮਈ ਪ੍ੈ ਤਘਰਿ ਜੁਗਤਿ ਹੈ । (276-4) 
 ਸਾਚੁ ਤਰਿੈ ਸਾਚੁ ਿੇਖ ੈਸੁਨੈ ਬੋਲੈ ਗੰਿ ਰਸ (276-5) 
 ਸਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਹੈ । (276-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਿਮੁੁ ਸਾਖਾ ਪ੍ਿਰ ਫੂਲ ਫਲ (276-7) 
 ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕਮੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਹੈ ॥੨੭੬॥ (276-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮਜੋਤਿ (277-1) 
 ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ ਸੂਿਰ ਗਤਿ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ । (277-2) 
 ਲੋਚਨ ਸਰਵਨ ਸਰੋਿ ਏਕ ਹੀ ਿਰਸ ਸਬਿ (277-3) 
 ਵਾਰ ਪ੍ਾਰ ਕੂਲ ਗਤਿ ਸਤਰਿਾ ਤਬਬੇਕ ਹੈ । (277-4) 
 ਚੰਿਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਿੁ (277-5) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਤਸ ਜਾਨੀਅਿ ਜਾਵਿਕੈ ਹੈ । (277-6) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨ ਤਨਰੰਜਨ ਅੰਜਨ ਤਬਖੈ (277-7) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਹੈ ॥੨੭੭॥ (277-8) 
 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਲਵ ਤਿਰਸਤਟ ਅਚਲ ਭਈ (278-1) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਸੁਤਿ ਸਰਵਨ ਅਚਲ ਹੈ । (278-2) 
 ਤਸਮਰਨ ਮਾਿਰ ਸੁਿਾ ਤਜਹਬਾ ਅਚਲ ਭਈ (278-3) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਅਚਲ ਉਨਮਨ ਅਸਥਲ ਹੈ । (278-4) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਬਾਸੁ ਕਰ ਕੋਮਲ ਸੀਿਲਿਾ ਕੈ (278-5) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਨਾਮ ਪ੍ਰਸ ਚਰਨਕਮਲ ਹੈ । (278-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਚਰ ਅਚਰ ਹੁਇ ਅੰਗ ਅੰਗ (278-7) 
 ਪ੍ੰਗ ਸਰਬੰਗ ਬੂੰਿ ਸਾਗਰ ਸਲਲ ਹੈ ॥੨੭੮॥ (278-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਸੋਭਾ ਤਿਰਗ ਤਿਰਸਤਟ ਤਗਆਨ ਗੰਤਮ (279-1) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰਭ ਿਰਸ ਅਿੀਿ ਹੈ । (279-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਪ੍ਰ ੈਸੁਰਤਿ ਸਬਿ ਪ੍ਰ ੈ(279-3) 
 ਜਾਸ ਬਾਸੁ ਅਲਖ ਸੁਬਾਸੁ ਨਾਸ ਰੀਿ ਹੈ । (279-4) 
 ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਤਹਿ ਰਸਨਾ ਰਤਹਿ ਰਸ (279-5) 
 ਕਰ ਅਸਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰਸਨ ਕਰਾਜੀਿ ਹੈ । (279-6) 



 ਚਰਨ ਗਵਨ ਗੰਤਮ ਗਵਨ ਚਰਨ ਗੰਤਮ (279-7) 
 ਆਸ ਤਪ੍ਆਸ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੀਿ ਹੈ ॥੨੭੯॥ (279-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮਰੈ (280-1) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਜਗਜੀਵਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (280-2) 
 ਅੰਿਤਰ ਤਨਰੰਿਤਰ ਅੰਿਰ ਪ੍ਟ ਘਤਟ ਗਏ (280-3) 
 ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਅੰਿਤਰ ਗਤਿ ਉਨਮਾਨੀਐ । (280-4) 
 ਬਰਹਮਮਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆਮਈ ਹੈ ਬਰਹਮ (280-5) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (280-6) 
 ਤਪ੍ੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਤਪ੍ੰਡ ਓਿਪ੍ੋਤਿ (280-7) 
 ਜੋਿੀ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਗੋਿ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀਐ ॥੨੮੦॥ (280-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਰਾਖ ੈ(281-1) 
 ਤਨਹਚਲ ਤਚਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (281-2) 
 ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸਾ ਅਰੁ ਮਰਨ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਤਮਟੀ (281-3) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (281-4) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਹੋਨਹਾਰੁ ਹੋਇ ਸੋਈ ਭਲੋ ਮਾਨੈ (281-5) 
 ਸੇਵਾ ਸਰਬਾਿਮ ਕੈ ਿਾਸਨ ਕੇ ਿਾਸ ਹੈ । (281-6) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਰਸ ਸਬਿ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (281-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਬਮਈ ਬਰਹਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ ॥੨੮੧॥ (281-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਕੀਨੇ (282-1) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਮ ਤਨਰਉਿਮ ਉਕਤਿ ਹੈ । (282-2) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਰਗ ਹੁਇ ਿੁਤਬਿਾ ਭਰਮ ਖੋਏ (282-3) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗਹੇ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਹੈ । (282-4) 
 ਿਰਸਨ ਪ੍ਰਸਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਿ (282-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਤਨਪ੍iੁਿ੍ਰਿ ਹੈ । (282-6) 
 ਰਚਨਾ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (282-7) 
 ਤਚਿਰ ਮੈ ਤਚਿੇਰਰਾ ਕੋ ਬਸੇਰਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹੈ ॥੨੮੨॥ (282-8) 
 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ਕਪ੍ਾਟ ਖੁਲੇ (283-1) 
 ਨਾਿ ੈਤਮਤਲ ਨਾਿ ਅਨਹਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੈ । (283-2) 
 ਗਾਵਿ ਸਬਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਸਾਇਨ ਕੈ (283-3) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਭਾਠੀ ਕੈ ਚੁਆਈ ਹੈ । (283-4) 



 ਤਹਰਿੈ ਤਨਵਾਸ ਗੁਰਸਬਿ ਤਨਿਾਨ ਤਗਆਨ (283-5) 
 ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ ਉਨਮਤਨ ਸੁਤਿ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (283-6) 
 ਸਬਿ ਅਵੇਸ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਹ ਿਾਤਰ (283-7) 
 ਤਿਬ ਿੇਹ ਤਿਤਬ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ॥੨੮੩॥ (283-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (284-1) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (284-2) 
 ਿਰਸ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਤਬ (284-3) 
 ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੇ ਤਿਰਗ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ । (284-4) 
 ਸਬਿ ਤਨਿਾਨ ਅਨਹਿ ਰੁਨਝੁਨ ਿੁਤਨ (284-5) 
 ਸੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਹਰਨ ਅਤਭਆਸ ਹੈ । (284-6) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (284-7) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਪ੍ੂਰਨ ਤਬਲਾਸ ਹੈ ॥੨੮੪॥ (284-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਅਤਿ (285-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੈ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹੈ । (285-2) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਰਾਤਸ (285-3) 
 ਸੀਿਲਿਾ ਕੋਮਲ ਪ੍ੂਜਾ ਕੋਟਾਤਨ ਸਮਸਤਰ ਹੈ । (285-4) 
 ਰੂਪ੍ ਕੈ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (285-5) 
 ਨਾਨਾ ਤਬਸਮਾਿ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਨ ਪ੍ਟਿਰ ਹੈ । (285-6) 
 ਤਨਝਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (285-7) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਆਨ ਨਹੀ ਸਮਸਤਰ ਹੈ ॥੨੮੫॥ (285-8) 
 
 ਨਵਨ ਗਵਨ ਜਲ ਸੀਿਲ ਅਮਲ ਜਸੈੇ (286-1) 
 ਅਗਤਨ ਉਰਿ ਮੁਖ ਿਪ੍ਿ ਮਲੀਨ ਹੈ । (286-2) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਤਮਤਲ ਸਤਲਲ ਬਰਨ ਸੋਈ (286-3) 
 ਤਸਆਮ ਅਗਤਨ ਸਰਬ ਬਰਨ ਛਤਬ ਛੀਨ ਹੈ । (286-4) 
 ਜਲ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਪ੍ਾਲਕ ਪ੍ਰਫੁਤਲਿ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (286-5) 
 ਅਗਤਨ ਪ੍ਰਿਗਿ ਕਰਿ ਸੁਖ ਹੀਨ ਹੈ । (286-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸੰਗਮ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ (286-7) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਸੁਖ ਿੁਖ ਹੀਨ ਹੈ ॥੨੮੬॥ (286-8) 
 
 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਮੇਵ ਕੈ ਅਸਾਿ (287-1) 
 ਸਾਿ ਸਿ ਿਰਮ ਿਇਆ ਰਥ ਸੰਿੋਖ ਕੈ । (287-2) 



 ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਿਸੰਗ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ (287-3) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਕੈ ਅਸਾਿ ਸੰਗ ਿੁਖ ਿੋਖ ਕ ੈ। (287-4) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਬਨੁ (287-5) 
 ਮੋਖ ਪ੍ਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਚਿ ਚੋਖ ਕੈ । (287-6) 
 ਤਗਆਨ ਅੰਸ ਤਚਿ ਹੰਸ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੰਸ ਤਬਖੈ (287-7) 
 ਿੁਤਕ੍ਰਿ ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਖੀਰ ਨੀਰ ਸੋਖ ਪ੍ੋਖ ਕੈ ॥੨੮੭॥ (287-8) 
 
 ਹਾਤਰ ਮਾਨੀ ਝਗਰੋ ਤਮਟਿ, ਰੋਸ ਮਾਰੇ ਸੈ ਰਸਾਇਨ ਹੁਇ (288-1) 
 ਪ੍ੋਟ ਡਾਰੇ ਲਾਗਿ ਨ ਡੰਡੁ ਜਗ ਜਾਨੀਐ । (288-2) 
 ਹਉਮੇ ਅਤਭਮਾਨ ਅਸਥਾਨ ਊਚੇ ਨਾਤਹ ਜਲੁ (288-3) 
 ਤਨਮਿ ਨਵਨ ਥਲ ਜਲੁ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (288-4) 
 ਅੰਗ ਸਰਬੰਗ ਿਰ ਹਰ ਹੋਿ ਹੈ ਚਰਨ (288-5) 
 ਿਾਿੇ ਚਰਨਾਮਰਿ ਚਰਨ ਰੇਨ ਮਾਨੀਐ । (288-6) 
 ਿੈਸੇ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਗਿ ਮੈ ਤਨੰਮਰੀਭੂਿ (288-7) 
 ਜਗ ਪ੍ਗ ਲਤਗ ਮਸਿਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨੀਐ ॥੨੮੮॥ (288-8) 
 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਸੀਸੁ ਈਸੁ ਊਚੌ ਿੇਹੀ ਮੈ ਕਹਾਵੈ (289-1) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਲੋਚਨ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਰਸਟਾਂਿ ਕੈ । (289-2) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਸਰਵਨ ਿੁਰਤਿ ਸਨਬੰਿ ਕਤਰ (289-3) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਨਾਸਕਾ ਸੁਬਾਸ ਸਵਾਸ ਕ੍ਰਾਂਿ ਕੈ । (289-4) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਮੁਖ ਸਵਾਿ ਸਬਿ ਸੰਜੁਗਿ ਕੈ (289-5) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਨ ਹਸਿ ਸਕਲ ਅੰਗ ਪ੍ਾਂਿ ਕੈ । (289-6) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਗੰਿ ਰਸ ਰਤਹਿ ਹੁਇ (289-7) 
 ਪ੍ੂਜੀਐ ਪ੍ਿਾਰਤਬੰਿ ਨਵਨ ਮਹਾਂਿ ਕੈ ॥੨੮੯॥ (289-8) 
 
 ਨਵਨ ਗਵਨ ਜਲ ਤਨਰਮਲ ਸੀਿਲ ਹੈ (290-1) 
 ਨਵਨ ਬਸੰੁੁਿਰ ਸਰਬ ਰਸ ਰਾਤਸ ਹੈ । (290-2) 
 ਉਰਿ ਿਪ੍ਤਸਆ ਕੈ ਸਰੀ ਖੰਡ ਬਾਸੁ ਬੋਹੈ ਬਨ (290-3) 
 ਨਵਨ ਸਮੁੰਿਰ ਹੋਿ ਰਿਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (290-4) 
 ਨਵਨ ਗਵਨ ਪ੍ਗ ਪ੍ੂਜੀਅਿ ਜਗਿ ਮੈ (290-5) 
 ਚਾਹੈ ਚਰਨਾਮਰਿ ਚਰਨ ਰਜ ਿਾਸ ਹੈ । (290-6) 
 ਿੈਸੇ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਗਿ ਮੈ ਤਨੰਮਰੀਭੂਿ (290-7) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ ॥੨੯੦॥ (290-8) 
 



 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤਿ (291-1) 
 ਸੁਖਮਨਾ ਸੰਗਮ ਹੁਇ ਉਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਕੈ । (291-2) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਤਬਖੈ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸ ਰਸ (291-3) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੁ ਅਪ੍ੀਉ ਪ੍ੀਐ ਗੁਹਜੁ ਗਵਨ ਕੈ । (291-4) 
 ਸਬਿ ਕੈ ਅਨਹਿ ਸੁਰਤਿ ਕੈ ਉਨਮਨੀ (291-5) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਤਨਝਰ ਿਾਰ ਸਹਜ ਰਵਨ ਕੈ । (291-6) 
 ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਲੰਤਘ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ (291-7) 
 ਿਸਮ ਸਥਲ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਭਵਨ ਕੈ ॥੨੯੧॥ (291-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਜਲਜ ਅਉ ਜਲ ਿੁਿ ਸੀਲ ਮੀਨ (292-1) 
 ਚਕਈ ਕਮਲ ਤਿਨਕਤਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੀਿ ਹੈ । (292-2) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਅਤਲ ਕਮਲ ਚਕੋਰ ਸਤਸ (292-3) 
 ਤਮਰਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਘਨ ਚਾਤਿਰਕ ਸੁਚੀਿ ਹੈ । (292-4) 
 ਨਾਤਰ ਅਉ ਭਿਾਰੁ ਸੁਿ ਮਾਿ ਜਲ ਤਿਰਖਾਵੰਿ (292-5) 
 ਖੁਤਿਆਰਥੀ ਭੋਜਨ ਿਾਤਰਿਰ ਿਨ ਮੀਿ ਹੈ । (292-6) 
 ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਿੁਖਿਾਈ ਨ ਸਹਾਈ ਹੋਿ (292-7) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਹੈ ॥੨੯੨॥ (292-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (293-1) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਤਬਸਮ ਸਰਬੰਗ ਮੈ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (293-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਸੰਗ (293-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਰਗ ਨਾਿ ਹੁਇ ਤਹਰਨੇ ਹੈ । (293-4) 
 ਕਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਕ੍ਰੋਿਾਕ੍ਰੋਿ ਤਨਰਲੋਭ ਲੋਭ (293-5) 
 ਮੋਹ ਤਨਰਮੋਹ ਅਹੰਮੇਵ ਹੂ ਲਜਾਨੇ ਹੈ । (293-6) 
 ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ ਅਸਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜਮੈ (293-7) 
 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਅਸਥਾਨੇ ਹੈ ॥੨੯੩॥ (293-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈ (294-1) 
 ਕੋਤਟਕ ਉਸਿਿ ਛਤਬ ਤਿਲ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (294-2) 
 ਤਕੰਚਿ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੋਤਟਕ ਕਮਲਾ ਕਲਪ੍ਿਰ (294-3) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਮਿੁ ਕੋਤਟਕ ਤਬਲਾਸ ਹੈ । (294-4) 
 ਮੰਿ ਮੁਸਕਾਤਨ ਬਾਤਨ ਖਾਤਨ ਹੈ ਕੋਟਾਤਨ ਸਤਸ (294-5) 
 ਸੋਭਾ ਕੋਤਟ ਲੋਟਪ੍ੋਟ ਕੁਮਿਨੀ ਿਾਸੁ ਹੈ । (294-6) 
 ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ (294-7) 



 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਤਲਵ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਸ ਹੈ ॥੨੯੪॥ (294-8) 
 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ੲਜ ਮਜਨ ਮਲੀਨ ਮਨ (295-1) 
 ਿਰਪ੍ਨ ਮਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਹੈ । (295-2) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨ ਿ ੈਚਪ੍ਲ ਖੰਜਨ ਤਿਰਗ (295-3) 
 ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਿਆਨ ਜਲ ਥਲ ਹੈ । (295-4) 
 ਭੰਜਨ ਭੈ ਭਰਮ ਅਤਰ ਗੰਜਨ ਕਰਮ ਕਾਲ (295-5) 
 ਪ੍ਾਂਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਬਲਬੰਚ ਤਨਰਿਲ ਹੈ । (295-6) 
 ਸੇਵਾ ਕਰੰਜਨ ਸਰਬਾਿਮ ਤਨਰੰਜਨ ਭਏ (295-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਕਤਲਮਲ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ॥੨੯੫॥ (295-8) 
 
 ਚੰਿਰਮਾ ਅਛਿ ਰਤਵ ਰਾਹ ਨ ਸਕਿ ਗਰਤਸ (296-1) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਅਗੋਚਰੁ ਹੁਇ ਸੂਰਜਗਰਹਨ ਹੈ । (296-2) 
 ਪ੍ਛਮ ਉਿੋਿ ਹੋਿ ਚੰਿਰਮੈ ਨਮਸਕਾਰ (296-3) 
 ਪ੍ੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ਸਤਸ ਕੇਿ ਖੇਿ ਹਤਨ ਹੈ । (296-4) 
 ਕਾਸਟ ਮੈ ਅਗਤਨ ਮਗਨ ਤਚਰੰਕਾਲ ਰਹੈ (296-5) 
 ਅਗਤਨ ਮੈ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਿ ਹੀ ਿਹਨ ਹੈ । (296-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਸਵ ਸਕਿ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸੰਗਮ ਕੈ (296-7) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਸਹ ਸਹਨ ਹੈ ॥੨੯੬॥ (296-8) 
 
 ਸਾਿ ਕੀ ਸੁਜਨਿਾਈ ਪ੍ਾਹਨ ਕੀ ਰੇਖ ਪ੍ਰੀਤਿ (297-1) 
 ਬੈਰ ਜਲ ਰੇਖ ਹੁਇ ਤਬਸੇਖ ਸਾਿ ਸੰਗ ਮੈ । (297-2) 
 ਿੁਰਜਨਿਾ ਅਸਾਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਲ ਰੇਖ ਅਰੁ (297-3) 
 ਬੈਰੁ ਿਉ ਪ੍ਾਖਾਨ ਰੇਖ ਸੇਖ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੈ । (297-4) 
 ਕਾਸਟ ਅਗਤਨ ਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਬਪ੍ਰੀਤਿ (297-5) 
 ਸੁਰਸਰੀ ਜਲ ਬਾਰੁਨੀ ਸਰੂਪ੍ ਜਲ ਗੰਗ ਮੈ । (297-6) 
 ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਜਯਾ ਸਰਪ੍ ਗਤਿ (297-7) 
 ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਅਉ ਤਬਕਾਰੀ ਢੰਗ ਹੀ ਕੁਢੰਗ ਮੈ ॥੨੯੭॥ (297-8) 
 
 ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗਤਿ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (298-1) 
 ਕਾਸਟ ਅਗਤਨ ਗਤਿ ਟੇਵ ਨ ਟਰਿ ਹੈ । (298-2) 
 ਅਜਯਾ ਸਰਪ੍ ਜਲ ਗੰਗ ਬਾਰੁਨੀ ਤਬਿਾਨ (298-3) 
 ਸਨ ਅਉ ਮਜੀਠ ਖਲ ਪ੍ੰਤਡਿ ਲਰਿ ਹੈ । (298-4) 
 ਕੰਟਕ ਪ੍ੁਹਪ੍ ਸੈਲ ਘਤਟਕਾ ਸਨਾਹ ਸਸਿਰ (298-5) 



 ਹੰਸ ਕਾਗ ਬਗ ਤਬਆਿ ਤਮਰਗ ਹੋਇ ਤਨਬਰਿ ਹੈ । (298-6) 
 ਲੋਸਟ ਕਤਨਕ ਸੀਪ੍ ਸੰਖ ਮਿੁ ਕਾਲਕੂਟ (298-7) 
 ਸੁਖ ਿੁਖਿਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਤਬਚਰਿ ਹੈ ॥੨੯੮॥ (298-8) 
 
 ਿਾਿਰ ਸਰੋਜ ਬਾਸ ਬਾਵਨ ਮਰਾਲ ਬਗ (299-1) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਬਖਾਨ ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸੰਜੋਗ ਹੈ । (299-2) 
 ਤਮਰਗ ਤਮਰਗਮਿ ਅਤਹਮਤਨ ਮਿੁਮਾਖੀ ਸਾਖੀ (299-3) 
 ਬਾਝ ਬਿੂ ਨਾਹ ਨੇਹ ਤਨਹਫਲ ਭੋਗ ਹੈ । (299-4) 
 ਤਿਨਕਰ ਜੋਤਿ ਉਲੂ ਬਰਖੈ ਸਮੈ ਜਵਾਸੋ (299-5) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਜਸੈੇ ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਰੋਗ ਹੈ । (299-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੀਜ ਜਮਿ ਨ ਕਾਲਰ ਮੈ (299-7) 
 ਅੰਕੂਰ ਉਿੋਿ ਹੋਿ ਨਾਤਹਨ ਤਬਓਗ ਹੈ ॥੨੯੯॥ (299-8) 
 
 ਸੰਗਮ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕਉ ਪ੍ਿੰਗੁ ਜਾਨੈ (300-1) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਸੋਗ ਮੀਨ ਭਲ ਜਾਨਈ । (300-2) 
 ਇਕ ਟਕ ਿੀਪ੍ਕ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਰ ੈ(300-3) 
 ਸਤਲਲ ਤਬਓਗ ਮੀਨ ਜੀਵਨ ਨ ਮਾਨਈ । (300-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਤਮਤਲ ਤਬਛੁਰੈ ਮਿੁਪ੍ ਮਨੁ (300-5) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਤਿਰਗੁ ਜਨਮੁ ਅਤਗਆਨਈ । (300-6) 
 ਤਨਹਫਲ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਗੁਰ ਤਬਮੁਖ ਹੁਇ (300-7) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੁ ਤਬਰਹ ਨ ਿੋਊ ਉਰ ਆਨਈ ॥੩੦੦॥ (300-8) 
 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਤਲਵ ਿੇਖ ੈਅਉ ਤਿਖਾਵੈ ਸੋਈ (301-1) 
 ਸਰਬ ਿਰਸ ਏਕ ਿਰਸ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (301-2) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਸੋਈ (301-3) 
 ਸਰਬ ਸਬਿ ਏਕ ਸਬਿ ਕੈ ਮਾਨੀਐ । (301-4) 
 ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਿਤਗ ਸਰਬਤਗ ਸੋਈ (301-5) 
 ਕਰਮ ਕ੍ਰਿੂਤਿ ਕਰਿਾਰੁ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (301-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨੁ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕਮੇਕ॥ (301-7) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਉਤਰ ਆਨੀਐ ॥੩੦੧॥ (301-8) 
 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਬਰਹਮੰਡ ਖੰਡ॥ (302-1) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਰੰਗ ਮੈ ਤਬਮੋਹਿ ਮਗਨ ਹੈ । (302-2) 
 ਜਾਕੇ ਓਅੰਕਾਰ ਕੈ ਅਕਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ॥ (302-3) 



 ਕੀਰਿਨ ਸਮੈ ਸਾਿਸੰਗ ਸੋ ਲਗਨ ਹੈ । (302-4) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਜਾਕੇ॥ (302-5) 
 ਅਗਰਭਾਗ ਸਾਿ ਸੰਗ ਗੁਨਨੁ ਅਗਨ ਹੈ । (302-6) 
 ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਸਾਿ ਮਤਹਮਾ ਅਪ੍ਾਰ ਤਬਖੈ॥ (302-7) 
 ਅਤਿ ਤਲਵ ਲੀਨ ਜਲ ਮੀਨ ਅਭਗਨ ਹੈ ॥੩੦੨॥ (302-8) 
 
 ਤਨਜਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਨਾਰਿਮੁਤਨ॥ (303-1) 
 ਿਰਸਨ ਸਾਿਸੰਗ ਮੇਰੋ ਤਨਜ ਰੂਪ੍ ਹੈ । (303-2) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਮੇਰੋ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਅਉ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ॥ (303-3) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਮੇਰੋ ਸੁਿੁ ਸਰੇਸਟ ਅਨੂਪ੍ੁ ਹੈ । (303-4) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਵਨ ਮੈ॥ (303-5) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਤਨਜੁ ਪ੍ਿ ਸੇਵਾ ਿੀਪ੍ ਿੂਪ੍ ਹੈ । (303-6) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮੈ॥ (303-7) 
 ਸਾਿਸੰਤਗ ਸੋਭਾ ਅਤਿ ਉਪ੍ਮਾ ਅਉ ਊਪ੍ ਹੈ ॥੩੦੩॥ (303-8) 
 
 ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ਿੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਤਿ (304-1) 
 ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਤਨਗਰਹ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (304-2) 
 ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਜਗ ਭੋਗ ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਰਾਜ ਜੋਗ (304-3) 
 ਨਾਿ ਬਾਿ ਬੇਿ ਕੈ ਅਗਹੁ ਨ ਗਹਾਈਐ । (304-4) 
 ਿੀਰਥ ਪ੍ੁਰਬ ਿੇਵ ਿੇਵ ਸੇਵਕੈ ਨ ਪ੍ਾਈਐ (304-5) 
 ਕਰਮ ਿਰਮ ਬਰਿ ਨੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈਐ । (304-6) 
 ਤਨਹਫਲ਼ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈ ਅਚਾਰ ਸਬੈ (304-7) 
 ਸਾਵਿਾਨ ਸਾਿਸੰਗ ਹੁਇ ਸਬਿ ਗਾਈਐ ॥੩੦੪॥ (304-8) 
 
 ਸੁਪ੍ਨ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਜੋਈ ਿੇਖ ੈਸੋਈ ਜਾਨੈ (305-1) 
 ਿੂਸਰੋ ਨ ਿੇਖ ੈਪ੍ਾਵੈ ਕਹੌ ਕੈਸੇ ਜਾਨੀਐ । (305-2) 
 ਨਾਲ ਤਬਖੈ ਬਾਿ ਕੀਏ ਸੁਨੀਅਿ ਕਾਨ ਿੀਏ (305-3) 
 ਬਕਿਾ ਅਉ ਸਰੋਿਾ ਤਬਨੁ ਕਾਪ੍ੈ ਉਨਮਾਨੀਐ । (305-4) 
 ਪ੍ਘੁਲਾ ਕੇ ਮੂਲ ਤਬਖੈ ਜਸੈੇ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਕੀਜ ੈ(305-5) 
 ਲੀਜੀਐ ਜਿਨ ਕਤਰ ਪ੍ੀਏ ਮਨ ਮਾਨੀਐ । (305-6) 
 ਗੁਰ ਤਸਖ ਸੰਤਿ ਤਮਲੇ ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ (305-7) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਸਮ ਤਬਿਾਨੀਐ ॥੩੦੫॥ (305-8) 
 
 ਨਵਨ ਗਵਨ ਜਲ ਸੀਿਲ ਅਮਲ ਜਸੈੇ॥ (306-1) 



 ਅਗਤਨ ਉਰਿ ਮੁਖ ਿਪ੍ਿ ਮਲੀਨ ਹੈ । (306-2) 
 ਸਫਲ ਹੁਇ ਆਂਬ ਝਕੇ ਰਹਿ ਹੈ ਤਚਰੰਕਾਲ (306-3) 
 ਤਨਵੈ ਨ ਅਰਡੁ ਿਾਂਿੇ ਆਰਬਲਾ ਛੀਨ ਹੈ । (306-4) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਜਸੈੇ ਬਾਸੀਐ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (306-5) 
 ਬਾਸੁ ਿਉ ਬਡਾਈ ਬੂਤਡਓ ਸੰਗ ਤਲਵਲੀਨ ਹੈ । (306-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਅਹੰਬੁਤਿ ਤਨੰਮਰਿਾ ਕੈ (306-7) 
 ਸਨ ਅਉ ਮਜੀਠ ਗਤਿ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੰਨ ਕੀਨ ਹੈ ॥੩੦੬॥ (306-8) 
 
 ਸਕਲ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਤਬਖੈ ਿਰ ੁੁਮ ਿੀਰਘ ਿੁਇ॥ (307-1) 
 ਤਨਹਫਲ ਭਏ ਬੂਡੇ ਬਹੁਿ ਬਡਾਈ ਕੈ । (307-2) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸਨਾ ਕੈ ਸੇੀਂਬੁਲ ਸੁਬਾਸ ਹੋਿ (307-3) 
 ਬਾਂਸੁ ਤਨਰਗੰਿ ਬਹੁ ਗਾਂਠਨੁ ਤਢਠਾਈ ਕੈ। (307-4) 
 ਸੇੀਂਬਲ ਕੇ ਫਲ ਿੂਲ ਖਗ ਤਮਰਗ ਛਾਇਆ ਿਾਕੈ (307-5) 
 ਬਾਂਸੁ ਿਉ ਬਰਨ ਿੋਖੀ ਜਾਰਿ ਬੁਰਾਈ ਕੈ । (307-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਹੋਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਕੈ (307-7) 
 ਤਿਰਸਟ ੈਨ ਗੁਰ ਗੋਤਪ੍ ਿਰੋਹ ਗੁਰਭਾਈ ਕੈ ॥੩੦੭॥ (307-8) 
 
 ਤਬਰਖ ਬਲੀ ਤਮਲਾਪ੍ ਸਫਲ ਸਘਨ ਛਾਇਆ (308-1) 
 ਬਾਸੁ ਿਉ ਬਰਨ ਿੇਖੀ ਤਮਲੇ ਜਰੈ ਜਾਤਰ ਹੈ । (308-2) 
 ਸਫਲ ਹੁਇ ਿਰਹਰ ਝੁਕਤਿ ਸਕਲ ਿਰ॥ (308-3) 
 ਬਾਂਸੁ ਿਉ ਬਡਾਈ ਬੂਤਡਓ ਆਪ੍ਾ ਨ ਸੰਮਾਰ ਹੈ । (308-4) 
 ਸਕਲ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਸੁਤਿ ਤਰਿੈ ਮੋਤਨ ਗਹੇ (308-5) 
 ਬਾਂਸੁ ਿਉ ਰੀਿੋ ਗ਼ਠੀਲੋ ਬਾਜੇ ਿਾਰ ਮਾਤਰ ਹੈ । (308-6) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਹੀ ਅਛਿ ਤਨਰਗੰਿ ਰਹੇ (308-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਿੋਖੀ ਬਜਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨ ਉਿਾਤਰ ਹੈ ॥੩੦੮॥ (308-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਐਸੋ॥ (309-1) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ ਪ੍ਰਤਸਪ੍ਰ ਪ੍ਗ ਲਪ੍ਟਾਵਹੀ । (309-2) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ੳਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (309-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਲਵ ਲਾਵਹੀ । (309-4) 
 ਏਕ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਲਾਵਿ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਤਿ (309-5) 
 ਏਕ ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ ਕੈ ਤਸਖਨੁ ਬੁਲਾਵਹੀ । (309-6) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਬਾਛੈ ਤਿਨਕੇ ਉਤਚਸਟ ਕਉ (309-7) 
 ਸਾਿਨ ਕੀ ਿੂਖਨਾ ਕਵਨ ਫਲ ਪ੍ਾਵਹੀ ॥੩੦੯॥ (309-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗੁਰੀ ਿੁਇ ਬਾਹਤਰ ਹੁਇ (310-1) 
 ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰ ੈਪ੍ੂਰ ਸਬੈ ਕੁਸਲ ਤਬਹਾਿ ਹੈ । (310-2) 
 ਜਸੈੇ ਏਕਾਹਾਰੀ ਏਕ ਘਰੀ ਪ੍ਾਕਸਾਲਾ ਬੈਤਠ (310-3) 
 ਭੋਜਨ ਕੈ ਤਬੰਜਨ ਸਵਾਤਿ ਕੇ ਅਘਾਿ ਹੈ । (310-4) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜਿੁਆਰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜੁਹਾਰ ਜਨ (310-5) 
 ਏਕ ਘਰੀ ਪ੍ਾਛੈ ਿੇਸ ਭੋਗਿਾ ਹੁਇ ਖਾਿ ਹੈ । (310-6) 
 ਆਠ ਹੀ ਪ੍ਹਰ ਸਾਤਠ ਘਰੀ ਮੈ ਜਉ ਏਕ ਘਰੀ (310-7) 
 ਸਾਿ ਸਮਾਗਮੁ ਕਰ ੈਤਨਜ ਘਰ ਜਾਿ ਹੈ ॥੩੧੦॥ (310-8) 
 
 ਕਾਰਿਕ ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ਮਾਲਕਾ ਰਜਨੀ ਸਮੈ॥ (311-1) 
 ਿੀਪ੍ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਹੋਿ ਹੀ ਤਬਲਾਿ ਹੈ । (311-2) 
 ਬਰਖਾ ਸਮੈ ਜਸੈੇ ਬੁਿਬੁਿਾ ਕੌ ਪ੍ਰਗਾਸ (311-3) 
 ਿਾਸ ਨਾਮ ਪ੍ਲਕ ਮੈ ਨ ਿਉ ਠਤਹਰਾਿ ਹੈ । (311-4) 
 ਗਰੀਖਮ ਸਮੈ ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਚਤਰਿਰ॥ (311-5) 
 ਝਾਈ ਸੀ ਤਿਖਾਈ ਿੇਿ ਉਪ੍ਤਜ ਸਮਾਿ ਹੈ । (311-6) 
 ਿੈਸੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਤਬਰਖ ਚਪ੍ਲ ਛਲ॥ (311-7) 
 ਛਲੈ ਛੈਲ ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ ॥੩੧੧॥ (311-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਬਸਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਮਤਲ ਹੁਇ ਮਲੀਨ॥ (312-1) 
 ਸਤਲਲ ਸਾਬੁਨ ਤਮਤਲ ਤਨਰਮਲ ਹੋਿ ਹੈ । (312-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਰੋਵਰ ਤਸਵਾਲ ਕੈ ਅਛਾਤਿਓ ਜਲੁ॥ (312-3) 
 ਝੋਤਲ ਪ੍ੀਏ ਤਨਰਮਲ ਿੇਖੀਐ ਅਛੋਿ ਹੈ । (312-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਿ ਅੰਿਕਾਰ ਿਾਰਕਾ ਚਮਿਕਾਰ॥ (312-5) 
 ਹੋਿ ਉਜੀਆਰੋ ਤਿਨਕਰ ਕੇ ਉਿੋਿ ਹੈ । (312-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੋਿ ਹੈ ਮਲੀਨ ਮਤਿ॥ (312-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਹੈ ॥੩੧੨॥ (312-8) 
 
 ਅੰਿਰ ਅਤਛਿ ਹੀ ਤਿਸੰਿਤਰ ਗਵਨ ਕਰ॥ੈ (313-1) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਪ੍ਾਇਕੁ ਜਉ ਿਾਵਈ । (313-2) 
 ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਰਥੁ ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਗਮਰਾਜੁ ਬਾਜੁ॥ (313-3) 
 ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਖਗ ਤਮਰਗ ਫਾਿਿ ਉਡਾਵਈ । (313-4) 
 ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਪ੍ਵਨ ਗਵਨ ਤਿਰਭਵਨ ਪ੍ਰਤਿ॥ (313-5) 
 ਅਰਿ ਉਰਿ ਅੰਿਰੀਛ ਹੁਇ ਨ ਪ੍ਾਵਈ । (313-6) 



 ਪ੍ੰਚ ਿੂਿ ਭੂਿ ਲਤਗ ਅਿਮੁ ਅਸਾਿੁ ਮਨੁ॥ (313-7) 
 ਗਹੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਸਾਿਸੰਤਗ ਬਤਸ ਆਵਈ ॥੩੧੩॥ (313-8) 
 
 ਆਂਿਰੋ ਕਉ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕਰ ਚਰ ਟੇਕ (314-1) 
 ਬਹਰ ੈਚਰਨ ਕਰ ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਹੈ । (314-2) 
 ਗੂੰਗੈ ਟੇਕ ਚਰ ਕਰ ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (314-3) 
 ਲੂਲੇ ਟੇਕ ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸਰ ੁੁਤਿ ਪ੍ਿ ਹੈ । (314-4) 
 ਪ੍ਾਗੁਰੇ ਕਉ ਟੇਕ ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕਰ ਟੇਕ (314-5) 
 ਏਕ ਏਕ ਅੰਗਹੀਨ ਿੀਨਿਾ ਅਛਿ ਹੈ । (314-6) 
 ਅੰਿ ਗੁੰਗ ਸੁੰਨ ਪ੍ੰਗ ਲੁੰਜ ਿੁਖ ਪ੍ੁੰਜ ਮਮ (314-7) 
 ਅੰਿਰ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਿ ਹੈ ॥੩੧੪॥ (314-8) 
 
 ਆਂਿਰੇ ਕਉ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕਰ ਚਰ ਟੇਕ (315-1) 
 ਅੰਿ ਗੁੰਗ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕਰ ਚਰ ਹੈ । (315-2) 
 ਅੰਿ ਗੁੰਗ ਸੁੰਨ ਕਰ ਚਰ ਅਵਲੰਬ ਟੇਕ॥ (315-3) 
 ਅੰਿ ਗੁੰਗ ਸੁੰਨ ਪ੍ੰਗ ਟੇਕ ਏਕ ਕਰ ਹੈ । (315-4) 
 ਅੰਿ ਗੁੰਗ ਸੁੰਨ ਪ੍ੰਗ ਲੁੰਜ ਿੁਖ ਪ੍ੁੰਜ ਮਮ॥ (315-5) 
 ਸਰਬੰਗ ਹੀਨ ਿੀਨ ਿੁਖਿ ਅਿਰ ਹੈ । (315-6) 
 ਅੰਿਰ ਕੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ਅੰਿਰਗਤਿ॥ (315-7) 
 ਕੈਸੇ ਤਨਰਬਾਹੁ ਕਰ ੈਸਰ ੈਨਰਹਰ ਹੈ ॥੩੧੫॥ (315-8) 
 
 ਚਕਈ ਚਕੋਰ ਤਮਰਗ ਮੀਨ ਤਭਰੰਗ ਅਉ ਪ੍ਿੰਗ॥ (316-1) 
 ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕਅੰਗੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਿੁਖਿਾਈ ਹੈ । (316-2) 
 ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਸੈ ਟਰਿ ਨ ਮਰਿ ਸਬੈ॥ (316-3) 
 ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਕੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ । (316-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਐਸੋ॥ (316-5) 
 ਲੋਗ ਪ੍ਰਲੋਗ ਸੁਖਿਾਇਕ ਸਹਾਈ ਹੈ । (316-6) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਤਨ ਿੁਰਮਤਿ ਨ ਤਮਟਿ ਜਾਕੀ॥ (316-7) 
 ਅਤਹ ਤਮਤਲ ਚੰਿਨ ਤਜਉ ਤਬਖੁ ਨ ਤਮਟਾਈ ਹੈ ॥੩੧੬॥ (316-8) 
 
 ਮੀਨ ਕਉ ਨ ਸੁਰਤਿ ਜਲ ਕਉ ਸਬਿ ਤਗਆਨੁ (317-1) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਤਮਟਾਇ ਨ ਸਕਿ ਜਲੁ ਮੀਨ ਕੀ । (317-2) 
 ਸਰ ਸਤਰਿਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਸੈ (317-3) 
 ਗਰਸੈ ਲੋਹ ਰਾਤਖ ਨ ਸਕਾ ਮਤਿ ਹੀਨ ਕੀ । (317-4) 



 ਜਲੁ ਤਬਨੁ ਿਰਤਫ ਿਜਿ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮੀਨ (317-5) 
 ਜਾਨਿ ਨ ਪ੍ੀਰ ਨੀਰ ਿੀਨਿਾਈ ਿੀਨ ਕੀ । (317-6) 
 ਿੁਖਿਾਈ ਪ੍ੀਿ੍ਰਤਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੀਿ ਮੀਨ ਕੁਲ ਤਿਰਿ (317-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਬੰਸ ਤਿਰਗੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਿੀਨ ਕੀ ॥੩੧੭॥ (317-8) 
 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ੈ ਆਵਿ ਪ੍ਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰੀਤਿ ਲਤਗ॥ (318-1) 
 ਿੀਪ੍ਕਤਹ ਮਹਾ ਤਬਪ੍ਰੀਿ ਤਮਲੇ ਜਾਤਰ ਹੈ । (318-2) 
 ਅਤਲ ਚਤਲ ਆਵਿ ਕਮਲ ਪ੍ੈ ਸਨੇਹ ਕਤਰ॥ (318-3) 
 ਕਮਲ ਸੰਪ੍ਟ ਬਾਂਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਾਤਰ ਹੈ । (318-4) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਲ ਮੀਨ ਤਲਵਲੀਨ ਗਤਿ (318-5) 
 ਤਬਛੁਰਿ ਰਾਤਖ ਨ ਸਕਿ ਗਤਹ ਡਾਤਰ ਹੈ । (318-6) 
 ਿੁਖਿਾਈ ਪ੍ੀਿ੍ਰਤਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਕੈ ਮਰੈ ਨ ਟਰ ੈ(318-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੁਖਿਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਕਉ ਤਬਸਾਤਰ ਹੈ ॥੩੧੮॥ (318-8) 
 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਤਿਤਬ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਹੀਨ (319-1) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਿਰਭਵਨ ਗੰਤਮਿਾ । (319-2) 
 ਬਾਸਨਾ ਲਮਲ ਅਤਲ ਭਰਮਿ ਨ ਰਾਤਖ ਸਕੈ॥ (319-3) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਅਨਿ ਨ ਰੰਤਮਿਾ । (319-4) 
 ਮੀਨ ਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਅੰਤਿ ਨ ਸਹਾਈ ਹੋਿ॥ (319-5) 
 ਗੁਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਿ ਉਿ ਸੰਤਮਿਾ । (319-6) 
 ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਸੇ ਟਰਿ ਨਮਰਿ ਸਬੈ (319-7) 
 ਸੀਿ੍ਰਗੁਰ ਸਰਬੰਗੀ ਸੰਗੀ ਮਹਾਿਮ ਅੰਤਮਰਿਾ ॥੩੧੯॥ (319-8) 
 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਤਮਤਲ ਜਰਿ ਨ ਰਾਤਖ ਸਕੈ (320-1) 
 ਜਰੇ ਮਰੇ ਆਗੇ ਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਹੈ । (320-2) 
 ਮਿੁਪ੍ ਕਮਲ ਤਮਤਲ ਭਰਮਿ ਨ ਰਾਤਖ ਸਕੈ (320-3) 
 ਸੰਪ੍ਟ ਮੈ ਮੂਏ ਸੈ ਨ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ । (320-4) 
 ਜਲ ਤਮਤਲ ਮੀਨ ਕੀ ਨ ਿੁਤਬਿਾ ਤਮਟਾਇ ਸਕੀ (320-5) 
 ਤਬਛੁਤਰ ਮਰਿ ਹਤਰ ਲੋਕ ਨ ਪ੍ਠਾਏ ਹੈ । (320-6) 
 ਇਿ ਉਿ ਸੰਗਮ ਸਹਾਈ ਸੁਖਿਾਈ ਗੁਰ (320-7) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਔਤਮਰਿ ਪ੍ੀਆਏ ਹੈ ॥੩੨੦॥ (320-8) 
 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਅਤਲ ਕਮਲ ਸਤਲਲ ਮੀਨ॥ (321-1) 
 ਚਕਈ ਚਕੋਰ ਤਮਰਗ ਰਤਵ ਸਤਸ ਨਾਿ ਹੈ । (321-2) 



 ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕਅੰਗੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਨਹੀ ਸੰਗੀ ਕੋਊ॥ (321-3) 
 ਸਬੈ ਿੁਖਿਾਈ ਨ ਸਹਾਈ ਅੰਤਿ ਆਤਿ ਹੈ । (321-4) 
 ਜੀਵਿ ਨ ਸਾਿਸੰਗ ਮੂਏ ਨ ਪ੍ਰਮਗਤਿ॥ (321-5) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ਰੀਿਮ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਹੈ । (321-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਪ੍ਾਇ ਸਰੀਗੁਰ ਿਇਆ ਤਨਿਾਨ॥ (321-7) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਸੁਖਫਲ ਤਬਸਮਾਿ ਹੈ ॥੩੨੧॥ (321-8) 
 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੇ (322-1) 
 ਲਹੈ ਤਨਜੁਘਰ ਅਰੁ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ਜੀ । (322-2) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਏਕ ਟੇਕ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ (322-3) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੀ । (322-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਚਰਨਾਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (322-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਭਏ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਜੀ । (322-6) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਪ੍ੂੁੂਰਨ ਪ੍ਰਿੀਿ ਚੀਤਿ (322-7) 
 ਬਨ ਤਗਰਹ ਸਮਸਤਰ ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸ ਜੀ ॥੩੨੨॥ (322-8) 
 
 ਛਿਮਾਰਬੇ ਕੋ ਿਰਾਸੁ ਿੇਤਖ ਚੋਰ ਨ ਿਜਿ ਚੋਰੀ॥ (323-1) 
 ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਤਗ ਹੁਇ ਿਕਿ ਹ ੈ। (323-2) 
 ਬੇਸਵਾਰਿੁ ਤਬਰਥਾ ਭਏ ਮਨ ਮੈ ਨਾ ਸੰਕਾ ਮਾਨੈ॥ (323-3) 
 ਜੁਆਰੀ ਨ ਸਰਬਸੁ ਹਾਰੇ ਸੈ ਥਕਿ ਹੈ । (323-4) 
 ਅਮਲੀ ਨ ਅਮਲ ਿਜਿ ਤਜਉ ਤਿਕਾਰ ਕੀਏ॥ (323-5) 
 ਿੋਖ ਿੁਖ ਲੋਗ ਬੇਿ ਸੁਨਿ ਛਕਿ ਹੈ । (323-6) 
 ਅਿਮ ਅਸਾਿ ਸੰਗ ਛਾਡਿ ਨ ਅੰਗੀਕਾਰ (323-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਛਾਤਡ ਤਕਉ ਸਕਿ ਹੈ ॥੩੨੩॥ (323-8) 
 
 ਿਮਕ ਿ ੈਿੋੁ ਿੁਖੁ ਅਪ੍ਜਸ ਲੈ ਅਸਾਿ (324-1) 
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮੁਖ ਤਸਆਮਿਾ ਲਗਾਵਹੀ । (324-2) 
 ਚੋਰ ਜਾਰ ਅਉ ਜੂਆਰ ਮਿਪ੍ਾਨੀ ਿੁਤਕ੍ਰਿ ਸੈ (324-3) 
 ਕਲਹ ਕਲੇਸ ਭੇਸ ਿੁਤਬਿਾ ਕਉ ਿਾਵਹੀ । (324-4) 
 ਮਤਿ ਪ੍ਤਿ ਮਾਨ ਹਾਤਨ ਕਾਤਨ ਮੈ ਕਨੋਡੀ ਸਭਾ (324-5) 
 ਨਾਕ ਕਾਨ ਖੰਡ ਡੰਡ ਹੋਿ ਨ ਲਜਾਵਹੀ । (324-6) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਿਾਨ ਿਾਇਕ ਸੰਗਤਿ ਸਾਿ (324-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿੂਜਨ ਤਕਉ ਨ ਚਤਲ ਆਵਹੀ ॥੩੨੪॥ (324-8) 
 



 ਜਸੈੇ ਿਉ ਅਕਸਮਾਿ ਬਾਿਰ ਉਿੋਿ ਹੋਿ (325-1) 
 ਗਗਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ ਕਰਿ ਤਬਥਾਰ ਜੀ । (325-2) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਸਬਿ ਿੁਤਨ ਘਨ ਗਰਜਿ ਅਤਿ॥ (325-3) 
 ਚੰਚਲ ਚਤਰਿਰ ਿਾਮਨੀ ਚਮਿਕਾਰ ਜੀ । (325-4) 
 ਬਰਖਾ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲ ਮੁਕਿਾ ਕਪ੍ੂਰ ਿਾਿੇ (325-5) 
 ਅਉਖਿੀ ਉਪ੍ਾਰਜਨਾ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ । (325-6) 
 ਤਿਤਬ ਿੇਹ ਸਾਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਤਹਿ ਜਗ (325-7) 
 ਪ੍ਰਗਟਿ ਕਰਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਜੀ ॥੩੨੫॥ (325-8) 
 
 ਸਫਲ ਤਬਰਖ ਫਲ ਿੇਿ ਤਜਉ ਪ੍ਾਖਾਨ ਮਾਰੇ (326-1) 
 ਤਸਤਰ ਕਰਵਿ ਸਤਹ ਗਤਹ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਾਤਰ ਹੈ । (326-2) 
 ਸਾਗਰ ਮੈ ਕਾਤਢ ਮੁਖੁ ਫੋਰੀਅਿ ਸੀਪ੍ ਕੇ ਤਜਉ (326-3) 
 ਿੇਿ ਮੁਕਿਾਹਲ ਅਵਤਗਆ ਨ ਬੀਚਾਤਰ ਹੈ । (326-4) 
 ਜਸੈੇ ਖਨਵਾਰਾ ਖਾਤਨ ਖਨਿ ਹਨਿ ਘਨ (326-5) 
 ਮਾਨਕ ਹੀਰਾ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ । (326-6) 
 ਊਖ ਮੈ ਤਪ੍ਊਖ ਤਜਉ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਿ ਕੋਲੂ ਪ੍ਚੈ (326-7) 
 ਅਵਗੁਨ ਕੀਏ ਗੁਨ ਸਾਿਨ ਕੈ ਿੁਆਰ ਹੈ ॥੩੨੬॥ (326-8) 
 
 ਸਾਿੁਸੰਤਗ ਿਰਸਨ ਕੋ ਹੈ ਤਨਿਨੇਮੁ ਜਾਕੋ (327-1) 
 ਸੋਈ ਿਰਸਨੀ ਸਮਿਰਸ ਤਿਆਨੀ ਹੈ । (327-2) 
 ਸਬਿ ਤਬਬੇਕ ਏਕ ਟੇਕ ਜਾਕ ੈਮਤਨ ਬਸੈ (327-3) 
 ਮਾਤਨ ਗੁਰਤਗਆਨ ਸੋਈ ਬਰਹਮਤਗਆਨੀ ਹੈ । (327-4) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਮਤਲ (327-5) 
 ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮ ਉਨਮਨ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ । (327-6) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿਸੰਤਗ ਇਕਰੰਗ ਜੋਈ (327-7) 
 ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਬਾਨੀ ਹੈ ॥੩੨੭॥ (327-8) 
 
 ਿਰਸ ਤਿਆਨ ਤਿਆਨੀ ਸਬਿ ਤਗਆਨ ਤਗਆਨੀ (328-1) 
 ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਿਰਿ ਮਾਇਆ ਮੈ ੳੋੁੁਿਾਸੀ ਹੈ । (328-2) 
 ਹਉਮੈ ਤਿਆਤਗ ਤਿਆਗੀ ਤਬਸਮਾਿ ਕੈ ਬਰੈਾਗੀ ਭਏ (328-3) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਤਿ ਚੀਿ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸੀ ਹੈ । (328-4) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਅਪ੍ਰਸ ਅਉ ਸਾਿ ਇੰਿਰੀ ਤਨਗਰਤਹ ਕੈ (328-5) 
 ਆਿਮ ਪ੍ੂਜਾ ਤਬਬੇਕੀ ਸੁੰਨ ਮੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਹੈ । (328-6) 
 ਸਹਜਸੁਭਾਵ ਕਤਰ ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਭਏ (328-7) 



 ਸੇਵਾ ਸਰਬਾਿਮ ਕੈ ਬਰਹਮ ਤਬਸਵਾਸੀ ਹੈ ॥੩੨੮॥ (328-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਅੰਿਤਰ ਜੁਗੰਿਰ ਬਸੈ ਪ੍ਾਖਾਨ॥ (329-1) 
 ਤਭਿ ੈਨ ਤਰਿੈ ਕਠੋਰ ਬੂਡ ੈਬਜਰ ਭਾਰ ਕੈ । (329-2) 
 ਅਠਸਤਠਿੀਰਥ ਮਜਨ ਕਰ ੈਿੋਬਰੀ ਿਉ॥ (329-3) 
 ਤਮਟਿ ਨ ਕਰਵਾਈ ਭੋਏ ਵਾਰ ਪ੍ਾਰ ਕੈ । (329-4) 
 ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਤਹ ਲਪ੍ਟਾਨੋ ਰਹੈ ਚੰਿਨਤਹ॥ (329-5) 
 ਿਜਿ ਨ ਤਬਖੁ ਿਊ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕੈ । (329-6) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਿੇਹ ਤਨਹਫਲ ਜਗਿ ਮੈ (329-7) 
 ਸੰਿਨ ਕੋ ਹੈ ਿੋਖੀ ਿੁਤਬਿਾ ਤਬਕਾਰ ਕੈ ॥੩੨੯॥ (329-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਮਲ ਿਰਪ੍ਨ ਮੈ ਨ ਤਚਿਰ ਕਛੂ (330-1) 
 ਸਕਲ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਿੇਖਿ ਤਿਖਾਵਈ । (330-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਮਲ ਜਲ ਬਰਨ ਅਿੀਿ ਰੀਿ (330-3) 
 ਸਕਲ ਬਰਨ ਤਮਤਲ ਬਰਨ ਬਨਾਵਈ । (330-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਬਸੁੰਿਰਾ ਸੁਆਿ ਬਾਸਨਾ ਰਤਹਿ (330-5) 
 ਅਉਖਿੀ ਅਨੇਕ ਰਸ ਗੰਿ ਉਪ੍ਜਾਵਈ । (330-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗਤਿ॥ (330-7) 
 ਜਸੈੇ ਜਸੈੋ ਭਾਉ ਿੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਵਈ ॥੩੩੦॥ (330-8) 
 
 ਸੁਖ ਿੁਖ ਹਾਤਨ ਤਮਰਿ ਪ੍ੂਰਬ ਤਲਖਿ ਲੇਖ (331-1) 
 ਜੰਿਰ ਕੈ ਨ ਬਤਸ ਕਛੁ ਜੰਿਰੀ ਜਗਿੀਸ ਹੈ । (331-2) 
 ਭੋਗਿ ਤਬਵਤਸ ਮੇਵ ਕਰਮ ਤਕਰਿ ਗਤਿ (331-3) 
 ਜਤਸ ਕਰਿੋ ਤਸਲੇਪ੍ ਕਾਰਨ ਕੋ ਈਸ ਹੈ । (331-4) 
 ਕਰਿਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਤਕਿੌ ਕਰਮ ਤਕਿੌ ਹੈ ਜੀਉ (331-5) 
 ਘਾਤਟ ਬਾਤਢ ਕਉਨ ਕਉਨ ਮਿੁ ਤਬਸਵਾਬੀਸ ਹੈ । (331-6) 
 ਅਸਿੁਤਿ ਤਨੰਿਾ ਕਹਾ ਤਬਆਪ੍ਿ ਹਰਖ ਸੋਗ (331-7) 
 ਹੋਨਹਾਰ ਕਹੌ ਕਹਾਂ ਗਾਤਰ ਅਉ ਅਸੀਸ ਹੈ ॥੩੩੧॥ (331-8) 
 
 ਮਾਨਸਰ ਪ੍ਰ ਜਉ ਬੈਠਾਈਐ ਲੇ ਜਾਇ ਬਗ॥ (332-1) 
 ਮੁਕਿਾ ਅਮੋਲ ਿਤਜ ਮੀਠ ਬੀਤਨ ਖਾਿ ਹੈ । (332-2) 
 ਅਸਥਨ ਪ੍ਾਨ ਕਰਬੇ ਕਉ ਜਉ ਲਗਾਈਐ ਜੋਕ॥ (332-3) 
 ਪ੍ੀਅਿਨ ਪ੍ੈ ਲੈ ਲੋਹੂ ਅਚਏ ਅਘਾਿ ਹੈ । (332-4) 
 ਪ੍ਰਮਸੁਗੰਿ ਪ੍ਤਰ ਮਾਖੀ ਨ ਰਹਿ ਰਾਖੀ॥ (332-5) 



 ਮਹਾਿੁਰਗੰਿ ਪ੍ਤਰ ਬੇਤਗ ਚਤਲ ਜਾਿ ਹੈ । (332-6) 
 ਜਸੈੇ ਗਜ ਮਜਨ ਕੇ ਡਾਰਿ ਹੈ ਛਾਰੁ ਤਸਤਰ (332-7) 
 ਸੰਿਨ ਕੈ ਿੋਖੀ ਸੰਿ ਸੰਗੁ ਨ ਸੁਹਾਿ ਹੈ ॥੩੩੨॥ (332-8) 
 
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਿੁਿੀਆ ਨਾ ਸਤਿ॥ (333-1) 
 ਤਸਵ ਨ ਸਕਿ ਗਤਿ ਅਨਭੈ ਅਤਭਆਸੀ ਹੈ । (333-2) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਜੀਿ ਨ ਹਾਰ ਨ ਹਰਖ ਸੋਗ (333-3) 
 ਸੰਜੋਗ ਤਬਓਗ ਮੇਤਟ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸੀ ਹੈ । (333-4) 
 ਚਿੁਰਬਰਨ ਇਕ ਬਰਨ ਹੁਇ ਸਾਿਸੰਗ (333-5) 
 ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਤਿਆਤਗ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸੀ ਹੈ । (333-6) 
 ਖਟਿਰਸਨ ਪ੍ਰ ੈਪ੍ਾਰ ਹੁਇ ਸਪ੍ਿਸਰ (333-7) 
 ਨਵਿੁਆਰ ਉਲੰਤਘ ਿਸਮਈ ਉਿਾਸੀ ਹੈ ॥੩੩੩॥ (333-8) 
 
 ਨਿੀ ਨਾਵ ਕੋ ਸੰਜੋਗ ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਲੋਗੁ (334-1) 
 ਤਮਤਲਓ ਹੋਇਗੋ ਸੋਈ ਤਮਲੈ ਆਗੈ ਜਾਇਕੈ । (334-2) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਸੰਗ ਨ ਚਲਿ ਚਲੇ॥ (334-3) 
 ਅਰਪ੍ੇ ਿੀਜੈ ਿਰਮਸਾਲਾ ਪ੍ਹੁਚਾਇਕ ੈ। (334-4) 
 ਆਠੋਜਾਮ ਸਾਠੋਘਰੀ ਤਨਹਫਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ (334-5) 
 ਸਫਲ ਪ੍ਲਕ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸਮਾਇਕ ੈ। (334-6) 
 ਮਲ ਮੂਿਰ ਿਾਰੀ ਅਉ ਤਬਕਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਹੋਿ॥ (334-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਗ ਤਲਵ ਲਾਇਕ ੈ॥੩੩੪॥ (334-8) 
 
 ਹਉਮੈ ਅਤਭਮਾਨ ਅਸਥਾਨ ਿਤਜ ਬੰਝ ਬਨ (335-1) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਗੁਰ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਇ ਹੈ । (335-2) 
 ਅਤਿ ਹੀ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੇ ਤਿਰਗ (335-3) 
 ਅਨਹਿ ਗੁੰਜਿ ਸਰਵਨ ਹੂ ਤਸਰਾਏ ਹ ੈ। (335-4) 
 ਰਸਨਾ ਤਬਸਮ ਅਤਿ ਮਿੁ ਮਕਰੰਿ ਰਸ (335-5) 
 ਨਾਤਸਕਾ ਚਕਿ ਹੀ ਸੁਬਾਸੁ ਮਹਕਾਏ ਹੈ । (335-6) 
 ਕੋਮਲਿਾ ਸੀਿਲਿਾ ਪ੍ੰਗ ਸਰਬੰਗ ਭਏ॥ (335-7) 
 ਮਨਮਿੁਕਰ ਪ੍ੁਤਨ ਅਨਿ ਨਾ ਿਾਏ ਹ ੈ॥੩੩੫॥ (335-8) 
 
 ਬਾਂਸਨਾ ਕੋ ਬਾਸੁ ਿੂਿ ਸੰਗਤਿ ਤਬਨਾਸ ਕਾਲ (336-1) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਗੁਰ ਏਕ ਟੇਕ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (336-2) 
 ਭੈਜਲ ਭਇਆਨਕ ਲਹਤਰ ਨ ਤਬਆਤਪ੍ ਸਕੈ (336-3) 



 ਤਨਜਘਰ ਸੰਪ੍ਟ ਕੈ ਿੁਤਬਿਾ ਤਮਟਾਈ ਹੈ । (336-4) 
 ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਤਸਮਰਨ ਕੈ (336-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਤਸ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਨ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (336-6) 
 ਿੁਿੀਆ ਨਾਸਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ॥ (336-7) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਉਨਮਨ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੈ ॥੩੩੬॥ (336-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਸਿਤਕ ਲੇਪ੍ਨ ਕੈ (337-1) 
 ਭਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖ ਤਸਆਮਿਾ ਤਮਟਾਈ ਹੈ । (337-2) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਚਰਨਾਤਮਰਿਮਲੀਨ ਮਤਨ (337-3) 
 ਕਤਰ ਤਨਰਮਲ ਿੂਿ ਿੁਤਬਿਾ ਤਮਟਾਈ ਹੈ । (337-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਹਜ ਘਤਰ (337-5) 
 ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਰਾਈ ਹੈ । (337-6) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਗੁਰ ਮਤਹਮਾ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (337-7) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਅਉ ਸਕਲ ਫਲਿਾਈ ਹੈ ॥੩੩੭॥ (337-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਜਨ ਕੈ ਤਿਤਬ ਿੇਹ (338-1) 
 ਮਹਾ ਮਲਮੂਿਰਿਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਕੀਨੇ ਹੈ । (338-2) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਚਰਨਾਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (338-3) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਚੀਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ ਚੀਨੇ ਹੈ । (338-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਤਨਜ ਆਸਨ ਤਸੰਘਾਸਨ ਕੈ (338-5) 
 ਤਿਰਭਵਨ ਅਉ ਤਿਰਕਾਲ ਗੰਤਮਹਿਾ ਪ੍ਰਬੀਨੇ ਹੈ । (338-6) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਸ ਗੰਿ ਰੂਪ੍ ਸੀਿਲਿਾ (338-7) 
 ਿੁਿੀਆ ਨਾਸਤਿ ਏਕ ਟੇਕ ਤਲਵ ਲੀਨੇ ਹੈ ॥੩੩੮॥ (338-8) 
 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਜਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (339-1) 
 ਪ੍ੁਰਬ ਿੀਰਥ ਕੋਤਟ ਛਰਨ ਸਰਤਨ ਹੈ । (339-2) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਜਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (339-3) 
 ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਪ੍ੂਜਿ ਚਰਨ ਹੈ । (339-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਜਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (339-5) 
 ਕਾਰਨ ਅਿੀਨ ਹੁਿੇ ਕੀਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ । (339-6) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਰਜ ਮਜਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿ (339-7) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ੁਨੀਿ ਭਏ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ਹੈ ॥੩੩੯॥ (339-8) 
 
 ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਮਹੰਸ॥ (340-1) 



 ਿਰਮਿੁਜਾ ਿਰਮਸਾਲਾ ਚਲ ਆਵਈ । (340-2) 
 ਉਿ ਮੁਕਿਾਹਲ ਅਹਾਰ ਿੁਿੀਆ ਨਾਸਤਿ (340-3) 
 ਇਿ ਗੁਰਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਲਾਵਹੀ । (340-4) 
 ਉਿ ਖੀਰ ਨੀਰ ਤਨਰਵਾਰੋ ਕੈ ਬਖਾਨੀਅਿ (340-5) 
 ਇਿ ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਵਹੀ । (340-6) 
 ਉਿ ਬਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਿੁਤਬਿਾ ਨ ਮੇਤਟ ਸਕੈ (340-7) 
 ਇਿ ਕਾਗ ਪ੍ਾਤਗ ਸਮਰੂਪ੍ ਕੈ ਤਮਲਾਵਹੀ ॥੩੪੦॥ (340-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਤਛਨ (341-1) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਨ ਪ੍ਾਵਹੀ । (341-2) 
 ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਅਉ ਨਾਿ ਬਾਿ॥ (341-3) 
 ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਹੂ ਨੇਿ ਨੇਿ ਕਤਰ ਗਾਵਹੀ । (341-4) 
 ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਅਉ ਸਕਲ ਫਲ॥ (341-5) 
 ਸਵਰਗ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਤਿਆਨ ਿਰ ਤਿਆਵਹੀ । (341-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਵਿਾਨ ਜਾਤਨ (341-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਲਾਵਹੀ ॥੩੪੧॥ (341-8) 
 
 ਰਚਨਾ ਚਤਰਿਰ ਤਚਿਰ ਤਬਸਮ ਬਤਚਿਰਪ੍ਨ (342-1) 
 ਕਾਹੂ ਸੋ ਨ ਕੋਊ ਕੀਨੇ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਹੈ । (342-2) 
 ਤਨਪ੍ਟ ਕਪ੍ਟ ਘਟ ਘਟ ਨਟ ਵਟ ਨਟ (342-3) 
 ਗੁਪ੍ਿ ਪ੍ਰਗਟ ਅਟਪ੍ਟ ਜਾਵਿੇਕ ਹੈ । (342-4) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸੀ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਿਰਸਨ ਸੋ ਿਰਸੁ (342-5) 
 ਬਚਨ ਸੋ ਬਚਨ ਨ ਸੁਰਤਿ ਸਮੇਕ ਹੈ । (342-6) 
 ਰੂਪ੍ ਰੇਖ ਲੇਖ ਭੇਖ ਨਾਿ ਬਾਿ ਨਾਨਾ ਤਬਤਿ (342-7) 
 ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਹੈ ॥੩੪੨॥ (342-8) 
 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮਤਿਆਨ॥ (343-1) 
 ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪ੍ਾਰਬਰਹਮ ਹੈ । (343-2) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿ ਅਨਾਹਿ ਬਰਹਮਤਗਆਨ॥ (343-3) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ੰਥ ਸਤਿ ਗੰਤਮਿਾ ਅਗੰਮ ਹੈ । (343-4) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿਸੰਗ ਬਰਹਮਸਥਾਨ ਸਤਿ (343-5) 
 ਕੀਰਿਨ ਸਮੈ ਹੁਇ ਸਾਵਿਾਨ ਸਮ ਹੈ । (343-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਚਾਉ ਸਤਿ (343-7) 
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਮੋ ਨਮ ਹੈ ॥੩੪੩॥ (343-8) 



 
 ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਨਰਾਿਾਰ ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਤਬਕਾਰ (344-1) 
 ਅਜੋਨੀ ਅਕਾਲ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਅਭੇਵ ਹੈ । (344-2) 
 ਤਨਰਮੋਹ ਤਨਰਬੈਰ ਤਨਰਲੇਪ੍ ਤਨਰਿੋਖ (344-3) 
 ਤਨਰਭੈ ਤਨਰੰਜਨ ਅਿਹ ਪ੍ਰ ਅਿੇਵ ਹੈ । (344-4) 
 ਅਤਬਗਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਤਿ ਬੋਤਿ (344-5) 
 ਅਚੁਿ ਅਲਖ ਅਤਿ ਅਛਲ ਅਛੇਵ ਹੈ । (344-6) 
 ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ ਅਸਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜਮੈ (344-7) 
 ਅਿਭੁਿ ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗੁਰਿੇਵ ਹੈ ॥੩੪੪॥ (344-8) 
 
 ਕਾਰਿਕ ਮਾਸ ਰੁਤਿ ਸਰਿ ਪ੍ੂਰਨਮਾਸੀ (345-1) 
 ਆਠ ਜਾਮ ਸਾਤਠ ਘਰੀ ਆਜੁ ਿੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ । (345-2) 
 ਅਉਸਰ ਅਭੀਚ ਬਹੁਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਹੁਇ (345-3) 
 ਰੂਪ੍ ਗੁਨ ਜੋਬਨ ਤਸੰਗਾਰ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੈ । (345-4) 
 ਚਾਤਿਰ ਚਿੁਰ ਪ੍ਾਠ ਸੇਵਕ ਸਹੇਲੀ ਸਾਤਠ (345-5) 
 ਸੰਪ੍ਿਾ ਸਮਗਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਚਾਰੀ ਹੈ । (345-6) 
 ਸੁੰਿਰ ਮੰਿਰ ਸੁਭ ਲਗਨ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ (345-7) 
 ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਿੰਤਨ ਪ੍ਰੀਿਮ ਤਪ੍ਆਰੀ ਹੈ ॥੩੪੫॥ (345-8) 
 
 ਤਿਨਕਰ ਤਕਰਤਨ ਸੁਹਾਿ ਸੁਖਿਾਈ ਅੰਗ (346-1) 
 ਰਚਿ ਤਸੰਗਾਰਅਭਰਨ ਸਖੀ ਆਇਕ ੈ। (346-2) 
 ਤਪ੍ਰਥਮ ਉਬਟਨਾ ਕੈ ਸੀਸ ਮੈ ਮਲਉਨੀ ਮੇਤਲ (346-3) 
 ਮਜਨ ਉਸਨ ਜਲ ਤਨਰਮਲ ਭਾਏ ਕੈ । (346-4) 
 ਕੁਸਮ ਅਵੇਸ ਕੇਸ ਬਾਸਿ ਫੁਲੇਲ ਮੇਲ (346-5) 
 ਅੰਗ ਅਰਗਜਾ ਲੇਪ੍ ਹੋਿ ਉਪ੍ਜਾਇਕ ੈ। (346-6) 
 ਚੀਰ ਚਾਰ ਿਰਪ੍ਨ ਮਤਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ੁ ਚੀਤਨ॥ (346-7) 
 ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਜੰਕ ਪ੍ਤਰ ਿਾਵਰੀ ਨ ਿਾਇਕੈ ॥੩੪੬॥ (346-8) 
 
 ਕਕਹੀ ਿ ੈਮਾਗ ਉਰਝਾਏ ਸੁਰਝਾਏ ਕੇਸ (347-1) 
 ਕੁੰਕਮ ਚੰਿਨ ਕੋ ਤਿਲਕ ਿੇ ਲਲਾਰ ਮੈ । (347-2) 
 ਅੰਜਨ ਖੰਜਨ ਤਿਰਗ ਬੇਸਤਰ ਕਰਨ ਫੂਲ॥ (347-3) 
 ਬਾਰੀ ਸੀਸ ਫੂਲ ਿ ੈਿਮੋਲਰਸ ਮੁਖ ਿੁਆਰ ਮੈ । (347-4) 
 ਕੰਠਸਰੀ ਕਪ੍ੋਤਿ ਮਰਕਿ ਅਉ ਮੁਕਿਾਹਲ॥ (347-5) 
 ਬਰਨ ਬਰਨ ਫੂਲ ਸੋਭਾ ਉਰ ਹਾਰ ਮੈ । (347-6) 



 ਚਚਰਚਰੀ ਕੰਕਨ ਮੁੰਤਿਕਾ ਤਮਹਿੀ ਬਨੀ ੁਿ੍ਰ ॥ (347-7) 
 ਅੰਗੀਆ ਅਨੂਪ੍ ਛੁਿਰਪ੍ੀਤਠ ਕਟ ਿਾਰ ਮੈ ॥੩੪੭॥ (347-8) 
 
 ਸੋਤਭਿ ਸਰਿ ਤਨਤਸ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਤਸ॥ (348-1) 
 ਪ੍ਰਥਮ ਸਹੇਲੀ ਕਹੈ ਪ੍ਰੇਮਰਸੁ ਚਾਖੀਐ । (348-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਿੇਰ ੈਆਇ ਹੈ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਤਨਿਾਨ ॥ (348-3) 
 ਤਮਲੀਐ ਤਨਰੰਿਰ ਕੈ ਹੁਇ ਅੰਿਰੁ ਨ ਰਾਖੀਐ । (348-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਤਭਿ ਹੁਇ॥ (348-5) 
 ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਤਭਲਾਖੀਐ । (348-6) 
 ਜੋਈ ਲਜਾਇ ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਪ੍ੁਤਨ ਪ੍ਿਮ ਿ॥ੈ (348-7) 
 ਪ੍ਲਕ ਅਮੋਲ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਗ ਮੁਖ ਸਾਖੀਐ ॥੩੪੮॥ (348-8) 
 
 ਕੰਚਨ ਅਸੁਿ ਜਸੈੇ ਭਰਮਿ ਕੁਠਾਰੀ ਤਬਖੈ (349-1) 
 ਸੁਿ ਭਏ ਭਰਮਿ ਨ ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (349-2) 
 ਜਸੈੇ ਕਰ ਕੰਕਨ ਅਨੇਕ ਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁਤਨ (349-3) 
 ਏਕੈ ਏਕ ਟੇਕ ਪ੍ੁਤਨ ਿੁਤਨ ਕੋ ਤਬਨਾਸ ਹੈ । (349-4) 
 ਖੁਤਿਆ ਕੈ ਬਾਲਕ ਤਬਲਲਾਿ ਅਕੁਲਾਿ ਅਿ॥ (349-5) 
 ਅਸਥਨ ਪ੍ਾਨ ਕਤਰ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (349-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਆ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਚਿੁਰ ਕੰੁੁਟ ਿਾਵੈ (349-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਨਹਚਲ ਤਗਰਤਹ ਪ੍ਿ ਬਾਸ ਹੈ ॥੩੪੯॥ (349-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ਿ ਭਵਨ ਉਜੀਆਰੋ ਹੋਿ (350-1) 
 ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤਗਰਤਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤਿਖਾਿ ਹੈ । (350-2) 
 ਓਤਿਪ੍ੋਿ ਜੋਤਿ ਹੋਿ ਕਾਰਜ ਬਾਛਿ ਤਸਤਿ (350-3) 
 ਆਨਿ ਤਬਨੋਿ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਬਹਾਿ ਹੈ । (350-4) 
 ਲਾਲਚ ਲੁਭਾਇਰਸੁ ਲੁਬਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਿੰਗ (350-5) 
 ਬੁਝਿ ਹੀ ਅੰਿਕਾਰ ਭਏ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ । (350-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਬਤਿਮਾਤਨ ਜਾਨੀਐ ਨ ਮਤਹਮਾ ਮਹਾਂਿ (350-7) 
 ਅੰਤਿਰੀਛ ਭਏ ਪ੍ਾਛੈ ਲੋਗ ਪ੍ਛੁਿਾਿ ਹੈ ॥੩੫੦ (350-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ਿ ਮਹਾਿਮੈ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਊ (351-1) 
 ਬੁਝਿ ਹੀ ਅੰਿਕਾਰ ਭਟਕਿ ਰਾਤਿ ਹੈ । (351-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਮੁ ਆਂਗਤਨ ਅਤਛਿ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੈ (351-3) 
 ਕਾਟਿ ਹੀ ਛਾਂਤਹ ਬੈਠੇਬੇ ਕਉ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (351-4) 



 ਜਸੈੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਤਬਖੈ ਚਨੈ ਹੁਇ ਚਿੁਰਕੰੁੁਟ (351-5) 
 ਛਿਰ ਢਾਲਾ ਚਾਲ ਭਏ ਜੰਿਰ ਕੰਿਰ ਜਾਿ ਹੈ । (351-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਿ ਸੰਗਮ ਜੁਗਤਿ ਜਗ (351-7) 
 ਅੰਿਰੀਛ ਭਏ ਪ੍ਾਛੇ ਲੋਗ ਪ੍ਛੁਿਾਿ ਹੈ ॥੩੫੧॥ (351-8) 
 
 ਜਉ ਜਾਨੈ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਤਿਰਗਨ ਕੈ ਿੇਖੀਅਿ (352-1) 
 ਲੋਚਨ ਅਛਿ ਅੰਿ ਕਾਹੇ ਿੇ ਨ ਪ੍ੇਖਹੀ । (352-2) 
 ਜਉ ਜਾਨੈ ਸਬਿੁਰਸ ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੀਅਿ (352-3) 
 ਤਜਹਬਾ ਅਛਿ ਕਿ ਗੰੁੁਗ ਨ ਸਰੇਖ ਹੀ । (352-4) 
 ਜਉਪ੍ੈ ਜਾਨੇ ਰਾਗ ਨਾਿ ਸੁਨੀਅਿ ਸਰਵਨ ਕੈ (352-5) 
 ਸਰਵਨ ਸਹਿ ਤਕਉ ਬਹਰੋ ਤਬਸੇਖ ਹੀ । (352-6) 
 ਨੈਨ ਤਜਹਬਾ ਸਰਵਨ ਕੋ ਨ ਕਛੂਐ ਬਸਾਇ (352-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸੋ ਅਲਖ ਅਲੇਖ ਹੀ ॥੩੫੨॥ (352-8) 
 
 ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਕਤਰ ਜੁਗਵੈ ਜਠਰ ਰਾਖ ੈ(353-1) 
 ਿਾਿੇਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ ਸੁਿ ਜਨਮਿ ਹੈ । (353-2) 
 ਬਹੁਤਰਓ ਅਖਾਤਿ ਖਾਤਿ ਸੰਜਮ ਸਤਹਤਿ ਰਹੈ (353-3) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਪ੍ੈ ਪ੍ੀਅਿ ਅਰੋਗਪ੍ਨ ਪ੍ਿ ਹੈ । (353-4) 
 ਮਲਮੂਿਰ ਿਾਰ ਕੋ ਤਬਚਾਰ ਨ ਤਬਚਾਰ ੈਤਚਿ (353-5) 
 ਕਰ ੈਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ਬਾਲੁ ਿਊ ਿਨ ਗਿ ਹੈ । (353-6) 
 ਿੈਸੇ ਅਰਭਕੁ ਰੂਪ੍ ਤਸਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮਤਿ (353-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਇਆਲ ਕੀ ਿਇਆ ਸਨ ਗਿ ਹੈ ॥੩੫੩॥ (353-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਜਨਨੀ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕਉ ਸੰਜਮੁ ਕਰ ੈ(354-1) 
 ਿਾਿੇ ਸੁਿ ਰਹੈ ਤਨਰਤਬਘਨ ਅਰੋਗ ਜੀ । (354-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਰੀਿ ਚਕ੍ਰਵੈ ਚੇਿੰਨ ਰੂਪ੍ (354-3) 
 ਿਾਿੇ ਤਨਹਤਚੰਿ ਤਨਰਭੈ ਬਸਿ ਲੋਗ ਜੀ । (354-4) 
 ਜਸੈੇ ਕਰੀਆ ਸਮੁੰਿਰ ਬੋਹਥ ਮੈ ਸਾਵਿਾਨ (354-5) 
 ਿਾਿੇ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਹੁਚਿ ਪ੍ਤਥਕ ਅਸੋਗ ਜੀ । (354-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਲਵ (354-7) 
 ਿਾਿੇ ਤਨਰਿੋਖ ਤਸਖ ਤਨਜਪ੍ਿ ਜੋਗ ਜੀ ॥੩੫੪॥ (354-8) 
 
 ਜਨਨੀ ਸੁਿਤਹ ਜਉ ਤਿਕਾਰ ਮਾਤਰ ਤਪ੍ਆਰੁ ਕਰ ੈ(355-1) 
 ਤਪ੍ਆਰ ਤਝਰਕਾਰੁ ਿੇਤਖ ਸਕਿ ਨ ਆਨ ਕੋ । (355-2) 



 ਜਨਨੀ ਕੋ ਤਪ੍ਆਰੁ ਅਉ ਤਿਕਾਰ ਉਪ੍ਕਾਰ ਹੇਿ (355-3) 
 ਆਨ ਕੋ ਤਿਕਾਰ ਤਪ੍ਆਰ ਹੈ ਤਬਕਾਰ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ । (355-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਅਗਤਨ ਮੈ ਪ੍ਰ ੈਬੂਡ ਮਰੈ ਜਰ ੈ(355-5) 
 ਿੈਸੇ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕ੍ਰੋਪ੍ ਆਤਨ ਬਤਨਿਾ ਅਤਗਆਨ ਕੋ । (355-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਕਉ ਜੁਗਵਿ ਜਿਨ ਕੈ (355-7) 
 ਿੁਤਬਿਾ ਨ ਤਬਆਪ੍ੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਤਨਿਾਨ ਕੋ ॥੩੫੫॥ (355-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਰ ਗਹਿ ਸਰਪ੍ ਸੁਿ ਪ੍ੇਤਖ ਮਾਿਾ (356-1) 
 ਕਹੈ ਨ ਪ੍ੁਕਾਰ ਫੁਸਲਾਇ ਉਰ ਮੰਡ ਹੈ । (356-2) 
 ਜਸੈੇ ਬੇਿ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕਹੈ ਨ ਤਬਥਾਰ ਤਬਰਥਾ (356-3) 
 ਸੰਜਮ ਕੈ ਅਉਖਿ ਖਵਾਇ ਰੋਗ ਡੰਡ ਹੈ । (356-4) 
 ਜਸੈੇ ਭੂਤਲ ਚੂਤਕ ਚਟੀਆ ਕੀ ਨ ਬੀਚਾਰ ੈਪ੍ਾਿਾ (356-5) 
 ਕਤਹ ਕਤਹ ਸੀਤਖਆ ਮੂਰਖਿ ਮਤਿ ਖੰਡ ਹੈ । (356-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ੇਤਖ ਅਉਗੁਨ ਕਹੈ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹੂ (356-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਤਬਬੇਕ ਸਮਝਾਵਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ॥੩੫੬॥ (356-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ੋਤਖ ਿੋਤਖ ਬਾਲਕਤਹ (357-1) 
 ਅਸਥਨ ਪ੍ਾਨ ਬਾਤਨ ਜਨਨੀ ਤਮਟਾਵਈ । (357-2) 
 ਤਮਸਰੀ ਤਮਲਾਇ ਜਸੈੇ ਅਉਖਿ ਖਵਾਵੈ ਬਿੈੁ (357-3) 
 ਮੀਠੋ ਕਤਰ ਖਾਿ ਰੋਗੀ ਰੋਗਤਹ ਘਟਾਵਈ । (357-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲੁ ਸੀਤਚ ਸੀਤਚ ਿਾਨਤਹ ਤਕ੍ਰਸਾਨ ਪ੍ਾਲੈ (357-5) 
 ਪ੍ਰਪ੍ਕ ਭਏ ਕਾਤਟ ਘਰ ਮੈ ਲੈ ਆਵਈ । (357-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਇ ਤਨਹਕਾਮ ਕਤਰ (357-7) 
 ਤਨਜਪ੍ਿ ਨਾਮੁ ਿਾਮੁ ਤਸਖੈ ਪ੍ਹੁਚਾਵਈ ॥੩੪੭॥ (357-8) 
 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਿ ਰਾਖਿ ਜਨਨੀ ਪ੍ਰਤਿ (358-1) 
 ਅਵਗੁਨ ਗੁਨ ਮਾਿਾ ਤਚਿ ਮੈ ਨ ਚੇਿ ਹੈ । (358-2) 
 ਜਸੈੇ ਭਰਿਾਤਰ ਭਾਤਰ ਨਾਤਰ ਉਰਹਾਤਰ ਮਾਨੈ (358-3) 
 ਿਾਿੇ ਲਾਲੁ ਲਲਨਾ ਕੋ ਮਾਨੁ ਮਤਨ ਲੇਿ ਹੈ । (358-4) 
 ਜਸੈੇ ਚਟੀਆ ਸਭੀਿ ਸਕੁਚਿ ਪ੍ਾਿਾ ਪ੍ੇਤਖ (358-5) 
 ਿਾਿੇ ਭੂਤਲ ਚੂਤਕ ਪ੍ਾਿਾ ਛਾਡਿ ਨ ਹੇਿ ਹੈ । (358-6) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਸਤਖ (358-7) 
 ਿਾਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਮਿੂਿਤਹ ਨ ਿੇਿ ਹੈ ॥੩੫੮॥ (358-8) 
 



 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕਾਮ ਕਟਕ ਹੁਇ ਕਾਮਾਰਥੀ (359-1) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕ੍ਰੋਿ ਕ੍ਰੋਿੀਵੰਿ ਆਤਹ ਜੀ । (359-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਲੋਭ ਲੋਭੀ ਹੁਇ ਲਾਲਚੁ ਕਰ ੈ(359-3) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਮੋਹ ਮੋਹੈ ਅਵਗਾਤਹ ਜੀ । (359-4) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਅਹੰਕਾਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁਇ (359-5) 
 ਰੂਪ੍ ਤਰਪ੍ ਸੰਪ੍ੈ ਸੁਖ ਬਲ ਛਲ ਚਾਤਹ ਜੀ । (359-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਖਨ ਕੇ ਰੋਮਤਹ ਨ ਚਾਂਪ੍ ਸਕੈ (359-7) 
 ਜਾਂਪ੍ੈ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਸਸਿਰਨ ਸਨਾਤਹ ਜੀ ॥੩੫੯॥ (359-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸੁਮੇਰ ਊਚ ਅਚਲ ਅਗਮ ਅਤਿ (360-1) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਵਨ ਜਲ ਤਬਆਪ੍ ਨ ਸਕਿ ਹੈ । (360-2) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿਾਸ ਬਾਨੀ ਚਉਗੁਨੀ ਚਿਿ (360-3) 
 ਪ੍ਉਨ ਗੌਨ ਿੂਤਰ ਿੂਤਰ ਹੋਇ ਚਮਕਤਿ ਹੈ । (360-4) 
 ਸੰਗਮ ਸਲਲ ਮਲੁ ਿੋਇ ਤਨਰਮਲ ਕਰ ੈ(360-5) 
 ਹਰ ੈਿੁਖ ਿੇਖ ਸੁਤਨ ਸੁਜਮ ਬਕਤਿ ਹੈ । (360-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਜੋਗੀ ਤਿਰਗੁਨ ਅਚੀਿ ਚੀਿ (360-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਛਕਤਿ ਹੈ ॥੩੬੦॥ (360-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਸੁਕਿੇਵ ਕੇ ਜਨਮ ਸਮੈ ਜਾਕੋ ਜਾਕੋ (361-1) 
 ਜਨਮ ਭਇਓ ਿੇ ਸਕਲ ਤਸਤਿ ਜਾਨੀਐ । (361-2) 
 ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਜੋਈ ਜੋਈ ਪ੍ਰਿ ਸਮੁੰਿਰ ਤਬਖੈ (361-3) 
 ਸੀਪ੍ ਕੈ ਸੰਜੋਗ ਮੁਕਿਾਹਲ ਬਖਾਨੀਐ । (361-4) 
 ਬਾਵਨ ਸੁਗੰਿ ਸੰਬੰਿ ਪ੍ਉਨ ਗਉਨ ਕਰ ੈ(361-5) 
 ਲਾਗੈ ਜਾਹੀ ਜਾਹੀ ਿਰ ੁੁਮ ਚੰਿਨ ਸਮਾਨੀਐ (361-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗ ਜੋ ਜੋ ਜਾਗਿ ਅੰਤਮਰਿ ਜੋਗ (361-7) 
 ਸਬਿੁ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਮੋਖ ਪ੍ਿ ਪ੍ਰਵਾਨੀਐ ॥੩੬੧॥ (361-8) 
 
 ਿੀਰਥ ਜਾਿਰਾ ਸਮੈ ਨ ਏਕ ਸੈ ਆਵਿ ਸਬੈ (362-1) 
 ਕਾਹੂ ਸਾਿ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾਪ੍ ਸਬਨ ਕੇ ਜਾਿ ਹੈ । (362-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਪ੍ ਸੈਨਾ ਸਮਸਤਰ ਨ ਸਕਲ ਹੋਿ (362-3) 
 ਏਕ ਏਕ ਪ੍ਾਛੇ ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰੇ ਖਾਿ ਹੈ । (362-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਮੁੰਿਰ ਜਲ ਤਬਮਲ ਬੋਤਹਥ ਬਸੈ (362-5) 
 ਏਕ ਏਕ ਮੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਹੁਚਾਿ ਹੈ । (362-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸਾਖਾ ਅਤਨਕ ਸੰਸਾਰ ਿੁਆਰ (362-7) 



 ਸਨਮੁਖ ਓਟ ਗਹੇ ਕੋਟ ਤਬਆਸਾਿ ਹੈ ॥੩੬੨॥ (362-8) 
 
 ਭਾਂਜਨ ਕੈ ਜਸੈੇ ਕੋਊ ਿੀਪ੍ਕੈ ਿੁਰਾਏ ਰਾਖ ੈ(363-1) 
 ਮੰਿਰ ਮੈ ਅਛਿ ਹੀ ਿੂਸਰੋ ਨ ਜਾਨਈ । (363-2) 
 ਜਉਪ੍ੈ ਰਖਵਈਆ ਪ੍ੁਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ੈ(363-3) 
 ਹਰ ੈਿਮ ਤਿਮਰ ਉਿੋਿ ਜੋਿ ਠਾਨਈ । (363-4) 
 ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤਗਰਤਹ ਪ੍ੇਤਖਐ ਪ੍ਰਿਤਛ ਰੂਪ੍ (363-5) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਤਿਪ੍ਈਆ ਿਿਖਨ ਪ੍ਤਹਚਾਨਈ । (363-6) 
 ਿੈਸੇ ਅਵਘਟ ਘਟ ਗੁਪ੍ਿ ਜੋਿੀ ਸਰੂਪ੍ (363-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਉਨਮਾਨੀ ਉਨਮਾਨਈ ॥੩੬੩॥ (363-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਜੰਿ ਅਉਖਿ ਤਹਿਾਇ ਤਰਿੈ (364-1) 
 ਤਬਰਥਾ ਬਲੁ ਤਬਮੁਖ ਹੋਇ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (364-2) 
 ਜਸੈੇ ਆਨ ਿਾਿ ਮੈ ਿਨਕ ਹੀ ਕਲੰਕ ਡਾਰੇ (364-3) 
 ਅਨਕ ਬਰਨ ਮੇਤਟ ਕਨਤਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (364-4) 
 ਜਸੈੇ ਕੋਤਟ ਭਾਤਰ ਕਰ ਕਾਸਤਟ ਇਕਿਰਿਾ ਮੈ (364-5) 
 ਰੰਚਕ ਹੀ ਆਂਚ ਿੇਿ ਭਸਮ ਉਿਾਸ ਹੈ । (364-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਉਰ ਅੰਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ ਭਏ (364-7) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਿੋਖਨ ਤਬਨਾਸ ਹੈ ॥੩੬੪॥ (364-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਨੀ ਬਾਨ ਕੀ ਰਹਿ ਟੂਤਟ ਿੇਹੀ ਤਬਖੈ (365-1) 
 ਚੁੰਬਕ ਤਿਖਾਏ ਿਿਕਾਲ ਤਨਕਸਿ ਹੈ । (365-2) 
 ਜਸੈੇ ਜੋਕ ਿੋੀਂਬਰੀ ਲਗਾਈਿ ਰੋਗੀ ਿਨ (365-3) 
 ਐਚ ਲੇਿ ਰੁਿਰ ਤਬਰਥਾ ਸਮੁ ਖਸਿ ਹੈ । (365-4) 
 ਜਸੈੇ ਜੁਵਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਮਰਿਨ ਕਰ ੈਿਾਈ (365-5) 
 ਗਰਭ ਸਥੰਭਨ ਹੁਇ ਪ੍ੀਿਾ ਨ ਗਰਸਿ ਹੈ । (365-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਾਂਚੋ ਿੂਿ ਭੂਿ ਤਬਭਰਮ ਹੁਇ ਭਾਤਗ ਜਾਤਿ (365-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਿ ਜੰਿ ਰਸਨਾ ਰਸਿ ਹੈ ॥੩੬੫॥ (365-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਫਲ ਬਨ ਤਬਖੈ ਤਬਰਖ ਤਬਤਬਤਿ (366-1) 
 ਜਾਕੋ ਫਲੁ ਮੀਠੋ ਖਗ ਿਾਪ੍ੋ ਚਤਲ ਜਾਤਿ ਹੈ । (366-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਬਿ ਤਬਖੈ ਿੇਖੀਐ ਪ੍ਾਖਾਨ ਬਹੁ (366-3) 
 ਜਾਮੈ ਿੋ ਹੀਰਾ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਖਨਵਾਰਾ ਲਲਚਾਿ ਹੈ । (366-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਜਲਤਿ ਮਤਿ ਬਸਿ ਅਨੰਿ ਜੰਿ (366-5) 



 ਮੁਕਿਾ ਅਮੋਲ ਜਾਮੈ ਹੰਸ ਖੋਜ ਖਾਿ ਹੈ । (366-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਹੈ ਅਸੰਖ ਤਸਖ (366-7) 
 ਜਾਮੈ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਿਾਤਹ ਲੋਕ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ ॥੩੬੬॥ (366-8) 
 
 Paurhi 367 is missing. 
 
 ਜਸੈੇ ਸਤਸ ਜੋਤਿ ਹੋਿ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿਾਸ (368-1) 
 ਤਚਿਵਿ ਚਕ੍ਰਿ ਚਕੋਰ ਤਿਆਨ ਿਾਰ ਹੀ । (368-2) 
 ਜਸੈੇ ਅੰਿਕਾਰ ਤਬਖੈ ਿੀਪ੍ਹੀ ਤਿਪ੍ਿ ਿੇਤਖ (368-3) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਿੰਗ ਓਿਪ੍ੋਤਿ ਹੋਇ ਗੁੰਜਾਰ ਹੀ । (368-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਜਾਨ ਕਾਜ ਭਾਂਜਨ ਮੈ (368-5) 
 ਰਾਖਿ ਹੀ ਚੀਟੀ ਕੋਤਟ ਲੋਭ ਲੁਭਿ ਅਪ੍ਾਰ ਹੀ । (368-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰਮਤਨਿਾਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਮੈ (368-7) 
 ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਿਾਸ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ॥੩੬੮॥ (368-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਤਹ ਅਗਤਨ ਕਉ ਬਾਲਕ ਤਬਲੋਕ ਿਾਵੈ (369-1) 
 ਗਤਹ ਗਤਹ ਰਾਖ ੈਮਾਿਾ ਸੁਿ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (369-2) 
 ਤਬਰਖਾਵੰਿ ਜੰਿ ਜਸੈੇ ਚਾਹਿ ਅਖਾਤਿ ਖਾਤਿ (369-3) 
 ਜਿਨ ਕੈ ਬੇਿ ਜੁਗਵਿ ਨ ਸੁਹਾਿ ਹੈ । (369-4) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੰਥ ਅਪ੍ੰਥ ਤਬਬੇਕਤਹ ਨ ਬੂਝ ੈਅੰਿ (369-5) 
 ਕਤਟ ਗਹੇ ਅਟਪ੍ਟੀ ਚਾਲ ਚਤਲਓ ਜਾਿ ਹੈ । (369-6) 
 ਿੈਸੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਿ ਕਤਨਕ ਅਉ ਕਾਮਨੀ ਕੀ (369-7) 
 ਰਾਖ ੈਤਨਰਲੇਪ੍ ਗੁਰਤਸਖ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ ॥੩੬੯॥ (369-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਅਨੇਕ ਉਪ੍ਜਾਿ ਸੁਿ (370-1) 
 ਪ੍ੂੰਜੀ ਿ ੈਿ ੈਬਨਜ ਤਬਉਹਾਰਤਹ ਲਗਾਵਹੀ । (370-2) 
 ਤਕਰਿ ਤਬਰਿ ਕਤਰ ਕੋਊ ਮੂਤਲ ਖੋਵੈ ਰੋਵੈ (370-3) 
 ਕੋਊ ਲਾਭ ਲਭਤਿ ਕੈ ਚਉਗੁਨੋ ਬਢਾਵਹੀ । (370-4) 
 ਜਸੈੋ ਜਸੈੋ ਜੋਈ ਕੁਲਾ ਿਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰ ੈ(370-5) 
 ਿੈਸੋ ਿੈਸੋ ਜਸੁ ਅਪ੍ਜਸੁ ਪ੍ਰਗਟਾਵਹੀ । (370-6) 
 ਿੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਿਰਸੀ ਪ੍ੁਹੁਪ੍ ਗਿ , (370-7) 
 ਤਸਖ ਸਾਖਾ ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਰਖ ਫਲ ਪ੍ਾਵਹੀ ॥੩੭੦॥ (370-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਨਰਪ੍ਤਿ ਬਹੁ ਬਨਿਾ ਤਬਵਾਹ ਕਰ ੈ(371-1) 



 ਜਾਕ ੈਜਨਮਿ ਸੁਿ ਵਾਹੀ ਤਗਰਤਹ ਰਾਜ ਹੈ । (371-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਤਿ ਮਤਿ ਚਹੂੰ ਓਰ ਮੈ ਬੋਹਥ ਚਲੈ (371-3) 
 ਜੋਈ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਹੁਚੈ ਪ੍ੂਰਨ ਸਬ ਕਾਜ ਹ ੈ। (371-4) 
 ਜਸੈੇ ਖਾਤਨ ਖਨਿ ਅਨੰਿ ਖਨਵਾਰਾ ਖੋਜੀ (371-5) 
 ਹੀਰਾ ਹਾਤਥ ਚਿੈ ਜਾਕ ੈਿਾਕੈ ਬਾਜੁ ਬਾਜ ਹ ੈ। (371-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਨਵਿਨ ਅਉ ਪ੍ੁਰਾਿਨਾਤਿ (371-7) 
 ਕਾ ਪ੍ਤਰ ਕਟਾਤਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਿਾਕੈ ਛਤਬ ਛਾਜ ਹ ੈ॥੩੭੧॥ (371-8) 
 
 ਬੂੰਿ ਬੂੰਿ ਬਰਖ ਪ੍ਨਾਰੇ ਬਤਹ ਚਲੈ ਜਲੁ (372-1) 
 ਬਹੁਤਰਓ ਉਮਤਗ ਬਹੈ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਆਇਕ ੈ। (372-2) 
 ਿਾਿੇ ਨੋਰਾ ਨੋਰਾ ਭਤਰ ਚਲਿ ਚਿਰਕੁੰਟ (372-3) 
 ਸਤਰਿਾ ਸਤਰਿਾ ਪ੍ਰਤਿ ਤਮਲਿ ਹੈ ਜਾਇਕੈ । (372-4) 
 ਸਤਰਿਾ ਸਕਲ ਜਲ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਤਲ (372-5) 
 ਸੰਗਮ ਸਮੁੰਿਰ ਹੋਿ ਸਮਿ ਸਮਾਇਕ ੈ। (372-6) 
 ਜਾਮੈ ਜਸੈੀਐ ਸਮਾਈ ਿੈਸੀਐ ਮਤਹਮਾ ਬਡਾਈ (372-7) 
 ਓਛੌ ਅਉ ਗੰਭੀਰ ਿੀਰ ਬੂਝੀਐ ਬੁਲਾਇਕ ੈ॥੩੭੨॥ (372-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈ ਿਨਕ ਸੋ ਤਿਖਾਈ ਿੇਿ (373-1) 
 ਮੋਲ ਕੀਏ ਿਮਕਨ ਭਰਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ । (373-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਰ ਬਾਿੇ ਹੁੰਡੀ ਲਾਗਿ ਨ ਭਾਰ ਕਛੁ (373-3) 
 ਆਗੈ ਜਾਇ ਪ੍ਾਈਅਿ ਲਛਮੀ ਅਪ੍ਾਰ ਜੀ । (373-4) 
 ਜਸੈੇ ਬਤਟ ਬੀਜ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ੍ ਹੋਿ (373-5) 
 ਬੋਏ ਸੈ ਤਬਤਬਤਿ ਕਰ ੈਤਬਰਖਾ ਤਬਸਥਾਰ ਜੀ । (373-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰਤਸਖਨ ਮੈ (373-7) 
 ਜਾਨੀਐ ਮਹਾਿਮ ਗਏ ਹੀ ਹਤਰਿੁਆਰ ਜੀ ॥੩੭੩॥ (373-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਿ ਪ੍ੀਅਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਮਰੰਮੁ ਿਾਕੋ (374-1) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਮਿਵਾਰੋ ਹੋਇ ਛਕੈ ਛਕ ਜਾਤਿ ਹੈ । (374-2) 
 ਜਸੈੇ ਠਾਤਰ ਭੇਟਿ ਭਿਾਰਤਹ ਨ ਭੇਿੁ ਜਾਨਤਹ (374-3) 
 ਉਤਿਿ ਅਿਾਨ ਆਨ ਤਚਹਤਨ ਤਿਖਾਿ ਹੈ । (374-4) 
 ਕਤਰ ਪ੍ਤਰ ਮਾਨਕੁ ਨ ਲਾਗਿ ਹੈ ਭਾਰੀ ਿੋਲ (374-5) 
 ਮੋਲ ਸੰਤਖਆ ਿਮਕਨ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਤਿ ਹੈ । (374-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਤਨ ਮਾਨੈ ਤਸਖ (374-7) 
 ਜਾਨੈ ਮਤਹਮਾ ਜਉ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਮਾਿ ਹੈ ॥੩੭੪॥ (374-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਮਛ ਕਛ ਬਗ ਹੰਸ ਮੁਕਿਾ ਪ੍ਾਖਾਨ (375-1) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਖੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਿਤਿ ਸੈ ਜਾਨੀਐ । (375-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਾਰੋ ਿਾਰੀ ਿਉ ਆਰਸੀ ਸਨਾਹ ਸਸਿਰ (375-3) 
 ਲੋਹ ਏਕ ਸੇ ਅਨੇਕ ਰਚਨਾ ਬਖਾਨੀਐ । (375-4) 
 ਭਾਂਜਨ ਤਬਤਬਤਿ ਜਸੈੇ ਹੋਿ ਏਕ ਤਮਰਿਕਾ ਸੈ (375-5) 
 ਖੀਰ ਨੀਰ ਤਬੰਜਨਾਤਿ ਅਉਖਿ ਸਮਾਨੀਐ । (375-6) 
 ਿੈਸੇ ਿਰਸਨ ਬਹੁ ਬਰਨ ਆਸਰਮ ਿਰਮ (375-7) 
 ਸਕਲ ਤਗਰਹਸਿੁ ਕੀ ਸਾਖਾ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੩੭੫॥ (375-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਸਤਰ ਸਤਰਿਾ ਸਕਲ ਮੈ ਸਮੁੰਿਰ ਬਡੋ (376-1) 
 ਮੇਰ ਮੈ ਸੁਮੇਰ ਬਡੋ ਜਗਿੁ ਬਖਾਨ ਹੈ । (376-2) 
 ਿਰਵਰ ਤਬਖੈ ਜਸੈੇ ਚੰਿਨ ਤਬਰਖੁ ਬਡੋ (376-3) 
 ਿਾਿ ਮੈ ਕਨਕ ਅਤਿ ਉਿਮ ਕੈ ਮਾਨ ਹੈ ।॥ (376-4) 
 ਪ੍ੰਛੀਅਨ ਮੈ ਹੰਸ ਤਮਰਗ ਰਾਜਨ ਮੈ ਸਾਰਿੂਲ (376-5) 
 ਰਾਗਨ ਮੈ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਖਾਨ ਹੈ । (376-6) 
 ਤਗਆਂਨਨ ਮੈ ਤਗਆਨੁ ਅਰੁ ਤਿਆਨਨ ਮੈ ਤਿਆਨ ਗੁਰ (376-7) 
 ਸਕਲ ਿਰਮ ਮੈ ਤਗਰਹਸਿੁ ਪ੍ਰਿਾਨ ਹੈ ॥੩੭੬॥ (376-8) 
 
 ਿੀਰਥ ਮਜਨ ਕਰਬੈ ਕੋ ਹੈ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ (377-1) 
 ਤਨਰਮਲ ਿਨ ਤਿਰਖਾ ਿਪ੍ਤਿ ਤਨਵਾਰੀਐ । (377-2) 
 ਿਰਪ੍ਨ ਿੀਪ੍ ਕਰ ਗਹੇ ਕੋ ਇਹ ੈਗੁਨਾਉ (377-3) 
 ਪ੍ੇਖਿ ਤਚਹਨ ਮਗ ਸੁਰਤਿ ਸੰਮਾਰੀਐ । (377-4) 
 ਭੇਟਿ ਭਿਾਰ ਨਾਤਰ ਕੋ ਇਹ ੈਗੁਨਾਉ (377-5) 
 ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਸੀਪ੍ ਗਤਿ ਲੈ ਗਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਰੀਐ । (377-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਤਨ ਸਰਤਨ ਕੋ ਇਹ ੈਗੁਨਾਉ (377-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਕਤਰ ਹਾਰੁ ਉਤਰਿਾਰੀਐ ॥੩੭੭॥ (377-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ਤਬਕਾਰ ਸੁਿ॥ (378-1) 
 ਪ੍ੋਖਿ ਸਪ੍ਰੇਮ ਤਬਹਸਿ ਤਬਹਸਾਇਕ ੈ। (378-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਜੰਿ ਬੈਿਤਹ ਤਬਰਿਾਂਿ ਕਹੈ (378-3) 
 ਪ੍ਰਖ ਪ੍ਰੀਖਾ ਉਪ੍ਚਾਰਿ ਰਸਾਇਕ ੈ। (378-4) 
 ਚਟੀਆ ਅਨੇਕ ਜਸੈੇ ਏਕ ਚਤਟਸਾਰ ਤਬਖੈ॥ (378-5) 
 ਤਬਤਿਆਵੰਿ ਕਰ ੈਪ੍ਾਿਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੈ ਪ੍ਿਾਇਕ ੈ। (378-6) 



 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਕੈ ਅਉਗੁਨ ਅਵਤਗਆ ਮੇਟ॥ੈ (378-7) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਸੈ ਸਹਜ ਸਮਝਾਇਕ ੈ॥੩੭੮॥ (378-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਰਿ ਸੁਿ ਅਤਨਕ ਇਆਨਪ੍ਨ॥ (379-1) 
 ਿਊ ਨ ਜਨਨੀ ਅਿੁਗਨ ਉਤਰ ਿਾਤਰਓ ਹੈ । (379-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਰਤਨ ਸੂਤਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਿਤਗਆ ਰਾਖ॥ੈ (379-3) 
 ਅਤਨਕ ਅਵਤਗਆ ਕੀਏ ਮਾਤਰ ਨ ਤਬਡਾਤਰਓ ਹੈ । (379-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਤਰਿਾ ਜਲੁ ਕਾਸਟਤਹ ਨ ਬੋਰਿ॥ (379-5) 
 ਕਰਿ ਤਚਿ ਲਾਜ ਅਪ੍ਨੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਤਰਓ ਹੈ । (379-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮ ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਗਤਿ॥ (379-7) 
 ਤਸਖਨ ਕੋ ਤਕਰਿੁ ਕਰਮੁ ਕਛੂ ਨਾ ਤਬਚਾਤਰਓ ਹੈ ॥੩੭੯॥ (379-8) 
 
 ਜੋਈ ਕੁਲਾ ਿਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਸੁਚਾਰ ਚਾਰ॥ (380-1) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਰਵਾਤਰ ਤਬਖੈ ਸਰੇਸਟੁ ਬਖਾਨੀਐ । (380-2) 
 ਬਨਜੁ ਤਬਉਹਾਰ ਸਾਚੋ ਸਾਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿਾ॥ (380-3) 
 ਸੋਈ ਿਉ ਬਨਉਟਾ ਤਨਹਕਪ੍ਟ ਕੈ ਮਾਨੀਐ । (380-4) 
 ਸੁਆਮ ਕਾਮ ਸਾਵਿਾਨ ਮਾਨਿ ਨਰੇਸ ਆਨ॥ (380-5) 
 ਸੋਈ ਸਵਾਮ ਕਾਰਜੀ ਪ੍ਰਤਸਤਿ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (380-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਤਰਤਿ ਅੰਿਤਰ ਹੈ॥ (380-7) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸੋਈ ਤਸਖ ਜਗ ਜਾਨੀਐ ॥੩੮੦॥ (380-8) 
 
 ਜਲ ਕੈ ਿਰਨ ਅਰੁ ਿਰਨ ਕੈ ਜਸੈੇ ਜਲੁ॥ (381-1) 
 ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੈ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸੰਗਮੁ ਸਮਾਤਰ ਹੈ । (381-2) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਸੀਚ ਕੈ ਿਮਾਤਲ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੀਅਿ॥ (381-3) 
 ਬੋਰਿ ਨ ਕਾਸਟਤਹ ਜਵਾਲਾ ਮੈ ਨ ਜਾਤਰ ਹੈ । (381-4) 
 ਲੋਸਟ ਕੈ ਜਤਿ ਗਤਿ ਬੋਹਤਥ ਬਨਾਈਅਿ॥ (381-5) 
 ਲੋਸਟਤਹ ਸਾਗਰ ਅਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਾਰ ਹੈ । (381-6) 
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਜਾਨੀਜ ੈਜਨੁ ਜਨ ਕੈ ਜਾਨੀਜ ੈਪ੍ਰਭ॥ (381-7) 
 ਿਾਿੇ ਜਨ ਕੋ ਨ ਗੁਨ ਅਉਗੁਨ ਬੀਚਾਤਰ ਹੈ ॥੩੮੧॥ (381-8) 
 
 ਤਬਆਹ ਸਮੈ ਜਸੈੇ ਿੁਹੂੰ ਓਰ ਗਾਈਅਤਿ ਗੀਿ॥ (382-1) 
 ਏਕੈ ਹੁਇ ਲਭਤਿ ਏਕੈ ਹਾਤਨ ਕਾਤਨ ਜਾਨੀਐ । (382-2) 
 ਿੁਹੂੰ ਿਲ ਤਬਖੈ ਜਸੈੇ ਬਾਜਿ ਨੀਸਾਨ ਿਾਨ॥ (382-3) 
 ਕਾਹੂ ਕਉ ਜ ੈਕਾਹੂ ਕਉ ਪ੍ਰਾਜ ੈਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (382-4) 



 ਜਸੈੇ ਿੁਹੂੰ ਕੂਤਲ ਸਤਰਿਾ ਮੈ ਭਤਰ ਨਾਉ ਚਲੈ॥ (382-5) 
 ਕੋਊ ਮਾਤਝਿਾਤਰ ਕੋਊ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨੀਐ । (382-6) 
 ਿਰਮ ਅਿਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਅਸਾਿ ਸਾਿ॥ (382-7) 
 ਊਚ ਨੀਚ ਪ੍ਿਵੀ ਪ੍ਰਤਸਿ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੩੮੨॥ (382-8) 
 
 ਪ੍ਾਹਨ ਕੀ ਰੇਖ ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਤਨਰਬਾਹੁ ਕਰ॥ੈ (383-1) 
 ਟਰ ੈਨ ਸਨੇਹੁ ਸਾਿ ਤਬਗਰਹੁ ਅਸਾਿ ਕੋ । (383-2) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਮੈਲਕੀਰ ਿੀਰ ਨ ਿਰਤਿ ਿਿ (383-3) 
 ਅਿਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਉ ਤਬਰੁਿ ਜੁਿ ਸਾਿ ਕੋ । (383-4) 
 ਥੋਹਤਰ ਉਖਾਰੀ ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਅਉ ਤਬਕਾਰੀ॥ (383-5) 
 ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਵ ਸਾਿ ਅਿਮ ਉਪ੍ਾਿ ਕੋ॥ (383-6) 
 ਗੁੰਜਾਫਲ ਮਾਨਕ ਸੰਸਾਤਰ ਿੁਲਾਿਾਤਰ ਤਬਖੈ॥ (383-7) 
 ਿੋਤਲ ਕੈ ਸਮਾਤਨ ਮੋਲ ਅਲਪ੍ ਅਗਾਤਿ ਕੋ ॥੩੮੩॥ (383-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕੁਲਾਬਿੂ ਅੰਗ ਰਚਤਿ ਸੀਗਾਰ ਖੋਤਿ॥ (384-1) 
 ਿਈ ਗਤਨਕਾ ਰਚਿ ਸਕਲ ਤਸੰਗਾਰ ਜੀ । (384-2) 
 ਕੁਲਾਬਿੂ ਤਸਹਜਾ ਸਮੈ ਰਮੈ ਭਿਾਰ ਏਕ॥ (384-3) 
 ਬੇਸਵਾ ਿਉ ਅਨੇਕ ਸੈ ਕਰਿ ਤਬਬਚਾਰ ਜੀ । (384-4) 
 ਕੁਲਾਬਿੂ ਸੰਗਮੁ ਸੁਜਮ ਤਨਰਿੋਖ ਮੋਖ॥ (384-5) 
 ਬੇਸਵਾ ਪ੍ਰਸਿ ਅਪ੍ਜਿਸ ਹੁਇ ਤਬਕਾਰ ਜੀ । (384-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਕਉ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਤਵਿਰ ਮਾਇਆ॥ (384-7) 
 ਸੋਈ ਿੁਖਿਾਇਕ ਹੁਇ ਿਹਤਿ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ॥੩੮੪॥ (384-8) 
 
 ਸੋਈ ਲੋਹਾ ਤਬਸੁ ਤਬਖੈ ਤਬਤਬਤਿ ਬੰਿਨ ਰੂਪ੍॥ (385-1) 
 ਸੋਈ ਿਉ ਕੰਚਨ ਜੋਤਿ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ । (385-2) 
 ਸੋਈ ਿਉ ਤਸੰਗਾਰ ਅਤਿ ਸੋਭਿ ਪ੍ਤਿਤਬਰਿਾ ਕਉ (385-3) 
 ਸੋਈ ਅਭਰਨੁ ਗਤਨਕਾ ਰਚਿ ਅੰਗ ਹੈ । (385-4) 
 ਸੋਈ ਸਵਾਂਤਿਬੂੰਿ ਤਮਲ ਸਾਗਰ ਮੁਕਿਾਫਲ (385-5) 
 ਸੋਈ ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਤਬਖ ਭੇਟਿ ਭੁਅੰਗ ਹੈ । (385-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਆ ਤਕਰਿ ਤਬਰਿ ਹੈ ਤਬਕਾਰ ਜਗ (385-7) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਗੁਰਤਸਖਨ ਸਰਬੰਗ ਹੈ ॥੩੮੫॥ (385-8) 
 
 ਕਊਆ ਜਉ ਮਰਾਲ ਸਭਾ ਜਾਇ ਬੈਠੇ ਮਾਨਸਰ॥ (386-1) 
 ਿੁਤਚਿ ਉਿਾਸ ਬਾਸ ਆਸ ਿੁਰਗੰਿ ਕੀ । (386-2) 



 ਸਵਾਨ ਤਜਉ ਬੈਠਾਈਐ ਸੁਭਗ ਪ੍ਰਜੰਗ ਪ੍ਾਰ॥ (386-3) 
 ਤਿਆਤਗ ਜਾਇ ਚਾਕੀ ਚਾਟ ੈਹੀਨ ਮਿ ਅੰਿ ਕੀ । (386-4) 
 ਗਰਿਬ ਅੰਗ ਅਰਗਜਾ ਜਉ ਲੇਪ੍ਨ ਕੀਜ ੈ(386-5) 
 ਲੋਟਿ ਭਸਮ ਸੰਤਗ ਹੈ ਕੁਟੇਵ ਕੰਿ ਕੀ । (386-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚੀਤਿ॥ (386-7) 
 ਮਨਸਾ ਉਪ੍ਾਿ ਅਪ੍ਰਾਿ ਸਨਬੰਿ ਕੀ ॥੩੮੬॥ (386-8) 
 
 ਤਨਰਾਿਾਰ ਕੋ ਅਿਾਰੁ ਆਸਰੋ ਤਨਰਾਸਨ ਕੋ॥ (387-1) 
 ਨਾਥੁ ਹੈ ਅਨਾਥਨ ਕੋ ਿੀਨ ਕੋ ਿਇਆਲੁ ਹੈ । (387-2) 
 ਅਸਰਤਨ ਸਰਤਨ ਅਉ ਤਨਰਿਨ ਕੋ ਹੈ ਿਨ॥ (387-3) 
 ਟੇਕ ਅੰਿਰਨ ਕੀ ਅਉ ਤਕ੍ਰਪ੍ਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾਲੁ ਹੈ । (387-4) 
 ਅਤਕ੍ਰਿਘਨ ਕੇ ਿਾਿਾਰ ਪ੍ਿਤਿ ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਰਭ (387-5) 
 ਨਰਕ ਤਨਵਾਰਨ ਪ੍ਰਿਤਗਆ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੁ ਹੈ । (387-6) 
 ਅਵਗੁਨ ਹਰਨ ਕਰਨ ਕਰਿਤਗਆ ਸਵਾਮੀ (387-7) 
 ਸੰਗੀ ਸਰਬੰਤਗ ਰਸ ਰਸਤਕ ਰਸਾਲੁ ਹੈ ॥੩੮੭॥ (387-8) 
 
 ਕੋਇਲਾ ਸੀਿਲ ਕਰ ਕਰਿ ਤਸਆਮ ਗਹੇ॥ (388-1) 
 ਪ੍ਰਸ ਿਪ੍ਿ ਪ੍ਰਿਗਿ ਕਰਿ ਹੈ । (388-2) 
 ਕੂਕਰ ਕੇ ਚਾਟਿ ਕਲੇਵਰਤਹ ਲਾਗੈ ਛੋਤਿ॥ (388-3) 
 ਕਾਟਿ ਸਰੀਰ ਪ੍ੀਰ ਿੀਰ ਨ ਿਰਿ ਹੈ । (388-4) 
 ਫੂਟਿ ਤਜਉ ਗਾਗਤਰ ਪ੍ਰਿ ਹੀ ਪ੍ਖਾਨ ਪ੍ਤਰ॥ (388-5) 
 ਪ੍ਾਹਨ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ੁਤਨ ਗਾਗਤਰ ਹਰਿ ਹੈ । (388-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸੰਤਗ ਪ੍ਰੀਿ ਹੂ ਤਬਰੋਿ ਬੁਰੋ (388-7) 
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਿੁਖ ਿੋਖ ਨ ਟਰਿ ਹੈ ॥੩੮੮॥ (388-8) 
 
 ਛਿਰ ਕੇ ਬਿਲੇ ਜਸੈੇ ਬੈਠੇ ਛਿਨਾ ਕੀ ਛਾਂਹ (389-1) 
 ਹੀਰਾ ਅਮੋਲਕ ਬਿਲੇ ਫਟਕ ਕਉ ਪ੍ਾਈਐ । (389-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਨ ਕੰਚਨ ਕੇ ਬਿਲੇ ਕਾਚੁ ਗੁੰਜਾਫਲੁ (389-3) 
 ਕਾਬਰੀ ਪ੍ਟੰਬਰ ਕੇ ਬਿਲੇ ਓਢਾਈਐ । (389-4) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕੇ ਬਿਲੇ ਕਰੀਫਲ (389-5) 
 ਕੇਸਰ ਕਪ੍ੂਰ ਤਜਉ ਕਚੂਰ ਲੈ ਲਗਾਈਐ । (389-6) 
 ਭੇਟਿ ਅਸਾਿ ਸੁਖ ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਸੂਖਮ ਹੋਿ (389-7) 
 ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਜਸੈੇ ਬੇਲੀ ਮੈ ਸਮਾਈਐ ॥੩੮੯॥ (389-8) 
 



 ਕੰਚਨ ਕਲਸ ਜਸੈੇ ਬਾਕੋ ਭਏ ਸੂਿੋ ਹੋਇ (390-1) 
 ਮਾਟੀ ਕੋ ਕਲਸੁ ਫੂਟੋ ਜੁਰ ੈਨ ਜਿਨ ਸੈ । (390-2) 
 ਬਸਨ ਮਲੀਨ ਿੋਏ ਤਨਰਮਲ ਹੋਿ ਜਸੈੇ॥ (390-3) 
 ਊਜਰੀ ਨ ਹੋਿ ਕਾਂਬਰੀ ਪ੍ਿਨ ਸੈ । (390-4) 
 ਜਸੈੇ ਲਕੁਟੀ ਅਗਤਨ ਸੇਕਿ ਹੀ ਸੂਿੀ ਹੋਇ (390-5) 
 ਸਵਾਨ ਪ੍ੂਤਛ ਪ੍ਟੰਿਰੋ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨ ਿਨ ਸੈ । (390-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਸੁਭਾਉ ਜਲ ਮੈ ਨ ਗਤਿ॥ (390-7) 
 ਸਾਕਿ ਸੁਭਾਵ ਲਾਖ ਪ੍ਾਹੁਨ ਗਿਨ ਸੈ ॥੩੯੦॥ (390-8) 
 
 ਕੋਊ ਬੇਚੈ ਗਤਿ ਗਤਿ ਸਸਿਰ ਿਨਖ ਬਾਨ (391-1) 
 ਕੋਊ ਬੇਚੈ ਗਤਿ ਗਤਿ ਤਬਤਬਤਿ ਸਨਾਹ ਜੀ । (391-2) 
 ਕੋਊ ਬੇਚੈ ਗੋਰਸ ਿੁਗਿ ਿਿ ਤਘਰਿ ਤਨਿ (391-3) 
 ਕੋਊ ਬੇਚੈ ਬਾਰੁਨੀ ਤਬਖਮ ਸਮ ਚਾਹ ਜੀ । (391-4) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਬਕਾਰੀ ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸਾਿ ਸਾਿ (391-5) 
 ਤਬਤਖਆ ਅੰਤਮਰਿ ਬਨ ਿੇਖੇ ਅਵਗਾਹ ਜੀ । (391-6) 
 ਆਿਮਾ ਅਚੇਿ ਪ੍ੰਛੀ ਿਾਵਿ ਚਿੁਰਕੁੰਟ (391-7) 
 ਜਸੈੇ ਈ ਤਬਰਖ ਬੈਠੇ ਚਾਖੇ ਫਲ ਿਾਹ ਜੀ ॥੩੯੧॥ (391-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਏਕ ਜਨਨੀ ਕੈ ਹੋਿ ਹੈ ਅਨੇਕ ਸੁਿ॥ (392-1) 
 ਸਬਹੀ ਮੈ ਅਤਿਕ ਤਪ੍ਆਰੋ ਸੁਿ ਗੋਿ ਕੋ । (392-2) 
 ਤਸਆਨੇ ਸੁਿ ਬਨਜ ਤਬਉਹਾਰ ਕੇ ਬੀਚਾਰ ਤਬਖੈ॥ (392-3) 
 ਗੋਿ ਮੈ ਅਚੇਿੁ ਹੇਿੁ ਸੰਪ੍ੈ ਨ ਸਹੋਿ ਕੋ । (392-4) 
 ਪ੍ਲਨਾ ਸੁਵਾਇ ਮਾਇ ਤਗਰਤਹ ਕਾਤਜ ਲਾਗੈ ਜਾਇ (392-5) 
 ਸੁਤਨ ਸੁਿ ਰੁਿਨ ਪ੍ੈ ਪ੍ੀਆਵੈ ਮਨ ਮੋਿ ਕੋ । (392-6) 
 ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਜੋਈ ਗੁਰ ਚਰਤਨ ਸਰਤਨ ਗਹੇ (392-7) 
 ਰਹੇ ਤਨਰਿੋਖ ਮੋਖ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਕੋ ॥੩੯੨॥ (392-8) 
 
 ਕਰਿ ਨ ਇਛਾ ਕਛੁ ਤਮਿਰ ਸਿਰਿ ਨ ਜਾਨੈ (393-1) 
 ਬਾਲ ਬੁਤਿ ਸੁਤਿ ਨਾਤਹ ਬਾਲਕ ਅਚੇਿ ਕਉ । (393-2) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਲੀਏ ਮਾਿਾ ਪ੍ਾਛੈ ਲਾਗੀ ਡੋਲੈ (393-3) 
 ਬੋਲੈ ਮੁਖ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਿ ਹੇਿ ਕਉ । (393-4) 
 ਬਾਲਕੈ ਅਸੀਸ ਿਨੈਹਾਰੀ ਅਤਿ ਤਪ੍ਆਰੀ ਲਾਗੈ (393-5) 
 ਗਾਤਰ ਿਨੈਹਾਰੀ ਬਤਲਹਾਰੀ ਡਾਰੀ ਸੇਿ ਕਉ । (393-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸਮਿਰਸੀ ਅਨੰਿਮਈ॥ (393-7) 



 ਜਸੈੇੁੋ ਜਗੁ ਮਾਨੈ ਿੈਸੇੁੋ ਲਾਗੈ ਫਲੁ ਖੇਿ ਕਉ ॥੩੯੩॥ (393-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਰਪ੍ਤਨ ਤਿਤਬ ਸੂਰ ਸਨਮੁਖ ਰਾਖ ੈ(394-1) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਟ ਤਕਰਨ ਚਤਰਤਿਰ ਕੈ । (394-2) 
 ਜਸੈੇ ਮੇਘ ਬਰਖਿ ਹੀ ਬਸੁੰਿਰਾ ਤਬਰਾਜ ੈ(394-3) 
 ਤਬਤਬਤਿ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਸਫਲ ਸੁਤਮਿਰ ਕੈ । (394-4) 
 ਭੈਟਿ ਭਿਾਤਰ ਨਾਤਰ ਸੋਭਿ ਤਸੰਗਾਤਰ ਚਾਤਰ (394-5) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਅਨੰਿ ਸੁਿ ਉਤਿਤਿ ਬਤਚਿ ਕੈ । (394-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਤਸ ਪ੍ਰਤਸ ਤਬਗਸਿ ਤਸਖ (394-7) 
 ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਤਨਿਾਨ ਤਗਆਨ ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਤਵਿਰ ਕੈ ॥੩੯੪॥ (394-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕੁਲਾਬਿੂ ਬੁਤਿਵੰਿ ਸਸੁਰਾਰ ਤਬਖੈ (395-1) 
 ਸਾਵਿਾਨ ਚੇਿਨ ਰਹੈ ਅਚਾਰ ਚਾਰ ਕੈ । (395-2) 
 ਸਸੁਰ ਿੇਵਰ ਜੇਠ ਸਕਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ੈ(395-3) 
 ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਤਗਆਨ ਜਾਤਨ ਪ੍ਹਤਿ ਪ੍ਰਵਾਤਰ ਕੈ । (395-4) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਗੁਰਜਨ ਸੈ ਲਜਾਵਾਨ (395-5) 
 ਤਸਤਹਜਾ ਸਮੈ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ੂਰਨ ਭਿਾਰ ਕੈ । (395-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸਰਬਾਿਮ ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਬੀਨ (395-7) 
 ਬਰਹਮ ਤਿਆਨ ਗੁਰਮੂਰਤਿ ਅਪ੍ਾਰ ਕੈ ॥੩੯੫॥ (395-8) 
 
 ਿੀਰਥ ਪ੍ੁਰਬ ਿੇਵ ਜਾਿਰਾ ਜਾਿ ਹੈ ਜਗਿੁ (396-1) 
 ਪ੍ੁਰਬ ਿੀਰਥ ਸੁਰ ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਕੈ । (396-2) 
 ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਬਤਬਿ ਫਲ॥ (396-3) 
 ਬਾਂਛਿ ਹੈ ਸਾਿ ਰਜ ਕੋਤਟ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਕੈ । (396-4) 
 ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਅਸੰਖ ਤਸਖ (396-5) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਬਚਨ ਤਮਲੇ ਰਾਮਰਸ ਆਤਨ ਕੈ । (396-6) 
 ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖ ਤਲਵ (396-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਵਿਾਨ ਕੈ ॥੩੯੬॥ (396-8) 
 
 ਤਿਰਗਨ ਕਉ ਤਜਹਬਾ ਸਰਵਨ ਜਉ ਤਮਲਤਹ (397-1) 
 ਜਸੈੇ ਿੇਖ ੈਿੈਸੇੁੋ ਕਤਹ ਸੁਤਨ ਗਾਵਹੀ । (397-2) 
 ਸਰਵਨ ਤਜਹਬਾ ਅਉ ਲੋਚਨ ਤਮਲੈ ਤਿਆਲ (397-3) 
 ਜਸੈੇੁੋ ਸੁਨੈ ਿੈਸੇੁੋ ਿੇਤਖ ਕਤਹ ਸਮਝਾਵਹੀ । (397-4) 
 ਤਜਹਬਾ ਕਉ ਲੋਚਨ ਸਰਵਨ ਜਉ ਤਮਲਤਹ ਿੇਵ (397-5) 



 ਜਸੈੇੁੋ ਕਹੈ ਿੈਸੇੁੋ ਸੁਤਨ ਿੇਤਖ ਅਉ ਤਿਖਾਵਹੀ । (397-6) 
 ਨੈਨ ਜੀਹ ਸਰਵਨ ਸਰਵਨ ਲੋਚਨ ਜੀਹ (397-7) 
 ਤਜਹਬਾ ਨ ਸਰਵਨ ਲੋਚਨ ਲਲਚਾਵਹੀ ॥੩੯੭॥ (397-8) 
 
 ਆਪ੍ਨੋ ਸੁਅੰਤਨ ਜਸੈੇ ਲਾਗਿ ਤਪ੍ਆਰੋ ਜੀਅ (398-1) 
 ਜਾਨੀਐ ਵੈਸੋ ਈ ਤਪ੍ਆਰੋ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕਉ । (398-2) 
 ਆਪ੍ਨੋ ਿਰਬੁ ਜਸੈੇ ਰਾਖੀਐ ਜਿਨ ਕਤਰ (398-3) 
 ਵੈਸੋ ਈ ਸਮਤਝ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੇ ਤਬਉਹਾਰ ਕਉ । (398-4) 
 ਅਸਿੁਤਿ ਤਨੰਿਾ ਸੁਤਨ ਤਬਆਪ੍ਿ ਹਰਖ ਸੋਗ (398-5) 
 ਵੈਸੀਐ ਲਗਿ ਜਗ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਉ । (398-6) 
 ਿੈਸੇ ਕੁਲ ਿਰਮੁ ਕਰਮ ਜਸੈੇੁੋ ਜਸੈੇੁੋ ਕਾਕੋ (398-7) 
 ਉਿਮ ਕੈ ਮਾਤਨ ਜਾਤਨ ਬਰਹਮ ਤਬਰਥਾਰ ਕਉ ॥੩੯੮॥ (398-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਨੈਨ ਬੈਨ ਪ੍ੰਖ ਸੁੰਿਰ ਸਰਬੰਗ ਮੋਰ (399-1) 
 ਿਾਕੇ ਪ੍ਗ ਓਰ ਿੇਤਖ ਿੋਖ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ । (399-2) 
 ਸੰਿਲ ਸੁਗੰਿ ਅਤਿ ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਜਸੈੇ॥ (399-3) 
 ਕੰਟਤਕ ਤਬਲੋਕ ਨ ਅਉਗਨ ਉਰਿਾਰੀਐ । (399-4) 
 ਜਸੈੇ ਅੰਤਮਰਿ ਫਲ ਤਮਸਤਟ ਗੁਨਾਤਿ ਸਵਾਿ (399-5) 
 ਬੀਜ ਕਰਵਾਈ ਕੈ ਬੁਰਾਈ ਨ ਸਮਾਰੀਐ । (399-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਿਾਨ ਸਬਹੁ ਸੈ ਮਾਤਗ ਲੀਜ ੈ(399-7) 
 ਬੰਿਨਾ ਸਕਲ ਭੂਿ ਤਨੰਿਾ ਨ ਿਕਾਰੀਐ ॥੩੯੯॥ (399-8) 
 
 ਸਵੈਯਾ (400-1) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਿਰਸ ਕਿ ਸਜਨੀ॥ (400-2) 
 ਕਿ ਵੈ ਨੈਨ ਬੈਨ ਮਨ ਮੋਹਨ । (400-3) 
 ਕਿ ਵੈ ਿਸਨ ਹਸਨ ਸੋਭਾ ਤਨਤਿ (400-4) 
 ਕਿ ਵੈ ਗਵਨ ਭਵਨ ਬਨ ਸੋਹਨ । (400-5) 
 ਕਿ ਵੈ ਰਾਗ ਰੰਗ ਸੁਖ ਸਾਗਰ (400-6) 
 ਕਿ ਵੈ ਿਇਆ ਮਇਆ ਿੁਖ ਜੋਹਨ । (400-7) 
 ਕਿ ਵੈ ਜੋਗ ਭੋਗ ਰਸ ਲੀਲਾ (400-8) 
 ਕਿ ਵੈ ਸੰਿ ਸਭਾ ਛਤਬ ਗੋਹਨ ॥੪੦੦॥ (400-9) 
 
 ਕਬ ਲਾਗੈ ਮਸਿਤਕ ਚਰਨਨ ਰਜ (401-1) 
 ਿਰਸੁ ਿਇਆ ਤਿਰਗਨ ਕਬ ਿੇਖਉ । (401-2) 



 ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਨਉ ਕਬ ਸਰਵਨਨ॥ (401-3) 
 ਕਬ ਰਸਨਾ ਬੇਨਿੀ ਤਬਸੇਖਉ । (401-4) 
 ਕਬ ਕਰ ਕਰਉ ਡੰਡਉਿ ਬੰਿਨਾ॥ (401-5) 
 ਪ੍ਗਨ ਪ੍ਤਰਕ੍ਰਮਾਤਿ ਪ੍ੁਨ ਰੇਖਉ । (401-6) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਿ ਪ੍ਰਿਤਛ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ॥ (401-7) 
 ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਜੀਵਨਪ੍ਿ ਲੇਖਉ ॥੪੦੧॥ (401-8) 
 
 ਕਤਬਿ  
 ਤਬਰਖੈੁ ੈਬਇਆਰ ਲਾਗੈ ਜਸੈੇ ਹਤਹਰਾਤਿ ਪ੍ਾਤਿ (402-1) 
 ਪ੍ੰਛੀ ਨ ਿੀਰਜ ਕਤਰ ਠਉਰ ਠਹਰਾਿ ਹੈ । (402-2) 
 ਸਰਵਰ ਘਾਮ ਲਾਗੈ ਬਾਰਜ ਤਬਲਖ ਮੁਖ (402-3) 
 ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਿ ਹੰਿ ਜਲ ਜੰਿ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ । (402-4) 
 ਸਾਰਿੂਲ ਿੇਖ ੈਤਮਰਗਮਾਲ ਸੁਕਤਚਿ ਬਨ (402-5) 
 ਵਾਸ ਮੈ ਨ ਿਰਾਸ ਕਤਰ ਆਸਰਮ ਸੁਹਾਿ ਹੈ । (402-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਆਂਗ ਸਵਾਂਤਗ ਭਏ ਬੈ ਚਕਤਿ ਤਸਖ (402-7) 
 ਿੁਖਤਿ ਉਿਾਸ ਬਾਸ ਅਤਿ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ ॥੪੦੨॥ (402-8) 
 
 ਓਲਾ ਬਰਖਨ ਕਰਖਨ ਿਾਮਨੀ ਬਜਾਤਗ (403-1) 
 ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਬਨ ਜਰਿ ਅਗਤਨ ਹੈ । (403-2) 
 ਰਾਜੀ ਤਬਰਾਜੀ ਭੂਕੰਪ੍ਕਾ ਅੰਿਰ ਤਬਰਥਾ ਬਲ॥ (403-3) 
 ਬੰਿਸਾਲ ਸਾਸਨਾ ਸੰਕਟ ਮੈ ਮਗਨੁ ਹੈ । (403-4) 
 ਆਪ੍ਿਾ ਅਿੀਨ ਿੀਨ ਿੂਖਨਾ ਿਤਰਿਰ ਤਛਤਿਰ (403-5) 
 ਭਰਮਤਿ ਉਿਾਸਤਰਨ ਿਾਸਤਨ ਨਗਨ ਹੈ । (403-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਅਤਿਰਸਟੁ ਜਉ ਆਇ ਲਾਗੈ (403-7) 
 ਜਗ ਮੈ ਭਗਿਨ ਕੇ ਰੋਮ ਨ ਭਘਨ ਹੈ ॥੪੦੩॥ (403-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਚੀਟੀ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕੈ ਤਬਰਖ ਚਿੈ (404-1) 
 ਪ੍ੰਛੀ ਉਤਡ ਜਾਇ ਬੈਸੇ ਤਨਕਤਟ ਹੀ ਫਲ ਕੈ । (404-2) 
 ਜਸੈੇ ਗਾਡੀ ਚਲੀਜਾਤਿ ਲੀਕਨ ਮਤਹ ਿੀਰਜ ਸੈ (404-3) 
 ਘੋਰੋ ਿਉਤਰ ਜਾਇ ਬਾਏ ਿਾਹਨੇ ਸਬਲ ਕੈ । (404-4) 
 ਜਸੈੇ ਕੋਸ ਭਤਰ ਚਤਲ ਸਕੀਐ ਨ ਪ੍ਾਇਨ ਕੈ (404-5) 
 ਆਿਮਾ ਚਿੁਰਕੁੰਟ ਿਾਇ ਆਵੈ ਪ੍ਲ ਕੈ । (404-6) 
 ਿੈਸੇ ਲੋਗ ਬੇਿ ਭੇਿ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਪ੍ਛ (404-7) 
 ਗੰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਸਥਲ ਕੈ ॥੪੦੪ (404-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਬਨਰਾਇ ਪ੍ਰਫੁਲਿ ਫਲ ਨਤਮਤਿ (405-1) 
 ਲਾਗਿ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਿਰ ਪ੍ੁਹਪ੍ ਤਬਲਾਿ ਹੈ । (405-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਰੀਆ ਰਚਿ ਤਸੰਗਾਰ ਭਰਿਾਰ ਹੇਤਿ (405-3) 
 ਭੇਟਿ ਭਰਿਾਰਉਰ ਹਾਰ ਨ ਸਮਾਿ ਹੈ । (405-4) 
 ਬਾਲਕ ਅਚੇਿ ਜਸੈੇ ਕਰਿ ਲੀਲਾ ਅਨੇਕ (405-5) 
 ਸੁਤਚਿ ਤਚੰਿਨ ਭਏ ਸਭੈ ਤਬਸਰਾਿ ਹੈ । (405-6) 
 ਿੈਸੇ ਖਟ ਕਰਮ ਿਰਮ ਸਰਮ ਤਗਆਨ ਕਾਜ (405-7) 
 ਤਗਆਨ ਭਾਨ ਉਿੈ ਉਡ ਕਰਮ ਉਡਾਿ ਹੈ ॥੪੦੫॥ (405-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਹੰਸ ਬੋਲਿ ਹੀ ਡਾਕਨ ਹਰ ੈਕਰੇਜੌ (406-1) 
 ਬਾਲਕ ਿਾਹੀ ਲੌ ਿਾਵੈ ਜਾਨੈ ਗੋਤਿ ਲੇਿ ਹੈ । (406-2) 
 ਰੋਵਿ ਸੁਿਤਹ ਜਸੈੇ ਅਉਖਿ ਪ੍ੀਆਵੈ ਮਾਿਾ॥ (406-3) 
 ਬਾਲਕੁ ਜਾਨਿ ਮੋਤਹ ਕਾਲਕੂਟ ਿੇਿ ਹੈ । (406-4) 
 ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀਐ ਨ (406-5) 
 ਬਾਲਕ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ ਜਗਿ ਅਚੇਿ ਹੈ । (406-6) 
 ਅਕਲ ਕਲਾ ਅਲਖ ਅਤਿ ਹੀ ਅਗਾਿ ਬੋਿ (406-7) 
 ਆਪ੍ ਹੀ ਜਾਨਿ ਆਪ੍ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਹੈ ॥੪੦੬॥ (406-8) 
 
 ਿਿੈ ਸੁਿ ਭਗਿ ਪ੍ਰਗਤਟ ਪ੍ਰਤਹਲਾਿ ਭਏ (407-1) 
 ਿੇਵ ਸੁਿ ਜਗ ਮੈ ਸਨੀਚਰ ਬਖਾਨੀਐ । (407-2) 
 ਮਿੁਪ੍ੁਰ ਬਾਸੀ ਕੰਸ ਅਿਮ ਅਸੁਰ ਭਏ (407-3) 
 ਲੰਕਾ ਬਾਸੀ ਸੇਵਕ ਭਭੀਖਨ ਪ੍ਛਾਨੀਐ । (407-4) 
 ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਤਬਖੈ ਤਬਤਖਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ (407-5) 
 ਅਤਹ ਮਸਿਤਕ ਮਨ ਉਿ ੈਉਨਮਾਨੀਐ । (407-6) 
 ਬਰਨ ਸਥਾਨ ਲਘੁ ਿੀਰਘ ਜਿਨ ਪ੍ਰ ੈ(407-7) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਨੋਿ ਤਬਸਮ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥੪੦੭॥ (407-8) 
 
 ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਤਚਿਵਿ ਤਚੰਿਾ ਤਚਿ ਿੇ ਚੁਰਾਈ (408-1) 
 ਅਜੋਨੀ ਅਰਾਿੇ ਜੋਤਨ ਸੰਕਤਟ ਕਟਾਏ ਹੈ । (408-2) 
 ਜਪ੍ਿ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਕਲੇਸ ਨਾਸੇ (408-3) 
 ਤਨਰਭੈ ਭਜਨ ਭਰਮ ਭੈ ਿਲ ਭਜਾਏ ਹੈ । (408-4) 
 ਤਸਮਰਿ ਨਾਥ ਤਨਰਵੈਰ ਬੈਰ ਭਾਉ ਤਿਆਤਗਓ (408-5) 
 ਭਾਤਗਓ ਭੇਿੁ ਖੇਿੁ ਤਨਰਭੇਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ਹੈ । (408-6) 



 ਅਕੁਲ ਅੰਚਲ ਗਹੇ ਕੁਲ ਨ ਤਬਚਾਰ ੈਕੋਊ (408-7) 
 ਅਟਲ ਸਰਤਨ ਆਵਾਗਵਨ ਤਮਟਾਏ ਹੈ ॥੪੦੮॥ (408-8) 
 
 ਬਾਛੈ ਨ ਸੁਵਰਗ ਬਾਸ ਮਾਨੈ ਨ ਨਰਕ ਿਰਾਸ (409-1) 
 ਆਸਾ ਨ ਕਰਿ ਤਚਿ ਹੋਨਹਾਰ ਹੋਇ ਹੈ । (409-2) 
 ਸੰਪ੍ਿ ਨ ਹਰਖ ਤਬਪ੍ਿ ਮੈ ਨ ਸੋਗ ਿਾਤਹ (409-3) 
 ਸੁਖ ਿੁਖ ਸਮਸਤਰ ਤਬਹਸ ਨ ਰੋਇ ਹੈ । (409-4) 
 ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤਮਰਿ ਮੁਕਤਿ ਨ ਭੇਿ ਖੇਿ (409-5) 
 ਗੰਤਮਿਾ ਤਿਰਕਾਲ ਬਾਲ ਬੁਤਿ ਅਵਲੋਇ ਹੈ । (409-6) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨ ਕੈ ਚੀਨਿ ਤਨਰੰਜਨਤਹ (409-7) 
 ਤਬਰਲੋ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਿ ਮੈ ਕੋਇ ਹੈ ॥੪੦੯॥ (409-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਮਠਾਈ ਰਾਖੀਐ ਤਛਪ੍ਾਇ ਜਿਨ ਕੈ (410-1) 
 ਚੀਟੀ ਚਤਲ ਜਾਇ ਚੀਤਨ ਿਾਤਹ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ । (410-2) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਜਗਾਇ ਜਸੈੇ ਰਾਖੀਐ ਿੁਰਾਇ ਤਗਰਤਹ (410-3) 
 ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਿੰਗ ਿਾਮੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਿ ਹੈ । (410-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਬਮਲ ਜਲ ਕਮਲ ਇਕਾਂਿ ਬਸੈ (410-5) 
 ਮਿੁਕਰ ਮਿੁ ਅਚਵਨ ਿਹ ਜਾਿ ਹੈ । (410-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਹ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪ੍ਰੇਮ (410-7) 
 ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੁ ਤਿਤਹ ਿੁਆਰ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ ॥੪੧੦॥ (410-8) 
 
 ਬਾਜਿ ਨੀਸਾਨ ਸੁਨੀਅਿ ਚਹੂੰ ਓਰ ਜਸੈੇ॥ (411-1) 
 ਉਿਿ ਪ੍ਰਿਾਨ ਭਾਨ ਿੁਰ ੈਨ ਿੁਰਾਏ ਸੈ । (411-2) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਸੈ ਿਾਵਾ ਭਏ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੁ ਜਾਨੈ (411-3) 
 ਘਟਕਾ ਮੈ ਤਸ਼ੰਿ ਜਸੈੇ ਤਛਪ੍ੈ ਨ ਤਛਪ੍ਾਏ ਸੈ । (411-4) 
 ਜਸੈੇ ਚਕਵੈ ਨ ਛਾਨੋ ਰਹਿ ਤਸੰਘਾਸਨ ਸੈ (411-5) 
 ਿੇਸ ਮੈ ਿੁਹਾਈ ਫੇਰੇ ਤਮਟੇ ਨ ਤਮਟਾਏ ਸੈ । (411-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਜਾਸੁ (411-7) 
 ਗੁਪ੍ਿੁ ਨ ਰਹੈ ਮੋਤਨ ਤਬਰਿ ਉਪ੍ਜਾਏ ਸੈ ॥੪੧੧॥ (411-8) 
 
 ਜਉਪ੍ੈ ਿੇਤਖ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਿੰਗ ਪ੍ਛਮ ਨੋ ਿਾਕੈ (412-1) 
 ਜੀਵਨ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਲਾਛਨ ਲਗਾਵਈ । (412-2) 
 ਜਉਪ੍ੈ ਨਾਿ ਬਾਿ ਸੁਤਨ ਤਮਰਗ ਆਨ ਤਗਆਨ ਰਾਚੈ (412-3) 
 ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਹੁਇ ਸਬਿਬੇਿੀ ਨ ਕਹਾਵਈ । (412-4) 



 ਜਉਪ੍ੈ ਜਲ ਸੈ ਤਨਕਸ ਮੀਨ ਸਰਜੀਵ ਰਹੈ (412-5) 
 ਸਹੈ ਿੁਖ ਿੂਖਤਨ ਤਬਰਹੁ ਤਬਲਖਾਵਈ । (412-6) 
 ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਿਜ ੈਭਜ ੈਿੁਤਬਿਾ ਕਉ (412-7) 
 ਸੰਗਿ ਮੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਿਵੀ ਨ ਪ੍ਾਵਈ ॥੪੧੨॥ (412-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਏਕ ਚੀਟੀ ਪ੍ਾਛੈ ਕੋਟ ਚੀਟੀ ਚਲੀ ਜਾਤਿ॥ (413-1) 
 ਇਕ ਟਗ ਪ੍ਗ ਡਗ ਮਤਗ ਸਾਵਿਾਨ ਹੈ । (413-2) 
 ਜਸੈੇ ਕੂੰਜ ਪ੍ਾਤਿ ਭਲੀਭਾਂਤਿ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਮੈ॥ (413-3) 
 ਉਡਿ ਆਕਾਸਚਾਰੀ ਆਗੈ ਅਗਵਾਨ ਹੈ । (413-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਰਗਮਾਲ ਚਾਲ ਚਲਿ ਟਲਿ ਨਾਤਹ (413-5) 
 ਜਿਰਿਿਰ ਅਗਰਭਾਗੀ ਰਮਿ ਿਿ ਤਿਆਨ ਹੈ । (413-6) 
 ਕੀਟੀ ਖਗ ਤਮਰਗ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਾਛੈ ਲਾਗੇ ਜਾਤਹ (413-7) 
 ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ੰਥ ਛਾਡ ਚਲਿ ਅਤਗਆਨ ਹੈ ॥੪੧੩॥ (413-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਗਮ ਸੁਜਸੁ ਨਾਇਕਾ ਬਖਾਨੈ॥ (414-1) 
 ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਸਜਨੀ ਸਗਲ ਤਬਗਸਾਿ ਹੈ । (414-2) 
 ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਸਮ ਹੁਇ (414-3) 
 ਸੋਭਾ ਿੇਿ ਮੋਤਨ ਗਹੇ ਮਨ ਮੁਸਕਾਿ ਹੈ । (414-4) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਅਿਾਨ ਪ੍ਰਸੂਿ ਸਮੈ ਰੁਿਨ ਸੈ॥ (414-5) 
 ਗੁਰਜਨ ਮੁਤਿਿ ਹੁਇ ਿਾਹੀ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ । (414-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਾਸੁ (414-7) 
 ਬੋਲਿ ਬੈਰਾਗ ਮੋਤਨ ਸਬਹੁ ਸੁਹਾਿ ਹੈ ॥੪੧੪॥ (414-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਾਛੀ ਫਲ ਹੇਿ ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਰਖ ਰੋਪ੍ੈ (415-1) 
 ਤਨਹਫਲ ਰਹੈ ਤਬਰਖੈ ਨ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਹ ੈ। (415-2) 
 ਸੰਿਤਿ ਨਤਮਤਿ ਤਨਰਪ੍ ਅਤਨਕ ਤਬਵਾਹ ਕਰ ੈ(415-3) 
 ਸੰਿਤਿ ਤਬਹੂਨ ਬਤਨਿਾ ਨ ਤਗਰਹ ਛਾਤਜ ਹ ੈ। (415-4) 
 ਤਬਤਿਆ ਿਾਨ ਜਾਨ ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਿਾ ਚਟਸਾਰ ਜੋਰ ੈ(415-5) 
 ਤਬਤਿਆ ਹੀਨ ਿੀਨ ਖਲ ਨਾਮ ਉਪ੍ਰਾਤਜ ਹ ੈ। (415-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖ ਸਾਖਾ ਸੰਗਰਹੈ ਸੁਤਗਆਨ ਨਤਮਤਿ॥ (415-7) 
 ਤਬਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਰਗ ਜਨਮ ਕਉ ਲਾਤਜ ਹ ੈ॥੪੧੫॥ (415-8) 
 
 ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਿੀ ਜਮਨਾ ਗੋਿਾਵਰੀ (416-1) 
 ਗਇਆ ਪ੍ਰਾਤਗ ਸੇਿ ਕੁਰਖੇਿ ਮਾਨਸਰ ਹੈ । (416-2) 



 ਕਾਸੀ ਕਾਿੀ ਿੁਆਰਾਵਿੀ ਮਾਇਆ ਮਥੁਰਾ ਅਜੁਤਿਆ (416-3) 
 ਗੋਮਿੀ ਆਵੰਿਕਾ ਕੇਿਾਰ ਤਹਮਿਰ ਹੈ । (416-4) 
 ਨਰਬਿਾ ਤਬਤਬਤਿ ਬਨ ਿੇਵਸਥਲ ਕਵਲਾਸ (416-5) 
 ਨੀਲ ਮੰਿਰਾਚਲ ਸੁਮੇਰ ਤਗਰਵਰ ਹੈ । (416-6) 
 ਿੀਰਥ ਅਰਥ ਸਿ ਿਰਮ ਿਇਆ ਸੰਿੋਖ (416-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਰਜ ਿੁਲ ਨ ਸਗਰ ਹੈ ॥੪੧੬॥ (416-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕੁਆਰ ਕੰਤਨਆ ਤਮਤਲ ਖੇਲਿ ਅਨੇਕ ਸਖੀ (417-1) 
 ਸਕਲ ਕੋ ਏਕੈ ਤਿਨ ਹੋਿ ਨ ਤਬਵਾਹ ਜੀ । (417-2) 
 ਜਸੈੇ ਬੀਰ ਖੇਿ ਤਬਖੈ ਜਾਿ ਹੈ ਸੁਭਟ ਜੇਿੇ (417-3) 
 ਸਬੈ ਨ ਮਰਿ ਿੇਿੇ ਸਸਿਰਨ ਸਨਾਹ ਜੀ । (417-4) 
 ਬਾਵਨ ਸਮੀਪ੍ ਜਸੈੇ ਤਬਤਬਤਿ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (417-5) 
 ਏਕੈ ਬੇਰ ਚੰਿਨ ਕਰਿ ਹੈ ਨ ਿਾਤਹ ਜੀ । (417-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਜਾਿੁ ਹੈ ਜਗਿ (417-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਪ੍ਿ ਚਾਤਹਿ ਹੈ ਜਾਤਹ ਜੀ ॥੪੧੭॥ (417-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਗੁਆਰ ਗਾਇਨ ਚਰਾਵਿ ਜਿਨ ਬਨ (418-1) 
 ਖੇਿ ਨ ਪ੍ਰਿ ਸਬੈ ਚਰਿ ਅਘਾਇਕੈ । (418-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜਾ ਿਰਮ ਸਰੂਪ੍ ਰਾਜਨੀਿ ਤਬਖੈ (418-3) 
 ਿਾਕੇ ਿੇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਿ ਸੁਖ ਪ੍ਾਇਕ ੈ। (418-4) 
 ਜਸੈੇ ਹੋਿ ਖੇਵਟ ਚੇਿੰਤਨ ਸਾਵਿਾਨ ਜਾਮੈ (418-5) 
 ਲਾਗੈ ਤਨਰਤਬਘਨ ਬੋਹਥ ਪ੍ਾਤਰ ਜਾਇਕ ੈ। (418-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਉਨਮੁਨ ਮਗਨ ਬਰਹਮ ਜੋਿ (418-7) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਕਰ ੈਤਸਖ ਸਮਝਾਇਕ ੈ॥੪੧੮॥ (418-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਘਾਉ ਘਾਇਲ ਕੋ ਜਿਨ ਕੈ ਨੀਕੋ ਹੋਿ (419-1) 
 ਪ੍ੀਰ ਤਮਤਟ ਜਾਇ ਲੀਕ ਤਮਟਿ ਨ ਪ੍ੇਖੀਐ । (419-2) 
 ਜਸੈੇ ਫਾਟੇ ਅੰਬਰੋ ਸੀਆਇ ਪ੍ੁਤਨ ਓਢੀਅਿ (419-3) 
 ਨਾਗੋ ਿਉ ਨ ਹੋਇ ਿਊ ਥੇਗਰੀ ਪ੍ਰੇਖੀਐ । (419-4) 
 ਜਸੈੇ ਟੂਟ ੈਬਾਸਨੁ ਸਵਾਰ ਿੇਿ ਹੈ ਠਠੇਰੋ (419-5) 
 ਤਗਰਿ ਨ ਪ੍ਾਨੀ ਪ੍ੈ ਗਠੀਲੋ ਭੇਖ ਭੇਖੀਐ । (419-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਤਨ ਤਬਮੁਖ ਿੁਖ ਿੇਤਖ ਪ੍ੁਤਨ (419-7) 
 ਸਰਨ ਗਹੇ ਪ੍ੁਨੀਿ ਪ੍ੈ ਕਲੰਕੁ ਲੇਖ ਲੇਖੀਐ ॥੪੧੯॥ (419-8) 
 



 ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਤਿਰਗਨ ਿਰਸ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੀ (420-1) 
 ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਬਿੁ ਮਹਾਿਮ ਨ ਜਾਤਨਓ ਹੈ । (420-2) 
 ਗਾਇ ਗਾਇ ਗੰਤਮਿਾ ਗੁਨ ਗਨ ਗੁਨ ਤਨਿਾਨ (420-3) 
 ਹਤਸ ਹਤਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਨ ਪ੍ਛਾਤਨਓ ਹੈ । (420-4) 
 ਰੋਇ ਰੋਇ ਤਬਰਹਾ ਤਬਓਗ ਕੋ ਨ ਸੋਗ ਜਾਤਨਓ (420-5) 
 ਮਨ ਗਤਹ ਗਤਹ ਮਨੁ ਮੁਘਿੁ ਨ ਮਾਤਨਓ ਹੈ । (420-6) 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨ ਕੈ ਨ ਜਾਤਨ ਸਤਕਓ (420-7) 
 ਜਨਮ ਜੀਵਨੇ ਤਿਰਗੁ ਤਬਮੁਖ ਤਬਹਾਤਨਓ ਹੈ ॥੪੨੦॥ (420-8) 
 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਮਤਨ ਕੋ ਚਮਿਕਾਰ ਵਾਰਉ (421-1) 
 ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਕੋਟ ਕੋਟਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੀ । (421-2) 
 ਕੋਟਤਨ ਕੋਟਾਤਨ ਭਾਤਗ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਛਤਬ (421-3) 
 ਜਤਗਮਤਗ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੁਜਸ ਤਨਵਾਸ ਜੀ । (421-4) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ਕੈ (421-5) 
 ਿੀਰਥ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਟ ਬਾਛਿ ਹੈ ਿਾਸ ਜੀ । (421-6) 
 ਮਸਿਤਕ ਿਰਸਨ ਸੋਭਾ ਕੋ ਮਹਾਿਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (421-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਚਰਨ ਰਜ ਮਾਿਰ ਲਾਗੈ ਜਾਸ ਜੀ ॥੪੨੧॥ (421-8) 
 
 ਸਵੈਯਾ ਖਗ ਤਮਰਗ ਮੀਨ ਪ੍ਿੰਗ ਚਰਾਚਰ (422-1) 
 ਜੋਤਨ ਅਨੇਕ ਤਬਖੈ ਭਰਮ ਆਇਓ । (422-2) 
 ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਪ੍ਾਇ ਰਸਾਿਲ ਭੂਿਲ (422-3) 
 ਿੇਵਪ੍ੁਰੀ ਪ੍ਰਿ ਲਉ ਬਹੁ ਿਾਇਓ । (422-4) 
 ਜੋਗ ਹੂ ਭੋਗ ਿੁਖਾਤਿ ਸੁਖਾਤਿਕ (422-5) 
 ਿਰਮ ਅਿਰਮ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ । (422-6) 
 ਹਾਤਰ ਪ੍ਤਰਓ ਸਰਨਾਗਿ ਆਇ॥ (422-7) 
 ਗੁਰੂਮੁਖ ਿੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪ੍ਾਇਓ ॥੪੨੨॥ (422-8) 
 
 ਕਤਵਿੁਚਾਤਹ ਚਾਤਹ ਚੰਿਰ ਮੁਖ ਚਾਇਕ ੈਚਕੋਰ ਚਤਖ (423-1) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਕਰਨ ਅਚਵਿ ਨ ਅਘਾਨੇ ਹੈ । (423-2) 
 ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਸਰਵਨ ਤਮਰਗ (423-3) 
 ਅਨੰਿੁ ਉਿੋਿ ਕਤਰ ਸਾਂਤਿ ਨ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (423-4) 
 ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਜਸੁ ਜੰਪ੍ਿ ਬਾਸੁਰ ਤਨਸ (423-5) 
 ਚਾਿਰਕ ਜੁਗਿ ਤਜਹਬਾ ਨ ਤਿਰਪ੍ਿਾਨੇ ਹੈ । (423-6) 
 ਿੇਖਿ ਸੁਨਿ ਅਰੁ ਗਾਵਿ ਪ੍ਾਵਿ ਸੁਖ (423-7) 



 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਬਸ ਮਨ ਮਗਨ ਤਹਰਾਨੇ ਹੈ ॥੪੨੩॥ (423-8) 
 
 ਸਤਲਲ ਤਨਵਾਸ ਜਸੈੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨ ਘਟ ੈਰੁਚ (424-1) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘਟ ੈਪ੍ੀਿ੍ਰਤਿ ਨ ਪ੍ਿੰਗ ਕੀ । (424-2) 
 ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸ ਜਸੈੇ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਨ ਮਿੁਪ੍ ਕਉ (424-3) 
 ਉਡਿ ਅਕਾਸ ਆਸ ਘਟ ੈਨ ਤਬਹੰਗ ਕੀ । (424-4) 
 ਘਟਾ ਘਨਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਿਰਕ ਤਰਿੈ ਉਲਾਸ॥ (424-5) 
 ਨਾਿ ਬਾਿ ਸੁਤਨ ਰਤਿ ਘਟ ੈਨ ਕੁਰੰਗ ਕੀ । (424-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਸੰਿ (424-7) 
 ਘਟਿ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੀ ॥੪੨੪॥ (424-8) 
 
 ਸਤਲਲ ਸੁਭਾਵ ਿੇਖ ੈਬੋਰਿ ਨ ਕਾਸਟਤਹ॥ (425-1) 
 ਲਾਹ ਗਹ ੈਕਹੈ ਅਪ੍ਨੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਤਰਓ ਹੈ । (425-2) 
 ਜੁਗਵਿ ਕਾਸਟ ਤਰਿੰਿਤਰ ਬੈਸੰਿਰਤਹ (425-3) 
 ਬੈਸੰਿਰ ਅੰਿਤਰ ਲੈ ਕਾਸਤਟ ਪ੍ਰਜਾਤਰਓ ਹੈ । (425-4) 
 ਅਗਰਤਹ ਜਲ ਬੋਤਰ ਕਾਢ ੈਬਾਢ ੈਮੋਲ ਿਾਕੋ (425-5) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਿਗਿ ਕੈ ਅਤਿਕ ਅਉਟਾਤਰਓ ਹੈ । (425-6) 
 ਿਊ ਿਾਕੋ ਰੁਿਰੁ ਚੁਇ ਚੋਆ ਹੋਇ ਸਲਲ ਤਮਲ (425-7) 
 ਅਉਗਨਤਹ ਗੁਨ ਮਾਨੈ ਤਬਰਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ਹੈ ॥੪੨੫॥ (425-8) 
 
 ਸਤਲਲ ਸੁਭਾਵ ਜਸੈੇ ਤਨਵਨ ਗਵਨ ਗੁਨ (426-1) 
 ਸੀਚੀਅਿ ਉਪ੍ਬਨ ਤਬਰਵਾ ਲਗਾਇਕ ੈ। (426-2) 
 ਜਤਲ ਤਮਤਲ ਤਬਰਖਤਹ ਕਰਿ ਉਰਿ ਿਪ੍ (426-3) 
 ਸਾਖਾ ਨਏ ਸਫਲ ਹੁਇ ਝਖ ਰਹੈ ਆਇਕੈ । (426-4) 
 ਪ੍ਾਹਨ ਹਨਿ ਫਲਿਾਈ ਕਾਟੇ ਹੋਇ ਨਉਕਾ (426-5) 
 ਲੋਸਟ ਕੈ ਛੇਿ ੈਭੇਿੇ ਬੰਿਨ ਬਿਾਇ ਕੈ । (426-6) 
 ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਿ ਸਿਰ ਗਤਹ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰੇ (426-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖ ਿੋਖੀ ਿਾਰ ੈਸਮਝਾਇਕ ੈ॥੪੨੬॥ (426-8) 
 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਤਰ ਭੈ ਭਵਨ (427-1) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ੁਾਇ ਚਾਇਕ ੈਚਈਲੇ ਹੈ । (427-2) 
 ਸੰਗਮ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਸਹਜ ਸਮਾਤਿ ਸਾਿ (427-3) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਕੈ ਰਸਕ ਰਸੀਲੇ ਹੈ । (427-4) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਟੇਕ ਏਕ ਅਉ ਅਨੇਕ ਤਲਵ (427-5) 



 ਤਬਮਲ ਬੈਰਾਗ ਫਤਬ ਛਤਬ ਕੈ ਛਬੀਲੇ ਹੈ । (427-6) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਗਤਿ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜਮੈ (427-7) 
 ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਉਨਮਨ ਉਨਮੀਲੇ ਹੈ ॥੪੨੭॥ (427-8) 
 
 ਜਉ ਲਉ ਕਤਰ ਕਾਮਨਾ ਕਾਮਾਰਥੀ ਕਰਮ ਕੀਨੇ (428-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਮਨੋਰਥ ਭਇਓ ਨ ਕਾਹੂ ਕਾਮ ਕੋ । (428-2) 
 ਜਉ ਲਉ ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਸਵੰਿ ਹੁਇ ਆਸਰੋ ਗਤਹਓ (428-3) 
 ਬਤਹਓ ਤਫਤਰਓ ਠਉਰ ਪ੍ਾਇਓ ਨ ਤਬਸਰਾਮ ਕੋ । (428-4) 
 ਜਉ ਲਉ ਮਮਿਾ ਮਮਿ ਮੂੰਡ ਬੋਝ ਲੀਨੋ (428-5) 
 ਿੀਨੋ ਡੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਖੇਮ ਠਾਮ ਠਾਮ ਕੋ । (428-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਨਹਕਾਮ ਅਉ ਤਨਰਾਸ ਭਏ (428-7) 
 ਤਨਮਰਿਾ ਸਹਜ ਸੁਖ ਤਨਜਪ੍ਿ ਨਾਮ ਕੋ ॥੪੨੮॥ (428-8) 
 
 ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਜ॥ (429-1) 
 ਲੁਭਿ ਹੁਇ ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਲਪ੍ਟਾਨੇ ਹੈ । (429-2) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਨਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਸਤਕ ਹੁਇ (429-3) 
 ਅਤਿ ਉਨਮਤਿ ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਬਸਰਾਨੇ ਹੈ । (429-4) 
 ਸਹਜ ਸਨੇਹ ਗੇਹ ਤਬਸਮ ਤਬਿੇਹ ਰੂਪ੍ (429-5) 
 ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਗਤਿ ਸੀਪ੍ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (429-6) 
 ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਟਾਛ ਕਤਰ (429-7) 
 ਮੁਕਿਾ ਮਹਾਂਿ ਹੁਇ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਠਾਨੇ ਹੈ ॥੪੨੯॥ (429-8) 
 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਤਟ ਮੁਖ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਅਨੰਿ॥ (430-1) 
 ਅਨੰਕ ਮਨੰਿਰ ਲਉ ਕਹਿ ਨ ਆਵਈ । (430-2) 
 ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੰਡ ਭਾਰ ਡਾਰ ਿੁਲਾਿਾਰ ਤਬਖੈ॥ (430-3) 
 ਿੋਲੀਐ ਜਉ ਬਾਤਰ ਬਾਤਰ ਿੋਲ ਨ ਸਮਾਵਈ । (430-4) 
 ਚਿੁਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਅਉ ਸਾਗਰ ਸਮੂਹ ਸੁਖ॥ (430-5) 
 ਤਬਤਬਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਮੋਲ ਮਤਹਮਾ ਨ ਪ੍ਾਵਈ । (430-6) 
 ਸਮਝ ਨ ਪ੍ਰ ੈਕਰ ੈਗਉਨ ਕਉਨ ਭਉਨ ਮਨ॥ (430-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਬਿ ਸੁਨਾਵਈ ॥੪੩੦॥ (430-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਪ੍ਿੰਗ ਿੀਪ੍ ਿਰਸ ਿੇਖਨ ਗਏ॥ (431-1) 
 ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਪ੍ੁਨ ਊਿਰ ਨ ਆਨੇ ਹੈ । (431-2) 
 ਨਾਿ ਬਾਿ ਸੁਨਬੇ ਕਉ ਸਰਵਨ ਹਤਰਨ ਗਏ॥ (431-3) 



 ਸੁਤਨ ਿੁਤਨ ਥਕਿ ਭਏ ਨ ਬਹੁਰਾਨੇ ਹੈ । (431-4) 
 ਚਰਨਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਰਤਸ ਰਸਤਕ ਹੁਇ॥ (431-5) 
 ਮਨ ਮਿੁਕਰ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ । (431-6) 
 ਰੂਪ੍ ਗੁਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ (431-7) 
 ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਰਸ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਹੈ ॥੪੩੧॥ (431-8) 
 
 ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਆਨ ਤਿਆਨ ਹਾਤਨ ਕੈ ਪ੍ਿੰਗ ਤਬਤਿ॥ (432-1) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਕ ੈਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਿੀਪ੍ਕ ਤਿਖਾਏ ਹੈ । (432-2) 
 ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਆਨ ਤਗਆਨ ਸੁਰਤਿ ਬਸਰਤਜ ਕੈ॥ (432-3) 
 ਅਨਹਿ ਨਾਿ ਤਮਰਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਾਏ ਹੈ । (432-4) 
 ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਬਚਨ ਰਚਨ ਹਤਰ ਗੁੰਗ ਸਾਤਜ (432-5) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਕ ੈਅੰਤਮਰਿ ਰਸ ਅਤਪ੍ਓ ਪ੍ੀਆਏ ਹੈ । (432-6) 
 ਪ੍ੇਖ ਸੁਨ ਅਚਵਿ ਹੀ ਭਏ ਤਬਸਮ ਅਤਿ (432-7) 
 ਪ੍ਰਮਿਭੁਿ ਅਸਹਚਰਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੪੩੨॥ (432-8) 
 
 ਜਾਤਿ ਤਸਤਹਜਾਸਨ ਜਉ ਕਾਮਨੀ ਜਾਮਨੀ ਸਮੈ (433-1) 
 ਗੁਰਜਨ ਸੁਜਨ ਕੀ ਬਾਿ ਨ ਸੁਹਾਿ ਹੈ । (433-2) 
 ਤਹਮ ਕਤਰ ਉਤਿਿ ਮੁਿਤਿ ਹੈ ਚਕੋਰ ਤਚਤਿ (433-3) 
 ਇਕ ਟਕ ਤਿਆਨ ਕੈ ਸਮਾਰਿ ਨ ਗਾਿ ਹੈ । (433-4) 
 ਜਸੈੇ ਮਿੁਕਰ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਲੁਭਿ ਹ॥ੈ (433-5) 
 ਤਬਸਮ ਕਮਲ ਿਲ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਿ ਹੈ । (433-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਚਤਲ ਜਾਤਿ ਤਸਖ (433-7) 
 ਿਰਸ ਪ੍ਰਸ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਮੁਸਕਾਤਿ ਹੈ ॥੪੩੩॥ (433-8) 
 
 ਆਵਿ ਹੈ ਜਾਕ ੈਭੀਖ ਮਾਗਤਨ ਤਭਖਾਰੀ ਿੀਨ (434-1) 
 ਿੇਖਿ ਅਿੀਨਤਹ ਤਨਰਾਸੋ ਨ ਤਬਡਾਰ ਹੈ । (434-2) 
 ਬੈਠਿ ਹੈ ਜਾਕ ੈਿੁਆਰ ਆਸਾ ਕੈ ਤਬਡਾਰ ਸਵਮਾਨੁ (434-3) 
 ਅੰਿ ਕਰੁਨਾ ਕੈ ਿੋਤਰ ਟੂਤਕ ਿਾਤਹ ਡਾਤਰ ਹੈ । (434-4) 
 ਪ੍ਾਇਨ ਕੀ ਪ੍ਨਹੀ ਰਹਿ ਪ੍ਰਹਰੀ ਪ੍ਰੀ (434-5) 
 ਿਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਤਜ ਉਤਠ ਚਲਿ ਸਮਾਤਰ ਹੈ । (434-6) 
 ਛਾਤਡ ਅਹੰਕਾਰ ਛਾਰ ਹੋਇ ਗੁਰਮਾਰਗ ਮੈ (434-7) 
 ਕਬਹੂ ਕੈ ਿਇਆ ਕੈ ਿਇਆਲ ਪ੍ਤਗ ਿਾਤਰ ਹੈ ॥੪੩੪॥ (434-8) 
 
 ਿਰੋਪ੍ਿੀ ਕੁਪ੍ੀਨ ਮਾਿਰ ਿਈ ਜਉ ਮੁਨੀਸਰਤਹ (435-1) 



 ਿਾਿੇ ਸਭਾ ਮਤਿ ਬਤਹਓ ਬਸਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ । (435-2) 
 ਿਨਕ ਿੰਿੁਲ ਜਗਿੀਸਤਹ ਿਏ ਸੁਿਾਮਾ (435-3) 
 ਿਾਂਿੇ ਪ੍ਾਏ ਚਿਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਅਥਾਹ ਜੀ । (435-4) 
 ਿੁਖਿ ਗਤਜੰਿ ਅਰਤਬੰਿ ਗਤਹ ਭੇਟ ਰਾਖ ੈ(435-5) 
 ਿਾਕੈ ਕਾਜ ੈਚਕ੍ਰਪ੍ਾਤਨ ਆਤਨ ਗਰਸੇ ਗਰਾਹ ਜੀ । (435-6) 
 ਕਹਾਂ ਕੋਊ ਕਰ ੈਕਛੁ ਹੋਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੇ ਕੀਏ॥ (435-7) 
 ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਨ ਲੇਤਹ ਸਬੈ ਸੁਖ ਿਤਹ ਜੀ ॥੪੩੫॥ (435-8) 
 
 ਸਰਵਨ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਕੀ ਤਬਸੇਖ (436-1) 
 ਿਾਿੇ ਗਾਈਅਿ ਜਸ ਜਗਿ ਮੈ ਿਾਹੂ ਕੋ । (436-2) 
 ਜਨ ਪ੍ਰਹਲਾਤਿ ਆਤਿ ਅੰਿ ਲਉ ਅਤਵਤਗਆ ਕੀਨੀ (436-3) 
 ਿਾਿ ਘਾਿ ਕਤਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਖਓ ਪ੍ਰਨੁ ਵਾਹੂ ਕੋ । (436-4) 
 ਿੁਆਿਸ ਬਰਖ ਸੁਕ ਜਨਨੀ ਿੁਖਿ ਕਰੀ (436-5) 
 ਤਸਤਿ ਭਏ ਿਿ ਖਤਨ ਜਨਮੁ ਹੈ ਜਾਹੂ ਕੋ । (436-6) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਬਸਮ ਜਾਨੀਐ ਨ ਜਾਇ ਕਛੁ (436-7) 
 ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਤਗਆਨ ਉਨਮਾਨੁ ਆਨ ਕਾਹੂ ਕੋ ॥੪੩੬॥ (436-8) 
 
 ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਤਜਹਬਾ ਨ ਸਵਾਿੁ ਮੀਠੋ ਆਵੈ॥ (437-1) 
 ਅਗਤਨ ਅਗਤਨ ਕਹੈ ਸੀਿ ਨ ਤਬਨਾਸ ਹੈ । (437-2) 
 ਬੈਿ ਬੈਿ ਕਹੈ ਰੋਗ ਤਮਟਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੋ॥ (437-3) 
 ਿਰਬ ਿਰਬ ਕਹੈ ਕੋਊ ਿਰਬਤਹ ਨ ਤਬਲਾਸ ਹੈ । (437-4) 
 ਚੰਿਨ ਚੰਿਨ ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬਾਸੁ (437-5) 
 ਚੰਿਰ ਚੰਿਰ ਕਹੈ ਉਜੀਆਰੋ ਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (437-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਗਆਨ ਗੋਸਤਟ ਕਹਿ ਨ ਰਹਿ ਪ੍ਾਵੈ॥ (437-7) 
 ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਭਾਨ ਉਿਤਿ ਅਕਾਸ ਹੈ ॥੪੩੭॥ (437-8) 
 
 ਹਸਿ ਹਸਿ ਪ੍ੂਛੈ ਹਤਸ ਹਤਸ ਕੈ ਹਸਾਇ (438-1) 
 ਰੋਵਿ ਰੋਵਿ ਪ੍ੂਛੈ ਰੋਇ ਅਉ ਰੁਵਾਇ ਕੈ । (438-2) 
 ਬੈਠ ੈਬੈਠ ੈਪ੍ੂਛੈ ਬਤੈਠ ਬੈਤਠ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਜਾਇ (438-3) 
 ਚਾਲਿ ਚਾਲਿ ਪ੍ੂਛੈ ਿਹਤਿਸ ਿਾਇ ਕੈ । (438-4) 
 ਲੋਗ ਪ੍ੂਛੇ ਲੋਗਾਚਾਰ ਬੇਿ ਪ੍ੂਛੈ ਤਬਤਿ॥ (438-5) 
 ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਜੋਗ ਭੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜੁਗਾਇ ਕੈ । (438-6) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਰਮ ਕਾਹੂ ਨ ਤਮਟਾਏ ਸਾਤਕਓ (438-7) 
 ਤਨਤਹਚਲ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਮਾਇ ਕੈ ॥੪੩੮॥ (438-8) 



 
 ਪ੍ੂਛਿ ਪ੍ਥਤਕ ਤਿਹ ਮਾਰਗ ਨ ਿਾਰੈ ਪ੍ਤਗ॥ (439-1) 
 ਪ੍ਰੀਿਮ ਕੈ ਿੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਿਨੁ ਕੇ ਜਾਈਐ । (439-2) 
 ਪ੍ੂਛਿ ਹੈ ਬਿੈ ਖਾਿ ਅਉਖਿ ਨ ਸੰਜਮ ਸੈ (439-3) 
 ਕੈਸੇ ਤਮਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਈਐ । (439-4) 
 ਪ੍ੂਛਿ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਮ ਹੈ ਿੁਹਾਗਤਨ ਕੈ (439-5) 
 ਤਰਿੈ ਤਬਤਬਚਾਰ ਕਿ ਤਸਹਜਾ ਬੁਲਾਈਐ । (439-6) 
 ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੈ ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿੁ॥ (439-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਗਤਹ ਜਉ ਲਉ ਨ ਕਮਾਈਐ ॥੪੩੯॥ (439-8) 
 
 ਖੋਜੀ ਖੋਤਜ ਿੇਤਖ ਚਤਲਓ ਜਾਇ ਪ੍ਹੁਚੇ ਤਠਕਾਨੇ॥ (440-1) 
 ਅਤਲਸ ਤਬਲੰਬ ਕੀਏ ਖੋਤਜ ਤਮਟ ਜਾਿ ਹੈ । (440-2) 
 ਤਸਹਜਾ ਸਮੈ ਰਮੈ ਭਰਿਾਰ ਬਰ ਨਾਤਰ ਸੋਈ॥ (440-3) 
 ਕਰ ੈਜਉ ਅਤਗਆਨ ਮਾਨੁ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪ੍ਰਾਿ ਹੈ । (440-4) 
 ਬਰਖਿ ਮੇਘ ਜਲ ਚਾਿਰਕ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਪ੍ੀਏ॥ (440-5) 
 ਮੋਨ ਗਹੇ ਬਰਖਾ ਤਬਿੀਿੇ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (440-6) 
 ਤਸਖ ਸੋਈ ਸੁਤਨ ਗੁਰਸਬਿ ਰਹਿ ਰਹੈ॥ (440-7) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਕੀਏ ਪ੍ਾਛੇ ਪ੍ਛੁਿਾਿ ਹੈ ॥੪੪੦॥ (440-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬਛੁਰਾ ਤਬਛੁਰ ਪ੍ਰ ੈਆਨ ਗਾਇ ਥਨ॥ (441-1) 
 ਿੁਗਿ ਨ ਪ੍ਾਨ ਕਰ ੈਮਾਰਿ ਹੈ ਲਾਿ ਕੀ । (441-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਤਗ ਹੰਸ ਆਨਸਰ ਜਾਿ॥ (441-3) 
 ਖਾਿ ਨ ਮੁਕਿਾਫਲ ਭੁਗਿ ਜੁਗਾਿ ਕੀ । (441-4) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜਿੁਆਰ ਿਤਜ ਆਨ ਿੁਆਰ ਜਾਿ ਜਨ॥ (441-5) 
 ਹੋਿ ਮਾਨੁ ਭੰਗੁ ਮਤਹਮਾ ਨ ਕਾਹੂ ਬਾਿ ਕੀ । (441-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਆਨ ਿੇਵ ਕੀ ਸਰਨ ਜਾਤਹ॥ (441-7) 
 ਰਤਹਓ ਨ ਪ੍ਰਿ ਰਾਤਖ ਸਕਿ ਨ ਪ੍ਾਿ ਕੀ ॥੪੪੧॥ (441-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਘਨਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਿਰਕ ਸਨੇਹ ਗਤਿ॥ (442-1) 
 ਬਰਖਿ ਮੇਹ ਅਸਨੇਹ ਕੈ ਤਿਖਾਵਹੀ । (442-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਮਲ ਜਲ ਅੰਿਤਰ ਤਿਸੰਿਤਰ ਹੁਇ॥ (442-3) 
 ਮਿੁਕਰ ਤਿਨਕਰ ਹੇਿ ਉਪ੍ਜਾਵਹੀ । (442-4) 
 ਿਾਿਰ ਤਨਰਾਿਰ ਹੁਇ ਜੀਅਤਿ ਪ੍ਵਨ ਭਤਖ (442-5) 
 ਜਲ ਿਤਜ ਮਾਰਿ ਨ ਪ੍ਰੇਮਤਹ ਲਜਾਵਹੀ । (442-6) 



 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹੀ ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕੁ ਹੈ॥ (442-7) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਨ ਜਲ ਹੇਿ ਠਹਰਾਵਹੀ ॥੪੪੨॥ (442-8) 
 
 ਪ੍ੁਰਖ ਤਨਪ੍ੁੰਸਕ ਨ ਜਾਨੇ ਬਤਨਿਾ ਤਬਲਾਸ॥ (443-1) 
 ਬਾਂਝ ਕਹਾ ਜਾਨੇ ਸੁਖ ਸੰਿਿ ਸਨੇਹ ਕਉ । (443-2) 
 ਗਤਨਕਾ ਸੰਿਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨ ਕਹਾ ਗੋਿਚਾਰ॥ (443-3) 
 ਨਾਹ ਉਪ੍ਚਾਰ ਕਛੁ ਕੁਸਟੀ ਕੀ ਿੇਹ ਕਉ । (443-4) 
 ਆਂਿਰੋ ਨ ਜਾਨੈ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਨ ਿਸਨ ਛਤਬ॥ (443-5) 
 ਜਾਨਿ ਨ ਬਹਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸਪ੍ਰੇਹ ਕਉ । (443-6) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਜਾਨੇ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ॥ (443-7) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਜਵਾਸੋ ਨਹੀ ਚਾਹਿ ਹੈ ਮੇਹ ਕਉ ॥੪੪੩॥ (443-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਭੂਤਲ ਬਛੁਰਾ ਪ੍ਰਿ ਆਨ ਗਾਇ ਥਨ॥ (444-1) 
 ਬਹੁਤਰਓ ਤਮਲਿ ਮਾਿ ਬਾਿ ਨ ਸਮਾਰ ਹੈ । (444-2) 
 ਜਸੈੇ ਆਨਸਰ ਭਰਮ ਆਵੈ ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ॥ (444-3) 
 ਿੇਿ ਮੁਕਿਾ ਅਮੋਲ ਿੋਖ ਨ ਬੀਚਾਤਰ ਹੈ । (444-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਪ੍ ਸੇਵਕ ਜਉ ਆਨ ਿੁਆਰ ਹਾਰ ਆਵੈ (444-5) 
 ਚਉਗਨੋ ਬਢਾਵੈ ਨ ਅਵਤਗਆ ਉਰਿਾਰ ਹੈ । (444-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਰਤਨ ਸਰਤਨ ਿਇਆਲ ਿੇਵ॥ (444-7) 
 ਤਸਖਨ ਕੋ ਭੂਤਲਬੋ ਭਗਤਿ ਮੈ ਤਬਆਰ ਹੈ ॥੪੪੪॥ (444-8) 
 
 ਬਾਂਝ ਬਿੂ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਨਪ੍ੰੁੁਸਕ ਨ ਸੰਿਿ ਹੁਇ (445-1) 
 ਸਲਲ ਤਬਲੋਇ ਕਿ ਮਾਖਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (445-2) 
 ਫਨ ਗਤਹ ਿੁਗਿ ਪ੍ੀਆਏ ਨ ਤਮਟਿ ਤਬਖੁ (445-3) 
 ਮੂਰੀ ਖਾਏ ਮੁਖ ਸੈ ਨ ਪ੍ਰਗਟੇਸੁਬਾਸ ਹੈ । (445-4) 
 ਮਾਨਸਰ ਪ੍ਰ ਬੈਠੇ ਬਾਇਸੁ ਉਿਾਸ ਬਾਸ (445-5) 
 ਅਰਗਜਾ ਲੇਪ੍ੁ ਖਰ ਭਸਮ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (445-6) 
 ਆਂਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਜਾਨੈ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ (445-7) 
 ਕਠਨ ਕੁਟੇਵ ਨ ਤਮਟਿ ਿੇਵਿਾਸ ਹੈ ॥੪੪੫॥ (445-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਗਗਨ ਘਟਾ ਘਮੰਡ ਤਬਲੋਕੀਅਤਿ (446-1) 
 ਗਰਤਜ ਗਰਤਜ ਤਬਨੁ ਬਰਖਾ ਤਬਲਾਿ ਹੈ । (446-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਹਮਾਚਤਲ ਕਠੋਰ ਅਉ ਸੀਿਲ ਅਤਿ (446-3) 
 ਸਕੀਐ ਨ ਖਾਇ ਤਿਰਖਾ ਨ ਤਮਟਾਿ ਹੈ । (446-4) 



 ਜਸੈੇ ਓਸੁ ਪ੍ਰਿ ਕਰਿ ਹੈ ਸਜਲ ਿੇਹੀ (446-5) 
 ਰਾਖੀਐ ਤਚਰੰਕਾਲ ਨ ਠਉਰ ਠਹਰਾਤਿ ਹੈ । (446-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਤਿਰਤਬਤਿ ਚਪ੍ਲ ਫਲ (446-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਨਸ ਪ੍ਰਾਿ ਹੈ ॥੪੪੬॥ (446-8) 
 
 ਬੈਸਨੋ ਅਨੰਤਨ ਬਰਹਮੰਤਨ ਸਾਲਗਰਾਮ ਸੇਵਾ (447-1) 
 ਗੀਿਾ ਭਾਗਵਿ ਸਰੋਿਾ ਏਕਾਕੀ ਕਹਾਵਈ । (447-2) 
 ਿੀਰਥ ਿਰਮ ਿੇਵ ਜਾਿਰਾ ਕਉ ਪ੍ੰਤਡਿ ਪ੍ੂਤਛ (447-3) 
 ਕਰਿ ਗਵਨ ਸੁ ਮਹੂਰਿ ਸੋਿਾਵਈ । (447-4) 
 ਬਾਹਤਰ ਤਨਕਤਸ ਗਰਿਬ ਸੁਿ੍ਵਾਨ ਸਗਨੁ ਕੈ (447-5) 
 ਸੰਕਾ ਉਪ੍ਰਾਤਜ ਬਹੁਤਰ ਘਤਰ ਆਵਹੀ । (447-6) 
 ਪ੍ਤਿਬਰਿ ਗਤਹ ਰਤਹ ਸਕਿ ਨ ਏਕਾ ਟੇਕ (447-7) 
 ਿੁਬਿਾ ਅਤਛਿ ਨ ਪ੍ਰੰਮ ਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਵਹੀ ॥੪੪੭॥ (447-8) 
 
 ਗੁਰਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਪ੍ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਐਸੋ (448-1) 
 ਪ੍ਿਬਰਿ ਏਕ ਟੇਕ ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹੈ । (448-2) 
 ਪ੍ੂਛਿ ਨ ਜੋਿਕ ਅਉ ਬੇਿ ਤਥਤਿ ਬਾਰ ਕਛੁ॥ (448-3) 
 ਤਗਰਹ ਅਉ ਨਖਿਰ ਕੀ ਨ ਸੰਕਾ ਉਰਿਾਰੀ ਹੈ । (448-4) 
 ਜਾਨਿ ਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ (448-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਨੇਹੁ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਹੈ । (448-6) 
 ਤਸਖ ਸੰਿ ਬਾਲਕ ਸਰੀਗਰ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲਕ ਹੁਇੁ॥ (448-7) 
 ਜੀਵਨਮਕਤਿ ਗਤਿ ਬਰਹਮ ਤਬਚਾਰੀ ਹੈ ॥੪੪੮॥ (448-8) 
 
 ਨਾਰ ਕੈ ਭਿਾਰ ਕੈ ਸਨੇਹ ਪ੍ਿਬਰਿਾ ਹੁਇ (449-1) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਏਕ ਟੇਕ ਪ੍ਿਬਰਿ ਲੀਨ ਹੈ । (449-2) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਅਉ ਸੰਬਾਿ ਪ੍ਿਬਰਿ ਹੁਇ (449-3) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰਸਬਿ ਨ ਕਾਨ ਤਸਖ ਿੀਨ ਹੈ । (449-4) 
 ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਅੰਗ ਸਰਬੰਗ ਹੇਰੇ ਪ੍ਿਬਰਤਿ (449-5) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਿਰਸਨ ਕੀਨ ਹੈ । (449-6) 
 ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਤਗਰਤਹ ਗਉਨ ਕਰ ੈਪ੍ਤਿਬਰਿਾ (449-7) 
 ਆਨਿੇਵ ਸਥਾਨ ਜਸੈੇ ਜਤਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨ ਹੈ ॥੪੪੯॥ (449-8) 
 
 ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਮੈ ਕੁਆਰ ਪ੍ਾਿਰ ਹੀ ਸੁਪ੍ਾਿਰ ਭਲੀ॥ (450-1) 
 ਆਸ ਤਪ੍ਆਸੀ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਏਕੈ ਕਾਹ ਿੇਿ ਹੈ । (450-2) 



 ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਮੈ ਿੀਨਿਾ ਕੈ ਿੁਹਾਗਨ ਭਲੀ॥ (450-3) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ਾਵਨ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਾਇ ਲਾਇ ਲੇਿ ਹੈ । (450-4) 
 ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਮੈ ਭਲੋ ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਸੋਗ (450-5) 
 ਲਗਨ ਸਗਨ ਸੋਿੇ ਸਰਿਾ ਸਹੇਿ ਹੈ । (450-6) 
 ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਮਾਿ ਗਰਭ ਹੀ ਗਲੀ ਭਲੀ॥ (450-7) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਿੁਤਬਿਾ ਤਜਉ ਰਾਹ ਕੇਿ ਹੈ ॥੪੫੦॥ (450-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਕੂਪ੍ ਤਨਕਸਿ ਜਿਨ ਕੀਏ (451-1) 
 ਸੀਚੀਅਿ ਖੇਿ ਏਕੈ ਪ੍ਹੁਚਿ ਨ ਆਨ ਕਉ । (451-2) 
 ਪ੍ਤਥਕ ਪ੍ਪ੍ੀਹਾ ਤਪ੍ਆਸੇ ਆਸ ਲਤਗ ਤਢਗ ਬੈਤਠ (451-3) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਨੁ ਭਾਂਜਨ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਕਿ ਪ੍ਰਾਨ ਕਉ । (451-4) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਿੇਵ ਟੇਵ ਸੈ ਟਰਿ ਨਾਤਹ (451-5) 
 ਸੇਵਾ ਕੀਏ ਿੇਿ ਫਲ ਕਾਮਨਾ ਸਮਾਤਨ ਕਉ । (451-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰ ਬਰਖਾ ਅੰਤਮਰਿ ਤਹਤਿ (451-7) 
 ਬਰਖ ਹਰਤਖ ਿੇਿ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਕਉ ॥੪੫੧॥ (451-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਉਲੂ ਤਿਨ ਸਮੈ ਕਾਹੂਐ ਨ ਿੇਤਖਓ ਭਾਵੈ (452-1) 
 ਿੈਸੇ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮੈ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕੈ । (452-2) 
 ਜਸੈੇ ਕਊਆ ਤਬਤਿਆਮਾਨ ਬੋਲਿ ਨ ਕਾਹੂ ਭਾਵੈ (452-3) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਜਉ ਬੋਲੈ ਅਹੰਮੇਵ ਕੈ । (452-4) 
 ਕਟਿ ਚਟਿ ਸਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਬਪ੍ਰੀਤਿ ਜਸੈੇ (452-5) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਸੁਹਾਇ ਨ ਕਟੇਵ ਕੈ । (452-6) 
 ਜਸੈੇ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਸੋਭਿ ਨ ਬਗੁ ਠਗੁ (452-7) 
 ਕਾਢੀਐ ਪ੍ਕਤਰ ਕਤਰ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕੈ ॥੪੫੨॥ (452-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਉਲੂ ਆਤਿਿ ਉਿੋਤਿ ਜੋਤਿ ਕਉ ਨ ਜਾਨੇ (453-1) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕੈ ਨ ਸੂਝ ੈਸਾਿਸੰਗ ਮੈ । (453-2) 
 ਮਰਕਟ ਮਨ ਮਾਤਨਕ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੇ (453-3) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਸਬਿੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈ । (453-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਫਤਨੰਿਰ ਪ੍ੈ ਪ੍ਾਠ ਮਹਾਿਮੈ ਨ ਜਾਨੈ (453-5) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਤਿ ਅੰਗ ਮੈ । (453-6) 
 ਤਬਨੁ ਹੰਸ ਬੰਸ ਬਗ ਠਗ ਨ ਸਕਿ ਤਟਕ (453-7) 
 ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿਰੰਗ ਮੈ ॥੪੫੩॥ (453-8) 
 



 ਜਸੈੇ ਿਉ ਨਗਰ ਏਕ ਹੋਿ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹਾਟ ੈ(454-1) 
 ਗਾਹਕ ਅਸੰਖ ਆਵੈ ਬੇਚਨ ਅਰੁ ਲੈਨ ਕਉ । (454-2) 
 ਜਾਪ੍ੈ ਕਛੁ ਬੇਚੈ ਅਰੁ ਬਨਜੁ ਨ ਮਾਗੈ ਪ੍ਾਵੈ (454-3) 
 ਆਨ ਪ੍ੈ ਤਬਸਾਹੈ ਜਾਇ ਿੇਖ ੈਸੁਖ ਨੈਨ ਕਉ । (454-4) 
 ਜਾਕੀ ਹਾਟ ਸਕਲ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਾਵੈ ਅਉ ਤਬਕਾਵੈ (454-5) 
 ਬੇਚਿ ਤਬਸਾਹਿ ਚਾਹਿ ਤਚਿ ਚੈਨ ਕਉ । (454-6) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਜਾਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ੂਰੇ ਸਾਹ (454-7) 
 ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਜਾਕ ੈਲੈਨ ਅਰੁ ਿਨੈ ਕਉ ॥੪੫੪॥ (454-8) 
 
 ਬਨਜ ਤਬਉਹਾਰ ਤਬਖੈ ਰਿਨ ਪ੍ਾਰਖ ਹੋਇ (455-1) 
 ਰਿਨ ਜਨਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਖਆ ਨਹੀ ਪ੍ਾਈ ਹੈ । (455-2) 
 ਲੇਖੇ ਤਚਿਰਗੁਪ੍ਿ ਸੇ ਲੇਖਤਕ ਤਲਖਾਰੀ ਭਏ (455-3) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਅਸੰਕਾ ਨ ਤਮਟਾਈ ਹੈ । (455-4) 
 ਬੀਰ ਤਬਤਿਆ ਮਹਾਬਲੀ ਭਏ ਹੈ ਿਨਖਿਾਰੀ (455-5) 
 ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਕੀ ਨ ਸਹਤਜ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੈ । (455-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਕਲੀ ਕਾਲ (455-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸੀ ਗੁਰਤਸਖਨ ਜਿਾਈ ਹੈ ॥੪੫੫॥ (455-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਆਨ ਤਬਰਖ ਸਫਲ ਹੋਿ ਸਮੈ ਪ੍ਾਇ (456-1) 
 ਸਰਬਿਾ ਫਲੰਿੇ ਸਿਾ ਫਲ ਸੁ ਸਵਾਤਿ ਹੈ । (456-2) 
 ਜਸੈੇ ਕੂਪ੍ ਜਲ ਤਨਕਸਿ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀਏ (456-3) 
 ਗੰਗਾ ਜਲ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਹੈ । (456-4) 
 ਤਮਰਿਕਾ ਅਗਤਨ ਿੂਲ ਿੇਲ ਮੇਲ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ੈ (456-5) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਸੀਅਰ ਤਬਸਮਾਿ ਹੈ । (456-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਕੀਏ ਫਲੁ ਿੇਿ ਜੇਿ (456-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸ ਨ ਸਾਸਨ ਜਮਾਿ ਹੈ ॥੪੫੬॥ (456-8) 
 
 ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਕੈ ਭਏ ਹੈ ਮਹਾਂਭਾਰਥ ਸੇ (457-1) 
 ਪ੍ੰਚ ਮਾਤਰ ਕਾਹੂਐ ਨ ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹੈ । (457-2) 
 ਤਗਰਹ ਿਤਜ ਨਤਵਨਾਥ ਤਸਤਿ ਜੋਗੀਸੁਰ ਹੁਇ ਨ (457-3) 
 ਤਿਰਗੁਨ ਅਿੀਿ ਤਨਜਆਸਨ ਮੈ ਿਾਰੀ ਹੈ । (457-4) 
 ਬੇਿ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ਤਿ ਪ੍ਤਿ ਪ੍ੰਡਿ ਪ੍ਰਬੋਿ ੈਜਗੁ (457-5) 
 ਸਕੇ ਨ ਸਮੋਿ ਮਨ ਤਿਰਸਨਾ ਨ ਹਾਰੀ ਹੈ । (457-6) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਸਾਿਸੰਗ (457-7) 



 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ ॥੪੫੭॥ (457-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਮ ਿੇਤਖ ਸਮਿਰਸੀ ਹੁਇ (458-1) 
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰ ਹਾਤਰ ਮੋਤਨਿਾਰੀ ਹੈ । (458-2) 
 ਹੋਨਹਾਰ ਹੋਇ ਿਾਂਿੇ ਆਸਾ ਿੇ ਤਨਰਾਸ ਭਏ (458-3) 
 ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੈ । (458-4) 
 ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਓਅੰਕਾਰ ਕੈ ਅਕਾਰ ਹੁਇ (458-5) 
 ਬਰਹਮ ਤਬਬੇਕ ਬੁਿ ਭਏ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ । (458-6) 
 ਬਟ ਬੀਜ ਕੋ ਤਬਥਾਰ ਬਰਹਮ ਕੈ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ (458-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕ ਟੇਕ ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹੈ ।੪੫੮॥ (458-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਕਲ ਿਰ ੁੁਮ ਆਪ੍ਨੀ ਆਪ੍ਨੀ ਭਾਂਤਿ (459-1) 
 ਚੰਿਨ ਚੰਿਨ ਕਰ ੈਸਰਬ ਿਮਾਲ ਕਉ (459-2) 
 ਿਾਂਬਾ ਹੀ ਸੈ ਹੋਿ ਜਸੈੇ ਕੰਚਨ ਕਲੰਕੁ ਡਾਰੈ (459-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸੁ ਿਾਿੁ ਸਕਲ ਉਜਾਲ ਕਉ । (459-4) 
 ਸਤਰਿਾ ਅਨੇਕ ਜਸੈੇ ਤਬਤਬਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗਤਿ (459-5) 
 ਸੁਰਸਰੀ ਸੰਗਮ ਸਮ ਜਨਮ ਸੁਢਾਲ ਕਉ। (459-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਸਕਲ ਿੇਵ ਟੇਵ ਸੈ ਟਰਿ ਨਾਤਹ (459-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਰਨ ਸਰਤਨ ਅਕਾਲ ਕਉ ॥੪੫੯॥ (459-8) 
 
 ਤਗਰਤਗਟ ਕੈ ਰੰਗ ਕਮਲ ਸਮੇਹ ਬਹੁ (460-1) 
 ਬਨੁ ਬਨੁ ਡੋਲੈ ਕਉਆ ਕਹਾ ਿਉ ਸਵਾਨ ਹੈ । (460-2) 
 ਘਰ ਘਰ ਤਫਰਿ ਮੰਜਾਰ ਅਹਾਰ ਪ੍ਾਵੈ (460-3) 
 ਬੇਸਵਾ ਤਬਸਨੀ ਅਨੇਕ ਸਿੀ ਨ ਸਮਾਨ ਹੈ । (460-4) 
 ਸਰ ਸਰ ਭਰਮਿ ਨ ਤਮਲਿ ਮਰਾਲ ਮਾਲ (460-5) 
 ਜੀਵ ਘਾਿ ਕਰਿ ਨ ਮੋਨੀ ਬਗੁ ਤਿਆਨ ਹੈ । (460-6) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ (460-7) 
 ਮਾਖੀ ਤਿਆਤਗ ਚੰਿਨ ਿੁਰਗੰਿ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ॥੪੬੦॥ (460-8) 
 
 ਆਨ ਹਾਟਕੇ ਹਟੁਆ ਲੇਿ ਹੈ ਘਟਾਇ ਮੋਲ (461-1) 
 ਿੇਿ ਹੈ ਚਿਾਇ ਡਹਕਿ ਜੋਈ ਆਵੈ ਜੀ । (461-2) 
 ਤਿਨ ਸੈ ਬਨਜ ਕੀਏ ਤਬਿਿਾ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਕੋਊ (461-3) 
 ਟੋਟਾ ਕੋ ਬਨਜ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ਛੁਿਾਵੈ ਜੀ । (461-4) 
 ਕਾਠ ਕੀ ਹੈ ਏਕੈ ਬਾਤਰ ਬਹੁਤਰਓ ਨ ਜਾਇ ਕੋਊ (461-5) 



 ਕਪ੍ਟ ਤਬਉਹਾਰ ਕੀਏ ਆਪ੍ਤਹ ਲਖਾਵੈ ਜੀ । (461-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹ ਗੁਨ ਬੇਚ ਅਵਗੁਨ ਲੇਿ (461-7) 
 ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਸੁਜਸ ਜਗਿ ਉਤਠ ਿਾਵੈ ਜੀ ॥੪੬੧॥ (461-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਮਸਤਰ ਿੁਿੀਆ ਨਾਸਤਿ (462-1) 
 ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਆਵਈ । (462-2) 
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਿੇਖ ੈਸੁਨੈ ਬੋਲੈ (462-3) 
 ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਮੈ ਕਾਹੇ ਨ ਪ੍ਰਗਤਟ ਹੁਇ ਤਿਖਾਵਈ । (462-4) 
 ਘਰ ਘਰ ਘਰਤਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਰੂਪ੍ ਹੁਿੇ (462-5) 
 ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਕਲ ਿੇਵਸਥਲ ਹੁਇ ਨ ਸੁਹਾਵਈ । (462-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਸਾਵਿਾਨ ਸੋਈ (462-7) 
 ਏਕਜੋਤਿ ਮੂਰਤਿ ਜੁਗਲ ਹੁਇ ਪ੍ੁਜਾਵਈ ॥੪੬੨॥ (462-8) 
 
 ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਤਗ ਆਨਸਰ ਜਾਇ ਬੈਠੇ ਹੰਸੁ (463-1) 
 ਖਾਇ ਜਲਜੰਿ ਹੰਸ ਬੰਸਤਹ ਲਜਾਵਈ । (463-2) 
 ਸਤਲਲ ਤਬਛੋਹ ਭਏ ਜੀਅਿ ਰਹੈ ਜਉ ਮੀਨ (463-3) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਕੈ ਸਨੇਹੀ ਨ ਕਹਾਵਈ । (463-4) 
 ਤਬਨੁ ਘਨ ਬੂੰਿ ਜਉ ਅਨਿ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਕਰ ੈ(463-5) 
 ਚਾਤਿਰਕ ਸਮਿਾਨ ਤਬਖੈ ਲਛਨੁ ਲਗਾਵਈ । (463-6) 
 ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਤਲ ਗੁਰਤਸਖ ਮੋਖ ਹੁਇ (463-7) 
 ਆਨਿੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪ੍ਾਵਈ ॥੪੬੩॥ (463-8) 
 
 ਜਉ ਕੋਊ ਮਵਾਸ ਸਾਤਿ ਭੂਮੀਆ ਤਮਲਾਵੈ ਆਤਨ (464-1) 
 ਿਾਪ੍ਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਿ ਤਨਰਖ ਨਤਰੰਿ ਜੀ । (464-2) 
 ਜਉ ਕੋਊ ਤਨਰਪ੍ਤਿ ਤਭਰਤਿ ਭਾਤਗ ਭੂਮੀਆ ਪ੍ੈ ਜਾਇ (464-3) 
 ਿਾਇ ਮਾਰ ੈਭੂਮੀਆ ਸਤਹਤਿ ਹੀ ਰਤਜੰਿ ਜੀ । (464-4) 
 ਆਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਰਾਜਿੁਆਰ ਜਾਇ ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਵੈ (464-5) 
 ਸੇਵਕ ਨਰੇਸ ਆਨ ਿੁਆਰ ਜਾਿ ਤਨੰਿ ਜੀ । (464-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਆਨ ਅਨਿ ਸਰਤਨ ਗੁਰ (464-7) 
 ਆਨ ਨ ਸਮਰਥ ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਿ ਜੀ ॥੪੬੪॥ (464-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਉਪ੍ਬਨ ਆਂਬ ਸੇੀਂਬਲ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ (465-1) 
 ਤਨਹਫਲ ਸਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਹਚਾਨੀਐ । (465-2) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਜਸੈੇ ਬਾਂਸ ਅਉ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (465-3) 



 ਗੰਿ ਤਨਰਗੰਿ ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (465-4) 
 ਸੀਪ੍ ਸੰਖ ਿੋਊ ਜਸੈੇ ਰਹਿ ਸਮੁੰਿਰ ਤਬਖੈ (465-5) 
 ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਸੰਿਤਿ ਨ ਸਮਿ ਤਬਿਾਨੀਐ । (465-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਿੇਵ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕਨ ਭੇਿ (465-7) 
 ਅਹੰਬੁਤਿ ਤਨੰਮਰਿਾ ਅਮਾਨ ਜਗ ਮਾਨੀਐ ॥੪੬੫॥ (465-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਪ੍ਰ ਪ੍ੁਰਖੈ ਨ ਿੇਖੀਓ ਚਾਹੈ (466-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਿਬਰਿਾ ਕੈ ਪ੍ਹਿ ਹੀ ਕੈ ਤਿਆਨ ਹੈ । (466-2) 
 ਸਰ ਸਤਰਿਾ ਸਮੁੰਿਰ ਚਾਤਿਰਕ ਨ ਚਾਹੈ ਕਾਹੂ (466-3) 
 ਆਸ ਘਨ ਬੂੰਿ ਤਪ੍ਰਅ ਤਪ੍ਰਅ ਗੁਨ ਤਗਆਨ ਹੈ । (466-4) 
 ਤਿਨਕਰ ਓਰ ਭੋਰ ਚਾਹਿ ਨਹੀ ਚਕੋਰ (466-5) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤਹਮ ਕਰ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ । (466-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਰਹਤਿ ਪ੍ੈ (466-7) 
 ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਨ ਅਵਤਗਆ ਅਭਮਾਨੁ ਹੈ ॥੪੬੬॥ (466-8) 
 
 ਿੋਇ ਿਰਪ੍ਨ ਿੇਖ ੈਏਕ ਮੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ੍ (467-1) 
 ਿੋਇ ਨਾਵ ਪ੍ਾਵ ਿਰ ੈਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਪ੍ਾਤਰ ਹੈ । (467-2) 
 ਿੋਇ ਤਿਸਾ ਗਹੇ ਗਹਾਏ ਸੈ ਹਾਥ ਪ੍ਾਉ ਟੂਟੇ (467-3) 
 ਿੁਰਾਹੇ ਿੁਤਚਿ ਹੋਇ ਿੂਲ ਪ੍ਗੁ ਿਾਤਰ ਹੈ । (467-4) 
 ਿੋਇ ਭੂਪ੍ ਿਾਕੋ ਗਾਉ ਪ੍ਰਜਾ ਨ ਸੁਖੀ ਹੋਿ (467-5) 
 ਿੋਇ ਪ੍ੁਰਖਨ ਕੀ ਨ ਕੁਲਾਬਿੂ ਨਾਤਰ ਹੈ । (467-6) 
 ਗੁਰਤਸਖ ਹੋਇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਟੇਵ ਗਹ ੈ(467-7) 
 ਸਹੈ ਜਮ ਡੰਡ ਤਿਰਗ ਜੀਵਨੁ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥੪੬੭॥ (467-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਬਰਖ ਮੂਲ ਸੀਤਚਐ ਸਤਲਲ ਿਾਿੇ (468-1) 
 ਸਾਖਾ ਸਾਖਾ ਪ੍ਿਰ ਪ੍ਿਰ ਕਤਰ ਹਤਰਓ ਹੋਇ ਹੈ । (468-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਪ੍ਤਿਬਰਤਿ ਸਤਿ ਸਾਵਿਾਨ (468-3) 
 ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਸੁਪ੍ਰਸੰਤਨ ਿੰਤਨ ਸੋਇ ਹੈ । (468-4) 
 ਜਸੈੇ ਮੁਖ ਿੁਆਰ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਭੋਜਨ ਕੈ (468-5) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਿੁਸਟ ਪ੍ੁਸਤਟ ਅਤਵਲੋਇ ਹੈ । (468-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਏਕ ਟੇਕ ਜਾਤਹ ਿਾਤਹ (468-7) 
 ਸੁਤਰ ਨਰ ਬਰੰਮਬਰ ੁੂੁੂਹ ਕੋਟ ਮਿੇ ਕੋਇ ਹੈ ॥੪੬੮॥ (468-8) 
 
 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਖਾਤਿ ਗਾਤਿ ਤਬਤਬਤਿ ਤਬਕਾਰ ਹੋਿ (469-1) 



 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਖਾਿ ਗਾਿ ਹੋਇ ਉਪ੍ਚਾਰ ਹੈ । (469-2) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਸਿ ਕੰਚਨਤਹ ਸੋਖ ਲੇਿ (469-3) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਸ ਿਾਂਬੋ ਕਤਨਕ ਿਾਤਰ ਹੈ । (469-4) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਅਗਹੁ ਨ ਹਾਥਨ ਕੈ ਗਤਹਓ ਜਾਇ (469-5) 
 ਸੋਈ ਪ੍ਾਰੋ ਗੁਟਕਾ ਹੁਇ ਤਸਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । (469-6) 
 ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਪ੍ਾਇ ਜਸੈੀਐ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ (469-7) 
 ਿੈਸੀ ਪ੍ਾਵੈ ਪ੍ਿਵੀ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿਕਾਰ ਹੈ ॥੪੬੯॥ (469-8) 
 
 ਕੂਆ ਕੋ ਮੇਢਕੁ ਤਨਤਿ ਜਾਨੈ ਕਹਾ ਸਾਗਰ ਕੀ (470-1) 
 ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਮਤਹਮਾ ਨ ਸੰਖ ਜਾਨਈ । (470-2) 
 ਤਿਨਕਤਰ ਜੋਤਿ ਕੋ ਉਿੋਿ ਕਹਾ ਜਾਨੈ ਉਲੂ (470-3) 
 ਸੇੀਂਬਲ ਸੈ ਕਹਾ ਖਾਇ ਸੂਹਾ ਤਹਿ ਠਾਨਈ । (470-4) 
 ਬਾਇਸ ਨ ਜਾਨਿ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਸੰਗਤਿ (470-5) 
 ਮਰਕਟ ਮਾਨਕੁ ਹੀਰਾ ਨ ਪ੍ਤਹਚਾਨਈ । (470-6) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਜਾਨੈ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ (470-7) 
 ਗੂੰਗੇ ਬਹਰੇ ਨ ਕਤਹ ਸੁਤਨ ਮਨੁ ਮਾਨਈ ॥੪੭੦॥ (470-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਘਾਮ ਿੀਖਨ ਿਪ੍ਤਿ ਅਤਿ ਤਬਖਮ (471-1) 
 ਬੈਸੰਿਤਰ ਤਬਹੂਨ ਤਸਤਿ ਕਤਰਿ ਨ ਗਰਾਸ ਕਉ । (471-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਸ ਓਸ ਕੈ ਸਜਲ ਹੋਿ ਮੇਰ ਤਿਨ (471-3) 
 ਤਬਨੁ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਨ ਤਨਵਾਰਿ ਤਪ੍ਆਸ ਕਉ । (471-4) 
 ਜਸੈੇ ਹੀ ਤਗਰੀਖਮ ਰੁਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਪ੍ਰਸੇਿ ਅੰਗ (471-5) 
 ਤਮਟਿ ਨ ਫੂਕੇ ਤਬਨੁ ਪ੍ਵਨੁ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਉ । (471-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਵਾਗੌਨ ਨ ਤਮਟਿ ਨ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ (471-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਾਵੈ ਤਨਜਪ੍ਿ ਕੇ ਤਨਵਾਸ ਕਉ ॥੪੭੧॥ (471-8) 
 
 ਆਂਬਨ ਕੀ ਸਾਿ ਕਿ ਤਮਟਿ ਅਓਬਲੀ ਖਾਏ (472-1) 
 ਤਪ੍ਿਾ ਕੋ ਤਪ੍ਆਰ ਨ ਪ੍ਰੋਸੀ ਪ੍ਤਹ ਪ੍ਾਈਐ । (472-2) 
 ਸਾਗਰ ਕੀ ਤਨਤਿ ਕਿ ਪ੍ਾਈਅਿ ਪ੍ੋਖਰ ਸੈ (472-3) 
 ਤਿਨਕਤਰ ਸਤਰ ਿੀਪ੍ ਜੋਤਿ ਨ ਪ੍ੁਜਾਈਐ । (472-4) 
 ਇੰਿਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ੁਜਸ ਨ ਕੂਪ੍ ਜਲ (472-5) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਨ ਪ੍ਲਾਸ ਮਤਹਕਾਈਐ । (472-6) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਿਇਆਲ ਕੀ ਿਇਆ ਨ ਆਨ ਿੇਵ ਮੈ ਜਉ (472-7) 
 ਖੰਡ ਬਰਹਮੰਡ ਉਿ ੈਅਸਿ ਲਉ ਿਾਈਐ ॥੪੭੨॥ (472-8) 



 
 ਤਗਰਿ ਅਕਾਸ ਿੇ ਪ੍ਰਿ ਤਪ੍ਰਥੀ ਪ੍ਰ ਜਉ (473-1) 
 ਗਹ ੈਆਸਰੋ ਪ੍ਵਨ ਕਵਨਤਹ ਕਾਤਜ ਹ ੈ। (473-2) 
 ਜਰਿ ਬੈਸੰਿਰ ਜਉ ਿਾਇ ਿਾਇ ਿੂਮ ਗਹ ੈ(473-3) 
 ਤਨਕਤਸਓ ਨ ਜਾਇ ਖਲ ਬੁਿ ਉਪ੍ਰਾਜ ਹੈ । (473-4) 
 ਸਾਗਰ ਅਪ੍ਾਰ ਿਾਰ ਬੂਡਿ ਜਉ ਫੇਨ ਗਹ ੈ(473-5) 
 ਅਤਨਥਾ ਬੀਚਾਰ ਪ੍ਾਰ ਜਬੈੇ ਕੋ ਨ ਸਾਜ ਹ ੈ। (473-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਵਾਗਵਨ ਿੁਖਿ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ (473-7) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਰਤਨ ਨ ਮੋਖ ਪ੍ਿੁ ਰਾਜ ਹੈ ॥੪੭੩॥ (473-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਤਬਤਿ ਪ੍ੂਛੈ ਅੰਿੁ ਅੰਿ ਪ੍ਰਤਿ (474-1) 
 ਆਪ੍ ਹੀ ਨ ਿੇਖ ੈਿਾਤਹ ਕੈਸੇ ਸਮਝਾਵਈ । (474-2) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਪ੍ੂਛੈ ਬਹਰੋ ਜਉ ਬਹਰਾ ਪ੍ੈ (474-3) 
 ਸਮਝੈ ਨ ਆਪ੍ ਿਤਹ ਕੈਸੇ ਸਮਝਾਵਈ । (474-4) 
 ਜਸੈੇ ਗੁੰਗ ਗੁੰਗ ਪ੍ਤਹ ਬਚਨ ਤਬਬੇਕ ਪ੍ੂਛੇ (474-5) 
 ਚਾਹੇ ਬੋਤਲ ਨ ਸਕਿ ਕੈਸੇ ਸਬਿੁ ਨ ਸੁਨਾਵਈ । (474-6) 
 ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ ੈਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (474-7) 
 ਅਤਨਥਾ ਅਤਗਆਨ ਮਿ ਆਨ ਪ੍ੈ ਨ ਪ੍ਾਵਈ ।੪੭੪॥ (474-8) 
 
 ਅੰਬਰ ਬੋਚਨ ਜਾਇ ਿੇਸ ਤਿਗੰਬਰਨ ਕੇ (475-1) 
 ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਨ ਹੋਇ ਲਾਭ ਸਹਸੋ ਹੈ ਮੂਤਲ ਕੋ । (475-2) 
 ਰਿਨ ਪ੍ਰੀਤਖਆ ਸੀਤਖਆ ਚਾਹੈ ਜਉ ਆਂਿਨ ਪ੍ੈ (475-3) 
 ਰੰਕਨ ਪ੍ੈ ਰਾਜੁ ਮਾਂਗੈ ਤਮਤਥਆ ਭਰਮ ਭੂਲ ਕੋ । (475-4) 
 ਗੁੰਗਾ ਪ੍ੈ ਪ੍ਿਨ ਜਾਇ ਜੋਿਕ ਬਿੈਕ ਤਬਤਿਆ (475-5) 
 ਬਹਰਾ ਪ੍ੈ ਰਾਗ ਨਾਿ ਅਤਨਥਾ ਅਭੂਤਲ ਕੋ । (475-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਿੋਖ ਮੇਤਟ ਮੋਖ ਚਾਹੈ (475-7) 
 ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੁਖ ਸਹੈ ਜਮਸੂਲ ਕੋ ॥੪੭੫॥ (475-8) 
 
 ਬੀਜ ਬੋਇ ਕਾਲਰ ਮੈ ਤਨਪ੍ਜ ੈਨ ਿਾਨ ਪ੍ਾਨ (476-1) 
 ਮੂਲ ਖੋਇ ਰੋਵੈ ਪ੍ੁਨ ਰਾਜੁ ਡੰਡ ਲਾਗਈ । (476-2) 
 ਸਤਲਲ ਤਬਲੋਏ ਜਸੈੇ ਤਨਕਸਿ ਨਾਤਹ ਤਘਰਤਿ (476-3) 
 ਮਟੁਕੀ ਮਥਨੀਆ ਹੂ ਫੇਤਰ ਿੋਤਰ ਭਾਗਈ । (476-4) 
 ਭੂਿਨ ਪ੍ੈ ਪ੍ੂਿ ਮਾਗੈ ਹੋਿ ਨ ਸਪ੍ੂਿੀ ਕੋਊ (476-5) 
 ਜੀਅ ਕੋ ਪ੍ਰਿ ਸੰਸੋ ਤਿਆਗੇ ਹੂ ਨ ਤਿਆਗਈ । (476-6) 



 ਤਬਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਆਨ ਸੇਵ ਿੁਖਿਾਇਕ ਹੈ॥ (476-7) 
 ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੋਤਕ ਜਾਤਹ ਅਨਰਾਗਈ ॥੪੭੬॥ (476-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਮਰਗਰਾਜ ਿਨ ਜੰਬੁਕ ਅਿੀਨ ਹੋਿ (477-1) 
 ਖਗ ਪ੍ਿ ਸੁਿ ਜਾਇ ਜੁਹਾਰਿ ਕਾਗ ਹੈ । (477-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਹ ਕੇਿ ਬਸ ਤਗਰਹਨ ਮੈ ਸੁਤਰਿਰ (477-3) 
 ਸੋਭ ਨ ਅਰਕ ਬਨ ਰਤਵ ਸਤਸ ਲਾਤਗ ਹੈ । (477-4) 
 ਜਸੈੇ ਕਾਮਿੇਨ ਸੁਿ ਸੁਕਰੀ ਸਥਨ ਪ੍ਾਨ॥ (477-5) 
 ਐਰਾਪ੍ਿ ਸੁਿ ਗਰਿਭ ਅਗਰਭਾਗ ਹੈ । (477-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਸੁਿ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ॥ (477-7) 
 ਤਨਹਫਲ ਜਨਮੁ ਤਜਉ ਬੰਸ ਮੈ ਬਜਾਤਗ ਹੈ ॥੪੭੭॥ (477-8) 
 
 ਜਉ ਪ੍ੈ ਿੰੁੂਬਰੀ ਨ ਬੂਡੇ ਸਰਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਬਖੈ (478-1) 
 ਤਬਖ ਮੈ ਿਊ ਨ ਿਜਿ ਹ ੈਮਨ ਿੇ । (478-2) 
 ਜਉ ਪ੍ੈ ਲਪ੍ਟ ੈਪ੍ਾਖਾਨ ਪ੍ਾਵਕ ਜਰੈ ਸੂਿਰ (478-3) 
 ਜਲ ਮੈ ਲੈ ਬੋਤਰਿ ਤਰਿੈ ਕਠੋਰਪ੍ਨ ਿੇ । (478-4) 
 ਜਉ ਪ੍ੈ ਗੁਡੀ ਉਡੀ ਿੇਖੀਅਿ ਹੈ ਆਕਾਸਚਾਰੀ (478-5) 
 ਬਰਕਿ ਮੇਹ ਬਾਚੀਐ ਨ ਬਾਲਕਨ ਿੇ । (478-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਰਤਿ ਤਸਤਿ ਭਾਉ ਿੁਿੀਆ ਤਿਰਗੁਨ ਖੇਲ (478-7) 
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਨਾਤਹ ਤਕ੍ਰਿਘਤਨ ਿੇ ॥੪੭੮॥ (478-8) 
 
 ਕਉਡਾ ਪ੍ੈਸਾ ਰੁਪ੍ਈਆ ਸੁਨਈਆ ਕੋ ਬਨਜ ਕਰ ੈ(479-1) 
 ਰਿਨ ਪ੍ਾਰਖੁ ਹੋਇ ਜਉਹਰੀ ਕਹਾਵਈ । (479-2) 
 ਜਉਹਰੀ ਕਹਾਇ ਪ੍ੁਨ ਕਉਡਾ ਕੋ ਬਨਜੁ ਕਰ ੈ(479-3) 
 ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੈ ਪ੍ਿਤਸਟਾ ਘਟਾਵਈ । (479-4) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਿੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੁਇ (479-5) 
 ਤਨਹਫਲ ਜਨਮੁ ਕਪ੍ੂਿ ਹੁਇ ਹਸਾਵਈ ॥੪੭੯॥ (479-6) 
 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਕੈ ਪ੍ਿਬਰਿ ਕਰ ੈਜਉ ਨਾਤਰ (480-1) 
 ਿਾਤਹ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਚਾਹਿ ਭਿਾਰ ਹੈ । (480-2) 
 ਅਭਰਨ ਤਸੰਗਾਰ ਚਾਰ ਤਸਹਜਾ ਸੰੁੀਂਜੋਗ ਭੋਗ (480-3) 
 ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਹੀ ਮੈ ਿਾਕੋ ਜਕੈਾਰੁ ਹੈ । (480-4) 
 ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ (480-5) 
 ਸੁੰਿਰ ਮੰਿਰ ਛਤਬ ਸੋਭਿ ਸੁਚਾਰੁ ਹੈ ।॥ (480-6) 



 ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖਨ ਕਉ ਰਾਖਿ ਤਗਰਸਤਿ ਮੈ ਸਾਵਿਾਨ (480-7) 
 ਆਨਿੇਵਸੇਵ ਭਾਉ ਿੁਤਬਿਾ ਤਨਵਾਰ ਹੈ ॥੪੮੦॥ (480-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਪ੍ਤਿਤਬਰਿਾ ਪ੍ਤਿਤਬਰਤਿ ਮੈ ਸਾਵਿਾਨ॥ (481-1) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਤਗਰਹੇਸੁਰ ਹੁਇ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਵਈ । (481-2) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਿਾਮ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਵੈ (481-3) 
 ਸੋਭਤਿ ਤਸੰਗਾਰ ਚਾਤਰ ਤਸਹਜਾ ਸਮਾਵਈ । (481-4) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖਨ ਕਉ ਰਾਖਿ ਤਗਰਹਸਿ ਮੈ॥ (481-5) 
 ਸੰਪ੍ਿਾ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਲੁਡੇ ਿੇ ਲਡਾਵਈ । (481-6) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਿਾਮ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਤਵਿਰ ॥ (481-7) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਭਾਉ ਿੁਿੀਆ ਤਮਟਾਵਈ ॥੪੮੧॥ (481-8) 
 
 ਲੋਗ ਬੇਿ ਤਗਆਨ ਉਪ੍ਿੇਸ ਹੈ ਪ੍ਤਿਤਬਰਿਾ ਕਉ (482-1) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿਕਾਤਰ ਹੈ । (482-2) 
 ਨਾਮ ਇਸਨਾਨ ਿਾਨ ਸੰਜਮ ਨ ਜਾਪ੍ ਿਾਪ੍॥ (482-3) 
 ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਪ੍ੂਜਾ ਨੇਮ ਨਾ ਿਕਾਰ ਹੈ । (482-4) 
 ਹੋਮ ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਬੇਿ ਨਹੀ ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਸੇਵ॥ (482-5) 
 ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਨ ਸੰਬਾਿ ਆਨ ਿੁਆਰ ਹੈ । (482-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਮੈ ਏਕ ਟੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਨ॥ (482-7) 
 ਆਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਤਸਮਰਨ ਤਬਬਚਾਰ ਹੈ ॥੪੮੨॥ (482-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾਕਉ ਪ੍ਤਵਿਰ ਘਤਰ ਵਾਿ ਨਾਿ (483-1) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਨ ਿਾਮ ਲੋਗਚਾਰ ਹੈ । (483-2) 
 ਿਾਿ ਮਾਿ ਭਰਾਿ ਸੁਿ ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ॥ (483-3) 
 ਸੇਵਾ ਗੁਰਜਨ ਸੁਖ ਅਭਰਨ ਤਸੰਗਾਰ ਹੈ । (483-4) 
 ਤਕਰਿ ਤਬਰਿ ਪ੍ਰਸੂਿ ਮਲ ਮੂਿਰਿਾਰੀ॥ (483-5) 
 ਸਕਲ ਪ੍ਤਵਿਰ ਜੋਈ ਤਬਤਬਤਿ ਅਚਾਰ ਹੈ । (483-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖਨ ਕਉ ਲੇਪ੍ੁ ਨ ਤਗਰਹਸਿ ਮੈ (483-7) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਤਿਰਗੁ ਜਨਮੁ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥੪੮੩॥ (483-8) 
 
 ਆਤਿਿ ਅਉ ਸੋਮ ਭੋਮ ਬੁਿ ਹੂੰ ਬਰਹਸਪ੍ਿ॥ (484-1) 
 ਸੁਕਰ ਸਨੀਚਰ ਸਾਿੋ ਬਾਰ ਬਾਂਟ ਲੀਨੇ ਹੈ । (484-2) 
 ਤਥਤਿ ਪ੍ੱਛ ਮਾਸ ਰੁਤਿ ਲੋਗਨ ਮੈ ਲੋਗਚਾਰ॥ (484-3) 
 ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਉ ਨ ਕੋਊ ਤਿਨ ਿੀਨੇ ਹੈ । (484-4) 



 ਜਨਮ ਅਸਟਮੀ ਰਾਮਨਉਮੀ ਏਕਾਿਸੀ ਭਈ॥ (484-5) 
 ਿੁਆਿਸੀ ਚਿੁਰਿਸੀ ਜਨਮੁ ਏ ਕੀਨੇ ਹੈ । (484-6) 
 ਪ੍ਰਜਾ ਉਪ੍ਾਰਜਨ ਕੋ ਨ ਕੋਊ ਪ੍ਾਵੈ ਤਿਨ॥ (484-7) 
 ਅਜੋਨੀ ਜਨਮੁ ਤਿਨੁ ਕਹੌ ਕੈਸੇ ਚੀਨੇ ਹੈ ॥੪੮੪॥ (484-8) 
 
 ਜਾਕੋ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਜੋਨੀ ਕੈਸੇ ਕੈ ਜਨਮੁ ਲੈ॥ (485-1) 
 ਕਹਾ ਜਾਨ ਬਰਿ ਜਨਮਾਸਟਮੀ ਕੋ ਕੀਨੋ ਹੈ । (485-2) 
 ਜਾਕੋ ਜਗਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾਮੁ॥ (485-3) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਤਿਕ ਮਾਤਰਓ ਅਪ੍ਜਸੁ ਲੀਨੋ ਹੈ । (485-4) 
 ਤਨਰਮਲ ਤਨਰੋਖ ਮੋਖਪ੍ਿੁ ਜਾਕੇ ਨਾਤਮ (485-5) 
 ਗੋਪ੍ੀਨਾਥ ਕੈਸੇ ਹੁਇ ਤਬਰਹ ਿੁਖ ਿੀਨੋ ਹੈ । (485-6) 
 ਪ੍ਾਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੇ ਅੰਿ ਕੰਿ ਹੈ ਪ੍ੁਜਾਰੀ॥ (485-7) 
 ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨ ਮਿ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਹੀਨੋ ਹੈ ॥੪੮੫॥ (485-8) 
 
 ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਸ ਉਡਗਨ ਅਗਤਨਿ ਜਉ॥ (486-1) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਿੇਵ ਕੇ ਤਿਆਨ ਕੈ । (486-2) 
 ਹਾਟ ਬਾਟ ਘਾਟ ਠਾਠੁ ਘਟ ੈਘਟ ੈਤਨਸ ਤਿਨੁ॥ (486-3) 
 ਿੈਸੋ ਲੋਗ ਬੇਿ ਭੇਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੈ । (486-4) 
 ਚੋਰ ਜਾਰ ਅਉ ਜੂਆਰ ਮੋਹ ਿਰੋਹ ਅੰਿਕਾਰ॥ (486-5) 
 ਪ੍ਰਾਿ ਸਮੈ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਿਾਨ ਇਸਨਾਨ ਕੈ । (486-6) 
 ਆਨ ਸਰ ਮੇਡੁਕ ਤਸਵਾਲ ਘੋਘਾ ਮਾਨਸਰ॥ (486-7) 
 ਪ੍ੂਰਨਬਰਹਮ ਗੁਰ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਕੈ ॥੪੮੬॥ (486-8) 
 
 ਤਨਸ ਤਿਨ ਅੰਿਰ ਤਜਉ ਅੰਿਰੁ ਬਖਾਨੀਅਿ । (487-1) 
 ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਗੁਰਿੇਵ ਸੇਵ ਜਾਨੀਐ । (487-2) 
 ਤਨਸ ਅੰਿਕਾਰ ਬਹੁ ਿਾਰਕਾ ਚਤਮਿਕਾਰ (487-3) 
 ਤਿਨੁ ਤਿਨੁਕਰ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (487-4) 
 ਤਨਸ ਅੰਤਿਆਰੀ ਮੈ ਤਬਕਾਰੀ ਹੈ ਤਬਕਾਰ ਹੇਿੁ (487-5) 
 ਪ੍ਰਾਿ ਸਮੈ ਨੇਹੁ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਉਨਮਾਨੀਐ । (487-6) 
 ਰਨੈ ਸੈਨ ਸਮੈ ਠਗ ਚੋਰ ਜਾਰ ਹੋਇ ਅਨੀਿ॥ (487-7) 
 ਰਾਜੁਨੀਤਿ ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਾਸੁਰ ਬਖਾਨੀਐ ॥੪੮੭॥ (487-8) 
 
 ਤਨਸ ਿੁਤਰਮਤਿ ਹੁਇ ਅਿਰਮੁ ਕਰਮੁ ਹੇਿੁ (488-1) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਸੁਰ ਸੁ ਿਰਮ ਕਰਮ ਹੈ । (488-2) 



 ਤਿਨਕਤਰ ਜੋਤਿ ਕੇ ਉਿੋਿ ਸਭ ਤਕਛ ਸੂਝ ੈ(488-3) 
 ਤਨਸ ਅੰਤਿਆਰੀ ਭੂਲੇ ਭਰਮਿ ਭਰਮ ਹੈ । (488-4) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖਫਲ ਤਿਤਭ ਿੇਹ ਤਿਰਸਤਟ ਹੁਇ (488-5) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਹੁਇ ਤਿਰਸਤਟ ਚਰਮ ਹੈ । (488-6) 
 ਸੰਸ਼ਾਰੀ ਸੰਸ਼ਾਰੀ ਸੌਤਗ ਅੰਿ ਅੰਿ ਕੰਿ ਲਾਗੈ (488-7) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਮਰਮੁ ਹੈ ॥੪੮੮॥ (488-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਤਮਤਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (489-1) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਬਨ ਚੰਚਲ ਕਰਿ ਹੈ । (489-2) 
 ਜਸੈੇ ਅਗਤਨ ਅਗਤਨ ਿਾਿ ਜੋਈ ਸੋਈ ਿੇਖੀਅਤਿ (489-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਜੋਤਿ ਕੰਚਨ ਿਰਿ ਹੈ । (489-4) 
 ਿੈਸੇ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵ ਤਮਟਿ ਨਹੀ ਕੁਟੇਵ (489-5) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ਸੇਵ ਭੈਜਲ ਿਰਿ ਹੈ । (489-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖ ਫਲ ਮਹਾਿਮ ਅਗਾਤਿ ਬੋਿ (489-7) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਉਚਰਿ ਹੈ ॥੪੮੯॥ (489-8) 
 
 ਪ੍ਰਗਤਟ ਸੰਸਾਰ ਤਬਤਬਚਾਰ ਕਰ ੈਗਤਨਕਾ ਪ੍ੈ (490-1) 
 ਿਾਤਹ ਲੋਗ ਬੇਿ ਅਰੁ ਤਗਆਨ ਕੀ ਨ ਕਾਤਨ ਹੈ । (490-2) 
 ਕੁਲਾਬਿੂ ਛਾਤਡ ਭਰਿਾਰ ਆਨ ਿੁਆਰ ਜਾਇ (490-3) 
 ਲਾਛਨੁ ਲਗਾਵੈ ਕੁਲ ਅੰਕੁਸ ਨ ਮਾਤਨ ਹੈ । (490-4) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹੀ ਬਗ ਤਿਆਨ ਆਨ ਸਰ ਤਫਰ ੈ(490-5) 
 ਮਾਨਸਰ ਛਾਡ ੈਹੰਸੁ ਬੰਸੁ ਮੈ ਅਤਗਆਨ ਹੈ । (490-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਮੁਖ ਿੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ (490-7) 
 ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਲੇਪ੍ ਤਨਰਲੇਪ੍ੁ ਤਿਆਨ ਹੈ ॥੪੯੦॥ (490-8) 
 
 ਪ੍ਾਨ ਕਪ੍ੂਰ ਲਉੀਂਗ ਚਰ ਕਾਗੈ ਆਗੈ ਰਾਖ ੈ(491-1) 
 ਤਬਸਟਾ ਤਬਗੰਿਖਾਿ ਅਤਿਕ ਤਸਯਾਨ ਕੈ । (491-2) 
 ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਨਜਉ ਪ੍ੈ ਗੰਗਾ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰ ੈ(491-3) 
 ਟਰ ੈਨ ਕੁਟੇਵ ਿੇਵ ਹੋਿ ਨ ਅਤਗਆਨ ਕੈ । (491-4) 
 ਸਾਪ੍ਤਹ ਪ੍ੈ ਪ੍ਾਨ ਤਮਸਟਾਨ ਮਹਾਂ ਅੰਤਮਰਿ ਕੈ (491-5) 
 ਉਗਲਿ ਕਾਲਕੂਟ ਹਉਮੈ ਅਤਭਮਾਨ ਕੈ । (491-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਨਸਰ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮਰਾਲ ਸਭਾ (491-7) 
 ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਿਕਿ ਬਗੁ ਤਿਆਨ ਕੈ ॥੪੯੧॥ (491-8) 
 



 ਚਕਈ ਚਕੋਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਤਸ ਭਾਨ ਤਿਆਨ (492-1) 
 ਜਾਹੀ ਜਾਹੀ ਰੰਗ ਰਤਚਓ ਿਾਹੀ ਿਾਹੀ ਚਾਹੈ ਜੀ । (492-2) 
 ਮੀਨ ਅਉ ਪ੍ਿੰਗ ਜਲ ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਸੰਤਗ ਹੇਿ (492-3) 
 ਟਾਰੀ ਨ ਟਰਿ ਟੇਵ ਓਰ ਤਨਰਬਾਹੈ ਜੀ । (492-4) 
 ਮਾਨਸਰ ਆਨ ਸਰ ਹੰਸੁ ਬਗੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰੀਤਿ (492-5) 
 ਉਿਮ ਅਉ ਨੀਚ ਨ ਸਮਾਨ ਸਮਿਾ ਹੈ ਜੀ । (492-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਿੇਵ ਆਨ ਿੇਵ ਸੇਵਕ ਨ ਭੇਿ (492-7) 
 ਸਮਸਰ ਹੋਿ ਨ ਸਮੁੰਿਰ ਸਰਿਾ ਹੈ ਜੀ ॥੪੯੨॥ (492-8) 
 
 ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਾਇ ਪ੍ੇਖੈ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਚਕਈ ਤਜਉੀਂ ਤਨਸ (493-1) 
 ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ੍ਾ ਆਪ੍ ਚੀਨ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ । (493-2) 
 ਬੈਰ ਭਾਇ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ਰਛਾਈ ਕੂਪ੍ੰਿਤਰ ਪ੍ਰ ੈ(493-3) 
 ਤਸੰਘੁ ਿੁਰਮਤਿ ਲਤਗ ਿੁਤਬਿਾ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (493-4) 
 ਗਊ ਸੂਿ ਅਨੇਕ ਏਕ ਸੰਗ ਤਹਤਲ ਤਮਤਲ ਰਹੈ (493-5) 
 ਸਵਾਨ ਆਨ ਿੇਖਿ ਤਬਰੁਿ ਜੁਿ ਠਾਨੀਐ । (493-6) 
 ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਮੁਖ ਚੰਿਨ ਅਉਬਾਂਸ ਤਬਤਿ (493-7) 
 ਬਰਨ ਕੇ ਿੋਖੀ ਤਬਕਾਰੀ ਉਪ੍ਕਾਰੀ ਉਨਮਾਨੀਐ ॥੪੯੩॥ (493-8) 
 
 ਜਉ ਕੋਊ ਬੁਲਾਵੈ ਕਤਹ ਸਵਾਨ ਤਮਰਗ ਸਰਪ੍ ਕੈ॥ (494-1) 
 ਸੁਨਿ ਤਰਜਾਇ ਿਾਇ ਗਾਤਰ ਮਾਤਰ ਿੀਜੀਐ । (494-2) 
 ਸਵਾਨ ਸਵਾਮ ਕਾਮ ਲਾਤਗ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਰਿ ਰਹੈ॥ (494-3) 
 ਨਾਿਤਹ ਸੁਨਾਇ ਤਮਰਗ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਤਨ ਕੀਜੀਐ । (494-4) 
 ਿੁੰਨ ਮੰਿਰ ਪ੍ਿੈ ਸਰਪ੍ ਅਰਪ੍ ਿੇਿ ਿਨ ਮਨ॥ (494-5) 
 ਿੰਿ ਹੰਿ ਹੋਿ ਗੋਿ ਲਾਤਜ ਗਤਹ ਲੀਜੀਐ । (494-6) 
 ਮੋਹ ਨ ਭਗਿ ਭਾਵ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਹੀਤਨ॥ (494-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਬਨੁ ਤਿਰਗੁ ਜਗੁ ਜੀਜੀਐ ॥੪੯੪॥ (494-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਘਤਰ ਲਾਗੈ ਆਤਗ ਜਾਤਗ ਕੂਆ ਖੋਿੀਓ ਚਾਹੈ॥ (495-1) 
 ਕਾਰਜ ਨ ਤਸਤਿ ਹੋਇ ਰੋਇ ਪ੍ਛੁਿਾਈਐ । (495-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੈ ਸੀਤਖਓ ਚਾਹੈ ਬੀਰ ਤਬਤਿਆ॥ (495-3) 
 ਅਤਨਥਾ ਉਿਮ ਜਿੈ ਪ੍ਿਵੀ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (495-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਤਸ ਸੋਵਿ ਸੰਘਾਿੀ ਚਤਲ ਜਾਤਿ ਪ੍ਾਛੇ (495-5) 
 ਭੋਰ ਭਏ ਭਾਰ ਬਾਿ ਚਲੇ ਕਿ ਜਾਈਐ । (495-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਆ ਿੰਿ ਅੰਿ ਅਤਵਿ ਤਬਹਾਇ ਜਾਇ॥ (495-7) 



 ਅੰਿਕਾਲ ਕੈਸੇ ਹਤਰਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੪੯੫॥ (495-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਚਪ੍ਲ ਜਲ ਅੰਿਰ ਨ ਿੇਖੀਅਤਿ॥ (496-1) 
 ਪ੍ੂਰਨੁ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਤਿਤਬੰਬ ਰਤਵ ਸਤਸ ਕੋ । (496-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਮਲੀਨ ਿਰਪ੍ਨ ਮੈ ਨ ਿੇਖੀਅਤਿ॥ (496-3) 
 ਤਨਰਮਲ ਬਿਨ ਸਰੂਪ੍ ਉਰਬਸ ਕੋ । (496-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨ ਿੀਪ੍ ਨ ਸਮੀਪ੍ ਕੋ ਤਬਲੋਕੀਅਿੁ । (496-5) 
 ਭਵਨ ਭਇਆਨ ਅੰਿਕਾਰ ਿਰਾਸ ਿਸ ਕੋ । (496-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਇਆ ਿਰਮ ਅਿਮ ਅਛਾਤਿਓ ਮਨੁ (496-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਨ ਸੁਖ ਨਾਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਕੋ ॥੪੯੬॥ (496-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਏਕ ਸਮੈ ਿਰ ੁੁਮ ਸਫਲ ਸਪ੍ਿਰ ਪ੍ੁਨ (497-1) 
 ਏਕ ਸਮੈ ਫੂਲ ਫਲ ਪ੍ਿਰ ਤਗਰਜਾਿ ਹੈ । (497-2) 
 ਸਤਰਿਾ ਸਤਲਤਲ ਜਸੈੇ ਕਬਹੂੰ ਸਮਾਨ ਬਹੈ॥ (497-3) 
 ਕਬਹੂੰ ਅਥਾਹ ਅਿ ਪ੍ਰਬਤਲ ਤਿਖਾਿ ਹੈ । (497-4) 
 ਏਕ ਸਮੈ ਜਸੈੇ ਹੀਰਾ ਹੋਿ ਜੀਰਨਾਂਬਰ ਮੈ॥ (497-5) 
 ਏਕ ਸਮੈ ਕੰਚਨ ਜਿੇ ਜਗਮਗਾਿ ਹੈ । (497-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੋਗੀਸੁਰ ਹੈ॥ (497-7) 
 ਮਾਇਆਿਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜੋਗ ਜੁਗਿ ਜੁਗਾਿ ਹੈ ॥੪੯੭॥ (497-8) 
 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਅਉ ਬਚਨ ਕੀਨੇ॥ (498-1) 
 ਜਨਮ ਲੈ ਸਾਿਸੰਤਗ ਸਰੀਗੁਰ ਅਰਾਤਿ ਹੈ । (498-2) 
 ਈਹਾਂ ਆਏ ਿਾਿਾ ਤਬਸਰਾਏ ਿਾਸੀ ਲਪ੍ਟਾਏ (498-3) 
 ਪ੍ੰਚ ਿੂਿ ਭੂਿ ਭਰਮ ਭਰਮਿ ਅਸਾਤਿ ਹੈ । (498-4) 
 ਸਾਚੁ ਮਰਨੋ ਤਬਸਾਰ ਜੀਵਨ ਤਮਤਥਆ ਸੰਸਾਰ॥ (498-5) 
 ਸਮਝੈ ਨ ਜੀਿੁ ਹਾਰੁ ਸੁਪ੍ਨ ਸਮਾਤਿ ਹੈ । (498-6) 
 ਅਉਸਰ ਹੁਇ ਹੈ ਤਬਿੀਤਿ ਲੀਜੀਏ ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ (498-7) 
 ਕੀਜੀਏ ਸਾਿਸੰਤਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਹੈ ॥੪੯੮॥ (498-8) 
 
 ਸਫਲ ਜਨੰਮੁ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਤਲਵ॥ (499-1) 
 ਸਫਲ ਤਿਰਸਟ ਗੁਰ ਿਰਸ ਅਲੋਈਐ । (499-2) 
 ਸਫਲ ਸੁਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਿ ਸੁਨਿ ਤਨਿ॥ (499-3) 
 ਤਜਹਬਾ ਸਫਲ ਗੁਨਤਨਤਿ ਗੁਨ ਗੋਈਐ । (499-4) 
 ਸਫਲ ਹਸਿ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਨਾਮ॥ (499-5) 



 ਸਫਲ ਚਰਨ ਪ੍ਰਿਛਨਾ ਕੈ ਪ੍ੋਈਐ । (499-6) 
 ਸੰਗਮ ਸਫਲ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸਹਜ ਘਰ (499-7) 
 ਤਹਰਿਾ ਸਫਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈ ਸਮੋਈਐ ॥੪੯੯॥ (499-8) 
 
 ਕਿ ਪ੍ੁਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿ ਸਾਿਸੰਗੁ॥ (500-1) 
 ਤਨਸ ਤਿਨ ਕੀਰਿਨ ਸਮੈ ਚਤਲ ਜਾਈਐ । (500-2) 
 ਕਿ ਪ੍ੁਨ ਤਿਰਸਤਟ ਿਰਸ ਹੁਇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ॥ (500-3) 
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਸੇਵਾ ਤਲਵਲਾਈਐ । (500-4) 
 ਕਿ ਪ੍ੁਨ ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਸੰਗੀਿ ਰੀਿ (500-5) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਸਬਿ ਤਲਤਖ ਤਨਜਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਈਐ ॥੫੦੦॥ (500-6) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਪ੍ਲਾਸ ਪ੍ਿਰ ਨਾਗਬੇਲ ਮੇਲ ਭਏ (501-1) 
 ਪ੍ਹੁਚਿ ਕਤਰ ਨਰਪ੍ਿ ਜਗ ਜਾਨੀਐ । (501-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕੁਚੀਲ ਨੀਲ ਬਰਨ ਬਰਨੁ ਤਬਖੈ (501-3) 
 ਹੀਰ ਚੀਰ ਸੰਤਗ ਤਨਰਿੋਖ ਉਨਮਾਨੀਐ । (501-4) 
 ਸਾਲਗਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮੈ ਮਹਾ ਅਪ੍ਤਵਿਰ ਸੰਖ (501-5) 
 ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਤਵਿਰ ਜਗ ਭੋਗ ਤਬਖੈ ਆਨੀਐ । (501-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਮ ਕਾਗ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਮਰਾਲ ਮਾਲ (501-7) 
 ਮਾਰ ਨ ਉਠਾਵਿ ਗਾਵਿ ਗੁਰ ਬਾਨੀਐ ॥੫੦੧॥ (501-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਮਤਿ ਮੀਨ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੈ ਪ੍ੁਤਨ (502-1) 
 ਜਲ ਤਬਨ ਿਲਫ ਿਲਫ ਮਤਰ ਜਾਤਿ ਹੈ । (502-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਨ ਬਸਿ ਮਹਾਿਮੈ ਨ ਜਾਨੈ ਪ੍ੁਤਨ । (502-3) 
 ਪ੍ਰ ਬਸ ਭਏ ਖਗ ਤਮਰਗ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ । (502-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਗਮ ਕੈ ਸੁਖਤਹ ਨ ਜਾਨੈ ਤਿਰਆ (502-5) 
 ਤਬਛੁਰਿ ਤਬਰਹ ਤਬਰਥਾ ਕੈ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (502-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਆਿਮਾ ਅਚੇਿ (502-7) 
 ਅੰਿਰ ਪ੍ਰਿ ਤਸਮਰਿ ਪ੍ਛੁਿਾਿ ਹੈ ॥੫੦੨॥ (502-8) 
 
 ਭਗਿਵਛਲ ਸੁਤਨ ਹੋਿ ਹੋ ਤਨਰਾਸ ਤਰਿੈ (503-1) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ਾਵਨ ਸੁਤਨ ਆਸਾ ਉਰਿਾਤਰ ਹੌੀਂ । (503-2) 
 ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸੁਤਨ ਕੰਪ੍ਿ ਹੌ ਅੰਿਰਗਤਿ (503-3) 
 ਿੀਨ ਕੋ ਿਇਆਲ ਸੁਤਨ ਭੈ ਭਰਮ ਟਾਰ ਹੌੀਂ (503-4) 
 ਜਲਿਰ ਸੰਗਮ ਕੈ ਅਫਲ ਸੇੀਂਬਲ ਿਮੁ (503-5) 



 ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਿ ਸਨਬੰਿ ਮੈਲਗਾਰ ਹੌੀਂ । (503-6) 
 ਅਪ੍ਨੀ ਕਰਨੀ ਕਤਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨ ਪ੍ਾਵਉ ਠਉਰ (503-7) 
 ਿੁਮਰੇ ਤਬਰਿੁ ਕਤਰ ਆਸਰੋ ਸਮਾਰ ਹੌੀਂ ॥੫੦੩॥ (503-8) 
 
 ਜਉ ਹਮ ਅਿਮ ਕਰਮ ਕੈ ਪ੍ਤਿਿ ਭਏ (504-1) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਹੈ । (504-2) 
 ਜਉ ਭਏ ਿੁਤਖਿ ਅਰੁ ਿੀਨ ਪ੍ਰਚੀਨ ਲਤਗ (504-3) 
 ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਤਬਰਿੁ ਤਬਰਿਾਇਓ ਹੈ । (504-4) 
 ਜਉ ਗਰਸੇ ਅਰਕ ਸੁਿ ਨਰਕ ਤਨਵਾਸੀ ਭਏ (504-5) 
 ਨਰਕ ਤਨਵਾਰਨ ਜਗਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਹੈ । (504-6) 
 ਗੁਨ ਕੀਏ ਗੁਨ ਸਬ ਕੋਊ ਕਰ ੈਤਕ੍ਰਪ੍ਾਤਨਿਾਨ (504-7) 
 ਅਵਗੁਨ ਕੀਏ ਗੁਨ ਿੋਹੀ ਬਤਨ ਆਇਓ ਹੈ ॥੫੦੪॥ (504-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਅਰੋਗ ਭੋਗ ਭੋਗਵੈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (505-1) 
 ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਖਾਤਨ ਪ੍ਾਨ ਤਰਿੈ ਨ ਤਹਿਾਵਈ । (505-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਹਖੀ ਸਹਨਸੀਲ ਕੈ ਿੀਰਜੁ ਿੁਜਾ (505-3) 
 ਅਤਜਆ ਮੈ ਿਨਕ ਕਲੇਜੋ ਨ ਸਮਾਵਈ । (505-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਉਹਰੀ ਤਬਸਾਹੈ ਵੇਚੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕਾਤਿ (505-5) 
 ਰੰਕ ਪ੍ੈ ਨ ਰਾਤਖਓ ਪ੍ਰ ੈਜੋਗ ਨ ਜੁਗਾਵਈ । (505-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਚੈ ਪ੍ਤਵਿਰ ਹੈ ਪ੍ੂਜਾ ਪ੍ਰਸਾਤਿ (505-7) 
 ਪ੍ਰਚ ਅਪ੍ਰਚੇ ਿੁਸਤਹ ਿੁਖ ਪ੍ਾਵਈ ॥੫੦੫॥ (505-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਖ ਿਨਕ ਹੀ ਖਾਿ ਮਤਰ ਜਾਤਿ ਿਾਿ (506-1) 
 ਗਾਤਿ ਮੁਰਝਾਿ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੀ ਬਰਖਨ ਕੀ । (506-2) 
 ਮਤਹਖੀ ਿੁਹਾਇ ਿੂਿ ਰਾਖੀਐ ਭਾਂਜਨ ਭਤਰ (506-3) 
 ਪ੍ਰਤਿ ਕਾਂਜੀ ਕੀ ਬੂੰਿ ਬਾਤਿ ਨ ਰਖਨ ਕੀ । (506-4) 
 ਜਸੈੇ ਕੋਤਟ ਭਾਤਰ ਿੂਤਲ ਰੰਚਕ ਤਚਨਗ ਪ੍ਰੇ (506-5) 
 ਹੋਿ ਭਸਮਾਿ ਤਛਨ ਮੈ ਅਕਰਖਨ ਕੀ । (506-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਿੂਖਨਾ ਤਬਕਾਰ ਕੀਏ (506-7) 
 ਹਰ ੈਤਨਤਿ ਸੁਕ੍ਰਿ ਸਹਜ ਹਰਖਨ ਕੀ ॥੫੦੬॥ (506-8) 
 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਬਤਸ ਬਾਂਸ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੀ (507-1) 
 ਆਨ ਿਮੁ ਿੂਰਹ ਭਏ ਬਾਸਨ ਕੈ ਬੋਹ ੈਹੈ । (507-2) 
 ਿਾਿਰ ਸਰੋਵਰ ਮੈ ਜਾਨੀ ਨ ਕਮਲ ਗਤਿ (507-3) 



 ਮਿੁਕਰ ਮਨ ਮਕਰੰਿ ਕੈ ਤਬਮੋਹੇ ਹੈ । (507-4) 
 ਿੀਰਥ ਬਸਿ ਬਗੁ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਤਨਓ ਕਛੁ (507-5) 
 ਸਰਿਾ ਕੈ ਜਾਿਰਾ ਹੇਿ ਜਾਿਰੀ ਜਨ ਸੋਹੇ ਹੈ । (507-6) 
 ਤਨਕਤਟ ਬਸਿ ਮਮ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਹੀਨ (507-7) 
 ਿੂਰੰਿਤਰ ਤਸਤਖ ਉਤਰ ਅੰਿਤਰ ਲੈ ਪ੍ੋਹੇ ਹੈ ॥੫੦੭॥ (507-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਿਾਰਾ ਕੋ ਿਰਸੁ ਤਿਰਗ ਿੇਤਖਓ ਚਾਹੈ (508-1) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਿਰਸਨ ੁੁਿੇਖਿ ਹੈ ਨ ਚਾਹ ਕੈ । (508-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਤਨੰਿਾ ਸੁਨੈ ਸਾਵਿਾਨ ਸੁਰਤਿ ਕੈ (508-3) 
 ਿੈਸੇੁੋ ਗੁਰ ਸਬਿੁਸੁਨੈ ਨ ਉਿਸਾਹ ਕੈ । (508-4) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰ ਿਰਬ ਹਰਨ ਕਉ ਚਰਨ ਿਾਵੈ (508-5) 
 ਿੈਸੇ ਕੀਰਿਨ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਨ ਉਮਾਹ ਕੈ । (508-6) 
 ਉਲੂ ਕਾਗ ਨਾਤਗ ਤਿਆਨ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਕਉ ਨ ਜਾਨੈ (508-7) 
 ਊਚ ਪ੍ਿੁ ਪ੍ਾਵੈ ਨਹੀ ਨੀਚ ਪ੍ਿੁ ਗਾਹ ਕੈ ॥੫੦੮॥ (508-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਰਤੈਨ ਸਮੈ ਸਬ ਲੋਗ ਮੈ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ (509-1) 
 ਚਕਈ ਤਬਓਗ ਸੋਗ ਭਾਗਹੀਨੁ ਜਾਨੀਐ । (509-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਿਨਕਤਰ ਕੈ ਉਿੋਤਿ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗ (509-3) 
 ਉਲੂ ਅੰਿ ਕੰਿ ਪ੍ਰਚੀਨ ਉਨਮਾਨੀਐ । (509-4) 
 ਸਰਵਰ ਸਤਰਿਾ ਸਮੁੰਿਰ ਜਲ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ (509-5) 
 ਤਿਰਖਾਵੰਿ ਚਾਿਰਕ ਰਹਿ ਬਕਬਾਨੀਐ । (509-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਮਤਲ ਸਾਿਸੰਤਗ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਿਤਰਓ (509-7) 
 ਮੋਤਹ ਅਪ੍ਰਾਿੀ ਅਪ੍ਰਾਿਨੁ ਤਬਹਾਨੀਐ ॥੫੦੯॥ (509-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਫਲ ਫੂਲਤਹ ਲੈ ਜਾਇ ਬਨਰਾਇ ਪ੍ਰਤਿ (510-1) 
 ਕਰ ੈਅਤਭਮਾਨੁ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਆਵੈ ਜੀ । (510-2) 
 ਜਸੈੇ ਮੁਕਿਾਹਲ ਸਮੁੰਿਰਤਹ ਤਿਖਾਵੈ ਜਾਇ (510-3) 
 ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਸਰਾਹ ੈਸੋਭਾ ਿਉ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਜੀ । (510-4) 
 ਜਸੈੇ ਕਨੀ ਕੰਚਨ ਸੁਮੇਰ ਸਨਮੁਖ ਰਾਤਖ (510-5) 
 ਮਨ ਮੈ ਗਰਬੁ ਕਰ ੈਬਾਵਰੋ ਕਹਾਵੈ ਜੀ । (510-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਠਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਿ ੈਰੀਝਾਇਓ ਚਾਹੈ (510-7) 
 ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਕੈ ਰੀਝਾਵੈ ਜੀ ॥੫੧੦॥ (510-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਅਉ ਿਾਨ ਪ੍ਾਨ ਬੇਚਨ ਕਉ (511-1) 



 ਪ੍ੂਰਤਬ ਤਿਸਾ ਲੈ ਜਾਇ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਆਵੈ ਜੀ । (511-2) 
 ਪ੍ਛਮ ਤਿਸਾ ਿਾਖ ਿਾਰਮ ਲੈ ਜਾਇ ਜਸੈੇ (511-3) 
 ਤਮਰਗ ਮਿ ਕੇਸੁਰ ਲੈ ਉਿਰਤਹ ਿਾਵੈ ਜੀ । (511-4) 
 ਿਖਨ ਤਿਸਾ ਲੈ ਜਾਇ ਲਾਇਚੀ ਲਵੰਗ ਲਾਤਿ (511-5) 
 ਬਾਤਿ ਆਸਾ ਉਿਮ ਹੈ ਤਬਿਿੋ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਜੀ । (511-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਨ ਤਨਤਿ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਕੈ ਤਬਤਿਮਾਨ (511-7) 
 ਤਗਆਨ ਗੁਨ ਪ੍ਰਗਤਟ ਕੈ ਬਾਵਰੋ ਕਹਾਵੈ ਜੀ ॥੫੧੧॥ (511-8) 
 
 ਚਲਨੀ ਮੈ ਜਸੈੇ ਿੇਖੀਅਿ ਹੈ ਅਨੇਕ ਤਛਿਰ (512-1) 
 ਕਰ ੈਕਰਵਾ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕੈਸੇ ਬਤਨ ਆਵੈ ਜੀ । (512-2) 
 ਤਬਰਖ ਤਬਥੂਰ ਭਰਪ੍ੂਰ ਬਹੁ ਸੂਰਨ ਸੈ (512-3) 
 ਕਮਲੈ ਕਟੀਲੋ ਕਹੈ ਕਹੂ ਨ ਸੁਹਾਵੈ ਜੀ । (512-4) 
 ਜਸੈੇ ਉਪ੍ਹਾਸੁ ਕਰ ੈਬਾਇਸੁ ਮਰਾਲ ਪ੍ਰਤਿ (512-5) 
 ਛਾਤਡ ਮੁਕਿਾਹਲ ਿਰ ੁੁਗੰਿ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ਜੀ । (512-6) 
 ਿੈਸੇ ਹਉ ਮਹਾ ਅਪ੍ਰਾਿੀ ਅਪ੍ਰਾਤਿ ਭਤਰਓ (512-7) 
 ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਤਬਕਾਰ ਮੋਤਹ ਭਾਵੈ ਜੀ ॥੫੧੨॥ (512-8) 
 
 ਆਪ੍ਿਾ ਅਿੀਨ ਜਸੈੇ ਿੁਖਿ ਿੁਹਾਗਨ ਕਉ (513-1) 
 ਸਹਤਜ ਸੁਹਾਗ ਨ ਸੁਹਾਗਨ ਕੋ ਭਾਵਈ । (513-2) 
 ਤਬਰਹਨੀ ਤਬਰਹ ਤਿਓਗ ਮੈ ਸੰਜੋਗਤਨ ਕੋ (513-3) 
 ਸੁੰਿਰ ਤਸੰਗਾਤਰ ਅਤਿਕਾਰੁ ਨ ਸੁਹਾਵਈ । (513-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਨ ਮਾਂਤਝ ਬਾਂਤਝ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸੰਸੋ ਸਰਮ (513-5) 
 ਸਉਿ ਕੇ ਸੁਿਤਹ ਪ੍ੇਤਖ ਮਹਾਂ ਿੁਖ ਪ੍ਾਵਈ । (513-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਿੂਖਨ ਤਿਰਿੋਖ ਮਮ (513-7) 
 ਸਾਿਨ ਕੋ ਸੁਕ੍ਰਿ ਨ ਤਹਰਿੈ ਤਹਿਾਵਈ ॥੫੧੩॥ (513-8) 
 
 ਜਲ ਸੈ ਤਨਕਾਸ ਮੀਨੁ ਰਾਖੀਐ ਪ੍ਟੰਬਤਰ ਮੈ (514-1) 
 ਤਮਨੁ ਜਲ ਿਲਫ ਿਜਿ ਤਪ੍ਰਅ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ । (514-2) 
 ਬਨ ਸੈ ਪ੍ਕਰ ਪ੍ੰਛੀ ਤਪ੍ੰਜਰੀ ਮੈ ਰਾਖੀਐ ਿਉ (514-3) 
 ਤਬਨੁ ਬਨ ਮਨ ਓਨਮਨੋ ਉਨਮਾਨ ਹੈ । (514-4) 
 ਭਾਮਨੀ ਭਿਾਤਰ ਤਬਛੁਰਿ ਅਤਿ ਛੀਨ ਿੀਨ (514-5) 
 ਤਬਲਖ ਬਿਨ ਿਾਤਹ ਭਵਨ ਭਇਆਨ ਹੈ । (514-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਤਬਛੁਰਤਿ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਸੈ (514-7) 
 ਜੀਵਨ ਜਿਨ ਤਬਨੁ ਸੰਗਿ ਨ ਆਨ ਹੈ ॥੫੧੪॥ (514-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਟੂਟੇ ਨਾਗਬੇਲ ਸੈ ਤਬਿੇਸ ਜਾਤਿ (515-1) 
 ਸਲਤਲ ਸੰਜੋਗ ਤਚਰੰਕਾਲ ਜੁਗਵਿ ਹੈ । (515-2) 
 ਜਸੈੇ ਕੂੰਜ ਬਚਰਾ ਤਿਆਗ ਤਿਸੰਿਤਰ ਜਾਤਿ (515-3) 
 ਤਸਮਰਨ ਤਚਤਿ ਤਨਰਤਬਘਨ ਰਹਿ ਹੈ । (515-4) 
 ਗੰਗੋਤਿਕ ਜਸੈੇ ਭਤਰ ਭਾਂਜਨ ਲੈ ਜਾਤਿ ਜਾਿਰੀ (515-5) 
 ਸੁਜਸੁ ਅਿਾਰ ਤਨਰਮਲ ਤਨਬਹਿ ਹੈ । (515-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਅੰਿਤਰ ਤਸਖ (515-7) 
 ਸਬਿੁ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਤਿਆਨ ਕੈ ਜੀਅਿ ਹੈ ॥੫੧੫॥ (515-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਪ੍ਵਨੁ ਕਵਨ ਗੁਨ ਚੰਿਨ ਸੈ (516-1) 
 ਤਬਨੁ ਮਤਲਆਗਰ ਪ੍ਵਨ ਕਿ ਬਾਤਸ ਹੈ । (516-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਬੈਿ ਅਵਖਿ ਗੁਨ ਗੋਤਪ੍ ਹੋਿ (516-3) 
 ਅਵਖਿ ਤਬਨੁ ਬੈਿ ਰੋਗਤਹ ਨ ਗਰਾਸ ਹੈ । (516-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਬੋਤਹਥਨ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰ ੈਖੇਵਟ ਸੈ (516-5) 
 ਖੇਵਟ ਤਬਹੂੰਨ ਕਿ ਬੋਤਹਥ ਤਬਸਵਾਸੁ ਹੈ । (516-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਬਨੁ ਗੰਮ ਨ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿੁ (516-7) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤਨਹਕਾਮ ਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ॥੫੧੬॥ (516-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਾਚੋ ਪ੍ਾਰੋ ਖਾਿ ਉਪ੍ਜ ੈਤਬਕਾਰ ਗਾਤਿ (517-1) 
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੈ ਤਪ੍ਰਾਤਿ ਮਹਾ ਿੁਖ ਪ੍ਾਈਐ । (517-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਲਸਨ ਖਾਏ ਮੋਤਨ ਕੈ ਸਭਾ ਮੈ ਬੈਠੇ (517-3) 
 ਪ੍ਰਗਟੈ ਿੁਰਗੰਿ ਨਾਤਹ ਿੁਰਿ ਿੁਰਾਈਐ । (517-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਤਨ ਸੰਗਮ ਕੈ ਮਾਖੀ ਲੀਲੇ (517-5) 
 ਹੋਿ ਉਕਲੇਿ ਖੇਿੁ ਸੰਕਟ ਸਹਾਈਐ । (517-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰਚੇ ਤਪ੍ੰਡ ਤਸਖਨ ਕੀ ਤਭਤਖਆ ਖਾਏ (517-7) 
 ਅੰਿਕਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋਇ ਜਮਲੋਕ ਜਾਈਐ ॥੫੧੭॥ (517-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮੇਘ ਬਰਖਿ ਹਰਖਤਿ ਹੈ ਤਕ੍ਰਸਾਤਨ (518-1) 
 ਤਬਲਖ ਬਿਨ ਲੋਿਾ ਲੋਨ ਗਤਰ ਜਾਿ ਹੈ । (518-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿ ਹੁਇ ਸਕਲ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (518-3) 
 ਸੁਕਿ ਜਵਾਸੋ ਆਕ ਮੂਲ ਮੁਰਝਾਿ ਹੈ । (518-4) 
 ਜਸੈੇ ਖੇਿ ਸਰਵਰ ਪ੍ੂਰਨ ਤਕਰਖ ਜਲ (518-5) 
 ਊਚ ਥਲ ਕਾਲਰ ਨ ਜਲ ਫਲਨਾਿ ਹੈ । (518-6) 



 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਗੁਰਤਸਖ ਤਰਿੈ (518-7) 
 ਸਾਕਿ ਸਕਤਿ ਮਤਿ ਸੁਤਨ ਸਕੁਚਾਿ ਹੈ ॥੫੧੮॥ (518-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜਾ ਰਵਿ ਅਨੇਕ ਰਵਨੀ ਸਹੇਿ (519-1) 
 ਸਕਲ ਸਪ੍ੈਿੀ ਏਕ ਬਾਂਝ ਨ ਸੰਿਾਨ ਹੈ । (519-2) 
 ਸੀਚਿ ਸਤਲਲ ਜਸੈੇ ਸਫਲ ਸਕਲ ਿਰ ੁੁਮ (519-3) 
 ਤਨਹਫਲ ਸੇੀਂਬਲ ਸਤਲਲ ਤਨਰਬਾਤਨ ਹੈ । (519-4) 
 ਿਾਿਰ ਕਮਲ ਜਸੈੇ ਏਕ ਸਰਵਰ ਤਬਖੈ (519-5) 
 ਉਿਮ ਅਉ ਨੀਚ ਕੀਚ ਤਿਨਕਤਰ ਤਿਆਨ ਹੈ । (519-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਹੈ ਸਕਲ ਜਗੁ (519-7) 
 ਚੰਿਨ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ ਬਾਂਸ ਉਨਮਾਨ ਹੈ ॥੫੧੯॥ (519-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬਛੁਰਾ ਤਬਲਲਾਿ ਮਾਿ ਤਮਲਬੇ ਕਉ (520-1) 
 ਬੰਿਨ ਕੈ ਬਤਸ ਕਛੁ ਬਸੁ ਨ ਬਸਾਿ ਹੈ । (520-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਤਬਗਾਰੀ ਚਾਹੈ ਭਵਨ ਗਵਨ ਕੀਓ (520-3) 
 ਪ੍ਰ ਬਤਸ ਪ੍ਰੇ ਤਚਿਵਿ ਹੀ ਤਬਹਾਿ ਹੈ । (520-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਹਨੀ ਤਪ੍ਰਅ ਸੰਗਮ ਸਨੇਹੁ ਚਾਹੇ (520-5) 
 ਲਾਜ ਕੁਲ ਅੰਕਸ ਕੈ ਿੁਰਬਲ ਗਾਿ ਹੈ । (520-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਸੁਖ ਚਾਹੈ ਤਸਖੁ (520-7) 
 ਆਤਗਆ ਬਿ ਰਹਿ ਤਬਿੇਸ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ ॥੫੨੦॥ (520-8) 
 
 ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਅਪ੍ਵਾਿ ਬਾਿ (521-1) 
 ਬਲਛਲ ਬੰਚ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਹੀ ਕਮਾਿ ਹੈ । (521-2) 
 ਤਮਿਰ ਗੁਰ ਸਵਾਮ ਿਰੋਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਿ ਲੋਭ ਮੋਹ (521-3) 
 ਗੋਬਿ ਬਿੂ ਤਬਸਵਾਸ ਬੰਸ ਤਬਪ੍ਰ ਘਾਿ ਹੈ । (521-4) 
 ਰੋਗ ਸੋਗ ਹੁਇ ਤਬਓਗ ਆਪ੍ਿਾ ਿਤਰਿਰ ਤਛਿਰ (521-5) 
 ਜਨਮੁ ਮਰਨ ਜਮਲੋਕ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (521-6) 
 ਤਕ੍ਰਿਘਨ ਤਬਤਸਖ ਤਬਤਖਆਿੀ ਕੋਤਟ ਿੋਖੀ ਿੀਨ (521-7) 
 ਅਿਮ ਅਸੰਖ ਮਮ ਰੋਮ ਨ ਪ੍ੁਜਾਿ ਹੈ ॥੫੨੧॥ (521-8) 
 
 ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਤਸੰਗਾਰ ਤਬਤਬਚਾਰ ਕੋ ਨ ਪ੍ਾਰੁ ਪ੍ਾਈਐ (522-1) 
 ਤਬਨੁ ਭਰਿਾਰ ਕਾਕੀ ਨਾਰ ਕੈ ਬੁਲਾਈਐ । (522-2) 
 ਬਗੁ ਸੇਿੀ ਜੀਵ ਘਾਿ ਕਤਰ ਖਾਿ ਕੇਿੇ ਕੋ (522-3) 
 ਮੋਤਨ ਗਤਹ ਤਿਆਨ ਿਰੇ ਜੁਗਿ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (522-4) 



 ਭਾਂਡ ਕੀ ਭੰਡਾਈ ਬੁਰਵਾਈ ਨ ਕਹਿ ਆਵੈ (522-5) 
 ਅਤਿ ਹੀ ਤਢਠਾਈ ਸੁਕਚਿ ਨ ਲਜਾਈਐ । (522-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਿੂਖਨ ਤਿਰਿੋਖ ਮਮ (522-7) 
 ਅਿਮ ਅਨੇਕ ਏਕ ਰੋਮ ਨ ਪ੍ੁਜਾਈਐ ॥੫੨੨॥ (522-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਚੋਰ ਚਾਹੀਐ ਚਿਾਇਓ ਸੂਰੀ ਚਉਬਟਾ ਮੈ (523-1) 
 ਚੁਹਟੀ ਲਗਾਇ ਛਾਡੀਐ ਿਉ ਕਹਾ ਮਾਰ ਹੈ । (523-2) 
 ਖੋਟਸਾਰੀਓ ਤਨਕਾਤਰਓ ਚਾਹੀਐ ਨਗਰ ਹੂੰ ਸੈ (523-3) 
 ਿਾਕੀ ਓਰ ਮੋਰ ਮੁਖ ਬੈਠੇ ਕਹਾ ਆਰ ਹੈ । (523-4) 
 ਮਹਾਂ ਬਜਰ ਭਾਰੁ ਡਾਤਰਓ ਚਾਹੀਐ ਜਉ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰ (523-5) 
 ਿਾਤਹ ਤਸਰ ਛਾਰ ਕੇ ਉਡਾਏ ਕਹਾਂ ਭਾਰ ਹੈ । (523-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਿਤਿ ਪ੍ਤਿ ਕੋਟ ਨ ਪ੍ਾਸੰਗ ਭਤਰ (523-7) 
 ਮੋਤਹ ਜਮਡੰਡ ਅਉ ਨਰਕ ਉਪ੍ਕਾਰ ਹੈ ॥੫੨੩॥ (523-8) 
 
 ਜਉ ਪ੍ੈ ਚੋਰੁ ਚੋਰੀ ਕੈ ਬਿਾਵੈ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰ (524-1) 
 ਛੂਤਟ ਕੈ ਨ ਜਾਇ ਘਤਰ ਸੂਰੀ ਚਾਤਿ ਮਾਰੀਐ । (524-2) 
 ਬਾਟ ਮਾਰ ਬਟਵਾਰੋ ਬਗੁ ਮੀਨ ਜਉ ਬਿਾਵੈ (524-3) 
 ਿਿਖਨ ਿਾਿਕਾਲ ਮੂੰਡ ਕਾਤਟ ਡਾਰੀਐ । (524-4) 
 ਜਉ ਪ੍ੈ ਪ੍ਰਿਾਰਾ ਭਤਜ ਤਮਰਗਨ ਬਿਾਵੈ (524-5) 
 ਤਬਟੁਕਾਨ ਨਾਕ ਖੰਡ ਡੰਡ ਨਗਰ ਤਨਕਾਰੀਐ । (524-6) 
 ਚੋਰੀ ਬਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰਨਾਰੀ ਕੈ ਤਿਰਿੋਖ ਮਮ (524-7) 
 ਨਰਕ ਅਰਕਸੁਿ ਡੰਡ ਿੇਿ ਹਾਰੀਐ ॥੫੨੪॥ (524-8) 
 
 ਜਾਿ ਹੈ ਜਗਿਰ ਜਸੈੇ ਿੀਰਥ ਜਾਿਰਾ ਨਤਮਿ (525-1) 
 ਮਾਝ ਹੀ ਬਸਿ ਬਗ ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੀ ਹੈ । (525-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਾਸਕਤਰ ਜਗਮਗ ਜੋਿ (525-3) 
 ਉਲੂ ਅੰਿ ਕੰਿ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਨੀ ਹੈ । (525-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਬਸੰਿ ਸਮੈ ਸਫਲ ਬਨਾਸਪ੍ਿੀ (525-5) 
 ਤਨਹਫਲ ਸੈੀਂਬਲ ਬਡਾਈ ਉਰ ਆਨੀ ਹੈ । (525-6) 
 ਮੋਹ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਮੈ ਚਾਤਖਓ ਨਹੀ ਪ੍ਰੇਮਰਸੁ (525-7) 
 ਤਿਰਖਾਵੰਿ ਚਾਿiੁਿ੍ਰਕਜੁਗਿ ਬਕਬਾਨੀ ਹੈ ॥੫੨੫॥ (525-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਗਜਰਾਜ ਗਾਤਜ ਮਾਰਿ ਮਨੁਖ ਤਸਤਰ (526-1) 
 ਡਾਰਿ ਹੈ ਛਾਰ ਿਾਤਹ ਕਹਿ ਅਰੋਗ ਜੀ । (526-2) 



 ਸੂਆ ਤਜਉ ਤਪ੍ੰਜਰ ਮੈ ਕਹਿ ਬਨਾਇ ਬਾਿੈ (526-3) 
 ਪ੍ੇਖ ਸੁਨ ਕਹੈ ਿਾਤਹ ਰਾਜ ਤਗਰਤਹ ਜੋਗ ਜੀ । (526-4) 
 ਿੈਸੇ ਸੁਖ ਸੰਪ੍ਤਿ ਮਾਇਆ ਮਿੋਨ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰ ੈ(526-5) 
 ਿਾਤਹ ਕਹੈ ਸੁਖੀਆ ਰਮਿ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀ । (526-6) 
 ਜਿੀ ਸਿੀ ਅਉ ਸੰਿੋਖੀ ਸਾਿਨ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰ ੈ(526-7) 
 ਉਲਟੋਈ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਹੈ ਅਤਗਆਨ ਲੋਗ ਜੀ ॥੫੨੬॥ (526-8) 
 
 ਸਵੈਯਾ ਜਉ ਗਰਬ ੈਬਹੁ ਬੂੰਿ ਤਚਿੰਿਤਰ (527-1) 
 ਸਨਮੁਖ ਤਸੰਿ ਸੋਭ ਨਹੀ ਪ੍ਾਵੈ । (527-2) 
 ਜਉ ਬਹੁ ਉਡ ੈਖਗਿਾਰ ਮਹਾਬਲ (527-3) 
 ਪ੍ੇਖ ਅਕਾਸ ਤਰਿੈ ਸੁਕਚਾਵੈ । (527-4) 
 ਤਜਉ ਬਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਬਲੋਕਿ (527-5) 
 ਗੂਲਰ ਜੰਿ ਉਡੰਿ ਲਜਾਵੈ । (527-6) 
 ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਹਾਰੇ ਜੀ (527-7) 
 ਿੋ ਪ੍ਤਹ ਬੋਲਨ ਤਕਉ ਬਤਨ ਆਵੈ ॥੫੨੭॥ (527-8) 
 
 ਿੋਸੋ ਨ ਨਾਥੁ ਅਨਾਥ ਨ ਮੋਸਤਰ (528-1) 
 ਿੋਸੋ ਨ ਿਾਨੀ ਨ ਮੋ ਸੋ ਤਭਖਾਰੀ । (528-2) 
 ਮੋਸੋ ਨ ਿੀਨ ਿਇਆਲੁ ਨ ਿੋਸਤਰ (528-3) 
 ਮੋਸੋ ਅਤਗਆਨੁ ਨ ਿੋਸੋ ਤਬਚਾਰੀ । (528-4) 
 ਮੋਸੋ ਨ ਪ੍ਿਤਿ ਨ ਪ੍ਾਵਨ ਿੋਸਤਰ (528-5) 
 ਮੋਸੋ ਤਬਕਾਰੀ ਨ ਿੋਸੋ ਉਪ੍ਕਾਰੀ । (528-6) 
 ਮੇਰੇ ਹੈ ਅਵਗੁਨ ਿੂ ਗੁਨ ਸਾਗਰ (528-7) 
 ਜਾਿ ਰਸਾਿਲ ਓਟ ਤਿਹਾਰੀ ॥੫੨੮॥ (528-8) 
 
 ਕਤਵਿੁ  
 ਉਲਤਟ ਪ੍ਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪ੍ਲ ਗਤਿ (529-1) 
 ਿਸਮ ਿੁਆਰ ਪ੍ਾਰ ਅਗਮ ਤਨਵਾਸ ਹੈ । (529-2) 
 ਿਹ ਨ ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਵਨ ਜਲ ਤਪ੍ਰਥਮੀ ਅਕਾਸ (529-3) 
 ਨਾਤਹ ਸਤਸ ਸੂਰ ਉਿਪ੍ਤਿ ਨ ਤਬਨਾਸ ਹੈ । (529-4) 
 ਨਾਤਹ ਪ੍ਰਤਕਰਤਿ ਤਬਰਤਿ ਤਪ੍ੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਤਗਆਨ (529-5) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਨਤਹ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (529-6) 
 ਛਿਾਮੀ ਨਾ ਸੇਵਕ ਉਨਮਾਨ ਅਨਹਿ ਪ੍ਰ ੈ(529-7) 
 ਤਨਰਾਲੰਬ ਸੁੰਨ ਮੈ ਨ ਤਬਸਮ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ ॥੫੨੯॥ (529-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਮਤਿ ਰਹਿ ਭਾਂਜਨ ਤਬਖੈ (530-1) 
 ਜਾਨਿ ਨ ਮਰਮੁ ਤਕਿਉ ਕਵਨ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ । (530-2) 
 ਜਸੈੇ ਬੇਲੀ ਭਤਰ ਭਤਰ ਬਾਂਤਟ ਿੀਜੀਅਿ ਸਭਾ (530-3) 
 ਪ੍ਾਵਿ ਨ ਭੇਿੁ ਕਛੁ ਤਬਤਿ ਨ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ । (530-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਿਨਪ੍ਰਤਿ ਮਿੁ ਬੇਚਿ ਕਲਾਲ ਬੈਠੇ (530-5) 
 ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨਈ ਿਰਬ ਤਹਿਕਾਰੀ ਹੈ । (530-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਸਬਿ ਕੇ ਤਲਤਖ ਪ੍ਤਿ ਗਾਵਿ ਹੈ (530-7) 
 ਤਬਰਲੋ ਅੰਤਮਰਿਰਸੁ ਪ੍ਿੁ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੈ ॥੫੩੦॥ (530-8) 
 
 ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਮੇਤਲ ਜਸੈੇ ਛਾਤਨ ਛਾਈਅਿ ਪ੍ੁਨ (531-1) 
 ਅਗਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਿਾਸ ਭਸਮ ਕਰਿ ਹੈ । (531-2) 
 ਤਸੰਿ ਕੇ ਕਨਾਰ ਬਾਲੂ ਤਗਰਤਹ ਬਾਲਕ ਰਚਿ ਜਸੈੇ (531-3) 
 ਲਹਤਰ ਉਮਤਗ ਭਏ ਿੀਰ ਨ ਿਰਿ ਹੈ । (531-4) 
 ਜਸੈੇ ਬਨ ਤਬਖੈ ਤਮਲ ਬੈਠਿ ਅਨੇਕ ਤਮਰਗ (531-5) 
 ਏਕ ਤਮਰਗਰਾਜ ਗਾਜੇ ਰਤਹਓ ਨ ਪ੍ਰਿ ਹੈ । (531-6) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸਬਿੁ ਅਰੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਆਨ ਤਗਆਨ (531-7) 
 ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਗਲ ਰਹਿ ਹੈ ॥੫੩੧॥ (531-8) 
 
 ਚੰਿਨ ਕੀ ਬਾਤਰ ਜਸੈੇ ਿੀਜੀਅਿ ਬਬੂਰ ਿਰ ੁੁਮ (532-1) 
 ਕੰਚਨ ਸੰਪ੍ਟ ਮਤਿ ਕਾਚੁ ਗਤਹ ਰਾਖੀਐ । (532-2) 
 ਜਸੈੇ ਹੰਸ ਪ੍ਾਤਸ ਬੈਤਠ ਬਾਇਸੁ ਗਰਬ ਕਰ ੈ(532-3) 
 ਤਮਰਗ ਪ੍ਤਿ ਭਵਨੁ ਮੈ ਜੰਬਕ ਭਲਾਖੀਐ । (532-4) 
 ਜਸੈੇ ਗਰਿਬ ਗਜ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪ੍ਹਾਸ ਕਰ ੈ(532-5) 
 ਚਕਵੈ ਕੋ ਚੋਰ ਡਾਂਡੇ ਿੂਿ ਮਿ ਮਾਖੀਐ । (532-6) 
 ਸਾਿਨ ਿੁਰਾਇਕੈ ਅਸਾਿ ਅਪ੍ਰਾਿ ਕਰ ੈ(532-7) 
 ਉਲਟੀਐ ਚਾਲ ਕਲੀਕਾਲ ਭਰਮ ਭਾਖੀਐ ॥੫੩੨॥ (532-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਲੋਚਨ ਤਬਲੋਕੀਐ ਨ ਰੂਪ੍ ਰੰਤਗ (533-1) 
 ਸਰਵਨ ਤਬਹੂੰਨ ਰਾਗ ਨਾਿ ਨ ਸੁਨੀਜੀਐ। (533-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਤਜਹਬਾ ਨ ਉਚਰ ੈਬਚਨ ਅਰ (533-3) 
 ਨਾਸਕਾ ਤਬਹੂੰਨ ਬਾਸ ਬਾਸਨਾ ਨ ਲੀਜੀਐ। (533-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਕਰ ਕਤਰ ਸਕੈ ਨ ਤਕਰਿ ਕ੍ਰਮ (533-5) 
 ਚਰਨ ਤਬਹੂੰਨ ਭਉੇਨ ਗਉਨ ਕਿ ਕੀਜੀਐ । (533-6) 



 ਅਸਨ ਬਸਨ ਤਬਨੁ ਿੀਰਜੁ ਨ ਿਰ ੈਿੇਹ (533-7) 
 ਤਬਨੁ ਗੁਰਸਬਿ ਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸੁ ਪ੍ੀਜੀਐ ॥੫੩੩॥ (533-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਫਲ ਸੈ ਤਬਰਖ ਤਬਰਖੁ ਸੈ ਹੋਿ ਫਲ (534-1) 
 ਅਤਿਭੁਤਿ ਗਤਿ ਕਛੁ ਕਹਨ ਨ ਆਵੈ ਜੀ । (534-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਾਸੁ ਬਾਵਨ ਮੈ ਬਾਵਨ ਹੈ ਬਾਸੁ ਤਬਖੈ (534-3) 
 ਤਬਸਮ ਚਤਰਿਰ ਕੋਊ ਮਰਮੁ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਜੀ । (534-4) 
 ਕਾਸਤਟ ਮੈ ਅਗਤਨ ਅਗਤਨ ਮੈ ਕਾਸਤਟ ਹੈ (534-5) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਜੁ ਹੈ ਕਉਿਕ ਕਹਾਵੈ ਜੀ । (534-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ ਸਬਿ ਸਬਿ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ (534-7) 
 ਤਨਰਗੁਨ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਸਮਝਾਵੈ ਜੀ ॥੫੩੪॥ (534-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਿਤਲ ਬਾਸੁ ਬਾਸੁ ਲੀਜੀਅਤਿ ਕੁਸਮ ਸੈ (535-1) 
 ਿਾਂਿੇ ਹੋਿ ਹੈ ਫੁਲੇਤਲ ਜਿਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (535-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਅਉਟਾਇ ਿੂਿ ਜਾਵਨ ਜਮਾਇ ਮਤਥ (535-3) 
 ਸੰਜਮ ਸਹਤਿ ਤਘਰਤਿ ਪ੍ਰਗਤਟ ਕੈ ਮਾਨੀਐ । (535-4) 
 ਜਸੈੇ ਕੂਆ ਖੋਿ ਕੈ ਬਸੁਿਾ ਿਸਾਇ ਕੌਰੀ (535-5) 
 ਲਾਜੁ ਕੈ ਬਹਾਇ ਡੋਤਲ ਕਾਤਢ ਜਲੁ ਆਨੀਐ । (535-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਿੈਸੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ (535-7) 
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ॥੫੩੫॥ (535-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਤਰਿਾ ਜਲੁ ਕਾਸਟਤਹ ਨ ਬੋਰਿ (536-1) 
 ਕਰਿ ਤਚਿ ਲਾਜ ਅਪ੍ਨੋਈ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਤਰਓ ਹੈ । (536-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਰਿ ਸੁਿ ਅਤਨਕ ਇਆਨਪ੍ਨ (536-3) 
 ਿਊ ਨ ਜਨਨੀ ਅਵਗੁਨ ਉਰਿਾਤਰਓ ਹੈ । (536-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਰੰਨ ਸੂਰ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਿਤਗਆ ਰਾਖ ੈ(536-5) 
 ਲਖ ਅਪ੍ਰਾਿ ਕੀਏ ਮਾਤਰ ਨ ਤਬਡਾਤਰਓ ਹੈ । (536-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮ ਗੁਰ ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਗਤਿ (536-7) 
 ਤਸਖਨ ਕੋ ਤਕਰਿ ਕਰਮੁ ਕਛੂ ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ਹੈ ॥੫੩੬॥ (536-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਿੋਏ ਤਬਨੁ ਅੰਬਰ ਮਲੀਨ ਹੋਿ (537-1) 
 ਤਬਨੁ ਿੇਲ ਮੇਲੇ ਜਸੈੇ ਕੇਸ ਹੂੰ ਭਇਆਨ ਹੈ । (537-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਮਾਂਜੇ ਿਰਪ੍ਨ ਜੋਤਿਹੀਨ ਹੋਿ (537-3) 
 ਬਰਖਾ ਤਬਹੂੰਨ ਜਸੈੇ ਖੇਿ ਮੈ ਨ ਿਾਨ ਹੈ । (537-4) 



 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਿੀਪ੍ਕੁ ਭਵਨ ਅੰਿਕਾਰ ਹੋਿ (537-5) 
 ਲੋਨੇ ਤਘਰਤਿ ਤਬਨੁ ਜਸੈੇ ਭੋਜਨ ਸਮਾਨ ਹੈ । (537-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਬਨੁ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ (537-7) 
 ਤਮਟਿ ਨ ਭੈ ਭਰਮ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਹੈ ॥੫੩੭॥ (537-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਂਝ ਬਠੈੇ ਤਬਨੁ ਬੋਤਹਥਾ ਨ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਰ ੈ(538-1) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸੈ ਤਬਨੁ ਿਾਿ ਨ ਕਤਨਕ ਹੈ । (538-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਗੰਗਾ ਨ ਪ੍ਾਵਨ ਆਨ ਜਲੁ ਹੈ (538-3) 
 ਨਾਰ ਨ ਭਿਾਤਰ ਤਬਨੁ ਸੁਿ ਨ ਅਤਨਕ ਹੈ । (538-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਨੁ ਬੀਜ ਬੋਏ ਤਨਪ੍ਜ ੈਨ ਿਾਨ ਿਾਰਾ (538-5) 
 ਸੀਪ੍ ਸਵਾਂਿਬੂੰਿ ਤਬਨੁ ਮੁਕਿਾ ਨ ਮਾਨਕ ਹੈ । (538-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਬਨੁ (538-7) 
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਤਟ ਜਨ ਨ ਜਨ ਕਹੈ ॥੫੩੮॥ (538-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਹੈ ਮੰਜਾਰ ਕਰਉ ਨ ਅਹਾਰ ਮਾਸ (539-1) 
 ਮੂਸਾ ਿੇਤਖ ਪ੍ਾਛੈ ਿਉਰੇ ਿੀਰ ਨ ਿਰਿ ਹੈ । (539-2) 
 ਜਸੈੇ ਕਊਆ ਰੀਸ ਕੈ ਮਰਾਲ ਸਭਾ ਜਾਇ ਬੈਠੇ (539-3) 
 ਛਾਤਡ ਮੁਕਿਾਹਲ ਿੁਰਗੰਿ ਤਸਮਰਿ ਹੈ । (539-4) 
 ਜਸੈੇ ਮੋਤਨ ਗਤਹ ਤਸਆਰ ਕਰਿ ਅਨੇਕ ਜਿਨ (539-5) 
 ਸੁਨਿ ਤਸਆਰ ਭਾਤਖਆ ਰਤਹਓ ਨ ਪ੍ਰਿ ਹੈ । (539-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਿਨਿੂਖ ਨ ਤਿਰਿੋਖ ਮਨ (539-7) 
 ਕਹਿ ਕੈ ਛਾਤਡਓ ਚਾਹੈ ਟੇਵ ਨ ਟਰਿ ਹੈ ॥੫੩੯॥ (539-8) 
 
 ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਕੋਟਾਤਨ ਬਖਾਨ ਬਹੁ (540-1) 
 ਭਾਗਵਿ ਬੇਿ ਤਬਆਕਰਨ ਗੀਿਾ । (540-2) 
 ਸੇਸ ਮਰਜੇਸ ਅਖਲੇਸ ਸੁਰ ਮਹੇਸ ਮੁਨ (540-3) 
 ਜਗਿੁ ਅਰ ਭਗਤਿ ਸੁਰ ਨਰ ਅਿੀਿਾ । (540-4) 
 ਤਗਆਨ ਅਰ ਤਿਆਨ ਉਨਮਾਨ ਉਨਮਨ ਉਕਤਿ (540-5) 
 ਰਾਗ ਨਾਤਿ ਤਿਜ ਸੁਰਮਤਿ ਨੀਿਾ । (540-6) 
 ਅਰਿ ਲਗ ਮਾਿਰ ਗੁਰਸਬਿ ਅਖਰ ਮੇਕ (540-7) 
 ਅਗਮ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਿ ਮੀਿਾ ॥੫੪੦॥ (540-8) 
 
 ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖਓ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰੁ ਕਹੈ (541-1) 
 ਕਵਨ ਤਿਰਸਤਟ ਸਉ ਮਨ ਿਰਸ ਸਮਾਈਐ । (541-2) 



 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਸੁਤਨਓ ਸੁਤਨਓ ਸਭ ਕੋਊ ਕਹੈ (541-3) 
 ਕਵਨ ਸੁਰਤਿ ਸੁਤਨ ਅਨਿ ਨ ਿਾਈਐ । (541-4) 
 ਜ ੈਜਕੈਾਰ ਜਪ੍ਿ ਜਗਿ ਗੁਰਮੰਿਰ ਜੀਹ (541-5) 
 ਕਵਨ ਜੁਗਿ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈਐ । (541-6) 
 ਤਿਰਸਤਟ ਸੁਰਿ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ ਸਰਬੰਗ ਹੀਨ (541-7) 
 ਪ੍ਿਿ ਪ੍ਾਵਨ ਗੁਰ ਮੂਿ ਸਮਝਾਈਐ ॥੫੪੧॥ (541-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਮੁਤਖ ਨਹੀ ਮੀਠਾ ਹੋਇ (542-1) 
 ਜਬ ਲਗ ਜੀਭ ਸਵਾਿ ਖਾਂਡੁ ਨਹੀੀਂ ਖਾਈਐ । (542-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਿ ਅੰਿੇਰੀ ਮੈ ਿੀਪ੍ਕ ਿੀਪ੍ਕ ਕਹੈ (542-3) 
 ਤਿਮਰ ਨ ਜਾਈ ਜਬ ਲਗ ਨ ਜਰਾਈਐ । (542-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਗਆਨ ਤਗਆਨ ਕਹੈ ਤਗਆਨ ਹੂੰ ਨ ਹੋਿ ਕਛੁ (542-5) 
 ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਿਤਰ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (542-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਗੁਰਤਿਆਨ ਹੂ ਨ ਪ੍ਾਵਿ (542-7) 
 ਿਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਿਰਸ ਜਾਇ ਨ ਸਮਾਈਐ ॥੫੪੨॥ (542-8) 
 
 ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਤਬਰੰਚ ਤਬਆਸ (543-1) 
 ਨੇਿ ਨੇਿ ਨੇਿ ਸੁਕ ਸੇਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਹੈ । (543-2) 
 ਤਸਉ ਸਨਕਾਤਿ ਨਾਰਿਾਇਕ ਰਖੀਸੁਰਾਤਿ (543-3) 
 ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਜੋਗ ਤਿਆਨ ਮੈ ਨ ਆਂੁੀੲਓ ਹੈ । (543-4) 
 ਤਗਰ ਿਰ ਿੀਰਥ ਗਵਨ ਪ੍ੁੰਨ ਿਾਨ ਬਰਿ (543-5) 
 ਹੋਮ ਜਗ ਭੋਗ ਨਈਬੇਿ ਕੈ ਨ ਪ੍ਾਇਓ ਹੈ । (543-6) 
 ਅਸ ਵਡਭਾਤਗ ਮਾਇਆ ਮਿ ਗੁਰਤਸਖਨ ਕਉ (543-7) 
 ਪ੍ੂਰਨਬਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪ੍ ਹੁਇ ਤਿਖਾਇਓ ਹੈ ॥੫੪੩॥ (543-8) 
 
 ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਤਨ ਬੂਝਿ ਜਲ ਸਰਿਾ ਕੈ (544-1) 
 ਨਾਉ ਮੈ ਜਉ ਅਗਤਨ ਲਾਗੈ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬੁਝਾਈਐ । (544-2) 
 ਬਾਹਰ ਸੈ ਭਾਤਗ ਓਟ ਲੀਜੀਅਿ ਕੋਟ ਗਿ (544-3) 
 ਗਿ ਮੈ ਜਉ ਲੂਤਟ ਲੀਜ ੈਕਹੋ ਕਿ ਜਾਈਐ । (544-4) 
 ਚੋਰਨ ਕੈ ਿਰਾਸ ਜਾਇ ਸਰਤਨ ਗਹ ੈਨਤਰੰਿ (544-5) 
 ਮਾਰ ੈਮਹੀਪ੍ਤਿ ਜੀਉ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਚਾਈਐ । (544-6) 
 ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪ੍ਿ ਹਾਰ ਗੁਰਿੁਅਰੈ ਜਾਵੈ (544-7) 
 ਿਹਾ ਜਉ ਮਾਇਆ ਤਬਆਪ੍ੈ ਕਹਾ ਠਹਰਾਈਐ ॥੫੪੪॥ (544-8) 
 



 ਸਰਪ੍ ਕੈ ਿਰਾਸ ਸਰਤਨ ਗਹ ੈਖਰਪ੍ਤਿ ਜਾਇ (545-1) 
 ਿਹਾ ਜਉ ਸਰਪ੍ ਗਰਾਸੈ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਜੀਜੀਐ । (545-2) 
 ਜੰਬਕ ਸੈ ਭਾਤਗ ਤਮਰਗਰਾਜ ਕੀ ਸਰਤਨ ਗਹ ੈ(545-3) 
 ਿਹਾਂ ਜਉ ਜੰਬਕ ਹਰ ੈਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕੀਜੀਐ । (545-4) 
 ਿਾਤਰਿਰ ਕੈ ਚਾਂਪ੍ੈ ਜਾਇ ਸਮਰ ਸਮੇਰ ਤਸੰਿ (545-5) 
 ਿਹਾਂ ਜਉ ਿਾਤਰਿਰ ਿਹੈ ਕਾਤਹ ਿੋਸੁ ਿੀਜੀਐ । (545-6) 
 ਕਰਮ ਭਰਮ ਕੈ ਸਰਤਨ ਗੁਰਿੇਵ ਗਹ ੈ(545-7) 
 ਿਹਾਂ ਨ ਤਮਟੈ ਕਰਮੁ ਕਉਨ ਓਟ ਲੀਜੀਐ ॥੫੪੫॥ (545-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਸਕਲ ਤਨਤਿ ਪ੍ੂਰਨ ਸਮੁੰਿਰ ਤਬਖੈ (546-1) 
 ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਤਨਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਿੁ ਪ੍ਾਵਹੀ । (546-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਬਿ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪ੍ਾਰਸ ਤਸਿ (546-3) 
 ਖਨਵਾਰਾ ਖਤਨ ਜਤਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਹੀ । (546-4) 
 ਜਸੈੇ ਬਨ ਤਬਖੈ ਮਤਲਆਗਰ ਸੌਿਾ ਕਪ੍ੂਰ (546-5) 
 ਸੋਿ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਤਬਹਸਾਵਹੀ । (546-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਤਬਖੈ ਸਕਲ ਪ੍ਿਾਰਥ ਹੈ (546-7) 
 ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜ ੈਸੋਈ ਸੋਈ ਤਨਪ੍ਜਾਵਹੀ ॥੫੪੬॥ (546-8) 
 
 ਪ੍ਰ ਤਿਰਅ ਿੀਰਘ ਸਮਾਤਨ ਲਘੁ ਜਾਵਿੇਕ (547-1) 
 ਜਨਨੀ ਭਗਨੀ ਸੁਿਾ ਰੂਪ੍ ਕੈ ਤਨਹਾਰੀਐ । (547-2) 
 ਪ੍ਰ ਿਰਬਾਂ ਸਤਹ ਗਊ ਮਾਸ ਿੁਤਲ ਜਾਤਨ ਤਰਿੈ (547-3) 
 ਕੀਜ ੈਨ ਸਪ੍ਰਸੁ ਅਪ੍ਰਸ ਤਸਿਾਰੀਐ । (547-4) 
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਨਬਰਹਮ ਜੋਤਿ ਓਤਿਪ੍ੋਤਿ (547-5) 
 ਅਵਗੁਨੁ ਗੁਨ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ । (547-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਮਨ ਿਾਵਿ ਬਰਤਜ (547-7) 
 ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਿਨ ਪ੍ਰ ਿੂਖ ਨ ਤਨਵਾਰੀਐ ॥੫੪੭॥ (547-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਾਿ ਸਮੈ ਖਗੇ ਜਾਿ ਉਤਡ ਤਬਰਖ ਸੈ (548-1) 
 ਬਹੁਤਰ ਆਇ ਬੈਠਿ ਤਬਰਖ ਹੀ ਮੈ ਆਇਕ ੈ। (548-2) 
 ਚੀਟੀ ਚੀਟਾ ਤਬਲ ਸੈ ਤਨਕਤਸ ਿਰ ਗਵਨ ਕੈ (548-3) 
 ਬਹੁਤਰਓ ਪ੍ੈਸਿ ਜਸੈੇ ਤਬਲ ਹੀ ਮੈ ਜਾਇਕ ੈ। (548-4) 
 ਲਰਕੈ ਲਤਰਕਾ ਰੂਤਠ ਜਾਿ ਿਾਿ ਮਾਿ ਸਨ (548-5) 
 ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਤਿਆਗੈ ਹਠ ਆਵੈ ਪ੍ਛੁਿਾਇ ਕੈ । (548-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਗਰਹ ਤਿਆਤਗ ਭਾਤਗ ਜਾਿ ਉਿਾਸ ਬਾਸ (548-7) 



 ਆਸਰੋ ਿਕਿ ਪ੍ੁਤਨ ਤਗਰਹਸਿ ਕੋ ਿਾਇਕੈ ॥੫੪੮॥ (548-8) 
 
 ਕਾਹੂ ਿਸਾਕੇ ਪ੍ਵਨ ਗਵਨ ਕੈ ਬਰਖਾ ਹੈ (549-1) 
 ਕਾਹੂ ਿਸਾਕੇ ਪ੍ਵਨ ਬਾਿਰ ਤਬਲਾਿ ਹੈ । (549-2) 
 ਕਾਹੂ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਕੀਏ ਰਹਿ ਅਰੋਗ ਿੋਹੀ (549-3) 
 ਕਾਹੂ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਤਬਆਪ੍ੇ ਤਬਰਥਾ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (549-4) 
 ਕਾਹੂ ਤਗਰਹ ਕੀ ਅਗਤਨ ਪ੍ਾਕ ਸਾਕ ਤਸਤਿ ਕਰ ੈ(549-5) 
 ਕਾਹੂ ਤਗਰਹ ਕੀ ਅਗਤਨ ਭਵਨੁ ਜਗਿ ਹੈ । (549-6) 
 ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਿ ਤਮਤਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹੁਇ (549-7) 
 ਕਾਹੂ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਜਮੁਪ੍ੁਤਰ ਜਾਿ ਹੈ ॥੫੪੯॥ (549-8) 
 
 ਪ੍ਰੀਿਮ ਕੇ ਮੇਲ ਖੇਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੈ ਪ੍ਿੰਗੁ (550-1) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਹੂ ਸਮਾਵਈ । (550-2) 
 ਸਹਜ ਸੰਜੋਗ ਅਰੁ ਤਬਰਹ ਤਬਓਗ ਤਬਖੈ (550-3) 
 ਜਲ ਤਮਤਲ ਤਬਛੁਰਿ ਮੀਨ ਹੁਇ ਤਿਖਾਵਈ । (550-4) 
 ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ ਥਕਤਿ ਚਕਿ ਹੋਇ (550-5) 
 ਸਬਿਬੇਿੀ ਕੁਰੰਹਗ ਜੁਗਤਿ ਜਿਾਵਈ । (550-6) 
 ਤਮਤਲ ਤਬਛੁਰਿ ਅਰੁ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਲਵ (550-7) 
 ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਹ ਸਨੋਹੀ ਨ ਕਹਾਵਈ ॥੫੫੦॥ (550-8) 
 
 ਿਰਸਨ ਿੀਪ੍ ਿੇਤਖ ਹੋਇ ਨ ਤਮਲੈ ਪ੍ਿੰਗੁ (551-1) 
 ਪ੍ਰਚਾ ਤਬਹੂੰਨ ਗੁਰਤਸਖ ਨ ਕਹਾਵਈ । (551-2) 
 ਸੁਨਿ ਸਬਿ ਿੁਤਨ ਹੋਇ ਨ ਤਮਲਿ ਤਮਰਗ (551-3) 
 ਸਬਿਸੁਰਤਿ ਹੀਨੁ ਜਨਮੁ ਲਜਾਵਈ । (551-4) 
 ਗੁਰ ਚਰਨਾਤਮਰਿ ਕੈ ਚਾਤਿਰਕੁ ਨ ਹੋਇ ਤਮਲੈ (551-5) 
 ਤਰਿੈ ਨ ਤਬਸਵਾਸੁ ਗੁਰਿਾਸ ਹੁਇ ਨ ਹੰਸਾਵਈ । (551-6) 
 ਸਤਿਰੂਪ੍ ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਆਨ (551-7) 
 ਏਕ ਟੇਕ ਤਸਖ ਜਲ ਮੀਨ ਹੁਇ ਤਿਖਾਵਈ ॥੫੫੧॥ (551-8) 
 
 ਉਿਮ ਮਤਿਮ ਅਰੁ ਅਿਮ ਤਿਰਤਬਤਿ ਜਗੁ (552-1) 
 ਆਪ੍ਨੋ ਸੁਅੰਨੁ ਕਾਹੂ ਬੁਰੋ ਿਉ ਨ ਲਾਤਗ ਹੈ । (552-2) 
 ਸਭ ਕੋਊ ਬਨਜੁ ਕਰਿ ਲਾਭ ਲਭਿ ਕਉ (552-3) 
 ਆਪ੍ਨੋ ਤਬਉਹਾਰੁ ਭਲੋ ਜਾਤਨ ਅਨਰਾਤਗ ਹੈ । (552-4) 
 ਿੈਸੇ ਅਪ੍ਨੇ ਅਪ੍ਨੇ ਇਸਟ ੈਚਾਹਿ ਸਭੈ (552-5) 



 ਅਪ੍ਨੇ ਪ੍ਹਰੇ ਸਭ ਜਗਿੁ ਸੁਜਾਤਗ ਹੈ । (552-6) 
 ਸੁਅੰਨੁ ਸਮਰਥ ਭਏ ਬਨਜੁ ਤਬਕਾਨੇ ਜਾਨੈ (552-7) 
 ਇਸਟ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ਅੰਤਿਕਾਤਲ ਅਗਰਭਾਤਗ ਹੈ ॥੫੫੨॥ (552-8) 
 
 ਆਪ੍ਨੋ ਸੁਅੰਨੁ ਸਭ ਕਾਹੂਐ ਸੁੰਿਰ ਲਾਗੈ (553-1) 
 ਸਫਲੁ ਸੁੰਿਰਿਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈ ਸਰਾਹੀਐ । (553-2) 
 ਆਪ੍ਨੋ ਬਨਜੁ ਬੁਰੋ ਲਾਗਿ ਨ ਕਾਹੂ ਤਰਿੈ (553-3) 
 ਜਾਇ ਜਗੁ ਭਲੋ ਕਹੈ ਸੋਈ ਿਉ ਤਬਸਾਹੀਐ । (553-4) 
 ਆਪ੍ਨੇ ਕਰਮੁ ਕੁਲਾ ਿਰਮ ਕਰਿ ਸਭੈ (553-5) 
 ਉਿਮੁ ਕਰਮੁ ਲੋਗ ਬੇਿ ਅਵਗਾਹੀਐ । (553-6) 
 ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ਸਬ ਕੋਊ ਕਹੈ (553-7) 
 ਮਾਇਆ ਮੈ ਉਿਾਸੁ ਰਾਖ ੈਸੋਈ ਗੁਰ ਚਾਹੀਐ ॥੫੫੩॥ (553-8) 
 
 ਸਵੈਯਾ  
 ਬੇਿ ਤਬਰੰਤਚ ਤਬਚਾਰੁ ਨ ਪ੍ਾਵਿ (554-1) 
 ਚਤਕ੍ਰਿ ਸੇਖ ਤਸਵਾਤਿ ਭਏ ਹੈ । (554-2) 
 ਜੋਗ ਸਮਾਤਿ ਅਰਾਿਿ ਨਾਰਿ (554-3) 
 ਸਾਰਿ ਸੁਕ੍ਰ ਸਨਾਿ ਨਏ ਹੈ । (554-4) 
 ਆਤਿ ਅਨਾਤਿ ਅਗਾਤਿ ਅਗੋਚਰ (554-5) 
 ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨ ਜਾਪ੍ ਜਏ ਹੈ । (554-6) 
 ਸਰੀ ਗੁਰਿੇਵ ਸੁਮੇਵ ਸੁਸੰਗਤਿ । (554-7) 
 ਪ੍ੈਰੀ ਪ੍ਏ ਭਾਈ ਪ੍ੈਰੀ ਪ੍ਏ ਹੈ ॥੫੫੪॥ (554-8) 
 
 ਕਤਬਿੁ  
 ਜਸੈੇ ਮਿੁਮਾਖੀ ਸੀਤਚ ਸੀਤਚ ਕੈ ਇਕਿਰ ਕਰ ੈ(555-1) 
 ਹਰ ੈਮਿੂ ਆਇ ਿਾਕੇ ਮੁਤਖ ਛਾਰੇ ਡਾਤਰ ਕੈ । (555-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਛ ਹੇਿ ਗਊ ਸੰਚਿ ਹੈ ਖੀਰੁ ਿਾਤਹ । (555-3) 
 ਲੇਿ ਹੈ ਅਹੀਰੁ ਿੁਤਹ ਬਛੁਰੇ ਖਲਾਰੇ ਤਬਡਾਰ ਕੈ । (555-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਰ ਖੋਤਿ ਖੋਤਿ ਕਤਰ ਤਬਲ ਸਾਜ ੈਮੂਸਾ (555-5) 
 ਪ੍ੈਸਿ ਸਰਪ੍ੁ ਿਾਇ ਖਾਇ ਿਾਤਹ ਮਾਤਰ ਕੈ । (555-6) 
 ਿੈਸੇ ਕੋਟ ਪ੍ਾਪ੍ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਜੋਤਰ ਜੋਤਰ ਮੂਿ (555-7) 
 ਅੰਿਕਾਤਲ ਛਾਤਡ ਚਲੈ ਿੋਨੋ ਕਤਰ ਝਾਤਰ ਕੈ ॥੫੫੫॥ (555-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਤਨਕ ਫਨੰਗ ਫਨਗਰ ਭਾਰ ਿਰਨ ਿਾਰੀ (556-1) 



 ਿਾਹੀ ਤਗਰਵਰਿਰ ਕਹੈ ਕਉਨ ਬਡਾਈ ਹੈ । (556-2) 
 ਜਾਕੋ ਏਕ ਬਾਵਰੋ ਤਬਸੁ ਨਾਮੁ ਨਾਥੁ ਕਹਾਵੈ (556-3) 
 ਿਾਤਹ ਤਬਰਜਨਾਥ ਕਹੇ ਕਉਨ ਅਤਿਕਾਈ ਹੈ । (556-4) 
 ਅਤਨਕ ਅਕਾਰ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਤਬਰਥਾਰੇ (556-5) 
 ਿਾਤਹ ਨੰਿ ਨੰਿਨ ਕਹੇ ਕਉਨ ਬਡਾਈ ਹੈ । (556-6) 
 ਜਾਨਿ ਉਸਿਤਿ ਕਰਿ ਤਨੰਤਿਆ ਅੰਿ ਮੂਿ (556-7) 
 ਐਸੇ ਅਰਾਿਬੇ ਿੇ ਮੋਤਨ ਸੁਖਿਾਈ ਹੈ ॥੫੫੬॥ (556-8) 
 
 ਕਤਬੱਿਜਸੈੇ ਿੌ ਕੰਚਨੈ ਪ੍ਾਰੋ ਪ੍ਰਸਿ ਸੋਖ ਲੇਿ (557-1) 
 ਅਗਤਨ ਮੈ ਡਾਰੇ ਪ੍ੁਨ ਪ੍ਾਰੋ ਉਡ ਜਾਿ ਹੈ । (557-2) 
 ਜਸੈੇ ਮਲ ਮੂਿਰ ਲਗ ਅੰਬਰ ਮਲੀਨ ਹੋਿ । (557-3) 
 ਸਾਬਨ ਸਤਲਲ ਤਮਤਲ ਤਨਰਮਲ ਗਾਿ ਹੈ । (557-4) 
 ਜਸੈੇ ਅਤਹ ਗਰਸੇ ਤਬਖ ਬਯਾਪ੍ਿ ਸਗਲ ਅੰਗ (557-5) 
 ਮੰਿਰ ਕੈ ਤਬਖੈ ਤਬਕਾਰ ਸਭ ਸੁ ਤਬਲਾਿ ਹੈ । (557-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਕੈ ਤਬਮੋਹਿ ਮਗਨ ਮਨ (557-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਮਾਯਾ ਮੂਲ ਮੁਰਝਾਿ ਹੈ ॥੫੫੭॥ (557-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਟ ਚਾਕੀ ਕੇ ਨ ਮੂੰਡ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾਿ (558-1) 
 ਕਲਾ ਕੀਏ ਲੀਏ ਜਾਿ ਐੀਂਚਿ ਅਤਚੰਿ ਹੀ । (558-2) 
 ਜਸੈੇ ਗਜ ਕੇਹਰ ਨ ਬਲ ਕੀਏ ਬਸ ਹੋਿ (558-3) 
 ਜਿਨ ਕੈ ਆਨੀਅਿ ਸਮਿ ਸਮਿ ਹੀ । (558-4) 
 ਜਸੈੇ ਸਤਰਿਾ ਪ੍ਰਬਲ ਿੇਖਿ ਭਯਾਨ ਰੂਪ੍ (558-5) 
 ਕਰਿਮ ਚਿਹ ਪ੍ਾਰ ਉਿਰ ੈਿੁਰਿ ਹੀ । (558-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੁਖ ਸੁਖ ਬਹੁ ਤਬਖਮ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ (558-7) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਜਲ ਜਲ ਜਾਇ ਕਿ ਹੀ ॥੫੫੮॥ (558-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਬੈਠਿ ਹੈ ਮਾਨਸਰ (559-1) 
 ਮੁਕਿਾ ਅਮੋਲ ਖਾਇ ਖਾਇ ਤਬਗਸਾਿ ਹੈ । (559-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਸੁਜਨ ਤਮਤਲ ਬੈਠਿ ਹੈ ਪ੍ਾਕਸਾਲ (559-3) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਬੰਜਨਾਤਿ ਰਸ ਖਾਿ ਹੈ । (559-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਮੁ ਛਾਯਾ ਤਮਲ ਬੈਠਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ੰਛੀ (559-5) 
 ਖਾਇ ਫਲ ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਕੈ ਸੁਹਾਿ ਹੈ । (559-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਤਮਲ ਬੈਠਿ ਿਰਮਸਾਲ (559-7) 
 ਸਹਜ ਸਬਿਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਅਘਾਿ ਹੈ । (559-8) 



 
 ਜਸੈੇ ਬਨਿ ਬਤਚਿਰ ਅਭਰਨ ਤਸੰਗਾਰ ਸਤਜ (560-1) 
 ਭੇਟਿ ਭਿਾਰ ਤਚਿ ਤਬਮਲ ਅਨੰਿ ਹੈ । (560-2) 
 ਜਸੈੇ ਸਰੁਵਰ ਪ੍ਤਰਫੁਲਿ ਕਮਲ ਿਲ । (560-3) 
 ਮਿੁਕਰ ਮੁਿਿ ਮਗਨ ਮਕਰੰਿ ਹੈ । (560-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਚਿ ਚਾਹਿਚਕੋਰ ਿੇਖ ਿਆਨ ਿਰ ੈ(560-5) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਤਕਰਨ ਅਚਵਿ ਤਹਿ ਚੰਿ ਹੈ । (560-6) 
 ਿੈਸੇ ਗਾਯਬੋ ਸੁਨਾਯਬੋ ਸੁਸਬਿ ਸੰਗਿ ਮੈੀਂ (560-7) 
 ਮਾਨੋ ਿਾਨ ਕੁਰਖੇਿਰ ਪ੍ਾਪ੍ ਮੂਲ ਕੰਿ ਹੈ॥੫੬੦॥ (560-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਕਰਿਾਸ ਗਰ ਜਾਿ ਜਲ ਬੂੰਿ ਪ੍ਰੀ (561-1) 
 ਤਘਰਿ ਸਨਬੰਿ ਜਲ ਮਿ ਸਾਵਿਾਨ ਹੈ । (561-2) 
 ਜਸੈੇ ਕੋਟ ਭਾਰਿੂਲ ਿਨਕ ਤਚਨਗ ਜਰੈ (561-3) 
 ਿੇਲ ਮੇਲ ਿੀਪ੍ਕ ਮੈੀਂ ਬਾਿੀ ਤਬਿਮਾਨ ਹੈ । (561-4) 
 ਜਸੈੇ ਲੋਹੋ ਬੂਡ ਜਾਿ ਸਲਲ ਮੈੀਂ ਡਾਰਿ ਹੀ । (561-5) 
 ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੰਗ ਸਾਗਰ ਨ ਮਾਨ ਹੈ । (561-6) 
 ਿੈਸੇ ਜਮ ਕਾਲ ਬਯਾਲ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਗਰਾਸੈ । (561-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿ ਹੀ ਿਾਸਨ ਿਸਾਨ ਹੈ ॥੫੬੧॥ (561-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਖਾਂਡ ਚੂਨ ਤਘਰਿ ਹੋਿ ਘਰ ਤਬਖੈ ਪ੍ੈ (562-1) 
 ਪ੍ਾਹੁਨਾ ਕੈ ਆਏ ਪ੍ੂਰੀ ਕੈ ਖੁਵਾਇ ਖਾਈਐ । (562-2) 
 ਜਸੈੇ ਚੀਰ ਹਾਰ ਮੁਕਿਾ ਕਨਕ ਆਭਰਨ ਪ੍ੈ । (562-3) 
 ਬਯਾਹੁ ਕਾਜਸਾਤਜ ਿਨ ਸੁਜਨ ਤਿਖਾਈਐ । (562-4) 
 ਜਸੈੇ ਹੀਰਾ ਮਾਤਨਕ ਅਮੋਲ ਹੋਿ ਹਾਟ ਹੀ ਮੈੀਂ । (562-5) 
 ਗਾਹਕੈ ਤਿਖਾਇ ਤਬਿਿਾ ਤਬਸੇਖ ਪ੍ਾਈਐ । (562-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਤਲਖ ਪ੍ੋਥੀ ਬਾਂਤਿ ਰਾਖੀਅਿ । (562-7) 
 ਤਮਲ ਗੁਰਤਸੱਖ ਪ੍ਤਿ ਸੁਤਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੫੬੨॥ (562-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਨਰਪ੍ਤਿ ਬਤਨਿਾ ਅਨੇਕ ਬਯਾਹਿ ਹੈ । (563-1) 
 ਜਾਕੇ ਸੁਿ ਜਨਮ ਹਵੈ ਿਾਂਹੀ ਤਗਰਹ ਰਾਜ ਹੈ । (563-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਿ ਬੋਹਥ ਬਹਾਇ ਿੇਿ ਚਹੂੰ ਓਰ । (563-3) 
 ਜੋਈ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ਹੰਚੈ ਪ੍ੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ਹ ੈ। (563-4) 
 ਜਸੈੇ ਖਾਨ ਖਨਿ ਅਨੰਿ ਖਨਵਾਰੋ ਖੋਜ ੈ। (563-5) 
 ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਆਵੈ ਜਾਕ ੈਿਾਂਕੇ ਬਾਜੁ ਬਾਜ ਹ ੈ। (563-6) 



 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਨਵਿਨ ਅਉ ਪ੍ੁਰਾਿਨ ਪ੍ੈ । (563-7) 
 ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕਟਾਛ ਿਾਂਕੈ ਛਤਬ ਛਾਜ ਹ ੈ॥੫੬੩॥ (563-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬੀਰਾਰਾਿੀ ਤਮਸਟਾਨ ਪ੍ਾਨ ਆਨ ਕਹੁ (564-1) 
 ਖੁਵਾਵਿ ਮੰਗਾਇ ਮਾਂਗੈ ਆਪ੍ ਨਹੀ ਖਾਿ ਹੈ । (564-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਰ ੁੁਮ ਸਫਲ ਫਲਿ ਫਲ ਖਾਿ ਨਾਂਤਹ (564-3) 
 ਪ੍ਥਕ ਪ੍ਖੇਰੂ ਿੋਰ ਿੋਰ ਲੇ ਜਾਿ ਹੈੀਂ । (564-4) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਸਮੁੰਿਰ ਤਨਤਿ ਪ੍ੂਰਨ ਸਕਲ ਤਬਿ (564-5) 
 ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਹੇਵ ਕਾਿਿ ਸੁਗਾਿ ਹੈ । (564-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਨਹਕਾਮ ਸਾਿ ਸੋਭਿ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ (564-7) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਹੇਿ ਸੁੰਿਰ ਸੁਗਾਿ ਹੈ ॥੫੬੪॥ (564-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਜੋਿ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਚਲੇ ਜਾਿ ਸੁਖ (565-1) 
 ਗਹੇ ਿੁਤਚਿੁ ਹੈਿ੍ਵ ਭਟਕਾ ਸੇ ਭੇਟ ਹੈ । (565-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਿ ਕੂਲ ਬੈਠ ਮੁਕਿਾ ਚੁਨਿ ਹੰਸ (565-3) 
 ਪ੍ੈਰਿ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਪ੍ਾਰ ਲਹਰ ਲਪ੍ੇਟ ਹੈ । (565-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਖ ਅਗਤਨ ਕੈ ਮਿਯ ਭਾਵ ਤਸਿ ਹੋਿ (565-5) 
 ਤਨਕਟ ਤਬਕਟ ਿੁਖ ਸਹਸਾ ਨ ਮੇਟ ਹੈ । (565-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਸਬਿ ਸਨੇਹ ਕੈ ਪ੍ਰਮਪ੍ਿ (565-7) 
 ਮੂਰਿ ਸਮੀਪ੍ ਤਸੰਘ ਸਾਪ੍ ਕੀ ਅਖੇਟ ਹੈ ॥੫੬੫॥ (565-8) 
 
 ਸਵਾਤਮ ਕਾਜ ਲਾਗ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਸੇਵਕ ਜਸੈੇ । (566-1) 
 ਨਰਪ੍ਤਿ ਤਨਰਖ ਸਨੇਹ ਉਪ੍ਜਾਵਹੀ । (566-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੂਿ ਚੋਚਲਾ ਕਰਿ ਤਬਿਯਮਾਨ (566-3) 
 ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਆਨੰਿ ਬਢਾਵਹੀ । (566-4) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਕਸਾਲਾ ਮਤਿ ਤਬੰਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈ ਨਾਤਰ (566-5) 
 ਪ੍ਤਿ ਖਾਿ ਪ੍ਯਾਰ ਕੈ ਪ੍ਰਮ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਹੀ । (566-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਸਬਿ ਸੁਨਿ ਸਰੋਿਾ ਸਾਵਿਾਨ (566-7) 
 ਗਾਵੈ ਰੀਝ ਗਾਯਨ ਸਹਜ ਤਲਵ ਲਾਵਹੀ ॥੫੬੬॥ (566-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੇਖੈ ਸਯਾਮ ਘਟਾ ਗਗਨ ਘਮੰਡ ਘੋਰ (567-1) 
 ਮੋਰ ਔ ਪ੍ਪ੍ੀਹਾ ਸੁਭ ਸਬਿ ਸੁਨਾਵਹੀ । (567-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਬਸੰਿ ਸਮੈ ਮੌਲਿ ਅਨੇਕ ਆਂਬ (567-3) 
 ਕੋਕਲਾ ਮਿੁਰ ਿੁਤਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾਵਹੀ । (567-4) 



 ਜਸੈੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿ ਕਮਲ ਸਰਵਰੁ ਤਵਖੈ (567-5) 
 ਮਿੁਪ੍ ਗੁੰਜਾਰਿ ਅਨੰਿ ਉਪ੍ਜਾਵਹੀ । (567-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ੇਖ ਸਰੋਿਾ ਸਾਵਿਾਨਹ ਗਾਇਨ ਗਾਵੈ (567-7) 
 ਪ੍ਰਗਟੈ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਹੀ ॥੫੬੭॥ (567-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਤਹ ਤਨਸ ਅੰਤਿਆਰੀ ਮਤਣ ਕਾਢ ਰਾਖੈ (568-1) 
 ਕ੍ਰੀਿਾ ਕੈ ਿੁਰਾਵੈ ਪ੍ੁਨ ਕਾਹੂ ਨ ਤਿਖਾਵਹੀ । (568-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਰ ਨਾਰ ਕਰ ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ (568-3) 
 ਹੋਿ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਨ ਛਾਿਨ ਛੁਪ੍ਾਵਹੀ । (568-4) 
 ਜਸੈੇ ਅਲ ਕਮਲ ਸੰਪ੍ਟ ਅਚਵਿ ਮਿ (568-5) 
 ਭੋਰ ਭਏ ਜਾਿ ਉਡ ਨਾਿੋ ਨ ਜਨਾਵਹੀ । (568-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਉਠ ਬੈਠਿ ਅੰਤਮਰਿ ਜੋਗ (568-7) 
 ਸਭ ਸੁਿਾ ਰਸ ਚਾਖ ਸੁਖ ਤਿਰਪ੍ਿਾਵਹੀ ॥੫੬੮॥ (568-8) 
 
 ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਖੇਲ ਜਸੈੇ । (569-1) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਬਿੂ ਜਨਨ ਸੈ ਗਰਭ ਸਮਾਵਹੀ । (569-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਅਿਾਨ ਭਏ ਸੋਵੈ ਗੁਰਜਨ ਤਬਖੈ (569-3) 
 ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਸੂਿ ਸਮੈ ਸਭਨ ਜਗਾਵਹੀ । (569-4) 
 ਜਨਮਿ ਸੁਿ ਸੰਮਰਥ ਹਵੈ ਸੁਖਹ ਤਿਖਾਵਹੀ । (569-5) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਭੈ ਭਾਇ ਤਸਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ੈ(569-6) 
 ਅਲਪ੍ ਅਹਾਰ ਤਨੰਿਰਾ ਸਬਿ ਕਮਾਵਹੀ ॥੫੬੯॥ (569-7) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਨਚਰ ਨਰਪ੍ਿ ਕੀ ਪ੍ਛਾਨੈੀਂ ਭਾਖਾ (570-1) 
 ਬੋਲਿ ਬਚਨ ਤਖਨ ਬੂਝ ਤਬਨ ਿੇਖ ਹੀ । (570-2) 
 ਜਸੈੇ ਜੌਹਰੀ ਪ੍ਰਖ ਜਾਨਿ ਹੈ ਰਿਨ ਕੀ (570-3) 
 ਿੇਖਿ ਹੀ ਕਹੈ ਖਰੌ ਖੋਟੋ ਰੂਪ੍ ਰੇਖ ਹੀ । (570-4) 
 ਜਸੈੇ ਖੀਰ ਨੀਰ ਕੋ ਤਨਬੇਰੋ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਹੰਸ (570-5) 
 ਰਾਖੀਐ ਤਮਲਾਇ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਕੈ ਸਰੇਖ ਹੀ । (570-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਸਬਿ ਸੁਨਿ ਪ੍ਤਹਚਾਨੈ ਤਸਖ (570-7) 
 ਆਨ ਬਾਨੀ ਤਕ੍ਰਿਮੀ ਨ ਗਨਿ ਹੈ ਲੇਖ ਹੀ ॥੫੭੦॥ (570-8) 
 
 ਬਾਯਸ ਉਡਹ ਬਲ ਜਾਉ ਬੇਗ ਤਮਲੌ ਪ੍ੀਯ (571-1) 
 ਤਮਟੈ ਿੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਕੋ । (571-2) 
 ਅਵਿ ਤਬਕਟ ਕਟ ੈਕਪ੍ਟ ਅੰਿਰ ਪ੍ਟ (571-3) 



 ਿੇਖਉ ਤਿਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਸਹਜ ਸੰਜੋਗ ਕੋ । (571-4) 
 ਲਾਲ ਨ ਆਵਿ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਸਗਨ ਭਲੇ (571-5) 
 ਹੋਇ ਨ ਤਬਲੰਬ ਕਛੁ ਭੇਿ ਬੇਿ ਲੋਕ ਕੋ । (571-6) 
 ਅਤਿਤਹ ਆਿੁਰ ਭਈ ਅਤਿਕ ਔਸੇਰ ਲਾਗੀ (571-7) 
 ਿੀਰਜ ਨ ਿਰੌ ਖੋਜੌ ਿਾਤਰ ਭੇਖ ਜੋਗ ਕੋ ॥੫੭੧॥ (571-8) 
 
 ਅਗਤਨ ਜਰਿ, ਜਲ ਬੂਡਿ, ਸਰਪ੍ ਗਰਸਤਹ (572-1) 
 ਸਸਿਰ ਅੀਂੁੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਤਰ ਘਾਿ ਹੈ । (572-2) 
 ਤਬਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪ੍ਿਾ ਅਿੀਨ ਿੀਨ ਗਤਿ । (572-3) 
 ਗਰੀਖਮ ਔ ਸੀਿ ਬਰਖ ਮਾਤਹ ਤਨਸ ਪ੍ਰਾਿ ਹੈ । (572-4) 
 ਗੋ, ਤਿਵਜ, ਬਿੂ ਤਬਸਵਾਸ, ਬੰਸ, ਕੋਤਟ ਹਿਯਾ (572-5) 
 ਤਿਰਸਨਾ ਅਨੇਕ ਿੁਖ ਿੋਖ ਬਸ ਗਾਿ ਹੈ । (572-6) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਿ (572-7) 
 ਪ੍ੀਯ ਕੇ ਤਬਛੋਹ ਪ੍ਲ ਏਕ ਨ ਪ੍ੁਜਾਿ ਹੈ ।੫੭੨॥ (572-8) 
 
 ਪ੍ੂਰਤਨ ਸਰਿ ਸਤਸ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕਹੈ (573-1) 
 ਮੇਰੇ ਜਾਨੇ ਬਰ ਬੈਸੰਿਰ ਕੀ ਊਕ ਹੈ । (573-2) 
 ਅਗਨ ਅਗਨ ਿਨ ਮਿਯ ਤਚਨਗਾਰੀ ਛਾਡ ੈ(573-3) 
 ਤਬਰਹ ਉਸਾਸ ਮਾਨੋ ਫੰਨਗ ਕੀ ਫੂਕ ਹੈ । (573-4) 
 ਪ੍ਰਸਿ ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਖਾਨ ਫੂਟ ਟੂਟ ਜਾਿ । (573-5) 
 ਛਾਿੀ ਅਤਿ ਬਰਜਨ ਹੋਇ ਿੋਇ ਟੂਕ ਹੈ । (573-6) 
 ਪ੍ੀਯ ਕੇ ਤਸਿਾਰੇ ਭਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਭਏ (573-7) 
 ਜਨਮ ਲਜਾਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਚਿ ਚੂਕ ਹੈ ॥੫੭੩॥ (573-8) 
 
 ਤਬਨ ਤਪ੍ਰਯ ਤਸਹਜਾ ਭਵਨ ਆਨ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ (574-1) 
 ਿੇਖੀਐ ਸਕਲ ਜਮਿੂਿ ਭੈ ਭਯਾਨ ਹੈ । (574-2) 
 ਤਬਨ ਤਪ੍ਰਯ ਰਾਗ ਨਾਿ ਬਾਿ ਗਯਾਨ ਆਨ ਕਥਾ (574-3) 
 ਲਾਗੈ ਿਨ ਿੀਛਨ ਿੁਸਹ ਉਰ ਬਾਨ ਹੈ । (574-4) 
 ਤਬਨ ਤਪ੍ਰਯ ਅਸਨ ਬਸਨ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖ (574-5) 
 ਤਬਖਯਾ ਤਬਖਮੁ ਔ ਬੈਸੰਿਰ ਸਮਾਨ ਹੈ । (574-6) 
 ਤਬਨ ਤਪ੍ਰਯ ਮਾਨੋ ਮੀਨ ਸਲਲ ਅੰਿਰਗਿ । (574-7) 
 ਜੀਵਨ ਜਿਨ ਤਬਨ ਪ੍ਰੀਿਮ ਨ ਆਨ ਹੈ ॥੫੭੪॥ (574-8) 
 
 ਪ੍ਾਇ ਲਾਗ ਲਾਗ ਿੂਿੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਿ ਹਿੀ (575-1) 



 ਮਾਨ ਮਿੀ ਹੋਇ ਕਾਹੈ ਮੁਖ ਨ ਲਗਾਵਿੀ । (575-2) 
 ਸਜਨੀ ਸਕਲ ਕਤਹ ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਤਨਿ (575-3) 
 ਸੀਖ ਿੇਤਿ ਹੁਿੀ ਪ੍ਰਤਿ ਉਿਰ ਨਸਾਵਿੀ । (575-4) 
 ਆਪ੍ਨ ਮਨਾਇ ਤਪ੍ਰਆ ਟੇਰਿ ਹੈ ਤਪ੍ਰਆ ਤਪ੍ਰਆ (575-5) 
 ਸੁਨ ਸੁਨ ਮੋਨ ਗਤਹ ਨਾਯਕ ਕਹਾਵਿੀ । (575-6) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਛੋਹ ਲਗ ਪ੍ੂਛਿ ਨ ਬਾਿ ਕੋਊ (575-7) 
 ਤਬਰਥਾ ਨ ਸੁਨਿ ਠਾਢੀ ਿਵਾਤਰ ਤਬਲਲਾਵਿੀ ॥੫੭੫॥ (575-8) 
 
 ਯਾਹੀ ਮਸਿਕ ਪ੍ੇਖ ਰੀਝਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ (576-1) 
 ਹਾਥ ਆਪ੍ਨੈ ਬਨਾਇ ਤਿਲਕ ਤਿਖਾਵਿੇ । (576-2) 
 ਯਾਹੀ ਮਸਿਕ ਿਾਤਰ ਹਸਿ ਕਮਲ ਤਪ੍ਰਯ (576-3) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਤਹ ਮਾਨਨ ਮਨਾਵਿੇ । (576-4) 
 ਯਾਹੀ ਮਸਿਕ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਤਰ ਭਾਗਿੀ ਹੀ (576-5) 
 ਿਾਇ ਿਾਇ ਹੇਿ ਕਤਰ ਉਰਤਹ ਲਗਾਵਿੇ । (576-6) 
 ਸੋਈ ਮਸਿਕ ਿੁਤਨ ਿੁਤਨ ਪ੍ੁਨ ਰੋਇ ਉਠੌੀਂ (576-7) 
 ਸਵਪ੍ਨੇ ਹੂ ਨਾਥ ਨਾਤਹ ਿਰਸ ਤਿਖਾਵਿੇ ॥੫੭੬॥ (576-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਪ੍ਰਸੂਿ ਸਮੈ ਸਿਰ ੁੂ ਕਤਰ ਤਪ੍ਰਐ (577-1) 
 ਜਨਮਿ ਸੁਿ ਪ੍ੁਨ ਰਚਿ ਤਸੰਗਾਰ ੈਜੀ । (577-2) 
 ਜਸੈੇ ਬੰਿਸਾਲਾ ਤਬਖੈ ਭੂਪ੍ਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰ ੈ(577-3) 
 ਛੂਟਿ ਹੀ ਵਾਹੀ ਸਵਾਤਮ ਕਾਮਤਹ ਸਮਹਾਰ ੈਜੀ । (577-4) 
 ਜਸੈੇ ਹਰ ਹਾਇ ਗਾਇ ਸਾਸਨਾ ਸਹਿ ਤਨਿ (577-5) 
 ਕਬਹੂੰ ਨ ਸਮਝੈ ਕੁਟੇਵਤਹ ਨ ਡਾਰੈ ਜੀ । (577-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੁਖ ਿੋਖ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਪ੍ਾਪ੍ਤਹ ਿਯਾਤਗਿ੍ਯੋ ਚਾਹੈ (577-7) 
 ਸੰਕਟ ਤਮਟਿ ਪ੍ੁਨ ਪ੍ਾਪ੍ਤਹ ਬੀਚਾਰ ੈਜੀ ॥੫੭੭॥ (577-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬੈਲ ਿੇਲੀ ਕੋ ਜਾਨਿ ਕਈ ਕੋਸ ਚਲਯੋ (578-1) 
 ਨੈਨ ਉਘਰਿ ਵਾਹੀ ਠੇਰ ਹੀ ਤਠਕਾਨੋ ਹੈ । (578-2) 
 ਜਸੈੇ ਜੇਵਰੀ ਬਟਿ ਆਂਿਰੋ ਅਤਚੰਿ ਤਚੰਿ (578-3) 
 ਖਾਿ ਜਾਿ ਬਛੁਰੋ ਟਟੇਰੋ ਪ੍ਛੁਿਾਨੋ ਹੈ । (578-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਲੌ ਿਾਵੈ ਤਮਰਗ ਤਿਰਖਾਵੰਿ । (578-5) 
 ਆਵਿ ਨ ਸਾਂਤਿ ਭਰਮ ਭਰਮਿ ਤਹਰਾਨੋ ਹੈ । (578-6) 
 ਿੈਸੇ ਸਵਪ੍ਨੰਿਰੁ ਤਿਸੰਿਰ ਤਬਹਾਯ ਗਈ (578-7) 
 ਪ੍ਹੁੰਚ ਨ ਸਕਯੋ ਿਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੋਤਹ ਜਾਨੋ ਹੈ ॥੫੭੮॥ (578-8) 



 
 ਸੁਿਨ ਕੇ ਤਪ੍ਿਾ ਅਰ ਭਰਾਿਨ ਕੇ ਭਰਾਿਾ ਭਏ (579-1) 
 ਭਾਮਨ ਭਿਾਰ ਹੇਿ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈੀਂ । (579-2) 
 ਬਾਲਕ ਕੈ ਬਾਲ ਬੁਤਿ , ਿਰੁਨ ਸੈ ਿਰੁਨਾਈ (579-3) 
 ਤਬਰਿ ਸੈ ਤਬਰਿ ਤਬਵਸਥਾ ਤਬਸਥਾਰੇ ਹੈੀਂ । (579-4) 
 ਤਿਰਸਟ ਕੈ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ, ਸੁਰਿ ਕੈ ਨਾਿ ਬਾਿ (579-5) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਤਿ , ਰਸ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰੇ ਹੈੀਂ । (579-6) 
 ਘਤਟ ਅਵਘਤਟ ਨਟ ਵਟ ਅਿਭੁਿ ਗਤਿ (579-7) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸਕਲ ਭੂਿ, ਸਭ ਹੀ ਿੈ ਨਯਾਰੇ ਹੈ ॥੫੭੯॥ (579-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਿਲ ਪ੍ੀਿ ਿੇਲ ਕਾਢੀਅਿ ਕਸਟੁ ਕੈ (580-1) 
 ਿਾਂਿੇ ਹੋਇ ਿੀਪ੍ਕ ਜਰਾਏ ਉਤਜਯਾਰੋ ਜੀ । (580-2) 
 ਜਸੈੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਤਰ ਕਾਟੀਐ ਅਜਾ ਕੋ ਿਨ (580-3) 
 ਿਾਂਕੀ ਿਾਿ ਬਾਜ ੈਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸੋ ਪ੍ਯਾਰੋ ਜੀ । (580-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਉਟਾਯ ਿਰਪ੍ਨ ਕੀਜ ੈਲੋਸ ਸੇਿੀ (580-5) 
 ਿਾਿੇ ਕਰ ਗਤਹ ਮੁਖ ਿੇਖਿ ਸੰਸਾਰੋ ਜੀ । (580-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੂਖ ਭੂਖ ਸੁਿ ਸਾਿਨਾ ਕੈ ਸਾਿ ਭਏ (580-7) 
 ਿਾਹੀ ਿੇ ਜਗਿ ਕੋ ਕਰਿ ਤਨਸਿਾਰੋ ਜੀ ॥੫੮੦॥ (580-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅੰਨਾਤਿ ਆਤਿ ਅੰਿ ਪ੍ਰਯੰਿ ਹੰਿ (581-1) 
 ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਆਿਾਰ ਭਯੋ ਿਾਂਹੀ ਸੈੀਂ । (581-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਕਪ੍ਾਸ ਿਰਾਸ ਿੇਿ ਨ ਉਿਾਸ ਕਾਢ ੈ(581-3) 
 ਜਗਿ ਕੀ ਓਟ ਭਏ ਅੰਬਰ ਤਿਵਾਹੀ ਸੈੀਂ । (581-4) 
 ਜਸੈੇ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਜਲ ਤਮਲੈ ਸਤਭ ਬਰਨ ਮੈੀਂ (581-5) 
 ਖਗ ਤਮਰਗ ਮਾਨਸ ਤਿਰਪ੍ਿ ਗਿ ਯਾਹੀ ਸੈੀਂ । (581-6) 
 ਿੈਸੇ ਮਨ ਸਾਤਿ ਸਾਤਿ ਸਾਿਨਾ ਕੈ ਸਾਿ ਭਏ (581-7) 
 ਯਾਹੀ ਿੇ ਸਕਲ ਕੌ ਉਿਾਰ, ਅਵਗਾਹੀ ਸੈੀਂ ॥੫੮੧॥ (581-8) 
 
 ਸੰਗ ਤਮਤਲ ਚਲੈ ਤਨਰਤਬਘਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ਘਰ (582-1) 
 ਤਬਛਰ ੈਿੁਰਿ ਬਟਵਾਰੋ ਮਾਰ ਡਾਰ ਹੈੀਂ । (582-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਾਰ ਿੀਏ ਖੇਿ ਛੁਵਿ ਨ ਤਮਰਗ ਨਰ (582-3) 
 ਛੇਡੀ ਭਏ ਤਮਰਗ ਪ੍ੰਖੀ ਖੇਿਤਹ ਉਜਾਰ ਹੈੀਂ । (582-4) 
 ਤਪ੍ੰਜਰਾ ਮੈ ਸੂਆ ਜਸੈੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਿ ਹੇਿੁ (582-5) 
 ਤਨਕਸਤਿ ਤਖਨ ਿਾਂਤਹ ਗਰਸਿ ਮੰਜਾਰ ਹੈ । (582-6) 



 ਸਾਿਸੰਗ ਤਮਤਲ ਮਨ ਪ੍ਹੁਚੈ ਸਹਜ ਘਤਰ (582-7) 
 ਤਬਚਰਿ ਪ੍ੰਚੋ ਿੂਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਤਰਹਾਰ ਹੈੀਂ ॥੫੮੨॥ (582-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਾਿ ਮਾਿ ਤਗਰਹ ਜਨਮਿ ਸੁਿ ਘਨੇ (583-1) 
 ਸਕਲ ਨ ਹੋਿ ਸਮਸਰ ਗੁਨ ਗਥ ਜੀ । (583-2) 
 ਚਟੀਆ ਅਨੇਕ ਜਸੈੇ ਆਵੈੀਂ ਚਟਸਾਲ ਤਬਖੈ (583-3) 
 ਪ੍ਿਿ ਨ ਏਕਸੇ ਸਰਬ ਹਰ ਕਥ ਜੀ । (583-4) 
 ਜਸੈੇ ਨਿੀ ਨਾਵ ਤਮਤਲ ਬੈਠਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ੰਥੀ (583-5) 
 ਹੋਿ ਨ ਸਮਾਨ ਸਭੈ ਚਲਿ ਹੈੀਂ ਪ੍ਥ ਜੀ । (583-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈੀਂ ਅਨੇਕ ਤਸਖ (583-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਜੀ ॥੫੮੩॥ (583-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਨਮਿ ਕੰਨਯਾ ਿੀਜੀਐ ਿਹੇਜ ਘਨੋ (584-1) 
 ਿਾਕੇ ਸੁਿ ਆਗੈ ਬਯਾਹੇ ਬਹੁ ਪ੍ੁਨ ਲੀਜੀਐ । (584-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਾਮ ਲਾਈਅਿ ਪ੍ਰਥਮ ਬਨਜ ਤਬਖੈ (584-3) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਲਾਭ ਹੋਿ ਮਨ ਸਕੁਚ ਨ ਕੀਜੀਐ । (584-4) 
 ਜਸੈੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕੈ ਸਹੇਿ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੀਅਿ (584-5) 
 ਸਕਲ ਅਖਾਿ ਵਾਕੋ ਿੂਿ ਿੁਤਹ ਪ੍ੀਜੀਐ । (584-6) 
 ਿੈਸੇ ਿਨ ਮਨ ਿਨ ਅਰਪ੍ ਸਰਨ ਗੁਰ (584-7) 
 ਿੀਖਯਾ ਿਾਨ ਲੈ ਅਮਰ ਸਿ ਸਿ ਜੀਜੀਐ ॥੫੮੪॥ (584-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਲਾਖ ਕੋਤਰ ਤਲਖਿ ਨ ਕਨ ਭਾਰ ਲਾਗੈ (585-1) 
 ਜਾਨਿ ਸੁ ਸਰਮ ਹੋਇ ਜਾਕ ੈਗਨ ਰਾਖੀਐ । (585-2) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਅੰਤਮਰਿ ਕਹੈ ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਅਮਰ ਪ੍ਿ (585-3) 
 ਜੌ ਲੌ ਤਜਹਵਾ ਕੈ ਸੁਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਨ ਚਾਖੀਐ । (585-4) 
 ਬੰਿੀਜਨ ਕੀ ਅਸੀਸ ਭੂਪ੍ਤਿ ਨ ਹੋਇ ਕੋਊ (585-5) 
 ਤਸੰਘਾਸਨ ਬੈਠੇ ਜਸੈੇ ਚਕ੍ਰਵੈ ਨ ਭਾਖੀਐ । (585-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਲਖੇ ਸੁਨੇ ਕਹੇ ਪ੍ਾਈਐ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ (585-7) 
 ਜੌ ਲੌ ਗੁਰਸਬਿ ਕੀ ਸੁਜੁਕਿ ਨ ਲਾਖੀਐ ॥੫੮੫॥ (585-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਚੰਪ੍ਕ ਬੇਲ ਤਬਬਿ ਤਬਥਾਰ ਚਾਰੁ (586-1) 
 ਬਾਸਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਿ ਫੁਲ ਹੀ ਮੈ ਜਾਇਕ ੈ। (586-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਰ ੁੁਮ ਿੀਰਘ ਸਵਰੂਪ੍ ਿੇਖੀਐ ਪ੍ਰਤਸਿ (586-3) 
 ਸਵਾਿ ਰਸ ਹੋਿ ਫਲ ਹੀ ਮੈ ਪ੍ੁਨ ਆਇਕ ੈ। (586-4) 



 ਜਸੈੇ ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਰਾਗ ਨਾਿ ਤਹਰਿੈ ਬਸਿ (586-5) 
 ਕਰਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ਿਾਸ ਰਸਨਾ ਰਸਾਇਕ ੈ। (586-6) 
 ਿੈਸੇ ਘਟ ਘਟ ਤਬਖੈ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਰੂਪ੍ (586-7) 
 ਜਾਨੀਐ ਪ੍ਰਿਯਛ ਮਹਾਂਪ੍ੁਰਖ ਮਨਾਇਕ ੈ॥੫੮੬॥ (586-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਜੰਿ ਪ੍ੂਛੈ ਬਿੈ ਬੈਿ ਪ੍ਰਤਿ (587-1) 
 ਜੌ ਲੌ ਨ ਤਮਟਿ ਰੋਗ ਿੌ ਲੌ ਤਬਲਲਾਿ ਹੈ । (587-2) 
 ਜਸੈੇ ਭੀਖ ਮਾਂਗਿ ਤਭਖਾਰੀ ਘਤਰ ਘਤਰ ਡੋਲੈ (587-3) 
 ਿੌ ਲੌ ਨਹੀੀਂ ਆਵੈ ਚਨੈ ਜੌ ਲੌ ਨ ਅਘਾਿ ਹੈ । (587-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਹਨੀ ਸੌਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਸੋਿ ੈ(587-5) 
 ਜੌ ਲੌ ਨ ਭਿਾਰ ਭੇਟ ੈਿੌ ਲੌ ਅਕੁਲਾਿ ਹੈ । (587-6) 
 ਿੈਸੇ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ੈਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਗਤਿ (587-7) 
 ਜੌ ਲੌ ਨ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਿ ਹੈ ॥੫੮੭॥ (587-8) 
 
 ਪ੍ੇਖਿ ਪ੍ੇਖਿ ਜਸੈੇ ਰਿਨ ਪ੍ਾਰੁਖੁ ਹੋਿ (588-1) 
 ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਸੈੇ ਪ੍ੰਤਡਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । (588-2) 
 ਸੰੁੂਘਿ ਸੰੁੂਘਿ ਸੌਿਾ ਜਸੈੇ ਿਉ ਸੁਬਾਸੀ ਹੋਿ (588-3) 
 ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਜਸੈੇ ਗਾਇਨ ਗੁਨੀਨ ਹੈ । (588-4) 
 ਤਲਖਿ ਤਲਖਿ ਲੇਖ ਜਸੈੇ ਿਉ ਲੇਖਕ ਹੋਿ (588-5) 
 ਚਾਖਿ ਚਾਖਿ ਜਸੈੇ ਭੋਗੀ ਰਸੁ ਭੀਨ ਹੈ । (588-6) 
 ਚਲਿ ਚਲਿ ਜਸੈੇ ਪ੍ਹੁਚੈ ਤਠਕਾਨੈ ਜਾਇ (588-7) 
 ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਗੁਰਸਬਿੁ ਤਲਵਲੀਨ ਹੈ ॥੫੮੮॥ (588-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਬਾਸ ਲੇਿ ਤਫਰ ੈ(589-1) 
 ਕਾਹੂੰ ਏਕ ਪ੍ਿਮ ਕੈ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਿ ਹੈ । (589-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੰਛੀ ਤਬਰਖ ਤਬਰਖ ਫਲ ਖਾਿ ਤਫਰ ੈ(589-3) 
 ਬਰਹਨੇ ਤਬਰਖ ਬੈਠੇ ਰਜਨੀ ਤਬਹਾਿ ਹੈ । (589-4) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਬਯਾਪ੍ਾਰੀ ਹਾਤਟ ਹਾਤਟ ਕੈ ਿੇਖਿ ਤਫਰ ੈ(589-5) 
 ਤਬਰਲੈ ਕੀ ਹਾਤਟ ਬੈਠ ਬਨਜ ਲੇ ਜਾਿ ਹੈ । (589-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਬਿ ਰਿਨ ਖੋਜਿ ਖੋਜੀ (589-7) 
 ਕੋਤਟ ਮਿੇ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਰੰਗ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ ॥੫੮੯॥ (589-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਿੀਪ੍ਿ ਪ੍ਿੰਗ ਲੋਟਪ੍ੋਿ ਹੋਿ (590-1) 
 ਕਬਹੂੰ ਕੈ ਜਾਰਾ ਮੈ ਪ੍ਰਿ ਜਰ ਜਾਇ ਹੈ । (590-2) 



 ਜਸੈੇ ਖਗ ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਚੋਗ ਚਤਗ ਆਵੈ ਉਤਡ (590-3) 
 ਕਾਹੂ ਤਿਨ ਫਾਸੀ ਫਾਸੈ ਬਹੁਰਯੋ ਨ ਆਇ ਹੈ । (590-4) 
 ਜਸੈੇ ਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰਤਿ ਖੋਜ ੈਤਨਿ (590-5) 
 ਕਬਹੂੰ ਕਮਲ ਿਲ ਸੰਪ੍ਟ ਸਮਾਇ ਹੈ । (590-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਿ ਤਚਿ (590-7) 
 ਕਬਹੂੰ ਮਗਨ ਹਵੈ ਸਬਿ ਉਰਝਾਇ ਹੈ ॥੫੯੦॥ (590-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੋਸਿੀ ਸੁਨਿ ਕਹਿ ਪ੍ੋਸਿ ਬੁਰੋ । (591-1) 
 ਿਾਂਕੇ ਬਤਸ ਭਯੋ ਛਾਡਯੋ ਚਾਹੈ ਪ੍ੈ ਨ ਛੂਟਈ । (591-2) 
 ਜਸੈੇ ਜੂਆ ਖੇਲ ਤਬਿ ਹਾਰ ਤਬਲਖੈ ਜੁਆਰੀ । (591-3) 
 ਿਊ ਪ੍ਰ ਜੁਆਰਨ ਕੀ ਸੰਗਿ ਨ ਟੂਟਈ । (591-4) 
 ਜਸੈੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਜਾਿ ਤਹਰਿ ੈਸਹਕਿ, ਪ੍ੁਨ (591-5) 
 ਿਜਿ ਨ ਚੋਰੀ ਜੌ ਲੌ ਸੀਸ ਹੀ ਨ ਫੂਟਈ । (591-6) 
 ਿੈਸੇ ਸਭ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਮਾਯਾ ਿੁਖਿਾਈ । (591-7) 
 ਕਾਹੂ ਪ੍ੈ ਨ ਜੀਿੀ ਪ੍ਰ ੈਮਾਯਾ ਜਗ ਲੂਟਈ ॥੫੯੧॥ (591-8) 
 
 ਿਰੁਵਰੁ ਤਗਰੇ ਪ੍ਾਿ ਬਹੁਰੋ ਨ ਜੋਰੇ ਜਾਿ (592-1) 
 ਐਸੋ ਿਾਿ ਮਾਿ ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਕੋ । (592-2) 
 ਜਸੈੇ ਬੁਿਬੁਿਾ ਓਰਾ ਪ੍ੇਖਿ ਤਬਲਾਇ ਜਾਇ (592-3) 
 ਐਸੋ ਜਾਨ ਿਯਾਗਹੁ ਭਰੋਸੇ ਭਰਮ ਕਾਯਾ ਕੋ । (592-4) 
 ਤਿਰਣ ਕੀ ਅਗਤਨ ਜਤਰ ਬੂਝਿ ਨਬਾਰ ਲਾਗੈ । (592-5) 
 ਐਸi ਆਵਾ ਔਤਿ ਜਸੈੇ ਨੇਹੁ ਿਰ ੁੁਮ ਛਾਯਾ ਕੋ । (592-6) 
 ਜਮਨ ਜੀਵਨ ਅੰਿਕਾਲ ਕੇ ਸੰਗਾਿੀ ਰਾਚਹੁ । (592-7) 
 ਸਫਲ ਔਸਰ ਜਗ ਿਬ ਹੀ ਿੋ ਆਯਾ ਕੋ ॥੫੯੨॥ (592-8) 
 
 ਕੋਊ ਹਰ ਜੋਰੈ, ਬੋਵੈ, ਕੋਊ ਲੁਨੈ ਕੋਊ (593-1) 
 ਜਾਨੀਐ ਨ ਜਾਇ ਿਾਂਤਹ ਅੰਿ ਕੌਨ ਖਾਇਿੋ । (593-2) 
 ਕੋਊ ਗਿੈ, ਤਚਨੈ ਕੋਊ, ਕੋਊ ਲੀਪ੍ੈ, ਪ੍ੋਚੈ ਕੋਊ । (593-3) 
 ਸਮਝ ਨ ਪ੍ਰ ੈਕੌਨ ਬਸੈ ਤਗਰਹ ਆਇਿੋ (593-4) 
 ਕੋਊ ਚੁਨੈ ਲੋਿੈ ਕੋਉ ਕੋਊ ਕਾਿੈ ਬੁਨੈ ਕੋਊ । (593-5) 
 ਬੂਝੀਐ ਨ ਓਢ ੈਕੌਨ ਅੰਗ ਸੈ ਬਨਾਇਿੋ । (593-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਪ੍ਾ ਕਾਛ ਕਾਛ ਕਾਮਨੀ ਸਗਲ ਬਾਛੈ । (593-7) 
 ਕਵਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਹਵੈ ਤਸਹਜਾ ਸਮਾਇਿੋ ॥੫੯੩॥ (593-8) 
 



 ਜੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਸੋਵਿ ਜਗਾਵੈ ਜਾਇ (594-1) 
 ਜਾਗਿ ਤਬਹਾਵੈ ਜਾਇ ਿਾਤਹ ਨ ਬੁਲਾਵਈ । (594-2) 
 ਜੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਮਾਨਤਨ ਮਨਾਵੈ ਿਾਇ । (594-3) 
 ਸੇਵਕ ਸਵਰੂਪ੍ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨ ਭਾਵਈ । (594-4) 
 ਜੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਰੀਝਕੈ ਤਰਝਾਵੈ ਆਪ੍ਾ । (594-5) 
 ਕਾਤਛ ਕਾਤਛ ਆਵੈ ਿਾਤਹ ਪ੍ਗ ਨ ਲਗਾਵਈ । (594-6) 
 ਜੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਵੈ ਿਾਤਹ ਸਬੈ ਬਨ ਆਵੈ, ਿਾਕੀ । (594-7) 
 ਮਤਹਮਾ ਅਪ੍ਾਰ ਨ ਕਹਿ ਬਨ ਆਵਈ ॥੫੯੪॥ (594-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਸਮੁੰਿ ਤਬਖੈ ਬੋਹਥੈ ਬਹਾਇ ਿੀਜੈ । (595-1) 
 ਕੀਜ ੈਨ ਭਰੋਸੋ ਜੌ ਲੌ ਪ੍ਹੁਚੈ ਨ ਪ੍ਾਰ ਕੌ । (595-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਤਕ੍ਰਸਾਨ ਖੇਿ ਹੇਿੁ ਕਤਰ ਜੋਿੈ ਬੋਵੈ । (595-3) 
 ਮਾਨਿ ਕੁਸਲ ਆਨ ਪ੍ੈਠੇ ਤਗਰਹ ਿਵਾਰ ਕੌ । (595-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ਰ ਸੰਗਮ ਕੈ ਹੋਿ ਗਰ ਹਾਰ ਨਾਤਰ । (595-5) 
 ਕਰਿ ਹੈ ਪ੍ਰੀਿ ਪ੍ੇਤਖ ਸੁਿ ਕੇ ਤਲਲਾਰ ਕੌ । (595-6) 
 ਿੈਸੇ ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਕਰੀਐ ਨ ਕਾਹੂ ਕੇਰੀ (595-7) 
 ਜਾਨੀਐ ਿੌ ਕੈਸੋ ਤਿਨ ਆਵੈ ਅੰਿਕਾਰ ਕੌ ॥੫੯੫॥ (595-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਚੂਨੋ ਖਾਂਡ ਸਵੇਿ ਏਕਸੇ ਤਿਖਾਈ ਿੇਿ । (596-1) 
 ਪ੍ਾਈਐ ਿੌ ਸਵਾਿ ਰਸ ਰਸਨਾ ਕੈ ਚਾਖੀਐ । (596-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੀਿ ਬਰਨ ਹੀ ਹੇਮ ਅਰ ਪ੍ੀਿਰ ਹਵੈ (596-3) 
 ਜਾਨੀਐ ਮਹਿ ਪ੍ਾਰਖਿ ਅਗਰ ਰਾਖੀਐ । (596-4) 
 ਜਸੈੇ ਕਊਆ ਕੋਤਕਲਾ ਹੈ ਿੋਨੋ ਖਗ ਸਯਾਮ ਿਨ (596-5) 
 ਬੂਝੀਐ ਅਸੁਭ ਸੁਭ ਸਬਿ ਸੁ ਭਾਖੀਐ । (596-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਤਚਹਨ ਕੈ ਸਮਾਨ ਹੋਿ । (596-7) 
 ਕਰਨੀ ਕਰਿੂਿ ਲਗ ਲਛਨ ਕੈ ਲਾਖੀਐ ॥੫੯੬॥ (596-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕਰਪ੍ੂਰ ਲੋਨ ਏਕਸੇ ਤਿਖਾਈ ਿੇਿ । (597-1) 
 ਕੇਸਰ ਕਸੁੰਭ ਸਮਸਰ ਅਰੁਨਾਈ ਕੈ । (597-2) 
 ਰੂਪ੍ੋ ਕਾਂਸੀ ਿੋਨੋ ਜਸੈੇ ਊਜਲ ਬਰਨ ਹੋਿ (597-3) 
 ਕਾਜਰ ਔ ਚੋਆ ਹੈ ਸਮਾਨ ਸਯਾਮਿਾਈ ਕੈ । (597-4) 
 ਇੰਿਰਾਇਨ ਫਲ ਅੰਤਮਰਿ ਫਲ ਪ੍ੀਿ ਸਮ (597-5) 
 ਹੀਰਾ ਔ ਫਟਕ ਸਮਰੂਪ੍ ਹੈ ਤਿਖਾਈ ਕੈ । (597-6) 
 ਿੈਸੇ ਖਲ ਤਿਸ ਮੈ ਅਸਾਿ ਸਾਿ ਸਮ ਿੇਹ (597-7) 



 ਬੂਝਿ ਤਬਬੇਕੀ ਜਲ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਈ ਕੈ ॥੫੯੭॥ (597-8) 
 
 ਕਾਲਰ ਮੈੀਂ ਬੋਏ ਬੀਜ ਉਪ੍ਜ ੈਨ ਪ੍ਾਨ ਿਾਨ (598-1) 
 ਖੇਿ ਮੈ ਡਾਰੇ ਸੁ ਿਾਂਿੇ ਅਤਿਕ ਅਨਾਜ ਹ ੈ। (598-2) 
 ਕਾਲਰ ਸੈ ਕਰਿ ਸਬਾਰ ਜਮ ਸਾ ਊਸੁ ਿੌ (598-3) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਿਪ੍ ਿੇਜ ਉਪ੍ਰਾਜ ਹੈ । (598-4) 
 ਜਸਿ ਸੰਯੁਕਿ ਹਵੈ ਤਮਲਿ ਹੈ ਸੀਿ ਜਲ (598-5) 
 ਅਚਵਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਤਿਰਖਾ ਭਰਮ ਭਾਜ ਹ ੈ। (598-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਿਮਾ ਅਚੇਿ ਸੰਗਿ ਸੁਭਾਵ ਹੇਿ (598-7) 
 ਸਤਕਿ ਸਤਕਿ ਗਿ ਤਸਵ ਤਸਵ ਸਾਜ ਹ ੈ॥੫੯੮॥ (598-8) 
 
 ਕੇਹਤਰ ਅਹਾਰ ਮਾਸ, ਸੁਰਹੀ ਅਹਾਰ ਘਾਸ (599-1) 
 ਮਿੁਪ੍ ਕਮਲ ਬਾਸ ਲੇਿ ਸੁਖ ਮਾਨ ਹੀ । (599-2) 
 ਮੀਨਤਹ ਤਨਵਾਸ ਨੀਰ, ਬਾਲਕ ਅਿਾਰ ਖੀਰ (599-3) 
 ਸਰਪ੍ਹ ਸਖਾ ਸਮੀਰ ਜੀਵਨ ਕੈ ਜਾਨ ਹੀ । (599-4) 
 ਚੰਿਤਹ ਚਾਹੈ ਚਕੋਰ ਘਨਹਰ ਘਟਾ ਮੋਰ (599-5) 
 ਚਾਤਿਰਕ ਬੂੰਿਨਸਵਾਂਿ ਿਰਿ ਤਿਆਨ ਹੀ । (599-6) 
 ਪ੍ੰਤਡਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਤਰ, ਲੋਕਨ ਮੈ ਲੋਕਾਚਾਰ । (599-7) 
 ਮਾਯਾ ਮੋਹੋ ਮੈ ਸੰਸਾਰ, ਗਯਾਨ ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਹੀ ॥੫੯੯॥ (599-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ੀਿ ਸਵੇਿ ਸਯਾਮ ਅਰਨ ਵਰਤਨ ਰੂਪ੍ (600-1) 
 ਅਗਰਭਾਤਗ ਰਾਖ ੈਆਂਿਰੋ ਨ ਕਛੁ ਿੇਖ ਹ ੈ। (600-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਔ ਨਾਿ ਬਾਿ ਆਨ ਗੁਨ (600-3) 
 ਗਾਵਿ ਬਜਾਵਿ ਨ ਬਹਰੋ ਪ੍ਰੇਖ ਹੈ । (600-4) 
 ਜਸੈੇ ਰਸ ਭੋਗ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈ ਆਗੈ । (600-5) 
 ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਜੰਿ ਨਾਤਹ ਰੁਤਚਿ ਤਬਸੇਖ ਹੈ । (600-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਿਰਸ, ਬਚਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਤਨਿ (600-7) 
 ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨੀ ਮੋਤਹ ਅਿਮ ਅਭੇਖ ਹੈ ॥੬੦੦॥ (600-8) 
 
 ਕਵਨ ਭਕਤਿ ਕਤਰ ਭਕਿਵਛਲ ਭਏ (601-1) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਪ੍ਾਵਨ ਭਏ ਕੌਨ ਪ੍ਤਿਿਾਈ । (601-2) 
 ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਭਏ ਸੁ ਕੌਨ ਿੀਨਿਾ ਕੈ (601-3) 
 ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਭਏ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ਕੈ । (601-4) 
 ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਕੈ ਨਾਥ ਸੇਵਕ ਸਹਾਈ ਭਏ (601-5) 



 ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣ ਹੈ ਕੌਨ ਅਸੁਰਾਈ ਕੈ । (601-6) 
 ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਅਘ ਿੀਨਿਾ ਗਰਬ ਸੇਵਾ (601-7) 
 ਜਾਨੌ ਨ ਤਬਰਿ ਤਮਲੌ ਕਵਨ ਕਨਾਈ ਕੈ ॥੬੦੧॥ (601-8) 
 
 ਕੌਨ ਗੁਨ ਗਾਇਕ ੈਰੀਝਾਈਐ ਗੁਨ ਤਨਿਾਨ (602-1) 
 ਕਵਨ ਮੋਹਨ ਜਗ ਮੋਹਨ ਤਬਮੋਹੀਐ । (602-2) 
 ਕੌਨ ਸੁਖ ਿੈਕੈ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਰਣ ਗਹੌੀਂ (602-3) 
 ਭੂਖਨ ਕਵਨ ਤਚੰਿਾਮਤਣ ਮਨ ਮੋਹੀਐ । (602-4) 
 ਕੋਤਟ ਬਰਹਮਾਂਡ ਕੇ ਨਾਯਕ ਕੀ ਨਾਯਕਾ ਹਵੈ (602-5) 
 ਕੈਸੇ , ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਕੌਨ ਉਕਿ ਕੈ ਬੋਹੀਐ । (602-6) 
 ਿਨੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੈ ਸਰਬਸੁ ਤਬਸਵ ਜਾਂਕੈ ਬਸੁ (602-7) 
 ਕੈਸੇ ਬਸੁ ਆਵੈ ਜਾਂਕੀ ਸੋਭਾ ਲਗ ਸੋਹੀਐ ॥੬੦੨॥ (602-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਤਮਲ ਿਰ ੁੁਮ ਸਫਲ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ । (603-1) 
 ਚੰਿਨ ਤਮਲਿ ਸਬ ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਹੈ । (603-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਲ ਪ੍ਾਵਕ ਢਰਿ ਪ੍ੁਨ ਸੋਈ ਿਾਿ (603-3) 
 ਪ੍ਾਰਸ ਪ੍ਰਸ ਰੂਪ੍ ਕੰਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈ । (603-4) 
 ਅਵਰ ਨਖਿਰ ਬਰਖਿ ਜਲ ਜਲਮਈ (603-5) 
 ਸਵਾਂਤਿਬੂੰਿ ਤਸੰਿ ਤਮਲ ਮੁਕਿਾ ਤਬਗਾਸ ਹੈ । (603-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰਤਵਰਿ ਔ ਤਨਤਵਰਿ ਜੋ ਸਵਭਾਵ ਿੋਊ (603-7) 
 ਗੁਰ ਤਮਲ ਸੰਸਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਅਤਭਆਸੁ ਹੈ ॥੬੦੩॥ (603-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਬਤਬਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਤਸੰਗਾਰ ਨਾਤਰ (604-1) 
 ਭੇਟਿ ਭਿਾਰ ਉਰ ਹਾਰ ਨ ਸੁਹਾਿ ਹੈ । (604-2) 
 ਬਾਲਕ ਅਚੇਿ ਜਸੈੇ ਕਰਿ ਅਨੇਕ ਲੀਲਾ (604-3) 
 ਸੁਰਿ ਸਮਾਰ ਬਾਲ ਬੁਤਿ ਤਬਸਰਾਿ ਹੈ । (604-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ਰਯਾ ਸੰਗਮ ਸੁਜਸ ਨਾਯਕਾ ਬਖਾਨੈ (604-5) 
 ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਜਨੀ ਸਕਲ ਤਬਗਸਾਿ ਹੈ । (604-6) 
 ਿੈਸੇ ਖਟ ਕਰਮ ਿਰਮ ਸਰਮ ਗਯਾਨ ਕਾਜ (604-7) 
 ਗਯਾਨ ਭਾਨੁ ਉਿੈ ਉਤਡ ਕਰਮ ੳੇਡਾਿ ਹੈ ॥੬੦੪॥ (604-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਸਮਰ ਤਸਮਰ ਤਪ੍ਰਆ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਤਬਸਮ ਹੋਇ (605-1) 
 ਸੋਭਾ ਿੇਿ ਮੋਨ ਗਹੇ, ਮਨ ਮੁਸਕਾਿ ਹੈ । (605-2) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਅਿਾਨ ਪ੍ਰਸੂਿ ਸਮੈ ਰੋਿਿ ਹੈ । (605-3) 



 ਗੁਰਜਨ ਮੁਿਿ ਹਵੈ, ਿਾਹੀ ਲਪ੍ਟਾਿ ਹੈ । (605-4) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਨਵਿੀ ਮਾਨ ਿਯਾਤਗ ਕੈ ਅਮਾਨ ਹੋਇ (605-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ਾਇ ਚੁਪ੍ ਹੁਲਸਿ ਗਾਿ ਹੈ । (605-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ ਜਾਸ (605-7) 
 ਬੋਲਿ ,ਬੈਰਾਗ ,ਮੋਨ ਗਹੇ , ਬਹੁ ਸੁਹਾਿ ਹੈ ॥੬੦੫॥ (605-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅੰਿਕਾਰ ਤਬਖੈ ਤਿਪ੍ਿ ਿੀਪ੍ਕ ਿੇਖ । (606-1) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਿੰਗ ਓਿਪ੍ੋਿ ਹੁਇ ਗੁੰਜਾਰ ਹੀ । (606-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਸਟਾਂਨ ਪ੍ਾਨ ਜਾਨ ਕਾਨ ਭਾਂਜਨ ਮੈ । (606-3) 
 ਰਾਖਿ ਹੀ ਚੀਟੀ ਲੋਭ ਲੁਭਿ ਅਪ੍ਾਰ ਹੀ । (606-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਰਿ ਸੌਰਭ ਕਮਲ ਓਰ ਿਾਇ ਜਾਇ । (606-5) 
 ਮਿੁਪ੍ ਸਮੂਹ ਸੁਭ ਸਬਿ ਉਚਾਰਹੀ । (606-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਨਿਾਨ ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਮੈ । (606-7) 
 ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਿਾ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ॥੬੦੬॥ (606-8) 
 
 ਰੂਪ੍ ਕੇ ਜੋ ਰੀਝ ੈਰੂਪ੍ਵੰਿ ਹੀ ਤਰਝਾਇ ਲੇਤਹ । (607-1) 
 ਬਲ ਕੈ ਜੁ ਤਮਲੈ ਬਲਵੰਿ ਗਤਹ ਰਾਖਈ । (607-2) 
 ਿਰਬ ਕੈ ਜੋ ਪ੍ਾਈਐ ਿਰਬੇਸਵਰ ਲੇਜਾਤਹ ਿਾਤਹ । (607-3) 
 ਕਤਬਿਾ ਕੈ ਪ੍ਾਈਐ ਕਬੀਸਵਰ ਅਤਭਲਾਖ ਹੀ । (607-4) 
 ਜੋਗ ਕੈ ਜੋ ਪ੍ਾਈਐ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਮੈ ਿੁਰਾਇ ਰਾਖ ੈ(607-5) 
 ਭੋਗ ਕੈ ਜੋ ਪ੍ਾਈਐ ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਰਸ ਚਾਖ ਹੀ । (607-6) 
 ਤਨਗਰਹ ਜਿਨ ਪ੍ਾਨ ਪ੍ਰਿ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ । (607-7) 
 ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਤਿ ਏਕ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਖ ਹੀ ॥੬੦੭॥ (607-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਫਲ ਿੇ ਤਬਰਖ ਤਬਰਖ ਿੇ ਹੋਿ ਫਲ । (608-1) 
 ਅਿਭੁਿ ਗਤਿ ਕਛੁ ਕਹਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀ । (608-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਾਸ ਬਾਵਨ ਮੈ ਬਾਵਨ ਹੈ ਬਾਸ ਤਬਖੈ । (608-3) 
 ਤਬਸਮ ਚਤਰਿਰ ਕੋਊ ਮਰਮ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ਜੀ । (608-4) 
 ਕਾਸ ਮੈ ਅਗਤਨ ਅਰ ਅਗਤਨ ਮੈ ਕਾਸ ਜਸੈੇ । (608-5) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਯਮਯ ਕੌਿਕ ਕਹਾਵੈ ਜੀ । (608-6) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਹ ਸਬਿ ਸਬਿ ਮਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ । (608-7) 
 ਤਨਗੁਨ ਸਗੁਨ ਗਯਾਨ ਿਯਾਨ ਸਮਝਾਵੈ ਜੀ ॥੬੦੮॥ (608-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਤਿਲ ਬਾਸ ਬਾਸ ਲੀਜੀਅਿ ਕੁਸਮ ਿੇ । (609-1) 



 ਿਾਂਿੇ ਹੋਿ ਹੈ ਫੁਲੇਲ ਜਿਨ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (609-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੌ ਅਉਟਾਇ ਿੂਿ ਜਾਮਨ ਜਮਾਇ ਮਥ । (609-3) 
 ਸੰਜਮ ਸਹਿ ਤਘਰਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਮਾਨੀਐ । (609-4) 
 ਜਸੈੇ ਕੂਆ ਖੋਿ ਕਤਰ ਬਸੁਿਾ ਿਸਾਇ ਕੋਠੀ । (609-5) 
 ਲਾਜ ਕੋਉ ਬਹਾਇ ਡੋਲ ਕਾਤਢ ਜਲ ਆਨੀਐ । (609-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਿੈਸੇ ਭਾਵਨੀ ਭਕਿ ਭਾਇ । (609-7) 
 ਘਟ ਘਟ ਪ੍ੂਰਨ ਬਰਹਮ ਪ੍ਤਹਚਾਨੀਐ ॥੬੦੯॥ (609-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਰ ਿਨੁਖ ਚਲਾਈਅਿ ਬਾਨ ਿਾਨ । (610-1) 
 ਚਲਯੋ ਜਾਇ ਤਿਿਹੀ ਕਉ ਤਜਿਹੀ ਚਲਾਈਐ । (610-2) 
 ਜਸੈੇ ਅਸਵ ਚਾਬੁਕ ਲਗਾਇ ਿਨ ਿੇਜ ਕਤਰ । (610-3) 
 ਿੋਰਯੋ ਜਾਇ ਆਿੁਰ ਹੁਇ ਤਹਿ ਹੀ ਿਉਰਾਈਐ । (610-4) 
 ਜਸੈੀ ਿਾਸੀ ਨਾਇਕਾ ਕੈ ਅਗਰਭਾਗ ਠਾਂਢੀ ਰਹੈ । (610-5) 
 ਿਾਵੈ ਤਿਿਹੀ ਿਾਤਹ ਤਜਿਹੀ ਪ੍ਠਾਈਐ । (610-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਕਰਿ ਸੰਜੋਗ ਲਗ ਭਰਮੈ ਭੂਮ । (610-7) 
 ਜਿ ਜਿ ਖਾਨ ਪ੍ਾਨ ਿਹੀ ਜਾਇ ਖਾਈਐ ॥੬੧੦॥ (610-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਖਰ ਬੋਲ ਸੁਨ ਸਗੁਨੀਆ ਮਾਨ ਲੇਿ (611-1) 
 ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਿਾਂਕੋ ਕਛੂ ਨ ਤਬਚਾਰਈ । (611-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਮਰਗ ਨਾਿ ਸੁਤਨ ਸਹੈ ਸਨਮੁਖ ਬਾਨ (611-3) 
 ਪ੍ਰਾਨ ਿੇਿ ਬਤਿਕ ਤਬਰਿੁ ਨ ਸਮਾਰਹੀ । (611-4) 
 ਸੁਨਿ ਜੂਝਾਊ ਜਸੈੇ ਜੂਝੈ ਜੋਿਾ ਜੁਿ ਸਮੈ (611-5) 
 ਢਾਡੀ ਕੋ ਨ ਬਰਨ ਤਚਹਨ ਉਰ ਿਾਰਹੀ । (611-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰਸਬਿ ਸੁਨਾਇ ਗਾਇ ਤਿਖ ਠਗੋ (611-7) 
 ਭੇਖਿਾਰੀ ਜਾਤਨ ਮੋਤਹ ਮਾਤਰ ਨ ਤਬਡਾਰਹੀ ॥੬੧੧॥ (611-8) 
 
 ਤਰਿ,ਤਸਿ ,ਤਨਿ, ਸੁਿਾ, ਪ੍ਾਰਸ, ਕਲਪ੍ਿਰੁ (612-1) 
 ਕਾਮਿੇਨੁ,ਤਚੰਿਾਮਤਨ, ਲਛਮੀ ਸਵਮੇਵ ਕੀ । (612-2) 
 ਚਿੁਰ ਪ੍ਿਾਰਥ, ਸੁਭਾਵ, ਸੀਲ ਰੂਪ੍, ਗੁਨ (612-3) 
 ਭੁਕਿ, ਜੁਕਿ, ਮਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਕੀ । (612-4) 
 ਜਵਾਲਾ ਜੋਤਿ, ਜਜੈਕੈਾਰ, ਕੀਰਤਿ, ਪ੍ਰਿਾਪ੍, ਛਤਬ (612-5) 
 ਿੇਜ, ਿਪ੍, ਕਾਂਤਿ, ਤਬਭੈ ਸਤਭਾ ਸਾਿ ਸੇਵ ਕੀ । (612-6) 
 ਅਨੰਿ, ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਕਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ ਕੋਤਟ (612-7) 
 ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਜਾਂਤਹ ਗੁਰਿੇਵ ਕੀ ॥੬੧੨॥ (612-8) 



 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਤਸ ਪ੍ਰਾਿ ਸਮੈ ਇਸਨਾਨ ਕਤਰ (613-1) 
 ਤਜਹਵਾ ਜਪ੍ਿ ਗੁਰਮੰਿਰ ਜਸੈੇ ਜਾਨਹੀ । (613-2) 
 ਤਿਲਕ ਤਲਲਾਰ, ਪ੍ਾਇ ਪ੍ਰਿ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ (613-3) 
 ਸਬਿ ਸੁਨਾਇ ਗਾਇ ਸੁਨ ਉਨਮਾਨ ਹੀ । (613-4) 
 ਗੁਰਮਤਿਭਜਨ ਿਜਨ ਿੁਰਮਿ ਕਹੈ (613-5) 
 ਗਯਾਨ ਤਿਿ੍ਯਾਨ ਗੁਰਤਸਖ ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ । (613-6) 
 ਿੇਖਿ ਸੁਨਿ ਔ ਕਹਿ ਸਬ ਕੋਊ ਭਲੋ (613-7) 
 ਰਹਿ ਅੰਿਤਰਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਨਹੀ ॥੬੧੩॥ (613-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿੋਭੀ ਸਾਬਨ ਲਗਾਇ ਪ੍ੀਟੈ ਪ੍ਾਥਰ ਸੈ (614-1) 
 ਤਨਰਮਲ ਕਰਿ ਹੈ ਬਸਨ ਮਲੀਨ ਕਉ । (614-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੳ ਸੁਨਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗਾਰ ਗਾਰ ਢਾਰ । (614-3) 
 ਕਰਿ ਅਸੁਿ ਸੁਿ ਕੰਚਨ ਕੁਲੀਨ ਕਉ । (614-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਪ੍ਵਨ ਝਕਝੋਰਿ ਤਬਰਖ ਤਮਲ (614-5) 
 ਮਲਯ ਗੰਿ ਕਰਿ ਹੈ ਚੰਿਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਕਉ । (614-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਤਸਖਨ ਤਿਖਾਇਕ ੈਤਬਰਥਾ ਤਬਬੇਕ (614-7) 
 ਮਾਯਾ ਮਲ ਕਾਤਟਕਰ ੈਤਨਜ ਪ੍ਿ ਚੀਨ ਕਉ ॥੬੧੪॥ (614-8) 
 
 ਪ੍ਾਿਰ ਮੈ ਜਸੈੇ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨ ਪ੍ਰੋਸੀਅਿ (615-1) 
 ਭੋਜਨ ਕੈ ਡਾਰੀਅਿ ਪ੍ਾਵੈ ਨਾਤਹ ਠਾਮ ਕੋ । (615-2) 
 ਜਸੈੇ ਹੀ ਿਮੋਲ ਰਸ ਰਸਨਾ ਰਸਾਇ ਖਾਇ (615-3) 
 ਡਾਰੀਐ ਉਗਾਰ ਨਾਤਹ ਰਹੈ ਆਢ ਿਾਮ ਕੋ । (615-4) 
 ਫੂਲਨ ਕੋ ਹਾਰ ਉਰ ਿਾਰ ਬਾਸ ਲੀਜ ੈਜਸੈੇ । (615-5) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਡਾਰ ਿੀਜੈ ਕਹੈ ਹ ੈਨ ਕਾਹੂ ਕਾਮ ਕੋ । (615-6) 
 ਜਸੈੇ ਕੇਸ ਨਖ ਥਾਨ ਤਭਰਸਟ ਨ ਸੁਹਾਿ ਕਾਹੂ (615-7) 
 ਤਪ੍ਰਯ ਤਬਛੁਰਿ ਸੋਈ ਸੂਿ ਭਯੋ ਬਾਮ ਕੋ ॥੬੧੫॥ (615-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਅਸਵਨੀ ਸੁਿਹ ਛਾਤਡ ਅੰਿਕਾਤਰ ਮਿ । (616-1) 
 ਜਾਤਿ, ਪ੍ੁਨ ਆਵਿ ਹੈ ਸੁਨਿ ਸਨੇਹ ਕੈ । (616-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਨੰਿਰਾਵੰਿ ਸੁਪ੍ਨੰਿਰ ਤਿਸੰਿਰ ਮੈ । (616-3) 
 ਬੋਲਿ ਘਟੰਿਰ ਚੈਿੰਨ ਗਤਿ ਗੇਹ ਕੈ । (616-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਪ੍ਰੇਵਾ ਤਿਰਯਾ ਿਯਾਗ ਹੁਇ ਅਕਾਸਚਾਰੀ । (616-5) 
 ਿੇਤਖ ਪ੍ਰਕਰ ਿਨ ਬੂਮਿ ਮੇਹ ਕੈ । (616-6) 



 ਿੈਸੇ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਭਗਿ ਜਗਿ ਤਬਖੈ । (616-7) 
 ਿੇਖ ਕ ੈਸਨੇਹੀ ਹੋਿ ਤਬਸਨ ਤਬਿੇਹ ਕ ੈ॥੬੧੬॥ (616-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜੋਿਾ ਜੁਿ ਸਮੈ ਸਸਿਰ ਸਨਾਤਹ ਸਾਤਜ (617-1) 
 ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਯਾਤਗ ਬੀਰ ਖੇਿ ਤਬਖੈ ਜਾਿ ਹੈ । (617-2) 
 ਸੁਨਿ ਜੁਝਾਊ ਘੋਰ ਮੋਰ ਗਤਿ ਤਬਗਸਾਿ । (617-3) 
 ਪ੍ੇਖਿ ਸੁਭਟ ਘਟ ਅੰਗ ਨ ਸਮਾਿ ਹੈ । (617-4) 
 ਕਰਿ ਸੰਗਰਾਮ ਸਵਾਮ ਕਾਮ ਲਾਤਗ ਜੂਝ ਮਰੈ । (617-5) 
 ਕੈ ਿਉ ਰਨਜੀਿ ਬੀਿੀ ਕਹਿ ਜੁ ਗਾਿ ਹੈ । (617-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਭਗਿ ਮਿ ਭੇਟਿ ਜਗਿ ਪ੍ਤਿ (617-7) 
 ਮੋਤਨ ਔ ਸਬਿ ਗਿ ਗਿ ਮੁਸਕਾਿ ਹੈ ॥੬੧੭॥ (617-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਨਤਰੰਿ ਚਤਿਿ੍ਹ ਬੈਠਿ ਪ੍ਰਯੰਕ ਪ੍ਰ (618-1) 
 ਚਾਰੋ ਖੂਟ ਸੈ ਿਰਬ ਿੇਿ ਆਤਨ ਆਤਨ ਕੈ । (618-2) 
 ਕਾਹੂ ਕਉ ਤਰਸਾਇ ਆਗਯਾ ਕਰਿ ਜਉ ਮਾਰਬੇ ਕੀ (618-3) 
 ਿਾਿਕਾਲ ਮਾਤਰ ਡਾਰੀਅਿ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕੈ । (618-4) 
 ਕਾਹੂ ਕਉ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਵੈ ਤਿਖਾਵਿ ਹੈ ਲਾਖ ਕੋਤਟ (618-5) 
 ਿੁਰਿ ਭੰਡਾਰੀ ਗਨ ਿੇਤਿ ਆਨ ਮਾਤਨਕੈ । (618-6) 
 ਿੈਸੇ ਿੇਿ ਲੇਿ ਹੇਿ ਨੇਿ ਕੈ ਬਰਹਮਗਯਾਨੀ (618-7) 
 ਲੇਪ੍ ਨਤਲਪ੍ਿ ਹੈ ਬਰਹਮਗਯਾਨ ਸਯਾਨ ਕੈ ॥੬੧੮॥ (618-8) 
 
 ਅਨਭੈ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਿਵਾਰ (619-1) 
 ਚਾਰੋ ਬਸੁ, ਚਾਰੋ ਕੁੰਟ ,ਰਾਜਿ ਰਾਜਾਨ ਹੈ । (619-2) 
 ਜਾਗਰਿ ਸਵਪ੍ਨ, ਤਿਨ ਰਨੈ, ਉਠ ਬੈਠ ਚਤਲ (619-3) 
 ਤਸਮਰਨ , ਸਰਵਨ , ਸੁਤਕ੍ਰਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । (619-4) 
 ਜੋਈ ਜੋਈ ਆਵੈ ਸੋਈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਾਵੈ ਨਾਮੁ ਤਨਿ (619-5) 
 ਭਗਤਿਵਛਲ ਮਾਨੋ ਬਾਜਿ ਨੀਸਾਨ ਹੈ । (619-6) 
 ਜੀਵਨਮੁਕਤਿ ਸਾਮ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਵਿ (619-7) 
 ਅਿਭੁਿ ਛਤਬ ਅਤਿ ਹੀ ਤਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ॥੬੧੯॥ (619-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਤਬਲੋਕ ਰੂਪ੍ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਤਬ (620-1) 
 ਸਹਜ ਤਬਨੋਿ ਮੋਿ ਕਉਿਕ ਤਿਖਾਵਹੀ । (620-2) 
 ਸਰਵਨ ਸੁਜਸ ਰਸ ਰਤਸਕ ਰਸਾਲ ਗੁਨ (620-3) 
 ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੁਰਤਿ ਸੰਿੇਸ ਪ੍ਹੁਚਾਵਹੀ । (620-4) 



 ਰਸਨਾ ਸਬਿੁ ਰਾਗ ਨਾਿ ਸਵਾਿੁ ਤਬਨਿੀ ਕੈ (620-5) 
 ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਤਿ ਸਨਬੰਿ ਸਮਝਾਵਹੀ । (620-6) 
 ਸਤਰਿਾ ਅਨੇਕ ਮਾਨੋ ਸੰਗਮ ਸਮੁੰਿਰ ਗਤਿ (620-7) 
 ਤਰਿੈ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰੇਮ , ਨੇਮੁ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਨ ਪ੍ਾਵਹੀ ॥੬੨੦॥ (620-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਤਕ੍ਰਪ੍ਨ ਅਵਲੋਕਿ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ (621-1) 
 ਪ੍ਰਮ ਤਨਿਾਨ ਜਾਨ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਨ ਆਈ ਹੈ । (621-2) 
 ਸਰਵਨ ਿਾਤਰਿਰੀ ਮੁਨ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਤਪ੍ਰਯ (621-3) 
 ਅਚਵਤਿ ਸੁਰਿ ਤਪ੍ਆਸ ਨ ਤਮਟਾਈ ਹੈ । (621-4) 
 ਰਸਨਾ ਰਟਿ ਗੁਨ ਗੁਰੂ ਅਨਗਰੀਵ ਗੂਿ (621-5) 
 ਚਾਤਿਰਕ ਜੁਗਤਿ ਗਤਿ ਮਤਿ ਨ ਅਘਾਈ ਹੈ । (621-6) 
 ਪ੍ੇਖਿ ਸੁਨਤਿ ਤਸਮਰਤਿ ਤਬਸਮਾਿ ਰਤਸ (621-7) 
 ਰਤਸਕ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਰਸਨਾ ਬਢਾਈ ਹੈ ॥੬੨੧॥ (621-8) 
 
 ਤਿਰਗਨ ਮੈ ਿੇਖਿ ਹੌ ਤਿਰਗ ਹੂ ਜੋ ਿੇਖਯੋ ਚਾਹੈ (622-1) 
 ਪ੍ਰਮ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਸੁੰਿਰ ਤਿਖਾਈਐ । (622-2) 
 ਸਰਵਨ ਮੈ ਸੁਨਿ ਜੁ ਸਰਵਨ ਹੂੰ ਸੁਨਯੋ ਚਾਹੈ (622-3) 
 ਅਨਹਿਸਬਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁਇ ਸੁਨਾਈਐ । (622-4) 
 ਰਸਨਾ ਮੈ ਰਟਿ ਜੁ ਰਸਨਾ ਹੂੰ ਰਸੇ ਚਾਹੈ (622-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਚੁਆਇਕੈ ਚਖਾਈਐ । (622-6) 
 ਮਨ ਮਤਹ ਬਸਹੁ ਮਤਲ ਮਯਾ ਕੀਜ ੈਮਹਾਰਾਜ (622-7) 
 ਿਾਵਿ ਬਰਜ ਉਨਮਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੬੨੨॥ (622-8) 
 
 ਤਨੰਿਰਾ ਮੈ ਕਹਾਿਉ ਜਾਇ ਖੁਿਯਾ ਮੈ ਕਹਾਿਉ ਖਾਇ (623-1) 
 ਤਿਰਖਾ ਮੈ ਕਹਾ ਜਰਾਇ ਕਹਾ ਜਲ ਪ੍ਾਨ ਹੈ । (623-2) 
 ਹਸਨ ਰੋਵਨ ਕਹਾ , ਕਹਾ ਪ੍ੁਨ ਤਚੰਿਾ ਚਾਉ (623-3) 
 ਕਹਾਂ ਭਯ , ਭਾਉ, ਭੀਰ , ਕਹਾਿਉ ਭਯਾਨ ਹੈ । (623-4) 
 ਤਹਚਕੀ , ਡਕਾਰ ਔ ਖੰਘਾਰ, ਜੰਮਹਾਈ, ਛੀਕ (623-5) 
 ਅਪ੍ਸਰ ਗਾਿ, ਖੁਜਲਾਿ ਕਹਾ ਆਨ ਹੈ । (623-6) 
 ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਿ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੌਮੇਵ ਟੇਵ ਕਹਾਂ (623-7) 
 ਸਿ ਔ ਸੰਿੋਖ ਿਯਾ ਿਰਮ ਨ ਜਾਨ ਹੈ ॥੬੨੩॥ (623-8) 
 
 ਪ੍ੰਚਿਿ ਮੇਲ ਤਪ੍ੰਡ ਲੋਕ ਬੇਿ ਕਹੈੀਂ ,ਪ੍ਾਂਚੋ (624-1) 
 ਿਿ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਭਾਂਤਿ ਰਚਿ ਭੇ ਆਤਿ ਹੀ । (624-2) 



 ਕਾਹੇ ਸੇ ਿਰਨਿਾਰੀ ਿੀਰਜ ਕੈਸੇ ਤਬਥਾਰੀ (624-3) 
 ਕਾਹੇ ਸਯੋ ਗਿਯੋ ਅਕਾਸ਼ ਠਾਢੋ ਤਬਨ ਪ੍ਾਿ ਹੀ । (624-4) 
 ਕਾਹੇ ਸੌੀਂ ਸਲਲ ਸਾਜੇ, ਸੀਿਲ ਪ੍ਵਨ ਬਾਜੇ (624-5) 
 ਅਗਨ ਿਪ੍ਿ ਕਾਹੇ ਅਤਿ ਤਬਸਮਾਿ ਹੀ । (624-6) 
 ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਿੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਨਾਥ (624-7) 
 ਉਨ ਕੀ ਭੀ ਓਹੀ ਜਾਨੈ ਬਕਨੋ ਹੈ ਬਾਿ ਜੀ ॥੬੨੪॥ (624-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਤਸੰਚ ਤਸੰਚ ਕਾਸਟ ਸਮਥ ਕੀਨੇ (625-1) 
 ਜਲ ਸਨਬੰਿ ਪ੍ੁਨ ਬੋਤਹਥਾ ਤਬਸਵਾਸ ਹੈ । (625-2) 
 ਪ੍ਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋਈ ਕਾਸਟ ਸਰੀਖੰਡ ਹੋਿ (625-3) 
 ਮਲਯਾਤਗਰ ਬਾਸਨਾ ਸੁ ਮੰਡ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ । (625-4) 
 ਪ੍ਾਵਕ ਪ੍ਰਸ ਭਸਮੀ ਕਰਿ ਿੇਹ ਗੇਹ । (625-5) 
 ਤਮਿਰ ਸਿਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਬਨਾਸ ਹੈ । (625-6) 
 ਿੈਸੇ ਆਿਮਾ ਤਿਰਗੁਨ ਤਿਰਤਬਿ ਸਕਲ ਤਸਵ (625-7) 
 ਸਾਿਸੰਗ ਭੇਟਿ ਹੀ ਸਾਿ ਕੋ ਅਭਯਾਸ ਹੈ ॥੬੨੫॥ (625-8) 
 
 ਕਵਨ ਅੰਜਨ ਕਤਰ ਲੋਚਨ ਤਬਲੋਕੀਅਿ । (626-1) 
 ਕਵਨ ਕੁੰਡਲ ਕਤਰ ਸਰਵਨ ਸੁਨੀਜੀਐ । (626-2) 
 ਕਵਨ ਿੰਮੋਲ ਕਤਰ ਰਸਨਾ ਸੁਜਸੁ ਰਸੈ । (626-3) 
 ਕੋਨ ਕਤਰ ਕੰਕਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਜੀਐ । (626-4) 
 ਕਵਨ ਕੁਸਮਹਾਰ ਕਤਰ ਉਰ ਿਾਰੀਅਿ । (626-5) 
 ਕੌਨ ਅੰਗੀਆ ਸੁ ਕਤਰ ਅੰਕਮਾਲ ਿੀਜੀਐ । (626-6) 
 ਕਉਨ ਹੀਰ ਚੀਰ ਲਪ੍ਟਾਇਕੈ ਲਪ੍ੇਟ ਲੀਜ ੈ। (626-7) 
 ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਤਪ੍ਰਯਾ ਪ੍ਰੇਮਰਸੁ ਪ੍ੀਜੀਐ ॥੬੨੬॥ (626-8) 
 
 ਗਵਤਰ ਮਹੇਸ ਔ ਗਨੇਸ ਸੈ ਸਹਸਰਸੁ । (627-1) 
 ਪ੍ੂਜਾ ਕਰ ਬੇਨਿੀ ਬਖਾਨਯੋ ਤਹਿ ਚੀਿ ਹਵੈ । (627-2) 
 ਪ੍ੰਤਡਿ ਜੋਤਿਕ ਸੋਤਿ ਸਗੁਨ ਲਗਨ ਗਰਹ । (627-3) 
 ਸੁਭਾ ਤਿਨ ਸਾਹਾ ਤਲਖ ਿੇਹੁ ਬੇਿ ਨੀਿ ਹਵੈ । (627-4) 
 ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਤਮਲ (627-5) 
 ਚਾਿਹੁ ਤਿਲਕ ਿੇਲ ਮਾਥੇ ਰਸ ਰੀਤਿ ਹਵੈ । (627-6) 
 ਬੇਿੀ ਰਤਚ ਗਾਂਠ ਜੋਰ ਿੀਜੀਐ ਅਸੀਸ ਮੋਤਹ (627-7) 
 ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਮੈ ਪ੍ਰਿੀਿ ਪ੍ਰੀਿ ਰੀਿ ਹਵੈ ॥੬੨੭॥ (627-8) 
 



 ਸੀਸ ਗੁਰ , ਚਰਨ ਕਰਨ ਉਪ੍ਿੇਸ ਿੀਖਯਾ (628-1) 
 ਲੋਚਨ ਿਰਸ ਅਵਲੋਕ ਸੁਖ ਪ੍ਾਈਐ । (628-2) 
 ਰਸਨਾ ਸਬਿ ਗੁਰ ਹਸਿ ਸੇਵਾ ਡੰਡੌਿ । (628-3) 
 ਤਰਿੈ ਗੁਰ ਗਯਾਨ ਉਨਮਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ । (628-4) 
 ਚਰਨ ਗਵਨ ਸਾਿਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਮਾ ਲਉ । (628-5) 
 ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਮਤਿ ਤਨੰਮਰਿਾ ਸਮਾਈਐ । (628-6) 
 ਸੰਿ ਰੇਨ ਮਜਨ, ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਿ ੈ(628-7) 
 ਸਰੀਗੁਰ ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ੈਜ ਪ੍ਰਗਟਾਈਐ ॥੬੨੮॥ (628-8) 
 
 ਤਗਆਨ ਮੇਘ ਬਰਖਾ ਸਰਬਿਰ ਬਰਖੈ ਸਮਾਨ । (629-1) 
 ਊਚੋ ਿਜ ਨੀਚੈ ਬਲ ਗਵਨ ਕੈ ਜਾਿ ਹੈ । (629-2) 
 ਿੀਰਥ ਪ੍ਰਬ ਜਸੈੇ ਜਾਿ ਹੈ ਜਗਿ ਚਲ (629-3) 
 ਜਾਿਰਾ ਹੇਿ ਿੇਿ ਿਾਨ ਅਤਿ ਤਬਗਸਾਿ ਹੈ । (629-4) 
 ਜਸੈੇ ਤਨਰਪ੍ ਸੋਭਿ ਹੈ ਬਤੈਠਓ ਤਸੰਘਾਸਨ ਪ੍ੈ । (629-5) 
 ਚਹੂੰ ਓਰ ਿੇ ਿਰਬ ਆਵ ਤਿਨ ਰਾਿ ਹੈ । (629-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਨਹਕਾਮ ਿਾਮ ਸਾਿ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤਬਖੈ (629-7) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਚਲ ਆਵਿ ਜੁਗਾਿ ਹੈ ॥੬੨੯॥ (629-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਬਾਨ ਿਨੁਖ ਸਤਹਿ ਹਵੈ ਤਨਜ ਬਸ (630-1) 
 ਛੂਟਤਿ ਨ ਆਵੈ ਫੁਨ ਜਿਨ ਸੈ ਹਾਥ ਜੀ । (630-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਾਘ ਬੰਿਸਾਲਾ ਤਬਖੈ ਬਾਿਯੋ ਰਹੈ, ਪ੍ੁਨ (630-3) 
 ਖੁਲੈ ਿੋ ਨ ਆਵੈ ਬਸ , ਬਸਤਹ ਨ ਸਾਥ ਜੀ । (630-4) 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਵਨ ਤਬਖੈ (630-5) 
 ਿਾਵਾਨਲ ਭਏ ਨ ਿੁਰਾਏ ਿੁਰ ੈਨਾਥ ਜੀ । (630-6) 
 ਿੈਸੇ ਮੁਖ ਮਿ ਬਾਣੀ ਬਸਿ ਨ ਕੋਊ ਲਖੈ (630-7) 
 ਬੋਲੀਐ ਤਬਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਨ ਗਾਥ ਜੀ ॥੬੩੦॥ (630-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪ੍ੋਈਅਿ ਸਭ ਊਪ੍ਰ ਕੈ । (631-1) 
 ਤਸਮਰਨ ਸੰਖਯਾ ਮੈ ਨ ਆਵਿ ਬਡਾਈ ਕੈ । (631-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਬਰਖਨ ਤਬਖੈ ਪ੍ੇਖੀਐ ਸੇਬਲ ਊਚੋ (631-3) 
 ਤਨਹਫਲ ਸੋਊ ਅਤਿ ਅਤਿਕਾਰੀ ਕੈ । (631-4) 
 ਜਸੈੇ ਚੀਲ ਪ੍ੰਛੀਨ ਮੈ ਉਡਿ ਅਕਾਸ਼ਚਾਰੀ । (631-5) 
 ਹੇਰੇ ਤਮਰਿ ਤਪ੍ੰਜਰਨ ਊਚੈ ਮਿੁ ਪ੍ਾਈ ਕੈ । (631-6) 
 ਜਸੈੇ ਗਾਇਬੋ ਬਜਾਇਬੋ ਸੁਨਾਇਬੋ ਨ ਕਛੂ ਿੈਸੇ । (631-7) 



 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਤਬਨਾ ਤਿਰਗ ਚਿੁਰਾਈ ਕੈ ॥੬੩੧॥ (631-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਂਚੋ ਿਿ ਤਬਖੈ ਬਸੁਿਾ ਨਵਨ ਮਨ । (632-1) 
 ਿਾ ਮੈ ਨ ਉਿਪ੍ਿ ਹੁਇ ਸਮਾਿ ਸਭ ਿਾਹੀ ਮੈ । (632-2) 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਂਚੋ ਆਂਗੁਰੀ ਮੈ ਸੂਖਮ ਕਨੁੰਗਰੀਆ ਹੈ (632-3) 
 ਕੰਚਨ ਖਚਿ ਨਗ ਸੋਭਿ ਹੈ ਵਾਹੀ ਮੈ । (632-4) 
 ਜਸੈੇ ਨੀਚ ਜੋਨ ਗਨੀਅਿ ਅਤਿ ਮਾਖੀ ਤਕ੍ਰਮ (632-5) 
 ਹੀਰ ਚੀਰ ਮਿੁ ਉਪ੍ਜਿ ਸੁਖ ਜਾਹੀ ਮੈ । (632-6) 
 ਿੈਸੇ ਰਤਵਿਾਸ ਨਾਮਾ ਤਬਿਰ ਕਬੀਰ ਭਏ (632-7) 
 ਹੀਨ ਜਾਿ ਊਚ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਏ ਸਭ ਕਾਹੀ ਮੈ ॥੬੩੨॥ (632-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਰੋਗ ਰੋਗੀ ਕੋ ਤਿਖਾਈਐ ਨ ਬੈਿ ਪ੍ਰਤਿ (633-1) 
 ਤਬਨ ਉਪ੍ਚਾਰ ਤਛਨ ਤਛਨ ਹੁਇ ਅਸਾਿ ਜੀ । (633-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਰਨ ਤਿਨ ਤਿਨ ਉਿਮ ਅਤਿਆਉ ਤਬਨ (633-3) 
 ਮੂਲ ਔ ਤਬਆਜ ਬਢੈ, ਉਪ੍ਜ ੈਤਬਆਿ ਜੀ । (633-4) 
 ਜਸੈੇ ਸਿਰ ਸਾਸਨਾ ਸੰਗਰਾਮੁ ਕਤਰ ਸਾਿੇ ਤਬਨ (633-5) 
 ਪ੍ਲ ਪ੍ਲ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁਇ ਕਰਿ ਉਪ੍ਾਿ ਜੀ । (633-6) 
 ਜਯੌੀਂ ਜਯੌੀਂ ਭੀਜ ੈਕਾਮਰੀ ਿਯੌੀਂ ਿਯੌੀਂ ਭਾਰੀ ਹੋਿ ਜਾਿ । (633-7) 
 ਤਬਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਬਸੈ ਅਪ੍ਰਾਿ ਜੀ ॥੬੩੩॥ (633-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਕੇਲਾ ਬਸਿ ਬਬੂਰ ਕੈ ਤਨਕਟ, ਿਾਂਤਹ (634-1) 
 ਸਾਲਿ ਹੈੀਂ ਸੂਰੀੈਂ , ਆਪ੍ਾ ਸਕੈ ਨ ਬਚਾਇ ਜੀ । (634-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਪ੍ੰਜਰੀ ਮੈ ਸੂਆ ਪ੍ਿਿ ਗਾਥਾ ਅਨੇਕ (634-3) 
 ਤਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਰਤਿ ਤਬਲਾਈ ਅੰਤਿ ਖਾਇ ਜੀ । (634-4) 
 ਜਸੈੇ ਜਲ ਅੰਿਰ ਮੁਿਿ ਮਨ ਹੋਿ ਮੀਨ (634-5) 
 ਮਾਸ ਲਪ੍ਟਾਇ ਲੇਿ ਬਨਛੀ ਲਗਾਇ ਜੀ । (634-6) 
 ਤਬਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਿ ਤਮਲਿ ਅਸਾਿ ਸੰਤਗ (634-7) 
 ਅੰਗ ਅੰਗ ਿੁਰਮਤਿ ਗਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਜੀ ॥੬੩੪॥ (634-8) 
 
 ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਰ ਸਾਜ ੈਜਉ ਤਸੰਗਾਰ ਚਾਰੁ (635-1) 
 ਤਬਨੁ ਕਰਿਾਰ ਭੇਟ ੈਸੁਿ ਨ ਤਖਲਾਇ ਹੈ । (635-2) 
 ਤਸੰਚੀਐ ਸਤਲਲ ਤਨਸ ਬਾਸੁਰ ਤਬਰਖ ਮੂਲ (635-3) 
 ਫਲ ਨ ਬਸੰਿ ਤਬਨ ਿਾਸੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਹੈ । (635-4) 
 ਸਾਵਨ ਸਮੈ ਤਕਸਾਨ ਖੇਿ ਜੋਿ ਬੀਜ ਬੋਵੈ (635-5) 



 ਬਰਖਾ ਤਬਹੂਨ ਕਿ ਨਾਜ ਤਨਪ੍ਜਾਇ ਹੈ । (635-6) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੇਖ ਿਾਤਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਭਰਮੇ ਭੂਮ (635-7) 
 ਤਬਨ ਗੁਰ ਉਤਰ ਗਯਾਨ ਿੀਪ੍ ਨ ਜਗਾਇ ਹੈ ॥੬੩੫॥ (635-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਨੀਰ ਖੀਰ ਅੰਨ ਭੋਜਨ ਖੁਵਾਇ ਅੰਤਿ (636-1) 
 ਗਰੋ ਕਾਤਟ ਮਾਰਿ ਹੈ ਅਜਾ ਸਵਨ ਕਉ । (636-2) 
 ਜਸੈੇ ਬਹੁ ਭਾਰ ਡਾਰੀਅਿ ਲਘੁ ਨੌਕਾ ਮਾਤਹ (636-3) 
 ਬੂਡਿ ਹੈ ਮਾਝਿਾਰ ਪ੍ਾਰ ਨ ਗਵਨ ਕਉ । (636-4) 
 ਜਸੈੇ ਬੁਰ ਨਾਤਰ ਿਾਤਰ ਭਰਨ ਤਸੰਗਾਰ ਿਤਨ (636-5) 
 ਆਤਪ੍ ਆਮੈ ਅਰਪ੍ਿ ਤਚੰਿਾ ਕੈ ਭਵਨ ਕਉ । (636-6) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਅਿਰਮ ਕਰਮ ਕੈ ਅਿਰਮ ਨਰ (636-7) 
 ਮਰਿ ਅਕਾਲ ਜਮਲੋਕਤਹ ਰਵਨ ਕਉ ॥੬੩੬॥ (636-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਪ੍ਾਕਸਾਲਾ ਬਾਲਾ ਤਬੰਜਨ ਅਨੇਕ ਰਚੈ (637-1) 
 ਛੁਅਿ ਅਪ੍ਾਵਨ ਤਛਨਕ ਛੋਿ ਲਾਗ ਹੈ । (637-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਨ ਸਾਜਿ ਤਸੰਗਾਰ ਨਾਤਰ ਆਨੰਿ ਕੈ (637-3) 
 ਪ੍ੁਹਪ੍ਵੰਿੀ ਹੈਿ੍ਵ ਤਪ੍ਰਯਾ ਤਸਹਜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ । (637-4) 
 ਜਸੈੇ ਗਰਭਿਾਰ ਨਾਤਰ ਜਿਨ ਕਰਿ ਤਨਿ (637-5) 
 ਮਲ ਮੈ ਗਰਭਛੇਿ ਖੇਿ ਤਨਹਭਾਗ ਹੈ । (637-6) 
 ਿੈਸੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਜਨਮ ਪ੍ਰਜੰਿ ਕੀਜ ੈ(637-7) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਪ੍ਾਪ੍ ਕੀਏ ਿੂਲ ਮੈ ਬਜਾਗ ਹੈ ॥੬੩੭॥ (637-8) 
 
 ਚੀਕਨੇ ਕਲਸ ਪ੍ਰ ਜਸੈੇ ਨਾ ਤਟਕਿ ਬੂੰਿ (638-1) 
 ਕਾਲਰ ਮੈੀਂ ਪ੍ਰੇ ਨਾਜ ਤਨਪ੍ਜ ੈਨ ਖੇਿ ਜੀ । (638-2) 
 ਜਸੈੇ ਿਤਰ ਪ੍ਰ ਿਰੁ ਸੇਬਲ ਅਫਲ ਅਰੁ (638-3) 
 ਤਬਤਖਆ ਤਬਰਖ ਫਲੇ ਜਗੁ ਿੁਖ ਿੇਿ ਜੀ । (638-4) 
 ਚੰਿਨ ਸੁਬਾਸ ਬਾਂਸ ਬਾਸ ਬਾਸ ਬਾਸੀਐ ਨਾ (638-5) 
 ਪ੍ਵਨ ਗਵਨ ਮਲ ਮੂਿਿਾ ਸਮੇਿ ਜੀ । (638-6) 
 ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ ਨ ਮੋ ਤਰਿੈ ਤਭਿੇ (638-7) 
 ਜਸੈੇ ਮਾਨੋ ਸਵਾਂਤਿਬੂੰਿ ਅਤਹ ਮੁਖ ਲੇਿ ਜੀ ॥੬੩੮॥ (638-8) 
 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਬਤਸ ਬਾਂਸ ਮਤਹਮਾਂ ਨ ਜਾਨੀ (639-1) 
 ਆਨ ਿਰ ੁੁਮ ਿੂਰ ਭਏ ਬਾਸਨਾ ਕੈ ਬੋਹੇ ਹੈ । (639-2) 
 ਿਾਿਰ ਸਰੋਵਰ ਮੈੀਂ ਜਾਨੈ ਨ ਕਮਲ ਗਤਿ (639-3) 



 ਮਕਰੰਿ ਕਤਰ ਮਿਕਰ ਹੀ ਤਬਮੋਹੇ ਹੈ । (639-4) 
 ਸੁਰਸਰੀ ਤਬਖੈ ਬਗ ਜਾਨਯੋ ਨ ਮਰਮ ਕਛੂ (639-5) 
 ਆਵਿ ਹੈ ਜਾਿਰੀ ਜੰਿਰ ਜਾਿਰਾ ਹੇਿ ਸੋਹੇ ਹੈ । (639-6) 
 ਤਨਕਟ ਬਸਿ ਮਮ ਗੁਰ ਉਪ੍ਿੇਸ ਹੀਨ (639-7) 
 ਿੂਰ ਹੀ ਤਿਸੰਿਰ ਉਰ ਅੰਿਰ ਲੈ ਪ੍ੋਹੇ ਹੈ ॥੬੩੯॥ (639-8) 
 
 ਨਾਤਹਨ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਤਚਿਵੈ ਤਕਉ ਤਚੰਿਾਮਤਣ (640-1) 
 ਲੋਨੇ ਹੈ ਨ ਲੋਇਨ ਜੋ ਲਾਲਨ ਤਬਲੋਕੀਐ । (640-2) 
 ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਨਾਤਹ ਬੇਨਿੀ ਬਖਾਨਉ ਕੈਸੇ । (640-3) 
 ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਰਵਨਨ ਬਚਨ ਮਿੋਕੀਐ । (640-4) 
 ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ ਿੀਨ ਕੈਸੇ ਬਰ ਮਾਲ ਕਰਉ (640-5) 
 ਮਸਿਕ ਨਾਤਹ ਭਾਗ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਗ ਿੋਕੀਐ । (640-6) 
 ਸੇਵਕ ਸਵਭਾਵ ਨਾਤਹ , ਪ੍ਹੁਚ ਨ ਸਕਉ ਸੇਵ (640-7) 
 ਨਾਤਹਨ ਪ੍ਰਿੀਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਿਾ ਸਮੋਕੀਐ ॥੬੪੦॥ (640-8) 
 
 ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਤਸੰਗਾਰ ਤਬਭਚਾਰ ਕੋ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ । (641-1) 
 ਤਬਨ ਭਰਿਾਰ ਨਾਤਰ ਕਾਕੀ ਕੈ ਬੁਲਾਈਐ । (641-2) 
 ਬਗ ਸੇਿ ਗਾਿ ਜੀਵ ਘਾਿ ਕਤਰ ਖਾਿ ਕੇਿੇ । (641-3) 
 ਮੋਨ ਗਹੇ, ਪ੍ਯਾਨਾ ਿਰੇ, ਜੁਗਿ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (641-4) 
 ਡਾਂਡ ਕੀ ਡੰਡਾਈ ਬੁਰਵਾਈ ਨ ਕਤਹਿ ਆਵੈ । (641-5) 
 ਅਤਿ ਹੀ ਤਢਠਾਈ, ਸੁਕੁਚਿ ਨ ਲਜਾਈਐ । (641-6) 
 ਿੈਸੇ ਪ੍ਰ ਿਨ ਿਨ ਿੂਖਨਾ ਤਿਰਿੇਖ ਮਮ । (641-7) 
 ਪ੍ਤਿਿ ਅਨੇਕ ਏਕ ਰੋਮ ਨ ਪ੍ੁਜਾਈਐ ॥੬੪੧॥ (641-8) 
 
 ਜਾਕ ੈਨਾਇਕਾ ਅਨੇਕ ਏਕ ਸੇ ਅਤਿਕ ਏਕ । (642-1) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਸਉਿੈ ਸਮ ਿਾਮ ਹੈ । (642-2) 
 ਮਾਨਨ ਹੁਇ ਮਾਨ ਭੰਗ ਤਬਛੁਰ ਤਬਿੇਸ ਰਹੀ । (642-3) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਲਗ ਤਬਰਹਨੀ ਭਾਮ ਹੈ । (642-4) 
 ਤਸਥਲ ਸਮਾਨ ਿਰੀਯਾ ਸਕੇ ਨ ਤਰਝਾਇ ਤਪ੍ਰਯ (642-5) 
 ਿਯੋ ਹੈ ਿੁਹਾਗ ਵੈ ਿੁਹਾਗਨ ਸਕਾਮ ਹੈ । (642-6) 
 ਲੋਚਨ, ਸਰਵਨ, ਜੀਹ ਕਰ ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ । (642-7) 
 ਪ੍ਤਰਸਯੋ ਨ ਪ੍ੇਖਯੋ ਸੁਨਯੋ ਮੇਰੋ ਕਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ॥੬੪੨॥ (642-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਜਾਰ ਚੋਰ ਓਰ ਹੇਰਤਿ ਨ ਆਤਹ ਕੋਊ (643-1) 



 ਚੋਰ ਜਾਰ ਜਾਨਿ ਸਕਲਭੂਿ ਹੇਰਹੀ । (643-2) 
 ਜਸੈੇ ਤਿਨ ਸਮੈ ਆਵਾਗਵਨ ਭਵਨ ਤਬਖੈ (643-3) 
 ਿਾਹੀ ਤਗਰਹ ਪ੍ੈਸਿ ਸੰਕਾਿ ਹੈ ਅੰਿੇਰ ਹੀ । (643-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਰਮਾਿਮਾ ਕਉ ਿੇਖੀਐ ਿਰਮਰਾਇ । (643-5) 
 ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਕਉ ਭਇਆਨ ਜਮ ਿਰਾਹ ਿਰਾਹ ਟੇਰਹੀ । (643-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਨਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਪ੍ਨ ਰੂਪ੍ । (643-7) 
 ਿੈਸੇ ਹੀ ਤਿਖਾਵੈ ਮੁਖ ਜਸੈੇ ਜਸੈੇ ਫੇਰਹੀ ॥੬੪੩॥ (643-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਰਪ੍ਨ ਸੂਿੋ ਸੁਿ ਮੁਖ ਿੇਖੀਅਿ । (644-1) 
 ਉਲਟ ਕੈ ਿੇਖੈ ਮੁਖ ਿੇਖੀਐ ਭਇਆਨ ਸੋ । (644-2) 
 ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਿਾਹੀ ਰਸਨਾ ਸੈ ਪ੍ਯਾਰੋ ਲਾਗੈ । (644-3) 
 ਕੌਰਕ ਸਬਿ ਸੁਨ ਲਾਗੈ ਉਰ ਬਾਨ ਸੋ । (644-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਾਨੋ ਖਾਿ ਗਾਿ ਪ੍ੁਸ਼ ਤਮਸ਼ ਸਵਾਿ ਮੁਖ । (644-5) 
 ਪ੍ੋਸਿ ਕੈ ਪ੍ੀਏ ਿੁਖ ਬਯਾਪ੍ਿ , ਮਸਾਨ ਸੋ । (644-6) 
 ਿੈਸੇ ਤਭਰਿ ਤਨੰਿਕ ਸਵਭਾਵ ਚਕਈ ਚਕੋਰ । (644-7) 
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਿ ਸਹਨਸੀਲ ਭਾਨੁ ਸੋ ॥੬੪੪॥ (644-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਪ੍ਪ੍ੀਹਾ ਤਪ੍ਰਯ ਤਪ੍ਰਯ ਟੇਰ ਹੇਰੇ ਬੂੰਿ (645-1) 
 ਵੈਸੇ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਪ੍ਤਿਬਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ਹੈ । (645-2) 
 ਜਸੈੇ ਿੀਪ੍ ਤਿਪ੍ਿ ਪ੍ਿੰਗ ਪ੍ੇਤਖ ਜਵਾਰਾ ਜਰੈ (645-3) 
 ਿੈਸੇ ਤਪ੍ਰਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਸਮਹਾਰ ਹੈ । (645-4) 
 ਜਲ ਸੈ ਤਨਕਸ ਜਸੈੇ ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਿ ਿਾਿ (645-5) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਤਬਰਹਨੀ ਬਪ੍ੁਹਾਰ ਹੈ । (645-6) 
 ਤਬਰਹਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਕੈ ਕਹਾਵੈ (645-7) 
 ਕਰਨੀ ਕੈ ਐਸੀ ਕੋਤਟ ਮਿੇ ਕੋਊ ਨਾਰ ਹੈ ॥੬੪੫॥ (645-8) 
 
 ਅਤਨਕ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਸਮਸਰ ਨਾਂਤਹ (646-1) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਮਿੁਰ ਬਚਨ ਸਰ । (646-2) 
 ਿਰਮ ਅਰਥ ਕਪ੍ਤਟ ਕਾਮਨਾ ਕਟਾਛ ਪ੍ਰ (646-3) 
 ਵਾਰ ਡਾਰਉ ਤਬਤਬਿ ਮੁਕਿ ਮੰਿਹਾਸੁ ਪ੍ਰ । (646-4) 
 ਸਵਰਗ ਅਨੰਿ ਕੋਟ ਤਕੰਚਿ ਸਮਾਗਮ ਕੈ (646-5) 
 ਸੰਗਮ ਸਮੂਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨ ਿੁਲ ਿਰ । (646-6) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਕੋ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਸਰ ਕਛੂ ਪ੍ੂਜ ੈਨਾਤਹ (646-7) 
 ਿਨ ਮਨ ਿਨ ਸਰਬਸ ਬਤਲਹਾਰ ਕਰ ॥੬੪੬॥ (646-8) 



 
 ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਕ ੈਬਸ ਤਬਸਵ ਬਲ (647-1) 
 ਿੈ ਜੁ ਰਸ ਬਸ ਕੀਏ ਕਵਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈ । (647-2) 
 ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਨ ਿਯਾਨ ਪ੍ਾਵੈ (647-3) 
 ਿੇਰੋ ਿਯਾਨ ਿਾਰੈ ਆਲੀ ਕਵਨ ਤਸੰਗਾਰ ਕੈ । (647-4) 
 ਤਨਗਮ ਅਸੰਖ ਸੇਖ ਜੰਪ੍ਿ ਹੈ ਜਾਕੋ ਜਸੁ (647-5) 
 ਿੇਰੋ ਜਸ ਗਾਵਿ ਕਵਨ ਉਪ੍ਕਾਰ ਕੈ । (647-6) 
 ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਜਾਤਹ ਖੋਜਿ ਨ ਖੋਜ ਪ੍ਾਵੈ (647-7) 
 ਖੋਜਿ ਤਫਰਹ ਿੋਤਹ ਕਵਨ ਤਪ੍ਆਰ ਕੈ ॥੬੪੭॥ (647-8) 
 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਗਹ ਗਤਹਓ, ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਛਲ ਛਤਲਓ । (648-1) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਭੇਿ ਬੇਿਯੋ ਅਲਖ ਲਖਾਯੋ ਹੈ । (648-2) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਪ੍ੇਖ ਪ੍ੇਖਯੋ , ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਗਿ ਗਤਿਯੋ (648-3) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਪ੍ਯੋ ਪ੍ੀਓ ਅਜਰ ਜਰਾਿ੍ਯੋ ਹੈ । (648-4) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਜਾਪ੍ ਜਪ੍ਯੋ , ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਥਾਪ੍ ਥਪ੍ਯੋ (648-5) 
 ਪ੍ਰਤਸਓ ਅਪ੍ਰਸ, ਅਗਮ ਸੁਗਮਾਯੋ ਹੈ । (648-6) 
 ਅਿਭੁਿ ਗਿ ਅਸਚਰਜ ਤਬਸਮ ਅਤਿ । (648-7) 
 ਕੈਸੇ ਕੈ ਅਪ੍ਾਰ ਤਨਰਾਿਾਰ ਠਤਹਰਾਇਓ ਹੈ ॥੬੪੮॥ (648-8) 
 
 ਕਤਹਿੋ ਕਹਾਕੂ ਰਮਾ ਰੰਮ ਪ੍ੂਰਬ ਜਨਮ ਤਬਖੈ । (649-1) 
 ਐਸੀ ਕੌਨ ਿਪ੍ਤਸਆ ਕਠਨ ਿੋਤਹ ਕੀਨੀ ਹੈ । (649-2) 
 ਜਾਿੇ ਗੁਨ ਰੂਪ੍ ਔ ਕਰਮ ਕੈ ਸਕਲ ਕਲਾ । (649-3) 
 ਸਰੇਸਟ ਹਵੈ ਸਰਬ ਨਾਇਕਾ ਕੀ ਛਤਬ ਛੀਨੀ ਹੈ । (649-4) 
 ਜਗਿ ਕੀ ਜੀਵਨ ਜਗਿ ਪ੍ਿ ਤਚੰਿਾਮਨ । (649-5) 
 ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਇ ਤਚਿਵਿ ਤਹਰ ਲੀਨੀ ਹੈ । (649-6) 
 ਕੋਟ ਬਰਹਮੰਡ ਕੇ ਨਾਯਕ ਕੀ ਨਾਯਕਾ ਭਈ । (649-7) 
 ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੀ ਤਸਰਯਾ ਿੁਮਤਹ ਿੀਨੀ ਹੈ ॥੬੪੯॥ (649-8) 
 
 ਰੂਪ੍ ਕੋਤਟ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰ , ਸੋਭਾ ਪ੍ਰ ਕੋਤਟ ਸੋਭਾ (650-1) 
 ਚਿੁਰਾਈ ਕੋਤਟ ਚਿੁਰਾਈ ਪ੍ਰ ਵਾਰੀਐ । (650-2) 
 ਗਯਾਨ ਗੁਨ ਕੋਟ ਗੁਨ ਗਯਾਨ ਪ੍ਰ ਵਾਰ ਡਾਰੈ (650-3) 
 ਕੋਤਟ ਭਾਗ ਭਾਗ ਪ੍ਰ ਿਤਰ ਬਤਲਹਾਰੀਐ । (650-4) 
 ਸੀਲ ਸੁਭ ਲਛਨ ਕੋਟਾਨ ਸੀਲ ਲਛਨ ਕੈ (650-5) 
 ਲਜਾ ਕੋਟ ਲਜਾ ਕੈ ਲਜਾਇਮਾਨ ਮਾਰੀਐ । (650-6) 



 ਪ੍ਰੇਮਨ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਹੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਉ ਪ੍ਤਿਬਰਿ ਕੈ (650-7) 
 ਜਾਕਉ ਨਾਥ ਤਕੰਚਿ ਕਟਾਛ ਕੈ ਤਨਹਾਰੀਐ ॥੬੫੦॥ (650-8) 
 
 ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਤਨ ਸੁਖ ਪ੍ੁਜ ੈਨ ਸਮਾਤਨ ਸੁਖ । (651-1) 
 ਆਨੰਿ ਕੋਟਾਤਨ ਿੁਲ ਆਨੰਿ ਨ ਆਵਹੀ । (651-2) 
 ਸਹਤਜ ਕੋਟਾਤਨ ਕੋਤਟ ਪ੍ੁਜ ੈਨ ਸਹਜ ਸਰ । (651-3) 
 ਮੰਗਲ ਕੋਟਾਤਨ ਸਮ ਮੰਗਲ ਨ ਪ੍ਾਵਹੀ । (651-4) 
 ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਨ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਸਰ । (651-5) 
 ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਛਤਬ ਛਤਬ ਨ ਪ੍ੁਜਾਵਹੀ । (651-6) 
 ਅਰਥ ਿਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕੋਟਤਨ ਹੀ ਸਮ ਨਾਤਹ (651-7) 
 ਅਉਸਰ ਅਭੀਚ ਨਾਹ ਤਸਹਜ ਬੁਲਾਵਹੀ ॥੬੫੧॥ (651-8) 
 
 ਸਫਲ ਜਨਮ, ਿੰਨ ਆਜ ਕੋ ਤਿਵਸ ਰਤੈਨ । (652-1) 
 ਪ੍ਹਰ, ਮਹੂਰਿ, ਘਰੀ ਅਉ ਪ੍ਲ ਪ੍ਾਏ ਹੈੀਂ । (652-2) 
 ਸਫਲ ਤਸੰਗਾਰ ਚਾਰ ਤਸਹਜਾ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ । (652-3) 
 ਆਂਗਨ ਮੰਿਰ ਅਤਿ ਸੁੰਿਰ ਸੁਹਾਏ ਹੈੀਂ । (652-4) 
 ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸੋਭਾ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਛਤਬ (652-5) 
 ਆਨਿ ਸਹਤਜ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਬਢਾਏ ਹੈੀਂ । (652-6) 
 ਅਰਥ ਿਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਤਨਹਕਾਮ ਨਾਮੁ (652-7) 
 ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਤਸਕ ਹਵੈ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੈੀਂ ॥੬੫੨॥ (652-8) 
 
 ਤਨਸ ਨ ਘਟੈ, ਨ ਲਟ ੈਸਤਸਆਰ ਿੀਪ੍ਜੋਤਿ (653-1) 
 ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਹੂੰ ਨ ਤਮਟੇ ਔ ਸੁ ਟੇਵ ਸੇਵ ਕੀ । (653-2) 
 ਸਹਜ ਕਥਾ ਨ ਘਟੈ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਿ ਮਿ । (653-3) 
 ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਸ ਰਸ ਰਤਸਕ ਸਮੇਵ ਕੀ । (653-4) 
 ਤਨੰਿਾ ਨ ਪ੍ਰ ੈਅਰ ਕਰ ੈਨ ਆਰਸ ਪ੍ਰਵੇਸ । (653-5) 
 ਤਰਿੈ, ਬਰੀਆ ਸੰਜੋਗ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਕੀ । (653-6) 
 ਚਾਉ ਤਚਿੁ ਚਉਗੁਨੋ ਬਢੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ । (653-7) 
 ਿਯਾ ਿਸ ਗੁਨੀ ਉਪ੍ਜ ੈਿਯਾਲ ਿੇਵ ਕੀ ॥੬੫੩॥ (653-8) 
 
 ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤਨਸ ਤਨਸ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਇ (654-1) 
 ਪ੍ਲ ਪ੍ਲ ਮਾਸ ਪ੍ਰਯੰਿ ਹਵੈ ਤਬਥਾਰੀ ਹੈ । (654-2) 
 ਬਰਖ ਬਰਖ ਪ੍ਰਯੰਿ ਘਤਟਕਾ ਤਬਹਾਇ । (654-3) 
 ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਮ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤਪ੍ਆਰੀ ਹੈ । (654-4) 



 ਕਲਾ ਕਲਾ ਕੋਤਟ ਗੁਨ ਜਗਮਗ ਜੋਤਿ ਸਤਸ (654-5) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੈ । (654-6) 
 ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਤਪ੍ਰਯਾ ਸੇਵਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋੀਂ । (654-7) 
 ਆਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਤਨੰਿਰਾ ਆਜ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ॥੬੫੪॥ (654-8) 
 
 ਜਸੈੀਐ ਸਰਿ ਤਨਸ, ਿੈਸੇ ਈ ਪ੍ੂਰਨ ਸਤਸ । (655-1) 
 ਵੈਸੇ ਈ ਕੁਸਮ ਿਲ ਤਸਹਜਾ ਸੁਵਾਰੀ ਹੈ । (655-2) 
 ਜਸੈੀ ਏ ਜੋਬਨ ਬੈਸ, ਿੈਸੇ ਈ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ । (655-3) 
 ਵੈਸੇ ਈ ਤਸੰਗਾਰ ਚਾਰੁ ਗੁਨ ਅਤਿਕਾਰੀ ਹੈ । (655-4) 
 ਜਸੈੇ ਈ ਛਬੀਲੈ ਨੈਨ ਿੈਸੇ ਈ ਰਸੀਲੇ ਬੈਨ । (655-5) 
 ਸੋਭਿ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਮਤਹਮਾ ਅਪ੍ਾਰੀ ਹੈ । (655-6) 
 ਜਸੈੇ ਈ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਯਾਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਸਕ ਹੈੀਂ (655-7) 
 ਵੈਸੇ ਈ ਬਤਚਿਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਤਪ੍ਆਰੀ ਹੈ ॥੬੫੫॥ (655-8) 
 
 ਜਾ ਤਿਨ ਜਗਿ ਮਨ ਟਤਹਲ ਕਹੀ ਤਰਸਾਇ (656-1) 
 ਗਯਾਨ ਿਯਾਨ ਕੋਟ ਜੋਗ ਜਗ ਨ ਸਮਾਨ ਹੈ । (656-2) 
 ਜਾ ਤਿਨ ਭਈ ਪ੍ਤਨਹਾਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਜੀ ਕੀ (656-3) 
 ਿਾ ਸਮ ਨ ਛਿਰਿਾਰੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਹੈ । (656-4) 
 ਜਾ ਤਿਨ ਤਪ੍ਸਨਹਾਰੀ ਭਈ ਜਗਜੀਵਨ ਕੀ (656-5) 
 ਅਰਥ ਿਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਹੈ । (656-6) 
 ਤਛਰਕਾਰੀ ਪ੍ਤਨਹਾਰੀ ਪ੍ੀਸਨਕਾਰੀ ਕੋ ਜੋ ਸੁਖ (656-7) 
 ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਤਪ੍ਆਰੀ ਕੋ ਅਕਥ ਉਨਮਾਨ ਹੈ ॥੬੫੬॥ (656-8) 
 
 ਘਰੀ ਘਰੀ ਟੇਤਰ ਘਰੀਆਰ ਸੁਨਾਇ ਸੰਿੇਸੋ (657-1) 
 ਪ੍ਤਹਰ ਪ੍ਤਹਰ ਪ੍ੁਨ ਪ੍ੁਨ ਸਮਝਾਇ ਹੈ । (657-2) 
 ਜਸੈੇ ਜਸੈੇ ਜਲ ਭਤਰ ਭਤਰ ਬੇਲੀ ਬੂਿਿ ਹੈ । (657-3) 
 ਪ੍ੂਰਨ ਹੁਇ ਪ੍ਾਪ੍ਨ ਕੀ ਨਾਵਤਹ ਹਰਾਇ ਹੈ । (657-4) 
 ਚਹੂੰ ਓਰ ਸੋਰ ਕੈ ਪ੍ਾਹਰੂਆ ਪ੍ੁਕਾਰ ਹਾਰੇ (657-5) 
 ਚਾਰੋ ਜਾਮ ਸੋਵਿੇ ਅਚੇਿ ਨ ਲਜਾਇ ਹੈ । (657-6) 
 ਿਮਚੁਰ ਸਬਿ ਸੁਨਿ ਹੀ ਉਘਾਰ ਆਂਖੈ (657-7) 
 ਤਬਨ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਛੁਿਾਇ ਹੈ ॥੬੫੭॥ (657-8) 
 
 ਮਜਨ ਕੈ ਚੀਰ ਚਾਰ, ਅੰਜਨ, ਿਮੇਲ ਰਸ (658-1) 
 ਅਭਰਨ ਤਸੰਗਾਰ ਸਾਜ ਤਸਹਜਾ ਤਬਛਾਈ ਹੈ । (658-2) 



 ਕੁਸਮ ਸੁਗੰਤਿ ਅਰ ਮੰਿਰ ਸੁੰਿਰ ਮਾਂਝ (658-3) 
 ਿੀਪ੍ਕ ਤਿਪ੍ਿ ਜਗਮਗ ਜੋਿ ਛਾਈ ਹੈ । (658-4) 
 ਸੋਿਿ ਸੋਿਿ ਸਉਨ ਲਗਨ ਮਨਾਇ ਮਨ (658-5) 
 ਬਾਂਛਿ ਤਬਿਾਨ ਤਚਰਕਾਰ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ । (658-6) 
 ਅਉਸਰ ਅਭੀਚ ਨੀਚ ਤਨੰਿਰਾ ਮੈ ਸੋਵਿ ਖੋਏ (658-7) 
 ਨੈਨ ਉਘਰਿ ਅੰਿ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਛੁਿਾਈ ਹੈ ॥੬੫੮॥ (658-8) 
 
 ਕਰ ਅੰਜੁਲ ਜਲ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਆਲੀ (659-1) 
 ਮਾਨ ਿਤਜ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ ਪ੍ਤਿ ਰਤਿ ਮਾਨੀਐ । (659-2) 
 ਗੰਿਰਬ ਨਗਰ ਗਿ ਰਜਨੀ ਤਬਹਾਿ ਜਾਿ (659-3) 
 ਔਸੁਰ ਅਭੀਚ ਅਤਿ ਿੁਲਭ ਕੈ ਜਾਨੀਐ । (659-4) 
 ਤਸਹਜਾ ਕੁਸਮ ਕੁਮਲਾਿ ਮੁਰਝਾਿ ਪ੍ੁਨ (659-5) 
 ਪ੍ੁਨ ਪ੍ਛੁਿਾਿ ਸਮੋ ਆਵਿ ਨ ਆਨੀਐ । (659-6) 
 ਸੋਈ ਬਰ ਨਾਤਰ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਯਾਰ ਅਤਿਕਾਰੀ ਪ੍ਯਾਰੀ (659-7) 
 ਸਮਝ ਤਸਆਨੀ ਿੋਸੋ ਬੇਨਿੀ ਬਖਾਨੀਐ ॥੬੫੯॥ (659-8) 
 
 ਮਾਨਨ ਨ ਕੀਜ ੈਮਾਨ , ਬਿੋ ਨ ਿੇਰੋ ਤਸਆਨ (660-1) 
 ਮੇਰੋ ਕਹਯੋ ਮਾਨ ਜਾਨ ਔਸੁਰ ਅਭੀਚ ਕੋ । (660-2) 
 ਤਪ੍ਰਯਾ ਕੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਯਾਰੀ ਤਚਰੰਕਾਲ ਆਈ ਬਾਰੀ (660-3) 
 ਲੇਹੁ ਨ ਸੁਹਾਗ, ਸੰਗ ਛਾਤਡ ਹਠ ਨੀਚ ਕੋ । (660-4) 
 ਰਜਨੀ ਤਬਹਾਿ ਜਾਿ , ਜੋਬਨ ਤਸੰਗਾਰ ਗਾਿ (660-5) 
 ਖੇਲਹੁ ਨ ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਮੋਹ ਸੁਖ ਬੀਚ ਕੋ । (660-6) 
 ਅਬਕੈ ਨ ਭੇਟੇ ਨਾਥ, ਬਹੁਤਰਯੋ ਨ ਆਵੈ ਹਾਥ (660-7) 
 ਤਬਰਹਾ ਤਬਹਾਵੈ ਬਤਲ ਬਡੋ ਭਾਈ ਮੀਚ ਕੋ ॥੬੬੦॥ (660-8) 
 
 ਜਉ ਲਉ ਿੀਪ੍ ਜੋਿ ਹੋਿ ਨਾਤਹਿ ਮਲੀਨ ਆਲੀ (661-1) 
 ਜਉ ਲਉ ਨਾਂਤਹ ਤਸਹਜਾ ਕੁਸਮ ਕੁਮਲਾਿ ਹੈ । (661-2) 
 ਜਉ ਲਉ ਨ ਕਮਲਨ ਪ੍ਰਫੁਲਿ ਉਡਿ ਅਲ (661-3) 
 ਤਬਰਖ ਤਬਹੰਗਮ ਨ ਜਉ ਲਉ ਚੁਹਚੁਹਾਿ ਹੈ । (661-4) 
 ਜਉ ਲਉ ਭਾਸਕਰ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨ ਅਕਾਸ ਤਬਖੈ । (661-5) 
 ਿਮਚੁਰ ਸੰਖ ਨਾਿ ਸਬਿ ਨ ਪ੍ਰਾਿ ਹੈ । (661-6) 
 ਿਉ ਲਉ ਕਾਮ ਕੇਲ ਕਾਮਨਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ੂਰਨ ਕੈ । (661-7) 
 ਹੋਇ ਤਨਹਕਾਮ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਘਾਿ ਹੈ ॥੬੬੧॥ (661-8) 
 



 ਜੋਈ ਤਮਲੈ ਆਪ੍ਾ ਖੋਇ ਸੋਈ ਿਉ ਨਾਯਕਾ ਹੋਇ (662-1) 
 ਮਾਨ ਕੀਏ ਮਾਨਮਿੀ ਪ੍ਾਈਐ ਨ ਮਾਨ ਜੀ । (662-2) 
 ਜਸੈੇ ਘਨਹਰ ਬਰਸੈ ਸਰਬਿਰ ਸਮ (662-3) 
 ਉਚੈ ਨ ਚਿਿ ਜਲ ਬਸਿ ਨੀਚਾਨ ਜੀ । (662-4) 
 ਚੰਿਨ ਸਮੀਪ੍ ਜਸੈੇ ਬੂਡਯੋ ਹੈ ਬਢਾਈ ਬਾਂਸ । (662-5) 
 ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਤਬਰਖ ਸੁਬਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ । (662-6) 
 ਤਕ੍ਰਪ੍ਾ ਤਸੰਿ ਤਪ੍ਰਯ ਿੀਯ ਹੋਇ ਮਰਜੀਵਾ ਗਤਿ । (662-7) 
 ਪ੍ਾਵਿ ਪ੍ਰਮਗਤਿ ਸਰਬ ਤਨਿਾਨ ਜੀ ॥੬੬੨॥ (662-8) 
 
 ਤਸਹਜਾ ਸਮੈ ਅਗਯਾਨ ਮਾਨ ਕੈ ਰਸਾਏ ਨਾਤਹ । (663-1) 
 ਿਨਕ ਹੀ ਮੈ ਤਰਸਾਇ ਉਿ ਕੋ ਤਸਿਾਰ ਹੈੀਂ । (663-2) 
 ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਛਿਾਇ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰ ਕਰ ਮੀਜ (663-3) 
 ਮੂੰਡ ਿੁਨ ਿੁਨ ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਤਿਕਾਰੇ ਹੈੀਂ । (663-4) 
 ਔਸਰ ਨ ਪ੍ਾਵੋੀਂ, ਤਬਲਲਾਉ ਿੀਨ ਿੁਖਿ ਹਵੈ (663-5) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਸੋਗ ਆਿਮ ਸੰਘਾਰੇ ਹੈੀਂ । (663-6) 
 ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਕੀਜੈ, ਲਾਲਨ ਮਨਾਇ ਿੀਜੈ । (663-7) 
 ਿੋ ਪ੍ਰ ਅਨੰਿ ਸਰਬੰਸ ਬਤਲਹਾਰ ੈਹੈੀਂ ॥੬੬੩॥ (663-8) 
 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸੁ ਅਉਸੁਰ ਅਗਯਾਨ ਮੈ ਨ ਆਗਯਾ ਮਾਨੀ । (664-1) 
 ਮਾਨ ਕੈ ਮਾਨਨ ਅਪ੍ਨੋਈ ਮਾਨ ਖੋਯੋ ਹੈ । (664-2) 
 ਿਾਂਿੇ ਤਰਸ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਹੂੰ ਜੁ ਮਾਨੀ ਭਏ (664-3) 
 ਮਾਨਿ ਨ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਆਤਨ ਿੁਖ ਰੋਇਓ ਹੈ । (664-4) 
 ਲੋਕ ਬੇਿ ਗਯਾਨ ਿਿ ਭਗਿ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਾਿੇ । (664-5) 
 ਲੁਨਿ ਸਹਸ ਗੁਨੋ ਜਸੈੇ ਬੀਜ ਬੋਯੋ ਹੈ । (664-6) 
 ਿਾਸਨ ਿਾਸਾਨ ਗਤਿ ਬੇਨਿੀ ਕੈ ਪ੍ਾਇ ਲਾਗਉ । (664-7) 
 ਹੈ ਕੋਊ ਮਨਾਇ ਿ ੈਸਗਲ ਜਗ ਜੋਯੋ ਹੈ ॥੬੬੪॥ (664-8) 
 
 ਫਰਕਿ ਲੋਚਨ ਅਿਰ ਪ੍ੁਜਾ, ਿਾਪ੍ੈ ਿਨ । (665-1) 
 ਮਨ ਮੈ ਅਉਸੇਰ ਕਬ ਲਾਲ ਤਗਰਹ ਆਵਈ । (665-2) 
 ਨੈਨਨ ਸੈ ਨੈਨ ਅਰ ਬੈਨਨ ਸੇ ਬੈਨ ਤਮਲੈ । (665-3) 
 ਰਨੈ ਸਮੈ ਚੈਨ ਕੋ ਤਸਹਜਾਸਨ ਬੁਲਾਵਹੀ । (665-4) 
 ਕਰ ਗਤਹ ਕਰ ਉਰ ਉਰ ਸੈ ਲਗਾਇ ਪ੍ੁਨ (665-5) 
 ਅੰਕ ਅੰਕਮਾਲ ਕਤਰ ਸਤਹਜ ਸਮਾਵਹੀ । (665-6) 
 ਪ੍ਰੇਮਰਸ ਅੰਤਮਰਿ ਪ੍ੀਆਇ ਤਿਰਪ੍ਿਾਇ ਆਲੀ । (665-7) 



 ਿਯਾ ਕੈ ਿਯਾਲ ਿੇਵ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਵਹੀ ॥੬੬੫॥ (665-8) 
 
 ਲੋਚਨ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ ਿੇਤਖ ਮੁਰਛਾਿ ਭਏ (666-1) 
 ਸੇਈ ਮੁਖ ਬਤਹਤਰਓ ਤਬਲੋਕ ਿਯਾਨ ਿਾਤਰ ਹੈ । (666-2) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ਤਬਮੋਹੇ ਆਲੀ (666-3) 
 ਿਾਹੀ ਮੁਖ ਬੈਨ ਸੁਨ ਸੁਰਿ ਸਮਾਤਰ ਹੈ । (666-4) 
 ਜਾਪ੍ੈ ਬੇਨਿੀ ਬਖਾਤਨ ਤਜਹਬਾ ਥਕਿ ਭਈ (666-5) 
 ਿਾਹੀ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ੁਨ ਬੇਨਿੀ ਉਚਾਤਰ ਹੈ । (666-6) 
 ਜਸੈੇ ਮਿ ਪ੍ੀਏ ਗਯਾਨ ਿਯਾਨ ਤਬਸਰਨ ਹੋਇ (666-7) 
 ਿਾਹੀ ਮਿ ਅਚਵਿ ਚੇਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ॥੬੬੬॥ (666-8) 
 
 ਸੁਤਨ ਤਪ੍ਰਯ ਗਵਨ ਸਰਵਨ ਬਹਰੇ ਨ ਭਏ (667-1) 
 ਕਾਹੇ ਕੀ ਪ੍ਤਿਬਰਿਾ ਪ੍ਤਿ ਬਰਿ ਪ੍ਾਯੋ ਹੈ । (667-2) 
 ਤਿਰਸ਼ਟ ਤਪ੍ਰਯ ਅਗੋਚਰ ਹੁਇ ਅੰਿਰੇ ਨ ਭਏ ਨੈਨ (667-3) 
 ਕਾਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੂੰ ਲਜਾਯੋ ਹੈ । (667-4) 
 ਅਵਤਿ ਤਬਹਾਏ, ਿਾਇ ਿਾਇ ਤਬਰਹਾ ਤਬਆਪ੍ੈ (667-5) 
 ਕਾਹੇ ਕੀ ਤਬਰਹਨੀ , ਤਬਰਹ ਤਬਲਖਾਯੋ ਹੈ । (667-6) 
 ਸੁਨਿ ਤਬਿੇਸ ਕੇ ਸੰਿੇਸ ਨਾਤਹ ਫੂਟਯੋ ਤਰਿਾ (667-7) 
 ਕਉਨ ਕਉਨ ਗਨਉ ਚੂਕ ਉੱਿਰ ਨ ਆਯੋ ਹੈ ॥੬੬੭॥ (667-8) 
 
 ਤਬਰਹ ਿਾਵਾਨਲ ਪ੍ਰਗਟੀ ਨ ਿਨ ਬਨ ਤਬਖੈ (668-1) 
 ਅਸਨ ਬਸਨ ਿਾਮੈ ਤਘਰਿ ਪ੍ਰਜਾਤਰ ਹੈ । (668-2) 
 ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਿੂਮ ਅਤਿਹੀ ਿੁਸਹਾ ਿੁਖ (668-3) 
 ਿਾਹੀੁੇ ਿੇ ਗਗਨ ਘਨ ਘਟਾ ਅੰਿਕਾਰ ਹੈ । (668-4) 
 ਭਭਕ ਭਭੂਕੋ ਹਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੋ ਹੈ ਅਕਾਸ ਸਤਸ (668-5) 
 ਿਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਤਚਨਗਾਰੀ ਚਮਕਾਰ ਹੈ । (668-6) 
 ਕਾਤਸਓ ਕਹਉ ਕੈਸੇ ਅੰਿਕਾਲ ਤਬਰਥਾਵੰਿ ਗਤਿ (668-7) 
 ਮੋਤਹ ਿੁਖ ਸੋਈ ਸੁਖਿਾਈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥੬੬੮॥ (668-8) 
 
 ਏਈ ਅਖੀਆਂ ਜੁ ਪ੍ੇਤਖ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨੂਪ੍ ਰੂਪ੍ (669-1) 
 ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੂਰਨ ਕਤਰ ਸਹਜ ਸਮਾਨੀ ਹੈ । (669-2) 
 ਏਈ ਅਖੀਆਂ ਜੁ ਲੀਲਾ ਲਾਲਨ ਕੀ ਇਕ ਟਕ (669-3) 
 ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਹਵੈ ਹੇਰਿ ਤਹਰਾਨੀ ਹੈ । (669-4) 
 ਏਈ ਅਖੀਆਂ ਜੁ ਤਬਛੁਰਿ ਤਪ੍ਰਯ ਪ੍ਰਾਨਪ੍ਤਿ (669-5) 



 ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਰੋਗ ਪ੍ੀਰਾ ਕੈ ਤਪ੍ਰਾਨੀ ਹੈ । (669-6) 
 ਨਾਸਕਾ ਸਰਵਨ ਰਸਨਾ ਮੈ ਅਗਰਭਾਗ ਹੁਿi (669-7) 
 ਏਈ ਅਖੀਆਂ ਸਗਲ ਅੰਗ ਮੈੀਂ ਤਬਰਾਨੀ ਹੈ ॥੬੬੯॥ (669-8) 
 
 ਇਕ ਟਕ ਿਯਾਨ ਹੁਿੇ ਚੰਿਰਮੇ ਚਕੋਰ ਗਤਿ (670-1) 
 ਪ੍ਲ ਨ ਲਗਿ ਸਵਪ੍ਨੈ ਹੂੰ ਨ ਤਿਖਾਈਐ । (670-2) 
 ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਿੁਤਨ ਸੁਨਤਿ ਹੀ ਤਬਿਯਮਾਨ (670-3) 
 ਿਾ ਮੁਖ ਸੰਿੇਸੋ ਪ੍ਥਕਨ ਪ੍ੈ ਨ ਪ੍ਾਈਐ । (670-4) 
 ਤਸਹਜਾ ਸਮੈ ਨ ਉਰ ਅੰਿਰ ਸਮਾਿੇ ਹਾਰ (670-5) 
 ਅਤਨਕ ਪ੍ਹਾਰ ਓਟ ਭਏ, ਕੈਸੇ ਜਾਈਐ । (670-6) 
 ਸਹਜ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਰਸ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ਹੁਿੇ (670-7) 
 ਤਬਰਹ ਤਬਯੋਗ ਸੋਗ ਰੋਗ ਤਬਲਲਾਈਐ ॥੬੭੦॥ (670-8) 
 
 ਜਾਕ ੈਏਕ ਫਨ ਪ੍ੈ ਿਰਨ ਹੈ ਸੋ ਿਰਨੀਿਰ (671-1) 
 ਿਾਂਤਹ ਤਗਰਿਰ ਕਹੈ ਕਉਨ ਬਤਡਆਈ ਹੈ । (671-2) 
 ਜਾਕੋ ਏਕ ਬਾਵਰੋ ਕਹਾਵਿ ਹੈ ਤਬਸਵਨਾਥ (671-3) 
 ਿਾਤਹ ਤਬਰਜਨਾਥ ਕਹੇ ਕੌਨ ਅਤਿਕਾਈ ਹੈ । (671-4) 
 ਸਗਲ ਅਕਾਰ ਓੀਂਕਾਰ ਕੇ ਤਬਥਾਰੇ ਤਜਨ (671-5) 
 ਿਾਤਹ ਨੰਿ ਨੰਿ ਕਹੈ ਕਉਨ ਠਕੁਰਾਈ ਹੈ । (671-6) 
 ਉਸਿਤਿ ਜਾਤਨ, ਤਨੰਿਾ ਕਰਿ ਅਗਯਾਨ ਅੰਿ (671-7) 
 ਐਸੇ ਹੀ ਅਰਾਿਨ ਿੇ ਮੋਨ ਸੁਖਿਾਈ ਹੈ ॥੬੭੧॥ (671-8) 
 
 ਨਖ ਤਸਖ ਲਉ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਤਰ (672-1) 
 ਕਾਤਟ ਕਾਤਟ ਤਸਖਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰ ਵਾਰੀਐ । (672-2) 
 ਅਗਤਨ ਜਲਾਇ, ਫੁਤਨ ਪ੍ੀਸਨ ਪ੍ੀਸਾਇ ਿਾਂਤਹ (672-3) 
 ਲੈ ਉਡੇ ਪ੍ਵਨ ਹੁਇ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਐ । (672-4) 
 ਜਿ ਕਿ ਤਸਖ ਪ੍ਗ ਿਰ ੈਗੁਰ ਪ੍ੰਥ ਪ੍ਰਾਿ (672-5) 
 ਿਾਹੂ ਿਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈ ਭਸਮ ਕੈ ਡਾਰੀਐ । (672-6) 
 ਤਿਹ ਪ੍ਿ ਪ੍ਾਿਕ ਚਰਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਰਹੈ (672-7) 
 ਿਯਾ ਕੈ ਿਯਾਲ ਮੋਤਹ ਪ੍ਤਿਿ ਉਿਾਰੀਐ ॥੬੭੨॥ (672-8) 
 
 ਪ੍ੰਚ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਇ ਬਾਰ ਪ੍ੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਇ (673-1) 
 ਿੈਸਾ ਪ੍ੁੰਨ ਏਕ ਗੁਰਤਸਖ ਕਉ ਨਵਾਏ ਕਾ । (673-2) 
 ਤਸਖ ਕਉ ਤਪ੍ਲਾਇ ਪ੍ਾਨੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰਖੇਿ (673-3) 



 ਅਸਵਮੇਿ ਜਗ ਫਲ ਤਸਖ ਕਉ ਤਜਵਾਏ ਕਾ । (673-4) 
 ਜਸੈੇ ਸਿ ਮੰਿਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਿੀਨੇ (673-5) 
 ਿੈਸਾ ਪ੍ੁੰਨ ਤਸਖ ਕਉ ਇਕ ਸ਼ਬਿ ਤਸਖਾਏ ਕਾ । (673-6) 
 ਜਸੈੇ ਬੀਸ ਬਾਰ ਿਰਸਨ ਸਾਿ ਕੀਆ ਕਾਹੂ (673-7) 
 ਿੈਸਾ ਫਲ ਤਸਖ ਕਉ ਚਾਪ੍ ਪ੍ਗ ਸੁਆਏ ਕਾ ॥੬੭੩॥ (673-8) 
 
 ਜਸੈੇ ਿਉ ਅਨੇਕ ਰੋਗੀ ਆਵਿ ਹੈੀਂ ਬੈਿ ਤਗਰਤਹ (674-1) 
 ਜਸੈੋ ਜਸੈੋ ਰੋਗ ਿੈਸੋ ਅਉਖਿੁ ਖੁਵਾਵਈ । (674-2) 
 ਜਸੈੇ ਰਾਜ ਿਵਾਰ ਲੋਗ ਆਵਿ ਸੇਵਾ ਨਤਮਿ (674-3) 
 ਜੋਈ ਜਾਹੀੀਂ ਜੋਗ ਿੈਸੀ ਟਤਹਲ ਬਿਾਵਈ । (674-4) 
 ਜਸੈੇ ਿਾਿਾ ਪ੍ਾਸ ਜਨ ਅਰਥੀ ਅਨੇਕ ਆਵੈੀਂ (674-5) 
 ਜੋਈ ਜੋਈ ਜਾਚੈ ਿੇ ਿੇ ਿੁਖਨ ਤਮਟਾਵਈ । (674-6) 
 ਿੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵਿ ਹੈੀਂ ਅਨੇਕ ਤਸਖ (674-7) 
 ਜਸੈੋ ਜਸੈੋ ਭਾਉ ਿੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ੁਜਾਵਈ ॥੬੭੪॥ (674-8) 
 
 ਰਾਗ ਜਾਿ ਰਾਗੀ ਜਾਨੈ, ਬੈਰਾਗੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਨੈ (675-1) 
 ਤਿਆਗਤਹ ਤਿਆਗੀ ਜਾਨੈ, ਿੀਨ ਿਇਆ ਿਾਨ ਹੈ । (675-2) 
 ਜੋਗ ਜੁਗਿ ਜੋਗੀ ਜਾਨੈ, ਭੋਗਰਸ ਭੋਗੀ ਜਾਨੈ (675-3) 
 ਰੋਗ ਿੋਖ ਰੋਗੀ ਜਾਨੈ ਪ੍ਰਗਟ ਬਖਾਨ ਹੈ । (675-4) 
 ਫੂਲ ਰਾਖ ਮਾਲੀ ਜਾਨੈ, ਪ੍ਾਨਤਹ ਿੰਬੋਲੀ ਜਾਨੈ (675-5) 
 ਸਕਲ ਸੁਗੰਤਿਗਤਿ ਗਾਂਿੀ ਜਾਨਉ ਜਾਨ ਹੈ । (675-6) 
 ਰਿਨੈ ਜਉਹਾਰੀ ਜਾਨੈ, ਤਬਹਾਰ ੈਤਬਉਹਾਰੀ ਜਾਨੈ (675-7) 
 ਆਿਮ ਪ੍ਰੀਤਖਆ ਕੋਊ ਤਬਬੇਕੀ ਪ੍ਤਹਚਾਨ ਹੈ ॥੬੭੫॥ (675-8) 
 


